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I BÖLMƏ
RİYAZİYYAT
İKİÖLÇÜLÜ VOLTERRA FƏRQ TƏNLİKLƏR SİSTEMİ İLƏ TƏSVİR OLUNAN OPTİMAL
İDARƏETMƏ MƏSƏLƏSİ
Abbasova A.C.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: AyshanAbbasova@mail.ru
Tutaq ki, idarə olunan proses D  t , x: t  t0 , t0  1, ...,t1 , x  x0 , x0  1, ..., x1 diskret düzbucaqlısında
aşağıdakı ikiölçülü Volterra fərq tənliklər sistemi ilə təsvir olunur
z t , x  

t

x

 f t, x, , s, z , s , u , s  ,

t , x  D .

(1)

 t0 s  x0

Burada f t , x, , s, z, u   verilmiş n - ölçülü vektor funksiyası z  ə görə birinci və ikinci tərtib xüsusi
törəmələri ilə birlikdə dəyişənlər küllüsünə görə kəsilməzdir, t 0 , t1 , x0 , x1  verilmiş ədədlər, özü də t1  t0
, x1  x0  natural ədədlərdir, u t , x   r - ölçülü idarəedici təsirlərin vektor funksiyasıdır və U  R r verilmiş,
boşolmayan, məhdud çoxluqdan qiymətlər alır, yəni

ut , x U  R r , t , x  D .

(2)
Belə idarəedici funksiyalar mümkün idarəetmələr adlanır. Bütün mümkün idarəetmələr halında (1)
tənliklərinin həlləri çoxluğunda təyin olunmuş aşağıdakı funksionala baxaq:
(3)
S u    z t1 , x1  .
Burada  z   verilmiş iki dəfə kəsilməz diferensiallanan skalyar funksiyadır. (3) funksionalını, (1) tənliyinin
bütün həllərinə nəzərən
minimuma gətirən u t , x  mümkün idarəetməsinə optimal idarəetmə, uyğun
ut , x, zt , x  prosesi isə optimal proses adlanır. Fərz edək ki, ut , x, zt , x   qeyd olunmuş mümkün prosesdir və bu proses boyunca
f t , x, , s, z,U    :   f t , x, , s, z, v , v U 
(4)
çoxluğu qabarıqdır.
u t , x;   ilə elə ixtiyarı mümkün idarəetməni işarə edək ki, ona uyğun prosesdə z t , x;   vəziyyəti
z t , x;   

t

x



f t , x, , s, z  , s , u  , s;   

 t0 s  x0

t

x

  f t, x, , s, z , s;  , u , s  

(5)

 t0 s  x0

   f t , x, , s, z  , s;  , v , s   f t , x, , s, z  , s;  , u  , s 
münasibətini ödəyir, harada ki,   0,1 ixtiyari ədəd, vt , x U , t , x   D , isə ixtiyarı mümkün idarəetmədir.
Tutaq ki, təyinə görə

yt , x  

z t , x;  


;
 0

Y t , x  

 2 z t , x;  
 2

.

(6)

 0

Aşağıdakı işarələməni daxil edək:

 v , s  f t , x, , s, z , s , u , s   f t , x, , s, z , s , v , s   f t , x, , s, z , s , u , s  .
(5) düsturunu istifadə etməklə və f t , x, , s, z, u  vektor-funksiyasının hamarlığını nəzərə almaqla,
isbat olunur ki, yt , x  və Y t , x  uyğun olaraq
yt , x  

  f t, x, , s, z , s , u , s  y , s      f t, x, , s, z , s , u , s ,
t

x

z

v ,s

 t0 s  x0

3
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t

Y t , x  

x

   f t, x, , s, z , s , u , s Y  , s  
z

  t 0 s  x0



 2 v  , s  f z t , x, , s, z  , s , u  , s  y  , s   y  , s  f zz t , x, , s, z  , s , u  , s  y , s 

(8)

Volterra tipli qeyri-bircins xətti fərq tənliklərinin həlləridir. Belə olduqda (3.3) keyfiyyət funksionalının
u t , x;   və u t , x  mümkün idarəetmələrinə uyğun xüsusi artımı aşağıdakı kimi yazılır:
 z t1 , x1 
S u   S u t , x;    S u t , x   
yt1 , x1  
z
 2 z t1 , x1 
2
 2  z t1 , x1 
(9)



yt1 , x1 
y
t
,
x

Y t1 , x1   0 2  .
1
1
2
z

2

2

z

Aşağıdakı işarələmə daxil edilir:

H t , x, z t , x , u t , x , t , x  

t1

x1

  , s  f  , s, t , x, z t , x , ut , x    z t , x  f t , x , t , x, z t , x , ut , x .


z

1

1

z

1

1

t s  x

Burada    t, x   qoşma dəyişənləri n - ölçülü vektor funksiyasıdır və aşağıdakı qoşma sistemin həllidir:
(10)
 t , x   H z t , x, zt , x , ut , x , t , x  .
(10) tənliyi (1)-(3) məsələsi üçün qoşma sistemin analoqudur və özünü  t, x  -ə nəzərən qeyri-bircins
xətti ikiölçülü Volterra fərq tənliyi kimi aparır.
Teorem 1. (3) keyfiyyət funksionalının (9) xüsusi artımının ayrılışı aşağıdakı kimidir:

S u    

t1

x1

  

v t, xH

t t0 x  x0



t , x, z t , x , ut , x , t , x  

t1 x1
 2 









y
t
,
x

z
t
,
x
y
t
,
x

 1 1 zz 1 1
1 1

 yt, x  H zz t, x, zt, x, ut, x , t, x yt, x 
2 
t t0 x  x0
t1

x1

  

2

t t0 x  x0

v t , x  H z

t , x, zt , x , ut , x , t , x  yt , x   0 2  .

(11)

Teorem 2. Əgər (3.4) çoxluğu ut , x , zt , x  mümkün prosesi boyunca qabarıqdırsa, onda u t , x 
mümkün idarəetməsinin (3.1)-(3.3) məsələsində optimallığı üçün zəruri şərt
t1

x1

  
t t0 x  x0

v t, xH

t , x, zt , x , ut , x , t , x   0

(12)

bərabərsizliyinin bütün vt , x U , t , x   D , üçün ödənilməsidir. Burada

vt , x H t , x, zt , x, ut , x, t , x  H t , x, zt , x, vt , x, t , x  H t , x, zt , x, ut , x, t , x .
Teorem 2 baxılan optimal idarəetmə məsələsi üçün Pontryaginin diskret maksimum prinsipinin
analoqudur və birinci tərtib zəruri optimallıq şərtidir. Ona görə də (12) Pontiryagin maksimum şərtini ödəyən
optimal olmayan mümkün idarəetmələr kifayət qədər çox ola bilər. Bundan başqa, mümkündür ki, (12)
optimallıq şərti cırlaşsın.
Tərif 1. Əgər (1)-(3) məsələsində

t1

x1

  
t t0 x  x0

v t, xH

t , x, zt , x , ut , x , t , x   0

münasibəti bütün

vt , x U , t , x   D , üçün ödənilərsə, onda u t , x  mümkün idarəetməsi Pontryaginin diskret prinsipi mənada

məxsusi idarəetmə adlanır.
Məruzədə həmçinin Pontryaginin diskret prinsipi mənada məxsusi idarəetmələrinin (1)-(3)
məsələsində optimallığı haqqında zəruri şərtlər verilir.
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XÜSUSİ TÖRƏMƏLİ HİPERBOLİK TİP BİR DİFERENSİAL TƏNLİYİN ÜMUMİ HƏLLİNİN
TAPILMASI
Abbasova H.Ə.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: abbasova.humay576917@mail.ru
Fərz edək ki,
 2 y ( x, t )
 Ly ( x, t ) ,
t 2

(1)

tənliyi verilmişdir. Burada
Ly ( x, t ) 

y ( x, t ) 
 
p ( x)
 r ( x ) y ( x, t )

x 
x 

(2)
1

iki tərtibli xətti diferensial operatordur, belə ki, p(x) və r (x) funksiyaları müvafiq olaraq C [0, s] və C[0, s]
fəzalarına daxil olan verilmiş funksiyalardır. (1) tənliyi üçün sərhəd şərtlərini aşağıdakı kimi götürək:
 y (0, t )  y x (0, t )  0,
(3)

 y ( s, t )  y x ( s, t )  0,
harada ki,  və  verilmiş istənilən həqiqi ədədlərdir və xüsusi halda     0 ola da bilər.
Başlanğıc şərt olaraq isə
(4)
y( x,0)   0 ( x) , yt ( x,0)  1 ( x)
şərtini götürək. Burada  0 ( x) və 1 ( x) funksiyaları kifayət qədər hamar verilmiş funksiyalardır. Əgər
0 ( x)  0, 1 ( x)  0 olarsa, onda başlanğıc şərt bircins adlanır.
(1),(3), (4) məsələsinin həllini
(5)
y( x, t )  X ( x)T (t )
şəklində axtaraq. Burada X (x) və T (t ) funksiyaları bir dəyişənli hələlik məlum olmayan funksiyalardır və
onlar elə seçilməlidir ki, onların köməyi ilə təyin olunan funksiya (1) tənliyini, (3) sərhəd şərtlərini və (4)
başlanğıc şərtlərini ödəsin. Həmçinin X (x) və T (t ) funksiyalarının hər ikisi də sıfırdan fərqli olmalıdır. Əks
halda y( x, t ) həlli eynilik kimi sıfır olar ki, bu da (4) başlanğıc şərtləri bircins olmadıqda mümkün deyil.
Aşkardır ki,
 2 y ( x, t )
t 2

Ly ( x, t ) 

 X ( x)T (t ) ,

X ( x)T (t ) 
 
d

p ( x)
 r ( x) X ( x)T (t )    p( x) X ( x)  r ( x) X ( x)T (t ).


x 
x
 dx



Bunları (1) tənliyində nəzərə alsaq X ( x)T (t )   d [ p( x) X ( x)]  r ( x) X ( x)T (t ) və yaxud
 dx



d
[ p( x) X ( x)]  r ( x) X ( x)
T (t ) dx

 
T (t )
X ( x)
alarıq. Buradan da X (x) və T (t ) -ni təyin etmək üçün
d
 p( x) X ( x)  r ( x) X ( x)  X ( x) ,
dx
T (t )  T (t )  0

(6)

(7)
(8)

tənliklərini alarıq.
(5) bərabərliyi ilə təyin olunan funksiya (3) sərhəd şərtlərini ödənməlidir. Bu şərtlərin ödənilməsi üçün
 X (0)  X (0)  0

 X ( s)  X ( s)  0

olmalıdır. Beləliklə, X (x) -i təyin etmək üçün

5
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d
  p( x) X ( x)  r ( x) X ( x)  X ( x),
 dx
 X (0)  X (0)  0; X ( s)  X ( s)  0


(10)

spektral məsələsini (Ştrum-Luivill) alarıq.
Məlumdur ki, p( x)  0, r ( x)  0 olarsa, onda (12) Ştrum-Luivill məsələsinin monoton artan
0  1  2  ...  n  ...
limiti sonsuzluqda olan lim n   məxsusi ədədləri və ortonormal məxsusi funksiyalar sistemi {X n ( x)}
n 

var. Məsələn, əgər p( x)  1, r ( x)  0,     0 olarsa, onda (10) spektral məsələsi

şəklinə



 X ( x)  X ( x),

 X (0)  0, X ( s)  0

(11)



düşər. (11) spektral məsələsinin n  (n  ) s şəklində məxsusi ədədləri və onlara uyğun
n 
ortonormal məxsusi funksiyalar sistemi var.
2

2


x
 2 s sin
s 


(10) Ştrum-Luivill məsələsinin məxsusi ədədlərini { n } -lə, onlara uyğun ortonormal məxsusi
funksiyalar sistemini {X n ( x)} -lə işarə edək. Onda (8) tənliyində    n yazsaq
(12)
Tn(t )  n Tn (t )  0
alarıq. n  0 olduğundan (12) tənliyinin ümumi həlli

Tn (t )  An cos n t  Bn sin n t

(13)

şəklində olar. Burada An və Bn hələlik məlum olmayan sabitlərdir. Beləliklə, hər bir qeyd olunmuş
( n ixtiyari natural ədəddir) (1) tənliyinin (3) sərhəd şərtlərini ödəyən həlli

n

üçün

y n ( x, t )  [ An cos n t  Bn sin n t ]  X n ( x)
şəklində olur. (1) tənliyi xətti olduğundan


 (A

y( x, t ) 

n

cos  n t  Bn sin  n t )  X n ( x)

(14)

n 1

funksiyası da (1) tənliyinin (3) sərhəd şərtlərini ödəyən həlli olar. (14) bərabərliyi ilə təyin olunan funksiya (1)
tənliyinin həlli olmaqla yanaşı həm də (4) başlanğıc şərtlərini ödəməlidir.
Fərz edək ki, (14) sırasını t -yə görə diferensiallamaq mümkündür, onda




y t ( x, t ) 

 n [ An sin  n t  Bn cos  n t )  X n ( x)

n 1

olar. Bu ifadəni və (14) düsturunu (4)-də nəzərə alsaq




An X n ( x) 

n 1



  0 n X n ( x) ,
n 1

S

S

0

0




n 1



 n Bn X n ( x)   1n X n ( x) ,
n 1

alarıq, harada ki,  0 n    0 ( x) X n ( x)dx , 1n   1 ( x) X n ( x)dx, n  1,2,...
Buradan ortonormal sistemə nəzərən Furye əmsallarının yeganəliyinə əsasən aşağıdakını alarıq:

An   0n , Bn 

1

n

1n , n  1,2,...

Beləliklə, (1) tənliyinin (3) sərhəd şərtlərini və (4) başlanğıc şərtlərini ödəyən həlli
y ( x, t ) 



 (

0n

cos n t 

n 1

şəklində olar.

6

1n
sin n t )  X n ( x)
n
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İNTEQRAL ŞƏRTLƏRLƏ VERİLMIŞ YÜKLƏNMİŞ ADİ DİFERENSİAL TƏNLİKLƏR SİSTEMİ
İLƏ TƏSVİR OLUNAN SƏRHƏD MƏSƏLƏSİNİN ƏDƏDİ HƏLLİ
Abdullayev F.S.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: fexreddinabdullayev98@gmail.com
Tutaq ki, obyektin vəziyyəti n tərtibli
l
dx(t )
~
 A(t ) x(t )   K s (t ) x( ts )  B(t ), t  [t 0 , T ] ,
dt
s 1

(1)

adi diferensial tənliklər sistemi ilə təsvir olunmuşdur. Burada obyektin vəziyyətini xarakterizə edən x(t )  E n
–axtarılan vektor-funksiya; A(t ) və K s ( t ) verilmiş kəsilməz olan n tərtibli kvadrat matris funksiya, B(t )

~

kəsilməz n ölçülü vektor-funksiya; ts , s  1,2,..., l - zamanın yüklənmə nöqtələridir; t 0 , T – uyğun olaraq
prosesin verilmiş başlanğıc və son zaman anlarıdır.
(1) sistemi üçün aşağıdakı kimi inteqral şərtləri verilmişdir:
l1 ti   i

  D ( ) x( )d  C
i 1

i

0

,

(2)

ti

burada ti , ti   i , i  1,2,..., l1 verilmiş nizamlanmış zaman anları, belə ki, ti  ti 1 və tl1   l1  T ;  i 
vəziyyəti ölçmə intervalının verilmiş uzunluğu; Di ( )  (n  n) - ölçülü matris-funksiya; C0 verilmiş n ölçülü vektordur.
Aşağıdakı kimi
l1

D(t )   Di (t ) ,

(3)

D i (t ), t  ti , ti   i  ,
Di (t )  
0, t  ti , ti   i  ,

(4)

i 1

funksiyasını daxil edək.
Burada

kimidir. Onda (2) inteqral şərtlərini aşağıdakı kimi yaza bilərik:
T

 D( ) x( )d  C

0

.

(5)

t0

İşdə (1)-(2) məsələsinin inteqral şərtlərin Koşi şərtlərinə gətirən yanaşma təklif olunmuşdur. Məsələnin
ədədi həlli iki mərhələdə aparılır. Birinci mərhələdə inteqral şərtlər müəyyən qayda ilə Koşi şərtlərinə gətirilir.
İkinci mərhələdə isə alınan Koşi məsələsi məlum olan üsulardan biri ilə həll olunaraq, axtarılan x(t )  E n
vektor-funksiyası təyin olunur. Xüsusi qurulmuş test məsələlər üzərində təklif olunan yanaşma ilə hesablama
eksperimentləri aparılmış və nəticələrin analizi aparılmışdır.

RİYAZİYYATIN TƏDRİSİ PROSESİNDƏ FƏNDAXİLİ ƏLAQƏNİN ROLU
Abdullayeva A.H.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: aysen.abdullayeva.98@mail.ru
Hazırda kurikulum təhsil sənədində fəndaxili və fənlərarası əlaqə ən aktual bir pedaqoji problem kimi
qarşıya qoyulur. Bu problem təhsilin məzmunu və strukturu ilə sıx əlaqədardır. Ona görə də bu öz əksini təlim
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metodları, formaları və vasitələrində tapmalıdır. “Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası
(Milli Kurikulum)” sənədində təhsilin inteqrativliyi əsas prinsip kimi nəzərdə tutulmuşdur. Müxtəlif sahələr
üzrə biliklərin inteqrasiyası şagird təfəkküründə ətraf aləm haqqında vahid, sistemli dünyagörüşün
formalaşmasına kömək edir. Müasir didaktikada fəndaxili və fənlərarası əlaqənin təlim prosesinin keyfiyyətcə
yüksəldilməsində rolu daim aktual olaraq qalır. Şagirdlərin fəndaxili və fənlərarası əlaqələrdən səmərəli
istifadə edərək riyaziyyat təlimində biliyini sistemə salmağa, real aləm haqqında onlarda tam mənzərə
yaratmağa, hadisələrin qarşılıqlı dialektik əlaqəsini formalaşdırmağa imkan verir.
Fəndaxili əlaqəni bir neçə aspektdə izah etmək mümkündür. Yəni, fəndaxili əlaqənin ən çox ənənəvi
aspekti eyni tədris fənləri arasında tədrisin müxtəlif mərhələlərində metodik və məntiqi-riyazi əlaqələri izah
edilir.
Forma və xarakterindən asılı olmayaraq riyaziyyatın tədris prosesində, o cümlədən, riyazi məsələlərin
həllində fəndaxili əlaqələrin rolu son dərəcə böyükdür. Onun səmərəli didaktik funksiyalarını qısaca aşağıdakı
kimi xarakterizə etmək olar: həll olunan riyazi məsələnin məzmununu həm məcburi, həm də dərinləşdirilmiş
səviyyədə diferensiallaşdırmağa imkan verir; riyazi məsələlərin həllində fəndaxili əlaqənin tətbiqi riyaziyyat
kurikulumunun didaktik funksiyalarının mühüm istiqamətlərindən biri kimi özünü təqdim edir; anlayışlar və
onların xassələrini, məsələlərin həlli metodlarını müəyyən sistem şəklində təşkil etməyə imkan verir; riyazi
məsələlərin həllində inkişafetdirici və tərbiyəedici məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün səmərəli şərait yaradır;
şagirdlərdə elmi dünyagörüşünü formalaşdırır; anlayışlar arasında məntiqi əlaqələri qurmaq bacarığı
yaratmaqla şagirdlərin idraki fəallığını artırır; şagirdlər tərəfindən düşünülmüş şəkildə riyazi biliklərin əldə
edilməsində formalizmin qarşısını alır; vaxt itkisinin və şagirdlərin artıq yüklənməsinin qarşısını almağa
kömək edir;
Məsələ həlli prosesində metodik priyom kimi fəndaxili əlaqədən çox geniş şəkildə istifadə etmək
mümkündür. Fəndaxili əlaqə riyazi məsələlərin həllində, həmçinin məsələnin məzmununun təhlilində
komponentlər arasında məntiqi–riyazi və metodik əlaqələri aşkar etməyi (görməyi) təmin edir. Bu da idrak
fəallığını tənzimləməyə səmərəli imkan yaradır. Məsələnin şərtinin və həllinin öyrədilməsi prosesində
fəndaxili əlaqələrin tətbiqi həmin əlaqələri özündə əks etdirən riyazi təlim materialının öyrənilməsinin metodik
priyomlarının seçilməsi şəklində öz əksini tapır.
Riyazi məsələlərin həllində fəndaxili əlaqələr məntiqi-riyazi və metodik əlaqələrə bölünməklə iki növ
didaktik məqsədin reallaşdırılmasına imkan verir. Məntiqi-riyazi əlaqələr məsələnin məzmunundan və
məntiqindən çıxan dərin üzvi əlaqələri əks etdirir. Metodik xarakterli əlaqələr isə sırf didaktik
qanunauyğunluqları yerinə yetirir. Bu əlaqələr illüstrasiya, müqayisə, analogiya, ümumiləşdirmə
(xüsusiləşdirmə) vasitəsilə həyata keçirilir. Başqa bir tərəfdən isə riyazi məsələlərin həllində fəndaxili
əlaqədən istifadə etməklə şagirdlərin idrak fəallığının artırılması, riyazi biliklərin mənimsənilməsi prosesində
onların metodik imkanları aşkar şəkildə görünür. Daha konkret, fəndaxili əlaqənin məsələ həlli vasitəsilə
reallaşdırılması yolu ilə əqli fəaliyyətin məntiqi priyomları (təfəkkürün məntiqi priyomları) olan müqayisə,
analogiya, ümumiləşdirmə, təsnifat priyomlarının psixi proses kimi təfəkkür fəaliyyətinin produktivliyində
rolu açıqlanır.
Hər bir həll olunan riyazi məsələlərin bir-birilə əlaqəsi elmin məntiqinə uyğun gəlməli və şagirdlərin
idraki fəallığının artırılmasına kömək etməlidir. Fəndaxili əlaqə, ümumi mənada elmi anlayışları, təlim üsulları
ilə əlaqəli olan mövzuları bir yerdə cəmləşdirir. Bu çox müsbət haldır. İstənilən metodikanın tətbiqində
fəndaxili əlaqə həyata keçirilmədən səmərəli nəticələrin alınması mümkün olmur. Bunsuz təlim prosesini
düzgün qurmaq, dialektik-materialist dünyagörüşünün formalaşdırılması çətinləşir.
A.S.Adıgözəlov pedaqoji institut tələbələri üçün yazdığı dərs vəsaitində fəndaxili və fənlərarası əlaqəyə
toxunaraq yazır: “Fəndaxili və fənlərarası əlaqələr təlim prosesində fəaliyyət göstərir ki, bu və ya digər
metodlar təşkilat formalarının köməyi ilə həyata keçirilir. Fəndaxili və fənlərarası əlaqələr təlimin metodları,
priyomları və təşkilat formalarını zənginləşdirir. Onlar fənnə aid bilik və bacarıqların şagirdlər tərəfindən
mənimsənilməsinin səmərəli yollarını təmin edirlər”.
Qabaqcıl müəllimlərin iş təcrübəsi və aparılan tədqiqatlar göstərir ki, riyaziyyat dərsi o zaman daha çox
maraqlı olur ki, həmin dərsdə öyrədilən material ətraf mühitdəki hadisələrlə əlaqələndirilir, canlı təbiətə aid
faktlarla bağlanır. Şagirdlər öyrəndikləri biliklərə əsasən müxtəlif məsələlər həll etdikdə, riyazi hadisələri
dinamik şəkildə təsvir edən cədvəllər, əyani vəsaitlər hazırladıqda, buna çox fərəhlənirlər. Bütün bu cəhətləri
nəzərə alaraq, müəllim təlimin keyfiyyətini artırmaq məqsədilə bəzən yeni dərsin əvvəlində və ya müəyyən
bir hadisəni izah edərkən təlim prosesinin ortasında onun tətbiqlərini imkan daxilində nəzərdən keçirməli,
yaxud da dərsi bununla tamamlamalıdır.
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Riyaziyyat təlimində fəndaxili əlaqələnin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün əsasən aşağıdakılara
diqqət yetirilməlidir: Fəndaxili əlaqə zamanı təlimin öyrədici, tərbiyəvi və inkişafetdirici funksiyaları diqqət
mərkəzində olmalıdır; Canlı, cansız aləm arasındakı əlaqə və münasibətlərin şagirdlər tərəfindən dərk
olunması təmin edilməlidir. Bu iş ətraf aləmə münasibətin hərtərəfli formalaşmasına imkan yaradır; Müəllimin
öyrətmə metodları ilə şagirdlərin öyrənmə metodlarının uyğunlaşdırılması. Bu zaman öyrənmənin mahiyyəti
açılır və fəndaxili inteqrasiyaya geniş imkan yaranır; Riyaziyyat fənni ilə əlaqə yaradılan digər fənnin təlim
metodlarının uyğunlaşdırılması; Şagirdlərin öyrəndiyi biliklər sisteminin tətbiqi imkanlarının açılması ilə.
Hal-hazırda elmi-texniki tərəqqinin sürətlə inkişaf etdiyi indiki dövrdə riyazi biliklərə dərindən
yiyələnmək vacibdir. Riyaziyyat dərslərində öyrənilən materialın şagirdlərin dərk etmələri üçün şəraitin
yaradılması, həll etdikləri məsələlər toplusunun müəyyən edilməsi və bu işlərin tam yerinə yetirilməsinin
metodoloji əsasına yanaşma sistemi olmalıdır.
Bu yanaşmanın həyata keçirilməsi aşağıdakı mərhələlərin həllini nəzərdə tutur: mənimsənilməli,
dərinləşməli, genişlənməli, konkretləşməli və ya sistemləşdirilməli olan biliklər sisteminin məzmununun
modelləşdirilməsi; məsələlər sisteminin strukturlaşdırılması və onun əsasında məsələlər qrupunun
müəyyənləşdirilməsi; həll olunan məsələlər sisteminin qurulması prinsipinin müəyyənləşdirilməsi.
Məsələlər sistemi dedikdə, hər biri müəyyən xassəyə malik olan, bir-biri ilə verilmiş müxtəlif
münasibətlərdə olan və təlim prosesinin məqsədinin reallaşdırılmasına yönəlmiş məsələlər toplusu başa
düşülür.
Riyaziyyat məsələlərinin həlli analiz və sintez proseslərinin yüksək fəallığı şəraitində həyata keçirilir ki,
bu da şagirdlərdə inteqrativ, sintetik şüur formalaşdırır. Onların həll edilməsi üçün müxtəlif predmet sisteminə
aid olan bilik elementləri arasında əlaqə müəyyənləşdirmək, əldə olunan bilikləri yeni öyrənilən sistemə
köçürmək lazımdır.
Riyaziyyat dərsliyində verilmiş riyazi məsələlər sistemi, şagirdlərin ümumi hazırlığının formalaşmasına
istiqamətlənmişdir. Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün müəllim tərəfindən əlavə materiallardan elə
məsələlər seçilməlidir ki, həmin məsələlər yuxarı siniflərdə riyaziyyat məsələlərinin həllini dərindən
öyrənməyə kömək etsin.
Riyaziyyat məsələlərinin həlli prosesində fəndaxili əlaqənin tətbiqi nəticəsində şagirdlərdə:
- riyazi məsələlərin həllində digər təlim formalarından istifadə edərək şəxsiyyətyönümlü təlimin spesifik
xüsusiyyətləri haqqında təsəvvürlər formalaşır;
- problemi dürüst ifadə etmək, fərziyyəni ifadə etmək, hərəkət planı çəkmək, həlli tapmaq və onun
yoxlanılmasını həyata keçirmək bacarığı formalaşır;
- riyaziyyatdan bilik və bacarıqların özünüqiymətləndirmə bacarığı aşılanır;
- elmi dünyagörüşü formalaşır; buraya təkcə insanı əhatə edən dünya haqqında biliklər sistemi yox, həm
də onun necə dərk edilməsi daxildir (metodoloji komponent);
- riyazi təhsilin kurikulumun tələbləri çərçivəsində həyata keçirilməsi nəticəsində şagirdlərin ümumi
hazırlığında irəliləyişlər reallaşır.
UCUNDAN YÜK ASILMIŞ ÇUBUĞUN RƏQSİ HƏRƏKƏTİNİN TƏDQİQİ
Ağayeva G.M.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: gunelagayeve1989@gmail.com
Ucundan yük asılmış çubuğun rəqsi hərəkətinin öyrənilməsi praktiki cəhətdən əlverişli əhəmiyyət kəsb
edir. Ona görə də məqalədə ucundan yük asılmış çubuğun rəqsi hərəkətinə baxılır və onun amplutudası və
rəqsi tezlikləri araşdırılır.
Fərz edək ki, sonlu uzunluqlu çubuğun ucundan m yükü asılmışdır. Yükün təsirindən yaranan rəqsi
hərəkəti araşdıraq. Məlumdur ki, hərəkət tənliyi
2
 2 u x, t 
2  u  x, t 

a
t 2
x 2

(1)

şəklindədir. Əgər x  0 ucu tərpənməz bərkidilmişdirsə və x  l ucundan m yükü asilmişdirsa, onda sərhəd
şərtləri:
x  0 ucunda
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ux, t  x 0  0

(2)

 2 u x, t 
u x, t 
m
 k
2
x
t

(3)

u x,0
0
t

(4)

olar. x  l ucunda isə dartıcı qüvvə yükün ətalət qüvvəsinə bərabər olmalıdır, yəni x  l olduqda

olmalıdır. Əgər Furye üsulundan istifadə etsək və başlanğıc şərtləri

ux,0  0 ,
qəbul etsək,

a 2V x   2V x   0
T t   2T t   0

tənliklərini alarıq. Bu tənliklərin ümumi həlli

V x   C cos

x

 D sin

(5)
(6)

x

(7)

a
a
T t   A cos t  B sin t
şəklində təyin edirik. (2) şərtindən C  0 alınır. (3) şərtindən isə

l
l
m cos  k2 sin
a
a
a
w
l
Al
olar. Buradan m  AE , k  ,  
,  
işarə etməklə
g
a
m
  tg

(8)

(9)
tənliyini alırıq.
Bu tənliyi həll etsək, rəqsi hərəkətin tezliyini tapmış olarıq. Bu tənlik transendent tənlikdir və təqribi
üsullarla həll olunur.
Əgər çubuğun kütləsinin ondan asılmış yükün kütləsinə nisbətən kiçik olduğunu qəbul etsək, onda  kəmiyyətinin qiyməti və  -nın qiyməti kiçik olar. Bu halda tg   götürmək olar. Onda  2   

Al
m

olduğundan



l
a

Al
m



(10)

yaxud

a Al
l
m
bərabərliyini alarıq. Qeyd edək ki, praktiki hesablamalarda daha dəqiq qiymət almaq üçün (9) tənliyində
 3 əvəzləməsi götürülür. Bu halda 
3 

olar. Əgər sağ
tg   
   olduğundan  
   
3
3
2





1

tərəfdə  -nın əvəzinə (10) bərabərliyini nəzərə alsaq,

 


1



yaxud   a
l

3

3




1

(11)

3

bərabərliyi alınır. Deməli, rəqsin tezliyini hesablamaq üçün (11) bərabərliyi daha dəqiqdir. Rəqsin amplitudası
isə

 at
 at 
 x

(12)
u x, t     Ak cos k  Bk sin k  sin k
l
l 
l
k 1 
bərabərliyindən təyin edilir. Burada Ak və Bk əmsalları başlanğıc şərtlərin köməyi ilə təyin edilir.

10

Magistrantların XXI Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2021-ci il
GECİKƏN ARQUMENTLİ İKİNCİ TƏRTİB DİFERENSİAL TƏNLİYİN HƏLLİNİN
DAYANIQLIĞI
Bayramova N. A.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: NovrastaBayramova@mail.ru
Tutaq ki, sabit əmsallı xətti bir sabit gecikməsi olan ikinci tərtib bircins
x(t )  a1 x(t )  a2 x(t )  b1 x(t   )  b2 x(t   )  0 (t  t0 ) ,
tənliyi verilmişdir. Bu işdə (1) tənliyinin

xt    (t ), t  Et0  t0   , t0 

(1)
(2)

başlanğıc şərtini ödəyən x t  həllinin dayanıqlığı məsələsi araşdırılır.
Tərif. Tutaq ki, istənilən   0 ədədi üçün elə  ( )  0 ədədi var ki,  (t )  (t )   ( )
bərabərsizliyindən alınır ki, x t   x t    , t  t0 , bu halda deyirlər ki, (1) tənliyinin (2) başlanğıc şərtini
ödəyən həlli dayanıqlıdır. Tutaq ki, xt    (t ), t  Et 0 həlli dayanıqlıdır və elə 0     ədədi var ki,

 (t )  (t )   olduqda lim x t   x t   0 olur. Bu zaman deyirlər ki, (1) tənliyinin (2) şərtini ödəyən
t 

həlli asimptotik dayanıqlıdır. Deyilən xassələri ödəməyən həll dayanıqsız həll adlanır [1].
Qeyd edək ki,  (t ) və  (t ) funksiyalarının kəsilməz diferensiallanan funksiyalar olduqları fərz edilir.
Teorem. Əgər
x(t )  (a1  b1 ) x(t )  (a2  b2 ) x(t )  0
1)
(3)
tənliyinin həlli asimptotik dayanıqlı isə, onda kifayət qədər kiçik   0 ədədi üçün (1) tənliyinin həlli də
asimptotik dayanıqlıdır;
2) (3) tənliyinə uyğun xarakteristik tənliyin köklərindən heç olmazsa biri müsbət həqiqi hissəyə malik
isə, onda (3) tənliyinin və deməli (1) tənliyinin həlli dayanıqsızdır.
Misal. x(t )  ax (t )  bx(t  1)  0
tənliyinə baxaq.

x(t )  ax (t )  bx(t )  0 tənliyinin xarakteristik tənliyi k 2  ak  b  0 şəklindədir. Qurviç
əlamətinə ğörə əgər a  0, b  0 isə onda araşdırılan tənliyin həlli asimptotik dayanıqlıdır.
PARABOLİK TİP TƏNLİKLƏR ÜÇÜN QARIŞIQ MƏSƏLƏNİN ARAŞDIRILMASI
Bayramova X.E.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: bayramovaxeyale89@gmail.com
Riyazi fizikanın bir çox məsələlərinin həlli parabolik tip iki tərtibli xüsusi törəməli diferensial tənliyin
həllinə gətirilir. Bu məsələlərdən biridə diffuziya məsələsidir. Diffuziya məsələsinin araşdırılması

 2 u x, t  u x, t 

t
x 2

(1)

u0, t   at , ul , t   bt 

(2)

şəklində tənliyin uyğun başlanğıc və sərhəd şərtlərinin ödəyən həllinin tapılmasından ibarətdir.
Sərhəd şərtini
başlanğıc şərti isə

ux,0  u0 , u0  const

(3)
şəklində qəbul etsək, baxılan məsələnin həlli riyuazi olaraq, (1) tənliyinin (2) və (3) şərtlərinin ödəyən həllin
tapılmasından ibarətdir.
Verilmiş tənliyin həllini Laplasın inteqral çevirməsinin köməyi ilə həll edəcəyik.
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Əgər Laplas çevirməsini (1) tənliyinə tətbiq etsək və (3) başlanğıc şərtini nəzərə alsaq

 2u x, p 
 pu x, p   u0
x 2

(4)

tənliyini alarıq. Laplas çevirməsini (2) sərhəd şərtinə tətbiq etsək, onun Laplas surəti

(5)
u 0, p   a  p , u l , p   b  p 
olar. Buradan görünür ki, baxılan məsələnin həlli (4) qeyri-bircins diferensial tənliyin (5) şərtlərini ödəyən
həllinin tapılmasından ibarətdir.
Burada u x, p  , a  p  və b  p  uyğun olaraq həqiqi dəyişənli u x, t  , at  və bt  funksiyalarının
Laplas surətləridir. p -Laplas çevirməsinin parametridir.
Burada (4) tənliyinin həllini başlanğıc şərti sıfra bərabər olduğu halda baxsaq, yəni u0  0 halda tənliyin
ümumi həllini

u x, p   c1e

px

 c2 e

px

şəklində təyin edərik. Əgər əmsalları təyin etsək, tənliyin həllinin surətini

u x, p   a  p u1 x, p   b  p u2 x, p 

olar. Burada

(6)

 

exp l p  exp  l p 
exp x p  exp  x p 
u  x, p  
exp l p  exp  l p 
u1 x, p  



exp l  x  p  exp  l  x  p

2

işarə edilmişdir.
Burada l   -da u2 x, p   0 ; u1 x, p  -üçün isə

lim u1 x, p   lim
l 







1  exp  2l p

l 

olar. Deməli, həllin surəti



exp  x p  exp  2 p  x  p



u x, p   a  p exp  x p





  exp  x p 
(7)

olar. (7) həlinin surətini hesablasaq





x

exp  x p 
a  p   at 

2 t

3
2

e



x2
4t

olduğundan həllin orjinalı funksiyalar bağlısının köməyi ilə

ux, t   at  g t 

(8)

şəklində təyin edilir.
Burada g t  

x
2 t

3
2

e



x2
4t

işarə edilmişdir. (8) bərabərliyini

u  x, t  

x
2 

t

 at   
0

şəklində yazmaq olar.
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FUNKSİONAL DİFERENSİAL TƏNLİKLƏRİN HƏLLİNİN BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Dünyamaliyeva A. A.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: dunyamaliyeva.aynure@bk.ru
Tutaq ki, R p

p  vektorların həqiqi xətti fəzasıdır, bu fəzanın x vektorunun norması x - dir,

R

həqiqi oxdur, h  0 verilmiş həqiqi ədəddir, C isə   max( (s) ,h  s  0) normalı  : [h,0]  R kəsilp

məz funksiyalarının banax fəzasıdır. x : [  h,  [ R p (  ,   R,    ) funksiyası və hər bir t [ ,  [
üçün xt  C funksiyasını xt (s)  x(t  s) (  h  s  0 ) düsturu ilə təyin edilir, x (t ) - də törəməni sağ törəmə
olaraq nəzərdə tutulur. Tutaq ki, G0  C açıq çoxluqdur, G  R  G0 , f : G  R p hər hansı bir kəsilməz inikasdır. Özünü gecikmiş tipli (sonlu gecikməli) funksional diferensial tənlik kimi aparan aşağıdakı bərabərliyə
baxılır:
(1)
x (t )  f (t , xt ) .
Əgər hər bir t [ ,  [ üçün (t , xt )  G və x(t ) (1) tənliyini ödəyərsə, onda x : [  h,  [ R p kəsilməz
funksiyasına (1) tənliyinin həlli deyilir. Əgər elə    olarsa ki, x(t , , ) (1) tənliyinin [  h,  [ -da həllidir
və x ( , )   ( xt ( , )  x(t  s, , ),  h  s  0) , onda verilmiş   R və   C üçün, harada ki,
( , )  G , onda x(t , , ) (1) tənliyinin  zamanında  başlanğıc qiymətli ( ( , ) başlanğıc qiymətli) həlli
adlanır. Funksional diferensial tənliyin və onun həllinin belə klassik təfsiri texnika, mexanika və digər təbiət
elmlərində modelləşdirmə məsələlərini kifayət qədər təmin edir. Meyledən arqumentli tənliklərin
öyrənilməsinə digər yanaşmalar da əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etdirilmişdir.
Funksional-diferensial tənliyinin dayanıqlığı adi diferensial tənliklərin dayanıqlığından əhəmiyyətli
dərəcədə fərqlidir. Bu fərq dərhal funksional-diferensial tənliklərin həllərinin xüsusiyyətlərində özünü göstərir.
Məruzədə bu xüsusiyyətləri təsvir edilir.
Hər şeydən əvvəl qeyd edək ki, (1) tənliyinin x  x(t , , ) həlli istənilən kəsilməz   C funksiya üçün
müəyyən edilir, ( , )  G . Ona görə də bul həll t  (  h, ] olduqda diferensiallanan olmaya bilər.  ilkin
funksiyalar sinfini daraldılması bu tənliyin dayanıqlığı xüsusiyyətlərini əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə bilər.
Məsələnin həllin təyininin vacib bir xüsusiyyəti t   , x( )   (0) halında kəsilməzliyidir. Bu səbəbdən
bu nöqtədə, ümumiyyətlə desək, həllin birinci törəməsi kəsilməyə malikdir. Lakin t   halında
x  x(t , , ) həlli kəsilməz diferensiallanandır, uyğun f üçün isə t    h halında həll iki dəfə kəsilməz
diferensiallanan ola bilər və s. Bu prosesə həllərin hamarlanması deyilir və onlar funksional-diferensial
tənliklər üçün ədədi həllərdə geniş istifadə olunur.
Beləliklə, hər bir  ,   h     , üçün x  x(t , , ) həlli [  h,  ] parçasında kəsilməz diferensiallanandır. Uyğun olaraq xt ( , ) funksiyası hər bir  ,      , t  ( ,  ) olduqda x(t , , )  C1 funksiya üçün t [ ,  ] üzrə kəsilməzdir.
x  x(t , , ) həllinə uyğun inteqral əyrisini R  R p – də L  {(t , x(t )),t [  h,  )} çoxluğu kimi təyin
etmək olar, R  C  də isə l  {(t , xt ),t [ ,  )} çoxluğu kimi təyin etmək olar.
(1) tənliyinin həllinin varlığı, yeganəliyi, kəsilməz asılılığı, davamolunmaqlığı məsələsində vahid
kürənin C  də kompakt olmamağı xüsusiyyəti nəzərə alınır və
f (t , ) funksiyasına nəzərən uyğun şərtlər daxil edilir. Bu haqda aşağıdakı klassik teorem qüvvədədir.

Tutaq ki,   G – açıq çoxluq, F çoxluğu f :   R p şəklində bütün kəsilməz funksiyalar çoxluğu,
F0  F məhdud funksiyaların alt çoxluğudur. Aşağıdakı kimi norma təyin etsək, onda F0 banax fəzası olar:
f

0

 sup ( f (t ,  ) , (t ,  ) ) .

Teorem 1 (həllin varlığı haqqında teorem). Tutaq ki, f 0 (t , ) : G  R p kəsilməz funksiya, K  G
çoxluğu verilən kompakt çoxluqdur. Onda K çoxluğunun   G ətrafı vardır, harada ki, f 0  F0 , f 0 nöqtəsinin U  F0 ətrafı və   0 ədədi elədir ki, istənilən ( ,  )   və f  U üçün [  h,   ] parçasında

13

Magistrantların XXI Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2021-ci il
x (t )  f (t , xt ) tənliyinin ( , ) nöqtəsindən başlayan x  x(t , , ) həlli vardır.
Teorem 2 (həllin kəsilməz asılılığı haqqında teorem). Tutaq ki, ( , )  G ,
x (t )  f 0 (t , xt )

tənliyinin

x 0 (t , , )

həlli var və

[  h,  ]

f 0  F və

parçasında yeganədir. Tutaq ki,

K
t [ ,  ]} çoxluğu kompakt çoxluqdur və tutaq ki,   G K çoxluğunun ətrafıdır, harada ki,
f 0 məhduddur. Tutaq ki, {( k , k , f k )} ardıcıllığı elədir ki, k   olduqda  k   , k   ,
 {(t , xt0 ) :

fk  f0

0

 0. Onda x (t )  f k (t , xt ) tənliyinin x k (t , k , k ) həlli hər bir t [ k  h,  ] üçün mövcuddur,

bu halda istənilən   0 üçün elə k 0 ( ) nömrəsi tapılar ki, bu nömrədən başlayaraq x k (t , k , k ) ardıcıllığı
[  h   ,  ] parçasında x 0 (t , , ) həllinə müntəzəm yığılsın.
Əgər elə m  m(K ) sabiti olarsa ki, istənilən (t ,1 ), (t , 2 )  K üçün
f (t , 2 )  f (t ,1 )  m  2  1

(6)

ödənilir, onda deyirlər ki, f : G  R p funksiyası hər bir K  G kompakt çoxluğunda   yə görə Lipşis
şərtini ödəyir.
Teorem 3 (həllin yeganəliyi haqqında). Tutaq ki, f : G  R p funksiyası kəsilməzdir və hər bir
K  G kompakt çoxluğunda   yə görə Lipşis şərtini ödəyir. Onda hər bir ( , )  G başlanğıc nöqtəsi üçün
(1) tənliyinin x(t , , ) həlli yeganədir.
Kompakt K çoxluğunda şərt (6) şərtinin əhəmiyyətli olmasına baxaq. Başqa bir   G çoxluğunda bu
şərt yerinə yetirilməyə bilər. Tutaq ki, x  x(t ) funksiyası (1) tənliyinin [  h,  [ intervalında həllidir (   
). Əgər x  (t ) funksiyası [  h,   [ intervalında təyin olunubsa, harada ki,     , və bütün t  [  h,  [
üçün x  (t )  x(t ) olarsa, onda x  x (t ) funksiyası x  x(t ) həllinin davamı adlanır. Əgər [  h,  [ intervalı
x  x(t ) həllinin maksimal mövcudluq intervalıdırsa, onda x  x(t ) həlli davamolunmayandır.
Əgər f ( ,  ) funksiyası G  də kəsilməyəndirsə, onda onun maksimal mövcudluq intervalı sağdan
açıqdır. Əgər f : G  R p funksiyası kəsilməzdirsə və qapalı ( R  C  də), məhdud S  G altçoxluğunu R p
fəzasının məhdud altçoxluğuna inikas etdirirsə, onda o tamamilə kəsilməz adlanır.
Xüsusi halda, əgər f ( , ) funksiyası hər bir məhdud S  G altçoxluğunda kəsilməz və məhdud
olarsa, onda o tamamilə kəsilməzdir.
Asanlıqla kəsilməz, lakin { :   1} oblastında qeyri-məhdud olan f  f ( ) funksiyasını qurmaq
olar. Sağ tərəfi belə funksiya olan (1) tənliyinin həllinin dayanıqlığı indiyə kimi ətraflı tədqiq olunmamışdır.
Teorem 4 (həllin davamolunmaqlığı haqqında). Tutaq ki, f : G  R p funksiyası tamamilə
kəsilməzdir, x(t ) (1) tənliyin (1) [  h,  [ intervalında davamolunmayan həllidir. Onda hər bir qapalı
məhdud S 0  G çoxluğu üçün elə    (S 0 ) vardır ki,   t   olduqda (t , xt )  S 0 .
Tamamilə kəsilməzlik olmadığı təqdirdə, ortaya çıxa bilər ki, l  {(t , xt ),t [ ,  )} inteqral əyrisi qapalı
məhdud altçoxluq əmələ gətirir və buna görə R p  dəki L əyrisi o qədər pis yırğalanır ki, t   olduqda l
əyrinin sərhəd nöqtələri olmur.
Dayanıqlığın xassələrini tədqiq edərkən hesab edilir kI, G çoxluğu aşağıdakı kimi təyin olunur:
G  R  CH , CH  {  C :   H , 0  H  }.

Bu halda (1) tənliyinin sağ tərəfi hər bir [ ,  ]  CH1

çoxluğunda, harada ki,    və CH1  {  C :   H 1 H } , tamamilə kəsilməzdir və hər bir belə çoxluqlarda (6) Lpşis şərtini ödəyir.
Bu fərziyyələr halında, (1) tənliyinin x  x(t ,  ,  ) həlli hər bir ( ,  )  R CH nöqtə üçün yeganədir və
o ( ,  ) -ya görə kəsilməzdir.
Teorem

4-dən

belə

nəticə

çıxır

ki,

əgər

x  x(t ,  ,  )

davamolunmayandırsa, onda t   olduqda xt ( , )  H olar.
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DİSKRET ZAMANLI ÇOXKRİTERİYALI OPTİMAL İDARƏETMƏ MƏSƏLƏSİ
Əhədli A.Ə.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail:anarehedov917@gmail.com
1. Diskret idarəetmə sistemi aşağıdakı kimi təsvir olunur
(1)
xk 1  T ( xk , u k ), u k U k , k  0, n  1, x0  x(0)  c .
Bir addım üçün gəlir addımın başlanğıcında prosesin vəziyyətindən və addımda tətbiq olunan
idarəetmədən asılı olur:
(2)
Qk  Q( xk , uk ), uk U k .
İdarəetmənin keyfiyyət kriteriyası kimi prosesin n addımda tam gəliri aşağıdakı düsturla işarə olunur
n 1

J n ( x0 , u )   Q( x k , u k ) ,

(3)

k 0

harada ki, u - idarəetmələr ardıcıllığıdır - u  u0 ,..., un1  . n - addımlı proses üçün diskret zamanlı optimal
idarəetmə məsələsi elə u0 , u1 ,..., u n1 idarəetmələr ardıcıllığını tapmaqdan ibarətdir ki, bu idarəetmə halında

J n ( x0 , u ) gəliri maksimal olsun. Əgər istənilən başqa u U üçün

J n ( x0 , u )  J n ( x0 , u * )

(4)

olarsa, onda u  u 0 , u1 ,..., u n1 U idarəetməsi x0 - optimal adlanır.
Optimal idarəetməni tapmaq üçün Bellman prinsipindən istifadə edilir. Bu prinsipin mahiyyəti ondan
ibarətdir ki, x0 başlanğıc vəziyyəti və u 0 başlanğıc idarəetməsi necə olursa olsa da növbəti idarəetmə
başlanğıc idarəetmənin tətbiqi ilə alınan vəziyyətə görə optimal olur.
Bellman prinsipi optimal strategiyanın axtarışını sadələşdirir. Həqiqətən də, tutaq ki, U i  k i ( U i
*

*

*

*

çoxluğu i -ci addımda idarəetmələr çoxluğudur). Onda
n 1

U   Ui
i 0

və optimal idarəetmənin tapılması
n 1

k   ki
i 0

sayda variantın baxılması ilə bağlıdır. Tutaq ki, y1 ,..., y  bir addımdan sonra xn sonlu vəziyyətinə keçilməsi
mümkün olan bütün vəziyyətlər çoxluğudur. u 1 ,..., u  ilə

x 0 -dan n  1 addımdan sonra uyğun olaraq
1



y1 ,..., y vəziyyətlərinə keçirən optimal idarəetmələri, J n1 ( x0 , u ),..., J n1 ( x0 , u ) ilə isə bu halda alınan

gəlirlər işarə edilir. Onda

x0

vəziyyətini

xn

vəziyyətinə keçirən optimal idarəetmə u  u , u n 1 
*

d

*

şəklindədir. Burada u d aşağıdakı şərtdən tapılır:

d  Arg max[ J n 1 ( x0 , u s )  max
Q( y s , u)] ,
s
uU n1

s{1,...,}

(5)

harada ki, U ns1 ( s  1, ) çoxluğu y s -i x n -ə çevirən idarəetmələr çoxluğudur; u n*1 isə aşağıdakı şərtdən
tapılır:
(6)
u n*1  Arg max Q( y d , u ) .
U nd1

Beləliklə, n addımda optimal strategiyanın tapılması  sayda analoji (n  1) -addımlı məsələyə gətirilir. Bu halda baxılan variantların sayı azalır, belə ki, sonuncu addımda idarəetmə (6)-yə uyğun seçilir, U nd1 dən olan qalan idarəetmələr baxılmır.
2. Məruzədə optimal idarəetmə məsələsinin idarənin keyfiyyətinin skalyar deyil vektorial Q məqsəd
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funksiyası ilə təyin olunduğu hala ümumiləşməsinə baxılır. Həm də bu ümumiləşmədə (3) münasibəti ilə təsvir
olunan J n ( x0 , u) tam gəliri də vektorialdır. Tutaq ki, R m - ölçülü gəlirlər fəzasında binar münasibətdir.
Əgər istənilən u U idarəetməsi üçün
(7)
J n ( x0 , u ) R J n ( x0 , u * )
olarsa, onda u *  u 0* ,..., u n*1 U idarəetməsi ( x 0 , R, n) - optimal adlanır.
Birkriteriyalı məsələ halında olduğuna analoji təyin olunan çoxkriteriyalı məsələ üçün Bellman prinsipi
tələb edir ki, u 0 başlanğıc idarəetməsinin tətbiqi nəticəsində alınan x1 vəziyyətinə nəzərən növbəti
idarəetmələr ( x1 , R, n  1) - optimal olmalıdır. Lakin ixtiyari R münasibəti üçün bu doğru deyildir.
Çoxkriteriyalı optimal idarəetmə məsələsi üçün Bellman prinsipi aşağıdakı teoremlə şərh olunur:
Teorem 1. Tutaq ki, R münasibəti sürüşməyə görə invariant olan münasibətdir və u *  u 0* ,..., u n*1 
isə ( x0 , R, n) -optimal idarəetmədir. Onda u *  u 0* ,..., u n*1  idarəetməsi (T ( x0 , u 0* ), R, n  1) - optimal
olar.
Doğrudan da (4)-ə görə
n 1

n 1

k 0
*
0

k 1

J n ( x0 , u * )   Q( x k , u k* )  Q( x0 , u 0* )   Q( x k , u k* ) 
 Q( x0 , u )  J n1 ( x1 , u~ * )  Q( x0 , u 0* )  J n1 (T ( x0 , u 0* ), u~ * ) .

(8)

~ *  u * ,..., u *  idarəetməsi (T ( x , u * ), R, n  1) - optimal deyildir. Bu o deməkdir
Fərz edək ki, u
1
n 1
0
0






ki, hər hansı bir u  u1 ,..., u n1  idarəetməsi üçün


J n1 (T ( x0 , u 0* ), u) R J n1 (T ( x0 , u 0* ), u~ * )

(9)

olur. Aşağıdakını qəbul edək:




u  u 0* , u 1 ,..., u n1  .
(8)-(10)-dən və

R

(10)

münasibətinin köçürməyə görə invariant olmasından alırıq:
J n ( x0 , u) RJ n ( x0 , u * ) ,

bu da ki, u * idarəetməsinin ( x0 , R, n) - optimal olmasına ziddir. Bu da teoremin doğruluğunu göstərir.
Bütün ( x0 , R, n) - optimal idarəetmələrin axtarışı üçün Bellman prinsipinin istifadəsi sxemi bənd 1-də
baxılan sxemə yaxındır: əvvəlcə bütün x  X üçün bütün ( x, R,1) - optimal idarəetmələr axtarılır, sonra hər
bir x  X üçün bütün ( x, R,2) optimal idarəetmələr axtarılır və i.a.
Əgər verilən məsələni çoxkriteriyalı optimal idarəetmə məsələlərinin ümumi qoyuluşu terminlərində
interpretasiya etsək,
onda burada U çoxluğu kimi bütün  u0 , u1 ,..., u n1  yığımları çoxluğu iştirak edir;

 - inikası kimi hər bir u  U -ya  (u)  J n ( x0 , u) gəlirlər vektorunu qarşı qoyan və (3) münasibəti
ilə təyin olunan inikas iştirak edir;
R münasibəti kimi J n ( x0 , u ) gəlirlərinin müqayisə olunduğu verilmiş R binar münasibəti iştirak
edir.
Qeyd edək ki, ümumi məsələ üçün olan anlayışlar bu verilən məsələnin tam təsviri üçün kifayət deyildir.
Xüsusi halda, (3) münasibəti ilə təyin olunan  inikası əlavə anlayışlarla təsvir olunur. Bu anlayışlar
aşağıdakılardır: X vəziyyətləri; vəziyyətlərin T çevirməsi; bir addım üçün gəlir;

x0

başlanğıc vəziyyəti.

Deyilənləri nəzərə almaqla baxılan məsələnin ümumi təsviri aşağıdakı şəklə düşür:
 U , X , T , Q, x0 , R  .
Məruzədə həmçinin çoxkriteriyalı optimal idarəetmə məsələsi üçün   bağlama məsələsinə də baxılır
və göstərilir ki,   bağlama məsələsi birkriteriyalı optimal idarəetmə məsələsidir.
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İBTİDAİ SİNİFLƏRDƏ HƏNDƏSİ FİQURLARIN ÖYRƏDİLMƏSİ PROSESİNDƏ İKT-DƏN
İSTİFADƏNİN METODİKASI
Əhmədova B.Ə.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: ehmedovabeyim7@gmail.com
İbtidai siniflərdə həndəsi mövzulara “Həndəsi fiqurlar” (kvadrat, düzbucaqlı, üçbucaq, dairə) adı altında
başlanılır. Bu dərslərdə əsas məqsəd şagirdlərin həndəsi fiqurlar haqqındakı biliklərini bir qədər də artırmaqdır.
Yuxarı siniflərə qalxdıqca şagirdlərin mənimsədikləri biliklərin çətinlik səviyyəsi artdığından istifadə oluna
biləcək məsələlərin spektri genişlənir. Ona görə də hər bir sinif üzrə ümumi fikirləri qeyd etməklə təkrara yol
verməmək üçün daha vacib məqamların üzərində durmaq məqsədi qarşıya qoyulmalıdır. Bu baxımdan aşağı
siniflərdə qeyd edilən ümumi məsələləri yuxarı siniflərdə daha yüksək səviyyədə təqdim etmək zəruridir.
İbtidai sinfin riyaziyyat dərslərində hər bir həndəsi elementin öyrənilməsi məsələlərinin tətbiqi üçün
geniş imkanlar açılır. Bu da öz növbəsində onların təfəkkürünün inkişafına təkan verir. Mürəkkəb məsələlərin
hər biri düşündürücü olduğundan bunları yaxşı qavrayan, yəni verilənlərlə axtarılan arasındakı əlaqəni, asılılığı
anlaya bilən şagirdlər həndəsi fiqur və elementlərin müəyyənləşdirilməsində çətinlik çəkməzlər.
“Çoxbucaqlılar” mövzusunun tədrisi zamanı kompüterdən istifadə qaydasını verək. Dərsin ənənəvi
təşkilatı məsələlərindən sonra öyrənmə mərhələsində aşagıdakı şəkil olan slaydı nümayiş etdirmək olar.

Sonra şagirdlərə izahat vermək olar ki, müstəvi fiqurları açıq və qapalı olur. Şəkildə gördüyünüz birinci
iki fiqur qapalı, üçüncü fiqur isə açıq fiqurdur. Çoxbucaqlı da qapalı fiqurdur. Onun tərəfləri düz xətt
parçalarından ibarət olur. Çoxbucaqlının ən azı üç tərəfi olur. Tərəflərinin sayı ilə bucaqlarının sayı eyni olur.
Çoxbucaqlılar bucaqlarının sayı ilə adlandırılır.
Sonra üzərində aşağıdakı şəkil olan fiqururlar əks olunmuş slaydı nümayiş etdirmək olar.

Hər birinin altında adı, tərəflərinin və bucaqlarının sayı göstərilir. Sonrakı mərhələdə altındakı yazılar
pozulur, sırası pozulmaqla şəkillər göstərilir, adları ayrı- ayrı şagirdlərdən soruşulur.
Sonra 3-cü slaydda içərisində çoxbucaqlılar olan müxtəlif şəkillər nümayiş etdirilir. Onlardan
hansılarının çoxbucaqlı olduğu soruşulur.
Sonra sinifdəki şagirdləri cütlərə ayırıb, onlara tapşırmaq olar ki, hər bir şagird öz yanındakı yoldaşına
şəkildəki çoxbucaqlıların tərəfləri, bucaqları və təpələrinə aid suallar versinlər. Bu mərhələdə şagirdlərin
verdiyi suallar və cavablar qeyd edilir. Sonradan onların qiymətləndirilməsində və qruplaşdırılmasında bu
cavablar nəzərə alınır. Beləliklə, dərslikdəki tapşırıqların yerinə yetirilməsi davam etdirilir.
Sonrakı dərslərdə çoxbucaqlının ən sadə növündən başlayaraq öyrədilməsi davam etdiriləcəkdir.
Həndəsi fiqurların öyrədilməsi prosesi şagirdlər üçün o qədər də çətin olmur. Əsas məsələ bundan sonra
öyrədiləcək fiqurların elementlərinin (kəmiyyətlərin ölçülməsi) ölçülməsi məsələsidir. Şagirdlər kəmiyyətlərin
ölçülməsi ilə bağlı məsələlərin həllində çətinlik çəkə bilərlər. Ona görə də bu anlayışların öyrədilməsi zamanı
mütləq kompüterin imkanlarından istifadə etmək lazımdır. Bunu nəzərə alıb kəmiyyətlərin öyrədilməsi ilə
bağlı bir dərsin təşkili və keçirilməsi nümunəsini aşağıdakı kimi vermək olar:
Bu dərsdə əvvəlcədən hazırlanmış slaydda müxtəlif fiqurların şəkilləri nümayiş etdirilir. Digər cədvəldə
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isə yazı taxtasında qiymətləndirmə cədvəli verilir.
Keçmiş bilikləri yada salmaq məqsədi ilə induktiv metoddan istifadə etmək əlverişlidir. Çünki bu metod
ayrı-ayrı əşya və hadisələrdən ümumi nəticələr çıxarmağa hesablanıb və şagirdlər üçün ən optimal metoddur.
Bu məqsədlə internetdən bir sıra əşyaların (məsələn; tərəzi dərəcəölçən və s.) şəkillərini kompüterdə slayd
şəklində yerləşdirmək olar.

Sinfin bütün şagirdlərini fəal təlim prosesinə qoşmaq üçün onlara əvvəlcədən hazırlanmış praktik
tapşırıqları vermək olar. Şagirdlərin bir-biri ilə bilik rəqabəti aparmaqda maraqlı olduğunu nəzərə alıb onları
qruplara bölmək və verilən tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün 15 dəqiqə vaxt təyin etmək olar. Sonra isə hər
qrupa suallar vermək olar. Məsələn, bu cihazlar necə adlanır? bu cihazlar nəyi ölçürlər? ölçü vahidi hansılardır?
və s.
Uşaqların diqqətini əsas hədəfdən yayındıran hərəkətlər baş verməsin deyə qrupların fəaliyyətinə
nəzarət etmək lazımdır. Hər bir qrupda olan uşaqlardan verilmiş cihazın şəkli ilə uyğun olan ölçü vahidini
göstərən dairəni düz xətt vasitəsilə birləşdirməyi tələb etmək olar.

Bundan sonra qiymətləndirmə meyarları üzrə şagirdlərin biliyini qiymətləndirərək onların daha aktiv
fəaliyyəti üçün şərait yaradılmalıdır.
Sonda ümumiləşdirmə aparmaq lazımdır. Qeyd etmək olar ki, uzunluq, dərəcə, çəki və zaman
ölçülərinin ümumi adı kəmiyyətlərdir. Kəmiyyətlərin xassələri var: 1) kəmiyyətlər ölçülə bilir; 2)
kəmiyyətlərin ölçü vahidləri var; 3) hər bir kəmiyyətin ədədi qiyməti var.
Nümunə olaraq, yazı taxtasını göstərmək olar: yazı taxtasının uzunluğu var və ölçülə bilir, yazı
taxtasının uzunluğu metr və santimetrlərə ölçülür və s. Nəhayət, yazı taxtasının uzunluğu konkret qiymətlə
ifadə olunur. Beləliklə, şagirdlər ölçü vahidi, ölçü cihazı haqqında biliklərə sahib olurlar. Sonra kəmiyyətlərin
ölçülməsinə aid bir neçə misal nümunəsi göstərib dərsi yekunlaşdırmaq olar.
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FURYE ÇEVİRMƏSİ İLƏ İNTEQRAL TƏNLİYİN HƏLLİNİN TƏDQİQİ
Əhmədova Q.M.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: hmdovaq@gmail.com
İşdə eksponensial Furye çevirməsinin köməyi ilə inteqral tənliyin həlli məsləsi araşdırılır və alınmış
həllin yığılması tədqiq olunur.
Fərz edək ki,


u x     K x  t u t dt  f x 

(1)



şəklində verilmiş inteqral tənliyin həllini tapmaq tələb olunur. Burada u x  -axtarılan funksiya, K x  -tənliyin
nüvəsi, f x  -verilmiş funksiyadır,  -parametrdir.
Tənliyi həll etmək üçün u x  və f x  funksiyaları bütün həqiqi ədəd oxunda mütləq inteqrallanan
olmalıdır və K x  , u x  və f x  -funksiyalarının uyğun olaraq Furye surətləri var. Onda eksponensial Furye
çevirməsini (1) tənliyinə tətbiq etsək, yəni

F   



 f x e

1
2

ix

dx



düsturundan istifadə etsək, (1) tənliyini

 

u     2 K  u    F  

 

(2)

alarıq. Burada u   , K  və F  uyğun olaraq u x  , K x  və f x  -funksiyalarının Furye surətləridir,
 -Furye çevirməsinin parametridir.
(2) tənliyindən

u   

F  
1  2 K  

(3)

alarıq.
Buradan görünür ki, faktiki olaraq verilmiş (1) inteqral tənliyin həlli tapılmışdır. Lakin (3) düsturu ilə
təyin olunan funksiya tənliyin həlli deyil, həllin surətidir. Ona görədə (3) ifadəsinin orjinalını təyin etsək, (1)
tənliyinin həllini tapmış olarıq. Bu məqsədlə tərs Furye çevirməsindən

f x  

1
2



 F  e

ix

d

(4)



düsturundan istifadə etsək, (3) ifadəsinin orjinalını tapmış olarıq.
Əgər (4) düsturunu (3) bərabərliyinə tətbiq etsək,

u x  

1
2



 1 



F  
e ix d
2 K  

(5)

bərabərliyini alarıq.
Deməli, ümumi şəkildə (1) tənliyinin həlli (5) bərabərliyi ilə təyin olunur.
Alınmış (5) həllini aşağıdakı şəkildə göstərmək praktiki cəhətdən daha əlverişlidir.
Əgər (3) bərabərliyini (2) tənliyində ikinci toplananda nəzərə alsaq,

u     2 K  u    F  

yaxud

u     2 G  F    F  

alarıq. Burada

G   

K  
1  2 K  
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işarə edilmişdir. Əgər (6) bərabərliyinə tərs Furye çevirməsini tətbiq etsək və funksiyalar bağlığından istifadə
etsək (1) tənliyinin həllini


u x     g x  t  f t dt  f x 

(7)



şəklində təyin edirik.

 

Burada g x  -funksiyası G  -funksiyasının orjinalıdır. Alınmış (5) və (7) bərabərliklərini müqayisə
etdikdə görünür ki, (7) bərabərliyi (5) bərabərliyinə nisbətən daha sadədir, çünki (7) bərabərliyində sərbəst
həddin yəni

f x  funksiyasının surəti iştiurak etmir.

FUNKSİYA QRAFİKİNİN QURULMASI METODİKASI - ƏSAS ÜSULLAR
Ələkbərov C.Q.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: ceyhun.e@ufuq.edu.az
Diferensial hesabı vasitələrindən istifadə etmədən qrafiklərin qurulmasının əsas üsullarını şərh edək.
Elementar üsullar mexaniki qeyri-elementar üsullara nisbətən funksional intiusiyanın inkişafına, bilavasitə
verilmiş funksiyanın növünə əsasən ümumi halda olsa da funksiyanın qrafikini təsəvvür etmək bacarığının
inkişafına imkan verir.
Beləliklə, məhz qrafiklərin praktik tətbiq edildiyi məsələlərdə, əsasən, elementar vasitələr tamamilə
kifayətdir, bununla yanaşı diferensial hesabı vasitələrini istifadə edən qrafiklərin dəqiq qurulması üsulları kimi
funksiyanın araşdırılması vəzifələrinə tabe olan qrafiklərin sırf illüstrativ rol oynadığı məsələlərdə tətbiq edilir.
Lakin funksiyanın verilməsi üsullarından heç biri funksiya haqqında kifayət qədər tam təsəvvür əldə etmək
üçün əlverişli deyildir. Bu da təbiidir, düsturlardan söhbət gedən yerdə insan hədsiz dərəcədə zəif işləyir.
Məsələn,
1
1
𝑦 = 1+𝑥2 və 𝑦 = 1−𝑥 2
düsturları kənardan baxdıqda biri-birinə çox oxşardır, lakin bu düsturların təyin etdiyi funksiyaların ümumi
cəhətləri çox azdır. Kifayət qədər diqqətli şagird üçün görmək çətin deyildir ki, bu düsturlardakı kiçik fərq
doğrudan da hədsiz dərəcədə mühümdür. Bunu daha mürəkkəb hallarda təcrübəli riyaziyyatçı da ayırd edə
bilməz. Əksinə, əgər bu funksiyaların qrafiklərini qursaq, onda hətta ən təcrübəsiz riyaziyyatçı da onların köklü
fərqini müşahidə edə bilər.
𝑥 2 +1

Daha bir misalı nəzərdən keçirək. 𝑦 = 𝑥+1 funksiyanın sonsuzluqda da özünü necə aparmasını dərhal
söyləmək çətindir. Lakin onun qrafikini quraraq inanmaq olar ki, 𝑥 → ∞ və 𝑥 → +∞ olduqda o, asimtotik
olaraq 𝑦 = 𝑥 − 1 düz xəttinə yaxınlaşır.
İnsan qavrayışının xüsusiyyəti belədir; formal ifadələri pis təsəvvür edir və həndəsi olaraq çox gözəl
“görür”. Riyazi təcrübədə də müəyyən xassəyə malik olan və ya malik olmayan funksiya nümunələri hər
şeydən əvvəl həndəsi, yəni qrafiki qurulur və daha sonra lazım gəldikdə bu nümunələr üçün münasib düsturlar
seçirlər.
Nəhayət, qrafiklər elementar riyaziyyatın müxtəlif məsələlərinin (tənliklər, bərabərsizliklər və s.) həlli
üçün tamamilə güclü və faydalı vasitədir.
Dekart koordinatlarında funksiya qrafikinin ciddi tərifini verək.
Tutaq ki, müstəvi üzərində xOy dekart koordinat sistemi verilmişdir. Koordinatları (x,(f(x)) olan
müstəvinin nöqtələri çoxluğuna y=f(x) funksiyasının qrafiki deyilir. Qrafikin tərifi onun qurulma qaydasını
göstərir. Funksiyanın təyin oblastına daxil olan hər bir x nöqtəsi üçün verilmiş funksiyanın qiymətini
hesablasaq və alınan nöqtələri müstəvi üzərində qeyd etsək y=f(x) funksiyasının qrafikini alarıq.
Bu qayda dəqiq qrafiki qurmağa imkan verir. Əgər funksiya sonsuz çoxluqda təyin olunarsa, hər bir
nöqtə üçün belə qurmanın yerinə yetirilməsi mümkün deyildir. Onda dərhal belə sual meydana çıxır. Qrafiki
hansı dəqiqliklə qurmaq lazımdır ki, onu mühüm hesab etmək mümkün olsun, bəs qeyri mühüm olan nədir?
Bu suala vahid cavab yoxdur. Çünki hər bir konkret misalın öz səciyyəvi xüsusiyyətləri vardır.
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Funksiyanın qrafiki necə qurulur? Çoxlu sayda müxtəlif konkret qurma üsulları vardır, onların hamısını
aşağıdakı kimi təsvir etmək olar. Bilavasitə qurulmuş müəyyən qədər sadə qrafiklər ehtiyatı, qalan daha
mürəkkəb əməliyyatın köməyi ilə bu sadə qrafiklərin əsasında qurulur.
Qrafiklərin bilavasitə qurulması: Tutaq ki, əvvəllər tamamilə rast gəlmədiyiniz müəyyən bir 𝑦 = 𝑓(𝑥)
funksiyasının qrafikinin qurulması tələb olunur. Qurmanın təbii başlanğıcı x dəyişəninin bir neçə qiymətini
(bir neçə nöqtə) götürüb onlara əsasən 𝑓(𝑥)-in qiymətlərini hesablamaq və koordinat müstəvisi üzərində
qrafikin uyğun nöqtələrini qeyd etməkdir. Adətən əvvəlcə funksiyanın təyin oblastını tapmaq və arqumentin
qiymətlərini yalnız bu oblastdan götürmək lazımdır. Əgər kifayət qədər çox nöqtə götürülərsə, onda bəzən
bundan sonra təyin oblastının qalan nöqtələrində artıq qrafikin özünü necə aparmasını düzgün duymaq olar.
Alınan nöqtələri bu halda “səlis əyri” ilə birləşdirirlər. Bu qayda ilə xətti, kvadratik, üstlü və digər funksiyaların
qrafikləri qurula bilər.
Lakin “x-in kifayət qədər çox qiymətləri” necədir? Qrafikin alınan nöqtələrini “səlis əyri” ilə birləşdirə
bilməyi və ya bilməməyi necə təyin etmək olar? Məntiqi baxımdan heç vaxt olmaz. Əgər funksiyanın
qiymətləri hansısa sonlu sayda nöqtələr üçün hesablanarsa, onda ciddi desək, əvvəlcə lazımi hesablamalar
aparmadan qrafikin yeni nöqtələrini əlavə etməyə ixtiyarımız yoxdur. Lakin bizə dəqiq qrafik deyil, yalnız
qrafikin özünü aparmasının ümumi xarakterini göstərən müəyyən dərəcədə dəqiqliklə qrafikin eskizi lazımdır.
Ona görə aşağıdakı kimi hərəkət edə bilərik: Qrafikin müəyyən sayda nöqtəsini qeyd edərək qalan nöqtələrdə
qrafikin özünü necə aparması haqqında fərziyyə irəli sürmək, fərziyyənin doğru olduğunu isbat etmək, sonra
isə artıq “səlis əyrini” çəkmək lazımdır. Elementar funksiyaların qrafikləri əvvəllər məhz belə qurulmuşdur.
Qrafiklərin bilavasitə qurulması üsulu məhz bundan ibarətdir.
“Nöqtəvi” hesablamalarda funksiyanın ciddi isbat olunmuş xassələrindən istifadənin əlaqəsi: Bu halda
funksiyanı “bir qayda olaraq ətraflı araşdırmaq lazımdır”. Qrafikin koordinat oxları ilə kəsişmə nöqtələri
monotonluq aralıqları, asimtotları, funksiyanın ən böyük və ən kiçik qiymət aldığı nöqtələr tapılır, 𝑥 → −∞
və 𝑥 → +∞ olduqda, məxsusi nöqtələrdə və s.-də funksiyanın özünü aparması araşdırılır.
Qeyd edək ki, funksiyanın qiymətləri hesablanılan nöqtələrin seçilməsi də bir ustalıqdır. Bir tərəfdən
onlar “rəngarəng” olmalıdır. Onlar arasında, bir qayda olaraq, həm müsbət, həm mənfi, həm tam, həm kəsr,
həm rasional və s. kimi ədədlər olmalıdır ki, “səlis əyrinin” qurulmasında səhvə yol verilməsinə, digər tərəfdən,
bu “rəngarənglik” nə qədər az olarsa, ümumi qanunauyğunluğun tapılması bir o qədər asan olar.
Qrafikin daha iki mühüm xüsusiyyəti (qabarıqlıq və kəsilməzlik) mövcuddur. Qrafikin qabarıqlığı
prinsipcə elementar vasitələrlə araşdırıla bilər, lakin, bu bir qayda olaraq çox mürəkkəb bərabərsizliklərə
gətirir. Bununla yanaşı, funksiyanın monotonluğunun isbatı da çox vaxt mürəkkəb bərabərsizliklərlə
əlaqədardır. Eyni zamanda, bütün bu suallar riyazi analiz vasitəsi ilə hədsiz dərəcədə sadə həll edilir. Ona görə
çox vaxt qrafiklərin qurulması üçün (təlimin başlanğıc mərhələsində) onun bəzi xassələrinin yalnız intuitiv
əsaslandırılması kifayət hesab edilir. Əlbəttə bu, bütün zəruri təkliflər kifayət qədər sadə elementar
funksiyaların qrafiklərinin qurulmasına aid deyildir.
Ümumiyyətlə, qrafiklərin qurulmasının ümumi üsulları yoxdur, lakin əksinə, demək olar ki, hər bir
qrafikə funksiyanın xüsusiyyətlərinə uyğun xüsusi yanaşma tələb olunur.
Qrafiklərin qurulmasının mexaniki üsulları da vardır. Bir çox qrafiklər bəzi mexaniki üsulların, məsələn,
müxtəlif növ simmetriyalar, köçürülmələr, sıxılma və dartılmaların köməyilə daha sadə qrafiklərdən alına
bilər.
Çoxluğun hər hansı koordinat oxuna nəzərən və ya 𝑦 = 𝑥 tənböləninə nəzərən simmetrik olmaq xassəsi
bir çoxluqdan olan nöqtələrin koordinatları ilə çox sadə qayda ilə əlaqədardır. Aşağıdakı təkliflər doğrudur:
1) F çoxluğu Ox oxuna nəzərən onda və yalnız onda simmetrikdir ki, (𝑥; 𝑦) ∈ 𝐹 olmasından (𝑥; −𝑦) ∈
𝐹 alınmış olsun.
2) F çoxluğu Oy oxuna nəzərən onda və yalnız onda simmetrikdir ki, (𝑥; 𝑦) ∈ 𝐹olmasından (𝑥; −𝑦) ∈
𝐹 alınmış olsun.
3) F çoxluğu 𝑦 = 𝑥 oxuna nəzərən onda və yalnız onda simmetrikdir ki, (𝑥; 𝑦) ∈ 𝐹 olmasından
(𝑥; −𝑦) ∈ 𝐹 alınmış olsun.
Qrafiklərin qurulması üçün funksiyaların cütlük və təklik xassələri çox faydalıdır. Belə ki,
1) Cüt funksiyanın qrafiki ordinat oxuna nəzərən simmetrikdir.
2) Tək funksiyanın qrafiki koordinat başalnğıcına nəzərən simmetrikdir.
İndi də qrafiklərin köçürülməsini şərh edək:
𝑔(𝑥) = 𝑓(𝑥 + 𝑎)funksiyasının qrafikini qurmaq üçün 𝑓(𝑥) funksiyasının qrafikini
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1) 𝑎 > 0 olarsa, a məsafəsi qədər sola,
2) 𝑎 < 0 olarsa, -a məsafəsi qədər sağa sürüşdürmək lazımdır.
Beləliklə, 𝑓(𝑥 + 𝑎) funksiyasının qrafikinin qurulması 𝑓(𝑥) funksiyası qrafikinin üfiqi köçürülməsinə
gətirilir. Qeyd edək ki, belə olduqda funksiyaların təyin oblastı da |𝑎| məsafəsi qədər sağa və ya sola sürüşür.
Tamamilə buna analoji olaraq şaquli köçürülmə qaydası çıxarılır.
Qayda: ℎ(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝑎 funksiyasının qrafikini qurmaq üçün 𝑓(𝑥) funksiyasının qrafikini
1) 𝑎 > 0 olarsa, a məsafəsi qədər yuxarı,
2) 𝑎 < 0 olarsa, -a məsafəsi qədər aşağı sürüşdürmək lazımdır.
Üfüqi köçürülmə qaydası əsasən dövrü funksiyaların qrafiklərinin qurulmasında istifadə olunur. Dövrü
T-yə bərabər olan 𝑓(𝑥) funksiyasının qrafikini qurmaq üçün bu funksiyanın uzunluğu T -yə bərabər olan
istənilən parçada qrafikini qurmaq və onu T məsafəsi qədər ardıcıl olaraq sağa və sola köçürməklə davam
etdirmək lazımdır.

XARİCİ MÜHİTİN TƏSİRİ ALTINDA OLAN MATERİALIN QIZDIRILMASI
PROSESİNİN MİNİMAL ENERJİ İLƏ İDARƏ MƏSƏLƏSİ
Əliyeva V.O.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
Email: vafa.aliyeva.o@asoiu.edu.az
Tutaq ki, idarə olunan sistemin vəziyyəti Q oblastının daxilində

u
 2u
 a 2 2  b[u ( x, t )  y (t )]  p( x, t )
t
x

(1)

tənliyini, həmin oblastın sərhəddində isə

u(0, x)  g ( x)

başlanğıc və

(2)

u (t ,0)
u (t , l )
 0,
  [ y (t )  u (t , l )]
x
x

(3)

sərhəd şərtlərini ödəyir.
Burada g (x) , kvadratı ilə cəmlənən verilmiş funksiya, p( x, t ) isə paylanmış idarə parametri
olub, L2 (Q) fəzasında olan funksiyadır.
Burada y (t ) xarici mühitin temperaturudur və aşağıdakı qanun ilə dəyişir.

dy
 a0u (l , t )  b0 y  p0 (t )
dt

y(0)  y 0

(4)

Burada p0 (t )  L2 (0, T ) toplanmış idarə parametridir. Optimal idarə məsələsi mümkün
idarələr sinfindən əks əlaqə şəklində elə idarə tapmaqdan ibarətdir ki, (1)-(5) məsələsinin həlli ilə
birlikdə
l

I [ p, p0 ]  y (T )  y ]   u ( x, T )  ( x)]2 dx 
1 2

0
T

T l

  0  p (t )dt   1   p ( x, t )dxdt
2
0

(5)

2

0

0 0

funskionalına minimum qiymət versin.
Məsələnin həlli üçün dinamik proqramlaşdırma üsulu tətbiq olunur. Nəticədə optimal idarə
əks əlaqə şəklində alınır.
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LP) QRAND LEBEQ FƏZASININ 0<P≤1 HALINDA HARDI-TIP BƏRABƏRSIZLIKLƏR
HAQQINDA
Əliyeva X.S.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasınının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
E-mail: aliyevaxalide97@gmail.com
Tutaq ki, M(0,1) ilə s.h.y (0,1) intervalında təyin edilmiş bütün həqiqi qiymətli Lebeq ölçülən
funksiyalar çoxluğu işarə edilib. M+(0,1) ilə M(0,1) çoxluğunun s.h.y (0,1)-də mənfi olmayan funksiyalardan
ibarət alt çoxluğunu nəzərdə tuturuq. Bu məqalədə bütün çoxluqlar və funksiyalar Lebeq ölçüləndir.
Fərz edək ki, ω (0,1) üzrə çəki funksiyasıdır, yəni, ω ∈ 𝐿𝑙𝑜𝑐
1 (0,1) və s.h.y. 𝜔(𝑥) > 0. 𝐿𝑝,𝜔 (0,1) ilə
aşağıdakı kvazi norma ilə bütün 𝑓 ∈ M(0,1) ölçülən funksiyalar fəzasını işarə edirik.
1
𝑝

1

‖𝑓‖𝐿𝑝,𝜔 (0,1) = ‖𝑓‖𝑝,𝜔 = (∫|𝑓(𝑥)|𝑝 𝜔(𝑥)𝑑𝑥 ) < ∞.
0

Qeyd edək ki, 𝜔 ≡ 1, 𝐿𝑝,𝜔 (0,1) adi 𝐿𝑝 (0,1) Lebeq fəzasını ifadə edir.
İndi 0 < 𝑝 ≤ 1 üçün qrand Lebeq fəzasının tərifinə baxaq.
Tərif 3. Tutaq ki, 0 < 𝑝 ≤ 1. Aşağıdakı şərti ödəyən hər bir ölçülən 𝑓 ∈ M(0,1) funksiyalar sinfi
𝑳𝒑) (𝟎, 𝟏) qrand Lebeq fəzası adlanır
1
𝑝−𝜀

1

‖𝑓‖𝐿𝑝)(0,1) = ‖𝑓‖𝑝) = sup (𝜀 ∫|𝑓(𝑥)|𝑝−𝜀 𝑑𝑥 )
0<𝜀<

𝑝
2

1

= sup 𝜀 𝑝−𝜀 ‖𝑓‖𝑝−𝜀 < ∞.
𝑝
0<𝜀<
2

0
𝑝
2

Lemma 1. Tutaq ki, 0 < 𝑝 ≤ 1 𝑣ə 0 < 𝜀 < . Onda aşağıdakı ifadələr doğrudur:
𝐿𝑝 (0,1) ↪ 𝐿𝑝) (0,1) ↪ 𝐿𝑝−𝜀 (0,1);
Əgər 𝑝1< 𝑝2 olarsa, onda
𝐿𝑝2 ) (0,1) ↪ 𝐿𝑝1 ) (0,1).
Əsas nəticələr:
Məruzəmizin bu fəslində əsas hökmlərimizi ifadə və isbat edirik. Fərz edək ki, 𝑓 ∈ 𝐿𝑙𝑜𝑐
1 (0,1) və
aşağıdakı Hardi operatoruna baxaq
a)
b)

𝑥

1
𝐻𝑓(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡,
𝑥

0 < 𝑥 < 1.

0

İndi isə diqqətimizi Hardi tip operatorun grand Lebeq fəzalarında kəsilməzliyinə yönəldək.
Aşağıdakı şərti ödəyən 𝑓 ∈ 𝐿𝑝) (0,1) ölçülən funksiyalar sinfini Ap ilə işarə edək
1
𝑝−𝜀

1
𝑝−𝜀

‖𝑓‖𝐴𝑝 = sup (𝜀 ∫(𝑥 𝑝−𝜀−1 − 1)(𝑓(𝑥))
𝑝
0<𝜀<
2

𝑑𝑥)

< ∞.

0

Teorem 4. Tutaq ki, 0 < 𝑝 < 1 və 𝑓 ∈ 𝐴𝑝 mənfi olmayan və artmayan funksiyadır.Onda elə 𝐶 > 0 sabiti var
ki,
‖𝐻𝑓‖𝑝) ≤ 𝐶‖𝑓‖𝐴𝑝 .
Bundan əlavə, əgər
𝐶 > 0 (3.1) üçün ən yaxşı sabitdirsə, onda
2

1

𝑝 𝑝
𝑝 𝑝
(
) ≤𝐶≤(
) .
2−𝑝
1−𝑝
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ADİ DİFERENSİAL TƏNLİKLƏRLƏ TƏSVİR OLUNAN SİSTEMİN LİONS KEYFİYYƏT
FUNKSİONALLI OPTİMAL İDARƏETMƏ MƏSƏLƏSİNİN KORREKTLİYİNİN TƏDQİQİ
Əlizadə F.M.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: fn.alizade99@gmail.com
– zaman, t  0, T  , xt   x1 t , ..., xn t  və
R n – n - ölçülü Evklid fəzası,
ut   u1 t ,..., um t  uyğun olaraq n - ölçülü faza dəyişənlərinin vektor funksiyaları və m - ölçülü
Tutaq ki,

idarəetmələrin vektor funksiyaları, f t , x, u    f1 t , x, u , ..., f n t , x, u  – isə bütün t  0, T  , x  R ,
n

u ∈ R m üçün təyin olunmuş n - ölçülü vektor funksiyadır. Bundan başqa, tutaq ki,
x0  x01, x02 , ..., x0n  , xT  xT 1 , xT 2 , ..., xTn 


vektorları R n -ə daxildir və “  ” – işarəsi “sanki hər yerdə” mənasını verir.
Lpm  0, T  ilə p  1,  dərəcəsi ilə cəmlənən (inteqrallanan) m - ölçülü vektor funksiyalar
fəzasını işarə edək. Bu fəzada norma u
ki, u m  u

Rm

 m
2
   ui 
 i 1


1

2

m, p

 u

Lpm  0 , T 

ilə R m fəzasında u  R

m

T

p
   u t  m dt 
0


1

p

düsturu ilə təyin olunur, harada

elementinin norması işarə olunmuşdur. Tutaq ki,

idarəolunan obyektin hərəkəti aşağıdakı tənliklə təsvir olunur:

xt   f t , xt , ut , 0  t  T ,
(1)
harada ki, xt   x1 t , x2 t , ..., xn t  - sistemin trayektoriyası, ut   u1 t , u 2 t , ..., u m t  - idarəetmə,
f t , x, u    f1 t , x, u , f 2 t , x, u , ..., f n t , x, u  , x  R n , u  R m .
T zaman anını qeyd edək və aşağıdakı sərhəd şərtlərinə baxaq:
x0  x01, x02 , ..., x0n  ,
x0  x0 ,
(2)

xT   xT , xT  xT 1 , xT 2 , ..., xTn  .

(3)

Tutaq ki,



U  u  u t  : u  L2m  0, T , u t   M ,  t  0, T 


m
çoxluğu mümkün idarəetmələr çoxluğudur, harada ki, M  R – qapalı məhdud çoxluqdur. x  R n ,
u  R m .Tutaq ki, x0 , xT  R n vektorları verilmişdir. Tutaq ki, x0 t  (1) tənliyinin (2) şərti ilə, xT t  isə

(1) tənliyinin (3) şərti ilə həllidir. x0 t  və xT t  -lərin tapılması məsələlərini uyğun olaraq (1), (2) və (1), (3)
məsələləri adlandıracağıq. (1), (2) və (1), (3) məsələləri (1) tənliyi üçün Koşi məsələləridir.
u  U idarəetməsi qeyd olunduğu halda (1),(2) məsələsinin həlli olaraq aşağıdakı inteqral eyniliyi
t  0, T  üçün ödəyən mütləq kəsilməz x0 t   x0 t; u  funksiyası başa düşülür:
t

x 0 t   x 0   f  , x 0  , u  d .

(4)

0

u  U idarəetməsi qeyd olunduğu halda (1),(2) məsələsinin həlli olaraq aşağıdakı inteqral eyniliyi
x0 t   x0 t , u  funksiyası başa düşülür:

t  0, T  üçün ödəyən mütləq kəsilməz

T

xT t   xT   f  , xT  , u  d .
t
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Lions funksionalı adlanan aşağıdakı
minimallaşdırılması məsələsinə baxaq

funksionalın

U mümkün

J  u   x0 , u   xT , u  n, 2   u  u0
2

idarəetmələr

çoxluğunda

2

(6)

m, 2

Burada   0 – ədədi parametr, u 0  u 0 t  – L2m  0, T  çoxluğunun elementi, x0 t   x0 t; u  və

x0 t   x0 t , u  isə u  U halında uyğun olaraq (4) və (5) şəklində inteqral tənliklərinin həllidir. Bu

məsələni qısa olaraq (6) məsələsi adlandıracağıq.
Tutaq ki, f t , x, u  funksiyası 0, T  R n  M oblastında təyin olunub və dəyişənlər küllüsünə görə
kəsilməzdir, bundan başqa, bütün t  0, T  üçün x  R n , u  M dəyişənlərinə görə Lipşis şərtini ödəyir:

f t , x, u   f t , y, v  n  L{ x  y n  u  v m } ,

(7)

harada ki, где L  0 – hər hansı bir Lipşis sabitidir.
Qəbul edilən fərziyyələr halında U -dan olan istənilən u  ut  funksiyası üçün (1), (2) və (1),(3)
Koşi məsələləri və ya (4) və (5) inteqral tənlikləri 0, T  parçasında təyin olunan kəsilməz yeganə həllərə həllə

malikdirlər. Bu həllər Ln  0, T  fəzasına daxil olan sanki hər yerdə törəməyə malikdirlər.
Məruzədə (4), (5) şərtləri daxilində (6) funksionalının minimallaşdırılması haqqında optimal idarə
edilməsi məsələsinin qoyuluşunun korrektliyi məsələsi tədqiq olunur. Tədqiqatın nəticəsində aşağıdakı teorem
isbat olunur:
Teorem 1. L2m  0, T  fəzasında elə sıx U 0 altcoxluğu vardır ki, istənilən   0 və istənilən u0 ∈U 0
üçün (6) məsələsinin yeganə həlli vardır.
Məruzədə həm də   0 halında (6) məsələsinin dayanaqsız olması göstərilir.

C n  0, T  ilə x

C  n  0, T 

 max xt  n normalı xt   x1 t , x2 t , ..., xn t  , 0  t  T , kəsilməz
0t T

vektor funksiyalar fəzasını işarə edək. Məlum olduğu kimi C n  0, T  fəzası tam normalı fəzadır. Onda

göstərmək olar ki, [5 C n  0, T  fəzasından olan istənilən x  xt  funksiyası və U çoxluğundan olan bütün

u  ut  idarəetməsi üçün f t , xt , ut  funksiyası 0, T  parçasında məhdud ölçülən funksiya olar, yəni

istənilən x  C n 0, T , u U üçün



f t , xt , ut  n  f 0 t ,  t  0, T  ,

(8)

harada ki, f 0 t   0 , f 0  L 0, T  isə hər hansı funksiyadır. f (t , x, u) funksiyası üçün qəbul edilən
şərtlərlə yanaşı, fərz edək ki, hım də aşağıdakı şərt ödənilir: istənilən (*) zəif yığılan uk t  L 0,T 
( m)

ardıcıllığı və u  ut  L(m) 0,T  funksiyası üçün C ( n ) 0, T  -dən olan

funksiyaları halında t  0, T  üçün aşağıdakı limit münasibəti qüvvədədir:

x0 ( ), x (t ) qeyd olunmuş

t

lim   f ( ), x0 ( ), u k ( )  f ( ), x0 ( ), u ( )d  0 ,
k 

(9)

0
T

lim   f ( ), xT ( ), u k ( )  f ( ), xT ( ), u ( )d  0 .
k 

(10)

t

Teorem 2. Tutaq ki, f (t , x, u) funksiyası 0, T  R n  R m oblastında kəsilməzdir və (7) Lipşis.
şərtini ödəyir. Tutaq ki, bundan başqa, (9), (10) şərtləri ödənilir və M  R m çoxluğu qabarıq qapalı məhdud
çoxluqdur. Onda (6) funksionalının U çoxluğunda (4), (5) şərtləri ilə minimallaşdırılması haqqında optimal
idarə edilmə məsələsi u0  L2

( m)

0,T  üçün   0 halında da heç olmazsa
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FƏAL TƏLİM METODLARININ VƏ AVTOMATLAŞDIRILMASI ÜSULLARININ TƏDQİQİ
Əməşova Ə.F.
Bakı Dövlət Universiteti
E-mail: emineabbasov444@gmail.com
Müasir tədris metodu adlandırdığımız yeni tədris metodu daha çox fəaliyyətə əsaslanır və onları
tamamilə öyrənmə prosesinə cəlb edən şagirdin düşüncəsini mərkəzləşdirir. Bu metodla müəllim onları yalnız
rəhbərlik edir və mövzunun məqsədlərinə yönəltmələri üçün rəhbərlik edir, bu yolla, şagirdlər öz biliklərini
inkişaf etdirmək və bacarıqlarını kəskinləşdirmək üçün bütün prosesdə fəal iştirak edirlər; bu konstruktivist
bir yanaşma olaraq da adlandırılır. Son zamanlar ölkəmizdə müasir təlim metodikaları olan interaktiv təlim
üsullarından və İKT-dən istifadə edir.“İnteraktiv” sözü bizə ingilis dilindən “interact” sözündən gəldi. “İnter”
“qarşılıqlı”, “akt” hərəkət etməkdir. İnteraktivlik – qarşılıqlı əlaqə və ya söhbət, kimsə (şəxs) və ya bir şeylə
(məsələn, kompüter) dialoq rejimində olma qabiliyyəti deməkdir.İnteraktiv təlim, idrak fəaliyyətinin təşkili
üçün xüsusi bir forma, şagirdlərin birgə fəaliyyəti şəklində həyata keçirilən idrak metodudur. Bütün iştirakçılar
bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqə qurur, məlumat mübadiləsi aparır, vəziyyətləri simulyasiya edir, başqalarının
hərəkətlərini və öz davranışlarını qiymətləndirir, problemi həll etmək üçün əsl işgüzar əməkdaşlıq atmosferinə
qərq olurlar.
Fəal təlim tələbələrin fəal fəaliyyətini təmin etməklə problemli şəraitin yaradılmasına, əməkdaşlığa,
təfəkkürün müstəqilliyinə, sərbəstliyə, kreativ təfəkkürün inkişafına, şagirdlərin fəal dərketmə mövqelərinə,
biliklərin müstəqil əldə edilməsinə, fikrin sərbəst söyləməsinə,fikrin müdafiə edilməsinə, tələbələrə çoxşaxəli
təsir göstərmək, rəy vermək (auditoriyanın cavabı), tələbələrin fikir və münasibətlərini formalaşdırmasına
əsaslanır. Fəal təlim metodları- şagirdin fəal idrak fəaliyyətinə əsaslanan təlimdir.
Fəal dərs qurmağın ümumi prinsipləri və alqoritmi aşağıdakılardır:
1. Bütün iştirakçılar müəyyən dərəcədə işə cəlb olunmalıdırlar.
2. İştirakçıların psixoloji hazırlığına baxmalıyıq.
3. İnteraktiv texnologiyada bir çox şagird olmamalıdır.
4. Otaq elə hazırlanmalıdır ki, iştirakçıların böyük və kiçik qruplarda işə köçürülməsi asan olsun.
5. Prosedur və qaydaların aydın konsolidasiyası (fiksasiya).
6. Seminar iştirakçılarının qruplara bölünməsinə diqqət yetirin.
Fəal təlim metodlarına əsasən aşağıdakılar aiddir:
- Əqli hücum- İdeyaların sürətlə törəməsi mənasında işlənən bu priyom ən çox motivasiya ilə həyata
keçirilən üsullardan biridir, əsas məqsədi şagirdlərdə idrak fəaliyyətini oyatmqqdır.
- BİBÖ- B- bildiklərim, İB- istəyirəm biləm, Ö- öyrəndiklərim.
- Rollu oyunlar – improvizasiya pyesdir. Yeni priyom kimi təqdim edilən bu fəaliyyət növündən oxu və
ədəbiyyat dərslərində tarixən tətbiq olunmuşdur.
- Venn diaqramı- bu üsul kəsişən iki dairə əsasında təşkil olunur. Dairələrin kəsişdiyi hissə ortaq
əlamətləri bildirir.
- Diskussiya- bu priyom müəyyən problemin irəli atılması və onun müzakirəsindən ibarətdir.
- Auksion- Öyrənilən cisim, əşya və hadisələrin xüsusiyyətlərini öyrənir və ardıcıl sadalanır.
- Klaster- bu təlim üsulu getdikcə tətbiqi artan üsullardan biridir. İkinci adı şaxələndirmə deməkdir
- Beyin fırtınası- bir problemi həll etmək üçün fikir yaratmaq üçün asan bir yoldur.Kompüter elmində
beyin fırtınası üçün problemlər: Kompüter insan sağlamlığına ziyandır? professional vəzifələrin həllində
internet, kompüter virusları – kompüterinizi necə qorumaq olar,peşənizdə informasiya texnologiyaları.
Universitetdə tədris prosesində interaktiv formaların və tədris metodlarının istifadəsi bizə aşağıdakıları
əldə etməyə imkan verəcəkdir: əcrübə ilə birlikdə gələcək peşə fəaliyyətinin məzmununun aktiv inkişaf
təcrübəsi; peşəsində gələcək bir mütəxəssis kimi fərdi düşüncənin inkişafı; bu sahədə təcrübəçilərlə yeni
peşəkar qarşılıqlı təcrübəyə yiyələnmək; iş qrupu: kiçik bir qrupda ünsiyyət və qarşılıqlı əlaqə bacarıqlarının
inkişafı; qrupun dəyər yönümlü birliyinin formalaşması; vəziyyətdən asılı olaraq sosial rolların çevik
dəyişməsinə təşviq;
İşdə son olaraq fəal təlim üçün informasiya texnologiyasından istifadə mühüm yer tutur. İnformasiya
texnologiyaları, məlumatların toplanması, saxlanması, işlənməsi, ötürülməsi və təqdim edilməsi, insanların
biliklərinin genişləndirilməsi və texniki və sosial prosesləri idarə etmək bacarıqlarının inkişafı üçün metod və
vasitələrin məcmusudur. “İnformasiya” anlayışı həm kompüter, həm də telekommunikasiya vasitələrini əhatə
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edir. Müasir informasiya texnologiyaları təhsil sistemində istifadə üçün aşağıdakı imkanları təqdim edir: epoçt, söhbət, forum, blog, veb sayt, elektron lövhələr, elektron kitabxanalar, məlumat bazalarına giriş, səsli
poçtlar, müxtəlif daşıyıcılardakı video materiallar, fərqli daşıyıcılardakı elektron dərsliklər, internetdən istifadə
edərək mühazirələr yayımlamaq və konfranslar keçirmək və s.
Nəticə. Fəal təlim metodundan istifadə edərkən müəllimin rolu kəskin şəkildə dəyişir, mərkəzi olmağı
dayandırır, yalnız prosesi tənzimləyir və ümumi təşkili ilə məşğul olur, əvvəlcədən lazımi tapşırıqları hazırlayır
və qruplarda müzakirə üçün suallar və ya mövzular hazırlayır, konsultasiyalar verir, dərslərə nəzarət edir. Fəal
təlim metodlarının avtomatlaşdırılması və onlar üçün elektron resursların yaradılması üçün üsul və
alqoritmlərin işlənməsi müasir dövr üçün aktual mövzudur.
MƏKTƏB RİYAZİYYAT KURSUNDA MƏSƏLƏ HƏLLİNİN ROLU
VƏ YARANAN PROBLEMLƏR
Fərmanlı Ü.İ.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: 1991a1995@gmail.com
Riyaziyyat təliminin həyatla əlaqələndirilməsi mühüm prinsip kimi riyaziyyat elminin mahiyyətindən
irəli gəlir. Çünki, riyaziyyat tətbiqi elmdir. Riyaziyyat təlimini həyatla əlaqələndirmək üçün əsas vasitə çalışmalar sistemidir. Məsələ və misalların, praktik və laborator işləri – məzmununun pedaqoji tələblərə cavab
veriləcək şəkildə seçilməsi, onların icrasında texnoloji qaydaların tətbiq edilməsi – qarşıya qoyulan məqsədin
həyata keçirilməsini təmin edir. Seçilən çalışmalar sistemi didaktik prinsiplərə cavab verməlidir. Müxtəlif
siniflərin riyaziyyat kursunda çalışmalar sisteminə müəyyən pedaqoji, elmi tələblər irəli sürülür.
Məktəb riyaziyyat kursunda riyaziyyat təliminin məqsədlərinə uyğun olaraq, həmin tələbləri qeyd edək:
1. Məsələlər çətinliyi tədricən artan ardıcılıqla seçilməlidir.
2. Məsələ məzmunu və həlli ilə birlikdə şagirdlər üçün müyəssər olmalıdır. Köhnə psixoloji terminlə
desək şagirdlərə müvafiq olmalıdır. Şagird məsələni dərk etməlidir.
3. Seçilən məsələlər kifayət dərəcədə şagirdlərin idrak fəallığını gücləndirməlidir.
4. Məsələləri seçərkən, şagirdlərin fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Bu, təlimin fərdiləşdirilməsi
prinsipi hesab olunur. Çünki, fəal və qabiliyyətli şagirdlərin marağını, fəaliyyətini zəiflətmək olmaz.
5. Seçilən məsələlər maraqlı olmalı, həyatın, praktikanın müxtəlif sahələrini əhatə etməlidir.
6. Seçilən məsələlər proqrama uyğun olmaqla, məzmunu etibarilə şagirdlərin ümumi inkişafına,
tərbiyəsinə müsbət təsir etməlidir.
Məsələlərin məzmunu etibarilə həyatla əlaqələndirilməsi digər məqsədlə yanaşı, tərbiyə məqsədinin də
reallaşdırılmasına xidmət edir: vətənin tarix ilə, abidələri ilə, görkəmli şəxsiyyətləri ilə, zəngin təbiəti, faydalı
yeraltı, yerüstü sərvətləri ilə fəxr etmək və s.
Məhz məsələ həlli vasitəsilə şagirdlərdə riyaziyyata maraq yaratmaq, onları yaradıcı fəaliyyətə cəlb
etmək mümkündür. Bunun üçün seçilən məsələlər ilk növbədə həyatdan götürülməli, düşündürücü olmalı və
şagirddən yaradıcı fəaliyyət tələb etməlidir.
İndi məsələ həlli təliminin metodik problemlərini nəzərdən keçirək:
Məktəb riyaziyyat kursu əsaslarını şagirdlərin mənimsənilməsi üçün müxtəlif yollar və vasitələrdən
istifadə olunur. Lakin elə didaktik vasitələr vardır ki, onlardan təlim prosesində həm də metod kimi istifadə
olunur. Həqiqətən, məktəb riyaziyyat kursunu və onun təlimini tədrisini məsələsiz təsəvvür etmək mümkün
deyil. Çünki hər bir tədris və riyazi məsələ elmin əsasları haqqında informasiyanı özündə əks etdirməklə,
başlıca rolu şagirdlərdə riyazi mədəniyyəti formalaşdırmaq və onu inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Şagirdlərin
idrak fəaliyyətini gücləndirmək üçün təlim prosesində müstəqillik, təşəbbüskarlıq elementlərinə diqqət
yetirmək lazımdır. Məhz bu iki fəaliyyət növü – şagirdlərin yaradıcı riyazi təfəkkürünün inkişafında mühüm
rol oynayır. Təlim prosesində şagirdlərin müstəqil idrak fəaliyyətini gücləndirmək üçün, onlarda riyazi bilik,
bacarıq və vərdişlər sistemini formalaşdıran məsələlərdən düzgün və səmərəli istifadə etmək lazımdır.
Şagirdlər məsələni həlletmə qabiliyyətinə və praktik fəaliyyət hazırlığına malik olmalıdırlar.
Hazırda interaktiv metodların tətbiqi riyaziyyat təlimində özünə yer tapır və əsas məsələ ondan ibarətdir
ki, şagirdlər bilikləri əldə etmə yollarını və onları tətbiqetmə metodlarını öyrənirlər. Bunun üçün təfəkkür
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əməliyyatlarına yiyələnmək lazımdır. Həqiqətən, şagirdlər sərbəst düşüncə tərzinə yiyələnməklə, standart
olmayan məsələləri asanlıqla həll etməyi bacarırlar.
Məktəbdə həll edilən riyazi məsələləri xüsusiyyətlərinə görə aşagıdakı kimi təsnif etmək olar:
- məxsusi riyazi məsələlər; bu məsələlərin obyektləri riyazi anlayışlar və ya obyektlərdir;
- praktik məsələlər - obyektləri real əşya və hadisələr olub, riyazi məsələlərə gətirilir.
Məxsusi riyazi məsələlərə tənliklərin, bərabərsizliklərin həllinə aid məsələləri, müxtəlif həndəsi
məsələləri aid etmək olar.
Praktik məsələlərə isə - obyektlərin hərəkətinə, görülən işə, real əşyaların ölçülərinə və s. məsələləri aid
etmək olar.
Praktik məsələləri riyazi məsələyə çevirmək üçün real obyekt və ya hadisələri riyazi obyektlərlə (ədədlə,
parça ilə, həndəsi fıqurla və s.) əvəz etmək lazımdır.
Metodlara münasibət həmişə eyni olmamışdır. Belə ki, şagirdlərin məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirmək
üçün riyazi məsələnin hesab üsulu ilə həllinə üstünlük verilmişdir.
Şagirdlərin modelləşdirmə qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək və onları cəbrin sistematik kursunu
mənimsəməyə hazırlamaq üçün məsələnin tənlik qurmaqla həlli üsuluna da üstünlük verirlər.
Məsələ mətninə görə tənlik qurmaq üçün şagird kəmiyyətlər arasındakı riyazi münasibətləri riyazi dilə
çevirməyi bacaramalıdır. Bu üsulun tətbiqində geniş məntiqi mühakiməyə nisbətən az yer verilir.
İfadə qurmaqla məsələ həllinə dair aşağıdakı metodik priyomlardan istifadə olunur: ifadə qurmaq üçün
zəruri olan kəmiyyəti müəyyən edin; tərtib olunmuş hər ifadənin hansı kəmiyyətə aid olduğunu müəyyən edin
və izahat verin; tərtib olunmuş ifadədə əməllər sırasını müəyyən edin; alınmış cavabın məsələ tələbinə uyğun
olub – olmadığını yoxlayın.
Sonralar məsələ həlli vasitəsilə həmin metodik priyomlar şagirdlər tərəfindən asanlıqla yerinə yetirilir.
Tənlik qurmaqla məsələ həlli ilə əlaqədar şagirdlərdə aşağıdakı metodik priyomlar öyrədilməlidir:
məsələ həlli üsulunu tapmaq üçün məsələnin məzmununu və kəmiyyətlər arasındakı riyazi münasibətləri dərk
edin; məsələdə iştirak edən kəmiyyətlər və onların ölçü vahidlərini ayırd edin; məsələ məzmununu sxem
şəklində qısa yazmağa çalışın; hansı kəmiyyətin məchul ilə işarə olunmasını müəyyən edin; hər bir ifadənin
mənasını izah edin; bərabərləşdiriləcək ifadələri müəyyən edin; tənlik həll edildikdən sonra, alınan cavabın
məsələ şərtini ödədiyini yoxlayın.
Məsələ həlli mərhələlərdən ibarət olub, hər sonrakı mərhələ özündən əvvəlki mərhələyə əsaslanır.
Burada iki cəhət özünü göstərir: müəllimin peşəkarlığı səviyyəsi; şagirdin riyazi hazırlığı və qabiliyyəti.
Məsələ həlli üsulunu müəyyən etməyi asanlaşdırmaq üçün məsələlərin kəmiyyətlərə görə təsnifini və
həlli üsullarına görə təsnifini şagirdlərə tədricən öyrətmək lazımdır. Məsələn, hərəkətə aid məsələlər, vaxtın
hesablanmasına aid məsələlər, birgə işə aid məsələlər. Bu tipli məsələləri həll etmək üçün şagird hər tip
məsələyə aid müəyyən biliyə malik olmalıdır. Məsələn, hərəkətə aid məsələlər həllində şagird sürət, məsafə
və vaxt kəmiyyətləri arasındakı aslılığı, qarşı-qarşıya hərəkətdə sürətlərin toplanması, eyni istiqamətli
hərəkətdə sürətlərin çıxılması, çayda hərəkətdə isə suyun axma sürəti ilə gəminin sürəti eyni istiqamətli
olduqda onlar toplanır, əks istiqamətdə olduqda çıxılır.
Vaxtın hesablanmasına aid məsələlər həllində iki kəmiyyət: hesab vaxtı və təqvim vaxtı iştirak edir.
Bunlardan birindən digərinə keçmə prinsipi ilə şagirdləri tanış etmək lazımdır.
Məsələ həlli yolunu müəyyən etmək üçün metodistlər müxtəlif yanaşmalar irəli sürsələr də, mahiyyətcə
hamısında eyni olan təkliflər bunlardır: məsələnin məzmununun öyrənilməsi; məsələdəki riyazi ifadə və
münasibətlərin sözlərlə təsvirini anlayıb, onların riyazi dilə çevrilməsi; məsələdə istifadə olunan anlayışların
məzmununun dərk edilməsi və o cümlədən məntiqi əlaqə və strukturların aşkar edilməsi; məsələdəki
kəmiyyətlərə əsasən onların məlum xassələrindən istifadə olunması; zəruri hallarda məlumat kitablarından
istifadə olunması; beynəlxalq ölçü vahidlərindən istifadə olunması (məsələn, barel, unsiya və s.); məsələ
məzmununun əyaniləşdirilməsində riyazi məzmunlu sxemlərdən istifadə olunması.
Unutmaq olmaz ki, məsələni həll etmək- birinci məqsəddir. İkinci məqsəd isə - məsələni səmərəli
metodla həll etməkdən ibarətdir.
Bunlardan əlavə, şagird məsələ həll etməklə hesablama bacarıqlarını inkişaf etdirir, yeni riyazi faktları
öyrənir, yeni həll metodlarını öyrənir, mühakimə aparmaq metodlarına yiyələnir və s.
Deməli, məsələ həllinin əsas məqsədi tədris məqsədidir ki, şagird yeni bilik, bacarıq və vərdişlərə
yiyələnir. Ona görə də müəllim məsələ seçərkən onun didaktik funksiyalarını qabaqcadan müəyyən etməlidir.
Çalışmaq lazımdır ki, sinifdə həll edilən məsələ daha çox funksiyalara malik olsun.
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I PENLEV TƏNLİKLƏRİNİN ƏDƏDİ ÜSULLARLA HƏLLİ
Fərziyev X. A.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: xayal.farziyev.a@asoiu.edu.az
Fərz edək ki, x* nöqtəsi y (x) funksiyasının k tərtib polyusudur, yəni x* nöqtəsinin ətrafında

y( x)  C ( x  x* ) k  ... .

(1)

Burada k müsbət tam ədəddir, C  0 .
Köməkçi tənlik sistemlərinin qurulması üçün bir texnikanı nəzərdən keçirək. Aşağıdakı vəziyyət
müvafiq düsturların çıxarılması üçün əsas rol oynayır. Əgər y (x) funksiyasının k tərtib polyusu x* olarsa, onda

 y ( x) funksiyaları x istisna olmaqla ətrafında analitik funksiyalar, lakin bütün ətrafda analitik
y ( x)
və
*
y ( x)
 y( x) k 1
davam etdirilə bilir. Bu funksiyalardan birincisi x* nöqtəsində yox olur və onun törəməsi bu nöqtədə sıfırdır.
k

İkinci funksiya bu nöqtədə sıfır olmayan bir dəyər alır.
İkinci tərtib polyus üçün köməkçi

y ( x)
 y ( x) 
, v( x) 
y ( x)
y 3 ( x)

2

u ( x) 

funksiyalar daxil edək.
Hesablamaları və son qüsurları sadələşdirmək üçün 2 və 1/4 ədədlərindən istifadə olunur. Bu funksiyalar
üçün aşağıdakı əlaqələr mövcuddur:

u( x* )  0 ,

v( x* ) 

1
C

və u( x* )  1 .

Bu düstur və C sabiti x* -un ətrafında (1) ayrılışında baş hissə əmələ gətirirlər.
Birinci tərtib polyus isə ümumi haldan daha sadə istifadə edəcəyik, yəni

u ( x) 

1
y ( x)
, v( x)  2
.
y ( x)
y ( x)

I PENLEV TƏNLİKLƏRİ ÜÇÜN KEÇİD ŞƏRTLƏRİ
Fərziyev X.A.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: xayal.farziyev.a@asoiu.edu.az
Fərz edək ki, x* nöqtəsi y (x) funksiyasının k tərtib polyusudur, yəni x* nöqtəsinin ətrafında
Burada k müsbət tam ədəddir, C  0 .
x* nöqtəsinin ətrafında

y( x)  C ( x  x* ) k  ... .

u ( x) 

y ( x)
1
, v( x) 
y ( x)
y ( x)

y ( x) 

1
v( x)
, y ( x)  2
u ( x)
u ( x)

Funksiyalarını daxil edək. Buradan

alarıq.
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Keçid şərtləri aşağıdakı şəkildədir:
y, y ' funksiyalarından

 1 | y | 1 və | y'v* y 2 |  2 | v* y 2 |
şərtləri daxilində u, v funksiyalarına keçmək olur.
u, v funksiyalarından

| u |  1 və | v  v* |  2 | v* |
şərtləri daxilində y, y ' funksiyalarına keçmək olur.

ŞAGİRDLƏRDƏ RİYAZİ MARAĞIN YARADILMASI PROSESİNƏ MÜXTƏLİF YANAŞMALAR
Gözəlov C.S.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: cehungozelov@gmail.com
Maraq insanın idrak tələbatlarının emosional təzahürləridir.
Səriştəli müəllim üçün maraq sözün əsl mənasında Arximed lingidir. Bu möcüzəli linglə uşaq dünyasını
məhvərindən oynada bilər və oynatmalıdır.
Öyrənməyə maraq varsa dərsə diqqət də var. Diqqətin öyrənməyə yönəlməsi mənimsəmənin yüksəlməsi
deməkdir. Odur ki, V.E.Peşkova marağı dərsdə didaktik ling adlandırmışdır. Onun pedaqoji funksiyası öyrənmə üçün əlverişli şərait yaradaraq dərk etməni asanlaşdırır.
Əgər bilik şagird üçün məna (şəxsi məna) kəsb etmirsə, onun üçün əhəmiyyətini öz-özünə itirir. Şəxsi
məna şeylərin əhəmiyyətini obyektiv aləmin reallığı ilə deyil, subyektin şəxsi həyatının reallığı, başqa sözlə
motivləri ilə əlaqələndirir, bununla şüura ehtiraslılıq bəxş edir. Maraqlar bu “ehtirasın” odunda-alovunda
özünəməxsus, emosional boyalar kəsb edir.
Dərsdə maraq necə əmələ gəlir?
Psixologiya və pedaqogikada maraq problemi müxtəlif aspektlərdə öyrənilsə də, fənlərin tədrisi
metodikası bu tədqiqatlardan faydalana bilməyib və məktəb təcrübəsində də onların nəticələri mahiyyətcə
tətbiqi kütləvi hal almamışdır.
A.K.Markova və onun əməkdaşları göstərirlər ki, tədris proqramının hər bir bölməsinin və ya
mövzusunun öyrənilməsi üç əsas mərhələdən ibarət olmalıdır: Motivasiya mərhələsi; İdraki-əməliyyat
mərhələsi; Refleksiv-qiymətləndirmə mərhələsi.
Maraqlar motivasiya mərhələsində oyanıb alovlanır, bəzən də sözün əsl mənasında əmələ gəlməyə
başlayır, ikinci və üçüncü mərhələdə isə formalaşır.
Keçən əsrin 80-90-cı illərində psixoloqlar (A.K.Markova, E.P.İlin və b.) məsələni araşdıraraq müəyyən
etmişlər ki, əgər şagirdin müəllimdən aldığı informasiya onun tələbatları ilə səsləşmirsə, onun özünə
əhəmiyyət kəsb etmir və onu tədris fəaliyyətinə təhrik etmir.
Bu məsələdə E.P.İlinin məsləhəti belədir: tədris materialı öyrədilərkən müvafiq yaşda şagirdlərin malik
olduqları tələbatlar nəzərə alınmalıdır. Həm də tədris materialı şagirdin keçmiş biliklərinə söykənməlidir, lakin
elə informasiyaya malik olmalıdır ki, şagird onun vasitəsilə nəinki yeni olanı öyrənsin, habelə özünün keçmiş
biliklərini və təcrübəsini mənalandıra bilsin, məlum olanı yeni baxımdan öyrənsin.
Ənənəvi təlim prosesin vektorun istiqaməti tədris fənnindən şagirdə doğru idisə, müasir təhsil
konsepsiyasında təlim prosesinin vektorunun istiqaməti şagirddən tədris fənninə doğrudur.
Müasir təhsil nəzəriyyəsi şagirdin imkanlarını, maraq və meylini nəzərə almağı, onları inkişaf etdirməyi,
təkmilləşdirməyi, zənginləşdirməyi, onu bu köklü psixoloji kontiniumda öyrənməyi tələb edir. Bu şəraitdə
şagirdin təlimdən geri qalması vurğulanmır. Onun geridə qalmasının səbəbləri araşdırılır. Belə olduqda şagird
dərsdə nəinki darıxmır, əksinə, öz həyatının fərəhli günlərini yaşayır.
Müasir təhsil konsepsiyası şagirdlərin təlimdə geri qalması səbəblərinin öyrənilməsini müasir təlimdə
geri qalmanı şagirdin biliyində çatışmazlıqların olması: təfəkkürdəki deffektlər, tədris vərdişlərinin səviyyəsi,
iş qabiliyyətinin zəifləməsi və ya maraq defisiti ilə bağlı olaraq açıqlanmalıdır.
Pedaqoji tədqiqatlara müraciət etdikdə aydın olur ki, B.S.Blumun fikrinə əsasən təlim prosesi düzgün
təşkil edildikdə şagirdlərin 95%-i təlimin məzmununu tamamilə mənimsəyə bilirlər.
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Müəllim təlim prosesində uşağın potensial imkanlarını sadəcə olaraq nəzərə almır, onun geridə qalma
səbəblərini araşdırır, ləyaqətinə “Mən - konsepsiyası”na xətər yetirmədən təlim maraqları inkişaf etdirilir,
müvəffəqiyyət əldə etməsi və maraqlandığı sahədə özünü reallaşdırması üçün şərait yaradaraq, onun
imkanlarını, maraq və meylini nəzərə almaqla inkişaf etdirməyi, təkmilləşdirməyi və zənginləşdirməyi
reallaşdırır. Nəticədə şagirdin bir şəxsiyyət kimi inkişafı sistemli şəkildə layihələşdirilir.
Maraq da emosiyaların qoynunda qol-qanad açır və önəmli motivasiya faktına çevrilir. Elə buna görə də
E.P.İlinin qeyd etdiyi kimi, dərsin, öyrənilən məsələnin əhəmiyyəti haqqında uzun-uzadı danışmaqdansa,
şagirdi fəaliyyətə cəlb etmək və bu prosesdə onun müvəffəqiyyət əldə etməsi üçün əlverişli şərait yaratmaq
lazımdır.
Subyektin ətraf aləmlə əlaqəsi maraq vasitəsilə yaranır. İnsan maraqlarının mənbəyi onu əhatə edən
obyektiv aləmdir. Lakin onu əhatə edən hər şey deyil, yalnız ona əhəmiyyətli, cazibədar və dəyərli obyektlər
maraq predmeti olur. İnsanların maraqları çox rəngarəngdir. Bunlardan biri insan maraqlarının xüsusi növü
olan öyrənmə marağıdır. Pedaqogikada çox vaxt öyrənmə marağından deyil, təlimin marağından danışılır.
Əlbəttə, öyrənmə marağı daha geniş anlayışdır, çünki onun əhatəsində yalnız təlim proqramlarında verilən
materiallar deyil, insanda bu marağı oyadan hər şey ola bilər.
Praktikada məlumdur ki, şagirdin, adətən, bir və bir neçə fənnə marağı yüksək olur. Digər fənləri isə o,
qarşıya qoyduğu məqsədə nail olmaq üçün öz məsuliyyətini dərk edərək və vəzifə borcunu yerinə yetirmək
sayəsində öyrənir. Buna görə də nəzərdə tutulan təlim nəticələrinə, məzmun standartlarının reallaşmasına nail
olmaq üçün şagirdlərdə fənnə maraq və vəzifə borcu hissi formalaşdırmaq lazımdır.
Hər bir müəllimin vəzifəsi tədris etdiyi fənni şagirdin maraq obyektinə çevirməsidir. Bunu necə etmək
olar? Bu gün məktəb və müəllim üçün ən aktual olan bu sual həm də valideynləri və cəmiyyəti narahat edir.
Ümumiyyətlə, fənnə maraq oyatmağın iki əsas mənbəyi vardır: təlim materialının məzmunu və təlim
prosesinin təşkili. Bunlar bir-biri ilə təcrid olunmuş şəkildə deyil, dərsdə əlaqəli və vəhdətdə təsir göstərən
amillərdir.
Araşdırmalar göstərir ki, yaradıcılıq potensialının gerçəkləşdirilməsi üçün təlimin forma və məzmunu
şagirdlər üçün maraqlı olmalıdır. Şagirdlərdə təlimə marağın formalaşdırılması, onlardan ötrü əlverişli təlim
şəraitinin yaradılması və inkişaflarının təmin edilməsi üçün aşağıdakı məsələlər nəzərə alınmalıdır:
1. İdrakı maraqların və hisslərin fəallaşdırılması üçün təlim elə təşkil olunmalıdır ki, şagird müstəqil
axtarış fəaliyyətinə qoşula bilsin.
2. Təlim fəaliyyəti müxtəlif və rəngarəng xarakter daşıdıqda maraqlı olur. Monotonluq, informasiya
eyniliyi və “çeynənmiş” üsullar şagirdləri darıxdırır.
3. Öyrənilən fənnə maraq yaradılması üçün onun öyrənilməsinin zəruriliyi, məqsədəmüvafiqliyi və
əhəmiyyəti şagirdlər tərəfindən dərk edilməlidir.
4. Əvvəlki biliklərlə qavranılmış təsəvvürlərlə əlaqəli olan yeni informasiyalar şagirdlərdə maraq
doğurur.
5. Həddən artıq çətin və həddən artıq asan material şagirdlərdə marağı azaldır. Təlim şagirdin dərketmə
qabiliyyətinə uyğun olmalıdır.
QURSA-DARBU MƏSƏLƏSİ ÜÇÜN MİNİMAL ENERJİLİ İDARƏETMƏ MƏSƏLƏSİ
Həsənli V.İ.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail:Vuqarhesenli021@gmail.com
Tutaq ki, D   x0  x  x1 , y0  y  y1 oblastında idarəolunan proses
L z  z x y x, y   A x, y  z x x, y   B x, y  z y x, y   C x, y  z x, y   K x, y u x, y 

(1)

sistemi və

(2)
z x, y0  1 x , x0  x  x1 , z x0 , y    2  y , y0  y  y1 ,
şərti ilə təsvir olunur, harada ki, K x, y  matrisi n  m - ölçülü matris, u x, y   m – ölçülü idarəetmə vektorsütundur və n - ölçülü a vektoru verilmişdir. Tutaq ki, u x, y  Lm2 D  idarəetmələri arasında elə u * x, y 
idarəetməsini tapmaq tələb olunur ki, (1),(2) sisteminin həmin idarəetməyə uyğun z * x, y  həlli

31

Magistrantların XXI Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2021-ci il
z * ( x* , y * )  a ,

( x* , y * ) ∈ D ,

(3)

şərtini ödəsin və ən kiçik

u m * 
L2 D 


*



1/ 2

m

 
D

u k*

 x, y 

2

k 1

*


dx dy 



(4)



normasına malik olsun, harada ki, D  x0  x  x , y0  y  y * . Belə məsələ minimal enerjili məsələ
adlanır. (1) –(2) məsələsinin həllini nəzərə almaqla, (3) bərabərliyini
(5)
R x * , y * , x, y K x, y u * x, y  dx dy  b
*

*


D*





şəklində yazmaq olar. Burada Rx, y; ,   matrisi (1) sistemi üçün Riman matrisidir, b  a   x * , y * və

x, y   R x, y; x0 , y 2  y   R x, y; x, y0 1 x  R x, y; x0 , y0 1 x0  


x

y

x0

y0

 R x, y; , y0   R x, y; , y0  B , y0  1   d   R x, y; x0 ,    R x, y; x0 ,   Ax0 ,    2   d .

(5) bərabərliyinin ödənilməsi (1),(2) məsələsinin u * x, y  idarəetməsinə uyğun z * x, y  həllinin (3)
şərtini ödəməsi üçün zəruri və kafi şərtdir. (5) bərabərliyi vektor-matris şəklində yazılan momentlər
problemini ifadə edir. (3),(4) məsələsi l - momentlər problemi üsulu ilə tədqiq olunur. l - momentlər problemi toplanmış və paylanmış parametrli sistemlərin optimal idarə edilməsi məsələlərinin həll edilməsində
istifadə olunmuşdur. Bununla əlaqədar olaraq bəzi faktları qeyd edilir.
Tutaq ki,  - n - ölçülü sətir-vektoru, b - n – ölçülü sütun vektorudur, onda  b  1 b1  ...   n bn
ifadəsi  və

b

vektorlarının skalyar hasilidir. Verilmiş b  R n vektoru halında
f     b

xətti formasının

 Q x, y 

(6)

  1

(7)

Lm2 D*

məhdudiyyət şərti daxilində maksimallaşdırılması məsələsinə baxaq, harada ki,
Q x, y   R x* , y * ; x, y K x, y .





 ,  ilə (6),(7) məsələsinin həllərini işarə edək. (6),(7) məsələsinə nəzərən ikili məsələ
*

*

g     Q x, y 

funksiyasının

(8)

 

*
Lm
2 D

b 1

(9)

məhdudiyyət şərti daxilində minimallaşdırılması məsələsidir, harada ki,  - n - ölçülü sətir vektordur.

*
Əgər * və  * (6),(7) məsələsinin həllidirsə, onda 1* və  *  * (8),(9) ikili məsələsinin həllidir.


*
*
Həqiqətən də,   max b  b və  *Qx, y 
 1 bərabərliklərindən alınır ki,

L D 
m
2

*

 * Q x, y 

 *b  1,

Lm
2 D 



1

*

.

1
və  * -lər (8),(9)) ikili məsələsində mümkün kəmiyyətlərdir. Göstərək ki,  * (8) funksiyasına
*

1
(9) şərti ilə minimum verir və
-a bərabərdir. Tutaq ki,  (6),(7) məsələsində istənilən mümkün
*
kəmiyyətdir. Onda *   b və Q x, y  Lm D*   1.

Beləliklə,

2

  0 -ı elə seçək ki, *     b bərabərliyi ödənilsin. Əgər  
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 b  1,

 Q ( x, y )

Beləliklə,

1



*

1
1
   *  ≥ * . Buradan

 min  Q x, y 

1

alırıq:

*
Lm
2 D

*



*
    Q x, y 

*
Lm
2 D

 

*
Lm
2 D

.

,  * kəmiyyətləri (8),(9) ikilik məsələsinin həlləridir.

Lemma. Tutaq ki, n  m - ölçülü Q x, y  matrisin sətirləri xətti asılı olmayandır və b  0. Onda (6),(7)
və ya (8),(9) məsələsinin həlli vardır.
l - moment problemini aşağıdakı kimi formalaşdırılır: L2 ( D* ) fəzasının elementlərində təyin
olunmuş və aşağıdakı l - moment probleminin həllini verən L xətti funksionalın varlığı üçün zəruri və kafi
şərtlərin tapılması tələb:
(10)
L qi   bi ,
i  1,2,...,n,
(11)
l  0,
L l
harada ki, qi

- Q( x, y) matrisinin i -ci sətri, bi

b vektorunun i -ci komponenti, l isə verilmiş ədəddir.

Teorem 1. Tutaq ki, lemma 1-in şərtləri ödənilir. L2 ( D* ) fəzasının elementlərində təyin olunmuş və
(10),(11) şərtlərini ödəyən L xətti funksionalın varlığı üçün zəruri və kafi şərt *  l ödənilməsidir, harada
ki, * (6),(7) və ya (8), (9) məsələsinin həllidir.
Qeyd edək ki, (5) moment problemini aşağıdakı şəkildə yazmaq olar:
m

  q x, y u x, y dx dy  b
*
k

ik

D k 1



*

i  1,2,...,n,

i

(12)



harada ki, qi k x, y  -lər Q x, y   R x* , y * , x, y K x, y  matrisinin elementləri və b1 , b2 ...,bn -lər b vektorunun komponentləridir.
Teorem 2. Lemma 1-in şərtləri daxilində (3),(4) məsələsi Lm2 ( D) fəzasında yeganə həllə malikdir və
həllin k  cı komponenti aşağıdakı kimi təyin olunur:

  

u k* x, y   *

2

n

*
i

qi k x, y 

n



sign

i 1

harada ki, 

*

və

 
*
1,



*
*
2 ,..., n

ədədləri

*
i qik

 x, y  ,

k  1, m ,

i 1


 min 
 1 ,... n 

1

m

n

k 1

i 1

   
D*

i

q i k  x, y 

2


dx dy 



1/ 2

məsələsinin

1 b1   2 b2  ...   n bn  1 şərti daxilində həlləridir. Bundan başqa, u * x, y  idarəetməsinin norması *
bərabərdir:

u*



  

Lm2 D*

.

DAİRƏVİ MEMBRANIN RƏQS MƏSAFƏSİNİN ARAŞDIRILMASI
Həsənova Ə.M.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: rzahesenov16@mail.ru
İşdə bircins izatop sabit qalınlığa malik olan dairəvi membranın rəqsi hərəkəti tədqiq edilir və rəqslərin
zamandan asılı olaraq sönməsi göstərilir.
Məlumdur ki, poliyar kordinat sistemində dairəvi membranın rəqsinin öyrənilməsi
𝜕2 𝑈(𝑟,𝜃,𝑡)
𝜕𝑟 2

1
𝑟

+ ∗

𝜕𝑈(𝑟,𝜃,𝑡)
1
+ 2
𝜕𝑟
𝑟

∗

𝜕2 𝑈(𝑟,𝜃,𝑡)
𝜕𝜃2

=

1
𝑎2

∗

𝜕2 𝑈(𝑟,𝜃,𝑡)
𝜕𝑡 2

(1)

hərəkət tənliyinin həll edilməsinə gətirilir.
Burada 𝑈(𝑟, 𝜃, 𝑡)-yerdəyişmə, 𝑎-dönmə sürəti, r-polyar radius, 𝜃-polyar bucaqdır.
Fərz edək ki, t<0 olduqda membaran sükunət halında olub və t=0 anında ona başlanğıc yerdəşmə və
surət verilmişdir. Onda başlanğıc şərtlər
𝑈(𝑟, 𝜃, 0) = 𝜑1 (𝑟, 𝜃)
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𝜕𝑈(𝑟,𝜃,0)
𝜕𝑡

= 𝜑2 (𝑟, 𝜃)
(2)
olar. Tutaq ki, membranın 𝑟 = 𝑟0 konturu bərkidilmişdir, yəni kontur möhkəm bərkidilmişdir. Onda sərhəd
şərti
𝑈(𝑟0 , 𝜃, 𝑡) = 0; 𝑟 = 𝑟0
(3)
olar. Deməli baxılan məsələnin həlli (1) tənliyinin (2) və (3) şətlərini ödəyən həllinin tapılmasından ibarətdir.
Əgər dəyişənlərinə ayırma üsulundan istifadə etmək
𝑇"(𝑡) + 𝑎2 𝜆𝑇(𝑡) = 0
(4)
𝑉"( 𝜃) + 𝜇2 𝑉( 𝜃) = 0
𝑑 𝜆 𝑅(𝑟)
𝑑𝑟 2

1

+𝑟∗

𝑑𝑅(𝑟)
𝑑𝑟

(5)

𝑛2

+ (𝜆 − 𝑟2 ) 𝑅(𝑟) = 0

(6)

tənliklərini alırıq. Deməli məsələnin həlli (4) tənliyinin (2) şərtini, (5) tənliyinin
𝑉( 𝜃) = 𝑉( 𝜃 + 2𝜋); 𝑉′( 𝜃) = 𝑉′( 𝜃 + 2𝜋)
(7)
şərtlərini (6) tənliyinin
𝑅(𝑟0 ) = 0, |𝑅(0)| < ∞
(8)
şərtlərini ödəyən tənliklərin tapılmasına gətirilmişdir. Əgər Laplasın birtərəfli inteqral çərçivəsini (4) tənliyinə
tətbiq etsək operator tənliyini
𝑇̅ (𝑝)(𝑝2 + 𝑎2 𝑋) = 𝑃𝜑1 (𝑟, 𝜃) + 𝜑2 (r, 𝜃)
şəklində alırıq. Buradan (4) tənliyinin həllinin sürətini
𝑇̅ (𝑝) =

𝑃𝜑1 (𝑟, 𝜃) + 𝜑2 (r, 𝜃)
𝑝2 + 𝑎2 𝜆

şəklində təyin edirik. Burada P-Laplas çevrəsinin parametri, 𝑇̅ (𝑝)-kompleks dəyişənli funksiyası isə 𝑇(𝑡)həqiqi dəyişənli funksiyanın laplas surətidir.
Sonuncu bərabərliyə laplasın tərs tevirməsini tətbiq etsək (4) tənliyinin həllinin orjinalını
𝜑 (r,0)

𝑇(𝑡) = 𝜑1 (𝑟, 𝜃)𝑐𝑜𝑠𝑎√𝜆𝑡 + 2
𝑠𝑖𝑛𝑎√𝜆𝑡
𝑎√𝜆
şəklində təyin edirik.
(5) tənliyinin ümumi həlli anoloji qayda ilə

(9)

𝑉𝑛 ( 𝜃) = 𝐷𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑛𝜃 + 𝐵𝑛 𝑠𝑖𝑛𝑛 𝜃

(10)

şəklində təyin edirik. (6) tənliyi isə Bessel tənliyidir və onun ümumi həlli

şəklində təyin olunur.
Burada 𝑋 = √𝜆𝑡;

𝑊(𝑥) = 𝐴𝑛 𝐽𝑛 (𝑥) + 𝐶𝑛 𝑌𝑛 (𝑥)

(11)

𝑥

𝑅(𝑟) = 𝑅 ( ) = 𝑊(𝑥) onda müəyyən çevirmələrdən sonra məsələnin həllini
√𝜆

∞

𝑈(𝑟, 𝜃, 𝑡) = ∑ (𝑍1𝑛𝑚 + 𝑍2𝑚,𝑚 )
şəklində təyin edirik. Burada

𝑛,𝑚=0

_

(𝑛)

(𝑛)

𝑎𝜇𝑚
𝑎𝜇𝑚
𝑡 + 𝐵𝑛𝑚 𝑠𝑖𝑛
𝑡)
𝑟0
𝑟0
(𝑛)
(𝑛)
𝑎𝜇𝑚
𝑎𝜇𝑚
𝑍2𝑛𝑚 (r, 𝜃, 𝑡) = 𝐹𝑛𝑚 (r, 𝜃)(𝐴𝑛,𝑚 𝑐𝑜𝑠
𝑡 + 𝐶𝑛,𝑚 𝑠𝑖𝑛
𝑡)
𝑟0
𝑟0
(𝑛)
𝜇𝑚
𝐹𝑛𝑚 (r, 𝜃) = 𝐽𝑛 (
𝑟)(𝐷𝑛,𝑚 𝑐𝑜𝑠𝑛𝜃 + 𝐵𝑛𝑚 𝑠𝑖𝑛𝜃)
𝑟0
𝑍1𝑛𝑚 (r, 𝜃, 𝑡) = 𝐹𝑛,𝑚 (r, 𝜃)(𝐷𝑛𝑚 𝑐𝑜𝑠

İşarə edilmişdir. Burada 𝐽𝑛 (𝑥)-Bessel funksiyası 𝑌𝑛 (𝑥)-Neyman funkiyasıdır
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BİR SİNİF DİFERENSİAL-REKURRENT XƏTTİ TƏNLİKLƏR SİSTEMİNİN HƏLLİNİN
GÖSTƏRİLİŞİ DÜSTURU
Hətəmova G.S.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: gulcinhetemova2@gmail.com
Məruzə aşağıdakı diferensial-rekurrent (diskret-kəsilməz) xətti tənliklər sisteminin həllinin göstərilişinin tapılmasına həsr olunmuşdur:
(1)
x t , k   At , k  xt , k   Bt , k  xt , k  1  f t , k , t , k   D  t , k  : t  t 0 , t1 , k  1, N ,





k  1, N , xt , 0  g t , t  t0 , t1 .
(2)
def
dxt , k 
Burada xt , k  − axrarılan n -ölçülü vektor-funksiya, x t , k  
, At , k  , Bt , k  − bütün k k  1, n
dt
üçün t  yə görə kəsilməz n  n  ölçülü verilmiş matis funksiyalar, N − verilmiş natural ədəd, f t , k  −
xt0 , k   hk ,









bütün k k  1, n üçün t  yə görə kəsilməz n  ölçülü verilmiş vektor-funksiya, g t  − t  yə görə kəsilməz

n  ölçülü verilmiş vektor-funksiya, hk  , k  1, N – n  ölçülü verilmiş diskret vektor-funksiyadır.
Tutaq ki, F t , k ;  , s  t 0    1; 1  s  k  hələlik maməlum olan n  n  ölçülü matis funksiyadır
və xt , k  (1)-(.2) sərhəd məsələsinin həllidir. Xüsusi halda bu oməkdir ki,
x , s   A , s  x , s   B , s  x , s 1  f  , s  .
Bu eyniliyin hər iki tərəfini soldan F t , k ;  , s  matris funksiyasına vurub hər iki tərəfi   ya görə t 0  dan
t  yə kimi inteqrqllasaq, sonra isə s  ə görə 1-dən k  ya kimi cəmləsək, onda alarıq ki,
k

t

k

t

  F t , k ;  , s  x , s  d    F t , k ;  , s  A , s  x , s  d 
s 1 t 0
k

s 1 t 0

t

k

(3)

t

   F t , k ;  , s  B , s  x , s  1 d    F t , k ;  , s  f  , s  d .
s 1 t 0

k

s 1 t 0

t

  F t , k ;  , s  x , s d

ifadəsinə baxaq. Hissə-hissə inteqrallama düsturundan istifadə etməklə

s 1 t0

alarıq:
k

t

k

k

s 1

s 1

  F t , k ;  , s  x , s d   F t , k ; t , s  xt , s    F t , k ; t , s  xt , s  
s 1 t0

k

0

0

(4)

t

   F t , k ;  , s  x , s d .
s 1 t0

t

k

İndi

  F t, k;  , s  B , s  x , s  1d

ifadəsində s 1   əvəzləməsini aparaq. Onda alarıq:

s 1 t0

k

k 1 t

t

  F t , k ;  , s  B , s  x , s  1d    F t , k ;  ,  1 B ,  1 x ,  d 
s 1 t0

0 t0

t

k

t0

s 1

  F t , k ;  ,1 B ,1 x , 0 d   F t , k ;  , s  1 B , s  1 x , s .
(4)-(5) eyniliklərini (3) –də nəzərə alsaq, onda alarıq ki,
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k

k

k

t

 F t, k ; t, s  xt, s    F t, k; t0 , s  xt0 , s     F t, k;  , s  x , s  d 
s 1

s 1

s 1 t0

k 1 t

t

k

   F t , k ;  , s  A , s  x , s  d    F t , k ;  , s  1 B , s  1 x , s  d 
s 1 t 0

s 0 t0

k

t

   F t , k ;  , s  f  , s  d .
s 1 t 0

Buradan alınar:
k 1

k

k 1 t

s 1

s 1

s 1 t 0

 F t , k ; t , s  xt , s    F t , k ; t 0 , s  xt 0 , s     F t , k ;  , s  x , s  d  F t , k ; t , k  xt , k  
t

k 1 t

t

t0

s 1 t 0

t0

(6)

  F t , k ;  , k  x , k  d    F t , k ;  , s  A , s  x , s  d   F t , k ;  , k  A , k  x , k  d 
k 1 t

t

t

s 0 t0

t0

t0 s 1

k

   F t , k ;  , s  1 B , s  1 x , s  d   F t , k ;  ,1 B ,1 x , 0 d    F t , k ;  , s  f  , s  d .
Fərz edək ki, F t , k ;  , s  matris funksiyası aşağıdakl məsələnin həllidir:

F t , k ; , s   F t , k ; , s  A , s   F t , k ; , s  1 B , s  1, t0    t ; 1  s  k 1,
F t , k ;  , k    F t , k ;  , k  A , k , t 0    t , F t , k ; t , k   E, F t , k ; t , s   0 , 1  s  k  1,

(7)
(8)

harada ki, E – n  n  ölçülü vahid matrisdir. Onda (6)- dan alınır ki,
k

t

s 1

t0

k

t

xt , k    F t , k ; t 0 , s hs    F t , k ;  ,1 B ,1 g  d    F t , k ;  , s  f  , s d .

(9)

s 1 t0

Teorem. (1)-(2) sərhəd məsələsinin həlli (9) şəklində götəriliş düsturuna malikdir. Burada F t , k ;  , s 

t0    1; 1  s  k 

n  n  ölçülü matis funksiyası (7)-(8) məsələsinin həllidir.

(9) düsturu qeyri-birciins xətti diferensial tənliklər sisteminin inteqral göstərilişi üçün Koşi düsturunun
analoqudur. (7) düsturu F t , k ;  , s  matris funksiyası üçün  , s  arqumentlərinə görə xətti diferensialrekurrent tənliklərdir. F t , k ;  , s  matris funksiya üçün də t, k  arqumentlərinə görə tənliklərdir alınır. Bu
aşağadakı kimidir:

Ft t , k ; t 0 , s   At , k  F t , k ; t0 , s   Bt , k  F t , k  1; t0 , s , 1  s  k  1 ,
Ft t , k ; t0 , k   At , k  F t , k ; t0 , k ,

Ft t , k ;  , s   At , k  F t , k ;  , s   Bt , k  F t , k  1;  , s , 1  s  k  1,

Ft t , k ;  ,1  At , k  F t , k ;  ,1  Bt , k  F t , k  1;  ,1,
Ft t , k ;  , k   At , k  F t , k ;  , k ,

F t , k ; t , k   E,

F t , k ; t ,1  0 , F t , k ; t , s   0 , 1  s  k  1.

(10)

Bu münasibətlərdən alınır ki, əgər F t , k ;  , s  matris funksiyası t, k  arqumentlərinə görə aşağıdakı
məsələnin həlli olarsa, onda onlar ancaq bu halda ödənilirlər:

Ft t , k;  , s   At , k  F t , k ;  , s   Bt , k  F t , k  1;  , s , 1  s  k  1,
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Ft t , k ;  , k   At , k  F t , k ;  , k ,

F t , k ; t , k   E , F t , k ; t , s   0 , 1  s  k  1.

(12)

DALĞA TƏNLİYİNƏ GƏTİRİLƏN BİR MƏSƏLƏ
Hidayətova M.G.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: melakehidayatova@gmail.com
Fərz edək ki, uzunluqları eyni olan iki çubuq v0 -sürəti ilə qarşı-qarşıya hərəkət edir və toqquşur.
Toqquşma zamanı yaranan yerdəyişməni təyin edək:
Tutaq ki, toqquşma t  0 anında O -koordinat başlanğıcında baş verir. Əgər yerdəyişməni u x, t  ilə
işarə etsək, məsələnin həlli
2
 2u x, t 
2  u  x, t 

a
t 2
x 2

tənliyinin həllinə gətirilir. Başlanğıc şərti

(1)

u x, t  t 0  0;

u x, t 
 v0
t t 0

(2)

u x, t  x0  0;

u x, t 
0
t xl

(3)

şəklində, sərhəd şərtlərini isə

şəklində qəbul edirik. Burada l -çubuğun uzunluğudur. Deməli baxılan məsələnin həlli (1) tənliyinin (2) və (3)
şərtlərini ödəyən həllinin tapılmasına gətirilir.
Məsələni Laplasın bir tərəfli inteqral çevirməsinin köməyi ilə həll edəcəyik, yəni


F  p    f t e  pt dt
0

düsturunu (1) tənliyinə tətbiq etsək və (2) başlanğıç şərtlərini nəzərə alsaq, operator tənliyi

v
d 2u x, p  p 2
 2 u x, p   02
(4)
2
dx
a
a
şəklində təyin edirik. Burada a -dalğa sürətidir, p -kompleks ədəddir və Laplas çevirməsinin parametri
adlanır, u x, p  -kompleks dəyişənli funksiyadır və u x, t  -həqiqi dəyişənli funksiyanın Laplas surətidir. (4)
tənliyi qeyri-biricns tənlikdir. Ona görə əvvəlcə bircins

d 2u x, p  p 2
 2 u x, p   0
dx 2
a

tənliyinin həllini tapsaq,

ub x, p   c1e

p
 x
a

 c2 e

p
x
a

(5)
olar. Əgər qeyri-bircins tənliyin xüsusi həllini tapıb (5) bərabərliyi ilə cəmləsək, (4) tənliyinin ümumi həllini
p

p

 x
x
v
u x, p    02  c1e a  c2 e a
p

şəklində təyin edirik.
Əgər Laplas çevirməsini (3) sərhəd şərtlərinə tətbiq etsək,

u x, p  x0  0;

du x, p 
0
dx xl
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olar. Bu şərtlərdən istifadə edib c1 və c2 inteqrallama sabitlərini tapıb, alınan qiymətləri (6) həllində nəzərə
alsaq, baxılan məsələnin surətini

x
2l  x 


exp   p   exp   p

v0 v0
a
a 


u  x, p    2  2
(7)
2l 
p
p

1  exp   p 
a

2l 

kimi təyin edirik. Burada exp   p   1 olduğuna görə məxrəci sıraya ayırsaq və (7) həllində nəzərə alsaq,
a

u x, p   

v0 v0 
2nl  x 
2k  1l  x 


n
 2   1 exp   p
  exp   p
 (8)
2
a 
a
p
p n 0


 

alarıq. Əgər gecikmə xassəsindən və cədvəldən istifadə etsək, baxılan məsələnin həllinin orjinalı


n
u x, t   v0  t    1 
n 0


 2nl  x   2nl  x   2n  1l  x   2n  1l  x  
  t 
  t 
  t 
  t 
 
a  
a  
a
a
 
 


(9)

olar. Burada  t  -Hevisayd funksiyasıdır.

VOLTERRA TİPLİ İNTEQRAL TƏNLİKLƏRLƏ TƏSVİR OLUNAN BİR SİNİF SİSTEMİN
OPTİMAL İDARƏETMƏ MƏSƏLƏSİNDƏ BİRİNCİ VƏ İKİNCİ TƏRTİB OPTİMALLIQ
ŞƏRTLƏRİ
Hüseynova D.Ş.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: darcinhuseynova@gmail.com
Məruzədə [t 0 , t1 ] zaman parçasında vəziyyəti aşağıdakı Volterra tip qeyri – xətti inteqral tənliklə təsvir
olunan idarə olunan obyektə baxılır
z t  

t

 f t, , z , u d ,

t  [t 0 , t1 ]  T .

(1)

t0

Burada z t  faza dəyişəninin n - ölçülü vektorudur, f t , , z, u  - verilmiş n - ölçülü vektor – funksiyadır
və T  T  R n  R r - də z, u  - ya görə ikinci tərtib xüsusi törəmələri də daxil olmaqla kəsilməz vektor –
funksiyadır. u t  funksiyası T - də r - ölçülü hissə - hissə kəsilməz idarəedici təsirlərin vektor funksiyasıdır
və verilmiş boş olmayan, məhdud və açıq U  R r çoxluğundan qiymətlər alır.
(2)
ut   U  R r , t  T .
Hər bir belə idarəedici vektor – funksiyanı mümkün idarəetmə adlandıracağıq. Fərz edəcəyik ki, hər bir
mümkün ut , t  T idarəetməsinə (1) sisteminin yeganə kəsilməz z t , t  T həlli uyğun gəlir.
Aşağıdakı terminal funksionalın minimallaşdırılması məsələsinə baxılır:
(3)
S u    zt1  .
Tutaq ki, ut , t  T - qeyd olunmuş mümkün idarəetmədir. Başqa bir u t   ut   ut , t  T mümkün
idarəetməsini götürək və z t , t  T və z t   zt   zt , t  T ilə onlara uyğun olan (1) məsələsinin həllini
işarə edək. Bu mümkün idarəetməyə uyğun olan (3) funksionalının artım düsturunu quraq:
(4)
S u   S u   S u    z t1    zt1 .
Aydındır ki, zt , t  T aşağıdakı tənliyi ödəyir:
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z t  

t

  f t, , z  , u    f t, , z , u d .

(5)

t0

Bu düsturlardan istifadə etməklə aşağıdakı işarələmələr qəbul edilir:
t1

H t , z (t ), u (t ), (t )    ( z (t1 )) f t1, t , z (t ), , u (t )    ( ) f  , t , z t , u t  d ,


t

H z t   H z t , zt , ut , t , f z t ,   f z t , , z , u , Hu t   Hu t , x, zt , ut , t ,
fu t ,   fu t , , z , u , H zz t   H zz t , zt , ut , t ,

u   f t ,   f t , , z , u    f t , , z , u , u t H t   H t , zt , u t , t   H t , zt , ut , t .

Burada    t  n - ölçülü vektor-funksiyadır və

 t   H z t , zt , ut , t  qoşma sisteminin həllidir.
U idarəetmələr oblastının açıqlığı şərti ilə u t  idarəetməsinin xüsusi artımını
(13)
u t    ut , t T

düsturu ilə təyin edilir. Burada  mütləq qiymətcə kifayət qədər kiçik kəmiyyət, ut   R r , t  T , r - ölçülü
hissə-hissə kəsilməz vektor funksiyadır (idarəetmənin variasiyasıdır). z t  ilə z t , t  T trayektoriyasının
ut , t  T , mümkün idarəetməsinin (13) xüsusi artımına uyğun artımı işarə edilir. (5) – dən alınır:
(14)
z t    zt   o ; t , t  T .
Burada zt , t  T - n - ölçülü vektor –funksiyadır və aşağıdakı qeyri – bircins xətti Volterra tipli inteqral
tənlikləri sisteminin həllidir.
t

z t     f z t , z    f u t , u  d .

(15)

t0

(15) baxılan məsələnin variasiyalarda tənliyidir və zt , t  T həllini aşağıdakı kimi təsvir etmək olar:
t












t 0







z t    Rt ,  f u  , s u s ds   f u t , u  d ,



t0



(16)

harada ki, Rt , s  - n  n - ölçülü matris funksiyadır ( (15) sisteminin rezolventasıdır). Bu matris funksiyası
aşağıdakı Volterra tip matris inteqral tənliyinin həllidir:
t

Rt ,   Rt , s  f z s, ds  f z t , ,



Rt ,  

t

 f s, Rs, ds  f t, .
z

z

(17)

(16) düsturunun sağ tərəfini Dirixle düsturu ilə çevirsək, onda alarıq
t

z t    Q1 t , u  d ,

(19)

t0

harada ki, təyinə görə
t

Q1 t ,   f u t ,   Rt , s  f z s, ds.



(20)

Teorem 1. u t  idarəetməsinin (1)-(3) məsələsində optimal idarəetmə, z t   nin isə uyğun optimal
trayektoriya olması üçün zəruri şərt istənilən   [t 0 , t1 ) üçün aşağıdakı münasibətin ödənilməsidir:
(26)
H u [ ]  0 .
(26) optimallıq şərti baxılan məsələ halında Eyler tənliyinin analoqudur və birinci tərtib optimallıq şərtidir.
Eyler tənliyini ödəyən idarəetmələr çoxluğunu daraltmaq üçün xüsusi ikinci tərtib şərtlərə ehtiyac vardır.
(26) şərtini ödəyən ut , t  T mümkün idarəetmələrə (1),(3) məsələsində klassik ekstremallar adlanır.
Beləliklə, klassik ekstremallar çoxluğunu daraldan zəruri optimallıq şərtlərinə ehtiyac vardır. Aydındır ki,
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z t1  zz zt1 zt1  

t1 t1

  u  Q t ,  zt Q t , s us dsd .
1

1

zz

1

1

1

(27)

t0 t 0

Dirixle düsturundan istifadə etməklə alarıq ki,
t

ut H uz t z t dt  ut H uz t  Q1 t , u  d dt 


t0
t0
t 0

t1

t1







t1 t1


 ut H uz t Q1 t , d u t dt.


t0  t




(28)

Buradan da almaq olar ki,
t1  t1


t



z t H zz t z t dt   Q1 t , u  d H zz t  Q1 t , s u s ds  dt 




t0
t0  t0

t 0

t1 t1
 t1



u 
Q1 t , H zz t Q1 t1 , s dt u s dds.


t0 t 0
 max  , s 

t1









Burada M 1  , s  



(29)

t1

Q t, H t Q t , s dt  Q t ,  zt Q t , s .
1

max

zz

1

1

1

1

zz

1

1

1

Onda (27) – (29) eyniliklərini

,s

alarıq nəzərə almaqla aşağıdakı bərabərsizliyi almaq olar.
t1 t1
t1












2

u

H

Q

,
t
d

(31)













u t dt  0

u

M
t
,
s

u
s
dsdt


u
t
H
t

u
t
d
t
uz
1
1
uu


t t
t


t0  t

0 0
0
Teorem 2 (İkinci tərtib zəruri optimallıq şərti). (1) – (3) məsələsində ut , t  T klassik ekstremalının
t1 t1

optimallığı üçün zəruri şərt (31) bərabərsizliyinin bütün ut  R r , t  T üçün ödənilməsidir.
(31) şərti ikinci tərtib zəruri şərtdir. Məruzədə idarəetmənin müxtəlif variasiyalarından istifadə etməklə
daha asanlıqla yoxlanıla bilən və Lejandr – Klebş şərtinin analoqu olan zəruri optimallıq şərti verilir.
İSTİLİKKEÇİRMƏ TƏNLİYİNİN ARAŞDIRILMASI
Hüseynova D.S.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: huseynova_durdane@inbox.ru
Məqalədə istilikkeçirmə tənliyi üçün bircins sərhəd məsələsinin həlli araşdırılır.
Tutaqki,

 2 u x, t 
u x, t 
 a2
2
t
x

(1)

u0, t   0 ul , t   0

(2)

tənliyinin u x, t  t 0  başlanğıc şərtini

sərhəd şərtini ödəyən həllinin tapılması məsələsinə baxılır. Burada u x, t  -temperaturu təyin edən funksiya, l
-çubuğun uzunluğudur.
Baxılan məsələni Laplasın birtərəfli inteqral çevirməsinin


V  p    V t e  pt dt

(3)

0

köməyi ilə həll edəcəyik.
Əgər Laplasın inteqral çevirməsini t -zamana görə (1) tənliyinə tətbiq etsək və başlanğıc şərti nəzərə
alsaq:
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d 2 u x, p 
 pu x, p   u 0
x 2

(4)

tənliyini alarıq. Burada u x, p  kompleks dəyişənli funksiyadır və u x, t  -funksiyasının Laplas surəti adlanır.

u 0 -sabit ədəddir. p -Laplas çevirməsinin parametridir.
(4) tənliyi qeyri-bircins diferensial tənlikdir. Ona görədə əvvəlcə bircins

d 2 u x, p 
 pu x, p   0
x 2

(5)

tənliyinin həllini təyin edək. Onda bu tənliyin ümumi həlli

u1 x, p   c1e 

px

 c2 e

px

(6)
olar. Əgər qeyri-bircins tənliyin xüsusi həllini tapıb (6) bərabərliyi ilə cəmləsək, (4) qeyri-bircins tənliyin
ümumi həllini

u x, p   c1e 

px

 c2 e

px



u0
p

(7)

şəklində təyin edirik.
Əgər (2) sərhəd şərtinin Laplas surətini tapsaq

u 0, p   0 u l , p   0
(8)
olar. Bu şərtlərdən istifadə edib (7) həllində olan c1 və c 2 inteqrallama sabitlərini aşağıdakı şəkildə təyin
edirik

c1 

u 0 e pl  1
u
e pl  1
, c2   0
p e pl  e  pl
p e pl  e  pl

Bu qiymətləri (7) bərabərliyində nəzərə alsaq, həllin surətini

 




n 0





 





şəklində təyin edirik. həllin surətini aşağıdakı şəkildə yazmaq olar:

 



u0  
 exp  p 2nl  x   exp  p 2n  1l  x  
p  n 0

exp  p 2n  1l  x   exp  p 2n  1l  x   1


u  x, p  







 










 u 
 u
u x, p    exp  p1n  exp  p 2 n   0  exp  p 3n  exp  p 4 n   0
 n 0
 p  n 0
 p
burada 1n  x  2nl ;  2n  2n  1l  x ;  3n  2n  1l  x ;  4n  2n  1l  x işarə edilmişdir.
Buradan görünür ki, baxılan məsələnin həllinin orjinalının hesablanması

w x, p  

u0 
e
p

p in

( i  1,2,3,4 ; n  0,  )

şəklində ifadənin orjinalının hesablanmasından ibarətdir. Bu ifadənin orjinalının hesablanması isə məlumdur.
ZAMAN SIRALARI İLƏ DİNAMİK PROSESLƏRİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ
QEYRİ-SƏLİS MƏNTİQ NƏZƏRİYYƏSİNDƏN İSTİFADƏ
Hüseynova G.B.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: Gulka_87-84@mail.ru
Dinamik proseslərin parametrlərinin qarşılıqlı-korrelyativ əlaqələrinin analizi vasitəsi ilə
modelləşdirilməsi və bu əsas üzərində prosesin idarəolunmasının səmərəliliyinin yüksəldilməsi məsələlərinin
həllinə yönəldilmiş çoxlu elmi-tədqiqat işləri mövcuddur. Bu məsələlərin həlli üçün göstəricilərin zaman
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sıralarının emalının müxtəlif metod və vasitələrindən istifadə edilməsi tələb edilir. Zaman sıraları modelinə
üstünlük verilməsinin başlıca səbəbi, prosesləri xarakterizə edən xronoloji verilənlər əsasında həm dövr daxili,
həm də növbəti dövr üçün assosiativ əlaqələrin əldə olunması və bu kontekstdə prosesin səmərəli idarə
olunmasına nail olmağa imkan verməsidir.
Adətən klassik yanaşma ilə müxtəlif məsələlərin həlli üçün tədqiq edilən zaman sıralarının hədləri
öyrənilən obyekti xarakterizə edən parametrlərin ölçmələrinin nəticələrini göstərən həqiqi ədədlərdir. Lakin
bu metodlar prosesin təbiətindən irəli gələn qeyri-müəyyənliklərin aradan qaldırılması üçün digər sahələrdə
müvəffəqiyyətlə tətbiq edilən nəticəçıxarma və qərar qəbulu proseslərində ekspertlərin fərdi iş təcrübəsi və
intusiyasının nəzərə alınması imkanı yoxdur. Bu halda məsələnin həlli üçün klassik zaman sıralarına qeyrisəlis məntiq nəzəriyyəsinin metod və üsullarının tətbiqinin təmamilə yeni metodologiyası işlənilməlidir.
1965-ci ildən etibarən L.R.Zadə tərəfindən əsası qoyulan qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsi nəzəri və
praktiki elmi-tədqiqat işlərində çox əhəmiyyətli tətbiqlər ilə artıq aktual və prespektivli bir elmi istiqamətə
çevrilmişdir. Qeyri-səlis zaman sıralarına aid ilk elmi tədqiqat işləri Q.Sonq və B.Çissom tərəfindən
aparılmışdır [1-3]. Onlar ilk dəfə elmi-tədqiqat işi kimi qeyri-səlis zaman sıralarının proqnozlaşdırılmasını,
təhsil sahəsində elmi-tədqiqat məsələlərindən biri olan Alabama universitetində tələbələrin qeydiyyatının
proqnozlaşdırılması məsələsinin həllinə tətbiq etmişlər. Bu elmi tədqiqat işlərində [1,2] xronoloji verilənlərin
fazzifikasiyası aparılmış, verilmiş məsələ üçün fazzifikasiyanın nəticəsi kimi qeyri-səlis zaman sıraları
qurulmuş, proqnozlaşdırma prosesinin aparılması üçün qeyri-səlis qaydalar çoxlğu müəyyən edilərək, qeyrisəlis münasibətlər matrisi formallaşdırılmış, proqnozlaşdırma aparılaraq, son nəticə alınmış, qeyri-səlis
proqnoz nəticələr interpretasiyta olunaraq səlis proqnoz qiymətləri hesablanmışdır:
𝐴𝑖 = 𝐴𝑖−1 ° 𝑅
Burada,
𝐴𝑖−1  (i-1)-ci il üçün qeyri-səlis çoxluqlar şəklində təsvir olunan fazzifikasiya olunmuş göstəricilərdir;
𝐴𝑖  (i)-cı il üçün qeyri-səlis çoxluqlar şəklində təsvir olunan fazzifikasiya olunmuş qəbul
göstəriciləridir;
°  simvolu isə MaxMin kompozisiya operatorudur;
R  qeyri-səlis zaman sıralarının fazzifikasiya olunmuş göstəriciləri ilkin verilənlər əsasında tərtib
olunmuş qeyri-səlis münasibətlər matrisidir.
Eyni zamanda
- proqnozlaşdırma prosesinin dayanıqlığı məsələləri araşdırılaraq qeyri-səlis zaman sıralarının
proqnozlaşdırılması prosesi yoxlanılmışdır.
- İlk olaraq zaman sıralarında müşahidə olunan tendensiya (trend) qeyri-səlis reqressiya modeli
vasitəsilə təhlil olunmuşdur.
- Qeyri-səlis mövsümi dəyişmələr qeyri-səlis reqressiya modelindəki mövsümi dəyişmələrin
mənsubiyyət ranglarını reallaşdırmaqla təyin olunmuşdur.
- Mövsümi dəyişmələrin qeyri-səlisliyi və tendensiyası təhlil olunmuşdur.
Bu metod ərzaq paylayan kompaniyalarda satışın proqnozlaşdırması probleminin həlli üçün təklif
olunmuşdur.
- Müxtəlif tədqiqat işlərində tətbiq edilmiş qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin metodlarının tətbiqi
xüsusiyyətləri araşdırılmışdır.
- Zaman sıralarında mövsümi dəyişmələrin qeyri-səlis reqressiya tənlikləri vasitəsi ilə
modelləşdirilməsinə həsr edilmiş tədqiqat işləri araşdırılmışdır. Göstərilmişdir ki, həqiqi ədədlərlə ifadə edilən
zaman sıralarında linqvistik terminlərlə ifadə edilən mövsümi dəyişmələrin mənsubiyyət funksiyaları
vasitəsilə analizi proqnoz modellərinin qurulmasına və onların prosesi daha da adekvat göstərməsinə
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.
- Tədqiq edilən işlərdə ali məktəblərə qəbul prosesinin, yerinə yetirilmiş proqnozlaşdırma məsələlərində
poblemin həllinə birtərəfli yanaşma müşahidə olunur. Təklif olunmuş proqnozlaşdırma üsullarının bəzilərində
mənsubiyyət funksiyası kimi əsasən üçbucaq və trapesiyaşəkilli funkiya götürülmüşdür. Qeyri-səlis zaman
sıraları əsasında yerinə yetirilmiş proqnozlaşdırma məsələlərində ancaq, birbaşa (direct) üsul istifadə
olunmuşdur. Bu da həm zamana görə dəyişən (variant), həm də zamana görə dəyişməyən (invariant) qeyrisəlis zaman sıraları halı üçün nəzərdə tutulan üsulların hamısında aydın şəkildə görünməkdədir.
Ədəbiyyat
1. Song Q., Chissom B.S Fuzzy time series and its models// Fuzzy Sets and Systems 54(1993) p.269
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2. Song Q., Chissom B.S Forecasting enrollments with fuzzy time series part I// Fuzzy Sets and Systems
54(1993) p.1-9.
3. Song Q., Chissom B.S Forecasting enrollments with fuzzy time seriest part II//Fuzzy Sets and
Systems 62(1994) p.1-8.
TƏNLİKLƏRİN HƏLLİNİN FUNKSİONAL METODU VƏ KOMPÜTER MODELİ
Hüseynova N.Ə.
Naxçıvan Dövlət Universiteti
E-mail: nergizhuseynova16@gmail.com
Hal-hazırda elmi və praktiki sahələrdə kompüter modelləşdirilməsi bizi əhatə edən dünyanın müxtəlif
sistemlərinin, proseslərinin və hadisələrinin tədqiqində əsas alətlərdən biridir. Lakin elmi tədqiqatlarda
modelləşdirmə çoxdan tətbiq olunmağa başlamış və tədricən elmi biliklərin bütün yeni sahələrini-tikinti və
arxitektura, texniki konstruksiya, təhsil, fizika, astronomiya, kimya, biologiya və nəhayət, ictimai elmlər
sahəsinə nüfuz etmişdir. Amma XX əsrin ortalarından başlayaraq kompüter texnologiyasının uğurlu inkişafı
nəticəsində riyazi və kompüter modelləşməsi insan fəaliyyətinin bütün sahələrində çox sürətlə tətbiq edilməyə
başlamışdır.
90-cı illərin əvvəllərində məktəb informatika kursunda əvvəllər "Modelləşdirmə və formalaşdırma" adı
almış "İnformasiya modelləşdirilməsi" bölməsi yarandı. 2000-ci ildə "Kompüter modelləşdirilməsi" fənni ali
peşə təhsilinin məcburi komponent kimi daxil edilmişdir. Hal-hazırda “Kompüter modelləşdirilməsi” məktəb
və ali məktəb informatika kursunda əsas bölmədir və informatika müəllimlərinin hazırlanmasında mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.
Məlum olduğu kimi orta məktəbdə riyaziyyat fənninin tədrisində tənliklərin həlli mühüm yer tutur. Ona
görə də tənliklərin həlli üsullarının öyrədilməsinə xüsusi diqqət yetirilir.
Riyaziyyatda elə tənliklər, məsələlər vardır ki, onların həllində bilavasitə tətbiq edilən qaydalar yoxdur.
Bu məsələlərin həlli yaradıcılıq tələb edir. Bundan başqa tənlik kifayət qədər mürəkkəb olduqda, onun həllinin
olub-olmadığını, köklərinin sayını elementar riyaziyyatın üsulları ilə müəyyən etmək mümkün olmadıqda
funksional metoddan və ya kompüter modelindən istifadə etmək əlverişli olur.
Funksional metod və kompüter modeli yalnız tapşırıqları həll etmək üçün istifadə edilmir, həmçinin
elementar riyaziyyatın yeni faktlarını əldə etməyə imkan yaradır.
Bu məqalədə də nümunə misallarla tənliklərin həlli funksional metodla və kompüter modelinin tətbiqi
ilə araşdırılır.
Funksional metodla 3  2 x1  6 x  6 tənliyinin iki kökü olduğunu isbat edək.
İsbatı. Asanlıqla göstərmək olar ki, x  0, x  1 bu tənliyin kökləridir. İsbat edək ki, bu tənliyin başqa
kökləri yoxdur. Tutaq ki, tənliyin x1  x2  x3 üç kökü var.
f ( x)  3  2 x 1  6 x  6 funksiyasına baxaq. Bu funksiya ədəd oxunda kəsilməzdir, törəməsi var və

x1 , x2  və x2 , x3  parçasında Laqranj teoreminin şərtlərini ödəyir [1]:

f ( x1 )  0, f ( x2 )  0, f ( x3 )  0 ,
f ( x2 )  f ( x1 )  f (c1 )(x2  x1 )  f (c1 )(x2  x1 )  0  f (c1 )  0, x1  c1  x2 ) ,
f ( x3 )  f ( x2 )  f (c2 )(x3  x2 )  f (c2 )(x3  x2 )  0  f (c2 )  0, x2  c2  x3 ) .

Deməli, əgər tənliyin üç kökü olarsa, f ( x)  3  2 x 1  6 x  6 funksiyasının törəməsi ən az iki nöqtədə sıfra
çevrilməlidir. Lakin baxılan funksiyanın
f ( x)  3  2 x 2 ln 2  7
törəməsi yalnız bir nöqtədə sıfra çevrilə bilər. Yəni tənliyin üç kökü ola bilməz.
Tənliyin x  2, x  1 kimi iki kökü var.
Kompüter modeli ilə 3  2 x1  6 x  6 tənliyinin iki kökü olduğunu isbat edək.
İsbatı. f ( x)  3  2 x 1  6 x  6 funksiyasına baxaq. Funksiyanın ifadəsindən görünür ki, x  1 olduqda
f ( x)  3  2 x 1  6 x  6  0 . Yəni funksiyanın qrafiki (;1] aralığında Ox oxundan yuxarıda yerləşir. Ona
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görə də bu aralıqda verilmiş tənliyin kökü yoxdur. Həmçinin x  2 olduqda f ( x)  3  2 x 1  6 x  6  0 olur.
Ona görə də 2;  aralığında da tənliyin kökü ola bilməz. Deməli, verilmiş tənliyin kökləri (1;2) aralığında
ola bilər.
Tənliyin (1;2) aralığında köklərinin sayını kompüter modeli ilə müəyyənləşdirmək üçün
f ( x)  3  2 x 1  6 x  6 funksiyasının  1;2 parçasında müəyyən addımla qiymətlərini hesablamaq üçün
Paskal proqramlaşdırma dilində aşağıdakı proqramı tərtib edib, kompüterdə icra edirik.
Funksiyanın qiymətlər cədvəlini analiz etdikdə aydın olur ki, verilmiş tənliyin iki kökü var.
Tənliyin köklərini funksional metodla araşdırdıqda çox hallarda onların dəqiq kökünün tapılması
mümkün olmur. Bu halda tənliyin köklərinin yerləşdiyi aralıq və təqribi kökü tapmaq lazım gəlir. Bunun üçün
də tənliyin həllinin kompüter modelindən istifadə edilir. Ona görə də şagirdlərin tənliklərin həllinin funksional
metodu və kompüter modeli ilə tanışlığı təkcə onlarda elmi dünyagörüşü formalaşdırmır, həm də onların
təhsilini daha mənalı və məhsuldar edir.

MİKROTEMPERATURU VƏ MİKRODARTILMANI ÖZÜNDƏ SAXLAYAN
TERMOELASTİQİYYƏT SİSTEMİ ÜÇÜN BAŞLANĞIC - SƏRHƏD MƏSƏLƏSİ
Hüseynova R.İ.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
E-mail: rubabeh8@gmail.com
Termoelastik sistemlər istilik keçirən elastik mühitlərdə elastiqiyyət və istilik davranışı arasındakı
münasibəti xüsusən elastik gərginlik və temperatur fərqinin qarşılıqlı təsirini müəyyən edir. Termoelastik
sistemlərin öyrənilməsi mexanikanın və diferensial tənliklər nəzəriyyəsinin əsas məsələlərindən biridir. Həmin
sistemlər üçün başlanğıc və sərhəd məsələlərinin araşdırılması istiqamətində mühüm nəticələr əldə edilmişdir.
1996-cı ildə türk riyaziyyatçı və mexaniki A.C.Eringen mikromar bərk cisimlərin elə bir sinfini
müəyyən etdi ki, həmin sinifdən olan maddələr yerdəyişmədən və fırlanmadan asılı olmayaraq genişlənə və
ya sıxıla bilərlər. Mikrodartılma xüsusiyyətinə malik cisimlərə misal olaraq qaz və ya maye ilə doldurulmuş
məsaməli mühitləri, doğranmış elastiki kompozit hissəciklərlə doldurulmuş özülü maddələri göstərmək olar.
Eringen nəzəriyyəsi adlanan həmin məsələlərin riyazi modeli hiperbolik və parabolik tənliklərdən ibarət
xüsusi törəməli diferensial tənliklər sistemidir. Birölçülü halda həmin sistem aşağıdakı kimidir:
𝑢𝑡𝑡 − 𝜇2 𝑢𝑥𝑥 + 𝑏𝜃𝑥 + 𝑢𝑡 = 0,
𝜙𝑡𝑡 − 𝛼 2 𝜙𝑥𝑥 + 𝛼𝑤𝑥 + 𝜙𝑡 = 0,
𝜃𝑡 − 𝑘𝜃𝑥𝑥 + 𝛽𝑢𝑥𝑡 + 𝑔𝑤𝑥 = 0,
{𝑤𝑡𝑡 − 𝛾𝑤𝑥𝑥 + ℎ𝜙𝑥𝑡 + 𝑚𝜃𝑥 = 0,

(1)

Burada 𝑢- yerdəyişməni, 𝜙 - mikrogərginliyi,   Ta  T0 mütləq temperaturun dəyişməsini və 𝑤

mikrotemperaturu göstərir;  , b,  , d ,  , k , g ,  , h və m müəyyən sabitlərdir, belə ki,
müsbətdirlər.
(1) sistemi üçün aşağıdakı başlanğıc sərhəd məsələsinə baxılır:
𝑢(𝑡, 0) = 𝑢(𝑡, 1) = 0, 𝜙(𝑡, 0) = 𝜙(𝑡, 1) = 0
𝜃(𝑡, 0) = 𝜃(𝑡, 1) = 0,

u 0, x   u0 x ,

 0, x   0 x ,
 0, x   0 x ,

 ,  , k və 
(3)

𝑤(𝑡, 0) = 𝑤(𝑡, 1) = 0

(4)

ut 0, x   u1 x ,

t 0, x   1 x ,  x  0,1
w0, x   w0 x 


(5)

Tutaq ki, müəyyən 𝜆𝑖 > 0 , 𝑖 = 0,1,2, sabitləri üçün
𝑚 = 𝜆0 𝑔, 𝜆1 𝛽 = 𝜆0 𝑏, 𝜆2 𝑑 = ℎ
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İşdə (6) şərti daxilində (1) - (5) məsələsinin həllinə uyğun enerjisinin eksponensial azalması müəyyən
edilmişdir. Sonra uyğun qeyri-xətti sistem araşdırılmışdır.
RİYAZİYYAT TƏLİMİ PROSESİNDƏ ŞAGİRDLƏRİN ƏQLİ FƏALİYYƏTİNİN
GÜCLƏNDİRİLMƏSİNİN YOLLARI
Hüseynova S.F.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: sulhanahuseynova8@mail.ru
Təhsil sahəsində müvəffəqiyyət əldə etmək üçün ilk növbədə psixologiya və pedaqogika elmlərinin
müvafiq nailiyyətlərindən istifadə etmək lazımdır. Hazırda praktik fəaliyyətdə olan müəllimləri narahat edən
məsələ - təlim-tərbiyə prosesinin səmərəliliyini artırmaqdan ibarətdir. Məlumdur ki, pedaqoji prosesdə çoxlu
faktorlar iştirak edir. İnnovasiyaların öyrənilməsi və tətbiqini genişləndirmək üçün əsas məsələ - həmin
təcrübənin ideyasını müəyyən edib, tətbiqinə nail olmaq üçün həmin təcrübəni elmi cəhətdən əsaslandırıb,
layihələndirmək lazımdır. Qabaqcıl təcrübəni ümumiləşdirmək – metodika elmini inkişaf etdirmək deyil.
Burada aşağıdakı tezisləri əsas götürmək lazımdır:
1. Təlim sisteminə keyfiyyətcə yeni yanaşma tətbiq etmək lazımdır.
2. Şagirdlərə öyrənməyi öyrətmək, onların idraki tələbatını qorumaq və inkişaf etdirmək, elmlərin
əsaslarını öyrənmək üçün zəruri olan vasitələrlə təmin etmək lazımdır.
İdrak fəaliyyəti nədir? – sualına elmi ədəbiyyatda belə cavab verilir: “İdrak fəaliyyəti – sosial təcrübənin
mənimsənilməsi məhsuludur”.
Təhsil illərində şagird insanların əxz etdiyi elmlərin əsaslarını, sosial təcrübəni nə dərəcədə və necə
öyrənəcək. İnsanların əldə etdiyi təcrübəni, bilikləri müxtəlif şəkildə təsnif etmək olar. Məsələn, məzmunu
əsas kimi qəbul etsək, onda təsnifatı: intellektual, etik, estetik, fiziki, peşə-praktik və s.,
təcrübələr kimi müəyyən etmək olar. İnsanlığın təcrübəsini bütövlükdə nəzəri və praktik təcrübələrə ayırmaq
olar. Bunların da hər birisinə fənn (bilik) təcrübəsi və əməliyyat təcrübəsini aid etmək olar. Deməli, insan
nəzəri və praktik fəaliyyətlərin müxtəlif növlərinə yiyələnməlidir. İnsan şüuru onun nəzəri fəaliyyəti
məzmununu təşkil edir. Bu fəaliyyət həm də nəzəri-psixi fəaliyyət hesab olunur. İnsanın praktik fəaliyyətinin
həm də mahiyyətini təşkil edir.
Fəaliyyətin nəzəri və idraki növləri intellektual əməkdə aparıcı rol oynamaqla, praktik əməyin də
müvəffəqiyyətini təmin edir. Deməli, əqli fəaliyyəti gücləndirmək üçün əyanilikdən və şagirdlərin praktik
əməliyyatlarından istifadə olunmalıdır. Çünki anlayışların formalaşdırılması üçün əyanilikdən istifadə
olunduğu kimi, praktik əməliyyatlar (xarici) əməliyyatlar əqli fəaliyyətin formalaşdırılması üçün zəruridir.
Uşaq məktəbə gələndə müəyyən sayda əqli əməliyyatlar ehtiyyatı ilə gəlir və təlim prosesində, məsələn,
məsələnin təhlilində şərti və verilənləri, məchulu bir-birindən ayırmağı öyrənir. Bu praktik təsnif - əqli
fəaliyyətin nəticəsi kimi qiymətləndirilir.
İdraki bacarıqlar və ya idraki fəaliyyət təlimin məqsədləri ilə müəyyən edilir. Yeni biliklərin
mənimsənilməsi fəaliyyəti və tətbiqi fəaliyyəti birlikdə yaradıcı əqli fəaliyyət hesab olunur. Bu, əksər hallarda
qazanılmış biliklərin məsələlər həllində tətbiq edilməsi ilə də bağlıdır.
Q.A.Butkinin tədqiqatlarına görə bacarıqlar aşağıdakı komponentlərdən ibarətdir: anlayışın daxil
edilməsi əməliyyatı; əlamətin zəruri və kafiliyinin aşkar edilməsi əməliyyatı; nəticəçıxarma əməliyyatı
(məqsədyönlü məsələlərin seçilməsi); axtarılan əlamətin mövcud olduğu “axtarış oblastının” müəyyən
edilməsi (məsələn, düzbucaq əlamətlərini göstərmək üçün kvadrat, bərabər qonşu bucaqları göstərmək olar).
Beləliklə, əqli fəaliyyətin iki növü müəyyən edilmişdir:
1. Ümumi əqli fəaliyyət sinfi və ya priyomları
2. Spesifik əqli fəaliyyət sinfi və ya priyomları.
Ümumi əqli fəaliyyət priyomları müxtəlif sahələrdə, müxtəlif biliklər tələb olunan sahələrdə tətbiq
olunur. Bu növə bütün məntiqi təfəkkür əməliyyatlarını aid etmək olar.
Məsələ həlli təliminin ümumi priyomları və standart olmayan məsələlərin həlli priyomları fərqli olsalar
da məntiqi əməliyyatlar hər iki halda tətbiq olunur.
XXI əsrin əvvəlləri həm də təhsil sahəsində aparılan köklü islahatlarla əlamətdardır. Təlim prosesinin
intensivləşdirilməsi şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi həm ənənəvi və həm də yeni təlim
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metodlarının müasir tələblər səviyyəsində tətbiq edilməsini günün aktual məsələsinə çevirmişdir. Təlim
nəticələrinin yüksək səviyyədə olması üçün hər bir tədris fənninin özünəməxsus vasitələri vardır. Şagirdlərin
yaradıcı təfəkkürünü inkişaf etdirmək üçün ən yaxşı didaktik vasitə riyazi məsələlərdir. Şagirdlərdə məsələni
həlletmə bacarıqlarını formalaşdırmaq üçün məsələ həlli prosesini mərhələlərə ayırmaq və hər bir mərhələnin
funksiyasını aşkarlamaq lazımdır.
Məlumdur ki, hər bir riyazi məsələnin həlli prosesi analiz, sintez, ümumiləşdirmə, nəticəçıxarma
əməliyyatları ilə bağlı olub, mühakimələr ardıcıllığı ilə müşayət olunur. Belə bir sual ortaya çıxır: məsələ həlli
prosesinə aid mühakimələri müəyyən ardıcıllıqla idarə etmək olarmı? Yəni alqoritmləşdirmək olarmı?
Psixoloqların tədqiqatlarına əsasən müəyyən edilmişdir ki, (Ə.Əlizadə, A.N.Leontyev və b.) təfəkkür
əməliyyatlarını tədricən və əyani- illüstrativ vasitələrin tətbiqilə formalaşdırmaq olar. Y.İ.Qrudenov məsələ
həlli ilə əlaqədar şagirdlərin təfəkkürünün fəallaşdırılması qanunauyğunluqları aşağıdakı kimi xarakterizə edir:
1. Məsələ həlli prosesində formalaşan assosiasiyalar daha möhkəm və dayanıqlı olur.
2. Məsələ həlli prosesində stimullaşdırıcı vasitələrin tətbiqi – şagirdlərin təfəkkür fəaliyyətini
gücləndirir.
Məsələ həlli prosesində şagirdlərdə maraq doğuran vasitələrdən istifadə olunmalıdır. Digər tərəfdən,
motivasiyanın ön plana çəkilməsi – hər bir əməlin əsaslandırılması – həm şagirdlərin əlaqəli riyazi nitqini
inkişaf etdirir. Öz müvəffəqiyyətinə sevinən şagirddə daha çətin məsələləri həlletmə marağı güclənir. Bu
maraq təfəkkür fəallığında da özünü göstərir.
Riyaziyyatdan tədris məsələləri didaktik funksiyalarına görə növlərə ayrılır. Bu cəhətdən riyaziyyat
təlimini həyatla əlaqələndirmək üçün riyazi biliklərin: mənimsənilməsinə; həyatda, müxtəlif sahələrdə tətbiq
edilməsinə xidmət edən məsələlərdən istifadə olunmalıdır.
Şagirdləri sxem, şəkil çəkməyə, kəsib yapışdırmağa, kəmiyyətləri ölçməyə və qiymətlərini
hesablamağa, plan və smeta qurmağa, statistik məlumatları hazırlamağa, cədvəl və diaqramlar tərtib etməyə
vadar edən məsələlərə praktik məzmunlu məsələlər deyilir. Praktik məzmunlu məsələlər bilavasitə insanın
gündəlik fəaliyyəti ilə əlaqədar olduğundan, onların həlli təlimin həyatla əlaqələndirilməsini təmin edir.
Praktik məzmunlu məsələlərin həlli prosesində şagirdlərdə: təşəbbüskarlıq, müstəqillik, konstruktiv
bacarıqlar, riyazi və texniki yaradıcılıq qabiliyyəti, cəld və səmərəli yolla ölçmə və hesablama bacarıqları
formalaşır və inkişaf edir.
Praktik məzmunlu məsələlərin həllində həndəsi biliklərdən də istifadə olunur. Ona görə də şagirdlər
çertyoj vasitələrindən: karandaş, xətkeş, pərgar, transportir, ölçü lenti, bucaqölçən, eklimetr və digər alətlərdən
istifadə qaydalarını öyrənirlər.
Kəmiyyətlərin ölçülməsinə aid məsələlər proqram materialına uyğun olaraq mövzular üzrə
paylanmalıdır.
Praktik məzmunlu məsələlərin həllinə şagirdləri hazırlamaq üçün I sinifdən başlamaq lazımdır.
Həndəsi fiqurları təsvir etməyə aid çalışmalar verməklə şagirdlərin fəza təsəvvürlərini formalaşdırmaq
olar: damalı dəftərdə təpələri bir-birindən iki dama, üç dama aralı olan iki kvadrat rəngləyin; eyni iki dama və
uzunluğu 3 dama olan düzbucaqlı rəngləyin; kvadratın neçə təpəsi, neçə tərəfi var; damalı kağızda kvadrat,
düzbucaqlı çəkin və sonra qayçı ilə kəsin; elə düzbucaqlı kəsin ki, uzunluğu 6 dama, eni 4 dama olsun; üç düz
xətt parçası çəkin. 1-in uzunluğu 6 sm, 2-in uzunluğu 4 sm və 3-ün uzunluğu əvvəlki iki parçanın cəminə
bərabər olsun; elə bir məsələ tərtib edin ki, (12-6)+8 ifadəsinə uyğun olsun.
Bu tipli çalışmalar həm tədris materialını mənimsəməyə yardımçı olur, həm də şagirdləri həyati
proseslərlə tanış edir.
İKİ ÖLÇÜLÜ DİFERENSİAL TƏNLİK ÜÇÜN QARIŞIQ MƏSƏLƏ HAQQINDA
İbrahimova A.B.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: sdu.aytac.ibrahimova@gmail.com
Məlumdur ki, müstəvidə rəqs məsələləri, membranın və lövhələrin rəqs prosesləri ikiölçülü hiperbolik
tipli diferensial tənliyin köməyi ilə araşdırılır. Bu halda həmin tənliyi düzbucaqlı koordinat sistemində

 2 u x, y, t   2 u x, y, t  1  2 u x, y, t 

 2
 f x, y, t 
x 2
y 2
a
t 2
46

(1)

Magistrantların XXI Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2021-ci il
şəklində yazılır. Burada u x, y, t  -yerdəyişmə, f x, y, t  -məlum funksiyadır və xarici təsir qüvvəsini
xarakterizə edir, a -dalğaların yayılma sürətidir.
Əgər baxılan məsələyə polyar koordinat sistemində baxsaq, onda x  r cos  , y  r sin 
əvəzləmələrindən istifadə etsək, (1) tənliyini

 2 ur , , t  1 u r , , t  1  2 u r , , t  1  2 u r , , t 

 2
 2
r
r
r 2
r
 2
a
t 2

(2)

şəklində yaza bilərik. Burada r -polyar radius,  -polyar bucaqdır.
(2) tənliyini

ur , ,0  0 ,
başlanğıc

u r , ,0
0
t

ur0 , , t   0

(3)
(4)

sərhəd şərti daxilində həll edəcəyik.
Əgər Laplasın inteqral çevirməsini t -zamana görə (2) tənliyinə tətbiq etsək və (3) başlanğıc şərti nəzərə
alsaq, operator tənliyi

 2 u r ,  1 u r ,  1  2 u r ,  p 2

 2
 2 u r , 
(4)
r r
r 2
r
 2
a
şəklində təyin edirik. Əgər dəyişənlərinə ayırma üsulun dan istifadə etsdək, yəni u r ,   Rr    qəbul
etsək, (4) tənliyindən

tənliklərini alarıq. Burada

     2    0
1 d  dR   p 2  2 
R  0

r

r dr  dr   a 2 r 2 

       2  ;        2 
Rr0   0 , R0  

(5)
(6)

(7)
(8)

şərtləri ödənməlidir. (7) şərtinin ödənməsi üçün  2  n 2 olmalıdır. Onda (5) tənliyinin həlli

 n    Cn cos n  Dn sin n

(9)

olar. (6) tənliyini həll etmək üçün onu

d 2 R 1 dR  p 2 n 2 


 R  0
dr 2 r dr  a 2 r 2 
şəklində yazaq. Bu tənliyin həlli (8) şərtini ödəməlidir. (10) tənliyi Bessel tənliyidir. Əgər  

(10)

p2
əvəz etsək,
a2

tənliyi

d 2 R 1 dR 
2 

    2  R  0
dr 2 r dr 
r 

(11)

alarıq. Aydındır ki, Rr  -funkdsiyası üçün r  0 məxsusi nöqtədir. Əgər z   r əvəz etsək,

 z 
Rr   R
  V z  olduğundan onu təyin etmək üçün
 
d 2V 1 dV  n 2 
1  V  0

dz 2 z dz  z 2 
tənliyini alırıq. Bu tənlik üçün sərhəd şərti
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V z 0   0 , z 0   r0 , V 0  

(13)

şərtləri ödənməlidir. (12) tənliyin ümumi həlli

(14)
V z   D1 J n z   D2 N n z 
olar. Burada J n z  -Bessel funksiyası, N n z  -isə n tərtibli Neyman funksiyasıdır. Bu həll (13) şərtlərini
ödəməlidir. Onda D2  0 olmalıdır. ona görədə

Jn
ödənməlidir.

J n    0


Rn r   J n  n
 r0



tənliyi



 r0  0 yaxud J n    0 ,    r0
transendent

tənlikdir.

Onda


n   n
 r0





2

olmalıdır.

buradan


r  alınır. Ona görə də ümumi həllin sürətini


 
u r , , p    J n  n r C n cos n  Dn sin n 
n 0
 r0 

şəklində təyin edirik.
BESSEL FUNKSIYASININ SIFIRLARININ ÇÖKÜKLÜK XASSƏLƏRİ
İsmayılova F.Y.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: fidan97ismailova@gmail.com
Bessel funksiyalarının jv ,k , yv ,k , cv ,k sıfırlarının v dəyişəninə nəzərən çöküklük xassələrini araşdıraq.
Tutaq ki,

(v  1 / 2)dcv ,k
dv

 cv ,k ,

0  v  ,

(1)
buradan belə çıxır ki, cv ,k /( v  1 / 2) funksiyası v artdıqca azalır. Bu Watsonun dcv ,k / dv üçün verdiyi

dcv ,k
dv



 2cv ,k  K 0 (2cv ,k sht )e 2vt dt
0

düsturu ilə birlikdə cv ,k funksiyasının v dəyişəninə nəzərən çöküklüyünü isbat etməyə imkan verir.
Çöküklük xassəsi (1) tip bərabərsizliklərdən daha ağır olan cv ,k funksiyası üçün müxtəlif
bərabərsizlikləri isbat etmək üçün istifadə edilə bilər, burada alınan nəticələr v  0 halına qədər genişləndirilə
bilməz.
İşdə aşağıdakı teoremlər isbat edilmişdir.
Teorem 1. Tutaq ki, istənilən k  1,2,... üçün sabit 0     , cv,k  cv ,k ( ) ilə Cv ( x,  )
funksiyasının k -cı sıfırı işarə olunmuşdur və bu funksiya (a, b) -də (burada a  0 ) azalmayandır. Onda

cv ,k  v 


2

f (v),

a  v  b,

bərabərsizliyi

[v  f (v)]dcv,k / dv  cv,k , a  v  b,
şəkilində olar.
Teorem 2. Cv ( x,  ) funksiyasının cv,k  cv ,k ( ) müsbət sıfırı
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cv,k  v   / 4, a  v  , a  0,
olarsa, onda aşağıdakı bərabərsizliklər doğru olar:

(v  1 / 2)dcv,k / dv  cv,k , a  v  ,

(2)
d 2cv,k / dv 2  0,

0  v  ,

(3)
Xüsusi halda, (2) və (3) bərabərsizlikləri üçün k  2,3,... halında a  0 olur və hər hansı bir 
dəyişəni ilə əvəz edilir. k  1 halında (2) və (3) bərabərsizlikləri  dəyişəninin 0     / 2 şərtini
ödədiyi halda a  0 qiymətini alır.
QURSA-DARBU SİSTEMLƏRİ İLƏ TƏSVİR OLUNAN BİR SİNİF PİLLƏVARİ İDARƏETMƏ
MƏSƏLƏSİNDƏ İDARƏETMƏNİN OPTİMALLIQ ŞƏRTİ
İsmayılova R.K.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: raksana98.79@gmail.com
Tutaq ki, idarəolunan proses aşağıdakı qeyri-xətti hiperbolik tənliklər sistemi ilə təsvir olunur
____
____
 2 zi
z z
 f i (t , x, z i , i , i , ui ), i  1,3, (t , x)  Di  [t i 1 , t i ]  [ x0 , X ], i  1,3 ,
tx
t x

sərhəd şərtləri isə aşağıdakı kimidir

z1 (t 0 , x)   ( x),

z 2 (t1 , x)  z1 (t1 , x), x  [ x0 , X ],

z1 (t , x0 )  1 (t ), t  [t 0 , t1 ],  ( x0 )  1 (t 0 ),
z 2 (t , x0 )   2 (t ), t  [t1 , t 2 ], z1 (t1 , x0 )   2 (t1 ),

z3 (t 2 , x)  z 2 (t 2 , x), x  [ x0 , X ],

z3 (t , x0 )   3 (t ), t  [t 2 , t 3 ], z 2 (t 2 , x0 )   3 (t 2 ).

x  [ x0 , X ],

(1)

(2)

____

Burada f i (t , x, zi , a i .b i ), i  1,3 , n -ölçülü verilmiş vektor-funksiyalardır və Di  R n  R n  R n  R r ,
____

____

i  1,3 oblastında uyğun olaraq ( zi , a i .bi ), i  1,3 lərə görə xüsusi törəmələri ilə birlikdə kəsilməzdirlər.
____

____

 i ( x),  i (t ), i  1,3 -lər n -ölçülü verilmiş mütləq kəsilməz vektor funksiyalardır, ti , i  0,3,
x0 , X (t 0  t1  t 2  t3 ; x0  X ) -verilmişdir, ui  ui (t , x), isə verilmiş boş olmayan məhdud U i  R r ,
____

i  1,3 çoxluğundan olan r-ölçülü ölçülən, məhdud vektor funksiyalardır, yəni
____

ui (t , x) U i  R r , (t , x)  Di , i  1,3 .

(3)

Yuxarıda söylənən xassəli (u1 (t , x), u2 (t , x), u3 (t , x)) üçlüyü mümkün idarəetmə adlanır.
(1)-(2) məsələsinin u(t , x)  (u1 (t , x), u2 (t , x), u3 (t , x)) mümkün idarəetməsinə uyğun mütləq
kəsilməz həlli dedikdə z (t , x)  ( z1 (t , x), z 2 (t , x), z3 (t , x)) vektor funksiyası başa düşülür ki, onun
____

____

zi (t , x), i  1,3 koordinatları Di , i  1,3 ,-də sanki hər yerdə aşağıdakı tənliyi ödəyir
____
 2 z i (t , x)
z (t , x) z i (t , x)
 f i (t , x, z i (t , x), i
,
, ui (t , x)), i  1,3.
tx
t
x
Fərz olunur ki, hər bir qeyd olunmuş u (t , x) mümkün idarəetməsi halında (1)-(2) məsələsi yeganə mütləq
kəsilməz z (t , x) həllinə malikdir. Mümkün idarəetmələr çoxluğu daxilində (1)-(2) sisteminin mütləq

kəsilməz həllərindən asılı olan aşağıdakı funksionala baxılır
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s

S (u )    i ( z i (t i , X )).

(4)

i 1

____

Burada i ( zi ), i  1,3 , verilmiş kəsilməz diferensiallanan skalyar funksiyalardır. Optimal idarəetmə
məsələsi (4) funksionalını (1)-(3) şərtləri daxilində minimallaşdırmaqdan ibarətdir.
(1)-(1.3)
şərtləri
əsasında
daxilində
(1.4)
funksionalını
minimallaşdıran
mümkün idarəetməsinə optimal idarəetmə, uyğun
u(t , x)  (u1 (t , x), u2 (t , x), u3 (t , x))

u(t, x), z(t, x)

prosesinə optimal proses deyilir.
Tutaq ki, u (t , x) - qeyd olunmuş, u (t , x)  u(t , x)  u(t , x) isə ixtiyari mümkün idarə etmədir.
z (t , x) və z (t , x)  z(t , x)  z(t , x) ilə (1.1)-(1.2) sərhəd məsələsinin onlara uyğun həllərini işarə edək.
Hamilton-Pontryagin funksiyasını aşağıdakı kimi qurulur:
_____

H i (t , x, pi , ui , i )   i f i (t , x, pi , ui ), i  1,3,

(5)

____

harada ki, i   i (t , x), i  1,3 hələlik məlum olmayan n -ölçülü funksiyadır və pi  ( zi , ai , bi ), i  1,3 .
Daxil edilən işarələmələri nəzərə almaqla (1.4) funksionalının artımını aşağıdakı kimi yazıla bilər
__
3 t X
 2 z i (t , x)


/
S (u )  S (u )  S (u )    i ( z i (t i , X))   i ( z i (t i , X))     i (t , x)
dxdt 
i 1 
 tx
 i 1 t x
__

3

i

i 1

0

(6)

     H i (t , x, p i (t , x), u i (t , x), i (t , x))  H i (t , x, pi (t, x), u i (t, x), i (t, x))dxdt.


i 1 t
x 
3

ti X

i 1

__

__

0

Aşağıdakı işarələmələr daxil edilir:
__

 __
u i (t , x )

H i [t , x]  H i (t , x, pi (t, x) , u i (t, x) , i (t, x) )  H i (t , x, pi (t, x) , ui (t, x) , i (t, x) )

H i [t , x] H i (t , x, pi (t , x), ui (t , x), i (t , x)) f i [t , x] f i (t , x, pi (t , x), ui (t , x))

;

;
pi
pi
pi
pi

 __
u i (t , x )

H i [t , x]

pi
 __
u i (t , x )

f i [t , x]

pi

__

H i (t , x, pi (t , x), u i (t , x), i (t , x)) H i (t , x, pi (t , x), u i (t , x), i (t , x))


;
pi
pi
__

f (t , x, pi (t , x), u i (t , x)) f i (t , x, pi (t , x), u i (t , x))
 i

.
pi
pi

Daxil edilən işarələmələrdən və Teylor düsturundan istifadə etməklə (4) funksionalının (6) artım
düsturu üzərində çevirmələr aparmaqla, alınır ki, (5)-də  (t , x)  ( 1 (t , x), 2 (t , x), 3 (t , x)) - vektor
funksiyası aşağıdakı sistemin həllidir
X
H 1[ , s]
H [t , s]
 1 (t , x)   
dsd   1
ds 
z1
a1
t x
x
t1 X

t1


t

3 3 X
3 3
3
H i [ , s]
H i [ , x]
 ( z (t , X )
H1[ , x]
d   
dsd  
d   i i i
;
b1
zi
bi
zi
i 2 t2 x
i 2 t2
i 1
t

X
3 X
2
H 3 [ , s ]
H 2 [ , s]
H 2 [t , s]
H 2 [ , x]
dsd  
ds  
d   
dsd 
z 2
a 2
b2
z 3
x
x
t
t2 x

t2 X

 2 (t , x)   
t

t

t

3
H 3 [ , x]
 ( z (t , X )

d   i i i
;

b

z
i

2
3
i
t2
t3
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3
H 3 [ , s]
H 3 [t , s]
H 3 [ , x]
 ( z (t , X ))
dsd  
ds  
d  3 3 3
.

z

a

b

z
3
3
3
3
x
x
t

t3 X

 3 (t , x)   
t

t

X

Bəzi çevirmələr və həllərin qiymətləndirilmələri aparıldıqdan sonra mümkün idarəetmənin optimallığı
üçün zəruri şərt haqqında aşağıdakı teoremin isbatı alınır:
Teorem. Qəbul edilən fərziyyələr halında (1)-(4) məsələsində u (t , x) mümkün idarəetməsinin
optimallığı üçün zəruri şərt

 i H i [ ,  ]  0,

___

i  1,3 ,

(8)

münasibətinin bütün vi U i , ( ,  ) [ti 1 , ti ]  x0 ,  , i  1,3 -lər üçün ödənməsidir.
(8) münasibəti baxılan məsələ üçün Pontryagin maksimum prinsipi mənada birinci tərtib zəruri şərtdir.
Bu münasibəti həm də aşağıdakı kimi ənənəvi şəkildə yazıla bilər:
___

max H i ( ,  , pi ( ,  ), vi ( ,  ), i ( ,  ))  H i ( ,  , pi ( ,  ), u i ( ,  ), i ( ,  )),
vi U i

_____

i  1,3 .

PEDAQOJİ TEXNOLOGİYALAR VƏ İNFORMATİKA DƏRSLİKLƏRİNİN QISA
XARAKTERİSTİKASI
İsrafilova R.E.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: rsrafilova@inbox.ru
Ümumtəhsil məktəblərində təhsilin keyfiyyətinin artırılması problemi ilə bağlı bir çox tədqiqatlar
aparılmışdır. Təhsilin keyfiyyətinin artırılmasının ən əlverişli yollarından biri də yeni pedaqoji
texnologiyalardan istifadədir. Müəllim tədris prosesini elə təşkil etməlidir ki, şagird müstəqil fəaliyyət
vərdişlərinə yiyələnsin, özünün bilik və bacarıqlarını obyektiv qiymətləndirməyi öyrənsin, qarşısına məsələ
qoyaraq həllini tapmaq üçün yollar axtarsın. Müəllim materialı dərindən bilməli, hər bir dərsə yaradıcı
yanaşmalı, mütəmadi olaraq yeni metodiki üsullar və texnoloji vasitələrdən istifadə etməlidir. Təcrübə göstərir
ki, yeni pedaqoji texnologiyalar xarakterik əlamətlərə malikdir. Müəllimin bələdçiliyi ilə dərsdə problemi
şagirdlərin özlərinin həll etməsi pedaqoji texnologiyaların əsas ideyasını təşkil edir. Müəllim tədqiqatların
aparılması istiqamətində şagirdlərə şərait yaradır, istiqamət verir, təlim prosesini əvvəlcədən layihələşdirir.
Müəllimin ümumi proqram üzrə dərsə hazırlığı yüksək səviyyədə olmalıdır.
İndi təlim-tərbiyə prosesində şəxsiyyət anlamı daha ön plana çəkilmişdir. Belə ki, şəxsiyyət anlamı daha
demokratik şəkildə dərk edilir və bu istiqamətdə fəaliyyətin aparılması tələb olunur. Burada pedaqoji
təfəkkürün başlıca prinsipləri gözlənilir. Demokratikləşmə, humanistləşdirmə, diferensiallaşdırma, inteqrasiya
prinsipləri yalnız şəxsiyyətin formalaşmasına və inkişafına xidmət edir.
Müasir pedaqoji texnologiyanın məzmununa əsasən, interaktivliyi metod və təlim olaraq fərqləndirmək
olar. Metod müəyyən edilərkən konkret situasiyadan və mövzunun xarakterindən asılı olaraq təyin edilir. Bu
zaman dialoqdan, rollu oyundan, fərdi yanaşmadan və s. istifadə etmək lazım gəlir. Bununla da tədris
prosesinin təxmini layihəsi qurulur. Yəni bu, təxmini planlaşdırılır, işin – təlim prosesinin gedişi zamanı
istiqamət və məqsəd saxlanılmaqla yanaşma prosesində dəyişmə, qurulan ssenaridən kənaraçıxma da baş verə
bilər.
Bundan başqa, fənn kurikulumlarının tələbləri fənlərarası inteqrasiyanın reallaşmasına kömək edir. Belə
ki, hər bir fənn üzrə öyrədilən ayrı-ayrı mövzuların digər fənlərdə öyrədilən mövzularla əlaqəsi qurulur. İlk
növbədə bu daha yaxın fənlərin bir-birinə inteqrasiyasını reallaşdırır. Məsələn, riyaziyyat fənni ilə informatika
fənninin yaxınlığı, ilk növbədə, bu fənlərin əlaqəli öyrənilməsini tələb edir. Bu əlaqənin gerçəkləşməsi üçün
müxtəlif vasitələr vardır. Bu vasitələri istifadə üsullarına görə iki qrupa bölmək olar: ənənəvi metodların
tətbiqində istifadə olunan vasitələr (proqram, dərslik, plakat, cədvəl, xətkeş və s.) və müasir təlimin
(kurikulumun) tələbləri ilə tətbiq olunan vasitələr (əvvəlkilərdən əlavə kompüter və digər İKT vasitələri).
Ənənəvi təlim zamanı istifadə olunan proqram vasitələrindən istifadənin metodikasına aid çoxlu
tədqiqat işləri aparılmışdır. Ona görə də müasir təlimin tələbləri ilə istifadə olunan təlim vasitələrindən
istifadəyə aid fikirləri qeyd edək.
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“Müasir dərs”, “müasir təlim” və s. terminləri işlətdikdə ilk növbədə kompüterdən istifadə nəzərdə
tutulur. Kompüterdə istifadə olunan proqram vasitələri aşağıdakılardır: Sistem proqramları; Tətbiqi
proqramlar; İnstrumental proqramlar
Müasir təlim metodlarından istifadə edən hər bir müəllim öyrənənlərin daha çox fayda götürməsi
məqsədilə mütləq təqdimat dərslərindən istifadə edir. Hər hansı şifahi nitq əyani şəkillər, cədvəllər, diaqramlar
və digər vasitələrlə dəstəklənirsə, belə dərsin qavranılması daha yüksək olur. Kompüterlərə qədər dərslərin
daha anlaşılan olması üçün kağız üzərində hazırlanmış plakatlardan istifadə olunurdu. Kompüter
texnologiyasının inkişafı slaydlar adlanan “elektron plakatlar”dan istifadəni reallaşdırmışdır.
Ms Power Point proqramının öyrənilməsi üçün müxtəlif yanaşmalar məqsədilə plan hazırlanmışdır ki,
bu plana əsasən həm müəllimlər, həm də şagirdlər öyrənirlər. Bir çox ədəbiyyatlarda aşağıdakı plan üzrə
öyrənmə tövsiyə olunmuşdur və daha çox məqsədə müvafiqdir: Power Point proqramı, proqram sənədinin
strukturu: təqdimat, slayd və slayda yerləşdirilən müxtəlif obyektlər; proqramın interfeys elementləri və
onların sazlanması; təqdimatın yaradılması; hazır təqdimat sxemləri və şablonlardan istifadə; səhifələrin və
çapın parametrlərinin idarə olunması; slaydlara obyektlərin daxil edilməsi; slaydlara animasiya və digər
effektlərin tətbiq edilməsi; slayda audio-video informasiyanın əlavə edilməsi; slaydların nümayişi; slaydın
nümayişində idarəedici düymələrin tətbiqi; slaydların nümayişinin zamana və digər parametrlərə görə
sazlanması; proqramın ümumi parametrlərinin sazlanması.
Bu ardıcıllıqla proqramın öyrənilməsi həm şagirdlər tərəfindən, həm də müəllimlər tərəfindən
mükəmməl qavranılacaqdır.
Hal-hazırda tətbiqi proqramlardan daha yenilərinin tədrisi orta məktəbin informatika dərsliklərinə
salınır. Bu da informatika və riyaziyyat fənlərinin əlaqəli tədrisini təşkil etməyə imkan verir.
Tədris prosesində kompüterdən istifadənin səviyyəsi durmadan yüksəldiyindən, təkcə tətbiqi
proqramlardan deyil, instrumental proqramlardan da istifadə edilir.
Hazırkı kurikulum tələbi ilə hazırlanan dərsliklərin 5-7-ci siniflərində ALPLogo, 8-ci, 9-cu siniflərdə
də Python proqramlaşdırma dili tədris olunur. Bu dillərin öyrədilməsində əsas məqsəd şagirdləri
proqramlaşdırmaya istiqamətləndirməkdir. Hər iki proqramlaşdırma dilinin əsas elementləri, əmrləri,
operatorları və onlardan xətti, budaqlanan və dövrü proseslərdə necə istifadə etmək qaydaları öyrədilir. Bu cür
standartlıq dillərin oxşar cəhətlərini, bəzi operatoplar və əmrlərin müxtəlifliyi onların müqayisəli şəkildə
öyrədilməsinə kömək edir. Burada şagirdlər riyaziyyat fənnindən öyrəndikləri məsələ və misalları bu
proqramlaşdırma dili vasitəsilə həll edə bilirlər. Onlar riyaziyyat dərsində məsələnin həllinin analitik, qrafik
və s. yollarını öyrənirlər, informatika dərslərində isə bu bilikləri məntiqi yolla proqramlara – maşın dilinə
çevirib kompüter vasitəsilə həllini reallaşdırırlar.
ALPLogo proqramlaşdırma dilinin əmrləri və operatorları dərslik müəllifləri tərəfindən azərbaycan, rus
və ingilis dillərində hazırlanmışdır. Əsas məktəbin aşağı siniflərində proqramlaşdırma dilinin öyrədilməsi üçün
müəlliflərin bu təşəbbüsü alqışlanmalıdır. Bu siniflərdə şagirdlər ilk proqramlaşdırma vərdişlərinə yiyələnirlər,
məsələlərin həllinin blok-sxem və digər vasitələrindən ilk dəfə olaraq maşın dilinə çevirmək qaydalarını
öyrənirlər. Dilin əlifbası, funksiyaları, əmrləri və operatorlarının azərbaycan dilində olması şagirdlər üçün sadə
proqramlaşdırma məsələlərinin həllinin reallaşdırılması üçün yetərlidir.
VIII siniflərin yeni dərsliyində isə Python proqramlaşdırma dilinin əmrləri və operatorları tam ingilis
dilində verilmişdir. Burada dilin əlifbası və xarakterik xüsusiyyətləri verildikdən sonra, xətti, budaqlanan və
dövrü operatorlar və ondan istifadə qaydaları göstərilmişdir. Müəlliflər bu mövzuların izahında ALPLogo ilə
Python proqramlaşdırma dilini müqayisəli şəkildə izah etmişlər. Lakin bu mövzuların tədrisi zamanı az sayda
riyazi məsələlərin həllinə toxunmuşlar. Halbuki hər bir proqramlaşdırma məsələsi özlüyündə riyazi məsələ
olduğundan, fənlərarası əlaqəyə daha çox diqqət yetirilməlidir. Fikrimizcə, bu mövzuların öyrədilməsində
riyaziyyat və informatika müəllimləri sıx əlaqəli işləməlidirlər. Ona görə də tədqiqatımızın əsas hissəsini bu
kimi məsələlərin həllinə həsr etdiyimizdən, sonrakı yarımparaqraflarda bunu aydın görəcəksiniz.
IX siniflərdən başlayaraq, əvvəllər Turbo Pascal dilinin öyrənilməsinə başlanırdı. Aparılan təcrübələr
göstərmişdir ki, bu siniflərdə proqramlaşdırma dilini şagirdlər zəif mənimsəyirdilər. Əsas səbəb şagirdlərin bu
siniflərdə riyaziyyata marağının azalmasıdır. Bilirik ki, riyaziyyat əlaqəli və zəncirvari fənndir. Burada əvvəl
öyrənilən biliklərdən demək olar ki, hər gün təkrar istifadə olunur. Müəyyən səbəblərdən dərsdə iştirak
etməyən şagirdlər həmin dərsi öyrənmədikdə artıq sonrakı mövzuların materiallarını başa düşmürlər. Bununla
da fənnə maraq sönür. Belə hallarda riyaziyyat müəlliminin köməyinə informatika müəllimi gələ bilər.
Bildiyimiz kimi, elektron lövhələrin proqram təminatı elə imkanlar yaradır ki, məsələn, Activinspire,
SmartBoard, StarBoard və s. proqramlarının köməyi ilə həmin dərsin video yazısını hazırlamaq və dərsdə
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iştirak etməyən şagirdlərə ötürmək olar. Yaxud da dərsin gedişini Skype proqramında şagirdin evdən və ya
yoldan dinləməsinə nail olmaq olar. Bu kimi informativ bilikləri riyaziyyat müəllimlərinə az müddətdə
öyrətməklə onlar özləri bu işin öhdəsindən asanlıqla gələ biləcəklər.
İnformatikanın məzmun xətləri məktəbin bütün siniflərində standartlara uyğun hazırlanmışdır. Ona görə
də ümumilikdə orta məktəbin yuxarı siniflərin 3-cü və 4-cü məzmun xəttinə uyğun materialın öyrənilməsi və
təhlil edilməsi kifayətdir. Bu, nəinki riyaziyyat müəllimlərinə, bütün digər fənn müəllimlərinin fənlərarası
əlaqədən müvəffəqiyyətlə istifadə etməklərinə şərait yaradacaqdır.
BİR SİNİF DİSKRET OPTİMAL İDARƏETMƏ MƏSƏLƏSİNDƏ PONTRYAGİNİN MAKSİMUM
PRİNSİPİ MƏNADA MƏXSUSİ İDARƏETMƏLƏRİN OPTİMALLIQ ŞƏRTİ
Kamilova N.M.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: Nezrin.kamilova@mail.ru
Məruzədə hərəkəti
(1)
zt  1, x   f t , x, zt , x , ut , t  t0 , t0  1,...t1  1; x  x0 , x0  1,... x1 ,
(2)
zt0 , x   yx , x  x0 , x0  1,... x1 ,
düsturu ilə təsvir olunan, harada ki, y x  – n - ölçülü axtarılan vektor –funksiya aşağıdakı Koşi məsələsinin
həllidir
(3)
yx  1  g x, yx , vx  , x  X  x: x0 , x0  1,..., x1  1, yx0   y0 ,
diskret idarəetmə obyektinin optimal idarəetmə məsələsinə baxılır. Burada f t , x, z, u  g x, y, v   verilmiş
n - ölçülü vektor-funksiyası z  ə ( y  ə) görə xüsusi törəmələri ilə birlikdə dəyişənlər küllüsünə görə
kəsilməzdir, y 0  verilmiş sabit vektor, t0 , t1 , x0 , x1  verilmişdir, özü də t1  t0 və x1  x0  natural ədəddir,
u t  vx   r q  - ölçülü idarəedici təsirlər vektorudur və boş olmayan, məhdud U
qiymətlər alır, yəni
ut U  Rr , t T  t0 , t0  1,..., t1  1, vx V  Rq , x  X .

V 

çoxluğundan
(4)

Yuxarıda göstərilən şərtlərlə u t  və v x  idarəedici funksiyalarının ut , vx  cütlüyünü mümkün
idarəetmə, uyğun ut , vx , xt , yt  prosesini isə mümkün proses adlanır. Optimal idarəetmə məsələsi
S u, v   1  yx1  

x1 1

 x, zt , x
2

(5)

1

x x0

funksionalının (1)-(3) şərtləri daxilində minimallaşdırılmasından ibarətdir. Burada 1  y  iki dəfə kəsilməz
diferensiallanan skalyar funksiya,  2 x, z  funksiyası qeyd edilmiş bütün x üçün z -ə görə iki dəfə kəsilməz





diferensiallanan skalyar funksiyadır. Qeyd olunmuş mümkün prosesi u t , v x , z t , x , y x  , ixtiyari
mümkün prosesi isə
u t   u t   ut , v x   v x   vx , z t , x   z t , x   zt , x , y x   y x   yx 




 
H t , x, z, u,   





kimi işarə edilir. Keyfiyyət meyarının u t , v x  , u t   u t   ut , v x   v x   vx  mümkün idarəetmələrinə uyğun artım düsturu







f t , x, z, u  , M x, y, v, p



 p



g x, y, v  Hamilton-

Pontryagin funksiyası,   t, x  , p x  vektor funksiyalarının köməkliyi ilə tapılır, harada ki,

  t, x  , p x  vektor funksiyaları isə aşağıdakı qoşma sistemi ödəyirlər:









 x, z  t1 , x 
H t , x, z  t , x , u  t ,  t , x 
 t1  1, x    2
,
,
z
z
 y  x1 
M x, y  x , v x , p x 
p x  1 
  t1  1, x  , p x1  1   1
y
y
Keyfiyyət meyarının tapılmış artım düsturunda Teylor düsturunu istifadə etməklə,

  t  1, x  
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  M x, y x , v x , p x   M x, y x , v x , p x  M x, y x , v x , p x ,
  H t , x, z t , x , u t , t , x   H t , x, z t , x , u t , t , x   H t , x, z t , x , u t , t , x ,
   f t , x, z t , x , u t   f t , x, z t , x , u t  f t , x, z t , x , u t  ,
   g x, y x , v x   g x, y x , v x  g x, y x , v x 
işarələmələrini daxil etməklə və sonda u t , v x  mümkün idarəetməsi üçün xüsusi artımı
u t H t , x, z t , x , u t ,  t , x   H t , x, z t , x , u t ,  t , x   H t , x, z t , x , u t ,  t , x  ,
















v x



u t







z





z







z









u t











v x





u t   ut;    u t , v x   vx;    v x  düsturu ilə təyin edildikdə aşağıdakıları alarıq



 



S u  t   u t , v x   S u  t , v x   

t1 1 x1 1

    H t, x, z t, x, u t ,  t, x
u t

t  t 0 x  x0

 2  t1 1 t1 1 x1 1



 







 u   f   , x, z   , x , u    K x, , s   u s  f s, x, z  s, x , u  s  

2  t0 s t0 x  x0
t1 1 x1 1 t1 1



2
 u   H  , x, z   , x , u   ,   , x    u t  f t , x, z  t , x , u  t    o  2 ,



t  t 0 x  x0 
 t 1




 





 



S u  t , v x   v x   S u  t , v x    





 

x1 1

   M x, y x, v x, p x
v x

x  x0


2

 2  x1 1

x1 1











 v m  g  m, y  m , v m  N m,    v   g , y   , v   

2 m  x0   x0

 x1 1

 v m  M m, y  m , v m , p m    v  x  g x, y  x , v x     2 .


x  x0 
m  x 1
x1 1



 

Teorem 1. Əgər





  



 



(6)
(7)
g x, y x ,V    :   g x, y x , v , v V 
çoxluqları qabarıqdırsa, onda u t , v x  mümkün idarəetmənin (1)-(5) məsələsində optimallığı üçün zəruri
şərt      H t , x, z t , x , u t , t , x   0     M x, y x , v x , p x   0 bərabərsizliklərinin
f t , x, z  t , x ,U   :   f t , x, z  t , x , u , u U ,




t1 1 x1 1











x1 1

u t







v x

t  t 0 x  x0

x  x0

uyğun olaraq bütün ut  U , t  T , üçün və bütün vx  V , x  X üçün ödənilməsidir.
Tərif 1. Əgər

t1 1 x1 1



t  t 0 x  x0





 u t  H t , x, z  t , x , u  t ,  t , x   0 və

x1 1

   M x, y x, v x, p x  0
v x

x  x0





eynilikləri uyğun olaraq bütün ut  U , t  T , və vx  V , x  X üçün, ödənərsə, onda u t , v x  mümkün idarəetmələrinə (1)-(5) məsələsində Pontryaginin maksimum prinsipi mənada məxsusi idarəetmə deyilir.
Teorem 2. Tutaq ki, (6),(7) çoxluqları qabarıqdır. Onda Pontryaginin maksimum prinsipi mənada

u t , v x  məxsusi idarəetmənin (1)-(5) məsələsində optimallığı üçün zəruri şərt aşağıdakı
bərabərsizliklərini uyğun olaraq bütün ut  U , t  T , vx  V , x  X üçün ödənilməsidir:





t1 1 t1 1 x1 1

   f  , x, z  , x , u  K x, , s     f s, x, z s, x , u s  




u

u s

 t 0 s  t 0 x  x0

 t1 1

2
 u  H  , x, z  , x , u  ,   , x   F  , t , x  u t  f t , x, z t , x , u t   0 ,


t  t 0 x  x0 
  t 1
t1 1 x1 1
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x1 1 x1 1

m, y

  

m  x0   x0

v m g 



m, v m N m,   v  g , y , v  

 x1 1

 v m  M m, y  m, v m, p m  m, x   v  x  g x, y  x , v x   0 .

m x 1
x  x0 

(8), (9) zəruri optimallıq şərtlərindən nisbətən asan yoxlanıla bilən zəruri optimallıq şərtləri almaq olar.
2

x1 1



 







(9)

FURYE SIRASININ BİHARMONİK TƏNLİKLƏRƏ TƏTBİQİ
Laçınova Ü.A.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Fərz edək ki,

 4 x, y 
 4 x, y   4 x, y 

2

0
x 4
x 2 y 2
y 4

(1)

tənliyinin həllini tapmaq tələb olunur. Tənliyin həllini Furyenin triqonometrik sırasının köməyi ilə təyin
edəcəyik, yəni həlli

 x, y   g  y sin

mx
e

(2)

şəklində axtaracağıq. Burada m -ixtiyari tam ədəddir, g  y  -isə yalnız y -dəyişəninndən asılı funksiyadır.
Əgər (2) bərabərliyini (1) tənliyində nəzərə alsaq,
(3)
g IV  y   2 2 g  y    4 g  y   0
tənliyini alarıq. Burada  

m
e

işarə edilmişdir. (3) tənliyi dördüncü tərtib sabit əmsallı adi diferensial

tənlikdir. Bu tənliyin ümumi həlli

g  y   c1chy  c2 shy  c3 ychy  c4 yshy

(4)

şəklində təyin olunur. (4) bərabərliyində iştirak edən c1 , c2 , c3 və c4 əmsallarını tapmaq üçün sərhəd şərtlərini
aşağıdakı kimi qəbul edək. Tutaq ki,

 2 x, y 
 2 x, y 
y  c olduqda
 0;
  B sin x
xy
x 2

 2 x, y 
 2 x, y 
y  c olduqda
 0;
  A sin x
xy
x 2

(5)

şərtləri ödənir.
Əgər (4) həllini (5) sərhəd şərtlərindən ilk bircins bərabərliklərində nəzərə alsaq,

c4  c1

shc
chc
; c3  c2
shc  cchc
chc  cshc

(6)

bərabərliklərini alarıq. Əgər (5) sərhəd şərtlərində qeyri-bircins şərtlərdən istifadə etsək, c1 və c2 , c3 və c4
əmsallarını təyin etmək üçün

 2 c1chc  c2 shc  c3cchc  c4 cshc   B
 2 c1chc  c2 shc  c3cchc  c4 cshc   B

tənliklər sistemini alarıq. Əgər (6) bərabərliklərini sonuncu sistemdə nəzərə alsaq, inteqrallama sabitlərini
aşağıdakı şəkildə təyin edirik:
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A  B shc  cch c
A  B chc  cshc

; c2   2 
2
sh2c  2c
sh2c  2c


A B
chc
A B
shc
c3 

; c4   2 
2
sh2c  2c
sh2c  2c


c1 

Əgər sabitlərin bu qiymətlərini (4) bərabərliyində nəzərə alsaq, (1) tənliyinin (5) sərhəd şərtlərini ödəyən
həllini

 A  B shcch y  cch cch y  yshcshy

2
sh2c  2c
 
A  B ych cch y  chcshy  cshcshy 


sh2c  2c
2
şəklində təyin edirik. Həlli daha sadə şəklə salmaq üçün fərz edək. A  B -dir, onda sonuncu bərabərlikdən

 x, y   sin x 

həlli

 x, y  

2A



2

sin x

shcchy  cchcchy  yshcshy
sh2c  2c

alırıq. Əgər y  0 olduğunu qəbul etsək sonuncu bərabərlikdən

 x, y   2 A

cchc  shc
sin x
sh2c  2c

alarıq. Bu bərabərlikdə chz və shz -funksiyasının ayrılışından yəni

shc  c 

c 3  c 5  ..., chc  1  c 2  c 4  ...
6

120
2
24
mc
ayrılışlartından istifadə etsək və m -ədədi böyük olduqda
-ədədi kiçik olduğundan tənliyin təqribi həllini
e
mx  c 4 
 x, y   A sin
1 

e 
24 
şəklində təyin edirik. Bu düstur tənliyin həllini araşdırmaq üçün daha münasibdir.
BİR SİNİF İKİLİK ÇOXÖLÇÜLÜ QEYRİ-XƏTTİ SİSTEMİN GİRİŞ ARDICILLIQLARININ
ORTOQONALLIQ ŞƏRTİ
Mehtiyev M. S.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail:mehtiyev.97@mail.ru
Məruzədə s maksimal qeyri-xəttilik dərəcəsinə, n0 qeyd olunmuş yaddaşına, P  P1  P2 məhdud əlaqə
çoxluğuna malik olan və Volterra polinomlarının aşağıdakı ikiqiymətli analoqu şəklində təsvir olunan ikilik
çoxölçülü qeyri-xətti sistemə ( 3D –ÇQXS-ə) baxılır:
S

y[n, c1 , c2 ] 

i







hi ,i1 [ j, , n2 ]
i,i1 [n  n1 ( ,  ,  ), c1
i 1 i1 1 ( j , , n 2 )0 ( 1 ,  2 , m )
( ,  , )Q1 (i , i1 )

 p1 ( j ), c2  p2 (  )], GF (2). (1)

Burada 0 (1 ,  2 , m ), L1 (1 ), L2 ( 2 ), (1 ,  2 , m ) , Q1 (i, i1 ) və s. işarələmələr məruzədə verilir. Tutaq ki,
n {0,1,...,}, c1 {0,...,Cˆ1}, c2 {0,...,Cˆ 2 } . Onda n  0, N , c1  0, Cˆ1 , c2  0, Cˆ 2 olduqda (1) 3D –ÇQXS
(2)
Y  V  H , GF (2)
matrisi şəklində yaza bilər, harada ki, V matrisi və Y və H aşağıdakı kimi təyin olunurlar:
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V0 (i, i1 , j, , n2, k )  
i,i1 [n  n1( k ) ( ,  ,  ), c1  p1 ( j ), c2  p2 (  )] ,


( ,  , )Q1 (i , i1 )




V1 (i, i1 , j, )  (V0 (i, i1 , j, , n2,1 ) ... V0 (i, i1 , j, , n2, (1 , 2 ,m ) )) ,

(3)

V2 (i, i1 )  (V1 (i, i1 , j1 , 1 ) ... V1 (i, i1 , j1 , L2 ( 2 ) ) ... V1 (i, i1 , j L1 1  , L2 ( 2 ) )) ,
V3 (i)  (V2 (i,1) ... V2 (i, F (i) ) ,

V  (V3 (1) ... V3 (S )) ;

H1 (i, i1 , j, )  (hi ,i1 [ j, , n2,1 ],...,hi ,i1 [ j, , n2, (1 , 2 ,m ) ])T ,

(4)

H 2 (i, i1 , j )  ( H1 (i, i1 , j1 , 1 ),...,H (i, i1 , j1 , L2 ( 2 ) ),...,H (i, i1 , j L1 (1 ) , L2 ( 2 ) ))T ,
H 3 (i)  ( H 2 (i,1),...,H 2 (i, F (i) ))T , H  ( H 3 (1),...,H 3 (S ))T ;

Y  ( y[0,0,0],..., y[0,0, Cˆ 2 ],..., y[0, Cˆ1 , Cˆ 2 ],..., y[ N , Cˆ1 , Cˆ 2 ])T .

(5)

Tutaq ki, (3) düsturları ilə təyin olunan V matrisi
V T V  diag[ˆ1,1 ,...,ˆr* ,r* ]; ˆ ,  0,   1,...,r * ,

(6)

ortoqonallıq şərtlərini ödəyir, onda aşağıdakı ardıcıllıq (1) üçün ortoqonal giriş ardıcıllıqları adlanır.

{i ,i1 [n, c1 , c2 ] : n [0, N ], c1 [0, Cˆ1 ], c2 [0, Cˆ 2 ]} , i1  1, i , i  1, S .

(7)

Məqsəd (7) giriş ardıcıllıqları üçün ortoqonallıq şərtləri adlanan elə şərtlər axtarıb tapmaqdan ibarətdir
ki, bu şərtlər ödənildiyi halda V matrisi üçün (6) ortoqonallıq şərtləri ödənilsin. r1(i, i1 ), r2 (i, i1 ) və r3 (i) ilə
uyğun olaraq V1 (i, i1 , j, ), V2 (i, i1 )

və V3 (i) matrislərinin sütunları sayını işarə edək. Aydındır ki

r1 (i, i1 )  ( 1 ,  2 , m ) , r2 (i, i1 )  ( 1 ,  2 , m )  L1 ( 1 )  L2 ( 2 ) ,

r3 (i) 



i

r (i, i1 ) .
i1 1 2

Teorem 1. Tutaq ki, V matrisi (7) giriş ardıcıllıqlarının qiymətlərindən (3) münasibətləri vasitəsilə
əmələ gəlmişdir. V matrisinin (6) ortoqonallıq şərtlərini ödəməsi üçün zəruri və kafi şərt hər bir i1  1,...,i ,
i  1,..., S üçün

V2 (i, i1 ) T  V2 (i, i1 )  diag{d1,1 (2, i, i1 ),...,d r2 (i ,i1 ), r2 (i ,i1 ) (2, i, i1 )} , d , (2, i, i1 )  0,   1,..., r2 (i, i1 ) ,

(8)

hər bir i1  1, i , i  1, S , i1  1, i  , i  1, S , i, i1   i, i1  üçün isə
V2 (i, i1 )T V2 (i, i1 )  0

(9)

şərtlərinin ödənilməsidir, harada ki, d , (2, i, i1 ) kəmiyyətləri V2 (i, i1 )T V2 (i, i1 ) matrisinin elementləridir,
(9) münasibətində sağ tərəfdə 0 isə r2 (i, i1 )  r2 (i, i1 )  ölçülü sıfır matrisdir.
Teorem 2. {i ,i1 [n, c1 , c2 ] : n [0, N ], c1 [0, Cˆ1 ], c2 [0, Cˆ 2 ]} ardıcıllığının məxsusi ortoqonallığı
üçün zəruri və kafi şərt bütün ( j, )  L1 ( 1 )  L2 ( 2 ) cütü üçün

V1 (i, i1, j, )T V1 (i, i1, j, )  diag{d1,1 (1, i, i1 ),...,d r1 (i ,i1 ), r1 (i ,i1 ) (1, i, i1 )} , d , (1, i, i1 )  0,   1,...,r1 (i, i1 ) ,

şərtinin və bütün ( j, )  L1 (1 )  L2 ( 2 ) , ( j, )  L1 (1 )  L2 ( 2 ) üçün  j,    j,  olduqda
V1 (i, i1 , j, )T V1 (i, i1 , j, )  0

(11)

(12)

şərtinin ödənilməsidir, harada ki, d , (1, i, i1 ) kəmiyyəti V1 (i, i1 , j, )T  V1 (i, i1 , j, ) matrisinin elementidir və
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(12) münasibətində sağ tərəfdə 0 isə r1 (i, i1 )  r1 (i, i1 )  ölçülü sıfır matrisdir.
Teorem 3. Tutaq ki, а) Hər bir i1 {1,...,i } , i {1,...,s} üçün i ,i1 [n, c1 , c2 ] test ardıcıllığı n, c1 və c2

arqumentlərinə görə uyğun olaraq Ti ,i1  1, A1 (i, i1 )  1 və A2 (i, i1 )  1 periodlu 0,1  ardıcıllıqdır və bundan
başqa,

V2 (i, i1 )  V2 (i, i1 )  diag{d1,1 (2, i, i1 ),...,d r2 i ,i1 ,r2 i ,i1  (2, i, i1 )}, d , (2, i, i1 )  0,  1,...,r2 (i, i1 ), ödənilir,

harada ki,

d , (2, i, i1 )

elementi

V2 (i, i1 )  V2 (i, i1 )

matrisinin elementidir,

V2 (i, i1 )

matrisi

{i ,i1 [n,c1 , c2 ] : n [0, Ti ,i1 ], c1 [0, A1 (i, i1 )], c2 [0, A2 (i, i1 )]} ardıcıllığının elementlərinin qiymətlərindən




V0 (i, i1 , j, , n2, k )  
i ,i1 [n  n1( k ) ( ,  ,  ), c1  p1 ( j ), c2  p2 (  )] ,


( ,  , )Q1 (i ,i1 )




V1 (i, i1 , j, )  (V0 (i, i1 , j, , n2,1 ) ... V0 (i, i1 , j, , n2, (1 , 2 ,m ) )) ,
V 2 (i, i1 )  (V 1 (i, i1 , j1 , 1 ) ... V 1 (i, i1 , j1 , L2 ( 2 ) ) ... V 1 (i, i1 , j L1 1  , L2 ( 2 ) )) ,

V3 (i)  (V2 (i,1) ... V2 (i, i ) , V  (V3 (1) ... V3 (S ))
münasibətləri vasitəsi ilə qurulur;
b) Hər bir i1 {1,...,i }, i {1,...,S} və (n,c1, c2 ) [0, T ]  [0, C1]  [0, C2 ] üçün

i ,i n,c1, c2  , n,c1, c2  F i, i1  G1 i, i1  G2 i, i2  ,
i,i1 n,c1, c2    1

0

, n,c1, c2  F i, i1  G1 i, i1  G2 i, i2  ,

harada ki, F (i, i1 )  [ N1 (i, i1 )   i ,i1 , N1 (i, i1 )   i ,i1  Ti ,i1 ]  [0, T ],
G1 (i, i1 )  [ D1 (i, i1 ), D1 (i, i1 )  A1 (i, i1 )]  [0, C1 ] ,

G2 (i, i1 )  [ D2 (i, i1 ), D2 (i, i1 )  A2 (i, i1 )]  [0, C2 ] və


max{m1,1 ,...,m1,  2 ,..,m 1 ,  2 }  1, N1 i, i1   0,
ti ,i1  

, N1 i, i1   0.
0

Hər bir i1 {1,...,i }, i {1,...,S} üçün N1 (i, i1 ) , D1 (i, i1 ) , D2 (i, i1 ) natural ədədləri və [0, T ]  [0, C1 ]  [0, C2 ]
oblastı elədir ki, hər bir istənilən i1 {1,...,i }, i {1,...,s} , i1 {1,...,i }, i {1,...,s} üçün
F (i, i1 )  F (i, i1 )  Ø və ya (və) G1 (i, i1 )  G1 (i, i1 )  Ø və ya (və) G2 (i, i1 )  G2 (i, i1 )  Ø münasibətləri
ödənilir, harada ki, (i, i1 )  (i, i1) ; c) Hər bir i1 {1,...,i }, i {1,...,s} üçün i ,i1 [n,c1 , c2 ] ardıcıllığı

i,i1 [n,c1 , c2 ] ardıcıllığının [0, T ]  [0, C1 ]  [0, C2 ] oblastından [0, N ]  [0, Cˆ1 ]  [0, Cˆ 2 ] oblastının qalan
hissələrinə n , c1 və c2 arqumentlərinə görə uyğun olaraq Ti ,i1  1, A1 (i, i1 )  1 və A2 (i, i1 )  1 periodları ilə
davam etdirilməsidir. Onda V matrisi (6) mənada ortoqonaldır.
EYRİ FUNKSİYALARI ÜZRƏ AYRILIŞ DÜSTURU
Məmmədova Ə.Q.
Bakı Dövlət Universiteti
E-mail: esmer19989@gmail.com
Aşağıdakı tənliyə baxaq:

 y   xy  y,    x   ,

(1)

burada  kompleks parametrdir. Məlum olduğu kimi (1) tənliyinin
1

f x,     2 ix    ,

şəklində həlli var, burada Ai z  birinci növ Eyri funksiyasıdır. L ilə (1) tənliyinin sol tərəfindəki diferensial

ifadənin L2  , fəzasında doğuduğu öz-özünə qoşma operatoru işarə edək. qx   x funlsiyası üçün
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lim qx    olduğundan L operatoru yalnız kəsilməz spektrə malikdir və onun spektri bütün həqiqi oxu

x 

doldurur.
Təqdim olunan işdə L operatorunun ümumiləşmiş məxsusi funksiyaları üzrə ayrılış düsturu alınmışdır.
Teorem. İxtiyari finit funksiyası üçün
 


hx      h y  f  y,  dy  f x,  d
  


və ya

1





 f x,   f  y,  d   x  y  ,



burada  ilə Dirakın delta funksiyası işarə olunur.
ƏMSALLARI PARAMETRLİ OLAN OPTİMALLAŞDIRMA MƏSƏLƏLƏRİNİN
MƏHDUDİYYƏT ŞƏRTLƏRİNİN TƏRTİB OLUNMASI
Məmmədova M.D.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: merymemmedova97@gmail.com
Optimallaşdırma məsələlərinin qurulma problemi XX əsrin 40-cı illərindən başlayaraq kifayət qədər
ciddi və dəqiq şəkildə formalaşdırılmağa başlanmışdır. Optimal sistem dedikdə, mövcud şəraitdə ən effektiv
işləyən sistem nəzərdə tutulur.
Optimallaşdırma məsələsi bu cür sistemlərin modelləşdirilməsi və tədqiqini əhatə edir. Mövcud şərait
sistemin fəaliyyətini təyin edən məhdudiyyət şərtləir ilə müəyyən olunur. sistemin fəaliyyəti ərzində
qabaqcadan seçilmiş hər hansı bir keyfiyyət göstəricisi olan parametrin maksimum və ya minimum qiymət
alması effektiv işləməsinə dəlalət edir.
Optimal sistem optimal idarəetmə məsələsinin həlli nəticəsində layihə olunur. Bu məsələnin həlli
nəticəsində optimal idarə qanunu tapılır. Sonra bu idarə əsasında optimal idarə qurğusunun quruluşu təyin
olunur. Optimal idarəetmə məsələləri iki qrupa ayrılır: parametrik optimallaşdırma məsələsi; struktur
optimallaşdırma məsələsi.
Birinci məsələ nisbətən sadə olub, qabaqcadan verilmiş proqram və idarə qanunun sabit olan optimal
parametrlərinin tapılmasından ibarətdir. Bu məsələ verilmiş şəkilli idarəetmənin tapılması məsələsi də adlanır.
İkinci halda hesab olunur ki, idarə qurğusunun strukturu məlum deyil və onun özünün tapılması tələb olunur.
Optimal idarəetmə məsələlərinin qoyuluşunda ekstremal şərt kimi iştirak edən meyarlar məsələnin
birqiymətli olmasını təmin edərək məhdudiyyətlər şərtini ödəyən bütün buraxıla bilən həllər çoxluğundan
yalnız birini – extremal qiymətii (max və ya min) seçməyə imkan verir.
Əslində meyar sistemin işinin texniki-iqtisadi göstəricilərini xarakterizə etməlidir. Məsələn,
məhsuldarlıq, gəlir, keyfiyyət göstəricisi və s. Bu halda idarəetmə məsələsi bu göstəricilərin maksimal minimal
qiymətini təmin etməlidir. Və ya, xərclər, itkiləri, risklər, sərfiyatı minimal götürmək olar. Bu halda axtarılan
optimal idarə bu göstəricilərin iş müddətində minimal qiymətini təmin etməlidir.
Optimallıq meyarı – sistemin effektivlik göstəricisi adlanır. Meyarın seçilməsini çətinləşdirən əsas
səbəblərdən biri sistemə qoyulan tələblərin ziddiyyətli olmasıdır. Demək olar ki, həmişə sifarişçi sistemin
ucuz, xidmətin rahat, sadə, dayanıqlı, etibarlı və s. olmasını istəyir.
Lakin etibarlılığın artırılması sistemin mürəkkəbləşməsinə və bahalığına, sadə olması isə bəzi keyfiyyət
göstəricilərinin pisləşməsinə və s. səbəb oiur. Göründüyü kimi, sistemi eyni zamanda bütün meyarlar üzrə
optimal etmək mümkün deyil.
Bu səbəbdən, ya məqsədi çox meyarlı qəbul edib şərtləri dəyişdirilə bilən çəki əmsallarına vurub
cəmləyirlər, ya da hər hansı bir meyarları əsas götürüb, qalanlarını məhdudiyyət şəklində nəzərə alırlar. Bu
əmsallar isə bəzi hallarda parametrli ola bilir. Bu zaman məhdudiyyət şərtləri mürəkkəbləşir. Məsələn,
aşağıdakı şəkildə verilmiş meyarın məhdudiyyət şərtlərinin formalaşdırılmasına baxaq:
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𝑡𝑇

𝑈 = ∫ 𝐹(𝑥, 𝑣, 𝑡)
𝑡0

Şərtlər müxtəlif şəkildə ola bilər:
a) tədqiq olunan obyektin tənliyi şəklində: bu əlaqə tənliyi də adlanır;
b) funksional şərtlər. Bu halda xarici təsirlər və vəziyyətin dəyişənləri ayrılıqda hər hansı bir asılılığı
ödəməlidirdər Məsələn,
𝑥12 + 𝑥22 ≥ 0.5, (𝑣12 + 𝑣22 )2 ≤ 0.5
və ya qarışıq şərtlər şəklində, Məsələn,
𝑥12 + 𝑣22 ≤ 5 , √𝑥12 + 𝑣22 ≤ 1
burada x və v sistemin 2 fərqli parametrləridir;
v) mövqe məhdudiyyətləri. Bu halda hər bir obyekt 𝑣𝑗 (𝑡), 𝑗 = ̅̅̅̅̅̅
1, 𝑚 və vəziyyət 𝑥𝑖 (𝑡), 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛
dəyişənlərinin qiymətlərinə ayrılıqda şərtlər qoyulur, Məsələn,
𝑣𝑗𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑣𝑗 (𝑡) ≤ 𝑣𝑗𝑚𝑎𝑥 , 𝑥𝑖𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑥𝑖 (𝑡) ≤ 𝑥𝑖𝑚𝑎𝑥 .
Və ya vektor şəklində 𝑣𝑗 ∈ 𝑉, 𝑥𝑖 ∈ 𝑋. Burada , 𝑉 ∈ 𝑅 𝑚 , 𝑋 ∈ 𝑅 𝑛  buraxıla bilən qapalı qiymətlər
çoxluğudur.
q) sərhəd şərtləri. Bunlar t arqumentinin müvafiq olqraq başlanğıc və son zaman anlarında 𝑥(𝑡0 ) və
𝑥(𝑡𝑇 ) qiymətlərinə qoyulan məhdudiyyətlərdən ibarətdir. Burada 𝑥(𝑡0 )  trayektoriyanın başlanğıcı, 𝑥(𝑡𝑇 )
 isə trayektoriyanın sonudur:
𝑥(𝑡0 ) ∈ 𝑋0 ∈ 𝑅 𝑛 , 𝑥(𝑡𝑇 ) ∈ 𝑋𝑇 ∈ 𝑅 𝑛
Bu halda sərhəd şərtləri aşağıdakı kimi olar:
[𝑥(𝑡0 ), 𝑥(𝑡𝑇 ) ∈ 𝑋 ∈ 𝑅 2𝑛 ]
Sadə bir nümunə kimi aşağıdakı şərtin göstərə bilərik:
2 ∗ 𝑥(𝑡0 ) + 3𝑥(𝑡𝑇 ) ≤ 5.
Müxtəlif optimallaşdırma məsələlərində şərtlərin verilməsinə yanaşmalar fərqlidir. Məsələn, Koşi
məsələsində yalnız başlınğıc şərti verilsə də, ikinöqtəli sərhəd məsələsində isə inteqrallama məsələnin
sabitlərini tapmaq üçün şərtlərin bir hissəsi başlanğıc nöqtədə, digərləri isə son nöqtədə verilir. Qoyulmuş
optimallaşdırma məsələsinin həlli nəticəsində idarəetmənin bütün məhdudiyyətləri ödəyən idarə qanunu və
onun nəticəsi olan hərəkət trayektoriyası təyin olunur. Çox zaman məhdudiyyət şərtlərini ödəyən idarəetmələr
çox sayda olur. Bunlar birlikdə qoyulmuş optimallaşdırma məsələsinin mümkün ola bilən həllər çoxluğu
adlanır. Daha effektiv həlli tapmaq üçün şərtlər sisteminə ekstremal tipli şərt daxil edilir, məsələn:
𝑈(𝑣) = 𝑈(𝑣(𝑡), 𝑥(𝑡)) → 𝑚𝑎𝑥.
Bu cür məhdudiyyət şərtləri həm də, həllin birqiymətliliyi və daha effektiv idarə qanununun seçilməsini
təmin etməyə yardım edir.
TEYLOR SIRASI
Məmmədova Ş.Ş.
Naxçıvan Dövlət Universiteti
E-mail: sefamemmedova1998@gmail.com
Məlumdur ki, 𝑎 nöqtəsinin müəyyən ətrafında 𝑛 + 1 tərtibli törəməsi olan 𝑓(𝑧) funksiyası üçün
Teylor düsturu
𝑓′ (𝑎)

𝑓(𝑛) (𝑎)

𝑓′′ (𝑎)

𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑎) + 1! (𝑧 − 𝑎) + 2! (𝑧 − 𝑎)2 + ⋯ + 𝑛! (𝑧 − 𝑎)𝑛 + 𝑟𝑛 (𝑧) (1)
şəklindədir. 𝑓(𝑧) funksiyasının 𝑎 nöqtəsinin ətrafında istənilən tərtibli törəməsi varsa, onda (1)
düsturunda 𝑛 ədədini kafi qədər böyük göstərmək olar.
Fərz edək ki, 𝑎 nöqtəsinin baxılan ətrafında
lim 𝑟𝑛 (𝑧) = 0 olur.
𝑛→∞
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Onda, 𝑛 → ∞ şərtində (1) düsturunda limitə keçsək alarıq:
𝑓(𝑛) (𝑎)

𝑓′ (𝑎)

𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑎) + 1! (𝑧 − 𝑎) + ⋯ + 𝑛! (𝑧 − 𝑎)𝑛 + ⋯
Bu sıraya Teylor sırası deyilir. Xüsusi halda 𝑎 = 0 olduqda (2) sırası
𝑓′ (0)

𝑓′′ (0)

(2)

𝑓(𝑛) (0)

𝑓(𝑧) = 𝑓(0) + 1! 𝑧 + 2! 𝑧 2 + ⋯ + 𝑛! 𝑧 𝑛 + ⋯
(3)
şəklinə düşər.Bu sıraya Makleron sırası deyilir.
lim 𝑟𝑛 (𝑧) = 0 bərabərliyinin ödənilməsini yoxlamaq bəzən çətin olur.Belə hallarda aşağıdakı kafi şərtə
𝑛→∞

müraciət etmək olar.
Teorem. Əgər 𝑓(𝑧) funksiyasının 𝑎 nöqtəsinin müəyyən ətrafındaistənilən tərtibdən törəməsi varsa və
bu törəmələr həmin ətrafda məhduddursa, onda funksiyanın 𝑎 nöqtəsində Teylor sırası özünə yığılar.
BÜKÜLMƏ NÖV İNTEQRAL TƏNLİKLƏRİN HƏLLİNİN TƏDQİQİ
Məmmədova Ü.N.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: umemmedovaa99@gmail.com
Müasir dövrdə tətbiqi məsələlərin həlli inteqeral tənliklərin həllinə gətirildiyindən onların həllinin
tətqiqi aktuallıq kəsb edir. Ona görədə işdə bükülmnə tip inteqral tənliyin həlli tədqiq edilir.
Bükülmə tip inteqral tənlik Volterra tipli tənliyə aiddir və ikinci növ bükülmə tip inteqral tənlik
aşağıdakı şəkildədir.
t

u t    K t   u  d  F t 

(1)

0

Burada u t  -axtarılan funksiya, K t  və F t  verilmiş funksiyalardır. K t  -tənliyin nüvəsi adlanır, F t  isə sərbəst həddir.
Fərz edək ki, (1) tənliyinə daxil olan funksiyalar Laplasın inteqral çevirməsinin şərtlərini ödəyir. Onda
Laplas çevirməsini (1) tənliyinə tətbiq etsək, və funksiyalar bağlısından istifadə etsək:

u  p   K  p u  p   F  p 

tənliyini alarıq. Buradan axtarılan funksiyanın surətini

F  p
(2)
1 K  p
şəklində təyin edirik. Burada u  p , K  p  və F  p  uyğun olaraq u t  , K t  və F t  funksiyalarının
u  p 

surətidir. Bu bərabərlikdən həllin surətini tapmaq üçün onu

u  p  V  p 
şəklində yazaq. Əgər burada

g  p 
əvəz etsək

F  p
V  p
1  K  p

F  p
1  K  p

(3)

u  p   V  p   g  p V  p 

(4)

olar. Sonuncu bərabərliyə laplasın tərs inteqral çevirməsini tətbiq etsək həllin orjinalını

ut   V t   g t V t 

yaxud
t

u t   V t    g t   V  d
0

bərabərliyi ilə təyin etmək olar.
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g t  -funksiyasını hesablamaq üçün onu yəni(3) bərabərliyini sıraya ayıraq. Onda


g  p    K s 

n

n 1

olar. Buradan isə

K1 t   K t ,
t

t

t

0

0

0

K 2 t   K t   K1 t    K t   K  d   K1 t   K  d   K t   K1  d ,
t

K 3 t   K t   K 2 t    K t   K 2  d ,
0

.........................................................,
t

K n t   K t   K n1 t    K t   K n1  d
0

işarə etməklə


g t    K n  t 
n 1

bərabərliyini alırıq.
Deməli verilmiş inteqral tənliyin həlli Neyman sırasının köməyi ilə təyin edilir.
RİYAZİYYATIN TƏLİMİ PROSESİNDƏ MULTİMEDİA VƏ ELEKTRON TƏDRİS
VASİTƏLƏRİNDƏN İSTİFADƏ
Məmmədzadə Y.E.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: memmedzade_yegane@mail.ru
Multimediyalı kurs – təhsil sistemi üçün perspektiv didaktik vasitə olub, müəyyən şərtlər daxilində
tədris prosesinin səmərəsini, şagirdlərin idarak fəallığını xeyli yüksəldə bilər. Bu şərtlərə əsas etibarı ilə
şagirdlərin tədris xüsusiyyətləri, səriştəliyi, motivasiyası, təhsil ehtiyacları ilə təlim məqsədlərinin müvafiqliyi
daxildir. Bu şərtlər istər riyaziyyat üzrə, istərsədə digər fənlər üzrə multimedia kursların layihələndirilməsi və
yaradılmasında nəzərə alınmalıdır. Ümumiyyətlə, hər hansı tədris vəsaiti (dərslik, didaktik material, təlimin
əyani vasitəsi) elmi əsaslarla yaradılmalı (pedaqoji, psixoloji, metodik, erqonomik, fizioloji və s. şərtlər nəzərə
alınaraq) və müfəssəl eksperimental sınaqdan çıxarılaraq əhatəli tətbiq edilməlidir. Burada didaktik vəsaitin
hansı auditoriya üçün hazırlanması da nəzərə alınmalıdır. Multimedia kimi mürəkkəb, elmtutumlu proqram
məhsulu digər tədris vəsaitlərinə nəzərən daha dərin elmi əsaslar üzərində işlənilməli, hərtərəfli pedaqoji
sınaqdan çıxarılmalı, yalnız bundan sonra məktəbdə kütləvi tətbiqinə icazə verilməlidir.
Elektron tədris vəsaitlərinin (ETV) yaradılma prinsipləri. Kompüter texnologiyaları əsasında təlim
prosesi daha çox texniki infrastruktura-kompüterə (tədris informasiyanı tədqimatı və daşıyıcı ) və kompüter
şəbəkələrinə (kompüterə və informasiya bazalarına çatma vasitəsi) əsaslanır. Bu mənada elektron kursların
(EK) tərtibi zamanı əsas prinsip tədris materialını “səpələnməsi” (yayılması, şaxələnməsi) ola bilər.
Çap məhsulları hazırlanmasının kompüter texnologiyaları hal-hazırda geniş yayılmışdır. Bu texnologiya
tədris materialı hazırlayan müəllifə didaktik yönümlü müxtəlif materialların hazırlanması və çapına imkan
verir. Audio-video materialların maqnit lentinə yazılma texnologiyası və tədris prosesində onlardan istifadə
metodikası kifayət qədər ətraflı tətqiq edlmişdir. Kompüter öyrədici proqramlarının əlavə tədris vasitəsi kimi
təhsildə tətbiqi məsələləri də xeyli tədqiq edilmişdir. Lakin informasiya cəmiyyətində kompüter əsas təlim
vasitəsi olduğundan, bu gün ayrı-ayrı öyrədici proqramlar əvəzinə bütün zəruri tədris materialını özündə əks
etdirən, tam interaktiv kurs hazırlanmalıdır. Bu mənada ETV-nin yaradılmasında ikinci prinsip tədris
materialının interaktivliyidir.
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Təlimin istənilən forması onun psixoloji-pedaqoji əsaslarını tədqiq etməyi, onun metodik
xüsusiyyətlərini öyrənməyi tələb edir, bunsuz tədris prosesinin keyfiyyətindən, ümumiyyətlə pedaqoji
elmlərdən danışmaq olmaz. Bu məqsədlə ETV-nin yaradılması və tətbiqi, onun təlim keyfiyyətinə təsirinin bir
sıra pedaqoji-psixoloji prinsipləri nəzərə alınmalıdır. Bu sırada ETV-nin tərtibinin psixo-fizioloji
xüsusiyyətlərinin texnoloji reallaşdırılması problemləridə xüsusi diqqət tələb edir.
İKT-nin tətbiqi əsasında yaradılan müasir təlim texnologiyaları potensial olaraq böyük imkanlara
malikdir. İKT-nin səmərəli tətbiqi insan-kompüter qarşılıqlı əlaqə probleminin hərtərəfli öyrənilməsini tələb
edir. Nəticə etibarı ilə söhbət elə insan-maşın biotexniki sisteminin yaradılması və idarəedilməsindən gedir ki,
idarəedilən informasiya axını müəyyən formada səpələnir, şaxələnir. Şagirdin psixo-fizioloji imkanları nəzərə
alınmazsa, bu prosesin səmərəsi azala bilər, məsələn, riyaziyyat təliminin əsas məqsədi arxa plana keçərək
İKT-nin özəl xüsusiyyətləri şagirdin diqqətini cəlb edər, beləliklə təlimin səmərəsi xeyli azalar, kompüter
təlimə kömək etmək əvəzinə, əksinə, mane olar. Əks halda şagirdin psixo-fizioloji imkanları nəzərə alınarsa,
kompüter elmi-metodik cəhətdən düzgün istifadə edilərsə, təlimin səmərəsi dəfələrlə artar. Bu məsələlərin
kifayət qədər tədqiq olunmasına bir çox hallarda təhsildə İKT-dən istifadəyə kölgə salır, onun səmərəsini xeyli
azaldır.
Təyinatına görə tədris yönümlü ETV bu qruplara bölünür: şagird üçün, bakalavr üçün, magistr üçün,
yaşlılar təhsili üçün yaradılan ETV.
Çap ekvivalentinin mövcudluğuna görə tədris yönümlü ETV iki qrupa bölünür: çap tədris materialının
elektron analoqu, müstəqil tədris yönümlü ETV. Əsas informasiyanın təbiətinə görə tədris yönümlü ETV beş
qrupa bölünür: mətn tipli elektron nəşr (EN), təsviri tipli EN, səsli EN, proqram məhsulu formasında EN,
multimedia EN.
Yayım texnologiyasına görə tədris yönümlü ETV üç qrupa bölünür: lokal EN, şəbəkə EN, kombinə
edilmiş EN.
İstifadəçi ilə EN arasında qarşılıqlı əlaqə xarakterinə görə müəyyənləşmiş EN (ünsiyyətin məzmunu,
forma və parametrləri əvvəlcədən müəllif tərəfindən müəyyən edilir), müəyyənləşməmiş EN (ünsiyyət forması
istifadəçi tərəfindən müəyyən edilir).
Tədris yönümlü ETV-lər arasında tədris-metodik komplekslər (TMK) xüsusi yer tutur. TMK-nın məqsədi
nəzəri biliklərin sistemləşdirilməsi, mənimsənilməsi, müəyyən sahə üzrə praktik iş vərdişlərinin
formalaşdırılmasına yardım etməkdir. TMK-nın məzmunu nəzəri və praktik materiallardan və özünənəzarəti
həyata keçirmək üçün testlərdən ibarət ola bilər. TMK-in yaradılmasının xüsusi əhəmiyyəti var. Onlar əsas
didaktik məsələlərin həllinə kompleks yanaşmanı təmin edir.
TMK multimedia kurslarından ibarət ola bilər. Bu kursların hər biri rəqəmli və analoq formada təsvir
edilmiş, strukturlaşdırılmış, məntiqi cəhətdən bitkin, tam, bir-biri ilə əlaqəli didaktik vahidlər kompleksindən
(modullardan) ibarətdir. Multimedia kurs tədris materialının bütün komponentlərini əhatə edir. Təlimin
maksimal səmərəliyinə nail olmaq üçün tədris materialı müxtəlif formalarda, müxtəlif daşıyıcılarda təqdim
oluna bilər. TMK-nın tərkibinə audio-video kassetlər və çap materialları daxil etmək məsləhətdir. Audio-video
kassetlər və çap materialları multimediyaya nəzərən texniki və iqtisadi cəhətdən səmərəlidir (məlumdur ki,
“canlı” videotəsvir kompüterin yaddaşından böyük həcm tələb edir, deməli baha başa gələ bilər,
videomaqnitofon isə multimedia-kompüterdən ucuz olub, istifadəsi daha asandır), həm də istifadəsi psixoloji
cəhətdən daha üstündür (çap materialı ilə işləmək sahəsində şagirdlərin xeyli təcrübəsi var). Multimedia kurs
şagirdə kompleks (informativ, əyani, məlumat-sorğu, yoxlayıcı-nəzarətedici) təsir vasitəsidir. Bu bölmələrin
hər birinin strukturu və istifadəçi interfeysi materialın öyrənilməsinə kömək etməlidir. Multimedia kursun belə
müəyyənləşdirilməsi tədris metodik kompleksin strukturunu müəyyən edir.
TMK-nın əsasını multimedia kurs, bunun əsasını isə onun interaktiv hissəsi təşkil edir. Bu hissə yalnız
kompüterdə reallaşa bilər. Multimedia kurs elektron dərslik, elektoron məlumat – sorğu sistemi, kompleks
trenajor (kompüter modeli və trenajorlar), məsələ və tapşırıqlar bölməsi, elektron laborator praktikumu,
kompüter test sistemi kimi hissələrdən ibarətdir. Bu struktur ayrı-ayrı fənnlərin spesifik xüsusiyyətlərindən
asılı olaraq dəyişə də bilər. Multimedia kursun interaktiv hissəsinin təyinatı, tərkibi və yaradılması
texnologiyasının bəzi aspektləri ilə tanış olaq.
Təlimin səmərəsini yüksəltmək üçün tədris informasiyasını müxtəlif formalarda təqdim etmək zəruridir.
Bu məqsədlə müxtəlif multimediya əlavələrindən istifadə etmək olar. Multimediya - informasiyanın müxtəlif
təqdim edilmə vasitələrinin bir sistemdə birləşməsidir. Multimediya - mətn, səs, qrafika, multiplikasiya,
videotəsvir, fəza modeli kimi informasiyanın müxtəlif təqdimat vasitələrinin kompüter sistemində
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birləşməsidir. Müxtəlif vasitələrin belə vəhdəti informasiya qavrayışının yeni keyfiyyətini təmin edir, şagird
ekran kadrını passiv seyr etmir, o, mənimsəmə prosesində fəal iştirak edir, idrak fəallığı yüksəlir.
Multimediya vasitəli kompüter proqramları eyni zamanda şagirdin bir neçə hiss orqanın fəallaşdırır
(görmə, eşitmə), onların diqqət və idraki marağını yüksəldir. Multimediya əlavələrin məzmunu müəllif
tərəfindən pedaqoji ssenari hazırlanırkən planlaşdırılır və texnoloji ssenari tərtib edilərkən konkretləşdirilir.
Multimediya kurs hazırlanarkən aşağıdakı tip multimediya əlavələrindən istifadə edilə bilər: animasiya, audio
əlavə, videomühazirə.
Animasiya – müxtəlif dinamik, vizual effektlərin (hərəkətli şəkillər, sxem və cədvəllərin ayrı-ayrı
elementlərinin müxtəlif şrift və ya rənglə seçilməsi) tətbiqi əsasında yaradılır. Animasiya vasitəsilə müxtəlif
həndəsi çevirmələri, həndəsi qurmaları, qrafiklərin qurulması və hərəkətini, mətnli məsələlərin dinamik
modellərinin hazırlanmasını, xarici dillərin öyrənilməsini (sözlərin yazılışı, oxunuşu, tələffüzü, diksiya, dilin
melodiyası və s.), fiziki, kimyəvi, bioloji məzmunlu tədris materialları səmərəli təqdim etmək, mənimsəmək
olar.
Audioəlavə, audioyazı multimediya kursda sxem, cədvəl və illüstrasiyalara dair müəllimin kiçik
monoloji şərhi ola bilər. Bu zaman sxem və cədvəllər animasiya effektləri ilə təchiz oluna bilər. Audioəlavə
daha çox xarici dillərin tədrisində istifadə olunur.
Videomühazirə. Bu kurs müəllifinin oxuduğu mühazirənin videoyazılışından ibarətdir. Həcmcə böyük
olmayan mühazirənin videoyazılışı (təxminən 20 dəqiqəlik) metodik cəhətdən daha məqsədəuyğundur. Vide
omühazirə kurs və onun müəllifi ilə daha yaxından tanış olmağa, kursun nisbətən mürəkkəb mövzularını icmal
mühazirə formasında dinləməyə imkan verir. Videomühazirə təlim prosesində insan amilini gücləndirir,
prosesi daha canlı, emosional təşkil etməyə imkan verir.
İNTEQRALIN HƏNDƏSƏ MƏSƏLƏLƏRİNİN HƏLLİNƏ TƏTBİQİ METODİKASI
Mirzəzadə M.N.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: bakcel992@gmail.com
İnteqralın həndəsi tətbiqləri həm sahələr və onların hesablanması məsələlərinin, həm də həcmlər və
onların hesablanması məsələlərinin həlli zamanı öyrənilir.
İnteqralın və sahələrin (həcmlərin) xassələrinin birgə tətbiqi orta məktəbin yuxarı siniflərində
hesablanılan funksiyalar sinfini əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirir.
Bu məqsədlə sahənin yalnız çoxbucaqlılar üçün deyil, istənilən əyrixətli fiqur üçün xassələrini təkrarən
ifadə etmək lazımdır. Sahə və həcmin mənfi olmayan kəmiyyət olduğunu burada bir daha qeyd etmək
əhəmiyyətlidir.
Müxtəlif funksiyaların (qüvvət, üstlü, loqarifmik, triqonometrik funksiyalar və onların tərs funksiyaları,
bəzi irrasional funksiyalar) qrafikləri ilə məhdud olan fiqurların sahəsini nəzərdən keçirmək və hesablamaq
çox faydalıdır. Həmçinin bu kimi funksiyaların qrafikləri ilə əhatə olunan fiqurun hesablanmasından alınan
cismin həcminin hesablanmasına aid məsələlər də faydalıdır və əhəmiyyətlidir.
Fiqurun sahəsinin inteqralın köməyi ilə hesablanması məsələsi həmişə əyrixətli trapesiyanın sahəsinin
hesablanmasına gətirilir. Əyrixətli trapesiya koordinat müstəvisinin bir hissəsidir. Əyrixətli trapesiyanı  ilə
işarə etsək
  x; y : a  x  b, 0  y  f x .
Burada f(x) qrafiki əyrixətli trapesiyanı əhatə edən funksiyadır.
Sahənin hesablanmasına aid məsələlərin ardıcıllığı sahəsi hesablanan həndəsi fiqurların tədricən
mürəkkəbləşməsini nəzərə almaqla seçilir. Əvvəlcə analitik düsturlarla əyrixətli trapesiya, üçbucaq,
ikibucaqlının sahəsi nəzərdən keçirilir.
Əlbəttə, koordinat müstəvisi üzərində bu fiqurları qurmadan əyrixətli trapesiyanın sahəsini hesablamaq
olar. Lakin bunu yalnız az miqdarda şagird başa düşə bilir. Ona görə də şəkili çəkmək lazım gəlir ki bu da
fiqurun analitik və qrafik verilməsi arasındakı uyğunluğun aydın başa düşülməsini tələb edir. Fiqurun analitik
verilməsindən qrafik verilməsinə keçidə və tərsinə keçidə aid çalışmalar çox əhəmiyyətlidir.
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[a,b] parçasında f(x) funksiyasının ibtidai funksiyasının artımına [a,b] parçasında f(x) funksiyasının
b

müəyyən inteqralı deyilir və

 f x dx kimi işarə edilir. Tərifə görə
a

F x   f x  olduqda

b

 f x dx  F b  F a  olur.
a

Alınan düstur sahələrin hesablanmasına aid çalışmaların həllinə tətbiq olunur. Burada çalışmalar
diqqətlə seçilməli və sadədən mürəkkəbə prinsipi üzrə düzülməlidir.
Çalışmaların mürəkkəbləşməsi aşağıdakı istiqamətlərdə aparıla bilər:
1) f(x) funksiyası verilir. İnteqrallama sərhədlərini isə məsələnin şərtindən tapmaq lazımdır. Məsələn,
y   x 2  9 parabolası və absis oxu ilə əhatə olunan fiqurun sahəsini tapın. Əvvəlcə, verilmiş parabola ilə
absis oxunun, yəni, y  0 düz xəttinin kəzişmə nöqtəsini tapaq:

 y   x 2  9  x 2  9  0


y  0
 x1  3; x2  3
y   x 2  9 parabolasının absis oxu ilə x1  3 və x2  3 kəsişmə
nöqtələri tapılır və koordinat müstəvisində parabolanın yerləşməsini əks
etdirən şəkil çəkilir.Sonra f(x)=  x 2  9 funksiyasının ibtidai
funksiyalarından biri F(x)=

S= F(3) ─ F(-3)= (9·3─

x3
 9 x olduğuna görə
3

27
27
) ─ (─9·3+
)=36 kv.vah. alarıq.
3
3

2) Qrafikləri kəsişən iki funksiya və inteqrallama sərhədləri verilir. Bu halda əyrixətli trapesiyanı
hissələrinə ayırmaq lazım gəlir.
3) Bundan əvvəlki halda (ikinci halda) olduğu kimi iki funksiya verilir, lakin inteqrallama sərhədləri
verilmir. İnteqrallama sərhədlərini məsələ həlli prosesində tapmaq lazım gəlir. Məsələn,

y  x 3 və

y  2  x funksiyaları verilir. Bu funksiyaların qrafikləri və absis oxu ilə əhatə olunan fiqurun sahəsini tapın.

4) Fiqurun sahəsi iki əyrixətli trapesiyanın sahələri fərqi kimi tapılan hal.
  5 
 ;  aralığında sinusoid və kosinusoidlə əhatə olunan fiqurun sahəsini hesablayın.
4

4 
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5) Fiquru koordinat oxlarına nəzərən elə yerləşdirmək olar ki, onun sahəsinin hesablanmasında əyrixətli
trapesiyanın sahəsi düsturundan istifadə olunmasına gətirilən məsələlər alınsın.
7) [a,b] parçasında f(x) funksiyası f(x) ≤ 0 şərtini ödəyir. Bu hal üçün sonralar konkret misallarda istifadə
b

olunan S= ─

 f ( x)dx düsturu çıxarılır. Burada sahənin mənfi olmadığını qeyd etmək zəruridir.
a

Göstərilən məsələlərin əksəriyyətini kodoskopun köməyi ilə hazır çertyojlar üzərində şagirdlərlə
müzakirə etmək olar. Həll ediləcək məsələlərin çətinlik dərəcəsinə görə ardıcıllığın gözlənilməsi çox
faydalıdır. Belə olduqda şagirdlər bir məsələdən digərinə nisbətən asanlıqla keçir, əlavə qurmaları onların
özləri müəyyən edirlər.
İSTİLİKKEÇİRMƏ PROSESİNİN OPTİMAL İDARƏSİNİN SİNTEZİ MƏSƏLƏSİ
Musazadə R.A.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: ruxsara.musazadeh@gmail.com
Baxılan prosesin vəziyyətini təsvir edən 𝑢(𝑥, 𝑡) funksiyası
𝑢𝑡 = 𝑢𝑥𝑥 + 𝑏(𝑥)𝑝(𝑡) + 𝑓(𝑥, 𝑡),
tənliyini

(𝑥, 𝑡) ∈ 𝑄 = (0,1)𝑥(0, 𝑇)

𝑢(𝑥, 0) = 𝑢0 (𝑥), 𝑢𝑥 (0, 𝑡) = 𝑢𝑥 (𝑙, 𝑡) + 𝛼𝑢(𝑙, 𝑡) = 0, 𝛼 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0

(1)
(2)

məhdudiyyət şərtlərini ödəyir.
Burada 𝑢0 (𝑥), 𝑏(𝑥) ∈ 𝐿2 (0, 𝑙) verilmiş funksiyalar; 𝑓(𝑥, 𝑡) ∈ 𝐿2 (𝑄) - məlum istilik
mənbəyi; 𝑝(𝑡) ∈ 𝐿2 (0, 𝑇) isə idarə funksiyasıdır.
Mümkün idarələr sinfindən 𝑝[𝑥, 𝑡, 𝑢] kimi əks əlaqə şəklində elə idarə tapmaq tələb olunur ki,
𝐽[𝑃] = ‖𝑢(∙, 𝑇) − 𝜓(∙)‖2𝐿2 (0,𝑙) + 𝛾‖𝑝‖2𝐿2 (0,𝑇) , 𝛾 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0

(3)

funksionalı minimum qiymət alsın.
Dinamik proqramlaşdırma üsulunu tətbiq edərək müəyyən edilir ki, bu halda əks əlaqə
operatoru Rikkati tipli matris diferensial tənliyi ödəyir:
𝐾̇ (𝑡) = −𝐴′ 𝐾(𝑡) − 𝐾(𝑡)𝐴 + 𝐾(𝑡)𝐵𝐵′ 𝐾(𝑡), 𝐾(𝑇) = 𝐸
Burada 𝐸 − vahid matris; 𝐴 = 𝑑𝑖𝑎𝑔[−𝜆21 , −𝜆22 , … ], 𝐵 =
funksiyasının

𝑋"(𝑥) + 𝜆2 𝑋(𝑥) = 0,

0 < 𝑥 < 𝑙,

𝑙
𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛[𝑏1 , 𝑏2 , … ];
√𝛾

𝑏𝑖 ədədləri 𝑏(𝑥)

𝑋′(0) = 𝑋′(𝑙) + 𝛼𝑋(𝑙) = 0

sərhəd məsələsinin məxsusi funksiyaları üzrə ayrılışının Furye əmsalları; 𝜆𝑖 isə məxsusi ədədlərdir.
Aşağıdakı teoremin doğruluğu isbat olunur.
Teorem. (4) tənliyinin 𝑙2 fəzasında müntəzəm məhduddur, öz-özünə qoşma müsbət yeganə
həlli var və bunun üçün aşağıdakı qiymətləndirmə doğrudur:
|𝐾𝑖𝑗 (𝑡)| ≤ 𝛿𝑖𝑗 𝑒

(𝜆2𝑖 +𝜆2𝑗 )(𝑡−𝑇)

𝐶

+ 𝜆2 +𝜆2 ;
𝑖
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burada 𝐾𝑖𝑗 (𝑡) 𝐾(𝑡) matrisinin elementləri, 𝛿𝑖𝑗 − Kronekker simvolu, 𝐶 isə hər hansı sabitdir.
Bu nəticə qapalı sistemin həllinin varlığını, həmçinin, (1) - (3) məsələsi üçün alınmış sintez
olunmuş idarənin optimallığını isbat etməyə imkan verir.
DİSKRET SİSTEMLƏRDƏ OPTİMALLIQ ÜÇÜN KOMPONENTLƏRƏ GÖRƏ BİRİNCİ TƏRTİB
ZƏRURİ ŞƏRTLƏR
Nağıyeva D.F.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
E-mail: dunya.nagiyeva98@gmail.com
Aşağıdakı diskret optimallaşdırma məsələsinə baxaq:

S (u())  ( x(t1 ))  min,
x(t  1)  f ( x(t ), u(t ), t ), t  I : t 0 , t 0  1,...,t1  1, x(t 0 )  x,
u(t ) U (t )  R , t  I

(1)
(2)

r

Burada, R

r

.

(3)

T
r
r -ölçülü Evklid fəzası, x  ( x1 ,..., x n ) T  R n müəyyən vektor, u  (u1 ,...,u r )  R

f ( x, u, t ) : R n  R r  I  R r verilmiş
funksiyalar, U (t1  1) verilmiş ixtiyari çoxluq və U (t )  V (t )  W (t ), t  I 1 : I \ t1  1, müəyyən
idarəedici vektor, t (diskret) zaman, x   R n verilmiş vektor, və

V (t )  R r 0 , t  I 1 , və W (t )  R r1 , t  I 1 , r0  r1  r.
(2.3) şərtini ödəyən idarəedici mümkün idarəedici adlanır. Əgər u (t ), t  I , mümkün idarəedici və
x(t ), t  I  t1 , (2) sisteminin uyğun trayektoriyasıdırsa, (u(), x()) mümkün proses adlanır. Əgər
şərtləri ödəyən verilmiş çoxluqlardır, burada

(u (), x()) mümkün

(u(), x()) optimal

prosesi (1)-(3)-lə ifadə olunmuş məsələnin həllidirsə, o optimal proses adlanır.

prosesinin

trayektoriya adlanır.
Tərif 1 [1]. Əgər

u () və x()

z  Z

komponentləri uyğun olaraq optimal idarəedici və optimal

üçün elə

  ( z )  0,1

ədədi varsa ki,

  0,  

üçün

m
daxilolması doğrudur, onda Z  R çoxluğu z 0  Z -ə görə γ qabarıq adlanır.
Əgər Z çoxluğu bütün nöqtələrinə görə γ qabarıqdırsa, onda Z çoxluğu γ qabarıq çoxluq adlanır.

z0  ( z  z0 )  Z

Məqalədə

(u 0 (), x 0 ()), mümkün

olunur, burada

()

prosesinin optimallığını öyrənmək üçün aşağıdakı fərziyyələr qəbul

u 0 (t )  (v 0 (t ),  0 (t ))T , t  I .

R n -də kəsilməz diferensiallanandır;
(B) İxtiyari t  I üçün f (, t ) funksiyası və onun xüsusi törəməsi f x (, t )
(A)

funksionalı

𝑅 𝑛 × 𝑅 𝑟 -də kəsilməzdir;

(C) İxtiyari t  I 1 üçün f ( x (t ),V (t ),  (t ), t ) və f ( x (t ), v (t ), W (t ), t ) çoxluqları 𝑥 0 (𝑡 + 1)
nöqtəsinə görə  qabarıqdır.
Məqalədə Aşağıdakı teorem isbat olunur.
Teorem 1. Tutaq ki, (A), (B) və (C) fərziyyələri (𝑢0 (∙), 𝑥 0 (∙)) mümkün prosesi boyunca ödənilir.
0

0

Həmçinin fərz edək ki, u ()  (v
aşağıdakı bərabərsizliklər doğrudur:
0

0

0

0

(), 0 ())T mümkün idarəedicisi (1)-(3) məsələsində optimaldır. Onda

 uˆ ( f (t1  1))  0, uˆ  U (t1  1) ,
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 v~ H ( ; uˆ )  0, uˆ  U 0 (t1  1), ( , v~)  I 1  V ( ) ,
~)  I  W ( ) .
 ~ H ( ; uˆ )  0, uˆ U 0 (t1  1), ( , 
1
Burada

 uˆ ( f (t1  1)) : ( f ( x 0 (t1  1), uˆ, t1  1))  ( f (t1  1)) ,

∆̃ 𝐻(𝑡; 𝑢̂) = ° 𝑇 (𝑡; 𝑢̂)∆̃ 𝑓(𝑡),

∆𝜔
̂) = ° 𝑇 (𝑡; 𝑢̂)∆𝜔
̃ 𝐻(𝑡; 𝑢
̃ 𝑓(𝑡),
U 0 (t1  1) : uˆ : uˆ U (t1  1),  uˆ ( f (t1  1))  0 .
° 𝑇 (𝑡;

𝑢̂) funksiyası (1)-(3) məsələsində 𝑢̂-ya uyğun qoşma tənliyin həllidir.
Qeyd edək ki, teorem 1 ilk dəfə başqa üsulla [2] işində isbat edilmişdir.





Ədəbiyyat
1. M.J. Mardanov, T.K. Melikov, Doklady Mathematics 98 (3) (2018), 549-551
2. M.J.Mardanov, T.K.Melikov, Sami T.Malik, Kamran Malikov, Journal of Computational and Applied
Mathematics, 364 (2020).
MÜƏLLİM KOMPETENSİYAYASININ ARTIRILMASINDA DİSTANT TƏHSİL ÜÇÜN
ELEKTRON-TƏDRİS KOMPONENTLƏRİNİN İŞLƏNİLMƏSİ
Poladova L.E.
Bakı Dövlət Universiteti
E-mail: lamanpoladova@yahoo.com
XVIII əsrin sonlarında Avropada müntəzəm və əlçatan poçt rabitəsinin yaranması ilə "müxbir
təlimi"yarandı. Şagirdlər poçt vasitəsilə tədris materialları alır, müəllimlərlə məktublaşır və imtahanlarını vəkil
edilmiş şəxsə və ya elmi iş şəklində verirdilər. Rusiyada bu üsul XIX əsrin sonlarında ortaya çıxdı.
XX əsrin əvvəlləri sürətli texnoloji artım, teleqraf və telefonun mövcudluğu ilə xarakterizə olunur. Lakin
onların tədrisdə istifadəsi barədə etibarlı faktlar yoxdur. Eyni zamanda, "müxbir təlimi" dövrü davam edir,
bütün dünyada bir çox ali məktəblər onu indiyə qədər aparıblar və aparırlar.
Radio və televiziyanın yaranması distansion tədris metodlarına dəyişiklik edib. Bu əhəmiyyətli bir
sıçrayış idi, təlim auditoriyası yüzlərlə dəfə artmışdır. Çoxları hələ də 50-ci illərdən başlayaraq gedən
televiziya verilişlərini xatırlayır. Ancaq televiziya və radio əhəmiyyətli bir çatışmazlığa sahib idi — tələbənin
geribildirim almaq imkanı yox idi. 1969 — cu ildə Böyük Britaniyada dünyanın ilk distant təhsil Universiteti
açıldı-Böyük Britaniya Açıq Universiteti, o, aşağı qiymət və tez-tez auditor dərsləri iştirak etmək üçün ehtiyac
olmaması onun mövcudluğu göstərmək üçün belə adlandırılmışdır.Uzaq xaricdə təhsil proqramları ilə digər
məşhur universitetlər: Cənubi Afrika Universiteti (1946), Hagen da Fernuniversitatt (Almaniya, 1974), Milli
Texnologiya Universiteti (Amerika Birləşmiş Ştatları, 1984) (Engineering ixtisasları proqramı), Hagen Açıq
Universiteti (Almaniya), Keyptaun INTEC College (Cənubi Afrika), ispan milli uzaq təhsil Universiteti,
Böyük Britaniya Açıq Universitetinin açıq Biznes Məktəbi, Avstraliya ərazi informasiya şəbəkəsi.
Distant təhsil — tədris prosesinə xas olan bütün komponentləri (məqsədləri, məzmunu, metodları,
təşkilati formaları, tədris vasitələri) əks etdirən və internet texnologiyalarının spesifik vasitələri və ya
interaktivliyi nəzərdə tutan digər vasitələrlə reallaşdırılan məsafədən müəllim və şagirdlərin qarşılıqlı
əlaqəsidir.Distant təhsil-müstəqil tədris formasıdır, distant tədrisdə informasiya texnologiyaları aparıcı
vasitədir.
Müasir distant təhsil aşağıdakı əsas elementlərin istifadəsi üzərində qurulur:
1. informasiya ötürmə mühiti (poçt, Televiziya, Radio, İnformasiya kommunikasiya şəbəkələri),
2. informasiya mübadiləsinin texniki mühitindən asılı olan metodlar.
XXI əsrdə informasiya kommunikasiya şəbəkələri vasitəsilə şagirdlərlə interaktiv qarşılıqlı fəaliyyət
perspektivli sayılır. 2003-cü ildə adl təşəbbüs qrupu, internet texnologiyalarının geniş tətbiqini nəzərdə tutan,
SCORM-in distant interaktiv tədris standartını inkişaf etdirməyə başladı. Standartların tətbiqi həm distant
təhsilin tərkibinə olan tələblərin, həm də proqram təminatının tələblərinin dərinləşməsinə səbəb olur.
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İnternetdən istifadə etməklə distant təhsil texnologiyaları həm ayrı-ayrı istifadəçilərin ixtisasartırma
kurslarının mənimsənilməsi, həm də ali təhsil almaq üçün tətbiq edilir . Məsafədən təhsilin aşağıdakı əsas
formalarını qeyd etmək olar: onlayn rejimdə və oflayn rejimdə.
İnternet vasitəsilə təlim bir sıra əhəmiyyətli üstünlüklərə malikdir:
1. Esneklik-tələbələr uyğun bir zamanda və rahat bir yerdə təhsil ala bilərlər;
2. Uzaq məsafəli fəaliyyət - təhsil alanlar məsafə ilə məhdudlaşmırlar və yaşayış yerindən asılı
olmayaraq öyrənə bilərlər;
3. İqtisadiyyat-təhsil yerinə uzaq səfər xərcləri əhəmiyyətli dərəcədə azaldılır.
Nəticə. Distant təhsil verir: tədrisə çəkilən xərcləri azaldır (həm şagirdlərin, həm də müəllimlərin icarə
xərcləri, təhsil yerinə səfərlər və s. tələb olunmur); təlim vaxtını qısaldır (toplama, səyahət vaxtı); iştirakçı
məşğələlərin vaxtını, yerini və müddətini müstəqil şəkildə planlaşdıra bilir; çoxlu sayda insanın təlimini aparır;
tədrisin keyfiyyətini müasir vasitələrin, həcmli elektron kitabxanaların və s. tətbiqi ilə artırır; vahid təhsil
mühiti yaradır (korporativ təlim üçün xüsusilə aktualdır).

DÜZBUCAQLI MEMBRANIN RƏQS TƏNLİYİNİN HƏLLİNİN ARAŞDIRILMASI
Qarayeva A. O.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: garayevaafaq@gmail.com
Membran çevik sonsuz nazik lövhədir. Burada qəbul edirik ki, onun qalınlığı sabitdir və bircins
materialdan hazırlanmışdır. Əgər bu şərtlər daxilində membranın Oxy müstəvisi ilə üst-üstə düşdüyünü qəbul
etsək onun hərəkət tənliyini
2
 2u x, y, t 
 2u x, y, t 
2   u  x, y, t 

a


  f x, y, t 
2
t 2
y 2
 x


şəklində təyin edə bilərik. Burada u x, y, t  -yerdəyişmə, a 2 

l0



(1)

dalğanın yayılma sürətidir. f x, y, t  -xarici

təsir qüvvəsidir və məlum hesab olunur.
(1) tənliyi membranın məcburi rəqs tənliyidir. Əgər f x, y, t   0 olsa, onda (1) tənliyi
2
 2u x, y, t 
 2u x, y, t 
2   u  x, y, t 

a



2
t 2
y 2
 x


(2)

olar. Biz membranın sərbəst rəqs tənliyinin həllini araşdıracağıq. Fərz edək ki, membran düzbucaqlı
şəklindədir və aşağıdakı sərhəd şərtləri ödənir:

u x, y, t  x0  0; u x, y, t  y 0  0;
u x, y, t  xa  0; u x, y, t  y b  0

(3)

Bu şərtlər membranın konturlarının tərpənməz bağlanmasını göstərir. Burada a və b sabit ədədlərdir
və membranın ölçülərini təyin edir.
Başlanğıc şərt isə

u x, y,0  1 x, y ;

u x, y,0
  2 x, y 
t

(4)

şəklində qəbul edək.
Deməli, baxılan məsələnin həlli (2) tənliyinin (3) sərhəd və (4) başlanğıc şərtlərini ödəyən həllinin
tapılmasına gətirilir.
Tənliyə dəyişənlərinə ayırma üsulunu tətbiq etsək, yəni həlli
(5)
ux, y, t   T t Z x, y 
şəklində axtarsaq, (2) tənliyindən
(6)
T t   a 2 T t   0

69

Magistrantların XXI Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2021-ci il

V x   V x   0
W  y   W  y   0

(7)
(8)

tənliklərini alırıq.
Deməli məsələni həll etmək üçün (6) tənliyinin

T t  t 0  1 x, y ; T t  t 0   2 x, y 

şərtlərini ödəyən həllini tapmaq lazımdır.
(7) tənliyinin V x  x0  0; V x  xa  0

şərtlərini

ödəyən

(9)
həllini,

(8)

tənliyinin

isə

W  y  y 0  0; W  y  y b  0 şərtlərini ödəyən tənliyi tapılmalıdır.

Əvvəlcə Laplas çevirməsinin köməy i ilə (6) tənliyini həll edək. əgər Laplasın inteqral çevirməsini (6)
tənliyinə tətbiq etsək və (9) şərtlərini nəzərə alsaq, onda operator tənlik aşağıdakı şəkildə olar.

T  p   pT 0  T 0  a 2 T  p   0

Buradan

T  p 

p1 x, y    2 x, y 
p 2  a 2

(10)

alarıq. Əgər Laplasın tərs çevirməsini (10) bərabərliyinə tətbiq etsək, (9) tənliyinin həllini

T t   1 x, y cos a  t 

 2 x, y 
sin a  t
a 

(11)

şəklində təyin edirik. (7) və (8) tənliklərinin həllinin tapılması isə Liuvil-Ştrum məsələsidir və məlumdur, yəni

Z x, y   cn,m sin

n
a

x sin

m
b

y şəklində təyin olunur. Onda baxılan məsələnin həlli








u x, y, t    Anm cos nm at  Bnm sin nm at Z nm x, y 
n 1 m1

şəklində təyin olunur.

n
 n   m 
; nm     
 işarə edilmişdir.
ab
 a   b 
2

Burada c n,m 

2

SİMİN MƏCBURİ RƏQSİ HƏRƏKƏT TƏNLİYİNİN HƏLLİNİN ARAŞDIRILMASI
Qəhrəmanova T.Z.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: tubuqehremanova@gmail.com
Tətbiqi elmlərin bir sıra məsələlərinin həlli xüsusi törəməli diferensial tənliklərin həllinə gətirilir. Simin
məcburi rəqsi aşağıdakı şəkildə xüsusi törəməli iki tərtibli diferensial tənliyin həllinə gətirilir.
Tutaq ki, simə xarici f t  qüvvəsi təsir edir. Onda rəqsi hərəkəti təsvir edən tənlik
2
 2 u x, t 
2  u  x, t 

a
 f t 
t 2
x 2

olar. Tutaq ki, simin ucları möhkəm bərkidilmişdir, yəni uclar tərpənməzdir. Onda sərhəd şərtlərini
ux, t  x 0  0 ; ux, t  xl  0

(1)

(2)

şəklində yaza bilərik. Əgər xarici qüvvə t  0 anında təsir etmişdirsə, başlanğıc şərti

ux, t  t 0  g x  ;

u x, t 
  x 
t t 0
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şəklində qəbul edirik. Burada u x, t  -axtarılan funksiya, a -dalğanın yayılma sürəti, f x  , g x  və  x  funksiyaları isə həqiqi dəyişənli məlum funksiyalardır. Deməli, baxılan məsələnin həlli (1) tənliyinin (2) və
(3) şərtini ödəyən həllinin tapılmasından ibarətdir. Əgər Laplasın inteqral çevirməsini t -yə görə


F  p 

 f t e

 pt

dt

0

(1) tənliyinə tətbiq etsək, uyğun operator tənliyi aşağıdakı kimi təyin edirik.

d 2 u x, p  p
(4)
 2 u x, p   z  p, x   p x 
dx 2
a
Burada p -Laplas çevirməsinin parametridir və z  p, x    f  p   g x  (4) tənliyi qeyri-bircins adi
diferensial tənlikdir. Onu həll etmək üçün əvvəlcə bircins tənliyi

d 2 u x, p  p
 2 u x, p   0
dx 2
a

həll edək. Onun həlli
p
 x

p

u1 x, p   c1e a  c2 e a
şəklində təyin edilir. Burada c1 və c 2 inteqrallama sabitləridir və sərhəd şərtlərindən tapılır.
pl

x

l

(5)

px

1
a
g x   p x e a dx
c1  f  p e a 
2
2 p 0

(6)
pl
px
l


1
a
g x   p x e a dx
c1  f  p e a 
2
2 p 0
olar. Bu qiymətləri (5) bərabərliyində nəzərə alsaq, həllin surətini təyin etmiş olarıq. həllin orjinalını
hesablamaq üçün fərz edək ki, başlanğıc şərtlər t  0 anında
g x   c  const ;  x   d  const
şəklində verilmişdir. Onda c1 və c 2 sabitləri üçün (6) bərabərliklərindən
BİR QEYRİ-XƏTTİ DİFERENSİAL TƏNLİYİN XÜSUSİ HƏLLİ HAQQINDA
Qorxmaz E.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: QorxmazElşən1998@gmail.com
Tutaq ki, diferensial tənlik
(1)
y  p( x) y 2  q( x) y  m (m  0) ,
şəklindədir. Burada fərz olunur ki, px  və qx  funksiyaları a, b  intervalında kəsilməz funksiyalardır və
m  const . (1) tənliyi Rikkati tənliyinin xüsusi halıdır [1].
(1) tənliyin xüsusi həllini

yx   mxn

şəklində axtaraq (n  const ). Bu bərabərliyi (1) tənliyində nəzərə alsaq

n
1
 p( x)mx n  q  n
x
x

(2)

bərabərliyi alınar. Bir neçə hala baxaq.
a) n  1. Bu halda (2) bərabərliyindən qx   mxp(x) bərabərliyi alınar. Bu o deməkdir ki, əgər (1)
tənliyi
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y  p( x) y 2  mxp( x)  m
şəklində isə onda bu tənliyin xüsusi həllərindən biri y  mx şəklindədir. Məsələn, əgər tənlik
y  xy 2  4 x 2 y  4 şəklində isə onun y  4 x şəklində xüsusi həlli vardır.
b) Tutaq ki, tənlik
(3)
y  p( x) y 2  q( x) y  Ax m ( A, m sabit ədədlərdir)
A
şəklindədir. Bu tənliyin xüsusi həllini y   şəklində axtaraq. Bu bərabərliyi (3) tənliyində nəzərə alsaq
x
A p ( x) A 2 q ( x) A
(4)


 Ax m
2
2
x
x
x
bərabərliyi alınar. Tutaq ki, m  2 . Bu halda (4) tənliyi
p( x) A  xq( x)
şəklinə düşər. Buradan alınır ki, əgər (3) tənliyi

y  p( x) y 2 

Ap ( x)
A
y 2
x
x

şəklində olarsa, onda onun xüsusi həllərindən biri

y

A
x

şəklinə olar.
SURƏTƏ GÖRƏ ORJİNALIN HESABLANMASI HAQQINDA
Səfərli İ.İ.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: ilaheseferli20@gmail.com
Məlumdur ki, diferensial yaxud inteqral tənlikləri əməliyyatlar hesabının köməyi ilə həll etdikdə, verilən
tənlik əvvəlcə orjinallar fəzasından surətlər fəzasına keçirilir və bu fəzada həll edildikdən sonra orjinallar
fəzasına keçmək lazım gəlir. Bu sonuncu əməliyyat, yəni orjinallar fəzasına keçmək tərs çevirmənin
hesablanmasıdır və riyazi nöqteyi nəzərdən mürəkkəbdir.
Bu əməliyyatı yerinə yetirmək üçün
  i

1
F t  
f  p e pt dp
2i  i

(1)

inteqralından istifadə olunur. Bu inteqral Mellin inteqralı adlanır.
Burada f  p  -kompleks dəyişənli məlum funksiyadır, p -parametr adlanır,  -həqiqi dəyişənli F t  funksiyasının artma göstəricisidir.
Qeyd edək ki, (1) bərabərliyi ilə F t  -həqiqi dəyişənli funksiyasını hesablamaq üçün kompleks

dəyişənli f  p  -funksiyasının analitik ifadəsi məlum olmalıdır. Bu halda isə kontur inteqralı hesablamaq lazım

gəlir və bu da pratiki cəhətdən əlverişli deyil. Ona görədə inteqralaltı f  p  -funksiyasını müxtəlif şəkildə
qəbul edib inteqralı sadələşdirib hesablayırlar. Bir çox hallarda f  p  -funksiyasını sıraya ayırmaqla (1)
inteqralını hesablayırlar.
Teorem: Tutaq ki, f  p  -funksiyasını Re p   0 yarımmüstəvidə



f  p    f n  p ; f n  p  

Fn t 
n 0

şəklində sonsuz sıraya ayırmaq mümkündür və
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1) Re p   0 yarımmüstəvidə e  pt Fn t dt  Fn t  inteqralı var.


0

2) Re p   0 yarımmüstəvidə



e

 pt

Fn t  dt   n s  inteqralı var.

0



3)

   -sırası yığılandır.
n

n 0

0



şərtləri ödənir. Onda

 F t  -mütləq yığılan sıradır və ixtiyari t  0 üçün F t  -funksiyasına yığılır, yəni
n 0

n

LF t   f  p  ödəndikdə





n 0

n 0

 f n  p    Fn t  bərabərliyi ödənir.

Bu teoremin doğruluğunu göstərmək üçün faktorial sıra adlanan aşağıdakı sıraya baxaq: Tutaq ki, f  p 
-funksiyası


f  p  
n 0

an  n!
p p  1 p  2... p  n 

faktorial sıra şəklində təyin olunmuşdur. Əgər bu sıranın hər bir həddi üçün





n
n!
 1  e t ; Re p  0
p p  1 p  2... p  n 

şərti ödənirsə, onda


e

 pt





0



f  p   an 1  e





n

0

olar. Onda teoremin şərtinə görə
t n



Fn t  dt   e  pt an 1  e t dt 

  
n 0

0

an n!

p p  1 p  2... p  n 

an  n!
sırası yığılan olmalıdır. Bu şərt ödənsə,





1


2
...


n
0
0
0

bərabərliyi ödənər.



Bu isə 1  e t -yə nəzərən qüvvət sırasıdır və 0  1  e t  1  e t0 olduğuna görə ixtiyari 0  t  t 0
qiymətlərində yığılandır.
KƏSİLMƏ ŞƏRTİNƏ MALİK OLAN ŞTURM-LİUVİL TƏNLİYİNİN YOST HƏLLƏRİ
Səfərli X.E.
Bakı Dövlət Universiteti
E-mail: safarlikhumar@gmail.com
Bütün həqiqi oxda

−𝑦 ” + 𝑞(𝑥)𝑦 = 𝜆2 𝑦
tənliyinin və hər hansı qeyd olunmuş a ∈(-∞,+∞) nöqtəsində
𝑦(𝑎 − 0) = 𝑦(𝑎 + 0),
’ (𝑎
𝑦 − 0) = 𝛼𝑦 ’ (𝑎 + 0)
şərtlərinin yaratdığı məsələyə baxaq.
Burada q(x)-həqiqi dəyişənli funksiyadır və

(1)
(2)

+∞

∫ (1 + |𝑥|)|𝑞(𝑥)| 𝑑𝑥

(3)

−∞

inteqralı yığılır,α-verilmiş müsbət ədəddir,λ-kompleks parametrdir.(1) tənliyinin (2) şərtlərini və sonsuzluqda
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lim 𝑦(𝑥, 𝜆)𝑒 −𝑖𝜆𝑥 = 1

𝑥→+∞

şərtini ödəyən 𝑦(𝑥, 𝜆) həllinə (1)-(2) məsələsinin Yost həlli deyilir.Onu 𝑒 + (𝑥, 𝜆) kimi işarə edək.𝑒 − (𝑥, 𝜆) ilə
(1)-(2) məsələsinin digər Yost həllini ,
lim 𝑦(𝑥, 𝜆)𝑒 −𝑖𝜆𝑥 = 1
𝑥→−∞

şərtini ödəyən həllini işarə edək.
𝑒 + (𝑥, 𝜆) və 𝑒 − (𝑥, 𝜆) Yost həlləri (1)-(2) məsləsi üçün səpilmənin düz
və tərs məslələrinin həllində mühüm rol oynayır.Məqsədimiz (1)-(2) məsəsləsinin Yost həllərini varlığını
göstərmək və onun nüvəsinin xassələrini göstərməkdir.Qeyd edək ki,𝑞(𝑥) ≡ 0 olduqda Yost həlləri
𝑒 ±𝑖𝜆𝑥 ,
±𝑥 > ±𝑎,
±
±1
±1
𝑒0 (𝑥, 𝜆) = {1 + 𝛼
1
−
𝛼
𝑒 𝑖𝜆𝑥 +
𝑒 𝑖𝜆(2𝑎−𝑥) ,
±𝑥 < ±𝑎
2
2
şəklindədir.
Teorem.(3) inteqralı yığılarsa ,onda ∀ 𝜆 ∈ (−∞, +∞) üçün (1)-(2) məsələsinin Yost həlləri var və bu həllər
±∞

𝑒 ± (𝑥, 𝜆) = 𝑒0± (𝑥, 𝜆) ± ∫

𝐾 ± (𝑥, 𝑡)𝑒 ±𝑖𝜆𝑡 𝑑𝑡

𝑥

şəklində göstərilir ,belə ki,𝐾 + (𝑥, 𝑡) nüvəsi üçün
𝑥 + 𝑡 𝑐𝜎+(𝑥)
|𝐾 + (𝑥, 𝑡)| ≤ 𝜎 + (
) 𝑒 1 , 0 < |𝑥 − 𝑎| < 𝑡 − 𝑎
2
|1 − 𝛼| + 2𝑎 + 𝑥 − 𝑡
𝑥+𝑡
|𝐾 + (𝑥, 𝑡)| ≤ {𝑐𝜎 + (
)+
𝜎 (
)} , |𝑡 − 𝑎| < 𝑎 − 𝑥
2
4
2
bərabərsizlikləri ödənir.Burada
|1 − 𝛼|
1 1+𝛼
𝑐 = 𝑚𝑎𝑥 {( ,
)} +
,
2 4
4
+∞

+∞

𝜎 + (𝑥) = ∫ |𝑞(𝑠)| 𝑑𝑠 , 𝜎1+ (𝑥) = ∫ 𝜎 + (𝑠)𝑑𝑠.
𝑥

𝑥

Bundan başqa 𝐾 + nüvəsi ilə 𝑞(𝑥) arasında aşağıdakı münasibət ödənir.
+∞

𝐾

+ (𝑥,

1+𝛼
𝑥) =
∫ 𝑞(𝑠)𝑑𝑠 , ə𝑔ə𝑟 𝑥 < 𝑎 ,
4
+∞

𝑥

1
∫ 𝑞(𝑠)𝑑𝑠 , ə𝑔ə𝑟 𝑥 > 𝑎 ,
2

𝐾 + (𝑥, 𝑥) =

𝑥

+∞

𝑎

1−𝛼
𝐾 + (𝑥, 2𝑎 − 𝑥 + 0) − 𝐾 + (𝑥, 2𝑎 − 𝑥 − 0) =
(∫ 𝑞(𝑠)𝑑𝑠 − ∫ 𝑞(𝑠)𝑑𝑠) ,
4
𝐾 − (𝑥, 𝑡) nüvəsi üçün isə

ə𝑔ə𝑟 𝑥 < 𝑎 𝑜𝑙𝑎𝑟𝑠𝑎

𝑎

𝑥

𝑥 + 𝑡 𝑐𝜎−(𝑥)
|𝐾 − (𝑥, 𝑡| ≤ 𝑐𝜎 − (
) 𝑒 1 , 0 < |𝑥 − 𝑎| < 𝑎 − 𝑡 ,
2
|1 − 𝛼| − 2𝑎 + 𝑥 − 𝑡
𝑥+𝑡
|𝐾 − (𝑥, 𝑡| ≤ {𝑐𝜎 − (
)+
𝜎 (
)} , |𝑡 − 𝑎| < 𝑥 − 𝑎
2
4
2
bərabərsizlikləri ödənir.Burada
𝑥

𝑥

𝜎 − (𝑥) = ∫|𝑞(𝑠)| 𝑑𝑠 , 𝜎1− (𝑥) = ∫ 𝜎 − (𝑠)𝑑𝑠
−∞

−∞

Bundan əlavə 𝐾 − (𝑥, 𝑡) funksiyası 𝑡 ≠ 2𝑎 − 𝑥 , 𝑥 ≠ 𝑎 olduqda kəsilməzdir və aşağıdakı şərtlər ödənir:
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𝑥

𝐾

− (𝑥,

1+𝛼
𝑥) =
∫ 𝑞(𝑠)𝑑𝑠 ,
4
−∞

𝑥

𝐾 − (𝑥, 𝑥) =

1
∫ 𝑞(𝑠)𝑑𝑠 ,
2
−∞

𝐾

− (𝑥,

2𝑎 − 𝑥 + 0) − 𝐾

− (𝑥,

𝑥>𝑎,

𝑥<𝑎,
𝑎

𝑥

1−𝛼
2𝑎 − 𝑥 − 0) =
( ∫ 𝑞(𝑠)𝑑𝑠 − ∫ 𝑞(𝑠)𝑑𝑠) ,
4
−∞

𝑎

𝑥 > 𝑎 𝑜𝑙𝑑𝑢𝑞𝑑𝑎
𝛼 = 1 olduqda 𝑒0± (𝑥, 𝜆) = 𝑒 ±𝑖𝜆𝑥 olur.Bu halda Yost həlli və onun xassələri məlumdur.
KƏSİLMƏZ FUNKSİYANIN XASSƏLƏRİNİN TƏNLİKLƏRİN HƏLLİNƏ TƏTBİQİ
Səlimli Z.V.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: salimovazahra1@gmail.com
Funksiyanın kəsilməzliyi riyazi analizin fundamental anlayışlardan biridir. Onun vasitəsilə riyazi
analizin, ümumiyyətlə riyaziyyatın bir sıra məsələləri əsaslandırılır və şərh edilir.
Funksiyanın kəsilməzliyi anlayışı kimi tənlik və bərabərsizlik də riyaziyyatın mühüm anlayışları sırasına
daxildir. Təbiətdə və cəmiyyətdə baş verən bütün hadisə və proseslərin tabe olduğu qanunauyğunluqlar tənlik
və bərabərsizliklər vasitəsilə riyazi dildə ifadə olunaraq öyrənilir. Riyaziyyatın ayrı-ayrı sahələrində olan bütün
tətbiqi məsələlərin hamısının həlli müvafiq tənlik və ya bərabərsizliyin (yaxud onların sisteminin) həllinə
gətirilir. Buna görə də orta məktəbin riyaziyyat kursunun xeyli hissəsi tənliklərin və bərabərsizliklərin
öyrədilməsinə ayrılmışdır. Məktəb kursunda xətti, kvadrat, rasional, irrasional, üstlü, loqarifmik, triqonometrik
və s. növ tənliklər və bərabərsizliklər öyrənilir. Qeyd edək ki, məktəb kursunda baxılan tənliklərin əksəriyyəti
standart formaya malik olduğundan onların hər bir növü üçün konkret həll alqoritmi tətbiq olunur. Lakin
çətinlik dərəcəsi artıq olan elə tənliklərə təsadüf olunur ki, onların həlli üçün ənənəvi alqoritmik metod tətbiq
etmək ya mümkün olmur, yaxud da bu hesablama çətinliyi ilə əlaqədar olur. Odur ki, belə tənlikləri həll etmək
üçün digər metodlar tətbiq etmək zərurəti yaranır. Tənliklər haqda bu dediklərimizi eyni ilə bərabərsizliklər
haqda da söyləmək olar.
Bəzi tənlikləri və əksər bərabərsizlikləri həll etmək, yaxud da onların həllini əsaslandırmaq üçün parçada
kəsilməz funksiyanın xassələrindən istifadə olunur. Kəsilməz funksiyanın xassələrinin tətbiqindən fakultativ
məşğələlər zamanı, riyaziyyatda xüsusi maraq göstərən, istedadlı şagirdlərlə iş apararkən geniş istifadə
olunmalıdır. Kəsilməz funksiyaların xassələrinin tənliklərin həllinə necə tətbiq olunmasını nəzərdən keçirək.
Bu məqsədlə kəsilməz və monoton funksiyanın aralıq qiyməti haqqında aşağıdakı teoremi verək.
Teorem 1. Tutaq ki, 𝑦 = 𝑓(𝑥) fuksiyası [𝑎; 𝑏] parçasında kəsilməz və monotondur. Fərz edək ki,
funksiya parçanın uc nöqtələrində 𝐴 və 𝐵 qiymətlərini alır və 𝐴 < 𝐵. Onda [𝐴; 𝐵] parçasından götürülmüş
ixtiyarı 𝐶 üçün elə yeganə 𝑐𝜖[𝑎; 𝑏] nöqtəsi var ki, 𝑓(𝑐) = 𝐶.
Bu teoremin isbatı bütün riyazi analiz kitablarında və şagirdlər üçün yazılmış bəzi vəsaitlərdə vardır.
Teoremin isbatının üzərində dayanmaq lazım deyildir. Əsas məqsəd teoremin mahiyyətini düzgün başa düşüb,
onu məsələ həllinə tətbiq etmək olmalıdır.
Teorem kifayət qədər aydın əyani həndəsi mənaya malikdir. Belə ki, 𝑀(𝑎; 𝑓(𝑎)) və 𝑁(𝑏; 𝑓(𝑏))
nöqtələrini bir kəsilməz xətt 𝑦 = 𝐶 düz xətti ilə kəsişir, həm də əgər funksiya monoton olarsa, kəsişmə nöqtəsi
yeganə olur.
Şagirdlərdə elə təəssürat yaranmalıdır ki, bütün funksiyalar belə xassəyə malikdir. Məsələn, əgər
funksiyanın kəsilməzlik şərtini təcrid etsək, kəsişmə nöqtəsi olmaya da bilər, yaxud da monotonluq şərti təcrid
olunursa, bir neçə kəsişmə nöqtəsi alına bilər.
Nəhayət, şagirdlər əyani şəkildə anlamalıdırlar ki, teoremdə ifadə olunan xassə sonlu və həm də sonsuz
aralıqda kəsilməz və monoton olan 𝑓 funksiyası üçün ödənilir.
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Kəsilməz və monoton funksiyanın aralıq qiyməti haqqında teoremin 𝑓(𝑥) = 𝐶 şəklində olan tənliyin
kökünün varlığının və yeganəliyinin əsaslandırılmasına tətbiq edilməsi alqoritminə baxaq, burada 𝑓 özünün
təyin oblastında kəsilməz və ciddi artan funksiyadır.
1. 𝑓 funksiyasının təyin oblastını tapırıq.
2. 𝑓 funksiyasının təyin oblastında kəsilməzliyi və monotonluğunu tədqiq edirik və qiymətlər oblastını
tapırıq.
3. 𝐶-nin 𝑓 funksiyasının qiymətlər çoxluğuna aid olmadığını aydınlaşdırırıq. Əgər 𝐶 ədədi 𝑓
funksiyasının qiymətlər çoxluğuna daxildirsə, 𝑓 funksiyasının kəsilməzliyinə və monotonluğuna əsasən
verilmiş tənliyin yeganə həlli olacaqdır. Əgər 𝐶 ədədi 𝑓 funksiyasının qiymətlər çoxluğuna aid deyilsə, onda
verilmiş tənliyin həqiqi kökü yoxdur.
Belə bir misala baxaq: Tənliyi həll edin
√𝑥 + 2 + 3√𝑥 − 1 + √3𝑥 − 2 + √5𝑥 − 1 = 10
Həlli:
𝑦 = √𝑥 + 2 + 3√𝑥 − 1 + √3𝑥 − 2 + √5𝑥 − 1 funksiyasına baxaq. Bu funksiyanın təyin oblastı
[1; +∞) aralığıdır və funksiya təyin oblastında kəsilməzdir və ciddi artandır. Deməli, funksiya ən kiçik
qiymətini 𝑥 = 1 nöqtəsində alır. Onda 𝑦𝑚𝑖𝑛 = 𝑦(1) = 3 + √3. Funksiyanın qiymətlər oblastı 𝐸(𝑦) =
⌊3 + √3; +∞) olacaqdır və 10𝜖𝐸(𝑦). Buna görə də verilmiş tənliyin iki kökü vardır. Seçmə yolu ilə tənliyin
kökünün 𝑥 = 2 olduğunu taparıq.
𝜋
Digər tərəfdən 2 𝜖𝐸(𝑦). Buradan alınır ki, verilmiş tənliyin kökü yeganədir. Seçmə yolu ilə bu kökün
1

𝑥 = 2 olduğunu taparıq.
Baxdığımız misallardan görünür ki, bir çox hallarda sınama qaydası ilə verilən tənliyin kökünü seçmək
mümkün olur. Lakin bu tapılmış kökün yeganəliyini ciddi şəkildə əsaslandırmaq lazımdır. Tətbiq edilən bu
metod bir çox qeyri-standart tənliklərin yeganə həll üsulu olur.
Kəsilməz funksiyanın göstərilən xassəsi bir çox fiziki və həndəsi xarakterli məsələlərin həllinə də tətbiq
olunur.
Kəsilməz funksiyanın ən mühüm və əyani xassələrindən biri, kəsilməz funksiyanın sıfıra çevrilməsi
haqqında aşağıdakı teoremdir.
Teorem 2. (Koşi teoremi) Tutaq ki, 𝑦 = 𝑓(𝑥) funksiyası [𝑎; 𝑏] parçasında kəsilməzdir. Əgər bu funksiya
[𝑎; 𝑏] parçasının uc nöqtələrində müxtəlif işarəli qiymətlər alırsa, yəni 𝑓(𝑎) ∙ 𝑓(𝑏) < 0 olarsa onda heç
olmazsa bir c∈ [𝑎; 𝑏] nöqtəsi var ki, bu nöqtədə funksiya sıfıra çevrilir, 𝑓(𝑐) = 0.
Bu teoremin isbatı XI sinifin dərsliyində verilir. Teoremin
həndəsi izahı olduqca sadədir. Doğrudanda şəkil 1-dən göründüyü
kimi, 𝑓(𝑎) > 0, 𝑓(𝑏) < 0 olduğu üçün qrafikin uc nöqtələri 𝑂𝑥
oxundan müxtəlif tərəflərdə yerləşir.
Ona görə də funksiya [𝑎; 𝑏] parçasında kəsilməz olduğundan
bu qrafik 𝑂𝑥 oxunu heç olmazsa bir nöqtədə kəsməlidir. 𝑂𝑥 oxunu
kəsdiyi nöqtədə isə funksiyanın qiyməti sıfra bərabərdir.
Bu teoremin köməyi ilə 𝑓(𝑥) = 0 şəklində olan tənliyin köklərinin
varlığı müəyyənləşdirilir və lazım gələrsə, kökləri təqribi olaraq tapmaq
da olar, burada 𝑓-kəsilməz funksiyadır.
Belə tənliklərin həlli alqoritminə baxaq:
1. 𝑓(𝑥) funkiyasının təyin oblastını taparıq. Müəyyənlik üçün fərz edək ki, təyin oblastı [𝑎; 𝑏] parçasıdır.
2. Funksiyanın kəsilməzliyini və monotonluğunu tədqiq edirik.
3. Əgər funksiya kəsilməz və monoton olarsa və 𝑓(𝑎) ∙ 𝑓(𝑏) < 0 şərti ödənilirsə, onda tənliyin yeganə həlli
var. 𝑓(𝑎) ∙ 𝑓(𝑏) > 0 şərti ödənildikdə isə tənliyin həlli yoxdur. 𝑓(𝑎) ∙ 𝑓(𝑏) = 0 olduqda isə ya 𝑎, yaxud da 𝑏
verilən tənliyin kökü olur.
Misala baxaq: Tənliyi həll edin
𝑥3 + 𝑥 − 1 = 0
Həlli.
𝑓(𝑥) = 𝑥 3 + 𝑥 − 1 funksiyası bütün ədəd oxunda artandır. Çünki, 𝑦1 = 𝑥 3 və 𝑦2 = 𝑥 −
1funksiyalarının hər biri bütün ədəd oxunda artan olduğundan 𝑓(𝑥) = 𝑦1 + 𝑦2 = 𝑥 3 + 𝑥 − 1 funksiyası da
artan olar. Eyni zamanda bu funksiya həm də kəsilməzdir. 𝑓(0) = −1 və 𝑓(1) = 1 olduğundan 𝑓(0) ∙ 𝑓(1) <
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0 şərti ödənilir. Buna görə də tənliyin yeganə kökü [0; 1] parçasında yerləşir. Tənliyin kökünü təqribi olaraq
tapmağa çalışaq. Bu məqsədlə [0; 1] parçasını 10 bərabər hissəyə bölək və bölgü nöqtələrində funksiyanın
qiymətini hesablayaq:
𝑓(0,1) = 0,899; 𝑓(0,2) = −0,792; 𝑓(0,3) = −0,673𝑓(0,4) = −0,536;
𝑓(0,5) = −0,37; 𝑓(0,6) = −0,184; 𝑓(0,7) = 0,043
Burdan görünür ki, 𝑓(0,6) ∙ 𝑓(0,7) < 0 şərti ödənilir. Demək, tənliyin kökü [0,6; 0,7] parçasında
yerləşir. Bu parçadan götürülmüş hər bir ədədi xüsusi halda 0,6 və ya 0,7-ni verilmiş tənliyin 0,1-ə qədər
dəqiqliklə təqribi kökü hesab etmək olar. Bu prosesi davam etdirməklə verilmiş tənliyin kökünə istənilən
dəqiqliklə yaxınlaşmaq mümkündür.
РЕШЕНИЕ НАГРУЖЕННОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ТИПА С
НЕЛОКАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ
Абдуллаев Ф.С.
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
E-mail: fexreddinabdullayev98@gmail.com
Рассмотрим следующее нагруженное уравнение теплопроводности
k

ut ( x, t )  u xx ( x, t )   B s ( x, t )u ( xs , t )  f ( x, t ) ,

( x, t )   ,

(1)

s 1

при начальном условии

u( x, t ) t 0   ( x) , 0  x  l ,

(2)

и нелокальных граничных условиях:

11(t )u (0, t )  12 (t )u x (0, t )   11(t )u (l , t )   12 (t )u x (l , t )  1 (t ) ,
 21(t )u (0, t )   22 (t )u x (0, t )   21(t )u (l , t )   22 (t )u x (l , t )   2 (t ) ,

(3)

при t  [0, T ] . Здесь: u ( x, t ) - искомая температура в области   {0  x  l, 0  t  T } ; t и x соответственно временная и пространственная координаты; xs  (0, l ) , s  1, k - заданные точки
нагружения; f ( x, t ) , B s ( x, t ) ,  ij (t ),  ij (t ), i (t ), ( i, j  1,2 ),  (x) - заданные непрерывные функции
при 0  x  l и 0  t  T .
В данной работе предложен подход к численному решению задачи (1)-(3) на базе использования
метода прямых и метода, предложенного в работах.
На отрезке [0, T ] возьмем (n  1) точку: t j  j ,   T n и проведем прямые t  t j , j  0, n .
j
Обозначая U ( x)  u ( x, t j ) и заменяя u t ( x, t ) t t j разностным отношением, получим следующие

нагруженные обыкновенные дифференциальные уравнения второго порядка:
k
1
1
U  j ( x)  U j ( x)   Bsj ( x)U j ( x s )  U j 1 ( x)  f j ( x), j  1, n ,





s 1

(4)

с нелокальными граничными условиями:

11j U j (0)  12j U j (0)   11j U j (l )   12j U j (l )  1j , j  1, n,
 21j U j (0)   22j U j (0)   21j U j (l )   22j U j (l )   2j , j  1, n,

(5)

причем U 0 ( x)   ( x) .
Для численного решения задачи (4)-(5) предлагается использовать следующий подход,
использующий операцию сдвига неразделенных условий .
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В докладе приводятся результаты проведенных численных экспериментов и анализ применения
предлагаемого подхода к другим нагруженным краевым задачам.
СИНТЕЗ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В СИСТЕМЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Алиева А.А.
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
E-mail: aida.aliyevami@gmail.com
Процесс нагрева теплоносителя в печи системы теплоснабжения можно описать уравнением
переноса [1,2]:

u ( x, t )
u ( x, t )
a
   (t )  u ( x, t ), ( x, t )    (0, l )  (0, T ],
t
x

(1)

где u  u( x, t ) –температура теплоносителя в точке 𝑥 нагревательного аппарата в момент времени t ; l
– длина трубки нагревательного аппарата, в котором обогревается теплоноситель; a – скорость
движения теплоносителя в системе теплоснабжения; величина которой постоянна для всех точек
системы теплоснабжения,  - заданное значение коэффициента теплообмена между печью и
теплоносителем в нагревательном аппарате;  (t ) - температура внутри печи, посредством которой
осуществляется управление процессом нагрева теплоносителя, удовлетворяющая технологическому
ограничению:
(2)
   (t )   .
Пусть L - длина системы теплоснабжения и нагретому в печи теплоносителю необходимо время
зап.
T
 L a с тем, чтоб вернуться в начало печи, т.е.





u(0, t )  1   (t )u l , t  T зап. , t  0,

(3)
 (t ) –величина, определяющая потери тепла в процессе движения в теплосети. Исходя из практических
соображений, она удовлетворяет очевидному условию:
(4)
0   (t )  1.
Обозначим множество значений потерь тепла, удовлетворяющих (3), (4), через  , предполагая,
что задана функция плотности   ( ) на этом множестве.
Пусть начальное условие задано в следующей форме:
(5)
u( x,0)   ( x), x  [0, l ] .
Задача управления процессом нагрева теплоносителя заключается в необходимости
поддержания температуры печи, обеспечивающей определенную температуру z теплоносителя на
выходе печи при всевозможных допустимых значениях потерь тепла  .
Пусть в произвольных L точках  i  [0, l ], i  1,2,..., L нагревательного аппарата установлены
датчики, в которых проводятся замеры температуры непрерывно:
u i (t )  u( i , t ), t  0, T  ,
(6)
или в заданные дискретные моменты времени
(7)
u ij  u( i , t j ), t j  0, T , j  1,2,..., m .
Для построения системы управления нагревом печи с непрерывной обратной связью рассмотрим
следующий вариант системы регулирования температуры:



L



 (t )  K   i u ( i , t )  z  ,
 i 1



(8)

где K – оптимизуруемый коэффициент усиления, i  const - весовой коэффициент, определяющий
важность замера в точке  i , i  1,2,..., L,
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      Е L : 0  i  1, i  1,2,..., L,


L


i 1

i


 1 .


(9)

Подставляя (8) в (1), получим:

  L

u ( x, t )
u ( x, t )

a
   K   i u ( i , t )  z   u ( x, t ) ,
t
x

  i 1


(10)

Минимизируемый критерий качества управления зададим в следующем виде:

J ( , K , ;  )   I ( , K , ;  )   ( )d ,

(11)



T

I ( , K , ;  )   1  u (l , t ;  , K ,  ,  )  V ( x) dt 
2

0

1   0

2
RL

  2   0

2
RL

.

(12)

Таким образом, проблема управления нагревом теплоносителя в печи с обратной связью
приведена к задаче оптимального управления, описываемой нагруженным дифференциальным
уравнением (10) с краевым условием с запаздывающим аргументом (3).
На оптимизируемые управляющие параметры  , K ,  учитывая переобозначения (8), имеются
ограничения, исходя из их технического, технологического назначения
(13)
0   i  l , K  K  K , i  i  i , i  1,2,..., L .
Здесь K , K , i , i , i  1,2,..., L  заданные величины.
Поставленная проблема приведена к задаче параметрического оптимального управления
нагруженным дифференциальным уравнением [3-5]. С целью ее численного решения с применением
итерационных методов оптимизации первого порядка получены формулы компонент градиента
функционала как по координатам размещения датчиков состояния, так и по значениям
соответствующих введенных в (8) коэффициентов «усиления» в функции линейной обратной связи.
Имеются результаты численных экспериментов на тестовых задачах.
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ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ НАГРУЖЕННЫХ
УРАВНЕНИЙ С НЕЛОКАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ
Маммедбейли К.Т.
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
E-mail: memmedbeylikenan@gmail.com
Рассматривается задача восстановления коэффициентов для нагруженного одномерного
параболического уравнения:
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u ( x, t )
 ( x, t )u ( x, t )  N ( x, t )u ( x, t )  F ( x, t; C )  f ( x, t ), ( x, t )    (0; a)  (0; T ].
t

(1)

Здесь ( x, t ) − линейной эллиптической оператор:

 2 u ( x, t )
u ( x, t )
( x, t )u ( x, t )   ( x, t )
 1 ( x, t )
  2 ( x, t )u ( x, t ) ,
2
x
x

(2)

N ( x, t ) − линейный оператор нагружения, относительно которого рассмотрены следующие виды:
l3 

N ( x, t )u ( x, t )   bs ( x, t )u ( x s , t ) ,
(3)
s 1



N ( x, t )u ( x, t )   bs ( x, t )u ( x, t s ) .
(4)
s 1
 
Здесь u ( x, t ) - функция фазового состояния; xs , t s , s  1,2,..., l 3 - заданные точки нагружения,


 ( x, t )  0, 1 ( x, t ) ,  2 ( x, t ), f ( x, t ), bs ( x, t ) , bs ( x, t ) - заданные функции, непрерывные по своими
l3

аргументам.
В зависимости от выбора (3) или (4) функция F ( x, t; C ) соответственно имеет один из видов:
l

F ( x, t; C )   Bi ( x, t ) Ci (t ) ,

(5)

F ( x, t; C )   Bi ( x, t ) Ci ( x) .

(6)

i 1
l

i 1

Здесь Bi ( x, t ) − заданные непрерывные линейно-независимые функции, Ci (x) и Ci (t ) подлежат
определению, i  1,2,..., l .
Для определения идентифицируемых функций Ci (x) , Ci (t ) имеются следующие начальнокраевые условия, заданные в виде неразделенных интегральных и точечных значений фазового
состояния.
В случае оператора нагружения (3) начально-краевые и дополнительные условия имеют вид:

u( x,0)   ( x), 0  x  a ,
l1 xi   i


i 1

(7)

l3

~

~
D
(
x
,
t
)
u
(
x
,
t
)
dx

D
(
t
)
u
(
x
,
t
)

D
 j
 s (t )u( x s , t )  L0 (t ),
j
 i
l2

j 1

xi

(8)

s 1

а в случае оператора нагружения (4) условия заданы в виде:
l1 ti   i


i 1

l3


~
~
K
(
x
,
t
)
u
(
x
,
t
)
dt

K
(
x
)
u
(
x
,
t
)

K
(
x
)
u
(
x
,
t


i
j
j
s
s )  L0 ( x),

l2

j 1

ti

(9)

s 1

u(0, t )   1 (t ), u(a, t )   2 (t ),

0t T .

(10)

~ 
где t i , t j , t s − заданные упорядоченные моменты времени из 0, T  т.е. 0  t i  t i 1  T ,
 
~
0~
tj  ~
t j 1  T , 0  t s  t s 1  T , t i   i  [0, T ]; min t1 , t1   0, max t l1  1 , ~
tl2  T и для всех

i  1,..., l1 , j  1,..., l 2 выполняется условие ~
t j  t i , t i   i ; и xi , ~
x j , xs  [0; a] , 0  xi  xi1  a ,


x   0, max x   , ~
x  a и для
0~
x ~
x  a , 0  x  x  a , x    [0, a] , min x , ~



j

j 1

всех i  1,..., l1 ,

s

s 1

i

1

i

1





l1

1

l2



j  1,..., l 2 выполняется условие ~
x j  xi , xi   i  ; функции  (x) ,  1 (t ),  2 (t ) ,
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~
~
(l  1) -мерные функции K i ( x, t ) , K j ( x) , K s (x) , L0 ( x) и (l  2) -мерные функции Di ( x, t ) , D j (t )

Ds (t ) , L0 (t ) заданы и непрерывны по своими аргументам.
Требуется определить u ( x, t ) и l -мерную вектор-функцию C (t ) в случае задачи (1),(2),(3), (5),
(7),(8) (задача А) или C (x) для задачи (1),(2),(4), (6), (9),(10) (задача В).
Предложен подход, основанный на применении метода прямых и сведении исходной задачи к
задаче параметрической идентификации для обыкновенных дифференциальных уравнений. Далее
используется специальное представление решения полученной краевой задачи относительно линейной
системы дифференциальных уравнений с нелокальными условиями, с помощью которого задача
параметрической идентификации сводится к решению вспомогательных краевых задач и одной
системы алгебраических уравнений.
Аналогичный подход применен к решению обратных задач относительно нагруженного
дифференциального уравнения гиперболического типа при нелокальных условиях переопределения.
Были проведены многочисленные численные эксперименты на тестовых задачах с применением
предложенных в данной работе формул и схем численного решения. Результаты экспериментов
показали достаточно высокую эффективность для практического применения описанного подхода.
ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ ОСАЖДЕНИЯ ТВЕРДОЙ ЧАСТИЦЫ
В ГРАВИТАЦИОННОМ СЕПАРАТОРЕ
Сальников В.А.
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
E-mail: vyacheslav.salnikov98@gmail.com
В нефтяной промышленности для очистки нефти от твердых частиц зачастую применяют
гравитационные сепараторы. В гравитационных сепараторах разделение твердых частиц происходит
за счет гравитации, то есть частицы с меньшим удельным весом поднимаются вверх, а тяжелые
оседают на дно.
Следует отметить, что для обеспечения эффективной работы гравитационных сепараторов
необходимо иметь адекватную математическую модель процесса осаждения твердых частиц в
сепараторах, на основании которой возможно установление основных закономерностей
функционирования этого оборудования.
Рассматривается процесс осаждения твердой сферической частицы радиусом R в
гравитационном сепараторе. Предполагается, что при осаждении на частицу действуют сила тяжести
частицы, направленная вертикально вниз
P  mg ,
подъемная сила Архимеда, направленная вертикально вверх

FA 

mg f

p

и сила сопротивления жидкости, определяемая квадратичным законом Ньютона, также направленная
вертикально вверх

C 2
R  f u 2 (t ) ,
2
где u (t ) –скорость осаждения частицы, t –время, m –масса частицы,  f -плотность покоящейся
F

жидкости в сепараторе,  p -плотность частицы, C – безразмерный коэффициент сопротивления,
который зависит от формы частицы и режима движения.
Согласно второму закону Ньютона математическая модель осаждения твердой частицы в
гравитационном сепараторе представляется в виде
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m

mg f C 2
du (t )
 mg 
 R  f u 2 (t ) .
dt
p
2

(1)

Для уравнения (1) задается следующее начальное условие
(2)
u(0)  0 .
На основе математической модели (1), (2) поставлена задача определения времени осаждения
частицы в гравитационном сепараторе. При этом задается дополнительное условие
T

H   u (t )dt

(3)

0

где H – высота сепаратора, T – время осаждения частицы.
Для решения поставленной задачи (1)–(3) построено аналитическое решение уравнение (1) с
учетом начального условия (2) и подставлено в соотношение (3). В результате получено нелинейное
уравнение относительно времени осаждения частицы T . Для численного решения полученного
уравнения применяется метод простой итерации.
О МОДЕЛИРОВАНИИ СЕДИМЕНТАЦИИ ТВЕРДОЙ ЧАСТИЦЫ
С УЧЕТОМ СИЛЫ БАССЕ
Сальников В.А.
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
E-mail: vyacheslav.salnikov98@gmail.com
В настоящее время в нефтяной промышленности для очистки нефти от твердых частиц чаще
всего применяются гравитационные сепараторы . Принцип работы гравитационных сепараторов
базируется на действии гравитационных сил, т.е. частицы с меньшим удельным весом поднимаются
вверх, тяжелые оседают на дне. В данной работе предлагается математическая модель седиментации
твердой частицы в гравитационном сепараторе.
Согласно второму закону Ньютона математическая модель движения частицы в сепараторе
представляется в виде

m
где

u (t ) –скорость

du (t )
 P  FA  FS  FB ,
dt

осаждения частицы, t –время,

P  mg – сила тяжести частицы, FA  mg

FB  6 R 2  f

t

du

 d
0

d
t 

f
p

(1)

4
m  R 3  p –масса частицы,
3

– выталкивающая сила Архимеда,

– "наследственная" сила Бассе,

FS  6Ru(t ) – сила сопротивления жидкости. После несложных выкладок уравнение (1)
записывается в виде

9  f
du (t ) g (  p   f )
9


u (t ) 
2
dt
p
2 p R
2 p R
Для уравнения (2) задается начальное условие

t

du

 d
0

d
,
t 

u (0)  0 .

Ввиду сложности вычисления интеграла типа Дюамеля, найти аналитическое решение
интегро-дифференциального уравнения (2) не представляется возможным. В связи с этим для
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решения задачи (2), (3) предлагается численный метод с использованием модели параллельного
вычисления.
НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА В ЗАДАЧАХ КЛАССИФИКАЦИИ
Чаллари Г.Л.
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
E-mail: genrih.challari@mail.ru
Сегодня при исследовании некоторых объектов, явлений, процессов, а также при изучении
сложных космических объектов или космических объектов, имеющих структуру и состав, который
описать численно не является возможным, часто сталкиваемся с проблемой отсутствия полной
информации об, изучаемых объектах. Часто при решении задач классификации, принятия решений
мы обладаем неполными данными или данные представлены в качественной форме, а не в
количественной. В таком случае мы не в состоянии использовать вычислительные мощности
компьютерных вычислительных систем , с которыми могли бы провести огромные вычисления за
быстрый промежуток времени, так как компьютеры оперируют с численными данными. Но несмотря
на неопределенность, неполноту информации, человек способен оперировать с такими данными,
исходя из этого возникает необходимость представления неполной информации, информации, которая
в качественной форме, в компьютере. Для этого и была создана нечеткая логика, которая дает
возможность оперировать с не до конца определенной информацией с использованием функции
принадлежности, которая принимает значения в интервале [0;1], в отличие от четкой логики, где
значениями могут быть только истина 1 и ложь 0.
Сегодня одной из важных направлений, к которой уделяется важное внимание – это системы
обрабатывающие данные наподобие человеческому мозгу. В большинстве случаев человек-эксперт
обрабатывает не численные данные, даже численные абстрагируются словами в мозге человека. Чтобы
опыт и знания человека перенести в систему, необходимо создать шкалу соответствия той или иной
переменной к определенной группе, с использованием нечеткой логики этого можно достичь без
особых проблем. А также в системах управления разными сложными процессами , где несколько
факторов играют важную роль при получении результата, получить конкретное значение, на основе
которого система могла б принять решение не всегда возможно. Поэтому, создавая систему на основе
нечеткой логики, указываем степень принадлежности, на основе которых можно получить
оптимальный результат (рис. 1). В левой части рисунка показано множество с четкой границей, в
правой нечеткое множество с функцией принадлежности.

В данной работе рассматривается задача классификации космических объектов. При
использовании традиционных методов классификации, не всегда удается получить хороший результат
поэтому, при решении задачи классификации, веса исходных переменных были заменены на нечеткие
значения, затем проводилась процедура классификации. При обработке данных с использованием
нечеткой логики, мы получаем корректное разделение на определенные группы, так как указывается
степень соответствия тому или иному классу.
В отличие от четкой логики применение нечеткой логики позволяет решить ряд проблем:
1) возможность работы в условиях неопределенности;
2) можно создавать базу знаний на основе опыта эксперта;
3) создание само улучшающихся систем.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОГО МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ ПРИ
КЛАССИФИКАЦИИ ДАННЫХ
Чаллари Г.Л.
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
E-mail: genrih.challari@mail.ru
Правильная обработка данных сегодня является одной из самых способов достижения
поставленных целей. Под правильной обработкой имеется ввиду получение необходимой информации
из некоторой базы, которую можно было б использовать в различных целях – это может быть
повышение прибыли, отличить потенциально опасные типы файлов, улучшение предоставляемых
услуг, определить рекламные предпочтения, прогнозирование той или иной болезни в медицине и т.д.
Накопление информации происходит практически во всех областях нашей жизни, иногда такие базы
доходят таких размеров, что без их группировки работать с ними невозможно. Поэтому сегодня задачи
классификации относятся к широкому спектру решаемых задач. Следует отметить что выделяют
задачи классификации, где классы, на которые будет делиться исследуемый нами набор данных уже
известен, а также задачи кластеризации, где разбиение на группы происходит при анализе выборки на
отличительные и схожие свойства.
Когда набор данных имеет очень большую размерность или содержит избыток показателей того
или иного объекта, процесса, явления и т.д., классифицировать такие данные вызывает некоторые
трудности. Чтобы уменьшить размерность данных, а также определить наиболее важные показатели
применяют разные методы. Одним из наиболее часто используемых методов является метод главных
компонент(МГК). Основа метода в том, что выборка данных анализируется по степени разброса
(дисперсии), исходные данные заменяются на новые по следующему правилу- та переменная, которая
имеет больший разброс является главной компонентой, и так по убывающей. Переменные, которые
имеют очень маленький разброс могут не учитываться. При такой замене, данные большой
размерности заменяются новыми значениями, называемыми главными компонентами в порядке
уменьшения по дисперсии рис. 1. В задачах классификации данные сначала обрабатываются с
помощью МГК, потом результат классифицируется оптимальным для решаемой задачи методом.
Таким образом можно избавиться от избытка информации – шума, наличие которой может приводить
к некорректным результатам.

рис. 1
Но МГК имеет недостаток – это чувствительность к выбросам иными словами сильно
отличающимся значениям. Этот недостаток можно устранить, если объединить МГК и нечеткую
логику. В отличие от строго значения истина 1 или ложь 0, мы используем функцию принадлежности,
которая принимает значения в интервале [0;1]. В таком случае без проблем получается проецировать
как неопределенные значения, так и резко отличающиеся. Результат МГК легче классифицировать.
В работе рассматривалась задача классификации сложных космических объектов, чтобы
избавиться от шума, а также и от выбросов сначала исходные данные были обработаны с помощью
МГК, результат которой использовался для классификации.
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II BÖLMƏ
ELEKTROENERGETİKA

NEFT-QAZMA QURĞUSUNUN ELEKTRIK AVADANLIĞININ IDARƏETMƏ SISTEMININ
ARAŞDIRILMASI
Abbaslı S.F.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: semral330@gmail.com
Müasir qazıma qurğularında öz təyinatlarına və güclərinə görə müxtəlif maşın və mexanizmlər istifadə
olunur ki, bunlar da mühərrikdən, enerji verilişi avadanlıqlarından və idarəetmə aparatlarından təşkil olunan
uyğun intiqallarla təmin olunur. Heç şübhəsiz ki, bu zaman istifadə edilən intiqalın tipi və konstruksiyası
qazıma qurğusunun texniki-iqtisadi göstəricilərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Neft qazıma
qurğularında əsas və köməkçi intiqallar ayırd edilməkdədir.
Qazıma bucurqadı, rotor və nasoslar üçün nəzərdə tutulan intiqallar əsas intiqal hesab olunur.
Kompressorların, gilqarışdırıcıların, balta verici avtomatların, yağ nasoslarının, endirib-qaldırma
əməliyyatlarının mexanikləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan aqreqatların və qazma qurğusunun digər
mexanizmlərinin intiqallarında isə köməkçi intiqallar istifadə olunmaqdadır.
Qazıma qurğularında tətbiq edilən mühərriklərin növündən asılı olaraq intiqallar dizel, qazturbin və
elektriki olurlar. Dizel və həmçinin qazturbin tipli intiqallar avtonom hesab olunurlar, yəni onlar elektrik
təchizat şəbəkəsindən asılı deyillər. Ölkə ərazisində biləvasitə enerji sitemindən uzaqda yerləşən ərazilərdə
qazılan kəşfiyyat və istismar quyularının qazıma qurğularında istifadə olunmaqdadır. Bu intiqallardan fərqli
olaraq elektrik intiqalları qeyri-avtonom hesab olunur belə ki, onların qidalanması elektrik təchizat
şəbəkəsindən olur.
Neft mədənlərinin elektrik enerjisi ilə qidalanmasını həyata keçirən iki müxtəlif sxem istifadə olunur.
Bunlar radial və magistral sxemlərdir. Əgər tələbatçı müstəqil olaraq elektrik enerji sistemindən qida alırsa bu
cür sxem radial qoşulma sxemi adlanır. Radial sxemdə qidalanma xəttinin təmiri zamanı elektrik təchizatında
III kateqoriyalı tələbatçı istifadə olunur. Əgər istifadə olunan xətt hava xətti olarsa, həmin sxem II kateqoriyalı
tələbatçılara tətbiq edilə bilər, bu halda xəttə avtomatik təkrar qoşma quruluşunun olması məqsədə uyğun hesab
olunur. Bu sxemdən neft mədənlərində II kateqoriyaya aid qazma qurğularının, köməkçi müəssisələri və eləcə
də digər obyektləri bəsləmək məqsədilə istifadə olunur.
Neft mədəni ərazisində yarımstansiyaların yerləşmə yerinin düzgün olaraq seçilməsi və onun tipini və
gücünün düzgün təyin olunması, enerji veriliş sxeminin səmərəli qurulmasının əsasını təşkil edir. I və eləcə də
II kateqoriyalı tələbatçılara malik yarımstansiyalarda iki transformator qoyulmalıdır. Bundan əlavə güc
transformatorlarının gücünün və sayının düzgün texniki və iqtisadi əsaslandırılaraq seçilməsi elektrik təchizat
sxeminin qurulması üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Hal-hazırda neft mədənlərində elektrik təchizatında lazım olan etibarlılıq elektrik tələbatçılarının
kateqoriyaları ilə müəyyən edilir. Elektrik təchizatına verilən əsas tələblər ondan ibarətdir ki, o yüksək əmək
məhsuldarlığını, məhsulun lazımi keyfiyyətini və minimal maya dəyərini təmin etməlidir. Neft mədənlərinin
daxili elektrik təchizat şəbəkələrinə irəli sürülən tələblər bunlardır:
1. Tələbatçıları fasiləsiz olaraq elektrik enerjisi ilə təchiz etmək, təchizat nöqteyi-nəzərdən o elektrik
sxemi fasiləsiz hesab olunur ki, elektrik şəbəkəsində hər hansı element (cərəyan daşıyan naqil, transformator,
kommutasiya avadanlğı və s) zədələnən zaman rele mühafizəsi xətti açarsa, yükün bəslənməsi 2-3 saniyə
ərzində avtomatik olaraq digər xətin üzərinə keçirilmiş olsun.
2. “Elektrik qurğularının quruluş qaydalarını” nəzərə alaraq nominal işçi rejim halında gərginliyin
nominaldan fərqlənməsi elektrik mühərriklərinin düyünlərində 5%, işıqlanma qurğularında isə 2,5%-dən çox
olmasın. Elektrik mühərriklərinin nominaldan aşağı gərginliklə bəslənməsi onlarda fırlandırıcı momentin
azalmasına, mühərrikin bütünlüklə həddindən artıq qızmasına və ümumilikdə onun istismar müddətinin
azalmasına gətirib çıxarır. Təchizat gərginliyinin nominaldan yuxarı olması isə elektrik avadanlıqlarında
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izolyasiyanın pozulması nəticəsində tələbatçıların davamlı olaraq sıradan çıxmasına səbəb olur ki, bu da
onların xidmət müddətinin azalması deməkdir.
QAZMA QURĞUSUNUN ƏSAS MEXANİZMLƏRİNİN QİDALANDIRMA VƏ İDARƏETMƏ
SİSTEMLƏRİ
Abbaslı S.F.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: semral330@gmail.com
Qazma qurğularının elektrik intiqallarında gücü onların qidalandırma mənbələrinin gücü ilə müqayisə
oluna bilən idarə edilən tiristor çeviricilərinin (TÇ) istifadəsi, TÇ-nin çıxış gərginlikləri azaldıqca,
qidalandırmanın reaktiv gücünün istehlakının artması, bununla bağlı olaraq elektrik intiqallarının qidalandırma
sisteminin gərginliyinin azalması və şəbəkə gərginliyində ali harmonikaların artmasına səbəb olur. Bu, elektrik
intiqallarının işqabiliyyətliliyinə mənfi təsir göstərir və qazma qurğusunun bütün elektrik kompleksinin
energetik göstəricilərinin pisləşməsinə səbəb olur. Bu mənfi təsiri aradan qaldırmaq üçün tənzimlənən filtr
kompensasiya qurğuları (FKQ) istifadə olunur. Onların işinin keyfiyyəti, elektrik intiqalının sürətini
tənzimləyərkən təhrif əmsalını geniş dəyişikliklər diapazonu ilə məhdudlaşması və qazma qurğusunun
qıdalandırıcı şəbəkəsinin reaktiv enerji istehlakının avtomatik tənzimlənməsi sistemlərinin göstəriciləri ilə
bağlıdır. Sabit cərəyan elektrik intiqalları ilə təchiz edilmiş qazma qurğuları kompleksinin qidalandırma
sistemlərinin energetik göstəricilərinin ilkin qiymətləndirilməsini onun enerji təchizatı sxemi və qidalandırıcı
şəbəkənin reaktiv gücün tiristor kompensatorunun idarəetmə sistemi (RGTK) əsasında vermək olar. Şək.
1-də RGTK-nın köməyi ilə reaktiv gücün tənzimlənməsi zamanı QQ-nun energetik göstəricilərinin
qiymətləndirilməsi üçün götürülən БУ-5000/400 qazma qurğusunun sadələşdirilmiş elektrik təchizatı
gətirilmişdir.

Şəkil 1. БУ-5000/400 qazma qurğusunun elektrik təchizatı sistemi
Qazma qurğusunun enerji ilə təchizatı, 35 kV-luq üçfazalı dəyişən cərəyan hava elektrik veriliş xəttindən
həyata keçirilir. ТV1 transformatorunun ikinci tərəf dolağında 6.3 kV-luq gərginlik qazma qurğusunun
komplekt paylayıcı qurğusunun
ümumi şinlərini və TV2 transformatorunu
qidalandırır. TV2
transformatorunun ikinci tərəf dolağında alınan 667 V gərginlik qidalandırma şinlərindən МН1, МН2 qazma
nasoslarına, MP rotoruna və МЛ bucurğad mexanizmininə, elektrik ötürücülərinin tiristor çeviricilərinin,
həmçinin Хр şəbəkə reaktorlarının vasitəsilə verilir. Bucurğadının elektrik intiqalının tiristor çeviricilərinin və
RGTK-nın çıxışında hamarlaşdırıcı reaktorlar Ld1 və Ld2 qoşulmuşdur. ТVЗ transformatoru tərəfindən qazma
qurğusunun qalan elektrik yüklənmələrinin qidalandırılması təmin edilir. Qazma qurğusu şəbəkəsini
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qidalandıran elektrik enerjisinin keyfiyyətini artırmaq məqsədilə reaktiv gücü tənzimləmək üçün 6.3 kV-luq
şində bir tənzimlənməyən filtr kompensasiya qurğusu (FKQ) və 667 V şində RGTK istifadə olunur.
Tənzimlənməyən FKQ modulu şəbəkə cərəyanının beşinci harmonikasının rezonansına köklənir və
üçfazalı qidalandırma sxemi üzrə reallaşdırılmışdır. Burada hər fazada ardıcıl olaraq ümumi tutumu 28,2 mkF
olan bir kondansator və 15.25 mHs induktivliyi olan bir reaktor birləşdirilmişdir. Modulun nominal reaktiv gücü
1000 kVAR-dır. Tiristor çeviriciləri qazma qurğusunun elektrik təchizatı sistemindəki gərginliyin təhrif
olunmasına və onda gərginlik və cərəyanların yüksək harmonikalarının yaranmasına səbəb olur.
Sabit cərəyan elektrik intiqallı qazma qurğularında mövcud olan bu və digər çatışmazlıqları aradan
qaldırmaq üçün tezliyi tənzim olunan dəyişən cərəyan intiqallarından istifadə etmək məqsədəuyğundur. Tezliyi
tənzim olunan asinxron mühərrikli elektrik intiqallarına keçid, qazma qurğusunun bütün elektrotexniki
kompleksinin energetik göstəricilərinin yaxşılaşmasına və şəbəkədə güc əmsalının nəzərəçarpacaq dərəcədə
yüksəlməsinə gətirib çıxarır.
GƏMİ QAZANLARI VƏ ONLARIN İSTİSMAR EFFEKTİVLİYİNİN ARTIRILMASI
Abuşov Q.B.
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
E-mail: khan.abuşov@gmail.com
Gəmilərdə texnoloji və məişət tələbatçılarını buxar və isti su ilə təmin etmək üçün qazanlardan geniş
istifadə olunur. Gəmi qazanları kimi suborulu (mayeborulu), qazborulu, suborulu-qazborulu və
kombinəedilmiş qazanlar istifadə olunur.
Gəmiçilikdə XX əsrin əvvəllərində daha çox odborulu və kombinə olunmuş qazanların tətbiqinə
prioritet verilirdi. Keçən əsrin ikinci yarısından başlayaraq isə suborulu qazanların istifadəsinə prioritetin
verilməsinə başlanıldı. Hazırda istilik məhsuldarlığı 30-35 min KVt-dən az olduqda odborulu qazanların, həm
gəmiçilikdə, həm də stasionar energetikada tətbiqinin səmərəli olduğu isbat olunub. Lakin böyük
məhsuldarlıqda və yüksək təzyiqlərdə suborulu qazanların istifadəsi prioritet hesab olunur.
Odborulu qazanların müsbət cəhətlərini nəzərə alaraq, son 10-15 ildə “Azərbaycan Xəzər Gəmiçiliyi”
QSC-nin tabeçiliyində olan donanmalarının (Neft-Qaz Donanması, Xəzər Nəqliyyat Donanması) gəmilərində
daha çox odborulu qazanlar istifadə olunur. Gəmiçiliyin “Şamaxı” tankerində 2017-ci ildə istilik gücü 4,5 min
KVt olan iki ədəd LMBQ -7000/10 (Lənkəran Mexanikləşdirmə MMC-nin istehsalı) buxar qazanı
quraşdırıldı. Bu qazan Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının “Gəmi Energetik Qurğuları” kafedrasının
əməkdaşlarının rəhbərliyi ilə “Xəzər Dəniz Nəqliyyat Layihə-Axtarış və Elmi-Tədqiqat İnstitutu”nda
layihələndirilmişdir. LMBQ -7000/10 buxar qazanının əsas texniki xarakteristikası cədvəldə verilib.
№
1

Qazanın əsas xarakteristikası
İstehsal edən zavod

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Qazanın markası
Qazanın buxar məhsuldarlığı, Kq/saat
Buxarın təzyiqi, Mpa
Buxarın temperaturu, oC
Bəsləyici suyun temperaturu, oC
Qazanın F.İ.Ə., %
Qazanın su həcmi, m3
Qazanın buxar həcmi, m3
Qazanın xarici örtüyünün diametri, mm
Qazanın uzünluğu, mm
Yanacağın növü
Tüstü qazlarının temperaturu, oC

Göstəricinin ədədi qiyməti
Lənkəran Mexanikləşdirmə
MMC
LMBQ-7000/10
7000
0,1
180
100
92
9,7
2,73
2400
4040
dizel, mazut
200
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LMBQ -7000/10 buxar qazanı odborulu üç yollu üfüqi buxar qazanıdır. Odborusu uzunluğu 3000 mm,
xarici diametri 970 mm, divarının qalınlığı 20 mm olan dairəvi və hamar formalıdır. Odborusunda
istilikötürmənin intensivləşdirilməsi nəzərdə tutulmayıb. Tüstü borucuqları uzunluğu 3005 mm, xarici
diametri 48 mm, divarın qalınlığı 3,2 mm olan dairəvi və hamar formalıdır. Bu borucuqlarda istilikötürmənin
intensivləşdirilməsini təmin etmək məqsədilə burulmuş lenta istifadə olunub (şəkil 1).

Şəkil 1. LMBQ-7000/10 buxar qazanının tüstü borucuqlarında
istifadə olunan intensifikator
LMBQ -7000/10 buxar qazanının istismar təcrübəsi göstərir ki qazanın etibarlığı və yanacaq faydalılığı
layihə göstəricilərinə uyğun gəlir. Bu qazanın işinin daha da yaxşılaşdırılması üçün iki istiqamətdə işin
aparılması məqsədəuyğundur: əvvəla, istismar zamanı texniki istismar qaydalarının tələbləri vaxtında icra
olunmalı və bu tələblərin üzərində geniş dayanmağa zərurət yoxdur; ikincisi, qazanın ekoeffektivlik
göstəricisinin yaxşılaşdırılmasına zərurət vardır.
İkinci istiqamət Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının (İMO) əsas tələblərindən biridir və gəmi qazanlarının
ekoloji göstəricilərinin yaxşılaşdırılması günümüzün aktual problemi olaraq qalır. Bu məqsədlə tüstü
qazlarının resirkulyasiyasının tətbiqi uğurlu variantdır. Bu zaman ocaq kamerasında tüstü qazlarının
temperaturunu 1500-1600 oC qədər azaltmaqla ocaq kamerasında azot oksidinin (NOx) yaranmasını 30 %
qədər azaltmaq mümkündür. Eyni zamanda qazanın əsaslı təmiri zamanı odborusunun profilini də dəyişmək
olar. Bu məqsədlə şaquli ellepisvari odborusu istifadə oluna bilər. Tüstü qazlarının resirkulyasıyası zamanı
ocaqda şüalanma ilə verilən istilik azaldığından, tüstü borucuqlarında mürəkkəb intensifikasiyanı tətbiq
etməklə konveksiya ilə verilən istiliyin miqdarını artırmaq mümkündür.
İstilikötürmənin intensivləşdirilməsi problemi, həmişə tədqiqatçıların və konstruktorların diqqət
mərkəzində olmuşdur. Bu problemə çoxsaylı tədqiqatlarda baxılıb və bu məqsədlə konkret üstilikmübadiləsi
aparatları üçün müxtəlif forma və üsulların istifadəsi tövsiyyə olunub. Hazırda istilikötürmənin
intensivləşdirilməsinin çoxsaylı üsulları məlumdur və onlar üç - aktiv, passıv və mürəkkəb (kombinəedilmiş)
qrupda təsnifatlaşdırılır. İstilikötürmənin intensivləşdirilməsinin təsnifatlaşdırılması ilk dəfə A.E.Berqlis
tərəfindən təklif edilib. Məruzədə istilikötürmənin intensivləşdirilməsi metodları təhlil olunmuş və gəmiçilik
praktikasında istifadəsi üçün tövsiyyələr işlənmişdir.
Gəmiçilik praktikasında iki və daha çox üsulun eyni zamanda tətbiqi ilə mürəkkəb (kombinəedilmiş)
intensivləşdirmə metodlarından istifədə halları omayıb. İlk dəfə, 2017-ci ildə Xəzər Dəniz Nəqliyyat LayihəAxtarış və Elmi-Tədqiqat İnstitunda məhsuldarlığı 3000 kq/saat olan şaquli qazborulu buxar qazanının (LMQB
- 3000/Ş markalı buxar qazanı) layihələndirilməsi zamanı mürəkkəb intensivləşdirmə metodu tətbiq olunub.
Tüstü borucuqları hamar borulu deyil, enkəsik boyunca həlqəvari sıxılmış intensifikatorlu borudan (2) və
borunun daxilində burulmuş lentvari intensifikator deyil, əyilmiş lövhəli turbulizator (3) istifadə olunmuşdur
(şəkil 2).

Şəkil 2. LMBQ-3000/10 Ş buxar qazanının tüstü borucuğunun kəsiyi
1- boru lövhəsi, 2 - enkəsik üzrə həlqəvarı sıxılmış boru, 3- əyilmiş lövhə (turbulizator)
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Nəticə olaraq, demək olar ki gəmi qazanlarında innovativ texnologiyaları tətbiq etməklə qazanların
həm kompaktlığını və ekoeffektivlik göstəriciləri yaxşılaşdırmaq mümkündür. Bu isə müvafiq elmi-tədqiqat
və layihə-konstruktor işlərinin aparılmasını tələb edir.
AZƏRENERJİ SİSTEMİNİN TİMSALINDA DİNAMİKİ DAYANIQLIĞIN HESABLANMASI
Ağayev H. B.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: haci.aghayev@gmail.com
Sistem adı altında tam vahid kimi fəaliyyət göstərən, tərkibində qarşılıqlı əlaqəli elementlərin birliyi
nəzərdə tutulur. Sistemin özü daha mürəkkəb sistemin elementi ola bilər.
Mürəkkəb sistem anlayışı əsasən birmənalı deyil. Çoxsaylı təriflər mövcuddur ki, heç birini nə
dəqiqləşdirmək nə də təkzib etmək mümkün deyildir, çünki təriflərin hər biri baxılan konkret obyektlə
əlaqəlidir.
Məlumdur ki, sistemin mürəkkəbliyi elementlərinin sayı və onların yerinə yetirdiyi funksiyalarla,
yüksək rabitəlilik dərəcəsilə, idarəedici təsirlərin seçilməsinin alqoritmlərinin mürəkkəbliyi və böyük həcmdə
informasiyaların işlənməsi ilə müəyyən olunur.
Mürəkkəbliyin bu tərifinə struktur və funksional mürəkkəblik anlayışları da əlavə edilir.
Sistem yanaşması – mürəkkəb sistemlərin bütün baş xassələrini və onların qarşılıqlı əlaqələrini nəzərə
alan, elmi cəhətdən əsaslandırılmış metoddur.
Sistem yanaşması özünün yüksək səviyyəli ümumiliyinə görə dialektikanın qarşılıqlı əlaqə və inkişaf,
hissənin və tamın keyfiyyətcə fərqi, sistemlilik, inteqrativlik, formalizasiya və s. kimi vacib əsaslarına
söykənir.
Sistem yanaşmasının əsasında iki mərhələ durur: makro və mikro öyrənmə. Birinci sistemin inteqrativ
xarakteristikalarını öyrənməklə strukturun detallaşmasını istisna edir. İkinci isə sistemin mürəkkəbliyni
öyrənir. Birinci halda əsas metodoloji prinsip “giriş – çıxış”dırsa, ikincidə sistemin elementləri arasında əlaqə,
onların effektivliyi, stukturu və s.-nin öyrənilməsi tələb olunur.
Əsasən EES-in böyük sistem kimi o tərəf və xassələrinə baxılır ki, EES-in inkişafı şəraitində rejim və
dayanıqlığın dispetçer idarəçiliyini keyfiyyətcə qiymətləndirmək üçün onları ayırmaq imkanı olsun.
Sistem yanaşmasının əsaslarına sistem analizinin metodoloji prinsipləri söykənir.
Sistemin əsasını onun xassələrini müəyyən edən struktur təşkil edir.
Sistemin strukturu onun elementlərinin və əlaqələrinin fəzada və zamana görə dayanıqlı nizamlı
düzülüşüdür.
Fəzada struktur elementlərin altsistemə, altsistemin isə sistemə birləşməsindən ibarətdir.
Zamana görə struktur ekstensiv və intensiv ola bilər.
Ekstensiv strukturlarda elementlərin sayının artması baş verirsə, intensiv strukturlarda elementlərin say
tərkibi sabit qalmaqla, əlaqələrin miqdarı və onların güclərinin artması baş verir.
Çox saylı generasiya və yük mərkəzləri (elementlər) elektrik verilişi xətləri (EVX) (əlaqələr) vasitəsilə
sistemə (fəzada struktur) birləşirlər. Sistemlərarası əlaqələr EES-i daha mürəkkəb sistemin (Birləşmiş EES
(BEES)) elementinə (altsisteminə) çevirir.
EES inkişaf etdikcə yeni generasiya və yük mərkəzləri (ekstensiv struktur), həmçinin düyün nöqtələrinin
sayının dəyişməz halında EVX işə daxil edilir (intensiv struktur). EES-in xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki,
əksər hallarda sistemin fəaliyyətinin zəruri şərti kimi, bir tərəfdən elementlərin sayı və əlaqələri eyni vaxtda
inkişaf edir, digər tərəfdən isə, EES-in elementləri arasındakı funksional əlaqələr böyük əhəmiyyətə malikdir.
Strukturun xarakteristikalarını ümumiləşmiş iki qrup formasında təsvir etmək olar.
Birinci qrupa sistemin iyerarxikliyi ilə əlaqəli xarakteristikaları daxildir: səviyyələrin (altstemlərin)
miqdarı; səviyyələr (altsistemlər) arasında əlaqələrin xarakteri; mərkəzləşmənin və qeyri-mərkəzləşmənin
dərəcəsi; sistemin altsistemə parçalanma əlamətləri.
Yuxarıdakı xarakteristikalar qrupu bilavasitə sistemin mürəkkəbliyi ilə əlaqəlidir.
İknci qrupa sistemin fəaliyyətinin effektivliyi ilə əlaqəli xarakteristikalar aiddir:etibarlıq; dözümlülük;
dayanıqlıq və dayanıqlıq qabiliyyəti; həssaslıq; reaktivlik (cəldlik); effektivlik; ekolojilik; buraxma qabiliyyəti;
yeniləşmə qabiliyyəti.
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EES-lər inkişaf edərək mürəkkəbləşdikcə bu xarakteristikalar biri-birinə daha sıx qarşılıqlı təsir etməyə
başlayırlar və biri-birindən qarşılıqlı asılı vəziyyətə gəlirlər. Bu isə EES-in inkişafı şəraitində rejim və
dayanıqlığın idarəçilik məsələlərinin həllində sistem yanaşmasının tətbiqini əsaslandırır.
EES-i idarə etmək, onun vəziyyətinə nəzarət etmək üçün, yuxarıda sadalanan xarakteristikaların
məzmununa kəmiyyətcə qiymətləndirmənin əlavə olunması zəruridir.
Dayanıqlıq – dinamik sistemin əsas və vacib xassəsidir, onun itməsidən sistem öz funksiyalarını itirir
və fəaliyyətini dayandırır. O, sistemin həyəcanlanmadan sonra ilkin və ya ona yaxın vəziyyətə qayıtması
qabiliyyətini xarakterizə edir.
Dayanıqlıq qabiliyyəti – müəyyən vaxt ərzində dinamik obyektlərin zəruri iş xassələrini saxlaması
qabiliyyətidir.
NAQİLLƏRİN SARINMASINDA İSTİFADƏ OLUNAN QÜVVƏ İZLƏYİCİSİ
Allahverdiyev R.M.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: raufemreli@gmail.com
Sarğacların hazırlanma prosesində keyfiyyətli sarınma sürətinin artırılması şərtlərindən biri də sarınma
prosesi zamanı naqillərin dartılmasının sabit saxlanılmasıdır. Bəzi qurğularda, məsələn ifrat keçiricili
maqnitlərdə, diametri ( 0,06-0,08 ) mm-dən az olan mis naqillərdən hazırlanmış sarğaclar tətbiq edilir. Belə
qurğularda sarğacın aktiv müqavimətin müəyyən qiymətdə olması vacib şərtlərdən biridir. Sarınacaq naqilin
diametri az olduğu zaman bu müqavimətin qiyməti sarınma prosesində naqilin dartma qüvvəsindən asılı olaraq
dəyişilir. Bundan başqa düzbucaqlı karkaslara sarınmada, dolanmış naqilin düzbucaqlı karkasın yanından
səthinə keçəndə naqilin dartılmasından kəskin dəyişikliklər baş verir. Bu proses naqilin qırılmasına səbəb ola
bilir. Bunun qarşısını almaq üçün iş prosesində naqilin dartılma qüvvəsini sabitləşdirən xüsusi qurğu tələb
olunur.
Hal-hazırda naqilin dartılması üçün müxtəlif qurğular ( mexaniki, elektromexaniki və qazo-dinamik )
məlumdur. Onlardan ən mükəmməl naqilin dartılmasını izləyən elektron qurğusudur. Lakin belə qurğular da
bir sıra nöqsanlara malikdirlər. Belə ki, mexaniki dartma qurğuları ətalətlidir, mürəkkəb kinematik sxemlərə
malikdirlər, bunun nəticəsində yüksək sürətdə kiçik diametrə malik ( 0,1 mm-ə kimi ) naqillərin sarınmasına
icazə verilmir. Elekron sxemli qurğuların sazlanmaları etibarsızdır və quruluşca mürəkkəbdirlər.
Sadalanan nöqsanlar levitasiya ekranı olan izləyicilərdə əsaslanan qurğular yoxdur. Bir qurğunun
konstruksiyası həm etibarlıdır həm də quruluşca sadədir. Naqilin dartılma qüvvəsi dəqiq sabitləşdirilir.
Bu qurğunun aşağıdakı bəzi xüsusiyyətlərini qeyd etmək lazımdır :
1. Naqilin dartılma qüvvəsini sabitləşdirən qurğu iki induksion levitasiya elementi olan izləyici
sistemdir. Onlardan biri qüvvə çeviricisinin funksiyasını yerinə yetirir və nəticədə naqilin dartılma qüvvələri
idarə dolağı ilə avtomatik olaraq tənzimlənirlər. Bu halda qüvvə çeviricisinin ekranına təsir edən ümumi qüvvə
dəyişir.
2. İzləyici çeviricinin ikinci hissəsi icraedici mexaniziminin funksiyasını yerinə yetirir. İzləyicinin
ekranı yuxarı qalxdığı zaman ikinci hissənin ekranı aşağı enir. Nəticədə çarxların həm sürtünmə qüvvələri həm
də naqilin dartma qüvvəsi azalmış olur. Ekranın yerini dəyişdikdən sonra dolağın cərəyanı sabit qalır.
220/110/35/6 kV RƏQƏMSAL YARIMSTANSİYANIN İNFORMASİYA ŞƏBƏKƏSİNİN
SƏMƏRƏLİLİYİNİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ ANALİZİ
Aslanzadə P.T.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: punhanaslanzade2017@gmail.com
Rəqəmsal yarımstansiya - ən müasir texnologiyalardan istifadə edən yeni nəsil yarımstansiyadır.
Cihazlar arasında məlumat mübadiləsi və avtomatlaşdırma sistemləri layihələndirmənin həll etdiyi əsas
vəzifələrdən biridir. Günümüzdə rəqəmsal yarımstansiyanın informasiya şəbəkəsinə ən çox rast gəlinən
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yanaşma mütəxəssis yanaş masıdır. Bu yanaşmaya uyğun olaraq telekommunikasiya texnologiyaları
sahəsindəki mütəxəssislər öz təcrübələri və ekspert qiymətləndirmələri əsasında müəyyən problemin və ya
problemlər sinifinin həllini təmin edən kompüter sistemlərinin layihəsini həyata keçirirlər. Bu yanaşma layihə
mərhələsində xərcləri minimuma endirməyə, informasiya sisteminin tətbiqi xərclərini tez bir zamanda
qiymətləndirməyə imkan verir.
Digər bir yanaşma fiziki modelləşdirmədir. İnformasiya şəbəkələrinin analizində fiziki modelləşdirmə
imkanları olduqca məhduddur. Bu model sistemin öyrənilmiş parametrlərinin az sayda birləşməsini təyin
edərkən, fərdi problemləri həll etməyə imkan verir. Kompüter şəbəkəsinin tam miqyaslı modelləşdirilməsi
halında, çoxlu sayda rabitə cihazından - rele mühafizə və avtomatlaşdırma cihazlarından istifadə edərək onun
işləmə prinsipini müxtəlif variantlarda yoxlamaq demək olar ki, mümkün deyil. Ancaq topologiyanı müəyyən
formada dəyiş dirirsək, fiziki modelləşdirmə imkanları arta bilər. Bununla belə, şəbəkədəki müxtəlif bölgələrin
statistik xüsusiyyətlərini əldə etmək olduqca çətindir. Yarımstansiyada interfeysin istifadəsinə dair statistik
məlumatları proqramlı şəkildə silmək mümkündürsə, açarda və ya optik keçiddə bu, demək olar ki, qeyrimümkün ola bilər. Əldə olunan nəticələrin təhlili hesablamaların mürəkkəbliyi ilə çətinləşir.
Alternativ olaraq, modelin inkişafını və hesablama sisteminin modelləşdirilməsini əhatə edən yanaşma
istifadə edilə bilər. Bu yanaşma, rabitə şəbəkələri üzərində qurulmuş və proqramlaşdırma elementləri olan və
modellər yaratmağa imkan verən OPNET Modeler simulyasiya proqram sistemini araşdırır. Bu cür proqram
sistemləri, onun topologiyası və istifadə olunan protokolları, şəbəkə cihazları arasındakı məlumat axınının
intensivliyi, rabitə xətlərinin uzunluğu, istifadə olunan avadanlıq və tətbiqetmə növlərinə dair ilkin
məlumatlara əsasən şəbəkə modeli yaratmağa imkan verir.
BEK 61850 standartı informasiyanı ötürmə müddətləri üçün ciddi tələblər qoyur. İnformasiyanın
yarandığı və alındığı andan etibarən, məlumatın ötürülməsinin ümumi vaxtı və gecikmələr, rele mühafizə və
avtomatlaşdırma sistemlərinin layihələndirilməsi üçün zəruridir. Bu tezis rəqəmsal yarımstansiyanın
informasiya şəbəkəsini, avtomatlaşdırma sisteminin əsas avadanlığı ilə modelləşdirərək tələb olunan məlumatı
ötürmə müddətinin və rabitə kanalının effektiv yüklənməsinin təmin edilməsi məsələlərini araşdırmağı
hədəfləyir.
Analizi aparmaqda məqsəd 220/110/35/6 kV rəqəmsal yarımstansiyanın informasiya şəbəkəsinin
səmərəliliyinin modelləşdirilməsi, təhlili və məlumat yükünün idarə olunması üçün tövsiyələrin
hazırlanmasıdır.
Bu məqsədə çatmaq üçün aşağıdakı vəzifələri həll etmək lazımdır:
1. Məsələnin vəziyyətinin təhlili;
2. Obyektin xüsusiyyətləri və tədqiqat metodları;
3. Ağıllı elektron cihazların rabitə interfeysi və 220/110/35/6 kV rəqəmsal yarımstansiyanın informasiya
şəbəkəsinin modelinin hazırlanması;
4. BEK 61850 standartının tələblərinə uyğun olaraq, 220/110/35/6 kV-lik yarımstansiyanın rele
mühafizə si və avtomatlaşdırma funksiyaları həyata keçirilərkən stansiya xəttinin Ethernet şəbəkəsindəki
məlumat yükünün təhlili;
5. İnformasiya şəbəkəsinin səmərəli fəaliyyətini təmin etmək və informasiya yükünün idarə olunması
üçün tövsiyələrin hazırlanması.
MÜASİR DEZİNTEQRATORLARIN QURULMASI
Babayev A.N.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: Babayev.ali1997@gmail.com
Müasir zamanda müxtəlif istehsal sahələrində proseslərin avtomatlaşdırılması geniş tətbiq olunur. Bu
məqsədlərə çatmaq məqsədilə müasir avtomatlaşdırma sistemləri qurğuları tətbiq olunur. Dənəvər
materialların xırdalanması üçün müxtəlif destabilləşdirici amillərə qarşı davamlılığını və dayanıqlığının
artırmaqla istismar xərcləri və sığorta risklərinin azalmasına nail olmuşlar. Bu nəticələr onu göstərir ki, dənəvər
materialların xırdalanmasının səmərələliyinin artırılması imkanları daha böyükdür.
Əsas çatışmazlıq rotorların qeyri-bərabər aşınmasıdır ki, bu da rotorların balanslaşdırmasını pozur və
podşipniklərin aşınmasını həyata keçirir. Bu xırdalanan materialların rotorun uzunluğu boyu qeyri-bərabər
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paylanması ilə bağlıdır. Digər çatışmazlıq möhkəmlik xüsusiyyətləri geniş aralıqda dəyişən materialların
xırdalanmasında məhsuldarlığın məcburi azalmasıdır. Göstərilən materialların xırdalanmasında dezinteqratora
material verən qidalandırıcının məhsuldarlığının ilkin materialların möhkəmliyinin artması ilə azalması və
əksinə, baş verdikdə bu rejim optimal hesab edilir. Bu vəziyyətdə xırdalayıcı kompleksin məhsuldarlığının
maksimal mümkün olan məhsuldarlığı təmin edilir.
Axında ilkin materialların möhkəmlik göstəricilərini ölçən vericilərin olmaması üzündən, materialların
xüsusiyyətlərinin dəyişməsi zamanı qidalandırıcının məhsuldarlığının tənzimlənməsi mümkün olmur. Bu
hallar xırdalanmaya artırılmış bərklik xüsusiyyətləri olan material daxil olur, yəni dezinteqrator minimal
məhsuldarlıqla işləməyə məcbur olduğu hala əsasən qidalandırıcının məhsuldarlığının müəyyən edilməsini
məcbur edir.
Dezinteqratorun müxtəlif xüsusiyyətlərinin araşdırılmasına, məsələn onun növlərinin seçilməsi
məsələləri, uğunlaşdıran tənliyin məlum olmayan parametrlərin hesablanmasına, pres materialının
doğranmasında istifadə olunan vibroələyin dinamiki sisteminin əsas amplitud-tezlik xarakteristikası müəyyən
edilməsinə, zamandan, lövbərin yerləşdiyi yerdən və yüklənmə ölçüsündən asılı olaraq dəyişən səpələnmənin
maqnit sahəsinin zaman xarakteristikasının mexaniki rəqslər amplituduna etibarlı nəzarətin təmin edilməsinə
çoxsaylı tədqiqatlar həsr olunmuşdur.Alınmış modelin və hal parametrlərinin istifadəsilə tənzimləmə
strukturunun həndəsi izahı verilmişdir.
Hər hansı yüklənmə və möhkəmlik həddinin aşması nəticəsində bərk material parçalarının daxili
gərginliyin kritik vəziyyətində dağılma prosesi xırdalanma adlanır. Materilda gərginlik mexaniki yüklənmə,
temperatur təsirindən, ultrasəs dalğaları və s. amillər tərəfindən yarana bilər. Müasir istehsalatda ən çox
mexaniki xırdalanma üsulundan istifadə olunur. Xırdalanma prosesi doğrama və üyütmə hissələrinə ayrılır, bu
məqsədlə istifadə edilən qurğular isə doğrama maşınları və dəyirmanlar adlanır. Məhsulun hisslərinin
ölçülərindən asılı olaraq (hissəciklərin son ölçüsü dk) xırdalanma aşağıdakı növlərə ayrılır; iri doğrantılar
(dk=100...350 mm), orta (dk=40...100 mm), xırda (dk=5...40 mm), kobud üyüdülmüş (dk=0,001...0,05 mm),
həddindən artıq üyüdülmüş (dk<0,001 mm).
S7-300 KONTOLLERİNİN GİRİŞ-ÇIXIŞ MODULLARI
Babayev A.N.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: Babayev.ali1997@gmail.com
Siemens S7-300 Çətinlik dərəcəsi orta və nisbətən aşağı dərəcəli avtomatik idarəetmə məsələlərinin həlli
üçün yaradılan universal modullu proqramlaşdırılan kontrollerdir.
Avtomatlaşdırmada kontroller sistemlərində istifadə edilən input (daxil) və output (çıxış) terminləri
analoq və ya rəqəmsal olmaqla onların növlərini müəyyən edir. İstifadə edilən Proqramlaşdırılan məntiqi
kontrollerlərdə (PMK) rəqəmsal və ya analoq giriş-çıxışlar və ya bunlar üçün istifadə olunan əlavə modullar
vardır.
Rəqəmsal giriş və ya çıxış diskret siqnala yəni 1 və ya 0 olaraq təyin olunur. Məsələn 24V ilə işləyən
bir induktiv verici qarşısındakı obyekti ya görər ya da görməz. Əgər görərsə bunu siqnal olaraq 24V olan giriş
gərginliyini çıxış ucuna ötürür. Çıxış ucundan yaranan 24V gərginlikli siqnal rəqəmsal siqnala uyğun olaraq 1
siqnalıdır və bu siqnal PMK kimi hər hansı bir nəzarət obyektinə rəqəmsal giriş olaraq göndərilir. Əgər PMK
alınan bu siqnalla hansısa releni və ya icra mexanizmini hərəkətə gətirmək üçün proqramlanıbsa, bu zaman
çıxış relesi həmin nöqtəyə bağlanmış relenin sarğacını qidalandırır.
Analog giriş və ya çıxış isə müəyyən bir intervalda dəyişən gərginlik və ya cərəyan dəyəridir. Tutaq ki,
10V sabit cərəyan qida mənbəyimiz var. Bu qida mənbəyimizin mənfi və müsbət uclarını bir potansiyometrə
bağlayırıq. Bu potansiyometrin çıxışı 0-10V arasında müəyyən bir qiymət alacaq. Aldığımız bu dəyər analoq
siqnaldır. Bu analoq siqnalı analoq giriş ilə ötürərək bir mühərrik idarəetməsində istifadə edərək motor sürətini
idarə edə bilərik. Həmçinin, rəqəmsal çıxış vasitəsilə bir alarmın və ya hadisənin göstərilməsində istifadə edə
bilərik.
4-20 mA standartlı analoq çıxışlar səviyyə, axın, sürət kimi parametrləri SCADA sisteminə məlumat
göndərmək üçün istifadə edilə bilər. Eyni qayda ilə analoq çıxışları müxtəlif məsafə sensorlarını və ya istilik
sensorlarını əldə edib analoq giriş modulu olan PMK-larda istifadə edə bilərik.
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Analoq giriş və çıxışlar cərəyan (A) və ya gərginlik (V) ola bilər. Bu istifadə edilən sistemin
xüsusiyyətindən asılı olur.
Hər bir kontroller istehsal edən şirkət, bu kontrollerə uyğun özünün proqram təminatını təklif edir.
Proqram təminatı avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin ən əsas bölümlərindən hesab edilir. Bu proqram
vasitəsilə hansı vericilərdən gələn məlumatların hansı icra mexanizminə ötürüləcəyi, məlumatın bazaya
yazılması, digər elementlərlə qarşılıqlı əlaqələrin yaradılması, qrafik təsvirlərin hazırlanması, icra
mexanizmlərinə limitlərin təyin edilməsi, qəza vəziyyətlərinə uyğun əmrin verilməsi və sair bu kimi işlərin
görülməsi məhz proqram təminatı vasitəsilə konfiqurasiya edilib əlaqələndirilir. Başqa sözlə desək sahə
idarəetmə vəziyyətindən, mərkəz idarəetmə səviyyəsinə keçmək üçün proqram təminatından istifadə edilir.
Hal hazırda ən çox istifadə edilən avtomatika avadanlıqları Schneider Electric, Siemens, Honeyvell, ABB və
başqa şirkətləri göstərmək olar.
110-500KV YÜKSƏK GƏRGİNLİKLİ HAVA XƏTLƏRİNİN İLDIRIMDAN MÜHAFİZƏSİNİN
AKTUAL PROBLEMLƏRİ
Babayev F.B.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: faridbabazade05@gmail.com
Hava elektrik veriliş xətlərinin olduğu sahələrdə xəttin uzun olması zamanı illik ildırım aktivliyi və xətt
boyunca ildırım vurmaların sayı da artır. Nəticə etibarı ilə hava xətləri hər il onlarla ildırım zərbələrinin təsirinə
məruz qalır. Qeyd etmək lazımdır ki, faz məftilini ildırım vurması nəticəsində onda maksimal cərəyan yaranır
ki, bu da xəttin izolyasiyasının həmin təsirə dözməyərək dağılmasına səbəb olur. İldırım cərəyanının müddəti
(ən çox 100mksan), sənaye tezlikli gərginlikdən çox azdır. İldırım vurması zamanl, xətt gərginliyin fazası çox
böyük əhəmiyyət daşıyır. Çünki ani qiyməti kiçik olan işçi faz gərginliyi böyük impuls qapanma yolunda
dayanıqlı qövs cərəyanı yarada bilməz. Bunun qarşısını almaq üçün metal dayaqların baş hissəsindəyəni faz
məftillərdən yuxarıdai ldırımdan mühafizə trosları yerləşdirilir. Uyğun olaraq hər bir dayaqda trosları
torpaqlamaq lazımdır. Bunun nəticəsində ildırım xətti yox mühafizə trosunu vurur. Lakin buna baxmayaraq
trosların olması məftillərin ildırım vurması ehtimalını tam olaraq aradan qaldırmır. Trosların olması bəzi
hallarda metal dayaqların ildırım vurması və təpə nöqtəsi ətrafında yüksək potensialın yaranmasına mane
olmur. Belə ki,bu potensial öz növbəsində xətt izolyasiyasının qapanmasına və ya dayaqdan xətt məftilinə
yaxın əks-boşalma hadisəsinin yaranmasında rol oynaya bilər.
Hava elektrik veriliş xətlərinin ildırımdan mühafizəsi zamanı yaranan əsas problemlərdən biri də
dayaqlarla bağlıdır. Belə ki, nominal gərginliyin artması ilə dayaqların yüksəkliyi də artır. Bu zaman isə
ildırımdan mühafizə məsələsi çətin hal alır və ildırım vurma ehtimalı artır. Xətt izolyasiyasının qapanması,
onların ildırımıa vurulma sayından az olur. Çünki,xətt izolyasiyasının qapanması üçün minimal boşalma
qiymətinə çatan impuls gərginliyi lazımdır ki, o da ildırım cərəyanın qiymətindən vəhəmçinin xəttin elektrik
parametrlərindən asılı olur.
Beləliklə, ildırım vurması zamanı xəttlərin açılması problemi meydana çıxır. Elektrik təchizatının
etibarlılığın artırmaq məqsədilə xəttlərin illik ildırım açılmaların sayı aşağıda qeyd olunan düsturla hesablanır:

naçbb=Nbb//(1-𝛽𝑎𝑡𝑞)
Nbb-elektrik təchizatında buraxıla bilən illik fasilələrin sayı, 𝛽𝑎𝑡𝑞-ATQ-ın müvəffəqiyyət əmsalıdır.
Əlavə ehtiyatları olmayan xəttlərdə Nbb≤0.1, ehtiyatı olan xəttlərdə Nbb≤.1.0 və 110kV vı yüksək gərginliyə
malik, metal və dəmir-beton dayaqlarda çəkilmiş xəttlər üçün, 𝛽𝑎𝑡𝑞 = 0.8 − 0.9 qəbul edilir.
Xəttlərin ildırımdan açılmalarının qarşısı iki əsas üsulla azalda bilər. İlk üsul qısaqapanma
cərəyanlarının dayanıqlı qövs halına keçməsi ehtimalının azaldılması üsuludur. Bu mühafizə troslarının
asılması və xətt dayaqlarının kiçik torpaqlama müqavimətlərinin yaradılmasıdır. Bu zaman ildırımın xətti
birbaşa vurma ehtimalı və trosa vuran ildırımdan yaranan impuls gərginliyi azalır. Digər yəni ikinci üsul isə
ildırım qapanma yolunun artırılması və ya qövssöndürücü reaktorların tətbiqidir. Qeyd edək ki, ildırımın
qapanma yolu ağac dayaqların izolyasiya xassələrindən istifadə etməklə artırılır. Ağac dayaq traversləri orta
boşalma məsafəsini artırır, nəticədə Eor -nın qiyməti kiçilir və dayanıqlı qövs yaranma ehtimalı da azalır. 6-
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35 kV gərginliklərdə qövs söndürücü reaktorlar vasitəsi ilə də qövsün yerlə qapanma cərəyanının qiyməti
azaldılaraq onun öz-özünə sönmə ehtimalı artırılır.
Trossuz xəttlərdə ildırım bir başa xətt məftilinə vurur. Bu zaman ildırım cərəyanı hər iki tərəfə yayılaraq,
aşağıdakı kimi ifrat gərginlik yaranmasına səbəb olur:

U=İildZməsf/2
Burada Zməsf-məftilin dalğa müqaviməti, impuls taclanmasını nəzərə aldıqda 300 Om götürülür.
Taclanma zamanı xətt mԥftilinin tutumu artdığından dalğa müqaviməti azalacaqdır.
220 kV-a qədər elektrik veriliş xəttlərində metal dayaqlarla yanaşı, daha ucuz olan ağac dirəklər də
istifadə edilir. Ağac materialı izolyasiya xüsusiyyətlərinə malikdir. Ona görə ağac traversin bir hissəsi,
izolyasiya zəncirinin asıldığı nöqtə ilə torpaqlanma sisteminə endirilən məftil arasında əlavə izolyasiya rolunu
oynayır. Eyni qaydada iki izolyator zəncirəsi arasında olan ağac travers, fazlar arasında əlavə izolyasiya
yaradır.
Ağacın izolyasiya xassəsi onun nəmliyindən asılıdır. Yaxşı qurudulmuş ağac yüksək elektrik
möhkəmliyi göstərir. Lakin məsaməli olduğu üçün ağac 15-40 % nəmliyə malik olur. Ağacın nəmlənməsi
atmosfer şəraitindən asılı olaraq kəskin dԥyiúir. Bu halda onların elektrik möhkəmlikləri dԥ geniş
diapazonlarda dəyişir. Leysan yağışı ilə islanmış ağac ən kiçik boşalma gərginliyinə malik olur.
Təqribi hesabatlarda ağac traversin yaratdığı əlavə impuls möhkəmliyi üçün, boşalma məsafəsinin hər
1 m uzunluğuna 100 kV qəbul edilir. Ağac dayaqlarda olan xəttlərdə ildırım boşalması əsasən, bir fazın
izolyator zəncirəsi, travers və ikinci fazın zəncirəsi üzrə baş verir. İldırım vurmuş fazın impuls gərginliyi,
qonşu fazda elektromaqnit induksiya əlaqəsi hesabına-k əmsalına mütənasib gərginlik induksiyalayır.
YÜKSƏK GƏRGİNLİKLİ HAVA ELEKTRİK VERİLİŞ XƏTLƏRİNİN İLDIRIMDAN
MÜHAFİZƏSİ
Babayev F.B.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: faridbabazade05@gmail.com
Açıq hava şəraitində istismar olunan və uzunluğu kilometrlərlə ölçülən hava elektrik veriliş
xətləri(EVX) atmosferin yaratdığı müxtəlif növ təsirlərə məruz qalırlar.Həmin təsirlər nəticəsində elektrik
veriliş xətlərinin ömrü azalır və bu da öz növbəsində onların tez sıradan çıxmasına səbəb olur.Elektrik veriliş
xətlərinin istismarına təsir göstərəcək mənfi amillərdən biri də ildırım vurmasıdır.Xətləri ildırım vurması
zamanı yaranan ifrat gərginliklər onlarda qəzaların yaranmasına səbəb olur,bu zaman isə xətlər dövrədən açıla
və ya birbaşa sıradan çıxa bilər.Yarana biləcək qəzaların qarşısını almaq üçün elektrik veriliş xətləri
əvvəlcədən bu və ya digər növ təsirlərə qarşı mühafizə olunmalıdır.
Qeyd etmək lazımdır ki,yüksək gərginlikli hava elektrik veriliş xətlərinin ildırımdan mühafizəsi zamanı
çubuq və tros şəkilli ildırımötürücülərdən istifadə edilmiş və hal-hazırda da edilməkdədir.Bununla yanaşı
müxtəlif növ konstruktiv quruluşa malik ventil boşaldıcılardan da istifadə olunmuşdur. Tros şəkilli
ildırımötürücülər istismarda özünü doğrultmuş və hazırda da elektrik veriliş xətlərində ildırım boşalmalarından
əsas mühafizə vasitəsi kimi saxlanılsa da xəttin ildırımdan mühafizəsinin etibarlılığını artırmaq məqsədilə bəzi
hallarda onların mühafizəsinin daha müasir üsullarla yerinə yetirilməsi lazım gəlir. Buna səbəb bir sıra hallarda
ildırım boşalması trosun mühafizə zonasını keçərək birbaşa faza naqilini vurmasının qeydə
alımasıdır.Məlumdur ki, gərginliyi 110 kV və ondan yüksək olan elektrik veriliş xətlərinin birbaşa ildırım
zərbəsindən mühafizəsi ildırımın intensivliyi orta hesabla il ərzində 20 saat və ondan çox olan ərazilərdə trassa
boyunca bir yaxud iki (dayaqların konstruksiyasından asılı olaraq) ildırımdan mühafizə trosunun dayaqdan
müxtəlif üsullarla asılması ilə yerinə yetirilir. İldırımın intensivliyi 20 saatdan az olan ərazilərdə isə bu xətlərin
yarımstansiya daxil olan və çıxan hissəsinin 1÷3 km uzunluğu trosla mühafizə olunurlar.Volt-amper və voltsaniyə xarakteristikalarının düzgün tənzimləmə prosesi çətin olması səbəbindən mühafizə məqsədilə qeyrixətti ifrat gərginlik məhdudlaşdırıcılaırı (QXİGM) istifadə olunmağa başlamışdır.
QXİGM aparatları yüksək qeyri-xəttilik əmsalına malik olan varistorlar tabletlərinin yığılması hesabına
ventil boşaldıcılarından fərqli olaraq mühafizə olunan avadanlığın işçi gərginliyinə qığılcım aralığı 16 aralığı
ilə deyil, xəttin işçi gərginliyinə, yəni faza naqilinə birbaşa qoşulur. Aparatın xəttin işçi gərginliyinə birbaşa
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qoşulması QXİGM-də istifadə olunan sink osidindən hazırlanmış varistorların yüksək qeyri-xəttilik əmsalına
malik olması hesabına mümkün olmuşdur. QXİGM aparatları ardıcıl yığılmış vahid bir elementlər sütunundan
ibarət olduğundan onların volt-amper və volt-saniyə xarakteristikaları da səlis tənzimlənə bilir. QXİGM
aparatlarından hazırda YS-lərdə avadanlıqların qeyd olunan ifrat gərginliklərdən mühafizəsində geniş istifadə
olunur və müsbət nəticələr əldə olunmuşdur.
QXİGM-lərdən EVX-in mühafizəsi üçün istifadə zamanı ilkin olaraq onun aşağıda göstərilən əsas
xarakteristikaları araşdırılmalı və həmin xarakteristikaların xəttin xarakteristikalarına uyğunluğu
yoxlanılmalıdır.Həmin parametrlər aşağıdakılardır: yol verilən ən böyük işçi gərginliyi, kV; nominal
gərginliyi, kV; volt-zaman və volt-amper asılılığı; qalıq gərginliyi (QXİGM-dən ildırım və kommutasiya
impuls cərəyanı keçdikdə), kV; nominal boşalma cərəyanı, kA; xüsusi enerjitutumu, kC/kV; cərəyan buraxma
qabiliyyəti (uzunmüddətli, impuls cərəyanı), A.
Kostruktiv olaraq QGXİM qığılcım aralıqsız və qığılcım aralıqlı hazırlanırlar və fazanın izolyator
zəncirəsinə paralel qoşulur. Qığılcım aralıqsız quraşdırmanın üstün cəhəti onun parametrlərinə atmosfer
şəraitin təsirinin demək olar ki, minimum olmasıdır.
Bu konstruksiyanın çatışmayan cəhəti aparatın öz istismar müddətindən əvvəl sıradan çıxma ehtimalı
və hər hansı bir səbəbdən aparat zədələndikdə onun dəyişdirilməsi üçün xəttin dövrədən açılmasının vacibliyi,
həmçinin dayağa ildırım zərbəsi zamanı ayıran ayırıcının QXİGM-i dövrədən ayırdıqdan sonra mühafizə
sxeminin yenidən bərpa olunması üçün ayıran ayırıcının dövrəyə qoşulma problemidir.
QXİGM-dən istifadə ilə yüksək gərginlikli EVX-in ildırımdan mühafizəsi üzrə məlum olan sxemlərin
analizləri nəzərə alınmaqla Respublika enerjisistemində yüksək gərginlikli EVX-lərin ildırım zərbələrindən
açılmalarının sayını minimuma endirmək (aradan qaldırmaq) məqsədi ilə QXİGM - dən və sadə standart
element olan, 110-500 kV-lıq EVX-də ildırımdan mühafizə trosunun dayaqdan izolyasiyasında istifadə olunan
asma izolyator və onu şuntlayan qığılcım aralığı birləşməsini QXİGM-ə ardıcıl birləşdirməklə əldə olunan
sxemi EVX-nin dayağı ilə faza naqili arasına, fazanın izolyatorlar zəncirəsinə paralel birləşdirilməsi təklif
olunmuşdur.
QEYRİ-SİMMETRİK GƏRGİNLİKLİ ŞƏBƏKƏLƏRİN İŞ REJİMLƏRİNİN ANALİZİ
Bağırov C.F.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: cavid.aztu98@gmail.com
XIX əsrin əvvəllərində elektrik enerjisi ilə bağlı bir-sıra mühim kəşflərin meydana gəlməsi ilə insanların
enerjiyə olan təlabatları günbəgün artmağa başladı. Günümüzdə elektrik enerjisinə olan təlabat maksimum
səviyyəyə çatmışdır. Bu təlabatı qarşılamaq üçün başlıca faktor elektrik şəbəkələridir. Birgə fəaliyyət göstərən
müxtəlif gərginlikli transformator yarımstansiyaları, paylayıcı qurğulardan, kabel və hava elektrik veriliş
xətlərindən ibarət olan elektrik qurğuları toplusu elektrik şəbəkələri adlanır. Qeyri-simmetrik şəbəkələr
dedikdə, cərəyan və gərginliklərin balanssızlığı, faza gərginlikəri və ya cərəyanlarının arasındakı bucaqların
fərqləndiyi dəyişən cərəyanşəbəkəsi başa düşülür.
Şəbəkədə güclü düzləndiricilərin və çeviricilərin, habelə metaləritmə sobalarının, qaynaq qurğularının,
bir sözlə, qeyri xətti elementlərin mövcudluğu gərginlik və cərəyan əyrilərinin pozulmasına səbəb olur.
Cərəyan və gərginlik əyrilərinin qeyri sinusoidallığı, bu əyrilərin içərisində müxtəlif tezlikli harmoniklərin
(ən kiçik harmonik sənaye tezliyi 50 Hs-ə uyğun gələn harmonikdir) olması ilə izah edilir.
Elektrik şəbəkəsində yüksək tezlikli harmoniklərin olması əlavə enerji itgilərinin yaranmasına səbəb
olur, transformatorların, kondensatorların, elektrik mühərriklərinin istismar ömrünü qısaldır, rele
mühafizəsinin və mühafizə siqnalizasiyasının sazlanmasında və habelə, tiristorlu elektrik intiqallarının
istismarında çətinliklər yaradır.
Gərginliyin qeyri simmetrik forması, şəbəkədə birfazlı elektrik tələbatçılarının olması səbəbindən
yaranır. Məlumdur ki, gərginliyi 1 kV olan şəbəkələr ya izolə olunmuş və ya kompensasiya olunmuş neytralları
ilə işləyirlər. Odur ki, bu şəbəkələrdə gərginliyin qeyri simmetrik olması şəbəkədə əks ardıcıllıqlı gərginliyin
yaranması ilə müəyyən olunur. Belə qeyrisimmetrklik gərginliyin əks ardıcıllıqlıq əmsalı ilə xarakterizə
olunur. Gərginliyi 1 kV-dan yüksək olan şəbəkələrdə gərginliyin qeyri simmetrikliyi birfazlı elektrik
işlədicilərinin (qövs sobaları, müqavimət sobaları, və s) olması səbəbindən yaranır. Əks ardıcıllıqlı gərginliyin
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olması cinxron generatorların təsirlənmə dolaqlarının əlavə qızmasına, onların titrəməsinin artmasına, elektrik
mühhəriklərinin əlavə qızmasına, onların izolyasiyalarının qulluq ömrünün kəsgin azalmasına, güc
kondensatorlarının generasiya etdiyi reaktiv gücün azalmasına, transformator və xəttlərin əlavə qızmasına,
rele mühafizəsinin “özbaşına” işə düşməsinə və s. səbəb olur. Simmetrik elektrik qəbuledicinin sıxaclarında
normal buraxıla bilən qeyrisimmetriklik əmsalı 2%, maksimal buraxıla bilən 4% olmalıdır.
Qeyri simmetrikliyin təsirini azaltmaq üçün birfazlı işlədiciləri ayrıca götürülmüş transformatordan
qidalandirirlar. 1 kV-q şəbəkələrdə qeyri simmetrikliyin mövcudluğu 0 xəttində cərəyanların, deməli, sıfır
ardıcıllıqlı gərginliyin yaranmasına səbəb olur. Fazlar arası (xətt) gərginliyin qeyri balans əmsalı kqb.fa - fazlar
arası gərginliklərin qeyri simmetrikliyini xarakterizə edir və ədədi qiyməti faz gərginliklərinin dəyişmə
genişliyinin nominal faz gərginliyinin qiymətinə nisbətinə bərabərdir
Şəbəkələrdə qeyri simmetriklik iki halda baş verə bilər sistematik və ehtimal. Sistematik qeyrisimmetriya isə fazalardan birinin qeyri-bərabər daimi aşırı yüklənməsindən qaynaqlanır, ehtimal olunan qeyrisimmetriya qeyri-sabit yüklərə uyğundur, burada müxtəlif fazalar təsadüfi amillərdən asılı olaraq müxtəlif
vaxtlarda həddindən artıq yüklənir.
Qeyri simmetriyanın yarnan halında şəbəkə sistemi elementlərində faz cərəyanları, faz və xətti
gərginliklərı, gərginlik düşküləri və digər göstəricilər üzrə simmetriya pozulur. Bu halda faz cərəyan və
gərgiliklər vektoru qeyri – simmetrikidir və ümumi halda tarazlaşmamış sistem formalaşdırır və hesablamaları
aparmaq üçün hər üç faz üzrə əvəz sxeminin qurulması tələb olunur. Bununla yanaşı qaşılıqlı induksiyanını da
nəzərə alınması hesablamalar üçün zəruri olan bərabərliklərin sayının və hesablamaların həcmini kifayyət
qədər artırır.
Qeyri – simmetrik rejimlər, qeyri–simmetrik qısaqapanmalar və ya xəttin bir və ya iki fazının qırılması
nəticəsində baş verir. Birinci halda elektrik şəbəkələrində eninə qeyri-simmetriklik ikinci halda isə uzununa
qeyri-simmetriklik yaranır. Eninə qeyri-simmetriklik ümumilikdə sistemin istənilən nöqtəsində qiymətləri
eyni olmayan müqavimətlərin birləşməsi kimi, təsvir oluna bilər. Belə hal ümumi formada həllin tapılmasına
imkan verir. Xüsusi hallar ümumi həllərdən alına bilər. Eyni zamanda, qeyd edək ki, ümumi hal, hətta qarşılıqlı
induksiya müqavimətlərinin nəzərə alınmaması halında belə mürəkkəb tənliklərlə ifadə olunur. Bu səbəbdən,
sadə və aydın həllərə nail olunması üçün ayrılıqda qeyri-simmetrikliyin növlərinə və onu xarakterizə edən
sərhəd şərtlərindən istifadə daha məqsədəuyğun hesab olunur. Uzununa qeyri – simmetriklik eyni vaxta baş
verməyən fazalr üzrə kommutasiya, bir və ya iki fazın qırılması, həmçinin fazları bir – birinə bərabər olmayan
müqavimətlər (məs. qeyri – simmetrik yük) qoşulan zaman baş verir.
GƏRGİNLİYİ 10/0,4 KV OLAN ŞƏBƏKƏLƏRDƏ ENERJİ İTKİLƏRİNİN AZALDILMASI
TƏDBİRLƏRİNİ İŞLƏMƏKLƏ ELEKTRİK TƏCHİZATININ KEYFİYYƏTİNİN
YÜKSƏLDİLMƏSİ
Baxışov H.S.
Azərbaycan Dövlət Neft və Senaye Universiteti
E-mail: hkmtbaxisov223@gmail.com
Elektrik enerjisindən alınan məhsulun başqa sənaye məhsullarından fərqli cəhəti ondan ibarətdir ki,
elektrik enerjisi tələb edən tələbatçı elektrik enerjisinin keyfiyyətini aşağı sala bilər. Bu halda nəinki bu
tələbatçı özü keyfiyyəti aşağı olan enerjidən istifadə edir, həmçinin başqa tələbatçılar da bu elektrik enerjisini
istehlak edirlər. Ümumi olaraq, elektrik təchizatının şəbəkələrində elektrik enerjisi keyfiyyətinin göstəriciləri
aşağı düşür və bu göstəriciləri yaxşılaşdırmaq zərurəti yaranır. Elektri enerjisinin keyfiyyət göstəricilərinin
aşağı düşməsi həmçinin şəbəkələrdə elektrik enerjisi itkilərinin çoxalmasına gətirib çıxarır.
Enerjinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmaq üçün elektrik enerjisində keyfiyyət parametrlərini də
yüksəltmək və ya lazım olan hədlərdə saxlamaq lazım gəlir. Elektrik enerjisi keyfiyyətnin göstəricilərini
yaxşlaşdırmaq və istifadə edənlərin, elektrik sistemində elektromaqnit uyğunluğunu təmin etmək üçün iki yol
vardır:bunalardan birincisi elektrik enerjisi təchizat sistemlərində elementlərin müqavimətini aşağı salmaq,
ikincisi simmetrik komponentlərdə gərginliklərin qiymətlərinin dəyişdirilməsidir.
Birinci üsulda ikili reaktordan, uzununa reaktiv gücü kompensasiya edən qurğularından və tez cərəyan
məhdudlaşdırıcı cihazlardan istifadə edilir. Bu yolla gərginliyin qiymətini parametrik şəkildə dəyişməməsinə
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şərait yaradır, lakin cərəyanın qeyri-simmetrikliyini və qeyri-sinusoidallığının və bunların sonunda yaranan
fəsadları aradan qaldırmır.
İkinci üsul qeyri-simmetrik sistemə qoşulmuş çoxfazalı elektrik terminallarında olan gərginliyin
simmetrik sisteminin yaradılmasından ibarətdir. İkinci üsulun icrası, əhəmiyyətli xərclərlə nəticələnir və EpS
ilə qarşılana bilmir. Belə olan halda giriş gərginlikləri və cərəyanlarının qeyri-simmetrik halı aradan qalxmır.
Bu cür sistem fazadan kənar olan bir EVX-nə qoşulmuş şəbəkə gərginliyini sabitləşdirmək üçün istifadə edilə
bilər.
Elektrik enerjisinin keyfiyyət göstərcilərinin qiymətləri sutkannın 95.5 %-də, yəni 22.5 saatında qəza
hallarını nəzərə almaqla normal buraxıla bilən aralıqda dəyişə bilər dəyişə bilərlər.
Elektrik enerjisinin keyfiyyətinin göstərcilərinin ölçülməsi,işçi heyyət tərəfindən, şəbəkənin əsas olan
nöqtələrində, bir sutkadan az olmayan bir müddət ərzində aparılmalıdır.
Elektrik enerjisi keyfiyyətinin göstəriciləri beynəlxalq standartlar ilə müqayisə edilməlidir. Bunun
nəticəsində də keyfiyyətlə əlaqədar olan bütün parametrlərin həm cari olaraq nəzarət edən, həm də ki
keyfiyyətin dəyişmələrini qeyd edən ölçü cihazlarına ehtiyac yaranır.
Odur ki, elektrik enerjisinin keyfiyyətinə nəzarət edmək üçün elektrik enerjisi keyfiyyətinə təsir edən
parametrlər ani olaraq ölçülməli, internet vasitəsiylə mərkəzi kompüterə daxil olunmalıdır.
ELEKTRİK ENERJİSİNİN KEYFİYYƏTİNƏ NƏZARƏT
Baxışov H.S.
Azərbaycan Dövlət Neft və Senaye Universiteti
E-mail: hkmtbaxisov223@gmail.com
Elektrik enerjisi keyfiyyətinə nəzarət dedik də elektrik keyfiyyətinin qoyulmuş qaydalara uyğun
dərəcədə saxlanılması və həmin göstəricilərin pozulmasına səbəb olan proseslərin müəyyən edilərək aradan
qaldırılması başa düşülür. Elektrik enerjisi keyfiyyətinin göstəricilərinin müəyyən edilməsi birmənalı məsələ
deyil. Çünki elektrik şəbəkələrində qısa müddətli bir çox proseslərdə elektrik enerjisi keyfiyyətinin
göstəricilərini birbaşa ölçmək olmur, çünki onlar hesablandıqdan və statistik emaldan sonra alınan nəticələrə
əsasən qərar verilir.
Elektrik enerjisi keyfiyyətinin göstəricilərini müəyyən etmək üçün, eyni vaxtda riyazi və statistik emal
edilən çox sayda elektrik ölçülmələri aparılmalıdır. Gəginliyin qeyrisinusoidallığını müəyyən etmək üçün
çoxlu sayda ölçülmələr aparılmalıdır. 40-cı harmonikaya kimi təşkiledicilərin kiçik xətalarla müəyyən edilməsi
üçün fazlarası gərginliyin ani qiymətlərni bir periodda 256 dəfə ölçmək lazımdır.
Ölçülmüş gərginlik və cərəyanların ilkin emalı onların harmonik tərkiblərindən asılıdır. Bütün ölçülən
qiymətlərə görə sürətli Furye çevirmələri aparılmalıdır. ГОСТ 13109-97 –a görə orta kvadratik qiymətlər
hesablanır. Bu iki prossesorlu cihaz sxemlərinin vacibliyini tələb edir. Gərginlik rəqslərinin
qiymətləndirlməsində mürəkkəb riyazi üsullar tətbiq edilir. ГОСТ 13109-97 bu hadisələrin meandr
(düzbucaqlı) formasını normalaşdırır. Alınmış qiymətlər təyin edilən intervallarda ortalaşdırırlır.
Xəta tərəfi müəyyən etmək üçün ani qiymətlərdən başqa həm də cərəyan və gərginlik arasında faz
sürüşməsini ölçmək lazımdır. Yalnız bu halda hansı tərəfdən, hansı maneələrin gəldiyini təyin etmək olur.
Hazırda vəziyətdə “Azərişıq” ASC–də elektrik enerjisi keyfiyyətinin göstəricilərinin bütün formalarını
ölçən və ona nəzarət edən unikal cihaz və avadanlıqlar vardır. EKG-ni təyin edir, həm də onların elektromaqnit
maneələrinin hansı istehlakçıdan gəldiyini də təyin edir.
Azərbaycanda elektrik enerjisinin keyfiyyətinin təmin edilməsi üçün hər cür imkanlar vardır.
Tələbatçının keyfiyyətli elektrik enejisi ilə təmin ediməsinə dair hüquqi əsaslar verilmişdir.
Elektrik enerjisinin keyfiyyətinin əsas təminatçıları onun istehlakçılarıdır. Ancaq neçə ki, elektrik
enejisinin keyfiyyətinin onlar tərəfindən hansı vəziyyətə düşdüyünü və nə qədər bu üzdən özlərinin ziyana
düşdüyünü bilməsələr yaaxşı tərəfə heç bir dəyişiklik olmayacaq. Azərbaycanda elektrik enerjisinin
keyfiyyətinin təminatı barəsində düşünən və bu barədə şəbəkə ilə razılaşmalar aparan istehlakçı demək olar ki,
yoxdur. Ona görə bir daha qeyd etmək lazımdır ki, müəssisə və təşkilatlarda enerji auditlərinin keçirilməsi
vacibdir.
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QƏRARLAŞMIŞ TEMPERATUR REJİMİNDƏ MAYELƏRİN İSTİLİK VERMƏ ƏMSALININ
TƏDQİQİ
Bəhərçinov K.N.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye İnuversiteti
E-mail: beherchinovk@mail.ru
Mayelərin istilik fiziki parametrlərinin hərtərəfli və kompleks şəkildə tədqiqi mayenin daxili quruluşu
haqqında daha dəqiq nəzəriyyə yaratmağa imkan verməklə yanaşı, böyük praktiki əhəmiyyətə malikdir.
Beləki, tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, mayelərin istilik fiziki parametrlərini dəyişməklə istilik
energetikası və neft sənayesində bəzi texnoloji proseslərin səmərələliyini artırmaq mümkündür. Bu məqsədlə
son illər mayelərin istilikfiziki parametrlərinin tədqiqinə maraq son dərəcə artmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki,
mayelərin istilik vermə əmsalının tədqiqiq istisna olmaqla, digər bütün parametrlər kifayət qədər hərtərəfli
öyrənilmişdir. Mayelərin istilik fiziki parametrlərini təyin etmək üçün təklif olunan metodlar və qurğular bir
qayda olaraq qərarlaşmış temperatur sahəsi üçün doğrudur.Qərarlaşmamış temperatur sahəsi üçün də həmin
metod və qurğuların tətbiqi ciddi səhvlərə səbəb olur.
Qeyd olunanları nəzərə alaraq qərarlaşmamış fiziki üçün tədqiqat metodlarının yaradılması vacib və
aktual problemlərdəndir. Mayelərin boruda laminar hərəkəti zamanı konvektiv istilik mübadiləsi hüdudunda
istilik vermə əmsalının tədqiqi nəzəri olaraq istilik keçirmə tənliyi üçün tərs məsələnin həllinə gətirilir.
Mayenin temperaturasının bir istiqamətdə dəyişməsi halı üçün həmin tənlik aşağıdakı kimi yazıla bilər.
𝜕𝑇

𝜕𝑇

𝜕

𝐶𝑝 (𝑡)𝜌(𝑡) ( 𝜕𝑡 + 𝑣 𝜕𝑥) = 𝜕𝑥 [𝜆(𝑥, 𝑡)

𝜕2 𝑇
]
𝜕𝑥

−

2𝛼(𝑡)
(𝑇
𝑅

− 𝑇0 )

(1)

(1) tənliyi üçün tərs məsələ həll edərək 𝛼(𝑡)-nin təyin edilməsi riyazi çətinliklə əlaqədər olduğundan bəzi
sadələşdirici hallara baxılmışdır. Mayelərin boruda laminar hərəkətində diffuziya hesabına daşınan istiliyin
miqdarınmdan az olması təcrübədə sübut olduğunda qəbul etmək olarki [2].
𝜕
𝜕𝑇
[𝜆(𝑥, 𝑡) 𝜕𝑥]
𝜕𝑥

𝜕𝑇

≪ 𝐶𝑝 (𝑡)𝜌(𝑡)𝑣 𝜕𝑥

(2)

(2) şərti daxilində istilik vermə əmsalının (1) differensial tənliyindən təyini inteqral tənliyin həllinə gətirilir ki,
nəticədə alınan düstur praktiki tətbiq üçün effektli olmur.
Mayelərin boruda laminar hərəkətində konvektiv istilik mübadiləsində mayenin istilik vermə
əmsalının qərarlaşmamış temperatur rejimində təyini üçün təklif etdiyimiz yeni üsul mayenin iki müxtəlif
nöqtəsində temperaturanın zamandan asılı olaraq dəyişməsinə əsaslanır. Sadəlik üçün qəbul olunur ki,
başlanqıc anda mayenin bütün nöqtələrində temperatura eynidir vəsabitdir. Nəticədə mayenin temperaturasının
zamandan asılı olaraq dəyişməsinə əsasən istilik vermə əmsalının təyini üçün şərtlər aşağıdakı kimi olur:
𝑇(𝑥, 0) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡;

𝑇(0, 𝑡) = 𝑓(𝑡);

𝑇(𝑙, 𝑡) = 𝜙(𝑡)

(3)

Sadəlik üçün qəbul olunur ki, qərarlaşmamış temperatur sahəsində sahənin ətalətliliyi eynidir, başqa
sözlə mayenin istilik vermə əmsalı sabitdir, yəni [3] 𝛼(𝑡) ≈ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
Mayenin temperaturasının zamandan asılı olaraq dəyişməsini müəyyən etmək məqsədi ilə laboratoriya
şəraitində təcrübələ aparılmışdır. Təcrübədə tədqiq olunan maye olaraq Binəqədi neft yataqlarında
götürülmüş neft nümunəsindən və həmin neft nümunəsini qızdırmaq üçün ultrasəs dalğalarından istifadə
olunmuşdur. Ultrasəs dalğalarının qeneratoru «УЗДН-IV» üç tezlikdə 15000, 22000, 35000 hs işləyə bilir
Neft nümunüsinin müxtəlif temperaturası «Щ-4582» cihazı vasitəsi ilə ölçülmüşdür. Təcrübələr
göstərmişdir ki, neft nümunəsinin temperaturası zamandan asılı olaraq eksponensial qanun üzrə dəyişir, yənu
𝑇(0, 𝑡) = 𝑓(𝑡) = 𝑇0 + 𝑇01 (1 − 𝑒 𝑘1 𝑡 );

𝑇(𝑒, 𝑡) = 𝜙(𝑡) = 𝑇0 + 𝑇02 (1 − 𝑒 −𝑘2 𝑡 )
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(4) düsturlarında iştirak edən : 𝑇01 , 𝑇02 , 𝑘1 𝑣ə 𝑘2 sabitlərin qiymətləri ultrasəs dalğalarının tənliyindən
asılı olaraq dəyişir. Məsələn 𝜈 = 15000 ℎ𝑠 tezlikdə mayenin temperaturası t=400 s, sonra qərarlaşmış hala
keçirsə, 𝜈 = 22000 ℎ𝑠 tezlikdə mayenin temperaturası 350 s, 𝜈 = 35000 ℎ𝑠 tezlikdə isə təxminən t=300
s ərzində qərarlaşmamış rejimə keçir. Bu onu göstərir ki, mayenin temperatur sahəsinin relaksasiya müddəti
zamandan asılı olaraq dəyişir. Aparılmış hesablamalar göstərir ki, hətta sadələşdirilmiş riyazi mayenin istilik
vermə əmsalının təyini təqribi üsulla sona çatdırılır, beləki, həm nəzəri model təqribi, həm də həll üsulu təqribi
olduqlarından nəticədə istilik vermə əmsalının təyində buraxılan xəta 15 % -ə çatır. Mayenin laminar
hərəkətində istilik vermə təyinində xətanın böyük olması fiziki prosesin mürəkkəbliliyi ilə izah olunur.
Mayenin boruda turbulent hərəkətində isə heç bir qanuna uyqunluq olmadığından mayenin istilik vermə
əmsalının təyini riyazi modellə ifadə oluna bilmədiyindən təcrübi materialların nəticələrinin ölçülər və
oxşarlıq nəzəriyyəsinə əsasən ümumiyyətləşdirilməsindən istifadə olunur.
Mayelərin boruda laminar hərəkətində konvektiv istilik mübadiləsində istilikvermə əmsalının təyin
olunmasını asanlaşdırmaq məqsədi ilə monoton qızdırma metodundan istifadə olunur. Mayenin monoton
qızdırılmasında qəbul olunur ki,
𝜕𝑇
𝜕𝑡

= 𝐴 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,

𝑇(𝑡) = 𝐴𝑡 + 𝐵

(5)

Qeyd etmək lazımdır ki, bu metodun tətbiqi praktikada çox ciddi problemlərlə, çətinliklərlə bağlıdır.
(5) şərti hüdudunda mayenin boruda laminar hərəkəti zamanı konvektiv istilik mübadiləsində qərarlaşmış və
qərarlaşmamış temperatur rejimində mayenin istilik vermə əmsalları arasında əlaqə aşağıdakı kimi olur
𝛼(𝑡)−𝛼∞
𝛼∞

=

(𝑇 −𝑇0 +𝐴0 )
2 −𝑇0 +𝐴0 )
(𝑇2 −𝑇0 )
𝑙𝑛(𝑇
2 −𝑇0 )

𝑙𝑛(𝑇1

;

𝐴0 =

𝐶𝑝 𝜌𝑅𝐴
2𝛼

(6)

Qərarlaşmamış temperatur rejiminin qərarlaşmış hala keçmə müddəti aşağıdakı şərtdən tapılır
𝜏0 ≥

𝐶𝑝 𝜌𝑅𝐴
2𝛼

(𝑇 ∗ −𝑇 )

∙ [𝑙𝑛 (𝑇1∗ −𝑇𝑜 )] ∙ [1 −
2

𝑜

𝐶𝑝 𝜌𝑅𝐴
2𝛼

(𝑇 −𝑇 )

𝑙𝑛 (𝑇1 −𝑇0 )]-1
2

0

(7)

Laboratoriya şəraitində aparılan təcrübələr nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, qərarlaşmamış
temperatur sahəsi qızdırıcının gücündən asılı olaraq təxmini 4÷6 dəqiqə sonra qərarlaşmış rejimə keçir. (7)
düsturuna görə laborator ölçmə əsasında aparılan hesablamalar göstərir ki, düstur əsasında alınan nəticələr
12÷ 16% təcrübi nəticədən fərqlənir.

ENERGETİKA SİSTEMLƏRİNİN EKOLOGİ PROBLEMLƏRİNİN HƏLLİNDƏ
ELEKRTOFİZİKİ PROSESLƏR
Budaqlı Ə.T.
Azərbaycan Texniki Universiteti
E-mail: budaqli.ali@mail.ru
Güclü elektrik sahəsinin və elektrik qazboşalmalarının təsirlərindən istifadə edərək, adsorbsiya
proseslərinin tətbiqi vastəsilə energetika sistemlərinin ekoloji problemlərinin həlli üzrə təcrübi tədqiqatlar
yerinə yetirilərək, müəyyən edilmişdir ki, qazboşalmalarının təsirləri nəticəsində adsorbsiya proseslərinin
effektivliyi nəzərə çarpacaq dərəcədə yüksəlir. Tədqiatların nəticələri əsasıda təbii qazın, sənaye tullantı
suların, mazut maddəsinin aşqarlardan təmizlənməsi üzrə yeni effektiv texnoloji proseslər təklif olunmuşdur.
Təsərrüfat sahələrindən ətraf mühütə atılan NO, metan, CO və digər birləşmələr yerin ozon qatının
zəifləməsinə səbəb olur. Turşu tərkibli yağışlar davamiyyətli illər ərzində ətraf mühitin lokal və regional
çirkləndiriciləri hesab olunurlar. Bunun səbəbi istehsal sahələrindən ətraf mühitə yayılan kükürd və azot
oksidləridir. Bu tullantıların çox hissəsi istilik elektrik stansiyalarının istismarı zamanı əmələ gəlir. Odur ki,
kükürd və azot oksidlərinin zərərsizləşdirilməsi mühüm tədqiqat istiqaməti olaraq günün aktual problemləri
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sırasına daxildir. Yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq, təqdim olunan işdə elektrik qazboşalmalarının təsiri
şəraitində reallaşan adsorbsiya proseslərinin tətbiqi vasitəsilə energetikanın ekoloji problemlərinin həlli
istiqamətində tədqiqat işləri yerinə yetirilmişdir. İşdə əsas məqsəd olaraq, ətraf mühitin mühafizəsi
istiqamətində energetika sistemlərinin ətraf mühitə zərərli təsirlərinin araşdırılması, enerji istehsalı sahələrinin
tullantı qazlarının, sularının və enerji daşıyıcılarının tərkib hissəsinin zərərli maddələrdən təmizlənməsinin
effektiv üsullarının işlənilməsi, yeni üstün göstəricilərə malik, iqtisadi səmərəli, ekoloji təminatlı texnoloji
proseslərin elmi əsaslarının inkişaf etdirilməsindən ibarətdir. Yuxarıda qeyd olunan məqsədlərə nail olmaq
üçün aşağıdakı məsələlərin həllinə baxılmışdır:
- Təbii qazın tərkib hissəsinin H2S molekulundan təmizlənməsi;
- Mazut yanacağının kükürd birləşmələrindən təmizlənməsi;
- Atmosferin ozon qatına təsir edən amillərin təcrübi tədqiqi;
- Sənaye tullantı sularının effektiv təmizlənməsi məqsədilə yeni texnoloji proseslərin işlənilməsi;
- Elektrik qazboşalmalarının təsirləri şəraitində ad- sorbsiya – desorbsiya proseslərinin tədqiq edilməsi;
- Adsorbentlərin səthində reallaşan elektron – ion proseslərinin araşdırılması;
- Materiallarda elektrik yüklü vəziyyətlərin əmələ gəlməsinin qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi.
Qarşıya qoyulan məsələləri həll etmək üçün tədqiqat üsulu olaraq, əsasən, MSX-4 markalı kütlə spektrometrindən istifadə edilmişdir. Tədqiqatlarda yüksək təmizlik dərəcəsi əldə etmək ücün və qaz
reaksialarını məhdudlaşdırmaq məqsədilə təcrübələr P~106 - 107 Pa ifratyüksək vakuum şəraitində yerinə
yetirilmişdir. Tədqiqatlar ətraf mühitə zərərli təsir göstərən CH4, H2S, CO, CO2, NOx, SOx və müxtəlif qaz
qarışıqlarından ibarət mühitlərin atmosfer mühitindən təmizlənməsi və yaxud həmin qazların sənaye obyektləri
tərəfindən atmosferə atılmasının qarşısının alınması istiqamətində yerinə yetirilmişdir. Tədqiqatların ilkin
mərhələsində qazboşalmasının təsirləri vasitəsilə aktivləşdirilmiş adsorbentlərdən istifadə edərək təbii qazın
tərkibinin bir sıra aşqarlardan təmizlənməsi prosesləri tədqiq edilərək elektroaktivasiyanın adsorbsiya
prosesinin effektivliyinin nəzərə çarpacaq dərəcədə yüksəlməsinə səbəb oldugu müəyyən edilmişdir. Əldə
edilən nəticəni izah etmək məqsədilə növbəti mərhələdə elektrik qazboşalmalarının təsirlərinə məruz qalan
adsorbentlər tədqiq edilərək müəyyən olunmuşdur ki, elektrik təsirləri nəticəsində adsorbentlərin səthində və
həcmində elektrik yükləri toplanır və adsorbent elektrik yüklü vəziyyətə keçir. Sonrakı təcrübələrdə müəyyən
edilmişdir ki, qazboşalmasının adsorbentlərə bir dəqiqəlik təsiri də kifayət edir ki, onlarda yuxarıda göstərilən
miqdarlarda elektrik yükləri toplansın və bu da öz növbəsində adsorbsiya proseslərinin effektivliyinin
yüksəlməsinə səbəb olmuşdur.
GÜNƏŞ ENERJİSİNİN DAĞLQ ŞİRVAN İQTİSADİ ZONASINDA ENERGETİK
XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ
Cəbiyev M.A.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Üniversiteti
E-mail: memmedov_555@list.ru
Günəş enerjisi planetimiz, dünyanın var olması və burada yaşayan canlılar üçün vacib enerji növüdür.
Günəş enerjisindən Yer kürəsinə çatan kiçik bir hissə belə bəşəriyyətin mövcud enerji istehlakından qat-qat
çoxdur. Günəş enerjisinin istifadəsi 1970-ci illərdən sonra günəş enerjisi sistemləri texnoloji olaraq inkişaf
etmiş, nəticə etibarı ilə dəyəri aşağı düşmüş, ekoloji cəhətdən təmiz enerji mənbəyi kimi özünü qəbul
etdirmişdir. Elektrik enerjisi mənbəyi kimi istifadə edilən fotoqalvanik panellər vasitəsilə günəş enerjisindən
elektrik enerjisi istehsalının istifadəsi də genişlənib. Avstraliya və Yaponiya isə elektrik enerjisi istehsalının 2
faizə qədərin günəş enerjisindən əldə edib. Çin və ABŞ kmi ölkələrdə günəş enerjisi ümumi enerji istehsalının
1 faizindən az olub. Bu da nəticə etibarı ilə ətraf mühitə çox müsbət təsir edəcəkdir. Ölkələrin təbii enerji
potensialından istifadə etməklə qeyri-ənənəvi və ya bərpa olunan enerji mənbələrinə keçid, bir tərəfdən
yanacaq ehtiyatlarının (ənənəvi enerji) qorunub saxlanmasına, digər tərəfdən ölkənin enerji daşıyıcılarının
ixrac potensialının artmasına, həmçinin bu resursların kimya sənayesi və digər sənaye sahələrində tətbiq
olunmasına daha geniş şərait yaraddacağı hazırda aktualdır.
2021-ci ili yaşadığımız bugünlərdə dünya bir tərəfdən pandemiya ,digər tərəfdən də sosial problemlərlə
məğul olduğu bu zamanlarda enerji təhlükəsizliyi də vacib məsələrdəndir. Məhz bu səbələrdən irəli gələrək,
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bir sıra öndə gedən dövlətlər alternativ enerjiyə investisiya ayırmaqdadırlar. Artıq bir çox dövlətlərdə olduğu
kimi Azərbaycan Respublikası da bu sahəyə çox ciddi yatırımlar etmişdir.
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunun inzibati ərazisi 6,06 min km2 –dir. Bu respublika ərazisinin (86,6 min
km2 ) 7%-i təşkil edir. Ərazinin sahəsinin nisbətən böyük olması, ərazidə təsərrüfat və sosial obyektləri daha
çox eyni zamanda bir-birinə mane olmamaqla yerləşdirmək və ərazini daha geniş həcmdə mənimsəmək və
ondan istifadə etmək xeyli əlverişlidir. Rayon ərazisi üçün orta yanvar və orta iyul temperaturlarının
paylanması müxtəlifdir. İyul ayı üçün orta temperatur rayonun düzənlik sahələrində 24-25ºC olduğu halda,
orta dağlıq ərazilərdə 20-15ºC, yüksək dağlıq ərazilərdə isə 10-5ºC- ə qədərdir. Yanvar ayı üçün orta
temperatur rayonun düzən əraziləri üçün 0-4ºC arası, dağətəyi zonalar üçün 0-3ºC arası, orta dağlıq ərazilərdə
5-6ºC arasında, yüksək dağlıq qurşaqlarda isə 6ºC -14ºC aralığında dəyişir. Rayonun düzənliklərində mütləq
maksimum temperatur 40-41ºC, dağətəyi zonalarda 37-40ºC, 1500-2000 m yüksəkliklərdə 27-30ºC, yüksək
dağlıq ərazilərdə 20-30ºC-ə qədər qalxır. Bir qayda olaraq əsasən mütləq maksimum temperatur, rayonun əksər
hissələrində iyul ayının ikinci yarısına təsadüf olunur. Bu iqtisadi rayonda ilin isti yarısında ümumi
radiasiyanın miqdarı düzən hissələri üçün 90 kkal/sm2 , 500-600 m-dən 2500 m hündürlüyə qədər ərazilər üçün
86-87 kkal/sm2 , 3000 m-dən yüksəkliklərdə isə 90-104 kkal/sm2 -ə bərabərdir.
Rayon ərazisində hərarətin fərqlərinin yaranmasında ən başlıca amil onun ərazisinin oroqrafik və
hipsometrik şəraiti, başqa sözlə desək relyefdir. Bu amilin təsiri altında həm dağlıq, həm də düzənlik
ərazilərdə temperatur şəraitinə görə bir-birindən kəskin fərqlənir. Bu fərqlər özünü temperaturun bütün əsas
göstəricilərində özünü büruzə verir. Belə ki, havanın orta illik temperaturu bütün ərazi üçün müsbətdir. Onun
ən böyük göstəricisi 14,5ºC olmaqla rayonun düzənlik hissələrində, əsasəndə Qobustanda, Şamaxı və Ağsu
rayonlarının cənubunun çox hissəsində müşahidə olunur. Bu ərazinin nisbi yüksəkliyi 200-300 m təşkil edir.
Bu ərazidən dağlıq ərazilərə tərəf getdikcə temperatur tədricən azalaraq dağətəyi və alçaq dağlıq zonada orta
illik temperatur (əsasən Babadağ ərazisi) 0ºC qədər azalır. Rayon ərazisində orta yanvar və iyul aylarında
temperaturların paylanması müxtəlifdir. İyul ayının orta temperaturu rayonun düzənlik ərazilərində 24-25ºC
olur, orta dağlıq zonada 20-15ºC, yüksəkdağlıq zonada isə 10-5ºC-ə qədərdir. Yanvar ayının orta temperaturu
rayonun düzən ərazilərində 0-4ºC arasında, dağətəyi zonada 0-3ºC arasında, orta dağlıqda 5-6ºC arasında,
yüksəkdağlıq qurşaqda isə 6ºC ilə 14ºC arasında dəyişir.
Temperatur minimum həddi, o cümlədən minimum temperaturlar əsasən yanvar, qismən fevralda və
dekabr aylarının axırıncı on günlüyündə müşahidə edilir. Bəzi illər aralığında düzənlik, dağətəyi orta dağlıq
qurşaqlarda 22ºC və hətta daha çox mütləq minimum temperaturlar müşahidə edilib. Yüksəkdağlıq ərazilərdə
isə temperatur 26-30ºC sıfırdan aşağı düşür.
Ərazinin müxtəlif hissələrində yerləşən çay şəbəkələrinin sıxlığı bir-birindən kəskin fərqlənir. Çay
şəbəkələrinin sıxlığının minimal göstəricisi rayonun əsasən cənub və şərq bölgələrində yerləşib 0,05-01
km/km2 təşkil edir. Bu qiymətlər dağətəyi zonada 0,1-0,2 km/km2 , alçaqdağlıq zonada 0,5-0,7 km/km2,
ortadağlıq zonada 1,0-1,5 km/km2, yüksəkdağlıq zonada isə 0,2-0,5 km/km2 -ə bərabərdir.
Dağlıq Şirvan İqtisadi zonası üçün günəş panellərinin qoyulması və istifadəsi üçün Pvsyst.7.1
proqramından istifadə edirik. Kompyuter simulyasiyasının köməyi ilə bu region üçün potensial günəş
panellərinin qoyulması üçün lazım olan parametrlər göstərilmişdir. Həmin regionda gələcəkdə quraşdırıla
biləcək günəş panelləri üçün səciyyəvi xüsusiyyətlər də daşıyacaqdır.
Kompyuter simulyasiyası zamanı istifadə etdiyimiz proqram vasitəi ilə, ilkin olaraq NASA-dan bu
bölgənin koordinatlarını alırıq. “Meteonorm” proqramından istifadə edərək dünyada müxtəllif bölgələrə nə
qədər günəş radiasiyasının düşdüyünü müəyyənləşdiririk. Alınan bu parametrləri proqramda yerləşdirdikdə
artıq PV modullar üçün olan regionun xarakteristik xüsusiyyətlərinin dəqiqləşdirik.
ŞƏBƏKƏNİN REJİMLƏRİNİN OPTİMALLAŞDIRILMASI VƏ EFFEKTİVLİYİNİN
ARTIRILMASI
Cəfərov M.M.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: mirzeceferov9@gmail.com
Elektrik stansiyalarının və şəbəkələrinin iş rejimlərinin idarə edilməsi hesablamalar, uzunmüddətli və
qısamüddətli planlaşdırma məlumatlarına əsaslanır.
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Elektroenergetika sisteminin (İİK) iş rejimi mürəkkəb çoxsəviyyəli məsələdir.Bu həllə EES-in bütün
iyerarxik səviyyələrində kompleks şəkildə yanaşmaq lazımdır.Hazırda baxılan məsələnin həlli üçün iki əsas
yol mövcuddur:bütün dəyişənlər üçün EES rejimin birtərəfli optimallaşdırılması və optimallaçdırılması ilə
başlanğıc tapşırığın sub-tapşırıqlara bölünməsi.
Enerji sisteminin optimal rejimi icazə verilən rejimdir,yəni elektrik enerjisinin etibarlılığı və keyfiyyəti
üçün şərait təmin edilir.Hər an müəyyən edilmiş yüklənməyə çəkilən xərclərin minimumu təmin edilir.
Rejimlərin optimal idarə edilməsi müxtəlif üsullarla həyata keçirilir: elektrik şəbəkəlirinin
konfiqurasiyasını seçməklə; işə daxil edilən avadanlığın tərkibinin seçilməsi; enerji sisteminin parametrlərinin
idarəedilməsi .
Rejimlərin optimal idarə edilməsinin müstəsna mürəkkəbliyi müəyyən edilmir yalnız nəzarət
elementləri bir çox, həm də müxtəlif tənzimlənən və böyük ərazidə optimal saxlanılmasını tələb edir.
Elektrik enerjisi sisteminin optimallaşdırılmsı ilə müxtəlif səviyyələrdə məşğul olurlar: Uzun rejimi
hesab edən dizaynerlər (perspektiv) 1-5,5-10 il; İşçi MBA rejimi gün, ay,mövsüm üçün perspektivli rejimi
nəzərdən keçirir; Operativ stansiya personalı,elektrik şəbəkələri,enerji sistemləri olan cari rejimi nəzərdən
keçirir.
Rejimi optimallaşdırarkən həll olunan əsas vəzifələr:
1. Elektrik stansiyalırının generatorları və elektrik enerjisi arasında aktiv gücün paylanması ,enerji
sisteminin elektrik stansiyaları arasında ümumi minimuma uyğun şərti yanacağın sırf edilməsi,elektrik
şəbəkələrinin aktiv gücünün itkiləri nəzərə alınmaqla.Bu vəzifə nisbi artım üsulu ilə həll edilir;
2. Ümumi azalmaya səbəb olan elektrik şəbəkəsi rejiminin optinallaşdırılması güc və yerin optimal
seçilməsi nəticəsində şəbəkələrdə aktiv güc itkisikompensasiya qurğularının yerləşdirilməsi,transformasiya
əmsallarının seçilməsi,texniki məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla rabitə transformatorları.Bu və növbəti vəzifə
müəyyən edilmiş rejimin tənliklərini qradiyent üsulundan istifadə etməklə həll edilir;
3. Kompleks optimallaşdırma,yəni stansiyaların gücünü tapılması, kompensasiya edən qurğularının
yerləşdirilməsi;modullar və rejim parametrlərinə texniki məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla bütün qovşaqlarda
gərginlik fazaları;
4. İşləyən avadanlıqların optimal tərkibinin seçilməsi.
Gərginlik tənzimlənməsi qurğuları şinlərdə paylayıcı şəbəkələrin qoşulduğu 3-20kV-luq elektrik
stansiyası və yarımstansiyalarının gərginliyini ən çox yüklənmələr dövründə nominal yüklənmələrin 105%dən az olmayan və örnək-də bu şəbəkələrin ən az yüklənməsinin 100%-dən yuxarı olmasını təmin
etməlidir.Göstərilən gərginlik səviyyələrində sapmalar əsaslandırılmalıdır.
Elektroenergetika sistemləri rejimlərinin optimallaşdırılması zamanı daha geniş yayılmış Laqranj və
Qradient üsullarından istifadə olunub.Həmçinin dinamik proqramlaşdırma və bəzi başqa üsullardanistifadə
olunub.Çox vaxt keçməyən rejimlərin optimallaşdırılması üçün alternativ alqoritmlər işlənilir,xüsusilə də
qeyri-səlis məntiq və təkamül alqoritmləri metodlarından istifadə olunur.
Aktiv güc rejiminin optimallaşdırılması məsələsi məhdudiyyətlərlə optimallaşdırmanın standart vəzifəsi
kimi formalaşdırılır:
EES-də ümumi yanacaq olan hədəf funksiyasını minimuma endirmə
F=∑𝑛𝑖=1 𝐶𝑖 (PGi)→min
Burada PGi-aktiv güc, C(PGi)-stansiyada sərfiyyat xarakteristikası;
Müəyyən edilmiş rejimin aşağıdakı növ tənliklərini əks etdirən bərabərlik növündə məhdudiyyətləri
nəzərə alaraq:
Pk-Vk2Gkk-Vk∑𝑚∈𝑘 𝑉𝑚(Gkmcosбkm+Bkmsinбkm)=0
Qk+ Vk2Bkk+Vk∑ 𝑉𝑚 (Bkmcosбkm-Gkmsinбkm) =0
Burada Vk, бk, Pk, Qk-gərginlik kompleksinin modulu və faza bucağı,aktiv reaktiv düyün gücü k;
Gkm+jBkm=Ykm-kompleks matris elementi düyün keçiriciliyi, бkm = бk – бm k və t bitişik qovşaqları arasında
faza bucaqları fərqi;
Bərabərsizliklər şəklində olan məhdudiyyətləri nəzərə alaraq,aşağıdakı dəyişənlərə məhdudiyyət
qoyulur:generator qovşaqlarında Aktiv güclər,gərginlik kompleksinin modulları və faza bucaqları.
Bu məsələnin həllinin nəticəsi generator stansiyalarının Aktiv güclərinin elə dəyərləridir ki,bu da hədəf
funksiyasının minimum dəyərinə cavab verir.
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REJİMLƏRİN OPTİMAL İDARƏ EDİLMƏSİ
Cəfərov M.M.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: mirzeceferov9@gmail.com
Enerji sistemləri və enerji əlaqələri rejimlərinin optimallaşdırılması məsələləri əməliyyat –dispetçer
xidmətlərinin iş təcrübəsində mərkəzi yerlərdən birini tutur və elektrik energetikasında rejimlərin idarə
edilməsinin bazar metodlarına keçid zamanı onların rolu müasir şəraitdə əhəmiyyətli dərəcədə artır. Bu
məqsədlə topdan bazar şəraitində aktiv güc rejiminin otimallaşdırılması məsələlərinə baxılır.
Son zamana qədər optimallığın əsas meyarı kimi baxılan müddət ərzində dəyişən xərclərin minimum
meyarından istifadə edilmişdir. Bir sıra optimallaşdırma məsələlərinin həllində digər metodlardanda istifadə
edilə bilər, məsələn, elektrik rejiminin optimallaşdırılması zamanı şəbəkədə minimum itkilərdən, SES-də
kaskad uzun müddətli rejimlərinin optimallaşdırılması zamanı maksimum elektrik enerjisinin istehsalından
istifadə oluna bilər.
Elektroenergetikada rejimlərin optimallaşdırılmasının müxtəlif məsələlərinin həlli ilə bir çox təşkilat və
müəlliflər məşğul olmuş və əhəmiyyətli nəzəri və praktiki nəticələr əldə edilmişdir. Enerji sistemin
rejimlərinin otimallaşdırılması üzrə işlər xaricdə də tədqiq olunur və araşdırılır, hal-hazırda aktuallığını
qoruyur.
Hal-hazırda elektrik enerjisi sistemlərinin rejimlərinin hesablanması və təhlili üçün metod və
alqoritmlərin əksəriyyəti determinant modellərinin istifadəsinə əsaslanır. Bu zaman cərəyan edən prosesin
xarakteri verilmiş sxemlər və rejim parametrləri zamanı birmənalı şəkildə müəyyən edilir. Belə modellər
yüksək dəqiqlik və tez hərəkətlilik ilə xarakterizə olunur, bütün təsir edən amillər mümkün qədər çox və daha
dəqiq nəzərə alınır.
Lakin, bu model əsasında hər hansı bir və ya bir neçə parametrin qiymətlndirilməsi üçün hər dəfə ilkin
məlumatların müvafiq hazırlığı və hesablanmış vaxtın daha çox xərci ilə tam sxem üzrə hesablamaların
aparılması tələb olunur. Bu zaman bütün təsiredici amilləri, xüsusilə də ilkin informasiyanın ehtimal xaraktrini
nəzərə almaq mümkün deyil.
Bununla əlaqədar olaraq, məhdud informasiya idarəetmə qanunlarının sintezi məsələləri aktualdır. Bu
məsələlərin həlli üçün nəzarət olunan parametrlər və onlara təsir edən amillər arasında statistik əlaqələrin
qurulması xüsusiyyətləri olan reqressiya modelləri effektiv tətbiq oluna bilərv.
Elektrik şəbəkələrinin rejimlərinin optimallaşdırılması məsələlərində bu parametrlər üçün daha çox
optimallaşdırılmış parametrləri qəbul edirlər:dayaq qovşaqlarının gərginlikləri,tənzimlənə bilən mənbələrin
reaktiv gücləri və tənzimlənən transformatorların transformasiya əmsalları.
Belə verilənlərdə reqressiya tənliklərinin əmsalları əvvəlcədən reqressiya analizi və müvafiq
approksimasiya metodundan, daha çox ən kiçik kvadratlar metodundan istifadə əsasında müəyyən edilir. Bu
işdə ilkin informasiyanın qismən qeyri-müəyyənliyi şəraitində elektrik şəbəkələrinin rejimlərinin
optimallaşdırılması üzrə tədqiqatların nəticələri göstərilmişdir.
Bir reqressiya tənliyi olaraq kvadratik tənlik qəbul edilir. Amil olaraq yük qovşaqları qəbul edilir.
Verilmiş yük qovşaqları optimallaşdırma parametrləri kimi gərginlik qovşaqlarının tənzimlənən reaktiv gücü
qəbul edilir. Optimallaşdırılmış gərginlik qovşaqları üçün reqressiya tənliyi aşağıdakı kimi təqdim olunur:

Ui = aio + ∑𝑛𝑗=1 +aijPj + ∑𝑛𝑗=1 ∑𝑛𝑘=1 +aijkPjPk ,
burada n-elektrik şəbəkəsinin qovşaqlarının sayı, ai0, aij, aijk- reqressiya tənlikləri əmsalları, hansı ki
statistik təcrübələr əsasında müəyyən edilir.
Reqressiya tənliklərinin əmsallarını müəyyən edərkən, qovşaqların amilləri – yüklənmələri təsadüfi
ədəd generatoru tərəfindən müəyyən edilmiş diapazonda verilirdi. Cavabların müvafiq dəyərləri
determinantlaşdırılan metodun optimallaşdırılması əsasında müəyyən edilmişdir.
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QAZLAŞDIRILMASI SƏMƏRƏLİ OLMAYAN UCQAR YAŞAYIŞ MƏNTƏQƏLƏRİNİN BƏRPA
OLUNAN ENERJİ MƏNBƏLƏRİLƏ TƏMİNATI
Cəlilov Y.S.

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetı
E-mail: yuniscalilov1998@gmail.com
Azərbaycan Respublikası təbii qaz hasil edən əsas ölkələrdən biridir. Bu sərvət iqtisadi inkişaf, biznes
fəaliyyəti və əhalinin istifadəsi üçün mühüm mənbədir. Qarşıya qoyulmuş prioritetləri həyata keçirməklə,
əhalinin fasiləsiz və təhlükəsiz təbii qaz təchizatı ilə yanaşı, bol ehtiyat həcminin saxlanılmasının təmin
edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu təbii sərvət iqtisadi inkişaf, məşğulluğun təmin edilməsi və ev
təsərrüfatlarında istifadə olunması baxımından yüksək əhəmiyyət daşıyır. Buna baxmayaraq Respublikamızda
qazlaşdırılması səmərəli olmayan ucqar yaşayış məntəqələri vardır. Bu yaşayış məntəqələrinin bərpa olunan
enerji mənbələri ilə təminatı daha məqsədəuyğundur.
Qazlaşdırılması səmərəsiz hesab edilən rayonların alternativ enerji potensialını 5 ballıq sistem üzrə
aşağıdakı kimi təsvir edə bilərik:
Rayonlar

Lənkəran
Şəki
Ağsu
Astara
Cəlilabad
Daşkəsən
Gədəbəy
Goranboy
Göygöl
Xızı
İsmayıllı
Qax
Quba
Qobustan
Qusar
Lerik
Masallı
Oğuz
Samux
Siyəzən
Şamaxı
Şəmkir
Tovuz
Yardımlı
Zaqatala
Şabran

Günəş
potensialı

Külək
potensialı

4.5
4.5
4.7
4.5
4.7
4.7
4.7
4.7
4.5
4.5
4.5
4.4
4.2
4.4
4.1
5.0
4.7
4.5
4.5
4.5
4.7
4.7
4.7
4.7
4.5
4.4

2.9
2.1
2.9
2.9
2.1
3.6
3.6
2.9
2.9
5.0
2.9
2.1
3.9
4.3
3.6
3.9
2.1
2.1
2.9
3.6
2.9
3.6
3.6
2.9
1.4
4

Biokütlə potensialı
Meşə

K/t tullantıları

5
3
5
5
4
4
3
4
5
2
5
5
3
0
3
4
5
5
0
2
1
4
4
4
5
4

0
4
1
0
1
1
3
3
0
2
1
4
0
4
1
0
0
0
4
1
3
3
2
1
0
1

Hidroenerji potensialı

5
5
4
2
2
3
3
3
3
1
4
5
2
1
2
2
2
4
3
2
1
3
3
2
5
2

Cədvəldən göründüyü kimi günəş potensialı bütün rayonlarda mövcuddur. Bu potensialdan həm evlərin
damında PV panelləri və Günəş Kollektorları qoymaqla istifadə etmək olar. Digər tərəfdən ucqar kəndlər qrupu
üçün ortaq sənaye tipli Günəş Elektrik Stansiyası yaratmaqla yerli elektrik şəbəkəsini gücləndirmək, artan
tələbatı ödəmək, karbon emissiyalarını azaltmaq olar.
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Külək potensialı bir sıra rayonlarda mövcuddur. Bunlar Xızı, Qobustan, Quba, Lerik rayonlarının dağlıq
ərazisi, qismən Daşkəsən, Gədəbəy, Şabran rayonlarının əraziləridir. İri miqyaslı külək parklarının qurulması
üçün əlavə tədqiqatlara və ölçmələrə ehtiyac vardır.
Biokütlə potensialı əksər rayonların ərazisində mövcuddur. 265 kənddən 168-i məşəlik ətrafında
yerləşmişdir. Lakin Azərbaycanda meşə örtüyünün az olduğunu, onların qırılmasının ekoloji cəhətdən
məqsədəuyğun olmadığını nəzərə alaraq meşədən yanacaq məqsədilə istifadə etmək məsləhət görülmür.
Ekologiya Nazirliyinin məlumatına əsasən ildə 50-60 min m3 sanitar qırıntılar aparılır ki, onlardan yanacaq
kimi istifadə oluna bilər.
Bir çox rayonların ərazisində kifayət qədər kənd təsərrüfatı tullantıları mövcuddur ki, onlardan da
birbaşa və ya bioqaz alınaraq və ya pelet-briket istehsal etməklə yanacaq kimi istifadə etmək olar. Qeyd etmək
lazımdır, əhaliyə satılan təbii qazın qiymətinin aşağı olması fermerlərdə bioqaz istehsalına marağın müəyyən
dərəcədə azalmasına səbəb olur.
Kiçik çayların hidroenerji potensialı Lənkəran, Astara, Şəki, Zakatala, qismən Ağsu, İsmayllı, Oğuz
rayonlarında mövcuddur. Lakin hidroenerji potensialından istifadə imkanları hər bir halda əlavə tədqiq
edilməlidir.
ENERJİ SİSTEMİNİN İDARƏ OLUNMASINDA İNTELLEKTUAL İDARƏETMƏ
VASİTƏLƏRİNİN TƏTBİQİNİN ANALİZİ
Dadaşzadə Ə.E.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: esger_dadaszade@mail.ru
Enerji idarəetməsi günümüzdə çox vacib və mürəkkəb bir mövzudur. İtkilər və xərcləri minimuma
endirərək bir sıra yüklərə enerji verəcək, enerji istehsal edə biləcək bir sıra mənbələr arasından seçim etməkdən
ibarətdir. Mənbələr və yüklər müxtəlifdir, paylanması və sistemin reaksiyası, mənbələrin seçimi elektrik
enerjisinin kəsilməməsi üçün real vaxt rejimində edilməlidir. Bu tezisin məqsədi, dəyəri və səmərəliliyi kimi
bir sıra meyarları optimallaşdırmaq üçün, mikro şəbəkə adlanan əlaqəli bir qrup olaraq təşkil edilən bir enerji
mənbəyi və yük dəstini öz-özünə tənzimləyə bilən bir sistem təqdim etməkdir.
Hər bir mikro şəbəkə müəssisəsi qarşılıqlı əlaqə qura bilən və onunla qərar qəbul etmə mexanizminə
sahib olan muxtar agent kimi modelləşdirilmişdir. Verilən meyarları qlobal səviyyədə optimallaşdırmaq üçün
aid olduğu mənbənin və ya yük növlərinin xüsusiyyətlərini nəzərə alır və digər agentlərlə özünü təşkil edir.
Enerji keçidi bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafına təkan verir. Bununla birlikdə,
mərkəzləşdirilməmiş enerji istehsalının böyüməsi, elektrik şəbəkəsi rəhbərləri üçün artan bir mürəkkəblik
ortaya qoyur, elektrik axınlarını tənzimləmək üçün daha çox keyfiyyət və etibarlılıq və elektrik enerjisi
istehsalı ilə tələb arasında daha az balanssızlığı nəzərdə tutur. Yerli enerji dəyişikliklərini aşkarlamaq və buna
reaksiya vermək üçün kommunikasiya texnologiyasından istifadə edən bir elektrik təchizatı şəbəkəsi kimi
təyin olunan ağıllı şəbəkə konsepsiyası bu cür texniki problemlərin həllini təmsil edir.
Əsas ağıllı şəbəkə blokları yaratmaq və bu problemlərin öhdəsindən gəlmək üçün mərkəzləşdirilməmiş
bərpa olunan enerji istehsalı, ağıllı enerji idarəçiliyinə, köməkçi xidmətlər daxil olmaqla yerli tənzimləməyə
və öz istehlakına və bu səbəbdən də ictimai şəbəkə üçün daha az məhdudiyyətlərə imkan verəcəkdir. Beləliklə,
çox mənbəli enerji sistemləri, yəni bərpa olunan enerji mənbələri, saxlama, idarə oluna bilən yüklər və ümumi
şəbəkə bağlantısına əsaslanan mikro şəbəkələr konsepsiyası, elektrik enerjisi istehsalı və istehlakının ağıllı
şəbəkə tətbiqetmə balansında fəal iştirak etməyi hədəfləyir. Mikroşəbəkələr, enerjinin maya dəyərini və ictimai
şəbəkəyə mənfi təsirini minimuma endirərkən bərpa olunan enerjinin nüfuzunu artırmaq üçün etibarlı və təsirli
seçimlərdir.
Ağıllı şəbəkənin ortaya çıxması və ağıllı enerji idarəçiliyi tətbiqetmə şərtləri ilə qarşılaşdıqda, enerji
axınlarını optimal şəkildə idarə edə bilməli, enerji strategiyalarını nəzərə almalı və planlaşdırma və dizayn
optimallaşdırmasını nəzərdə tutmalıdır.
Ağıllı Enerji İdarəetmə Sistemlərindəki irəliləyişlər-Texno-iqtisadi dispetçer, sistem dizaynı və ölçülər
ilə əlaqəli çox mənbəli sistemlərin optimallaşdırılmasına yönəlmiş altı sənəd var. Külək enerjisi, fotovoltaik
enerji, hidroelektrik stansiyalar və istilik elektrik stansiyaları da daxil olmaqla, enerji saxlama cihazları ilə
birləşdirilən çox mənbəli / çox enerji sistemi nəzərə alınır, bunun üçün fərqli əməliyyat strategiyaları nəzərə
alınmaqla çox obyektiv bir planlaşdırma optimallaşdırma modeli təqdim olunur. Ən uzun ömür və optimal

105

Magistrantların XXI Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2021-ci il
iqtisadi səmərəliliyi nəzərə alaraq təklif olunan model sistemin işləməsi üçün optimal planın dizaynı üçün
effektiv qərar qəbuletmə dəstəyi təmin edir. Ən iqtisadi enerji planlaşdırmasına nail olmaq və stoxastik model
proqnozlaşdırıcı nəzarətə əsaslanaraq, çox mənbəli / çox enerji sisteminin planlaşdırılmasını koordinasiya
etmək üçün maraqlı bir yanaşma inkişaf etdirir.İnteqrasiya edilmiş enerji sistemi nəzərə alınmaqla
standartlaşdırılmış bir matris modelləşdirmə metodu təqdim olunur.
Ağıllı enerji idarəetmə sistemi bir çox digər komponentləri də əhatə edir. Bəziləri, elektrik yayları, ağıllı
sayğac və məlumatlar kimi təqdim olunur. Referans, elektrik yaylarının sənətini, fasilələrlə bərpa olunan enerji
mənbələri ilə bəslənən enerji şəbəkəsini sabitləşdirmək üçün yeni bir həll yolu kimi təqdim edir. Verilərlə
əlaqədar olaraq, bu Xüsusi Sayıya iki sənəd daxil edilmişdir. Təqdim olunan təhlilin nəticəsi göstərir ki, ağıllı
sayğac məlumatlarından xüsusiyyətləri aşkarlamaq mümkündür və təklif olunan maşın öyrənmə metodları
yaxşı bir dəqiqliyə malikdir. Elektrik enerjisi sistemindəki blok zənciri əsaslı enerji ticarəti ilə əlaqədar olaraq,
anket enerji əməliyyatları, konsensus mexanizmi və sistemin optimallaşdırılması kimi problemlərlə mübarizə
aparır. Bir çox problemin hələ həll edilməsinə ehtiyac olsa da, blok zənciri konsepsiya digər texnologiyalarla
birlikdə ağıllı enerji sistemlərinin praktik tələblərini daha yaxşı qarşılamaq üçün blok zəncirinə əsaslanan
enerji mübadiləsi sistemini yaxşılaşdırır.
Gələcək Enerji İdarəetmə Sistemləri Növbəti illərdə enerji idarəetmə sistemlərində daha dərin
araşdırmaların aparılması gözlənilir. Daha ağıllı şəbəkələr qurmağı hədəfləyən çox sayda elektrik enerjisi
sistemində süni zəka və məlumat mədəni kimi müasir yanaşmaların araşdırılacağı gözlənilir. Bu vəziyyətdə
daha yaxşı nəzarət strategiyaları təmin etmək üçün məlumatların və optimallaşdırma metodlarının
inteqrasiyasına və istifadəsinə uyğun texnologiyalar hazır olmalıdır.
TRANSFORMATORLARIN MÜASİR NƏZARƏT VƏ DİAQNOSTİKA METODLARININ
ANALİZİ
Əhmədli A.R.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: aqsinaxmedli@gmail.com
Ənənəvi metodologiyaya əsasən, avadanlıqların saxlanılması baş verir bu dövri testlər vasitəsilə
müəyyən bir həcmdə müəyyən vaxt intervalları. Texniki vəziyyəti qiymətləndirilir ilkin dəyərlərlə müqayisə:
pasportda və ya zavod test protokolunda dəyərlər; data daxil edərkən yeni avadanlıqların istismara verilməsi
(istismar sınaqları); ixtisaslaşdırılmış müəssisədə təmirdən sonra məlumatlar; əvvəlki test məlumatları.
Bundan əlavə, güc transformatorun testlərinin həcmini nəzərdən keçirək.
Aşağıdakı parametrlər ölçülür: transformasiya əmsalı, polizarisiya və əlaqə qrupu; davamlı cərəyana
müqavimət, yüksüz işləmə itkilər, qısa qapanma müqaviməti, izolyasiya muqaviməti , tgδ və izolyasiya tutumu
. Eləcə də elektrik gücü, səviyyələrin qismən boşalması , keçid və tezlik xüsusiyyətləri, vibrasiya
xüsusiyyətləri.İzolyasiyanın nəmliyi, kağız izolyasiyanın sarğıların vəziyyəti yoxlanılır. Bu işdə ən böyük
maraq transformator yağını təqdim edir, kinematik özlülük yoxlanılır, sıxlığı, xarici görünüş, rəngi, turşu sayı,
oksidləşmə qarşı sabitlik və hesablanacaq digər parametrləri.
Transformatorun elektromaqnit parametrlərinin təyin edilməsini nəzərdən keçirin, həmçinin diaqnostik
üsulların texniki vəziyyəti; istilik, qismən boşalma və titrəmə. Transformasiya əmsalının ölçülməsi zamanı
RPN cihazlarının cavablarının düzgün birləşməsini müəyyən edir və sarğılara zərər. Transformasiya əmsalı
kompensasiya üsulu və ya iki voltmetr üsulu ilə xüsusi elektrik sxemləri (körpülər) vasitəsilə ölçülür, onlardan
biri aşağı sarğıya qoşulur, digəri isə yüksək gərginlik dolağına. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ölçü
voltmetrinin dəqiqliyi 0.2 dən aşağı olmamalıdır.
Ölçmə nəticələri hesablama nəticələri və ya pasport məlumatları ilə müqayisə olunur. Dəyərlərin xətası
2% - dan çox olmadıqda ölçmə nəticələri qənaətbəxş hesab edilir.
Yüksüz itkilərin ölçülməsi. Yüksüz işləmə itkisi dəyişən cərəyan müqavimət ölçmələri aşağı gərginlikdə
aparılır, transformator poladının maqnitlənməsinə görə XX itkisində artımın qarşısını almaq üçün DC
müqavimətini ölçmədən əvvəl azalmış bir gərginlikdə (həyəcanla) həyata keçirilir. Qalıq maqnitlənmənin
aradan qaldırılması tədricən artım və dəyişkən bir gərginliklə həyəcanın sonrakı tədricən azalması ilə həyata
keçirilir. Ölçmə nəticələrinə görə, transformatorun maqnit dövrəsinin vəziyyəti müəyyən edilir.
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Üç fazlı transformatorlar üçün itki dəyəri 5% - dən çox pasport (ilkin) dəyərindən fərqlənməməlidir. Bir
fazlı transformatorlar üçün alınan dəyərlərin ilkin dəyərlərdən fərqi 10% - dən çox olmamalıdır.
Sarğı müqavimətinin ölçülməsində, Sarğı nöqtələrinin (qırılmalarının) sahələrində, eləcə də sxemin
müxtəlif kontaktlarında qüsurlar müəyyən edilir. Sarğıların dəyişən cərəyana müqaviməti "körpü" və ya
gərginlik düşmə metoduna görə ölçülür. Sarğıların temperaturunu ölçmək sabit bir temperaturda ölçmək daha
məqsədə uyğundur, bu, test protokolunda yağın yuxarı təbəqələrinin temperaturu ilə birlikdə göstərilir. Mənbə
kimi akkumulyatorlardan istifadə olunur.
Ölçülmüş müqavimətləri müqayisə etmək üçün sonuncular hesablama düsturuna əsasən bir temperatura
endirilir. Sarğıların induktivliyindən irəli gələn səhvləri aradan qaldırmaq üçün, müqavimət yalnız cərəyanın
tam sabit vəziyyətində ölçülməlidir.
Nəticələrin qiymətləndirilməsi alınan dəyərləri ölçmə məlumatları ilə müqayisə etməklə həyata keçirilir,
fabrikdə qəbul edilmiş və pasportda verilmişdir. Müvafiq fazalarda əldə edilən müqavimət dəyərləri digər
mərhələlər bir-birindən 2% - dən çox fərqlənməməlidir, pasport məlumatları ilə razılaşdırılmış hallar istisna
olmaqla və ya zavod protokolları.
Transformatorların qısa qapanma müqavimətinin (Zn) tam müqaviməti, sarğı izolyasiyasına zərər verən
mümkün deformasiyaların aşkarlanması məqsədi ilə müəyyən edilir, qısa qapanmalardan qaynaqlanır.
Qısa qapanma gərginliyi və cərəyanı qısa qapanma təcrübəsindən müəyyən edilir, aşağı gərginlikdə
aparılır (380,220V).
Sınaq transformatorun dolaqlarının vəziyyətinin qiymətləndirilməsi Zt dəyərini bu parametrin baza
dəyərindən icazə verilən maksimum xətası ilə müqayisə etməklə həyata keçirilir, sənaye qaydaları ilə müəyyən
edilmişdir.
TRANSFORMATORLARIN DİAQNOSTİKASININ MÜASİR ÜSULLARI
Əhmədli A.R.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: aqsinaxmedli@gmail.com
Güc transformatorunun vəziyyətinin istilik müayinəsi: İstilik nəzarət metodu (TNK) nəzarət olunan
obyektlərin temperaturunun ölçülməsi, qiymətləndirilməsi və təhlilinə əsaslanır.
TNK elektrik avadanlığının yoxlanılması üçün istilik izolyasiyası ölçü cihazından (teplovizor) istifadə
olunur. Temperatur fərqinin qeydə alınmasında əldə edilən termoqramın göstəriciləri aşağıdakı kimidir.
1. Temperatur şkalası-termoqramın və onun temperaturunun rəng qammasının arasındakı əlaqəni müəyyən
edir;
2. Anormal istilik zonası (temperatur şkalasının yuxarı hissəsindən rəng qamması ilə xarakterizə olunur) yüksək temperatura malik bir avadanlıq elementi;
3. İstilik kəsmə xətti (profil) – xətt, anromal istilik zonasından və düyündən keçən, oxşar qüsurlu;
4.Temperatur cədvəli – qrafik, temperatur kəsimi xətti boyunca temperaturun paylanmasını əks etdirən, yəni
X oxu boyunca - xəttin uzunluğu boyunca nöqtələrin ardıcıl nömrələri və Y oxu boyunca, termogramın bu
nöqtələrində temperatur dəyərləri.
Bu tədqiqat üsulu elektrik avadanlığı elementlərinin qüsurlarının aşkarlanmasında effektivdir.
Nəzarət parametrləri aşağıdakılardır: temperatur artımı - obyektin və ətraf havanın temperatur fərqi;
müəyyən nöqtələr arasında temperatur fərqi (zonaları); müəyyən bir ərazidə istilik dərəcəsi; normadan artıq
temperatur - oxşar cisimlərin temperaturu üzərində bir cismin temperatur artımı, eyni şərtlərdə; xəta əmsalı
(əlaqə bağlantısı üçün) - kontaktın temperaturunun kontaktdan ən azı 1 metr aralıda olan bütün şin temperaturu
həddini aşmağa nisbəti.
Bundan əlavə, temperaturun təmassız ölçülməsi üçün pirometrlər istifadə olunur, onların iş prinsipi
ölçmə obyektinin istilik şüalanmasının gücünün ölçülməsinə əsasən infraqırmızı diapazonuna əsaslanır.
Teplovizorların pirometrlərdən prinsipial fərqi ondan ibarətdir ki, pirometrlər müəyyən bir nöqtədə
temperaturu ölçürlər (1 sm-ə qədər), və teplovizorlar hər hansı bir nöqtədə temperaturun bütün fərqlərini və
dalğalanmalarını göstərən bütün obyekti təhlil edirlər.
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Şəkil 1.1. Sığorta termoqramı
Qismən boşalma üsulu - bu, çox aşağı gücün bir qığılcım boşalmasıdır, yüksək gərginlikli
izolyasiyanın içərisində və ya səthində əmələ gəlir. Ümumi izolyasiya boşluğunun yalnız bir hissəsini əhatə
etdiyi üçün qismən adlanır.
Monitorinq üçün ən böyük maraq qismən dərəcələrin inteqral parametrləridir - PDI və Q02. Bu PD
parametrlərinin dəyişməsində zaman meylinin olması demək olar ki, birmənalı şəkildə problemlərin
mövcudluğunu göstərir.
Parametr Q02, periyodik olaraq təkrarlanan PD impulsunu göstərir, təkrarlanma dərəcəsi qidalanma
şəbəkəsinin hər dövrü üçün 0,2 impuls olacaqdır.
PDI parametri (Partial Discharge Intensity) - qismən boşalma dərəcəsi - hazırda qüvvədə olan
gərginlik dəyərindən istifadə edir qismən axıdılması keçir.
ELEKTRİK ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ ENERJİ İTKİLƏRİNİN AZALDILMASI MƏSƏLƏLƏRİNİN
TƏHLİLİ
Əhmədli S.E.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: Seadete29@gmail.com
Bildiyimiz kimi müasir həyatın hər bir sahəsində elektrik enerjisinə tələbat gün keçdikcə artır. Həm
iqtisadiyyatın, texnologiyanın inkişafı, həm də məişətdə insanların yaşayışının müasirləşməsi elektrik
enerjisini həyatımızın gündəlik tələbatlarından birinə çevirir. Elektrik enerji işlədicilərini elektrik enerjisi ilə
təmin etmək üçün birgə fəaliyyət göstərən qurğular - transformator yarımstansiyaları, elektrik veriliş
xətləri,paylayıcı qurğulardan birlikdə elektrik şəbəkəsini əmələ gətirir.
Elektroenergetika sisteminin qarşısına qoyulan başlıca tələb elektrik enerjisi işlədicilərini ilk növbədə
fasiləsiz, keyfiyyətli və etibarlı elektrik enerjisi ilə təmin etməkdir. Bununla yanaşı enerji resurslarından da
iqtisadi cəhətdən səmərəli istifadə etmək tələb olunur.Elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülməsi,paylanması
üçün şəbəkələrin qurulmasında ilkin layihədə bütün bu tələblər nəzərə alınır və enerji itkiləri minimum
səviyyədə olan şəbəkə qurulur. Elektrik şəbəkələrində elektrik enerjisinin itkilərinin minimuma endirilməsi də
dövlət əhəmiyyətli məsələ kimi qəbul olunur.
Elektrik enerjisinin nəql olunması zamanı iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış sərf elektrik enerjisi
itkilərinin normativi hesab olunur. Enerjinin faktiki itkiləri iki əsas təşkiledicidən, kommersiya və texniki
təşkiledicilərdən ibarət olur. Kommersiya itkiləri şəbəkədə yaranan elə itkilərdir ki bunlar əsasən iki səbəblə
ortaya çıxırlar. Birincisi istehlak və ödənişlər zamanı nəzarətdə yaranan itkilər, ikinxisi tələbatçılar ın elektrik
enerjisini oğurlaması zamanı yaranan itkilər. Bu itkilər əsasən təşkilati və sosial faktorlarla birbaşa əlaqəli
olur.Şəbəkədə elektrik enerjisinin itkilərininin azaldılması “itki” enerji istehsal olunmadığı üçün (bu zaman
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itkiləri kompensasiya etmək üçün əlavə enerji istehsalında yanacaq sərfi olmayacaq) həm də elektrik
enerjisinin tarifinin azaldılmasına gətirib çıxarmağa imkan verir.
Sistemdə yaranan texniki itkilərə isə sistematik yanaşma ilə itkilərin hesabatı, onların təhlil olunması və
qeydiyyat sisteminin yaxşılaşdırılması ilə itkilərin azaldılmasını təmin etmək mümkündür. Şəbəkədə yaranan
texniki itkilərin qiyməti əsasən yükün dəyişməsindən və oun xarakterindən asılı olur. Bu itkiləri hesablamaq
üçün müxtəlif metodlardan istifadə olunur ki, bunu da əsas iki hissəyə ayırmaq olar: ehtimal-statistik metod
və retrospektiv metodlar.
Yük itkilərini hesablamaq üçün istifadə olunan metdolar şəbəkələrin sxemləri haqqında məlumatın
həcmina əsasən başqa metodlarla da hesablana bilər: Orta yüklər metodu, sutkalıq hesabatlar metodu,operativ
hesabatlar metodu və s. Elektrik enerjisi itkilərini hesablamanın ən dəqiq metodu kimi qrafik inteqrallama
metodundan istifadə olunur.
İdeal şəbəkənin qurulması mümkün olmadığından hal hazırda sistemin qarşısında olan başlıca tələb
enerji itkilərini ən az səviyyədə saxlamaqdır. Şəbəkədə enerji itkilərinin azaldılması tədbirlərinin (İAT) təşkil
olunması, plan və tətbiqinin əsas məqsədi də elə texniki itkilərin qiymətinin şəbəkə üçün optimal qiymətə
çatdırmaqdan ibarətdir. Enerji itkilərinin optimal səviyyəsi hesabat dövrü üçün şəbəkədə elektrik enerjisinin
texniki cəhətdən əsaslandırılan, tətbiq olunmuş bütün tədbirlərin nəticəsi olaraq azalmış itkilərin və şəbəkənin
inkişaf strukturu üçün nəzərdə tutulmuş tədbirlərlə müşayiət olunmuş ümumi itkilərin fərqini ifadə
edir.Kommersiya itkilərinin qiymətini isə müəyən buraxıla bilən səviyyədə saxlamaq tələb olunur.
Şəbəkələrdə elektrik enerji itkilərininin azaldılması məqsədilə müəyyən tədbirlər görünür ki bunlar da əsas
etibarilə iki yerə ayrılır: texniki tədbirlər və təşkilati tədbirlər.
Görülən tədbirlərin effektiv nəticəsinə bağlı olaraq itkilərin azaldılması üçün tədbirlər dörd qrupa
bölünür: Şəbəkə rejimlərinin idarə edilməsinin avtomatlaşdırılması tədbirləri, şəbəkə idarə edilməsinin
təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlər, elektrik şəbəkələrinin elektrik enerjisinin uçotunun təkmilləşdirilməsi və
şəbəkələrin yenidən qurulması üçün görülən tədbirlər.
QEYRİ-XƏTTİ YÜKLÜ ELEKTRİK ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ REAKTİV GÜCÜN KOMPENSASİYASI
Ələşrəfov M.M.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: elesrefov.mursel@gmail.com
Elektrik enerjisi istehsal fəaliyyətinin məhsulu kimi keyfiyyət göstəriciləri ilə xarekterizə olunur.
Elektrik enerjisinin əhali sektoru və xalq təsərrüfatının bütün sahələri üçün vacibliyini nəzərə alaraq elektrik
enerjisinin keyfiyyət göstəriciləri dövlət standartlarında təyin olunmuşdur. Bu standartlara görə keyfiyyət
göstəricilərinin buraxılabilən normal və maksimum kənəra çıxmaları nəzərə alınmışdır. Bu göstəricilər
gərginliyin və tezliyin keyfiyyətini xarakterizə edir.DST 13109-97 ≪ümumi təyinatlı elektrik təchizat
sistemlərində elektrik enerjisinin keyfiyyət normaları≫- a müvafiq olaraq istehlakçıların elektrik şəbəkəsinə
qoşulma şərtlərində və enerji təchizatı müqaviləsində elektrik enerjisinin keyfiyyətinə (EEK) ümumi birləşmə
nöktəsində (ÜBN) aşağıda göstərilən elektrik enerjisinin keyfiyyət göstəriciləri (EEKG) üzrə tələblər qoyulur:
Gərginliyin qərarlaşmış meyli; Gərginliyin dəyişmə ampiltudu; Flikker şiddəti; Gərginlik əyrisinin
sinusoidallığının təhrif əmsalı; Sıfır ardıcıllığı üzrə gərginliyin qeyri-simmetriklik əmsalı; Əks ardıcıllıq üzrə
gərginliyin qeyri-simmetriklik əmsalı; Tezliyin meyli;
Bunlardan əlavə enerji təchizat müəssəsi gərginliyin kəskin dəyişməsinin davamiyyət müddəti;
müvəqqəti ifrat gərginlik; impuls gərginliyi haqqında məlumata malikdirsə, onda bunları enerji təchizatı
müqaviləsində sorğu məlumatları şəklində qeyd olunması məsləhət görülür.
Elektrik şəbəkələrində qeyri-xətti elektrik işlədicilərindən geniş istifadə olunması və onların qoyuluş
gücünün artması cərəyan və gərginliyin ali harmonikalarının səviyyəsinin artmasına səbəb olur. Bu zaman
elektrik enerjisinin əlavə itkiləri yaranır, aftomatik idarəetmə sistemlərinin işinin keyfiyyəti pisləşir, sabit
cərəyan maşınlarının kommutasiya şərtləri pisləşir və s. Şəbəkədə gərginlik və cərəyanın ali harmonik
təşkiledicilərinin yaranması rele mühafizəsinin və avtomatikanın səf işləməsinə , statik kondensator
batareyalarının cərəyana görə artıq yüklənməsi nəticəsində ya sistemdən açılır ya da qısa müddət ərzində
sıradan sıradan çıxır. Qeyri-sinusoidal gərginlikdə həmçinin izolyasiyanın köhnəlməsi də sürətlənir.
Ali harmonikaların əsas mənbələri:
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Sinxron generatorlarda, asınxron mühərriklərdə və güc transformatorlarında ali harmonikalar nadir
hallarda elə səviyəyə çatır ki, onlar elektrik şəbəkəsinə əhəmiyyətli təsir göstərsin.
Sabit cərəyanlı texnoloji qurğuların geniş istifadəsi dəyişən cərəyanın sabit cərəyana çevrilməsi üçün
müxtəlif gücə malik çevrici qurğulardan (ÇQ) istifadə olunmasına gətirib çıxarmışdır. ÇQ kommutasiya
prosesinin faza idarə olunması cərəyan və gərginlik vektorlarının sürüşmə bucağının dəyişməsinə və nəticədə
ali harmonik təşkiledicisinin (AHT) spektrinin dəyişməsinə gətirə bilər. Bu zaman AHT səviyyəsi orta hesabla
8-9%, bəzi hallarda 20% çata bilər.
Güclü elektrik intiqallarında AHT faizlə miqdarı: 5-ci və 7-ci üçün 5%, 11-ci üçün 9%, 13-cü üçün
7,7%, 23-cü və 25-ci üçün 4%-dir.
Qövs poladəritmə sobalarınin (QPS) iş tsikli üç xarakterik peryoda bölünür: energetik, texnoloji və
köməkçi. Ali harmonikanın generasiyası əsasən energetik və texnoloji dövürlərdə baş verir. QPS qeyri-xəttiliyi
sobanın gücündən, elektrodların materialından, xəlitənin tərkibindən, qövsün yanması rejiminin idarə
olunması sistemindən və bir çox digər amillərdən aslı olduğundan nəzəri biliklər əsasında QPS ali
harmonikalarının səviyyəsinin proqnozlaşdırılması çətinlik törədir.
Qövs və kontakt qaynaq aqreqatları. Bu qurğular qidalandırıcı şəbəkəyə QPS-larına analoji olaraq təsir
göstərir və cərəyanın AHT mənbəyidirlər. Onlar əsasən 3, 5, 7 və 9-cu harmonikaları generasiya edirlər.
İstehlakçının gərginliyin qeyri-sinusoidallığını artırması halının qarşısını almaq üçün tətbiq edilən əsas
tədbirlərə aid edilir:
- Yüksək pulsasiyaya malik konvertorların istifadəsi
- Güclü elektrik təhcizatı sisteminə qoşulma
- Qeyri-xətti yükləri fərdi transformatorlarla və ya şin bölmələri ilə qidalandırma
- Süzgəclərin tətbiqi

Süzgəclərin tətbiqi zamanı şəbəkəyə paralel qoşulan L-C dövrələri müəyyən tezlikdə reaktiv
müqaviməti sıfra bərabər olan rəqs konturu təşkil edir.L və C-nin qiymətlərini seçməklə süzgəc müxtəlif
harmonikaların tezliyinə sazlanır və onu şəbəkəyə buraxmır. Belə qurğular yüksək tezlikli harmonikaları
şəbəkəyə buraxmır və kompensasiya edir.
ELEKTRİK ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ GÜC İTKİLƏRİNİN HESABAT ÜSULLARININ İŞLƏNMƏSİ
Əliməmmədova S.C.
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
E-mail: sara_elimemmedova@mail.ru
Elektrik enerjisi generasiyadan istehlakçıya çatdırılana qədər başqa resurs istifadə etməyən yeganə
məhsul sayılır. Bu prosesdə itki qaçılmazdır, elektroenergetik sistemin effektiv işləməsini təmin etmək üçün
bu itkilərin azaldılması vacibdir.
Elektrik təchizat şəbəkələrində güc itkilərinin yaranması gərginlik düşgüsü və elektrik enerjisinin
harmonikalarının mürəkkəbələrinin xarakteristikası ilə əlaqədardır. Buna səbəb sənaye müəssisələri və şəhər
elektrik sənayesi işlədiciləridir. Bəzi hallarda bu itkilər 25-30%-ə çatır ki, nəticədə texnoloji və elektromaqnit
xüsusiyyətlərinin effektivliyinin azalmasına səbəb olur. Bunun nəticəsində elektrik avadanlıqlarının işləmə
müddətinin azalması və işlədicilərin texnoloji proseslərinin pozulmasına səbəb olur.
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Elektrik təchizat sistemlərində enerji itkilərini azaltmaq üçün xüsusi tədbirlərin işlənməsi və bu
tədbirlərin həyata keçirilməsi problemləri, onları yaradan səbəbləri müəyyən etmək və hərtərəfli təhlilini tələb
edir. Elektrik təchizat sistemlərində enerji itkiləri şəbəkənin iqtisadi göstəriciləri sayılır və əsasən aşağıdakı
faktorlarla müəyyən olunur: texniki itkilər səbəbindən faydalı işin aşağı düşmə ehtimalı; elektrik şəbəkəsinə
ötürülən elektrik enerjisinin ölçmələrindəki xətaların baş verməsi; hesablanmamış, yəni nəzərə alınmamış
itkilər (enerjinin oğurlanması).
Beynəlxalq ekspertlərin qoyduğu qanuna əsasən elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması
prosesində itkilər 4 %-i keçməməlidir və elektrik şəbəkələrində maksimal buraxıla bilən itkilər 10%
səviyyəsində ola bilər.
Faktiki itkiləri 3 hissəyə bölmək olar:
1) Elektrik enerjisinin texniki itkiləri, hansılar ki, fiziki proseslərlə şərtlənir.
2) Hesabat sistemindəki xətalarla (bəzi avadanlıqların tələb etdiyi enerjinin nəzərə alınmaması).
3) Kommersiya itkiləri (icazəsi olmayan obyektlərin enerjidən istifadəsi).

Şəkil. İtkilərin faiz nisbətində iqtisadi göstəriciləri.
İtkilərin aşağı salınması mürəkkəb kompleks problemidir. Bu problem kapital qoyuluşu həll edir ki, bu
da elektrik şəbəkələrinin optimallaşdırılmasına yeni informasiya texnologiyasına rejimlərin idarə olunmasına
personalın öyrədilməsinə və s. sərf edilir.
Elektrik şəbəkələrində mövcud olan ümumi itkiləri qiymətləndirmək statistik metodlar əsasında aparılır.
Bu metodlar elektrik şəbəkələrində itkilərin hesablanması və təhlilində, həmçinin gərginliyi 0.38 10 kV olan
paylayıcı elektrik şəbəkələrində istifadə olunur. Paylayıcı elektrik şəbəkələrində enerji itkilərini hesablanmaq
üçün hesablama üsullarında məlumatların rəqəmsal emal üsulları istifadə olunur.
Bu üsullardan birincisi orta yük üsuludur:
∆𝑊𝑛 = ∆𝑃𝑜𝑟 𝑘𝑓2 𝑇,
burada ∆𝑃ş.𝑔 −şəbəkədə gücün 𝑇 − zamanda orta qiymətidir, 𝑘𝑓 −yük qrafikinin güc əmsalıdır.
Verilmiş 𝑘𝑓 və 𝜏 elektrik enerjisinin ötürülməsi üçün cədvəlin xarakterini xarakterizə edir:
𝜏 = 𝑘з2 𝑘𝑓2 𝑇
burada 𝑘з − 𝑇𝑚𝑎𝑥 maksimum yükdən istifadə saatlarının nisbi sayını xaraketrizə edən qrafikin dövrünü əks
etdirən əmsaldır.
Müasir zamanda elektrik enerjisinin ekvivalent işlədicinin yük qrafikinin formasını müəyyən edilməsi
üçün bir sıra metodlar var. Bu praktiki tədqiqat gərginliyə görə aparılır.
0.124
+
𝑘з

Əgər 𝜆 < 1 olarsa

𝑘𝑓2 = (

Əgər 𝜆 ≥ 1 olarsa

𝑘𝑓2 = 1 +

burada 𝜆 =

𝑘з −𝑘𝑚𝑖𝑛
,
1−𝑘з

2

0.876) ;

(1−𝑘з )(𝑘з −𝑘𝑚𝑖𝑛 )2
(1+𝑘з −2𝑘𝑚𝑖𝑛 )𝑘з2

𝑘𝑚𝑖𝑛 = 𝑃𝑚𝑖𝑛 /𝑃𝑚𝑎𝑥 .
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Beləliklə, T müddətində elektrik enerji itkilərinin təyin edilməsi üçün şəbəkənin minimum və maksimal
yükü, eləcə də eyni dövr ərzində elektrik enerjisinin istehlakının miqdarı barədə məlumat tələb olunur.
Elektrik şəbəkələrində güc itkilərinin azaldılması mürəkkəb kompleks məsələdir. Elektrik enerjisinin
itkilərinin hesabatın aparmaq üçün müxtəlif kombinasiyalardan istifadə olunur. Hesabatlarda verilmiş
müəyyən bir parametrlərin istifadə etməklə hesabatın ardıcıllığı dəqiq nəticə verməsi nəzərə alınmalıdır. T
dövründə elektrik enerjisinin itkilərini müəyyən etmək üçün elektrik şəbəkəsinin minimal və maksimal yükü
və eyni zamanda istifadə olunan elektrik enerjisinin miqdarı barədə məlumatların olması vacibdir.
YAŞAYIŞ KOMPLEKSLƏRİNDƏ, İNZİBATİ BİNALARDA VƏ MƏİŞƏT OBYEKTLƏRİNDƏ
MÜASİR QEYRİ-XƏTTİ ELEKTRİK QƏBULEDİCİLƏRİNİN ELEKTRİK ŞƏBƏKƏLƏRİNƏ
MƏNFİ TƏSİRLƏRİ
Əli-zadə C.N.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: jeyhun99490@gmail.com
Son illər, paylayıcı şəbəkələrdə, yaşayış komplekslərində, inzibati və məişət obyektlərində kütləvi yük
artımları tendensiyası qeydə alınır. Bu kimi problemlər, qeyri-sənaye istehlakçılarının elektrik təchizat
sistemlərinə mənfi təsirini göstərir və texniki-iqtisadi səmərəliliyi aşağı salır. Bu baxımdan, elektrik enerjisi
itkilərinin azaldılması, qeyri-xətti istehlakçıların paylayıcı şəbəkələrə təsirininin kompensasiyası, gərginliyin
tənzimləməsi və elektromaqnit uyğunluğunun təmin edilməməsi, vacib prioritet məsələyə çevirilir. Bu sahə
üzrə, son illərdə aparılmış geniş miqyaslı, çoxsaylı tədqiqatların nəticəsində əldə edilən əhəmiyyətli
irəliləyişlərə baxmayaraq, enerjitəchizatı sistemindəki elektromaqnit uyğunsuzluğu problemi, qeyri-sənaye
istehlakçılarının şəbəkələrində zəifləmir, əksinə qlobal xarakterə çevrilir. Bunun əsas səbəbini iki kateqoriyada
olan obyektiv amillər təşkil edir ki, bunlar da qeyri-sənaye elektoenergetikası və elektrotexnologiyasının
müasir inkişaf mərhələsi ilə bağlıdır.
Hündür mərtəbəli yaşayış komplekslərində, adminstrativ binalarda, məişət və digər binalarda eləcədə
böyük ticarət mərkəzlərində istifadə olunana müasir elektrik qəbuledicilərini üç qrupa bölmək olar.
İşıqlandırma avadanlıqları, güc avadanlıqları və binaların məişət avadanlıqları.
Alçaq gərginlik paylayıcı şəbəkələrində, yüksək harmonikaların yaranmasının səbəblərindən biri, böyük
tutumlu, filtirli (süzgəcli) düzləndiriciləri olan avadanlıqlardır. Payıayıcı şəbəkələrdə itkilərin artması, ötürmə
qabliyyətinin azalması, və nəticədə elektrik enerjisinin ötürülməsinə qoyulan xərclərin artması – bütün bu
neqativ təsirlərlərin əmələ gəlməsi, şəbəkələrdə qeyrixətti yüklərin kompensasiya qurğularının olmaması
səbəbindən irəli gəlir. Böyük tutumlu süzgəcli düzləndiriciləri olan bu avadanlıqlara (LED monitorları, TV
avadanlıqları, kompyüterlər, printerlər, konditsionerlər, qabyuyan, paltar yuyan, limunisent işıqlandırma
lampaları və s.) misal gətirmək olar. Bir çox mütəxəssislər belə avadanlıqların, yəni qeyrixətti xarakteristikalı
qəbuledicilərin güc həddinin 11-16 % faizdən çox olmadıqda, elektrik enerjisinin keyfiyyətini nəzərəçarpacaq
dərəcədə pisləşmədiyini iddia edirlər. Göstərilən güc müəyyən edilmiş hədləri keçərsə, o halda paylayıcı
şəbəkələrdə elektrik enerjisinin keyfiyyətini pisləşdirir.
Şəbəklərdə yüksək harmonikaların əmələ gəlməsi, elektrik qəbuledicilərinin ekspluatatsiya müddətini
azaldır, onların imtinalarını artırır. Bu da öz növbəsində elektrotexniki və texnoloji zərərləri daşıyaraq,
qəbuledicilərin işlərində öz mənfi təsirinin əksini tapır, istehlakçılara mənfi təsir göstərir. Bu kimi təhriklərin
aradan qaldırılmamasa və ya məhdudlaşdırılmamasa, 0,4 kV-luq elektrik şəbəkələrində, istehlakçıların
qəbuledicilərinə zərərli təsirlərini göstərməkdə davam edəcək.
Çox saylı yaşayış bina və komplekslərinin sürətli tikinti tendensiyası, eləcədə elektrik istehlakçılarının
sayının artması, yeni paylayıcı şəbəkələrin və yarım-stansiyaların tikintisi üçün əsaslı ehtiyac yaradır. Bu
zaman, mənbəyi qeyrixətti istehlakçılar olan təhriklərin mətudlaşdırılması məqsədi ilə, Komplekt Kondensator
Qurğularının quraşdırılmasına alternativ variant kimi baxıla bilər. Əksər inkişaf etmiş ölkələr yüksək iqtisadi
və enerji səmərəliliyini nəzərə alaraq Reaktiv Gücün Kompensasiyası məsələsinə çox böyük diqqət ayırırlar.
Xüsusilə, ABŞ və Yaponiyada kondensator qurğularının gücü, aktiv gücün həddinin 70% təşkil edir. ABŞ-da,
başqa-başqa şirkətlərdə, bu göstəricilər 100% çatır. Bu ölkələrdə və bir çox başqa Avropa ölkələrində, reaktiv
güc əmsalı tgφ, maksimal yük rejimlərində onun optimal qiyməti, şəbəkənin naminal gərginliyindən aslı olaraq
tg φ = 0,2 -- 0,4, səviyyəsində saxlanılır. Bu da cos φ = 0,98 -- 0,92 göstəricisini təmin edir edir.
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Paylayıcı şəbəkələrin elektrik avadanlıqlarına müxtəlif fəsillərdə, müxtəlif hava şəraitlərdə, fərqli
temperaturlarda və digər təsirlər nəticəsində (əsasən qeyrixətti qəbuledicilərin şəbəkəyə mənfi təsiri
nəticəsində) işləmə müddəti azalır və iqtisadi ziyana gətirib çıxara bilər. Buraxıla bilən qızma həddinin
artması, yəni elementlərdə temperaturların həddinin keçməsi, istənilən elektrik avadanlığını sıradan çıxara
bilər. Bu səbədən istehlakçının enerji təchizatında fasilələr yarana bilər. Bu fasilələr zamanı istehlakçılarda
itkilər və ziyanlar əmələ gəlir ki, onlarıda öz növbəsində iki qrupa bölmək olar: Birinci qrup - Elektrik
enerjisinin plansız şəkildə kəsintisi zamanı istehsalın dayanması ilə əlaqəli ziyanlardır. İkinci qrup ziyan,
avadanlığın imtinası səbəbindən əmələ gələn dəymiş ziyanlardır. Bu halda köhnəlmiş avadanlığın istismardan
çıxarılmaması və yenisi ilə əvəz olunmamasına və ya köhnə avadanlığın təmirinə tez-tez qoyulan xərclər artır.
Nəticə. Mənbəyi qeyrixətti istehlakçılar olan təhriklərin məhtudlaşdırılması məqsədi ilə və bu halların
minimallaşdırılması üçün əvvəlcədən tədbirlər görülməsi vacibdir. Hər bir elektrik avadanlığının, təyinatı üzrə
elektrik şəbəkəsinin naminal qiymətlərində işləməsi təmin olunmalıdır. (Nominal tezlik, cərəyan, gərginlik və
s.) Buna baxımdan, elektrik enerjisinin keyfiyyət xarakteristikaları təmin olunmalıdır.
Paylayıcı şəbəkələrdə qeyrixətti təhriflərin qarşısının alınması məqsədi ilə, reaktiv enerjinin
kompensasiya qurğularının tətbiqi, məqsədəuyğun və zəruridir.
TƏNZİM OLUNMAYAN SADƏ ELEKTRİK SİSTEMİNİN DİNAMİK DAYANIQLIĞININ
YÜKSƏLDİLMƏSİ TƏDBİRLƏRİNİN TƏHLİLİ
Əlizadə İ.R.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: ibrahimelizade088@gmail.com
Təqdim olunan mövzu energetika sistemlərində dinamik dayanıqlığın yüksəldilməsi tədbirlərinin
təhlilinə, çatışmazlıqların aşkar olunaraq aradan qaldırılıması, dinamik dayanıqlıq hesabatının aparılması üçün
mümkün olan proqramlardan birinin seçilməsi və onunla hesabat aparılaraq nəticələrin təqdim olunması, eyni
zamanda EES-də müxtəlif qurğuların tətbiqi və tədbirləri tətbiq etməklə dinamik dayanıqlığın
yaxşılaşdırılmasına həsr olunmuşdur.
Dinamik dayanıqlıq hesabatlarının aparılması üçün müxtəlif metodlar(qrafik metod, sahələr metodu,
ardıcıl intervallar metodu, ekspress metodu) mövcuddur. Mövcud metodlara baxılmışdır və onlardan ekspress
metod hesabatın aparılması üçün tətbiq edilmişdir.
Dinamik dayanıqlığın hesabatlarında iri yük qovşaqları üçün asinxron və böyük güc tələb edən sinxron
mühərriklərin tənliklərindən istifadə olunması zəruridir.
Digər yük qovşaqları üçün bir qayda olaraq, statik xarakteristikaların istifadə edilməsinə icazə verilir,
eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, qısaqapanma açılmasından sonra keçid rejimində gərginliyin azalması
5-10%-dən çox olmayan qovşaqlarda yükün sabit müqavimət kimi, qısaqapanma yerindən uzaq olan yükün,
eləcə də sabit güc kimi göstərilməsinə və ya axırıncını generasiya qovşaqlarının balansında nəzərə almağa
icazə verilir. Həmçinin, gərginliyin kəskin azalmasından elektrik qəbuledicilərinin öz-özünə açılmasını da
nəzərə almaq zəruridir.
İşlənmiş ekspress metodun əsasını, həm ikinci həm də üçüncü fasilədə qeyd olunmuş nəzəri əsaslar,
həm də enerjisistemin müasir şəraitdə fasiləsiz olaraq sxem və rejim parametrlərinin dəyişməsindən irəli gələn
dispetçer idarəçiliyinin tələbləri təşkil edir:
- Metodika sadə olmaqla nəticələrin tez alınmasını təmin etməli, fiziki cəhətdən sadə olmalı, minumum
informasiyadan istifadə etməli və mürəkkəb hesabatların aparılmasını istisna etməlidir.
- Metodika sistemdə məhdud sayda zəif elementləri seçməlidir ki, məhz onlara nisbətən dayanıqlıq
hesabatları aparılsın.
- Dinamik dayanıqlıq sistemin ayrı-ayrı elementlərinin dayanıqlığıdır. Ona görə də böyük təsirlərdən
dinamik dayanıqlığı, həmçinin zəif elementlərə görə yoxlanması kifayətdir.
- Metodika üç qiymətləndirməni özündə birləşdirməlidir: zəif elementlərin təyin olunması; statik
dayanıqlığın və ehtiyat əmsalının qiymətləndirilməsi məsələsi; dinamik dayanıqlığın qiymətləndirilməsi
məsələsi;
Layihə və istismar şəraitində dinamik dayanıqlıq təsir faktorunun açılma zamanının həddinin təyin
olunması üsulu ilə qiymətləndirilir. Bu üsulun metodik əsası ətraflı işlənmiş, rejim və struktur dəyişikliyi
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şəraitində seçilmiş zəif elementlərin dinamik dayanıqlıq qabiliyyətlərinin qiymətləndirilməsində istifadə
olunmuşdur.
Qeyd edə bilərik ki, dinamik dayanıqlıq məsələlərinin həllində ekspress qiymətləndirmə metodunun
tətbiqi yuxarıda qeyd olunan çətinliklərdən qaçmağa imkan verir.
Qəza təsirləri daim gözlənilməz gücə görə qeyri-balansların yaranmasına gətirib çıxarır. Ağır təsirlər
qısaqapanmalarla deyil, onların yaratdığı gözlənilməz gücün qeyri-balansları ilə təyin olunur. Ona görə də
dinamik dayanıqlığın qiymətləndirilməsində “sadə keçidin” nəticələri ilə kifayətlənərək, qısa-qapanma
şuntunun və açılma həddinin hesablanmasını nəzərə almaq kifayətdir.
Dinamik dayanıqlıq hesabatı ETAP 19.0.1 proqramında aparılmışdır. İlkin olaraq hesabatı aparılacaq
sxem qurulmuş, parametrlər qeyd olunmuş və enerjisistemin əsas parametrlərinin qrafikləri alınmışdır. Qeyd
etməliyik ki, yuxarda göstərilmiş motodların tətbiqi zamanı hesabatlarda bir sıra çətinliklərlə qarşılaşır və
mürəkkəb tənliklər tətbiq etməli oluruq. Bu proqramın tətbiqi ilə çətinliklərdən azad oluruq.
Dissertasiya işində dayanıqlığın yüksəldilməsi yolları bir daha araşdırılmış və hal-hazırkı, müasir
energetika sistemində tətbiq edilən və gələcəkdə tətbiq edilməsi imkanı olan vasitələr bir daha nəzərdən
keçirilmişdir. Dayanıqlığın, xüsusilədə dinamik dayanıqlığın yaxşılaşdırılması üçün TAT- in rolu, əlavə
qurğular və rejim tədbirləri ilə dayanıqlığın yüksəldilməsi imkanları araşdırılıb və tətbiqə yararlılığı ilə bağlı
bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Əlavə qurğular, vasitələr və hər hansısa tədbirlər icra olunan zaman əsas məsəslə onların
qiymətləndirilməsidir. Yəni, dinamik dayanıqlığın yüksəldilməsinə müsbət təsiri olan qurğular və ya digər
vasitələr iqtisadi baxımdan əlverişli olmaya bilər. Yəni, dayanıqlığın yüksəldilməsi üçün görülən işlərin
iqtisadi göstəricisi dayanıqlığın pozulmasi ilə nəticələnən qəzaların iqtisadi göstəricisindən çox olmamalıdır.
Buna görə də ilk olaraq dinamik dayanıqlığın yüksəldilməsi üçün atılan addımlardan əsas olaraq sinxron
generatorların, elektrik veriliş xətlərinin, açarların parametrlərini düzgün seçməklə də istər statik, istərsə də
dinamik dayanıqlığın səviyyəsini yüksəltmək olar. İlkin variant kimi alternativ yollardan istifadə olunmalı,
parametrlərin düzgünlüyü yoxlanmalı, sonra isə əlavə qurğular və digər vasitələrin zəruri olduğu aşkar
olunduqdan sonra və qiymətləndirmə aparılıb, müqayisə edildikdən sonra lazımı işlər icra oluna bilər. Bu
işlərin icra olunmasında adı çəkilən proqramla hesabatlar aparılmış və effektiv nəticələr alınmışdır.
KÜLƏK QURĞULARININ İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİNİN TƏKMİNLƏŞDİRİLMƏSİ
Əmənli S.V.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: amanov.sedi@mail.ru
Külək enerjisi külək yaradan hava axınının sahib olduğu hərəkət enerjisidir. Bu enerjinin bir hissəsi
mexaniki və ya elektrik enerjisinə çevrilə bilər. Külək enerjisi tükənməz enerjilərdən biridir və ən ucuz bərpa
olunan enerji mənbəyidir. Bu səbəblə dünyanın ən çox artan və yenilənə bilən enerji mənbələrindən birinə
çevrilmişdir. Külək turbinləri, küləkdə hərəkət əvvəl mexaniki enerji və sonra mexaniki enerji onu elektrik
enerjisinə çevirən sistemlərdir. Əldə olunan elektrik enerjisini batareyalar vasitəsilə saxlanılır və ya birbaşa
istifadəçilərə çatdırılır.
Sinxron külək turbinləri aşağıda göstərilən hissələrdən ibarətdir:
1. Generator: Qanadlardan gələn hərəkət enerjisini elektrik enerjisinə çevirir.
2. Stator: Sinxron Külək Türbinlərində generatorun sabit hissəsidir.
3. Rotor: Sinxron Külək Türbinlərində generatorun hərəkətli hissədir.
5. Bıçaq: Külək enerjisini hərəkət enerjisinə çevirən elementdir.
7. Bucaq Nəzarət Matoru (Pitch Control Motor): Qanadların küləyə qarşı ideal istiqamətdə tənzimləyən
servomotordur.
9. Meteoroloji Məlumat Sensoru: İqlim şəraitini elektrik məlumatlarına çevirən və kabin üzərində
yerləşən sensordur.
10. Kabin (Nacelle): Mühərriklər və generator daxil olmaqla külək Türbinlərin bütün elementlərini
ehtiva edir daşıyıcı elementdir.
Külək turbinlərində idarəetmə sistemlərinin məqsədi parametrlərə, turbin fəaliyyətinə nəzarət etməklə,
bütün iqlim və külək şəraitində ən çox enerji istehsal etməkdir. Sinxron işləyən külək turbinlərində idarəetmə
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əsas işləmə bölməsində işləyən sistemlər; kabinədəki meteoroloji məlumatları qəbul edir bıçaq bucağının
sensorlardan gələn məlumatlara uyğun tənzimlənməsi bucaq idarəetmə sistemi, külək turbini kabinəsi külək
istiqamətinə görə dönən istiqamət idarəetmə sistemi, çox yüksək sürətli küləklərdə - fırtınada – turbinin
təhlükəsiz şəkildə hərəkətini dayandırmaq üçün fırtına nəzarət sistemi, elektrik şəbəkəsinin vəziyyəti
aşkarlamaq və şəbəkəyə giriş və çıxışı idarə etmək üçün şəbəkə nəzarət sistemi, generator tərəfindən istehsal
olunan elektrik enerjisinin gərginliyini, cərəyanını və tezliyini idarə edən generator idarəetmə sistemi,
Dünyanın istənilən nöqtəsindən idarəetməni təmin edən və turbinlərdə nasazlıq olduqda xəbardar etməsi üçün
istifadə olunan uzaqdan idarəetmə sistemi bölmələrindən ibarətdir.
Bucaq nəzarət sistemi: Bucaq nəzarət sistemi, qanadların mövqeyi tənzimləyərək səmərəli külək
optimallaşdırmasını təmin edir. Beləliklə, qanadların aerodinamik quruluşu və qanadın bucaqlarının
tənzimlənməsi həm konstruktiv təzqiləri aza endirmiş olur həmdə ən yüksək səviyyədə elektrik enerjisi istehsal
etmək üçün şərait yaradır. Külək turbininin kabinəsindəki meteoroloji məlumatları aşkar edən sensordan alınan
məlumat bıçaq bucağını tənzimləyən servomotor sürücülərə ötürülür. Servomotor sürücüyə ötürülür məlumat
servomotoru hərəkətə gətirir və rotor qanad bıçağının bucağı tənzimlənir.
İstiqamət Nəzarət Sistemi: Külək turbininin istiqamətini hər vəziyyətdə küləyə doğru yöndə saxlayır.
Salondakı meteoroloji məlumat sensorundan gələn məlumatı servomotor sürücüsünə ötürür, kabin
servomotorun istiqaməti ilə küləyə doğru bir istiqamət ilə mövqe tutur.
Fırtına Nəzarət Sistemi: Külək turbinləri küləyin sürətindən asılı olaraq avtomatik işləyirlər. Külək
turbininin işə düşməsi üçün küləyin sürətinin 4 m/s çox olması lazımdır. Çıxış gücü 14 m/s külək sürətinə
qədər xətti olaraq artır. 25 m/s ilə 14 m/s çıxış gücü sabitdir. Küləyin sürəti 25 m/s aşdıqda turbinin hərəkəti
dayandırılır. Fırtına Nəzarət Sistemi tətbiq edilmədikdə sönülü qalan külək turbinini yenidən işə salmaq vaxt
tələb edir və nəticədə səmərəsiz işləməsinə səbəb olur. Fırtına Nəzarət sistemi külək turbininin yenidən işə
salınması üçün lazım olan zamanı minimuma endirərək səmərəli əməliyyat təmin edir
Şəbəkə Nəzarət Sistemi: Külək turbinlərində şəbəkə idarəetmə sistemi, şəbəkə idarəetmə mərkəzindən
alınan məlumatlara görə külək turbininin işə salınması və ya söndürülməsi zamanı avtomatik olaraq paylayıcı
şəbəkə bağlantısı funksiyalarını yerinə yetirən bir ünsürdür. Eyni zamanda, külək turbinlərinin qəfil işə
salınması və dayandırılması nəticəsində şəbəkəyə yük qoyma təsirini də ortadan qaldırır. Bundan əlavə, bu
idarəetmə vahidi ilə eyni ərazidəki külək turbinləri arasındakı əlaqə şəbəkə baxımından izlənilə bilər.
Generator İdarəetmə Sistemi: Külək turbinindən şəbəkəyə doğru çıxan elektrik enerjisinin düzgün
qidalanması daim nəzarət tələb edir. Generator İdarəetmə Sistemi, külək turbinlərindəki bıçaqlardan alınan
enerjini elektrik enerjisinə çevirən və generatorun çıxış gərginliyinin, cərəyanının və tezliyinin şəbəkə
dəyərləri ilə uyğunluğunu yoxlayan cihazdır. Hər hansı bir uyğunsuzluq aşkar edildikdə, külək turbini deaktiv
edilir və uzaqdan idarəetmə sistemi vasitəsi ilə təmir edilir.
Uzaqdan Nəzarət Sistemi: Külək turbinindəki Uzaqdan İdarəetmə Sistemi ilə bütün nəzarət işləri
internet bağlantısı olan bir kompüter vastəsi ilə dünyanın istənilən yerindən idarə etmək, izləmək, raport etmək
və təmir kimi işlərin asan şəkildə yerinə yetirilməsinə şərait yaradır. Bu sistem vastəsilə külək turbinini hər
zaman optimal şəraitdə işləməsini təmin etmək mümkündür. Sistem komponentləri və parametrləri daim
nəzarətdədir. Uzaqdan Nəzarət Sistemi ilə məlumatlar çox tez qiymətləndirilir və problem yarandıqda,
müdaxilə imkanı da təmin edilir.
ŞNEK DOZATORUNUN FAYDALI IŞ ƏMSALI
Əmirbəyov K.N.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: Kamranamirbekov@gmail.com
Dozalaşdırma prosesinin dəqiq aparılmasında şnek dozatorları əvəzolunmaz əhəmiyyətə malikdir. Bu
dəqiqlik dozatorunun şnekinin dayanma sürətinin tənzimlənməsindən asılıdır. Bunkerdə qarışan materialın
həcmi haqqında informasiya idarəetmə sisteminin sintez olunmasına imkan verir. Şnekli qida qurğusunun
F.İ.Ə-si şnekin fırlanma sürətindən asılıdır və bu da,dozalaşdırmanın dəqiq aparılmasına təsir edir. Ona görə
də,sistemi hazırlayarkən şnekli qida qurğusunun F.İ.Ə-si mütləq nəzərə alınmalıdır. Layihələndirmə zamanı
dəqiq dozalaşdırma və F.İ.Ə-ni artırmaq üçün mütləq riyazi model tətbiq olunmalıdır.
Şnek dozatorunun F.İ.Ə-si aşağıdakı düsturla hesablanır :
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Burada,D-şnekin vintinin xarici diametri,S-vintin addımı,n-valın fırlanma sürəti (dövr / dəq), c - şnekin
əyilmə bucağı, γ - materialın sıxlığı (kq / m3), ψ - şnekin korpusunun dolma əmsalıdır
Şnek dozatorunun F.İ.Ə-sinə bilavasitə aşağıdakı parametrlər təsir edir : vintin diametri; vintin addımı;
materialın şnekin korpusuna dolma əmsalı və sıxlığı; şnekin fəzadakı vəziyyəti.
Şnek dozatorunun əyilmə bucağı F.İ.Ə-na daha çox təsir göstərir. Belə ki,əyilmə bucağı 45°
olduqda,F.İ.Ə 30 % olur. Odur ki,layihələndirmə zamanı əyilmə bucağını dəyişməklə F.İ.Ə-na təsir etmək
olar.
Dənələri ölçülərini nəzərə alaraq,müxtəlif materiallar üçün bunkerin dolma əmsalı 0.45÷0.2 arasında
dəyişir.
Materialın həcminin və bunkerin dolma əmsalının dəyişməsi bilavasitə materialı təşkil edən dənələrin
formasından,ölçülərindən,nəmliyindən və s. amilərdən asılıdır. Bundan başqa bunkerin dolma əmsalına valın
fırlanma sürəti və arakəsmənin uzunluğu da,təsir edir. Bu amillərin köməyi ilə dolma əmsalının maksimal
qiymətini almaq olar. Müxtəlif materiallar üçün dolma əmsalı müxtəlif olur.
Materialın tərkibindəki nəmliyin artması F.İ.Ə-nı artırır. Materialın maili yerdəyişməsi zamanı F.İ.Ə və
dolma əmsalında azalma müşahidə olunur. Bu azalmanın qarşısını almaq üçün F.İ.Ə düsturuna şnekin mailliyi
ilə F.İ.Ə arasındakı asılılığı göstərən "c"-əmsalı əlavə olunur .
Belə ki,şnekin mailliyi ilə faydalı iş əmsalı arasındakı asılılığı göstərən "c" əmsalı daxil edilərkən bəzi
məqamları nəzərə almaq lazımdır. Dolma əmsalının azalmasının qarşısını almaq üçün "c" əmsalının maksimal
və minimal qiymətlərini bilmək lazımdır.
DƏNƏVƏR MATERİALLARI DOZALAŞDIRILMASI QURĞULARININ TƏSNİFATI
Əmirbəyov K.N.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: Kamranamirbekov@gmail.com.
Dənəvər material dedikdə müəyyən ölçülü hissəciklərdən ibarət materiallar nəzərdə tutulur: tozşəkilli,
xırdaölçülü, dənli və s. Dənəvər materialların həcmi isə hissəciklərin forması,ölçüsü və onların hava və ya su
ilə birləşməsi amilləri ilə təyin olunur. Materialın strukturu(skeleti) hissəciklər arasındakı əlaqə ilə,forması isə
hissəciklərin nəmliyi və s. amillərlə müəyyən edilir. Dənəvər materialların böyük əksəriyyəti mürəkkəb tərkibə
malik olur.
Kombikormanın hazırlanması zamanı istehsalın təşkili az sayda avadanlıqdan istifadə olunmasını və
enerjiyə qənaət olunmasını tələb edir. Bununla yanaşı istehsal olunan məhsulun kefiyyətli olması,avadanlığın
təhlükəsiz və düzgün istifadəsi və işçi heyətin iş şəraitinin yaxşı olması da,nəzərə alınmalıdır.
Buraxılan məhsulun kefiyyətli olması ilk növbədə yem qarışığının komponentlərinin dəqiq
dozalaşdırılmasından asılıdır. Dənəvər materialların əl ilə dəqiq dozalaşdırılması çox çətin olduğundan,müxtlif
dozatorlardan istifadə olunur. Hal-hazırda dozatorların bir çox növləri hazırlanır. Bu müxtəliflik materialın
fiziki-mexaniki,texnoloji xarakteri və prosesin xüsusiyyəti ilə əlaqədardır.
Dozatorların təsnifatı 3 əsas xüsusiyyətdən ibarətdir: tsiklin işləmə strukturu; konstruksiyanın
əlamətləri; iş prinsipi.
Prosesin gedişinə əsasən fasiləsiz dozatorlar və diskret dozatorlar vardır.
Fasiləsiz işləyən çəki dozatorları kənd təsərrüfatı və ticarətin müxtəlif sahələrindən daxil olan dənvər
materialları qəbul edir və qablaşdırır. Bu dozatorlar materialın çəkisini tənzimləyən və materialın hərəkət
sürətini idarə edən vericilərdən ibarətdir. Ümumilikdə bütün prosesi dozatorda yerləşən kaviatura idarə edir.
Diskret dozatorlar materialı bərabər zaman fasilələri ilə müəyyən miqdarda qəbul edir.Bu da,onun dəqiq
işləməsinə imkan verir. Odur ki,bu dozatorlardan ən çətin iş mühitlərində istifadə olunur. Diskret dozatorların
3 növü məlumdur: həcm dozatorları; çəki dozatorları; kütlə dozatorları.
Həcm dozatorları. Həcm dozatorları maye(qaz) halında olan materiallar üçün nəzərdə tutulub. Bu
dozatorların üstünlüyü istismar üçün yararlı, uzunömürlü və etibarlı olmasındadır. Çatışmayan cəhəti isə,
dəqiqlik göstəricisinin aşağı olmasındadır.
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Çəki dozatorları. Çəki dozatorları müxtəlif ölçülü dənəvər materialları və mayeləri dozalaşdırır. Bu
dozatorların üstün cəhəti dozalaşdırmanı tam dəqiq aparmasındadır. Mənfi cəhəti isə iş sürətinin zəifliyidir.
Kütlə dozatorları. Kütlə dozatorları bərk, dənəvər və özülülü materiallar üçün nəzərdə tutulub. Məhz bu
səbəbdən bu dozatorlardan sənayenin bütün sahələrində istifadə olunur. Üstünlükləri isə dəqiq, etibarlı və
yüksək sürətlə işləməsidir. Bu dozatorlar çox geniş yayılmışdır,konstruktiv cəhətdən sadədir və bir-birlərindən
fərqlənirlər. Dozalaşdırılan materialın fiziki-mexaniki xassəsinə, sıxlığına, axıcılığına və s. parametrlərə
əsasən kütlə dozatorlarının konstruksiyası dəyişir.
ELEKTROMAQNİT SÜRÜŞMƏ MUFTASININ KÜLƏK ELEKTRİK QURĞUSUNDA TƏTBİQİ
Əskərzadə F.F.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: fuadaz17@gmail.com
Təbii enerji mənbələrinin getdikcə tükənməsi və o cümlədən ekoloji problemlərin olması alternativ
enerji mənbələrindən istifadəyə geniş təkan verir. Belə enerji mənbələrinə günəş, külək, hidroenergetika və
geotermal enerji mənbələri aiddir. Alternativ enerji mənbələrindən, külək enerjisindən istifadə getdikcə inkişaf
edir.
Külək elektrik qurğusu işçi maşından, külək mühərrikindən, akkumulyasiya qurğusundan, iş rejimini
avtomatik idarəedən və tənzimləyən sistemdən və ehtiyat mühərrikdən təşkil olunmuşdur. Külək elektrik
qurğularının gücünün artırılması onların konstruktiv ölçülərinin nə qədər böyük olması ilə birbaşa bağlıdır.
Aşağıdakı şəkildə külək elektrik qurğusunun çarxının diametrinə görə gücləri göstərilmişdir:

Külək elektrik qurğularında istifadə edilən bütün növ generatorların xarakteristikalarını araşdırdım. Bu
qurğularda həm asinxron, həm də sinxron generatorlardan istifadə edilməsinin tövsiyyə olunduğunu gördüm.
Külək enerjisi kəskin dəyişən xarakter daşıyır. Bu da sinxron generatorun şəbəkə ilə paralel işləməsini
çətinləşdirir. Elə bu səbəbdən də külək elektrik qurğularında daha çox asinxron generatorlardan istifadə edilir.
Külək elektrik qurğularının özünə məxsus üstün və çatışmayan cəhətləri vardır. Üstün cəhətlərinə sərfəli
və davamlı olması, təbii yanacaq olması, mövcud təsərrüfatda istifadə olunması, atmosferə ziyanın olmaması
və s. aid edilir. Bununla yanaşı çatışmayan cəhətləri səs-küyün olması, uçan heyvanlara təhlükə saçması,
uzaqda yerləşməsi, küləyin sürətinin daim dəyişkən olması və s. aiddir.
Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, külək qurğularının bunun kimi bir neçə əsas problemləri çoxdur. Ən
aktual məsələlərdən biri də külək turbinlərinin quraşdırıldığı yerlərdə küləyin sürətinin daim dəyişməsi
nəticəsində yaranan problemdir. Küləyin sürəti dəyişdiyi zaman bu turbinlərin fırlanması artır, azalır və ya
hərəkətsiz rejimə düşürlər. Bunun nəticəsində də külək turbinlərinin effektivliyi getdikcə azalır. Bizim əsas
məqsədimiz bu effektivliyi artırmaqdır.
Burada elektromaqnit sürüşmə muftalarının istifadəsi məsələsi də əhəmiyyətlidir. Küləyin sürətinin
dəyişməsi zamanı daha effektiv nəticələr almaq üçün bu muftalardan istifadə daha məqsədə uyğundur.
Asinxron generatorlar quraşdırılmış külək elektrik qurğularında küləyin sürəti kəskin dəyişdiyindən
generatorun iş rejimi də qeyri-stabil olur. Bir çox şirkətlərin hazırladığı üzən külək generatorları küləyin sürəti
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1÷28 m/san intervalında belə işləmək qabiliyyətinə malikdir. Bu generatorların çıxış gərginliyinin yükün
dəyişməsi zamanı stabilləşdirilməsi çox çətin olduğundan sabit maqnit parametrik təsir üsullarından istifadə
edə bilərik.
Hazırda dünyada bir çox marka adı altında milyonlarca elektromaqnit muftalar və tormozlama sistemləri
istehsal edilir. Hər birinin özünə məxsus üstün və çatışmaz cəhətləri vardır. Ən müasir firmalardan biri 1927ci ildə qurulmuş Warner Electric şirkətidir. Warner Electric mühəndisləri uzun ömürlü, istifadəsi asan mufta
və tormozları inkişaf etdirmək üçün ən son materiallardan və istehsal texnologiyalarından istifadə edir.
Beləliklə, dəqiqlik və təkrarlanabilirliyi təmin edirlər. Warner Electric, tək bir istehsalçının təqdim etdiyi ən
geniş sənaye muftaları, tormozları, idarəetmə və veb gərginlik sistemlərini təklif edir.
KÜLƏK ELEKTRİK QURĞULARINDA RƏQSLƏRİN DEMPFERLƏNMƏSİNİN BƏZİ
MƏSƏLƏLƏRİ
Əskərzadə F.F.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: fuadaz17@gmail.com
İllər keçdikcə alternativ enerji mənbələrindən olan külək enerjisinə olan tələbat getdikcə artır. Bariz
nümunə olaraq deyə bilərəm ki, hər il Azərbaycan üçün külək enerjisindən istifadə edilərək elektrik enerjisinin
istehsal edilməsi 2 dəfə artırılr.
Açıq dəniz külək enerjisi sayəsində illik 420 trilyon kw/saat elektrik enerjisi istehsal etmək mümkündür.
Qlobal elektrik enerjisi istehsalının sadəcə 0.3 %-i açıq dəniz külək enerjisinin payına düşür. Bu cür gedişatla
2040-cı ilə qədər açıq dəniz külək enerjisinindən istifadə 15 dəfə arta bilər. Və nəticə etibarilə bu sektor 1
trilyona yaxın investisiya cəlb edəcək. Hazırda bu sahə üzrə dünyada 150 yeni layihə mövcud olduğunu deyə
bilərəm. 1991-ci ildə qurulmuş Danimarkadakı ilk dəniz külək stansiyası və Avropa dəniz külək enerjisi
sahəsində liderdir.
Külək enerji sisteminin əsas komponentlərinə külək mühərrikinin dayağı və külək mühərrikinin
generatoru aiddir.
Külək mühərrikinin gücü hesablanarkən aşağıdakılar diqqətə alınmalıdır:
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Burada,   1,205kq / m3 - havanın sıxlığıdır; F 
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- külək mühərriyi çarxının əhatə etdiyi

4
sahədir; c p  0,45 - külək enerjisindən istifadə əmsalı;  p , m / san - küləyin hesabi sürətidir;  g  0,96 generatorun FİƏ; r  0,92 - reduktorun FİƏ.
Küləyin sürətinin kəskin rəqsləri zamanı külək elektrik qurğularına daxil olan aparatların elektrik
mühafizəsi işə düşür. Bu da sistemin effektivliyini azaldır. Tormoz sisteminin sınması zamanı pərlər böyük
sürət alır və sistemə böyük zərbə vura bilər.
Göründüyü kimi, iş rejimi hər zaman dəyişən qurğular demək olar ki, keçid rejimində işləyirlər. Onlarda
rəqslərin sakitləşdirilməsi məqsədilə elektromaqnit sürüşmə muftasının istifadəsi ən aktual məsələlərdən
biridir.
Göstərilən şərtlər daxilində generatorun valına verilən külək mühərrikinin momentinin tənzimlənməsi
üçün elektromaqnit sürüşmə muftalarından istifadə edilir. Tələb edilən mexaniki xarakteristikaya malik olan
elektromaqnit sürüşmə muftasının optimal layihələndirilməsi ən müasir və aktual məsələlərdən biridir.
Adətən bu elektromaqnit sürüşmə muftaları maqnit keçiricisi olan lövbərli hazırlanır. Digər tərəfdən
də qeyd edə bilərəm ki, külək elektrik qurğularında istifadə ediləcək elektromaqnit sürüşmə muftalarının
yaradacağı elektromaqnit momentə maqnit sisteminin doyma dərəcəsinin də təsiri böyük olacaqdır.
Doyma dərəcəsinin nəzərə alınması üçün bir sıra mövcud olan sadə üsullardan olan maqnit sisteminə
uyğun olan ekvivalent əvəz sxemlərindən istifadə etməyi təklif edə bilərəm.
Elektromaqnit muftaların özünə məxsus bir neçə xarakteristikaları vardır. Bunlara misal olaraq
12,
24 və 103.5 V gərginliklə işləmələri, tək sürtünmə üzlü olması, güc aktiv olarkən işləməsi aiddir. Əsas
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özəlliklərinə geri təpməsinin olmaması, quru istifadə üçün nəzərdə tutulması, sönmüş vəziyyətdə qalıq
momentin olmaması daxildir. Əsas spesifik özəlliklərindən biri də onda “P” hava boşluğunun quraşdırılma
zamanı düzəldilməsidir.
Elektromaqnit muftaların tək diskli, çox diskli, dişli və s. növləri mövcuddur.
ENERJİYƏ QƏNAƏTLİ İDARƏ OLUNAN İZLƏYİCİ ASİNXRON ELEKTRİK İNTİQALIN
İMİTASİYA MODELİNİN YARADILMASI VƏ TƏDQİQİ
Hacəliyev T.B.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: hacliyev.telman.98@mail.ru
Azərbaycan Respublikasının elmi və texniki tərəqqisinin əsas prioritet istiqamətlərindən biri də enerjiyə
qənaət edən texnaloqiyaların və avadanlıqların yaradılmasıdır.
Enerjidən səmərəli istifadə edilməsi məqsədilə irəli sürülmüş layihələrin reallaşdırılması məqlədilə
Azərbaycan Respublikasının strateji qanun layihələri qəbul edilmişdir. Buna bənzər sənədlər Avropa Birliyi
tərəfindəndə qəbul edilmişdir ki, bunlardan xüsusiylə “Strategiya 20-20-20” sənədini qeyd etmək olar.
Qeyd edilənlərə əsasən demək olar ki, enerjidən səmərəli istifadə dünya üçün strateji əhəmiyyət kəsb
edir. Buna nail olmaq üçün isə optimal idarəetmənin xüsusi əhəmiyyəti var. Optimal idarəetmənin enerji
səmərəliliyinin yüksəldilməsi müəyyən səbəblərlə əlaqələndirilir ki, birincisi, əsas enerji resurslarının məhdud
olması və bərpa olunmaması ,ikincisi, onların əldə olunmasında yaranan çətinliklərin və istifadə edilən
resursların dəyərinin fasiləsiz olaraq artması, üçüncüsü, qlobal ekoloji problemlərin yaranması hansı ki,
minliyin əvvələrində ortaya çıxmışdır. Bu səbəblərdəndə enerjidən səmərəli istifadə enerji istehsalı güclərinin
artırılması üçün ən ucuz və ən təhlükəsiz üsul sayılır.
Tədqiqat obyektimiz enerjiyə qənaətli idarə etmə ilə asinxron elektrik intiqalıdır. Elektrik intiqalıelektro mexaniki sistemdir hansı ki, ümumi halda funksional qarşılıqlı elektrik enerji çevricilərindən, elektro
mexaniki və mexaniki enerji çevricilərindən, idarəedici, informativ qurğulardan və işçi maşının icraçı
orqanının hərəkətə gətrilməsi və texnaloji prosesin həyata keçrilməsi üçün nəzərdə tutulmuş xarici elektriki,
mexaniki, idarəedici və informativ sistemlərin qarşılıqlı əlaqələndirici qurğularından ibarətdir. Aşağıdakı
şəkildə elektrik intiqalının funksional sxemi təsvir olunmuşdur.

Burada:
Funksional elementlər: Tənzimləyici ( T ) – Elektrik intiqalında gedən proseslərin idarə olunması
funksiyasını icra edir; Elektrik çevricisi (EÇ) – Elektrik şəbəkəsindəkielektrik enerjisini tənzim olunan sabit
və ya dəyişən cərəyanlı gərginliyə çevirməsi funksiyasını icra edir; Elektromexaniki çevirici (EMÇ) – Bu
mühərrik elektrik enerjisini mexaniki enerjiyə çevirməsi funksiasını icra edir; Mexaniki çevirici (MÇ) –
Mühərrikin fırlanma sürətinin dəyişdirilməsi funksiyasını icra edir; İcraçı orqan (İO) ; İdarəedici təsirlər (İT);
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Funksional hissələr: Güc hissəsi və ya qapalı idarəetmə sistemli elektrik intiqalı ( onun vasitəsilə eneji
elektrik mühərrikindən icraçı orqana doğru hərəkət edir); Mexaniki hissə; Elektrik intiqalının idarə etmə
sistemi ( verilmiş qanuna uyğun olaraq lazimi yerdəyişmələri təmin edir);
Baxacağımız intiqal, üçfazlı qısaqapalı rotorlu elektrik intiqalıdır ki, 1889-cu il martın 8-də məşhur rus
alimi və mühəndisi Mixail Osopoviç Dalibo- Dabrovolski tərəfindən icad olunmuşdur.Asinxron mühərrik- bu
dəyişən cərəyan elektrik enerjisini mexaniki enerjiyə çevirən asinxron maşındır. “Asinxron” sözü – zamana
görə dəyişən, yəni özündə onu ehtiva edirki – statorun maqnit sahəsinin fırlanma tezliyi rotorun fırlanma
tezliyindən çoxdur. Mühərrik tərpənməz hissə olan statordan və fırlana hissə olan rotordan ibarətdir.
QARABAĞDA ALTERNATİV ENERJİ VƏ İSTİLİK ENERGETİKASINDA ONDAN
İSTİFADƏNİN PROQNOZLAŞDIRILMASI
Hacıyev T. F.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
Email: haciyev.taleh92@gmail.com
XX yüzilliyin ən faciəli münaqişələrdən biri Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
olmuşdur. Vətən müharibəsini 2020-ci ilin sentyabr-noyabr aylarında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikasının müzəffər Silahlı Qüvvələri
böyük zəfərlə başa vurdu və işğala son qoyuldu.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə dayanıqlı məskunlaşmanın təmin edilməsinin istiqamətləri
Prezidentimizin təsdiqlədiyi “Azərbaycan 2030 : sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlərdə” öz əksini
tapmışdır.
Bununla bərabər Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş
ərazilərində salınacaq yaşayış məntəqələri ilə bağlı sərəncam imzalayıb və həmin ərazilərdə “Smart city” (ağıllı
şəhər) və “Smart Village” (ağıllı kənd) tipli yaşayış məskənlərinin salınacağını qeyd edib.“Azad edilmiş
torpaqlarda, eyni zamanda, böyük enerji potensialı var. Bəri başdan demək istəyirəm ki, mən azad edilmiş
əraziləri yaşıl enerji zonası kimi görmək istərdim. Kifayət qədər imkanlar var”. Bu fikirləri Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev 2020-ci ilin yekunlarına dair həsr olunmuş müşavirədə qeyd etmişdi. İşğaldan azad
edilmiş ərazilərin yaşıl enerji zonasına çevrilməsi, resurslardan səmərəli şəkildə istifadə olunması dövlətimizin
prioritetlərindəndir. Yaşıl enerji zonası konsepsiyasında enerji təminatında yaşıl enerjidən, yəni bərpa olunan
enerji mənbələrindən maksimum istifadə nəzərdə tutulur.
Bəllidir ki, külək, su, biokütlə, günəş, geothermal kimi mənbələrdən alınan enerji yaşıl enerji hesab
olunur. Ölkəmizin bərpa olunan enerji mənbələrinin potensialı nəzərə alınaraq, 2030-cu ilə qədər ölkəmizin
elektrik enerjisi üzrə ümumi qoyuluş gücündə bərpa olunan enerjinin payının 30%-ə çatdırılması hədəf kimi
nəzərdə tutulub. Azərbaycanda hal-hazırda elektrik enerjisi istehsalında ən çox təbii qazdan istifadə edilir. Faiz
ilə desək 90%-i təbii qazın payına düşür.
İşğal altında olan ərazilərimizin işğaldan azad olunması ilə də Azərbaycanın yaşıl enerji potensialından
istifadə imkanı artmış oldu. Bu ərazilər bərpa olunan enerji mənbələri (günəş, hidroenerji, bioenerji, külək, və
geotermal) ilə hədsiz zəngindir. Təqribi qiymətləndirməyə görə həmin regionda 4000 Mvt –dan günəş enerjisi
potensialı vardır. İlk öncə Füzuli, Zəngilan, Cəbrayıl, Laçın, Qubadlı, və Kəlbəcər rayonlarında günəş
enerjisindən istifadə məqsədə uyğun hesab olunur, lakin sözügedən rayonlarda həmçinin digər alternativ enerji
mənbələri üçün də şərait var.
Aydındır ki, külək enerjisi potensialına daha çox dağlıq ərazilərdə rast gəlinir. Qarabağın dağlıq
hissəsində hətta 100 metr hündürlükdə belə küləyin orta illik sürətinin saniyədə 7-8 metr olduğu geniş ərazilər
vardır. Əsasən Laçın və Kəlbəcər rayonlarının Ermənistan ilə sərhəd ərazilərində küləyin orta illik sürəti
saniyədə 10 metrə qədər çatır. Ümumilikdə isə qeyd etsək, Qarabağın dağlıq ərazilərində külək enerjisinin
potensialı 500 meqavatadək qiymətləndirilir.
Aparılmış araşdırmalara görə, Azərbaycanın yerli su ehtiyatlarının 25%-i, yəni ildə təqribən 2 milyard
560 milyon kubmetr su ehtiyatları Qarabağda cəmləşir. Bu ərazilərdə yağı düşmən tərəfindən yararsız bir hala
salınmış 30-dək kiçik su elektrik stansiyaları mövcuddur. Araz çayı üzərində “Xudafərin” və “Qız qalasıdır”
hidroqovşaq quraşdırılmışdır. Burada Azərbaycan tərəfi üçün ümumi gücü140 MVt olacaq Su Elektrik
Stansiyasının tikintisi planlaşdırılır.
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Qarabağ ərazisində daş kömür yataqlarından istifadə edərək,enerji əldə etmək olar.Təkcə, Tərtər
rayonunun Çardaxlı kəndində 8,5 mln ton daş kömür ehtiyyatı var.
Azərbaycan Respublikası ərazisində ən mühüm faydalı qazıntılardan biri də yeraltı sulardır. Kəlbəcər
rayonundakı termal sulardan ən çox məşhurları İstisu və Tutqun mineral-termal su hövzələridir. İstisuKəlbəcər ərazisinin termal sularını 4 qrup təşkil edir: Bağırsaq qrupu,İsti su kurortu, Aşağı İsti su və Kəlbəcər
qrupu. Qarabağ bölgəsinin geotermal mənbələrindən geotermal energetikada geniş miqyasda istifadə etmək
olar. Hər bir istilik və elektrik hasil edən geotermal stansiya özünəməxsus hesab olunur. Belə ki, buraya işçi
mühit,geotermal mənbənin yerləşmə dərinliyi,geotermal suyun temperaturu və kimyəvi tərkibi öz təsirini
göstərir. İstisu-Kəlbəcər termal sularının ümumi xarakteristikası, proqnozlaşdırılan su ehtiyatı,geotermal
suların temperaturları,geotermal suların minerallaşması şək.1,şək.2-də verilmişdir.
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Şək.1. İstisu-Kəlbəcərdə olan geotermal
suların temperaturlar

Şək.2. İstisu-Kəlbəcərdə olan geotermal
suların minerallaşması

Geotermal mənbələrdən gələcək illərdə istilik nasoslarının tətbiqi ilə elektrik enerjisi də almaq olar.
İstilik təchizatını təmin edən avadanlığın, bu avadanlıqları özlərində birləşdirən sistemlərin təhlükəsiz,
iqtisadi cəhətdən səmərəli işini təmin etmək üçün həmin avadanlığın kimyəvi su rejimini düzgün təşkil etmək
önəmli bir məsələlərdəndir. Bununla yanaşı geotermal sular kimyəvi tərkibindən asılı olaraq, insan orqanizmi
üçün də mənfi təsir yarada bilər. Ona görə də istiləşdirmə məqsədi ilə istifadə etməmişdən əvvəl, bu suların
kimyəvi tərkibinin yenidən öyrənilməsi vacib şərtlərdən biridir.
Qarabağ zonasının geotermal mənbələrinin böyük bir hissəsi həm də mineral tərkibli olub, müalicəvi
xarakter daşıyır. Bu regionun iqlimi, landşaftı şərait yaradır ki, bu məkanlarda kurort zonaları salınsın. Bu
zaman həmin ərazilərdə olan sanotoriya, pansionat və digər təyinatlı müəssisələrin isti su təchizatını və
isidilməsini bu geotermal mənbələr hesabına təmin etmək prioritet məsələlərdən olacaq.
Geotermal suların tərkibində kalsium olması istilik mübadilə aparatlarının səthlərində çöküntü şəklində
cəmləşməyə səbəb olur. Bu zaman isə su hərəkət edən borulardan istilik pis keçir və qəza halları baş
verir.Bütün bu problemləri həll etdikdən sonra Qarabağ geotermal sularından istiləşdirmə məqsədi ilə istifadə
etmək olar.
Ümumiyyətlə, aparılan tədqiqatlardan belə bir nəticə ortaya çıxır ki, Qarabağda geotermal enerjidən
istilik energetikasında geniş miqyasda istifadə etmək olar. Bundan başqa,aşağı potensiallı sulardan istilik
nasosları ilə kombinə olunmuş rejimlərdə elektrik enerjisi də almaq mümkün olar.
Həmçinin, elektrik enerjisi istehsalında əsas mənbə olan təbii qaza qənaətə yol açılacaq. Təbii qaza
qənaət olunması isə ixrac imkanını genişləndirərək, ölkənin valyuta gəlirlərinin artmasına müsbət yöndə öz
təsirini göstərəcəkdir.
Xüsusilə də işğaldan azad olunmuş ərazilərə yeni investisiyaların cəlbi, potensialın istifadə olunması
Azərbaycanı yaşıl enerji ölkəsi kimi də dünyada tanıda biləcək.Bu isə öz növbəsində Azərbaycanın,o cümlədən
Qarabağın iqtisadi inkişafına öz müsbət təsirini göstərəcəkdir.
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İSTİLİK ELEKTRİK STANSİYALARININ XÜSUSİ SƏRFİYYATINDA İŞLƏYƏN ASİNXRON
MÜHƏRRİKLƏRİN DİAQNOSTİKASI
Hüseynov K. Ş.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: kenanhuseynov885@gmail.com
Müasir dövrdə tələbatçıların elektrik enerjisi ilə təchizatında mövcud ənənəvi elektrik stansiyalarının
rolu danılmazdır. Uzun illərdir ki, dünya alimləri elektrik stansiyalarında hal hazırda birinci yanacaq kimi
tətbiq olunan təbii enerji mənbələrinin ehtiyatlarının tükənməkdə olduğunu bilərək yeni enerji mənbələrinin
axtarışı və o cümlədən, elektrik enerjisi almaq üçün yeni texnologiyaların işlənib hazırlanması üzərində
çalışırlar. Bu sahədə xeyli nailiyyətlər əldə olunmasına baxmayaraq, bəşəriyyət hələ uzun müddət ənənəvi
İstilik Elektrik Stansiyalarından istifadə etmək məcburiyyətində qalacaq. Birinci yanacağın yanmasından
alınan istilik enerjisinin (100%) böyük bir hissəsi elektrik enerjisinin alınmasınadək keçən aralıq mərhələlərdə
itirilir.
Bu işdə istifadəsi tövsiyə olunan perspektivli metodlar bütün müasir tələblərə cavab verir. Müəssisədə
avadanlıqların vibrasiya monitorinqi və vibrasiya analizinin tətbiqi planlaşdırılmamış dayandırılmaların
aradan qaldırılmasına, təmir müddətinin azaldılmasına, avadanlıqların təmiri zamanı yalnız bilərəkdən nasaz
olan komponentlərin dəyişdirilməsinə, anbarda komponentlərin minimum tədarükünün təmin olunmasına və
aşkar olunmuş nasazlıqların yenidən baş verməsinə imkan verməyəcəkdir. Bu metodların istifadəsi
problemlərin aradan qaldırılması barədə qərarların dərhal qəbul edilməsinə imkan verir ki, bu da asenkron
elektrik mühərriklərində nasazlıqların dəyərinin azalmasına səbəb olur.
Elektrik maşınlarında olan nasazlıqların diaqnostikası son illərdə çox böyük tədqiqat obyektinə
çevrilmişdir.Dəqiq diaqnostika metodlarından istifadə etməklə yarana bilən zədələnmələri vaxtından əvvəl
müəyyənləşdirmək və avadanlıqlarda baş verən qəza dayanmalarının müddətini azaltmaq
mümkündür.Sənayedə tətbiq olunan elektrik maşınlarında müxtəlif tipli xəta və qəzalar müşahidə
olunur.Bunlara aşağıda göstərilən zədələnmələri və xətaları misal gətirmək olar:
1) Statorda baş verən zədələr: Məsələn, stator dövrəsinin fazalarından birinin və ya bir neçəsinin açıq
yük qoşulması nəticəsində həmən stator dövrəsində balansın pozulması.
2) Rotorda baş verən zədələr: Bu tip zədələnmələrə misal olaraq rotor dövrəsinin bir və ya bir neçə
fazasının açıq olduqda qısa qapanmış faza rotorlu induksiya motorlarında valı sınmış “dələ qəfəsli” induksiya
maşınlarını göstərmək olar.
Statorun nüvəsində baş verən nasazlıqların diaqnostikası- əgər stator nüvəsində nasazlıqlar baş verərsə
bəzi fəsadlara gətirib çıxara bilər, bu fəsadlardan biri və onun diaqnostika metodları aşağıda öz əksini
tapmışdır:
-Stator nüvəsinin lövhələri arasında izolyasiya təbəqəsinin zədələnməsi nəticəsində əmələ gələn qızmabildiyimiz kimi stator nüvəsi istehsal olunarkən nüvənin metal lövhələri izolyasiya təbəqəsi ilə örtülür və birbirinə preslənir.İstismar zamanı bu presləmənin zəifləməsinin nəticəsi olaraq vibrasiyalar əmələ gəlir ki, bu
da izolyasiya təbəqəsinin sıradan çıxmasına və qızmasına gətirib çıxarır.Daxili qızmaya nəzarət məqsədilə
statorun polad nüvəsində termik sensorlar və ya teplovizorlar,yaxud xüsusi termo-indiqator örtüklər
yerləşdirilir.
Rotorda baş verən nasazlıqların diaqnostikası- istiliyin,elektromaqnit qüvvəsinin,elektromaqnit səs və
vibrasiyaların və birləşmə hissələrindəki boşalmaların təsiri nəticəsində rotorda nasazlıqlar baş
verir.Nasazlıqların diaqnostikasını əsasən 3 qrupa bölmək olar: siqnala,modelə və məlumata əsaslanan
diaqnostika metodları. Siqnala əsaslanan metodlarında stator cərəyanlarından ölçü vasitəsi kimi istifadə
olunur.Stator cərəyanları rotorda baş verən nasazlıqlara qarşı kifayət qədər həssasdır.
Modelə əsaslanan diaqnostika metodunda isə həm cərəyan,həm də gərginlik ölçmələrinin aparılması ilə
rotorda baş verən nasazlıqların aradan qaldırılması mümkündür. Məlumata əsaslanan diaqnostika metodunu
digərlərindən fəqləndirən xüsusiyyət elektrik maşınlarının parametrləri haqqında dəqiq məlumat tələb
etməməsidir.Yalnız elektrik maşınlarının normal və həssas hallarının parametrlərini bilməklə nasazlıqların
dərəcəsini müəyyənləşdirmək mümkündür.Bu metodlar arasında ən geniş tətbiq olunan metod siqnala
əsaslanan diaqnostika metodudur.
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ADDIM MÜHƏRRİKİ VƏ ONUN ARDUİNO MİKROKONTROLLERİNƏ
İNTEQRASİYASI
Hüseynov N.R.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: nijat.huseyn.98@gmail.com
Məlumdur ki, müasir avtomatik idarə sistemlərində müxtəlif modifikasiyalı Arduino
mikrokontrollerlərindən geniş istifadə olunur. Bu tip mikrokontrollerlərin idarə dövrəsində güc elementi kimi
əsasən addım mühərrikləri tətbiq olunur. Hazırkı məqalədə 28BYJ-48 tipli addım mühərrikinin Arduino UNO
mikrokontrollerinə inteqrasiya olunması məsələsinə baxılmışdır.
Addım mühərriki sinxron elektrik mühərriki olub cərəyan impulsları ilə işləyir. Mühərrikin
rotor dolaqlarını təsirləndirmək üçün verilən cərəyan impulsu bu mühərrikdə diskret (addım) yerdəyişmələrə
çevrilir. Addım mühərrikləri konstruksiyasına görə aşkar və ya gizli qütblü olub, yumşaq maqnit materialdan
hazırlanır. Mühərrikin rotoru dolaqsız (reaktiv rotor) və ya sərt maqnit materialdan hazırlanmış (aktiv rotor)
olaraq fərqlənirlər.
Komutatordan keçən cərəyan impulsu ardıcıl olaraq dolağa ötürülür və bunun sayəsində stator qütbləri
arasında maqnit hərəkət qüvvəsinin istiqaməti diskret dəyişilir (şəkil 1). Nəticədə, rotor addım bucağı adlanan
müəyyən bucaq qədər dönür. Mühərriki işlətmək üçün verilən siqnallar binar şəklində olur. Bu siqnallardan
biri addım, digəri isə fırlanma istiqamətinin dəyişdirilməsi üçündür. İmpulsların sayı rotorun ümumi dönmə
bucağını və bununla əlaqədar olaraq ötürmənin gediş yolunu müəyyən edir. Addım mühərrikləri 1 kVt-a qədər
güc diapazonunda və aşağı dövrlər sayında (500 dövr/dəq-dək) əlverişli tətbiq oluna bilirlər.

Şəkil 1. Addım mühərrikinin quruluşu: addım bucağı, 4 fazlı stator dolağı, çoxdişli rotor
Bu mühərriklərin addımı dolağın və rotordakı çıxışların sayından asılıdır. Reaktiv rotorlu addım
mühərrikləri üçün addım adətən 1,5÷3°, aktiv rotorlu mühərriklərdə isə 15°-dir. Aktiv rotorlu mühərriklər
böyük fırlanma momenti əldə etməyə imkan verir.
Addım mühərrikləri dəzgahlarda, çap qurğularının ötürmə sistemlərində, müdafiə sənayesində istifadə
olunan radarların hazırlanmasında geniş tətbiq olunur. Addım mühərrikləri üçün ULN2003 markalı idarəedici
blok şəkil 2-də göstərilmişdir.

Şəkil 2. 5V gərginlikli 28BYJ-48 markalı addım mühərriki və ULN2003 markalı idarəedici blok
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Addım mühərrikinin Arduino UNO mikrokontrolleri ilə idarə olunması üçün texniki quraşdırılma
aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır.
1. Addım mühərrikinin çıxışı mühərrik idarəedici blokunun giriş portu ilə əlaqələndirilir;
2. Jumperlərlə Arduino UNO-nun rəqəmsal 8, 9, 10, 11-ci çıxışları UNL2003 mühərrik idarəedici
blokunun İN1, İN2, İN3 və İN4 girişləri ilə əlaqələndirilir;
3. Arduino UNO-nun 5 V-luq gərginlik çıxışı mühərrik idarəedici blokunun güc girişi ilə, GRD çıxışı
isə idarəedici blokun GRD girişi ilə əlaqələndirilir.
Texniki quraşdırma sxematik olaraq şəkil 3-də göstərilmişdir.

Şəkil 3. Addım mühərrikinin Arduino UNO mikrokontrollerinə texniki quraşdırılması
Proqram təminatının hazırlanıb kontrollerə yazılması üçün Arduino proqramı açılır, “Tools”
bölməsindən mikrokontrollerin növü və kompüterə qoşulduğu port təsdiqlənir, “Sketch” bölməsindəki
kitabxanadan “STEPPER” bölməsi seçilərək addım mühərriki tanıdılır və idarəedici kodlar daxil edilir.
Kodları daxil etdikdən sonra “Upload” işarəsi kliklənərək addım mühərriki Arduino UNO mikrokontrollerinə
inteqrasiya edilir.
ASİNXRON MÜHƏRRİKİN QEYRİ-XƏTTİ İDARƏETMƏ MODELİ
Hüseynov N.R.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: nijat.huseyn.98@gmail.com
Xətti sahədə toplanmış veriıənlərə əsaslanan mühərrikin dimamikasının xətti modeli, layihələndirmə
üçün vacibdir. Lakin bu model mühərrikin daha geniş istismar diapazonunda baş verən qeyri-xətti davranışını
təsvir etmir.
Tədqiq olan mühərrikin rotorunun fırlanma tezliyinin sərhəd qiyməti təqribən 100 0 təşkil edir.
Mühərrikə, ola bilər ki quru sürtünmə hesabına, zəif idarəetmə təsir etmir. İlkin mərhələdə biz sabit cərəyan
mühərrikin daha dəqiq modelini qurmağa çalışmışdıq. Bundan ötrü modelin qeyri-xətti modelindən istifadə
etmişdik.
Təcrübi verilənlərin daha dəqiq baxılması nəticəsində biz bu fikrə gəlmişdik ki, mühərrikin rotorunun
dönmə bucağının dəyişməsi ona verilmiş gərginlik ilə aşkar qeyri-xətti əlaqəyə malikdir. Həmçinin sürtünmə
hesabına histerezisdə mövcuddur.
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ARX (NLARX) və HammersteinWinner qeyri-xətti rejimlər əhəmiyyətli dərəcədə daha çevikdilər və
geniş funksiyalar çeşidindən istifadə edərək, məsələn veyvletlərdən və S şəkilli neyron şəbəkələr, təsvir oluna
bilərlər
Bu funskiyalar sistemlərdə mövcud olan qeyri-xətliliklər haqda bizim bilikləri və fərziyələri
istifadəçilərin reqressiyaları formasında istifadə etməyə imkan yaradır.
Qeyri-xətti model bir çox köklənən komponentlər çoxluğuna malikdir. Biz modellərin qüvvələrini, daxil
edilmiş zaman saxlamalarını, qeyri-xətti funksiyaların tiplərini, strukturların sayını və komponentlərini
kökləyə bilərik.
Əvvəlcə biz doyma və məhdud sahənin davranışı komponentlərini əlavə etmişdik. Bir neçə
iterasiyalardan sonra biz paralel neyron şəbəkədən və xətti funksiyadan, əvvəlki komponentin giriş
verilənlərinin hesablaması üçün istifadə olunan ardıcıl birləşmiş reqressiya kəmiyyətlərindən ibarət model
strukturunu seçmişdik.
Cavab siqnalla təcrübi verilənlər arasında maksimal uyğunluğa nail olmaq üçün bu strukturdan irəli
gələn parametrlər hesablanmışdır.

Çoxsaylı təcrübələr nəticəsində №1 saylı təcrübələr verilənləri – qeyri-xətti ARX modeli seçilmişdir.
Digər təcrübi verilənlər – Hammerşteyn-Vinner modeli kimi.
Təyin edilmişdir ki, bu modeldən tənizmləyicilərin sintezi, sistemin analizi və proqnozlaşdırma üçün
istifadə oluna bilər.
GƏNCƏ-QAZAX İQTİSADİ RAYONUNDA BİOQAZ QURĞUSUNDAN İSTİFADƏNİN
SƏMƏRƏLİLİYİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİNİN TƏDQİQİ
Hüseynova X.İ.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: xeyalehesenli16@gmail.com
Öncə onu qeyd etməliyik ki, son illər dünyada enerji ehtiyyatlarının tükənməyə doğru getməsi və ekoloji
balansın pozulması ölkələr üçün qlobal problem olmuşdur. Dediyimiz problemləri həll etmək üçün dünya
ölkələri ekoloji baxımdan təmiz və bərpa olunan enerji mənblərinin araşdırılmasına və tətbiqinə başlamışdır.
Dünya ölkələri içərisində Azərbaycan da həmçinin bu problemdən yarana biləcək mənfi təsirləri azaltmaq üçün
iki istiqamətdə işlərin aparılmasına başlamışdır. Bu işlərə enerjidən səmərəli yolla istifadə edilməsi və bərpa
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olunan enerji mənbələrinin geniş şəkildə tətbiqi aiddir. Belə ki, günəş, külək, hidroenerji, bioqaz və geotermal
kimi ekoloji cəhətdən təmiz alternativ enerji mənbələrindən istifadənin həcmcə artırılması və enerjidən
səmərəli yolla istifadə kimi tədbirlərin həyata keçirilməsi iqtisadi və ekoloji problemin həllinə kömək
olacaqdır.
Qeyd edək ki, ənənəvi enerji mənbələrinin zamanla tükənməsi baş verir və bu enerjidən istifadə zamanı
ətraf mühitə çox miqdarda ziyan vurulur. Bu ziyanı nəzərə alaraq, bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə ekoloji
cəhətdən təmiz bərpa olunan enerji mənbələrindən (külək və günəş enerjisi, biokütlə enerjisi, termal sular)
geniş istifadə olunur. Həmçinin dünyada bioqaz istehsalı və istehlakı zamanla artmaqdadır. Avropa ölkələri
arasında bioqazdan daha çox enerji istehsal edən ölkə Almaniyadır. Beləki ümumi enerji istehlakının 11%
5905 ədəd bioqaz qurğusu ilə ödənir. 2013-cü ildə Almaniyada 200 ədəd bioqaz qurğuları istifadə olunmağa
başlamışdır ki, bu qurğuların gücü 200 MVt idi. Həmçinin Fransa, İsveç, və digər Avropa öklələri də hazırda
bioqazdan istifadə edir. Aşağıdakı qrafik 1-də Almaniyada müəyyən edilmiş illər üzrə biokütlədən alınan enerji
göstərilmişdir. 2013-cü ilə baxsaq görərik ki, ümumi gücü 3400 MVt olan bioqaz qurğularında bir il boyunca
25,4 teravat saat1 elektirik enerjisi istehsal edilib. Bununla da ölkənin ümumi enerji tələbatının təxmini olaraq
6,5 %-ni ödənilmişdir. Bizim burada əsas məqsədimiz Almaniya və başqa inkişaf etmiş ölkələrin
təcrübələrindən öz ölkəmizdə istifadə etmək və enerji tələbatımızın müəyyən hissəsini bioqazdan alınan enerji
hesabına ödəməkdir. Bununla da Azərbaycanda yaxın zamanlarda bioqaz qurğularının quraşdırılaraq bioenerji
istehsalına başlanmaq nəzərdə tutulur. Buna görə də bəzi rayonların heyvandarlıq kompeksləri ilə bioenerji
potensialına baxılır.
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Qrafik 1. 2004-2013 cü illərdə Almaniyada bioqazdan istifadə olunan enerji miqdarı
Dünyanın bəzi inkişaf etmiş ölkələri kimi, Azərbaycanda da ekoloji cəhətdən təmiz bərpa olunan enerji
mənbələrindən geniş istifadə edilməsi mümkündür. Azərbaycanda birinci növbədə ABOEMDA olunan enerji
mənbələrinin istifadəsinə yönəlmiş bir çox işlər görmüşdür. Bu işlərin görülməsində əsas məqsəd
Azərbaycanda bərpa olunan enerji mənbələrinin öyrənilməsi, günəş, külək, geotermal, hidroenerji və bioqaz
kimi alternativ enerji mənbələrinin Azərbaycanın bəzi rayonlarında tətbiqini həyata keçirməkdir.
Son zamanlarda müasir enerji təlabatlarını ödəmək üçün biokütlədən istifadə olunması bina, sənaye və
başqa sektorların inkişafına təkan vermişdir. Azərbaycanda da bioenergetikanın inkişaf etdirmək üçün güclü
potensial vardır. Bele ki, ölkə torpağının 54,9%-i biokütlə istehsalı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Meşələr
bütün ərazinin 11,4% -nə bərabərdir və 9,895 km² sahəni əhatə etməkdədir. Kənd təsərrüfatı istehsalının
yüksəlməsi, bioenerji hasilatını tələb olunan xammalla təmin edir.
Ölkə iqtisadiyyatımızın bütün sahələrində alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən çox geniş
istifadə edilir və bu məqsədilə ABOEMDA tərəfindən bir neçə layihələr hazırlanmış və həyata keçirilməsinə
başlanmışdır. Samux rayonu kənd təsərrüfatı üzrə xüsusi əhəmiyyət kəsb edən rayonlardandır. Buna görə də
bu layihənin məhz Samux rayonunda həyata keçirilməsi məsləhətdir. Kənd təsərrüfatı əsas olaraq
heyvandarlıq, üzümçülük, taxılçılıq, meyvəçilik, tərəvəzçilik, təşkil olunmuşdur. Samux Aqro-Enerji Yaşayış
Kompleksi beləliklə bərpa olunan enerji mənbələri üzrə istilik və elektrik enerji istehsalı sahəsində böyük
əhəmiyətə malik layihələrdən biridir. Bioenerji istehsalı üçün Samux rayonunda yerləşən “Sarıqamış” yaşayış
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məntəqəsinin yaxınında olan Aqrar-Sənaye parkının tikintisinə başlanılmışdır. Aqro-Enerji Yaşayış
Kompleksində 31 MVt gücə malik hibrid tipli və 48 MVt gücə malik istilik və elektirik stansiyaları
quraşdırılmalıdır. Aqro-Enerji Yaşayış Kompleksində işləyəcək olan fəhlə və qulluqçulara 1000 evdən ibarət
olan Aqro-Enerji kəndinin salınması planlaşdırılır.
Statistik hesablamalarda öyrənilmişdir ki, təxminən bir baş iri buynuzlu mal-qaradan bir gün ərzində
0.05 mᶾ metan qazı yeni peyin alınır. Hesablamalara əsasən, bir baş iri buynuzlu mal-qaranın verdiyi illik enerji
potensialı 1749,81 kVt-saatdır. 500 kVt gücü olan bioqaz kompleksi saatda 80 mᶾ qaz istehsal edə bilər.
Beləliklə 500 kVt gücü olan bioqaz qurğusu gün ərzində 1920 m³, ildə ərzində isə 691200 m³ qaz hasil edir.
Elmi tədqiqat institutunun araşdırmalarına əsasən, Azərbaycanda istifadə olunan enerji məhsulu olan
biokütlənin həcmi 200 min tondur. Bu tonun 60 % –ni meşə və kənd təsərrüfatı məhsulları, qalan hissəsinin
20 % –ni məişət tullantıları, digər 20 % –ni isə istehsalat tullantılarıdır.
Bioenerjinin aşağıdakı müsbət xüsusiyyətləri mövcuddur: Bioenerji bərpa olunan enerji sayılır;
Bioenerji istifadəsi zamanı karbon qazının miqdarı artmır; Bioenerji istifadəsi zamanı ətraf mühitə az ziyan
dəyir; Bioenerjidən istifadə texnologiyası rəqabətə dözümlü sayılır.
Bioenerjinin mənfi xüsusiyyətləri: Biokütlə istehsalı üçün böyük sahəyə ehtiyac var; Meşələrin
kəsilməsi zamanı ətraf mühitə güclü zərbə deyə bilər. Beləliklə meşə salınması vacibdir; Yüksək investisiya
qoyuluşu; Metan qazının həcmcə çox olması partlayış təhlükəsi yarada bilər.
Nəticə. Yuxarıda qeyd etdiyimiz enerji mənbələrindən istifadə edərək, ekoloji təmiz enerji alırıq,
tükənən enerjiyə qənaət edirik. Ən əsas isə kənd bu tullantılar ekologiyaya zərər verməyərək enerjiyə
çevrilir. Samux AEYK-ın layihəsinə görə Samux rayonunda əhali elektrik və istilik enerjisi ilə təmin edilir.
Beləliklə bu cür layihənin istifadə olunması respublikamızın kənd təsərrüfatını inkişaf etdirir. Bununla
yanaşı, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq biokütlədən enerji istehsal olunmasına şərait yaranır.
ELEKTRİK TƏCHİZATI SİSTEMİNİN ELEMENTLƏRİNİN ETİBARLĞININ HESABININ
İLKİN PARAMETRLƏRİ
İbrahimzadə A.A.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
Elektrik təchizatı sisteminin əksər elementləri (transformatorlar, elektrik veriliş xəttləri ,
kommutasiyaaparatları və s.) klassifikasiyalarına görə təmir olunan məmulatlara aid edilirlər. Belə
məlumatlarınetibarlığının hesablanması zamanı ilkin verilənlər kimi qəbul edilən əsas göstəricilərə imtinalar
seliparametrini və orta bərpa müddətini aid etmək olar.
İmtina dedikdə işləmə qabiliyyətinin pozulmasında ibarət olan hadisə başa düşülür. İmtinalar dayanıqlı
və dayanıqsız olurlar. Dayanıqlı imtina olduqda işləmə qabiliyyətinin bərpası üçün xidmətçi
heyyətinmüdaxiləsi tələb olunur. Dayanıqsız imtinalara misal olaraq hava elektrik veriliş xəttlərindəki keçid
qısaqapanmalarını göstərmək olar.Belə ki, qısa qapanmadan sonra xəttin işi avtomatik olaraq ATQ ilə
bərpaolunur.
Bundan əlavə imtinaları, imtina edən elementlərin mühafizəsinin təsiri altında açılmasına səbəb olan
qəflətən imtinalara və avadanlıqların yoxlanması və baxışı zamanı aşkar edilən və onların plandan
kənarçıxarılmasını tələb edən imtinalara bölmək olar. İmtinaların belə differensiyası xeyli dərəcədə
əhəmiyyətlidir. Xüsusilə paylayıcı quruluş açarlarına bunu aid etmək olar.
Məsələn , bir seksiyalanmış yığma şin sistemli paylayıcı quruluş sxemində açarın qəflətən imtinası
yığmaşin
seksiyasının mühafizəsinin işləməsinə və bu seksiyaya qoşulmuş bütün elementlərin
(xəttlərin,transformatorların və s. ) açılmasına səbəb olur. Baxış zamanı müəyyən edilmiş imtina yalnız ,
birelementin , imtina edən açar vasitəsilə birləşən və dolayı yığma şin sistemi olmadıqda, açılmasını tələbedir.
İmtinalar seli parametri imtinalar tezliyini xarakterizə edir və təmir olunan məmulatın vahid
zamandaorta imtinalar sayıdır. Elektrik təchizatı sisteminin etibarlığı qiymətləndirildikdə
vahid zaman kimi il qəbul edilir və bu halda imtinalar seli parametrinin vahidi 1/il kimi işarə
olunur.İmtinalar seli parametri adətən istismar prosesində dəyişir.
Normal istismar periodunda olan və eyni şəraitdə işləyən n saylı elementdən ibarət qrupda T illəri
ərzində m imtinaları müşahidə edilirsə onda imtinalar seli parametri belə tapılır.
W= m/ nT
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İmtinalar təsadüfi hadisələr olduğundan m parametri də təsadüfi kəmiyyətdir. Buna görə də
tapılmışimtinalar seli parametrinin doğruluğunun qiymətləndirilməsi məqsədə uyğundur, yəni konkret
tiplielement üçün imtinalar seli parametrinin həqiqi qiymətinin daxil olduğu etibarlılıq sərhədləri təyin
edilməlidir.
Etibarlılıq sərhədləri etibarlı ehtimal və ya etibarlılıq əmsalı adlanan müəyyən ehtimalla təyin edilə
bilər.Təcrübələr göstərir ki, praktiki məqsədlər üçün etibarlı ehtimalın 0.95 və ya 0.9 olması tamamilə
buraxılabiləndir Etibarlılıq intervalının sərhədləri belə hesablanır.Aşağı: Wa=w/R1; Yuxar: Wa=w/R2
ifadələrdəki r1 və r2 əmsalları müvafiq etibarlı ehtimalla (a əmsalı ) təyin edilir. İmtinalar seli parametrin=100,
T =10il və m=30 olmaqla hesablanır
W=30/100*10= 0.03 *1/l
Bu element üçün imtinalar seli parametrinin həqiqi qiymətinin olduğu intervalın sərhədləri a=0.9 etibarlı
ehtimalla
ωa =0.03/1.29=0.023,. ωy=0.03/0.78=0.038 kimdir.
Etibarlılığın ikinci göstəricisi bərpa müddətidir, yəni bir imtinanın tapılıb aradan qaldırılmasına lazım
olanorta məcburi boş dayanma müddətidir. Əgər m imtinalarının axtarıb tapılmasına və aradan
qaldırılmasınat1 ,t2....Tm müddətləri sərf olunarsa bərpa müddətini aşağdakı ifadə ilə təyin etmək olar
Planlı təmirlərin göstəriciləri planlı təmirlərin tezliyi və planlı təmirlərin orta davametmə
müddətidir.Planlı təmirlərin tezliyi tərs qiyməti təmirlərarası periodun davam etməsi ilə xarakterizə olunur.
Tt,a=1/N
Məcburi başdandayanma əmsalına analoji olaraq planlı təmir başdayanması əmsalını və ya təmir rejimi
əmsalını təyin etmək olar
ENERJİ SİSTEMİNİN REJİMLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASINDA İNTELLEKTUAL
SMART GRİD TEXNOLOGİYALRININ TƏTBİQİ
İskəndərov A.B.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: isgenderov645@gmail.com
Dünyada qlobal istiləşmə , alternativ enerjidən istifadə, təbii yanacaq ehtiyatlarının azalması, ekoloji
problemlər, istehsal edilmiş enerjinin saxlanılması və s. kimi məsələlərin həlli müasir dövrdə elektroenergetika
sahəsində innovativ texnologiyaların tətbiqini qaçılmaz edir.
Klassik elektroenergetika sistemləri bu cür məsələləri həll etmək iqtidarında olmadığı üçün 2000ci
illərdən başlayaraq Smart Grid texnologiyasının tətbiqinə başlanılmışdır.
Günümüzdə xüsusilə bərpa olunan elektrik enerjisi istehsalının əhəmiyyəti ilə, sərbəst bazar sistemində
ağıllı sistemlər lazımdır. Bu sistemlərlə lektrik enerjisi şəbəkədə istehsalının yaratdığı mənfi təsirlər minimuma
endirilə bilər. Bütün bunların nəticəsi olaraq CO2 tullantılarının qarşısı əhəmiyyətli dərəcədə alınacağı üçün
ətraf mühitə uyğun bir texnologiya olduğunu söyləmək olar. Məsələn, General Electric-ə görə Amerikadakı
evlərin 10% -də ağıllı sayğacların istifadəsi ilə 3.724.197 ton CO2 havaya buraxılmasının qarşısı alınır. Bu
nisbət %25-ə çatdıqda, 9 milyon tondan çox CO2-nin buraxılmasının qarşısı alınmış olacacaqdır.
Smart Grid-Enerji sisteminin aktiv elementləri ilə ikitərəfli informasiya mübadiləsi hesabına öz özünü
tənzim, nəzarət və idarə edən bilən ağıllı şəbəkə infrastrukturudur.
Smard Grid layihələrinin böyük hissəsi inkişaf etmiş ölkələrin payına düşür. “Zprume research
Conculting”-in məlumatına görə bu sahəyə yatırım edən dövlətlər sırasında ABŞ 7,9 mld, Çin 7,32 mld,
Yaponiya 849 mln, Cənubi Koreya 824 mln, İspaniya 807 mln dollar və s. dövlətləri ön sıralardadır.
Smart Grid texnologiyasının tətbiqi istehsal ilə istehlak arasında ikitərəfli informasiya mübadiləsi
yaratmaqla enerji sisteminin daha səmərəli idarə olunmasına imkan yaradır. Bu texnologiyaların əsas, yəni
birinci mərhələsi olan “smart metering” smart sayğacların quraşdırılması və onların idarə olunmasını nəzərdə
tutur.
Smard Grid texnologiyasının tətbiqinin ikinci mərhələsi smart sayğaclardan toplanmış məlumatların
analiz edilməsi və bu məlumatların operativ qərarların qəbulunda istifadə edilməsidir. Nəzərə alsaq ki, smart
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sayğaclardan toplanan məlumatların kiçik zaman intervalından (məs. 15 dəq.) bir yenilənir, onda bu
məlumatların böyük həcmdə informasiyaya çevrildiyi aşkar görünər.
Layihədə əsas məqsəd iri həcmli məlumatların (big data) intellektual analizi hesabına şəbəkə
infrastrukturunu real vaxtda idarə olunmasına, enerjinin keyfiyyət göstəricilərini yaxşılaşdırmağa, enerji
istehlakını proqnozlaşdırmaq, kommersiya itkilərinin azaldılmasına, enerji qənaətinə nail olmaq və
istehlakçıların bir tərəfdaş kimi sistemin idarə olunmasına cəlb etmək yolu ilə müştəri məmnunluğunun
artırılmasına nail olmaqdır.
Smart Grid, bizə enerji sənayesini iqtisadi və ətraf sağlamlığımıza töhfə verəcək yeni etibarlılıq,
mövcudluq və səmərəlilik dövrünə keçirmək üçün misilsiz bir fürsəti verir. Smart Grid ilə əlaqəli üstünlüklərə
aşağıdakılar daxildir: Elektrik enerjisinin daha səmərəli ötürülməsi; Elektrik enerjisi itkilərindən sonra elektrik
enerjisinin daha sürətli bərpası; Kommunal xidmətlər üçün əməliyyatlar və idarəetmə xərcləri azaldılması və
istehlakçılar üçün elektrik enerjisi xərclərinin azaldılmasına böyük töhfə verdi; Elektrik enerjisi qiymətlərini
aşağı salmağa kömək edəcək pik tələbat azaldı; Genişmiqyaslı bərpa olunan enerji sistemlərinin
inteqrasiyasının artması; Təkmilləşdirilmiş təhlükəsizlik.
Bu gün elektrik enerjisinin kəsilməsi kimi bir elektrik enerjisinin kəsilməsi domino təsirini göstərə bilər
- bankçılıq, rabitə, nəqliyyat və təhlükəsizliyi təsir edə biləcək bir sıra problemlər. Bu, ev sahiblərinin istiliksiz
qala biləcəyi üçün qışda xüsusən bir təhlükədir. Daha ağıllı bir şəbəkə elektrik enerjisi sistemimizə möhkəmlik
qatacaq və şiddətli fırtına, zəlzələ, böyük günəş alovları və terror hücumları kimi fövqəladə vəziyyətləri həll
etməyə daha yaxşı hazırlaşacaqdır. İki tərəfli interaktiv tutumu sayəsində Smart Grid, avadanlıq sıradan
çıxdıqda və ya fasilələr yarandıqda marşrutun avtomatik dəyişdirilməsinə imkan verəcəkdir. Bu, kəsilmələri
minimuma endirəcək və baş verdikdə təsirləri minimuma endirəcəkdir. Elektrik enerjisi kəsildikdə, Smart Grid
texnologiyaları kəsintiləri aşkarlayacaq və təcrid edəcək, geniş miqyaslı işıq kəsilməsindən əvvəl onları əhatə
edəcəkdir. Yeni texnologiyalar, fövqəladə vəziyyətdən sonra elektrik enerjisinin bərpasının tez və strateji
olaraq davam etməsinə də kömək edəcək - məsələn, əvvəlcə elektrik enerjisini təcili xidmətlərə yönləndirəcək.
Bundan əlavə, Ağ Şəbəkə, kommunal xidmətlərdən əldə oluna bilmədikdə, enerji istehsal etmək üçün
müştərilərə məxsus elektrik generatorlarından daha çox üstünlük əldə edəcəkdir. Bundan əlavə, Smart Grid
yenilənməli və ya dəyişdirilməli olan köhnəlmiş enerji infrastrukturunu həll etməyin bir yoludur. Enerji
səmərəliliyinə toxunmaq, istehlakçılara elektrik enerjisi istifadəsi ilə ətraf mühit arasındakı əlaqə barədə
məlumatlılığı artırmaq üçün bir yoldur. Və bu, təbii fəlakətlərə və hücumlara daha davamlı evdə istehsal olunan
daha çox elektrik enerjisindən istifadə edərək enerji sistemimizə artan milli təhlükəsizlik gətirməyin bir
yoludur.
Smart Grid yalnız kommunal və texnologiyalardan ibarət deyil; enerji istifadəsi ilə bağlı seçimlər etmək
üçün sizə lazım olan məlumatları və vasitələri verməkdir. Fərdi bankçılıq kimi işləri onsuz da ev
kompüterinizdən idarə edirsinizsə, elektrik enerjinizi oxşar şəkildə idarə etdiyinizi xəyal edin. Daha ağıllı bir
şəbəkə, misilsiz bir səviyyədə istehlakçı iştirakını təmin edəcəkdir. Məsələn, nə qədər elektrik enerjisi istifadə
etdiyinizi bilmək üçün artıq aylıq hesabatınızı gözləmək məcburiyyətində qalmayacaqsınız. Daha ağıllı bir
şəbəkə ilə aydın və vaxtında bir şəkil əldə edə bilərsiniz. "Ağıllı sayğaclar" və digər mexanizmlər, nə qədər
elektrik enerjisi istifadə etdiyinizi, nə vaxt istifadə etdiyinizi və qiymətini görməyinizə imkan verəcəkdir.
Elektrik enerjisi ən bahalı olduqda daha az güc istifadə edərək pula qənaət etməyə imkan verəcəkdir. Ağıllı
Şəbəkənin potensial faydaları ümumiyyətlə iqtisadiyyat, milli təhlükəsizlik və bərpa olunan enerji hədəfləri
baxımından müzakirə edilsə də, Smart Gridin elektrik enerjisindən istifadəsini idarə etməyinizə və satın alma
üçün ən yaxşı vaxtı seçməyinizə kömək edərək pula qənaət etməyinizə kömək edəcək.
İNFORMASİYA SİSTEMİNDƏ SƏNƏDLƏRİN QEYDİYYATI ZAMANI ONLARIN İLKİN
YOXLANMASI PROSESİNİN MODELİ
İsmayilov İ.Z.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: ilkin971@gmail.com
Model olaraq qarşılıqlı asılı olmayan N xidmət qurğusundan (XQ) ibarət sistem tədqiq olunur, belə ki,
bu sistemin girişinə   0 intensivliyə malik Puasson axınlı sənədlər (sifarişlər) daxil olur. Bu halda sifarişlər
hər biri öz sənədlərini emal mərkəzinə göndərən və uyğun bir təşkilatı və ya şəxsi ifadə edən M sayda
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mənbədən daxil olan sifarişlər axınından təşkil olunur. j nömrəli mənbədən daxil olan axınların intensivliyini
M

 j , j=1,2,...,M işarə edək. Onda     j olar.
j 1

Burada model olaraq, girişində Ʌ > O intensivliyi olan sənədlərin (tətbiqetmələrin) Puasson axınının
daxil olduğu N qarşılıqlı müstəqil xidmət cihazlarından (XC) ibarət bir sistemi araşdırırıq. Bu vəziyyətdə axın,
hər biri sorğularını prosessinq mərkəzinə göndərən struktura uyğun gələn M mənbələrindən çıxan sorğu
axınlarından ibarətdir. Mənbədən rəqəmə axının intensivliyi j-𝛾𝑗 , j = 1.2, ..., M. olduğu üçün:
𝑀

Ʌ = ∑ 𝛾𝑗
𝑗=1

Hər bir tətbiq XC -dən birində verilir. Tətbiqetmələrin XC üzərində paylanması 𝐴 = ⃦𝛼𝑖𝑗 i=1, 2..., M;
j = l, 2, ..., N matrisindən istifadə edilərək təyin edilir, burada 0<𝛼𝑗𝑖 <l i mənbə nömrəsindən bir tətbiqetmənin
j nömrəli xidmət cihazına göndərildiyi ehtimalıdır. A matrisinin elementləri üçün aşağıdakı şərtlər yerinə
yetirilməlidir:
1. Hər hansı i = 1, 2,..,∑𝑁
𝑗=1 𝛼𝑗𝑖 = 1 üçün hər hansı bir mənbədən tətbiqetmələrin bütün xidmət cihazları
arasında paylana biləcəyi və hər mənbədən tətbiqetmələrin paylanacağı deməkdir..
2. Hər hansı j = l, 2, ..., N,∑𝑀
𝑗=1 𝛼𝑗𝑖 > 0 üçün xidmət cihazlarına ən azı bir mənbədən sorğu göndərilməlidir.
Verilən A matrisi üçün hər bir serverə gələn sorğuların axın sürətini təyin etmək mümkündür. XC
nömrəsinə gələn sorğu axınının ümumi intensivliyini R- ilə işarələsək, bərabərlik doğrudur:
𝑀

𝑀

𝜆𝑗 = ∑ 𝜆𝑗𝑖 = ∑ 𝛼𝑗𝑖 𝛾𝑖
𝑗=1

(1)

𝑖=1

j = l, 2, ..., N.
(1) 𝜆𝑗 = 𝛼𝑗𝑖 𝛾𝑖 düsturu i mənbə nömrəsindən ј qovşaq nömrəsinə sorğu axınının intensivliyidir.
Burada qeyd etmək lazımdır ki, qeyd edildiyi kimi, mənbələrin işləyicilər arasında paylanması ciddi
şəkildə göstərilə bilər ki, bu halda αij = 1 deməkdir, yəni, i mənbə nömrəsinin sorğuları yalnız XC nömrəsi
üzərində işlənə bilər.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi mənbələr ondan aslı olaraq müxtəlif keyfiyyətdə sorğu göndərə bilər.
Hesablamaları sadələşdirmək üçün 1≥qj≥0-nun xidmət cihazlarına keyfiyyətsiz sənədlərin gəlmə ehtimalını
müəyyən edirik (qeyd alt sistemində), bu o mənaya gəlir ki, təsadüfi şəkildə götürülmüş sənədin keyfiyyətsiz
olması və əlavə işlənmə tələb etməsi ehtimalı var. Təbii ki, bu göstəricinin dəyəri ј, ј = 1, 2, ..., N cihazının
xidmət nömrəsinə sənəd axınının necə formalaşmasından asılıdır. Tutaq ki, 1≥ zi≥ 0 mənbə nömrəsindən i
sənədin keyfiyyətsiz olması ehtimalı var. Bu zaman A matrisası üçün:
𝑞𝑗 =

∑𝑀
𝑗=1 𝛾𝑖 𝑧𝑖 𝛼𝑖𝑗
∑𝑀
𝑖=1 𝛾𝑖 𝛼𝑖𝑗

(2)

j=\,2,...,N.
Formula (2) j nömrəli XC-ə gələn hər mənbədən sorğuları alır. Bu düstur ј qovşağına gələn keyfiyyətsiz
sənədlərin ümumi qovşağa gələn sənədlərin sayına nisbətini hesablayır və bu, keyfiyyətsiz sorğuların qovşağa
gəlmə ehtimalıdır.
Formula (2) ilə bənzədərək, i – qјi mənbəyindən keyfiyyətsiz sorğunun ј qovşağına gəlməsi ehtimalını
hesablamaq üçün bir düstur əldə edə bilərik. Düstur belədir:
𝛾𝑖 𝑧𝑖 𝛼𝑖𝑗
𝑞𝑗𝑖 = 𝑀
(3)
∑𝑖=1 𝛾𝑖 𝛼𝑖𝑗
ј= 1, 2,..., N; i = 1, 2,..., M.
Bütün mənbələr bir-birindən müstəqil olduqları üçün bərabərlik doğru olmalıdır:
𝑀

𝑞𝑗 = ∑ 𝑞𝑗𝑖
𝑖=1

Bu düstur - (2) və (3) düsturlarından irəli gəlir.
Bütün XC-lər bir-birindən müstəqil işlədiyindən əvvəlcə ayrı bir xidmət cihazının işini araşdırırıq.
Tədqiqat nəticələri gələcəkdə sənəd qeydiyyatı alt sisteminin parametrlərini müəyyənləşdirmək üçün istifadə
ediləcək.
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SONSUZ SAYDA EMALA MALİK XİDMƏT QURĞUSUNUN RİYAZİ MODELİNİN TƏSVİRİ
İsmayilov İ.Z.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: ilkin971@gmail.com
Burada j (j=1,2,...,N) saylı verilənlərin qeydiyyatı xidmət qurğusunun riyazi modeli tədqiq olunur.
Rejimdən asılı olmayaraq sistemin işi aşağıdakı parametrlərlə xarakterizə olunur: 𝜆𝑗 - sistemə daxil olan
sorğuların Puasson axınının intensivliyidir, burada 𝜆𝑗

M

 j    ji düsturu ilə hesablanır;
i 1

𝑞𝑗 - sorğunun təkrar emala məruz qalma ehtimalıdır, 𝑞𝑗

düsturu ilə hesablanır;
∞
𝐵𝑗 (𝑡) - bir sorğunun işlənmə müddətinin elə bir paylama funksiyasıdır ki, 0 < 𝑏𝑗1 = ∫0 𝑡𝑑𝐵𝑗 (𝑡) < ∞ və
∞

0 < 𝑏𝑗2 = ∫0 𝑡 2 𝑑𝐵𝑗 (𝑡) < ∞ olsun. Bu, sənədin bir dəfə yoxlaması üçün tələb olunan müddətdir.
Bu, sənədlərin yoxlanılması ilə bağlı real prosesin xüsusiyyətləri səbəbindən yoxlamanın müddətinin mənbə
nömrəsindən deyil, yalnız prosessor (emal) nömrəsindən (XQ xidmət qurğusunun nömrəsindən) asılı ola
biləcəyindən irəli gəlir.
Rejimdən asılı olmayan sifariş xidmətlərinin bir sıra xüsusiyyətləri qeyd edilməlidir: Sonsuz növbə
uzunluğu; Xidmət qurğusu tamamilə etibarlı işləyir; Sonuna qədər xidmət edilməmiş sifariş XQ-dən (xidmət
qurğusundan) silinmir, dərhal yenidən emala göndərilir; Xidmət olunmuş sifarişlər dərhal xidmət qurğusunu
tərk edir; Növbədə xidmət üçün sifarişlər varsa, XQ boş dayanmır.
Hər zaman anında sistemin vəziyyəti dedikdə, sistemdəki növbə və istismar sifarişlərindən ibarət olan
müraciətlərin sayını nəzərdə tutacağıq.
Götürək ki, 𝑝𝑗𝑘 - sifarişlərin emalı vaxtı başa çatdıqda sistemdə tam olaraq k sifarişin olmasının göstəricisis
olsun.
Həmçinin, 𝑧𝑗𝑖 - bir sifariş sənədinin işlənməsi (emalı) zamanı sistemə yeni i tətbiqetmələrin daxil olma
ehtimalı olsun. Sistemin vəziyyətlərinin sabit ehtimalları üçün tənliklər sistemi aşağıdakı formaya malikdir:
𝑝𝑗𝑜 = (1 − 𝑞𝑗 )[𝑝𝑗𝑜 𝑧𝑗𝑜 + 𝑝𝑗1 𝑧𝑗𝑜 ]
𝑝𝑗1 = (1 − 𝑞𝑗 )[𝑝𝑗𝑜 𝑧𝑗1 + 𝑝𝑗1 𝑧𝑗1 + 𝑝𝑗2 𝑧𝑗𝑜 ] + 𝑞𝑗 [𝑝𝑗𝑜 𝑧𝑗𝑜 + 𝑝𝑗1 𝑧𝑗𝑜 ]
𝑝𝑗2 = (1 − 𝑞𝑗 )[𝑝𝑗𝑜 𝑧𝑗2 + 𝑝𝑗1 𝑧𝑗2 + 𝑝𝑗2 𝑧𝑗1 + 𝑝𝑗3 𝑧𝑗𝑜 ] + 𝑞𝑗 [𝑝𝑗𝑜 𝑧𝑗1 + 𝑝𝑗1 𝑧𝑗1 + 𝑝𝑗2 𝑧𝑗𝑜 ]
(1)
π (x), (0 ≤ 𝑥 ≤ 1) istehsal edən (yaradan) funksiyanı tətbiq edirik
𝑘
𝜋𝑗 (𝑥) = ∑∞
(2)
𝑘=0 𝑝𝑗𝑘 𝑥
həmçinin Hj (x), (0 ≤ 𝑥 ≤ 1) funksiyasını tətbiq edirik:
𝑘
𝐻𝑗 (𝑥) = ∑∞
(3)
𝑘=0 𝑧𝑗𝑘 𝑥
Qeyd edək ki, istehsal funksiyalarının xüsusiyyətlərinə görə bərabərlikləri olduqca ədalətlidir: πj (1) = 1 və
Hj (1) = 1.
İndi isə hər bir k tənliyini sistemdəki hər bir xk , (k = 0, 1, 2 …) -ya vuraq. Bu zaman aşağıdakını almış
olacağıq:
𝑥 0 𝑝𝑗𝑜 = (1 − 𝑞𝑗 )𝑥 0 [𝑝𝑗𝑜 𝑧𝑗𝑜 + 𝑝𝑗1 𝑧𝑗𝑜 ]
1
𝑥 𝑝𝑗1 = (1 − 𝑞𝑗 )𝑥 1 [𝑝𝑗𝑜 𝑧𝑗1 + 𝑝𝑗1 𝑧𝑗1 + 𝑝𝑗2 𝑧𝑗𝑜 ] + 𝑞𝑗 𝑥 1 [𝑝𝑗𝑜 𝑧𝑗𝑜 + 𝑝𝑗1 𝑧𝑗𝑜 ]
𝑥 2 𝑝𝑗2 = (1 − 𝑞𝑗 )𝑥 2 [𝑝𝑗𝑜 𝑧𝑗2 + 𝑝𝑗1 𝑧𝑗2 + 𝑝𝑗2 𝑧𝑗1 + 𝑝𝑗3 𝑧𝑗𝑜 ] + 𝑞𝑗 𝑥 2 [𝑝𝑗𝑜 𝑧𝑗1 + 𝑝𝑗1 𝑧𝑗1 + 𝑝𝑗2 𝑧𝑗𝑜 ] (4)
......
𝑥 𝑘 𝑝𝑗𝑘 = (1 − 𝑞𝑗 )𝑥 𝑘 [𝑝𝑗𝑜 𝑧𝑗𝑘 + 𝑝𝑗1 𝑧𝑗𝑘 + 𝑝𝑗2 𝑧𝑗(𝑘−1) + ⋯ + 𝑝𝑗𝑘 𝑧𝑗1 + 𝑝𝑗(𝑘+1) 𝑧𝑗0 ]
+ 𝑞𝑗 𝑥 𝑘 [𝑝𝑗𝑜 𝑧𝑗(𝑘−1) + 𝑝𝑗1 𝑧𝑗(𝑘−1) + 𝑝𝑗2 𝑧𝑗(𝑘−2) + 𝑝𝑗𝑘 𝑧𝑗0 ]
(4) sisteminin tənliklərini cəmləşdirirk və aşağıdakını əldə edirik:
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∞
∞
𝑘
𝑘
𝑘
1 ∞
𝑘
2 ∞
𝑘
∑∞
𝑘=0 𝑥 𝑝𝑗𝑘 = (1 − 𝑞𝑗 )[𝑝𝑗𝑜 ∑𝑘=0 𝑥 𝑧𝑗𝑘 + 𝑝𝑗1 ∑𝑘=0 𝑥 𝑧𝑗𝑘 + 𝑝𝑗2 𝑥 ∑𝑘=0 𝑥 𝑧𝑗𝑘 + 𝑝𝑗3 𝑥 ∑𝑘=0 𝑥 𝑧𝑗𝑘 + … ] +
1 ∑∞
𝑘
1 ∑∞
𝑘
2 ∑∞
𝑘
𝑞𝑗 [𝑝𝑗𝑜 𝑥 𝑘=0 𝑥 𝑧𝑗𝑘 + 𝑝𝑗1 𝑥 𝑘=0 𝑥 𝑧𝑗𝑘 + 𝑝𝑗2 𝑥 𝑘=0 𝑥 𝑧𝑗𝑘 +
𝑘
𝑝𝑗3 𝑥 3 ∑∞
(5)
𝑘=0 𝑥 𝑧𝑗𝑘 + … ]
İstehsal edən (2) və (3) funksiyalarını (5) -də verilmiş ifadəyə tətbiq edərək aşağıdakını əldə edirik:
𝜋𝑗 (𝑥) = (1 − 𝑞𝑗 )[𝑝𝑗𝑜 𝐻𝑗 (𝑥) + 𝑝𝑗1 𝐻𝑗 (𝑥) + 𝑥 1 𝑝𝑗2 𝐻𝑗 (𝑥) + 𝑥 2 𝑝𝑗3 𝐻𝑗 (𝑥) … ]
+ 𝑞𝑗 [𝑥 1 𝑝𝑗𝑜 𝐻𝑗 (𝑥) + 𝑥 1 𝑝𝑗1 𝐻𝑗 (𝑥) + 𝑥 2 𝑝𝑗2 𝐻𝑗 (𝑥) + 𝑥 3 𝑝𝑗3 𝐻𝑗 (𝑥) + ⋯ ]
harada ki,
𝜋𝑗 (𝑥) = (1 − 𝑞𝑗 )𝐻𝑗 (𝑥)[(𝜋𝑗 (𝑥) − 𝑝𝑗𝑜 )/𝑥 + 𝑝𝑗𝑜 ] + 𝑞𝑗 𝐻𝑗 (𝑥)[(𝜋𝑗 (𝑥) − 𝑝𝑗𝑜 ) + 𝑥 1 𝑝𝑗𝑜 ]
və daha sonra:

𝜋𝑗 (𝑥) =

𝐻𝑗 (𝑥)𝑝𝑗𝑜 (𝑥−1)(1−𝑞𝑗 +𝑥𝑞𝑗 )

(6)

𝑥−𝐻𝑗 (𝑥)(1−𝑞𝑗 +𝑥𝑞𝑗 )

x → 1 olduğu halda (6) -dan 0/0 tipli bir qeyri - müəyyənlik əldə edəcəyik. Burada Lopital qaydasını tətbiq
edərək aşağıdakını əldə edirik:
𝑝𝑗𝑜
lim 𝜋𝑗 (𝑥) =
= 1,
𝑥→1
1 − 𝑞𝑗 − 𝐻𝑗 (1)
harada ki,
𝑝𝑗𝑜 = 1 − 𝑞𝑗 − 𝐻𝑗 (1)
(7)
Bundan sonra, x → 0 olduğu hallarda (6) - dan aşağıdakı bərabərliyin əldə ediləcəyinin yoxlanılması çox
asandır:
𝜋𝑗 (0) = 𝑝𝑗𝑜
Poisson sifarişləri axını üçün aşağldakını əldə edirik:
𝑘

(𝑗 𝑡)

𝑧𝑗𝑘 = [

𝑘!

𝑘

∞ (𝑗 𝑡)

𝑒 −𝑗𝑡 ] = ∫0

𝑘!

𝑒 −𝑗𝑡 𝑑𝐵𝑗 (𝑡).

(8)

Qəbul edək ki, 𝐵𝑗 (𝑠) - verilmiş 𝐵𝑗 (𝑡) funksiyasının Laplas-Stieltjes çevrilməsidir.
∞
𝐵𝑗 (𝑠) = ∫0 𝑒 −𝑠𝑡 𝑑𝐵𝑗 (𝑡)
Bu zaman (8) və (9) –u nəzərə alaraq aşağıdakını əldə etmiş oluruq:
𝑘

∞ (𝑗 𝑡)

∞
𝑘
𝑘
𝐻𝑗 (𝑥) ∑∞
𝑘=0 𝑧𝑗𝑘 𝑥 = ∑𝑘=0 𝑥 ∫0

 (1)

∞
∫0 𝑒 −𝑗𝑡 𝑒 −𝑥𝑗𝑡 𝑑𝐵𝑗 (𝑡)



𝑘!

∞

𝑒 −𝑗𝑡 𝑑𝑏𝑗 (𝑡) = ∫0 [∑∞
𝑘=0

= 𝛽(𝑗 (1 − 𝑥))

𝑥 𝑘 (𝑡)𝑘
] 𝑑 𝐵𝑗 (𝑡)
𝑘!

Müvafi olaraq 𝐻𝑗
= −𝑗 𝛽𝑗 (𝑗 (1 − 𝑥))
 (0)
Buradan 𝛽𝑗
= −𝑏𝑗1 olmasını nəzərə alaraq açağıdakını əldə edirirk:
𝐻𝑗 (1) = −𝑗 𝑏𝑗1
İndi isə (6), (7) və (11) –dən aşağıdakını əldə edirik:
𝜋𝑗 (𝑥) =

𝛽𝑗 (𝑗 (1−𝑥))(1−𝑞𝑗 −𝑗 𝑏𝑗1 )(𝑥−1)(1−𝑞𝑗 +𝑞𝑗 𝑥)
𝑥−𝛽𝑗 (𝑗 (1−𝑥))(1−𝑞𝑗 +𝑥𝑞𝑗 )

(9)
=
(10)

(11)

(12)

(12) -də verilmiş formuldan istifadə edərək sistemdəki orta istək (sifariş) sayını 𝑁𝑗 = 𝜋𝑗 (1) düsturu ilə təyin
edə bilərsiniz. Burada, ilk törəmə üçün iki dəfə L'Hôpital qaydasını tətbiq edirik və aşağıdakını əldə etmiş
oluruq:

𝑁𝑗 =

2(𝑗 𝑏𝑗1 +𝑞𝑗 )(1−𝑗 𝑏𝑗1 −𝑞𝑗 )+2𝑗 𝛽𝑗 (0)
2(1−𝑗 𝑏𝑗1 −𝑞𝑗 )

(13)

j = 1, 2, …, N . Burada 𝛽𝑗 (0) = 𝑏𝑗2 . XQ-nin (xidmət qurğusunun) yüklənməsi (düyünün j nömrəsi) dəyəri
aşağıda verilmi düsturun köməyi ilə hesablanır:
Yuxarıdakı düsturlardan istifadə edərək m mənbə sayının sifarişləri ilə j düyününün yükünü hesablaya
bilərik:
𝑝𝑗𝑚 = 𝑞𝑗𝑚 + 𝑗𝑚 𝑏𝑗1 , 𝑗 = 1, 2, … , 𝑁; 𝑚 = 1, 2, … , 𝑀.
𝑝𝑗 = ∑𝑀
𝑚=1 𝑝𝑗𝑚 olduğunu yoxlamaq asandır, məhz elə o da yerinə yetirilməlidir.
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GƏRGİNLİYİ 110 KV OLAN HEVX-NİN MONİTORİNQİ ÜÇÜN EKSPERT SİSTEMLƏRİNİN
İŞLƏNMƏSİ
İsmayılov R.V.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: rehmanismayilov545@gmail.com
Ağıllı şəbəkə sistemində enerji ötürülməsi təhlükəsizliklə əlaqəlidir, buna görədə müasir
elektroenergetika sistemində ağıllı elektrik şəbəkə və sistemlərindən istifadə vacib və labüd məsələdir. Artan
etibarlılıq tələblərini və ağıllı şəbəkənin inkişafına ehtiyacını ödəmək çətindir. Yüksək gərginlikli elektrik
veriliş xətlərinin, xüsusən də uzun məsafədə, çox vaxt dağlardan və relyefi çətin olan ərazilərdən keçməsi
lazımdır. Bütün xətt fərqli meteoroloji ərazilərdə ola bilər ki, bu da xəttin idarə olunması eyni zamanda qəza
və zədələnmələr zamanı lazımı operativ tədbirlərin görülməsi üçün müəyyən çətinliklər yaradır. Son illərdə
şiddətli atmosfer hadisələri tez-tez baş verir və bu da elektrik dayaqlarının ciddi şəkildə zədələnməsinə və
elektrik xətlərinin qırılmasına səbəb olur. Bütün bunlar əsas götürülərək elektrik veriliş xətlərinin monitorinqi
ilə bağlı aparılan araşdırmalardan biri də, ağıllı şəbəkə texnologiyalarının elektroenergetika sisteminə
inteqrasiya və tətbiqindən ibarətdir. Elektrik şəbəkəsinin yarana biləcək itkilərini azaltmaq üçün qəzanın
proqnozunu və qəza siqnalı verməyə kömək edə biləcək eyni zamanda meteoroloji məlumatları təqdim etmək
üçün müəyyən texnologiyalardan istifadə edilir. Rabitə şəbəkəsinin məhdud əhatə dairəsindən tamamilə
asılılıq kimi mövcud sistemin çatışmazlıqlarını aradan qaldırmaq üçün aşağıda göstərilən İki müxtəlif prinsipə
ZigBee və General Packet Radio Service (GPRS) texnologiyasına əsaslanan yüksək gərginlik elektrik veriliş
xəttinin meteoroloji monitorinqi üçün ağıllı bir sistem hazırlanmışdır. Vahid monitorinq parametrləri və eyni
zamanda minimum xəta bu texnolgiyanın əsas üstünlüklərindəndir.Bu sistem aşağı enerji istehlakı, aşağı
düyün dəyəri, böyük şəbəkə tutumu, uzun istismar ömrü və güclü genişlənmə üstünlüklərinə malikdir.Sistemdə
temperatur, rütubət, külək sürəti və külək istiqaməti kimi məlumatlar toplanılır və analiz edilir, meteoroloji
mühit izlənilir və elektrik enerjsinin ötürülmə vəziyyəti qiymətləndirilir. Məlumatlar anormal olduqda, kəskin
hava şəraitinin xəbərdarlıqları ayrı-ayrı alqoritm vasitəsilə əldə edilir, bu da xidmət edən operativ sistem
işçiləinin qərarları dəqiq qəbul etmələrinə və ötürücü xətlərin qorunması üçün lazımı tədbirlər görmələrinə
kömək edir. Bu sistemin əsas xüsusiyyəti ZigBee və GPRS texnologiyasının birləşməsidir. İki mərhələli simsiz
şəbəkə özündə ehtiva edir. Birinci səviyyə "simsiz sensor şəbəkələri" adlanan IEEE 802.15.4 / ZigBee
texnologiyasından istifadə edir.
GPRS modulu TCP / IP protokolunu dəstəkləyir və İnternetin göstərilən port cihazında müəyyən bir IP
ünvanını göstərmək üçün birbaşa məlumat yolu ilə məlumat göndərə bilər. Yüksək məlumat ötürmə sürəti
nəticəsində, birinci səviyyə içərisində çox sayda sensor qovşağı olsa da, GPRS modulu hələ də məlumatları
işləyə və göndərməyə qadirdir. İki mərhələli quruluş, telekommunikasiya xidməti olmayan ucqar ərazilərdə
normal işləməyi təmin edə bilən iki simsiz şəbəkənin üstünlüklərini birləşdirir. Əlavə olaraq, böyük şəbəkə
tutumu, az enerji istehlakı və ucuz qiymətə məlumat toplama və uzaq məsafəyə ötürülmə işlərini bitirə bilər.
Yalnız bir səviyyə istifadə edən indiki simsiz şəbəkədən daha inkişaf etmişdir.
NEFTAYIRMA ZAVODUNUN ELEKTRİK TƏCHİZATI SXEMİNİN ETİBARLIĞININ
YÜKSƏLDİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
Mahmudov C.C.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: cefermahmudov38@mail.ru
Hal hazırda çox ciddi problemlərdən biri istehlakçıları etibarlı və davamlı enerji təchizatı təmin
etməkdir. Gərginliyin azalması və elektrik enerjisinin kəsilməsi enerji təchizatı dayanıqlığının itirilməsinə,
texnoloji prosesin pozulmasına səbəb ola bilər. Yüksək qiymətli məhsullar yaradan müəssisələrdə çox
mərhələli istehsal prosesi zamanı texnoloji prosesin pozulması əhəmiyyətli dərəcədə iqtisadi zərər verir.
Dayanıqlığı qorumaq üçün idarəetmə sistemlərinin enerji kəsilməsi 0,1 s-dən, 6 kV gərginlikli sinxron elektrik
mühərrikləri üçün isə 0,4 s-dən çox olmamalıdır.
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Etibarlılığını artırmaq üçün əsas vəzifələrdən biri neft emalı zavodunun enerji təchizatı müəssisənin 6
kV-lik şəbəkəsində ehtiyat güc mənbəyini işə salmaq üçün avtomatik yüksək sürətli cihazdan istifadənin
texniki məqsədəuyğunluğunu müəyyən etməkdir. İkinci vəzifə, elktrik təchizatı şəbəkəsinin vəziyyəti ilə təyin
olunan mümkün keçid rejimlərinin məqbulluğunu müəyyənləşdirməkdir
Hal-hazırda (ATQ)-in avtomatik açılması üçün istifadə olunan elektromekanik cihazlarda keçid dövrü
3-5 s-ə, keçid prosesləri zamanı 10 s və ya daha çox gecikir. Son illərdə, sənayedə 0,1 saniyədən az keçid
təmin edən yüksək sürətli mikroprosessor əsaslı başlanğıc elementləri olan bir sıra ikinci nəsil (ATS) cihazları
təklif etmişdir. Onların icrası zamanı, istifadə xərclərini artıran yüksək sürətli açarların və qoruyucuların
quraşdırılması tələb olunur.
(ATQ)-in istifadəsinin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, elektrik enerjisini itirmiş hissə ilə işləyən elektrik
mühərriklərində ümumi gücün məhdudlaşdırılması aradan qaldırılır. Bildiyiniz kimi, öz-özünə işləyən elektrik
mühərriklərinin ümumi gücü transformatorunun nominal gücünün 30% -dən çox ola bilməz. Əlavə olaraq, bu
sahə söndürülməsi (zəiflədilməsi), sinxron mühərriklərin yenidən sinxronlaşdırılması tələb olunmur və
mühərriklərin keçid cərəyanları yalnız 2-2,5 A-dir, bu da elektrik mühərriklərinin istismar müddətini artırır.
Əksər sənaye müəssisələri (220-110-35) / 6 kV gərginlikdə iki transformator (BAY) vasitəsilə işləyir.
Hər bir şin öz transformatorundan açar vasitəsilə güc alır. Şinin açarı normal olaraq açıq halda olur. Şinlərdən
birini təmin edən şəbəkədə zədələnmənin olması halında, ATS cihazı güc girişini söndürməli və şin açarını
açmalıdır.
Ən optimal rejim sürətli keçiddir. Bu gərginliyin azalmasının minimum vaxtını təmin edir. Şinlər
sinxronizasiya olunmuş vəziyyətdə qalır, bu da ehtiyat mənbəyinə keçid zamanı keçid rejimini xeyli
asanlaşdırır. Sinxronizasiya meyarlarına şin gərginliklərinin ani dəyərlərinə aşağıdakı parametrlər daxildir:
Şin gərginliyi arasındakı faz bucağı: ∆φ <± ∆φmax (≈200); Tezliklərdəki fərq: ∆f <∆fmax (≈1 Hz),
Belə vəziyyətdə zədələnməmiş hissənin gərginliyi Umin ≥ 0.8Unom, elektrik təchizatı şəbəkəsində
zədələnmiş hissənin gərginliyi Umin ≥ 0.7Unom-dur.
Şin gərginliklərinin sinxronizasiyası üçün şərtlər olmadıqda, (ATQ )cihazı zədələnmiş hissənin açarını
dərhal ayırır. Şəbəkə rejimindən asılı olaraq şin açarı müxtəlif vaxtlarda açıla bilər:
1) Cihaz, qəza və zədələnməmiş hissənin gərginliklərinin üst-üstə düşmə anını təyin edir və şin açarını
bağlamaq üçün əmr verir. Sürəti təmin etmək üçün açma əmri, minimum gərginlik fərqinin görün məsindən
əvvəl yaradılır.
2) Qalıq gərginlikli keçid, zədələnmiş hissədəki gərginlik təyin olunan dəyərə düşdükdə və 1-ci fazanın
təsadüfən açılması qeyri-mümkün olduqda, sinxronizasiya olmadan baş verir.
3) Vaxtın dəyişdirilməsi, təyin olunmuş müddətdən (T≈2s) əvvəl göstərilən keçidlərdən heç biri yerinə
yetirilmədikdə baş verir.
Neftayırma zavodunun elektrik avadanlıqlarının enerji itgisi 110 kV-lik xarici yüksək gərginlikli
şəbəkədəki qəzalar səbəbindən baş verjr 110 kV-lik şəbəkədəki üç fazalı dövrələrdə stansiyanın şinlərində
qalıq gərginliyin hesablanması göstərdi ki, "sürətli keçid" yalnız stansiyanı təmin edən şinlərin 10 km-dən çox
məsafədə zədələnməsi olduqda mümkündür.
Neftayırma zavodunun 6 kV-lik enerji təchizatı şəbəkəsinə (ATQ) quraşdırarkən, MGG-1, VMP-10 tipli
yavaş işləyən yağ açarları əvəzinə daha sürətlə işləyən eleqaz (SF6) və ya vakuum (VM1) açarları ilə əvəz
etmək lazımdır. Müasir açarların açma vaxtı (T≈30-40 ms)-dən çox olmamalıdır. 6 kV-lik enerji təchizatı
şəbəkəsinə təxminən (T≈60-70 ms) olan (ATQ) quraşdırmaq mümkündür.
TRANSFORMATOR VƏ AVTOTRANSFORMATORLARIN TƏNZİMLƏMƏ DOLAQLARINDA
İMPULS PROSESLƏRİNİN TƏDQİQİ
Məmmədli N.B.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: memmedlinihat@gmail.com
Elektrik veriliş xətləri istismarda olan zaman ildırım vurması nəticəsində yaranan ifrat gərginlik
dalğalarının xətt boyu yayılaraq yarımstansiyalara qədər gəlməsi və yarımstansiyadakı avadanlıqların
izolyasiyasına göstərdiyi təhlükəli təsirin yol verilə bilən qiymətə kimi azaldılmasının öyrənilməsi elektrik
sistemlərində olan ən vacib məsələlərdən biridir. Transformatorlar, yarımstansiyalarda yerləşən və həmçinin
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ən böyük məbləğə malik avadanlıq olduğu üçün, bu cür böyük gərginliklərin təsiri nəticəsində
transformatorların sıradan çıxması çox zaman kifayət qədər ağır sistem qəzalarının yaranmasına səbəb olur və
bu da öz növbəsində böyük iqtisadi zərərlərə gətirib çıxarır.
Transformator və avtotransformatorlarda baş verən atmosfer ifrat gərginliklərinin yaranması və həmin
gərginliklərdən mühafizə olunma üsullarına dair bir çox işlər görülüb və bu məsələ haqqında kifayət qədər
məlumat toplanılıb. Ancaq böyük və orta güclü transformatorlarda və onların gərginliyin tənzimləməsi
dolaqlarında atmosfer ifrat gərginliklərinin yaranma məsələsi hələ də açıq qalıb. Transformatorlarda ifrat
gərginliyin yaranma tədqiqatını aparan zaman, onun tənzimləmə dolağını əsas dolağın bir hissəsi kimi
götürürük və sonda alınan nəticələri bu dolağa da aid edirik. Bu zaman nəzərə almalıyıq ki, transformatorların
tənzimləmə dolağı əsas dolağa fərqli üsullarla birləşdirilə bilər (məsələn bu dolaq tam və yaxud natamam
şəkildə, düz və yaxud da əks qoşulma sxemilə əsas dolağın tərkibinə daxil oluna bilər), belə olan halda
tənzimləmə dolaqlarında alınmış ifrat gərginliklərin qiymətləri də müxtəlif alınır. Aydın məsələdir ki, bu cür
müxtəlif birləşmələr zamanı ən təhlükəli hal, təsirlənmə dolağının bilavasitə olaraq əsas dolağa başlanğıc və
yaxud da son nöqtəsi ilə qoşulmasıdır. Belə olan halda onun digər ucu açıq qalmalıdır (bu hal eynilə yüksüz
işləmə rejimində olduğu kimidir). Bu zaman açıq qalmış nöqtəyə gələn dalğa öz işarəsini sabit saxlayaraq geri
qayıdır ki, bu da öz növbəsində baxılan nöqtədə gərginliyin qiyməti digər uc nöqtəsindəki gərginliyə nəzərən
iki dəfə artmış olur. Aldığımız nəticələrə əsasən deyə bilərik ki, transformatorların tənzimləmə dolaqlarının
açıq olan halında başlanğıc və yaxud da son nöqtəsində gərginliyin real olan halda nə qədər arta bilməsi yetəri
qədər maraq doğurur. Belə olan halda isə ortaya gərginliyin qiymətindən asılı olaraq onları mühafizə etmə
məsələsi çıxır.
Nəzərə çatdırmalıyıq ki, transformatorlarda və avtotransformatorlarda təsirlənmə dolağının
yerləşdirilməsində bir qədər fərqlər olur. Belə ki, transformatorlarda təsirlənmə dolağı dolağın girişində və ya
neytralda qoyulduğu halda avtotransformatorlarda isə ya orta gərginlik dolağı tərəfdə ya da neytralda qoyulur.
Ancaq təsirlənmə dolağı neytralda yox, gərginliyin çox yüksək olan nöqtələrində yerləşdiyi hallarda isə,
yuxarıda deyilənləri də nəzərə almaqla, həmin dolaqlarda hansı gərginliklərin yaranması bu məsələyə olan
marağı bir qədər də artırmış olur.
ELEKTRİK SİSTEMİNDƏ REAKTİV GÜCÜN OPTİMAL KOMPENSASİYA
MƏSƏLƏLƏRİNİN ARAŞDIRILMASI
Məmmədov E.C.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: moffelcin443@gmail.com
Mövcud olan elektrik sistemlərində reaktiv enerjinin ötürülməsi şəbəkə elektrik qurğularının
cərəyankeçirici hissələrinin əlavə qızması, dolayısı ilə aktiv enerji və gərginliyin əlavə itkiləri ilə müşayiət
olunur. Elektrik sistemlərində aktiv enerji itkilərini azaltmaq və istehlak olunan elektrik enerjisini keyfiyyətini
artırmaq üçün ən əlverişli yol reaktiv enerjinin kompensasiyasıdır. İstehlakçı şəbəkələrində reaktiv gücün süni
kompensasiya vasitələrinin (RGSKV) hesablanması və paylanması üzrə layihə tapşırıqları nisbətən dərindən
nəzəri cəhətdən işləndiyi halda , RGSKV-nin (reaktiv gücün süni kompensasiya vasitələri) operativ
idarəetmənin istismarı məsələləri həll olunmamış qalır. Belə ki, o, bir sıra çevik idarəetmə tapşırıqları ilə
sıx əlaqəlidir: istismar edilən şəbəkənin güclər axını haqqında yeni məlumatların davamlı şəkildə daxil olması,
qeyri-müəyyənliklərin və rəsmiləşdirilməsi çətin olan idarəedici amillərin mövcudluğu (hansı ki, tez-tez
kompressor stansiyasının enerji vəziyyətinin real tendensiyasına uyğun olaraq nəzarət meyarlarını dəyişdirmə
ehtiyacına səbəb olur) . Bundan əlavə, RGSKV-nin əməliyyat idarəçiliyinin əsasını təşkil edən mövcud
prinsiplər yüksək ətalət ilə xarakterizə olunur ki, bu da reaktiv gücün həddindən artıq kompensasiyasına və
ya az kompensasiyasına, dolayısı ilə şəbəkə istismarının texniki və iqtisadi xərclərinin artmasına səbəb olur.
Elektrik sistemlərində RGSKV (reaktiv gücün süni kompensasiya vasitələri) onunla təsdiq olunur ki,
RGSKV -in idarəedilməsi ilə bağlı mövcud prinsiplər RG-nin (reaktiv gücün) kompensasiya imkanlarını daha
dərindən anlamağa imkan verir, eləcə də problemin xüsusiyyətlərini bilməmək səbəbindən bilik əldə etmək
və rasional metodoloji metodların təşkili üçün xərcləri və səyləri əhəmiyyətli dərəcədə üstələyir (əksər
hallarda metodik göstəricilər hesabına).
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Elektrik sistemlərində normal davamlı iş rejiminin parametrləri funksional əlaqələrə malikdir, bununla
yanaşı rejim parametrlərinin dəyərlərindəki dəyişmənin stoxastik olması səbəbindən bu münasibətlər
birmənalı deyil. Yükü reaktiv güc olan Q ilə idarə edərkən, təsadüfi bir proses olaraq, bu əlaqələri nəzərə
almaq lazımdır. Rejimin parametrləri arasındakı funksional əlaqələri müəyyənləşdirmək üçün korrelyasiya və
reqressiya təhlili tədqiq edəcəyik
Təsadüfi dəyişənlərin cüt korrelyasiyasını qiymətləndirmək üçün, nümunə korrelyasiya əmsalının Кr
nöqtə qiymətləndirməsi götürülmüşdür. Кr qiymətləndirməsini hesablamaq üçün bir model olaraq aşağlda
təqdim olunmuş qayda seçilmişdir
𝐾𝑟 =

∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥)(𝑦𝑖 − 𝑦)
√∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥)2 ∑𝑛𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑦)2

Burada xi - verilmiş X nümunəsində götürülmüş təsadüfi dəyişənlərin dəyərləri; уi isə verilmiş Y
nümunəsində götürülmüş təsadüfi dəyişənlərin dəyərləridir; x - verilmiş X nümunəsinin təsadüfi dəyərinin
riyazi gözləntisi; y - verilmiş Y nümunəsinin təsadüfi dəyərinin riyazi gözləntisidir
Rejimin parametrlərinin statistik əlaqələrinin qiymətləndirilməsindən sonra elektrik sistemlərində
rejiminin bəzi parametrlərinin digərlərinə reqressiyası üçün əhəmiyyətli model tənliklər qurmaq mümkündür.
Məlumdur ki, ən sadə regresiya növü xətli asılılıq növüdür: y(x)=a+bx . Reaktiv güc kompensasiyası
problemlərinə gəldikdə qeyd olunmalıdır ki, şəbəkədən axan reaktiv gücün miqdarından asılı olan dəyişənlər
aktiv güc yükü, aktiv və reaktiv güc itkiləri və gərginlikdir. Reqressiyadakı müstəqil dəyişən rolunda reaktiv
güc,aktiv güc və gərginlik arasındakı əlaqənin qiymətləndirilməsində rolunda isə aktiv güc çıxış edir.
6:00 - 8:00 vaxt aralığında aktiv və reaktiv güclə gərginlik arasındakı Кr -in müsbət dəyərləri yüklənmə
artdıqca gərginliyin də artdığını göstərir. Ancaq korrelyasiya əmsallarının dəyərinin kiçik olması tədqiq
olunan parametrlər arasındakı əlaqənin yaxın olmadığını və istehlakçının araşdırılan düyündəki voltaj
dəyişikliyinə təsirinin az olduğunu göstərir. Reaktiv güc və gərginlik baxımından Кr yükünün işarəsinin
pozitivdən mənfi tərəfə dəyişməsi (8: 00-dan 9: 00-a qədər olan zaman aralığında yarım saatlıq yüklə) bu
parametrlərin vaxt rejimində monoton olmadığını təstiqləyir
Aktiv və reaktiv güclərdəki yüklənmələr arasında, bütün intervallarda (aralıqlarda) reaktiv güc və aktiv
- reaktiv gücdəki itkilər arasında Kr böyük dəyərlərinin olması bu parametrlər arasında birbaşa yaxın
əlaqələrin olduğunu göstərir. Ortalama aralığın yarım saatdan üç saata qədər artması əlaqənin sıxlığını
dəyişdirmir. Ayrıca, rejim parametrlərinin ortalama aralığındakı artım, regresiya əmsallarını əhəmiyyətli
dərəcədə dəyişdirmir, bu da vəziyyətlərini dəyişdirmədən RGSKV -ni (reaktiv gücün süni kompensasiya
vasitələri) bu zaman aralığında idarə etməyə imkan verir. RGSKV -nin idarə edilməsinə bu cür yanaşma
onların xidmət müddətini artırmağa imkan verir.
Nəticə. Əməliyyat elektrik sistemi rejiminin ilkin parametrləri arasındakı funksional və statistik
əlaqələrin dəyərləri şəbəkənin məqsədli iş rejimlərini daha yaxşı proqnozlaşdırmağa və reaktiv gücün adaptiv
idarəetmə prosedurlarında effektiv şəkildə istifadə etməyə imkan verir
Hər bir elektrik sistemlərində reaktiv gücü idarə edərkən, rejim parametrləri arasındakı funksional
əlaqələri nəzərə almaq lazımdır. Reaktiv gücə görə reqressiya funksiyası elektrik sisteminin normal
qərarlaşmış rejiminin parametrlərinə təsiri imkan verir ki, elektrik sisteminin rejiminin həm yükün dəyişən
halı, həmdə reaktiv gücün tənzimlənən kompensasiyasında idarəedilməsi mümkün olsun. Reqresiya
funksiyasının qurulması reaktiv gücün kompensasiyasının idarəedilmə alqoritminin əsasına qoyula bilər.
REAKTİV GÜCÜN KOMPENSASİYA VASİTƏLƏRİNİN ANALİZİ
Məmmədov E.C.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: moffelcin443@gmail.com
Elektrik şəbəkələrində reaktiv güc kompensasiyası məsələsi həm texniki, həm də iqtisadi cəhətdən
çoxşaxəli bir problemdir və bu səbəbdən də şəbəkədə bu problemin aradan qaldirilmasina yönəlmiş bir çox
tədbirlər həyata keçirilir. Bir sıra məhdudiyyətlər daxilində gərginliyin yüksəldilməsi və reaktiv güc
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mənbələrinin ən əlverişli yerləşdirilməsi üçün uyğun yerin təyin edilməsi aktual problem olaraq qalır. Reaktiv
güc mənbələrinin quraşdırılması üçün optimal yerlərin təyin etməklə biz şəbəkənin bütün mərkəzi
nöqtələrində gərginliyin keyfiyyətinin artırılması, sistemin dayanıqlılığına nəzarət, şəbəkələrdə güc və enerji
itkilərinin azaldılmasına nail oluruq.
Yarımkeçirici güc cihazlarının tərtib edilməsindən əvvəl elektrik enerjisinin keyfiyyət göstəriciləri
passiv elementlərin – kondensatorların, İnduktivlik, və müqavimətlərin birləşməsindən istifadə etməklə
nizamlanmışdır.Reaktiv gücün kompensasiya edilməsi üçün, dövrəyə paralel olaraq kondensatorlar
quraşdırılır. Bununla da lazimi miqdarda reaktiv güc yaranır. Bundan başqa, yükə paralel qoşulan RLC
konturlarından da istifadə olunur. Bunda məqsəd daha yüksək harmonik komponentlərin kompensasiyasını
heyata keçirtməkdir.
Aktiv kompensatorlara nəzərən, passiv kompensatorların bir sıra mənfi cəhətləri vardır:
-Passiv filtrlərin keyfiyyəti davamlı deyildir
-Kompensatorların və passiv filtrlər kütləsi və ölçüləri Yüksək güclərdə önəmli miqdarda çoxalır
-Passiv komponentlər üzərində qurulmuş qurğular müəyyən bir şəbəkə üçün nəzərdə tutulmalıdır
(məsələn, bir RLC dövrəsinin parametrlərini hesablamaq), buna görə də şəbəkə quruluşunu dəyişdirərkən,
əvvəlcədən quraşdırılmış cihazları dəyişdirmək lazımdır
Müəssisələrin paylayıcı şəbəkəsindəki dəyişən cərəyan xətləri ilə elektrik enerjisinin ötürülməsinin
səmərəliliyinin artırılması, yüksək gərginlikli idarə olunan şuntlayıcı reaktorların, statik reaktiv güc
kompensatorlarının, həm tiristorun, həm də tam idarə olunan yarımkeçirici qurğuların (STATKOM tipli), faza
dəyişdirmə cihazlarının və idarə olunan ardıcıl kompensasiya qurğularının birgə tətbiq edilməsi ilə nail olunur
Statik sinxron kompensator (STATKOM) şəbəkəyə qoşulmuş enerji toplayıcısıdır. Statik sinxron
kompensator şəbəkəyə statik güc çeviricisi vasitəsilə qoşulur
İki növ Statik sinxron kompensatoru vardır: Gərginlik mənbəyi vasitəsilə hazırlanan; Cərəyan mənbəyi
vasitəsilə hazırlananan
Gərginlik mənbəyi vasitəsilə hazırlanarsa, enerji saxlama qurğusu olaraq kondansator kimi istifadə
edilir. Cərəyan mənbəyi vasitəsilə hazırlanırsa, induktiv enerji saxlama qurğusu olaraq istifadə edilir.Birinci
adını çəkdiyimiz,yəni gərginlik mənbəyi vasitəsilə hazırlananlar nisbətən geniş istifadə olunur.Bu onun
qiymətinin az olmasıyla əlaqəlidir.
Statik sinxron kompensatorun tərkibindəki güc çeviricisi vardır.Bu güc çeviricisinin idarə oluna bilən
olması çıxışdakı gərginliyin istənilən qiymət almasına icazə verir
Statik sinxron kompensatorun istifadəsi aşağıdakı kimidir: Şəbəkə qovşağında gərginlik qeyrisimmetrikliyini aradan qaldırmaq; Gərginlik sabitləşməsini Reaktiv güc kompensasiyası vasitəsi ilə həyata
keçirmək; Düyündəki gərginlik və cərəyanların sinusoidal formasının yaxşılaşdırılması
Şəbəkə qəza rejimlərində Statik sinxron kompensatorun fasiləsiz enerji mənbəyi kimi istifadəsi
mumkundur. Buna səbəb Statik sinxron kompensatorda təkrar doldurulan batareyaları və böyük tutumlu
kondansatоr bankalarını quraşdırmaq imkanin mümkün olmasıdır.
ÜFİQİ VƏ ŞAQULİ OXLU KÜLƏK GENERATORLARININ MÜQAYİSƏLİ ANALİZİ
Məmmədov E.V.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: elsenm15@gmail.com
Enerji ehtiyyatını qarşılamaq üçün müxtəlif tipləri olan külək turbinləri, insanların bu enerjidən
istifadəsi səbəbindən, yüzillər alan təkminləşmədən sonra yel dəyirmanından dövrümüzün Offshore-larına
çevrilmişdir.
Artıq çox müxtəlif sahələrdə yararlandığımız külək enerjisindən səmərəli enerji əldə etmək üçün,
mövcud şərtlərə gürə qurulacaq KT-nin seçimi çox önəmlidir. Hər bir KT-nin fərqli xüsusiyyətləri və istifadə
sahələri mövcuddur. Bu işimdə, şaquli və üfiqi oxlu KT-nin özəlliklərini araşdıraraq bir-birinə görə avantaj və
dezavantajlarını müəyyənləşdirmişəm.
Külək turbini pər, giriş valı, multiplikator, əyləc muftası, generator, soyutma sistemi və qüllədən
ibarətdir. Bundan başqa anemometr, flüger, avtomatlaşdırılmış nəzarət sistemi, istiqamətləndirici mexanizm
kimi köməkçi avadanlıqlar da mövcuddur.
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Külək fermalarının qurulmasında küləyin sürəti, qurulacaq sahə və ciddi itkilərdən qaçınmaq üçün KTnin xüsusiyyətləri bilinməlidir. KT qanadlarının müxtəlifliyinə görə, pərin qüllənin arxa və ön hissəsində
yerləşməsinə görə və istifadə olunan sahələrə görə bir neçə növdə emal edilir.
Aşağıdakı cədvəllərdə külək turbinlərinin istifadə məqsədi, qurulacaq sahənin imkanları, o cümlədən
maddi imkanlara görə necə bir turbin lazım olduğu və turbinin xüsusiyyətləri göstərilmişdir.
Cədvəl 1. Böyüklüklərinə görə turbinlərin qarşılaşdırılması

Böyük KT

İstifadə Bir turbinin
sahəsi
gücü
Sənaye 50kW-2MW

Kiçik KT

Şəxsi

50W-20kW

İstehsal edilən
enerjinin verildiyi yer
Şəbəkə
Həyət evləri,
Telekamunikasiya
qəbuledicisi, Radio
qülləsi, İstixana və s.

Akkumlyator
ehtiyacı
Yox

İstismar
xərcləri
Var

Quraşdırılma xərcləri
Yüksək

Var

Yox

Aşağı

Cədvəl 2. Pərin qüllənin arxa və ön hissəsində yerləşməsi üsuluna görə turbinlərin qarşılaşdırılması

Küləyə qarşı KT
Qüllə arxası KT

İstiqamətləndirici
Pər materiali
mexanizmə ehtiyacı
Var
Sərt
Yox
Elastik

Qülləyə düşən
yük
Ağır
Yüngül

Küləyin turbinə
verdiyi zərər
Az
Çox

Cədvəl 3.Qanadların növlərinə görə turbinlərin qarşılaşdırılması

Dəyər
Estetik görünüş
Səs-küy
İşləmə sürəti
Qüllə ehtiyacı
İstifadə məqsədi

Yüksək
Pis
Yüksək
Yüksək
Var
Elektrik

HOKT
2
3 Qanadlı
Qanadlı
Yüksək
Aşağı
Pis
Yaxşı
Yüksək
Aşağı
Aşağı
Yüksək
Var
Var
Elektrik
Elektrik

Hazırda istifadəsi
Pərlərin dönməsi
üçün küləyi

Yox
Qaldırır

Yox
Qaldırır

Tək qanadlı

Var
Qaldırır

Çox Qanadlı
Aşağı
Yaxşı
Az
Aşağı
Var
Elektrik və
nasos
Var
Qaldırır və
sürükləyir

VOKT
Savonius
Darye
Aşağı
Yaxşı
Az
Aşağı
Yox
Elektrik və
nasos
Az
Qaldırır və
sürükləyir

Aşağı
Yaxşı
Az
Aşağı
Yox
Elektrik və
nasos
Az
Qaldırır və
sürükləyir

Yerin relyefi, bitki örtüsü və yüksək bina kimi əngəllər küləyin sürətinə təsir edən amillərin başında
gəlir. KT düz təpələrdə ən yüksək nöqtələrə, vadi və kanyon kimi yerlərdə isə küləyi alacaq, həmçinin
işlədicidən uzaq olmayacaq şəkildə yerləşdirilməlidir.
Qanadlar yerdən ən az 3m yüksəkdə olması və işlədicidən 40m uzaqda olması avantajlıdır. Külək
fermalarında edilən tənzimləmələrə əsasən hər bir turbin küləyi ən yaxşı alacaq şəkildə və bir-birini ən az
kölgələyəcək şəkildə yerləşdirilməlidir.
Kommersiya baxımından ən çox istifadə olunan HOKT turbinlərdir. Bu növdə qanadlarının diametri
10m və qüllə hündürlükəri 75m olan turbinlər vardır. İstifadə sahəsinə görə KT-i həmin sahənin tələblərini
ödəməlidir. Çox sürətli fırlanan bir qanad, çox yavaş dönən lakin çoxqanadlı bir pər ilə eyni enerjini istehsal
edir. Bu səbəbdən, az qanadlı bir KT iqtisadi cəhətdən əlvərişli olur, həmçinin qüllə üzərinə düşən ağırlığı
azaldır. Əsas məqsəd dəyəri az böyük güclü KT istehsal etməkdir.
Kiçik bir ərazidə KT-nin sayının artması ilə enerji miqdarında artım olmasına baxmayaraq, külək
fermasın qazancında müşahidə olunur. Bu səbəbdən, ərazinin xüsusiyyətlərinə, küləyin sürətinə və istifadə
məqsədinə uyğun KT-i seçilməsi mütləqdir.
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QƏSƏBƏLƏRİN ELEKTRİK TƏCHİZATINDA HİBRİD ELEKTRİK STANSİYALARININ
TƏTBİQİNİN EFFEKTİVLİYİNİN ANALİZİ
Məmmədzadə V.R.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: vuqar.super@mail.ru
İnkişaf etmiş enerji elektronikasından istifadə edərək işləri koordinasiya edərkən, şaxələndirilmiş əsas
enerji mənbələri (bərpa olunan və bərpa olunmayan) elektrik və istilik enerjisi istehsal edən kiçik bir qarşılıqlı
əlaqə dəsti hibrid sistem adlanır. Hibrid enerji sistemləri elektrik şəbəkəsi ilə əlaqədar olmasına baxmayaraq,
eyni zamanda bəzi qəsəbələr, kiçik sənaye müəssisələrindən tutmuş bir çox sahələrə xidmət etməklə müştərək
işini davam etdirir. Şəbəkəyə qoşulmuş HES-lər elektrik enerji ehtiyyatlarını təmin edir. Hibrid şəbəkələri
qəbuledicilərdən və yerli enerji saxlama sistemlərindən daha çox enerji istehsal etdikdə artıq qalan enerjinin
yenidən şəbəkəyə qaytarılmasına imkan yaradır. Aydındır ki, hibrid enerji sistemlərinin əsas məqsədi uzun
məsafəli ötürülmə və ya paylanma şəbəkəsinə qoşulma xərclərinin çox olduğu əraziləri enerji ilə təmin etməyə
qadirdir. Hibrid enerji sistemləri müxtəlif enerji istehsal cihazları, fərqli enerji saxlama texnologiyaları və
inkişaf etmiş nəzarət sistemləri kimi enerji istehsalı ilə əlaqəli bir neçə texnologiyalardan istifadə edir.
Tədqiqatlar görsədir ki, HES-lər elektrik təchizatı sistemlərinin rahatlığı və əlverişliliyinin artırılmasının, əsas
enerji daşıyıcılarından istifadəni optimallaşdıran elektrik mənbələrinin rahat və əlverişli olmasının ən yaxşı
yoludur. Buna müxtəlif əsas enerji mənbələrini (bərpa olunan və bərpa olunmayan),enerji saxlanma
cihazlarını,nəzarət üçün inkişaf etmiş güc elektronikası sistemlərini və mikroprosessorları birləşdirərək nail
olmaq olar.
Hal-hazırda bərpa olunan (adlanan) yeni elektrik enerji mənbələrinin çox sürətli inkişafı müşahidə
olunur. Bu mənbələr ekoloji cəhətdən təmiz olan mənbələr siyahısındadır və günəş, külək, su, bioqaz kimi əsas
enerji daşıyıcılarından istifadə edilir. Bu mənbələr idarə oluna bilən və idarə oluna bilinməyən mənbələr olaraq
iki qrupa bölünür. Nəzarət olunan mənbələr ənənəvi elektrik enerji istehsalına nəzarət imkanını yaradan əsas
enerji mənbələri deməkdir. Aydındır ki, nəzarət oluna bilinməyən mənbələrdən enerji istehsalı gözlənilməzdir
və insan fəaliyyətindən asılı deyildir. Günəş və külək elektrik stansiyaları nəzarətsiz mənbələr hesab olunur.
Digər tərəfdən elektrik enerjisinə tam ehtiyyac olunduqda istehsal olunmalıdır. Lakin günəş və külək elektrik
stansiyaları bu tələbə cavab vermir. Bu səbəbdən elektrik enerji çatışmazlığının qarşısını almaq və bütün
mövcud günəş və ya külək enerjisindən istifadə etmək üçün xüsusi elektrik stansiyaları inşası lazım gəlir. Bu
hədəfə çatmağın ən azı iki yolu var:
- elektrik enerjisi anbarı;
- əlavə nəzarət sistemlərinə sahib olan iki əsas mənbədən istifadə edən elektrik stansiyaları.
Bu mənbələrdən hər birinə şəbəkə tərəfindən nəzarət edilməlidir.Belə şəbəkə qurğuları hibrid şəbəkə
qurğuları adlanır. Batareya anbarı və ehtiyyat dizel generatorları olan külək turbinləri hibrid sistemə daxil olan
nümunələrdən biridir.
Bütün beynəlxalq tədqiqat mərkəzlərinin əsas məqsədi külək elektrik stansiyalarının mövcudluğunu
yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir. Bu hədəf çatmağın yollarından biri də külək turbinindən və enerji ehtiyyatından
istifadə edən hibrid elektrik stansiyası qurmaqdır. Enerji saxlama sistemlərinin əsas vəzifəsi külək enerjisi
çatışmazlığını kompensasiya etməkdir. Bunu həyata keçirməyin ən sadə yolu külək turbinini bir enerji
akkumulyatoruna bağlamaqdır. Təsvir olunan sistemin yaradılmasının əsas səbəbi bərpa olunan enerji
mənbələrindən istifadə edərək müstəqil telekom sistemi yaratmaqdır. Beləliklə eletrik stansiyası xarici
dalğalanmalardan asılı olmayaraq enerji istehsal etməlidir.
Çox yaxşı simulyasiya və praktiki təcrübələr bizə deməyə imkan verir ki, hibrid elektrik stansiyaları
planlaşdırılmış kimi iş prosesini yerinə yetirir. Hibrid elektrik stansiyaları əlverişli elektrik mənbələrinin yaxşı
göstəricisidir, hansı ki enerji resurslarından istifadəni optimallaşdırır. Belə nəslin inteqrasiyası və bərpa olunan
enerji resusrlarının içində güc şəbəkəsinin, xüsusilə də yerli güc şəbəkəsinin olması vacib problemdir.
Hibrid enerji sistemlərindən istifadənin bir çox müsbət tərəfləri vardır. Hibrid sistemlərdən istifadə bizə
bir çox problemlərin həllində köməklik edir. Aşağıda göstərilən bəzi şərtlər hibrid sistemlərin qurulmasının
vacibliyini göstərir: enerji parametrlərinin idarəsi ilə bağlı çətinliklərdən yayınmaq; idarə strategiyasının
sadələşdirilməsi və nəzarət bölmələri; xərclərin azaldəlması; enerji ötürülməsində itgilərin azaldılması.
Yaxın zamanlarda işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə hibrid sistemlərin qurulması nəzərdə tutulur.
Həmin ərazilərin coğrafiyası bu sistemlərin qurulması üçün əlverişlidir.

139

Magistrantların XXI Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2021-ci il
VİBROİNTİQALIN İŞ REJİMİNİN RƏQƏMLİ İDARƏ SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİ BARƏDƏ
Mikayılov S.Q.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: subhan.mikayilov.2014@gmail.com
Elektrotexnika komplekslər və sistemlərdə nəqliyyat, istiqamətləndirmə, qarışdırma, yerləşdirmə,
surətləndirmə və s. kimi texnoloji prosesləri təmin edən vasitələr və quröular içərisində vibrasiya qurğularının
tətbiqi mühim yer tutur. Onların içərisində tezliyi 20 HZ-ə qədər olan mexaniki vibrasiya əldə etməyə imkan
verən qurğulara istehsalatda təlabat getdikcə artır
Aparılan tətqiqatlardan aydın olmuşdur ki,vibrasiya qurğularında alçaq mexaniki tezlikli rəqsi hərəkət
əldə etmək üçün müxtəlif sxemlərdən istifadə olunur.
Elm və texnikanın, xüsusən yarımkeçiricilər texnikasının inkişafının müasir səviyyəsində alçaq
mexaniki tezlikli rəqsi hərəkət əldə etmək üçün mürəkkəb analoq sxemlərinin işlənməsi o qədər də əlverişli
deyil. Belə ki, bu cür sxemlərdə tətbiq olunan analoq elementlərinin etbarlılığı aşağıdır və belə sxemlərlə
mexaniki tezliyi çoxda böyük olmayan diapazonda tənzim etmək mümkün olmur.
Göstərilən çatışmazlığı aradan qaldırmağa qidalandırıcı gərginliyin dəyişməsinə həssaslığı çox az olan,
qidalandırıcı gərginliyin tezliyini dəyişməklə mexaniki tezliyi tənzim olunan vibrointiqalların tətbiq
olunmasına imkan verir.
Elektrik intiqalların idarəsi üçün müxtəlif firmaların hazırladığı mikroprosessorlar bazasında hazırladığı
mikrokontrollerlər mövcuddur. Belə mikrokontrollerlərdən İNTERNATİONAL RECTİFİER firmasının piç
16 Ç62, ir 2131 tipli və MOTOROLLA firmasının hazırladığı MS MÇ68 HÇ908 MR24 mikrokontrollorini
göstərmək olar.
Lakin mikrokontrollerlə idarə olunan intiqallar kifayət qədər tətqiq edilməmişdir. Bu səbəbdən də aydın
olur ki, mikroprosessor bazasında hazırlanmış mikrokontrollerlə idarəolunan vibrointiqalların tətbibi aktual
məsələdir.
Aparılan tətqiqatlardan müəyyən olunmuşdur ki, vibrointiqalın mikroprosessorlu idarə sistemi 3 fazlı
asinxron mühərrikdə mexaniki tezliyi çox geniş diapozonda tənzim etməyə imkan veirir ki, bu da vibrasiya
qurğularında adi D balans tipla 3 fazalı asinxron mühərrikin tətbiq olunmasına şərait yaradır. Eyni zamanda
vibrointiqal üçün mikroprosessor bazasında yığılmış mikrokontrollerli idarə sistemi seçilmişdir.
MEMBRAN TEXNOLOGİYASINDAN İSTİFADƏ EDƏRƏK ƏLAVƏ SUYUN
KOMBİNƏLƏŞDİRİLMİŞ ÜSULLA DUZSUZLAŞDIRMA TEXNOLOGİYASI İQTİSADİ VƏ
EKOLOJİ GÖSTƏRİCİLƏRİNİN YAXŞILAŞDIRILMASI
Mirzəyev E.Y.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: elmirmirzeyev236@gmail.com
Hal-hazırda dünya miqyasında elektrik enerjisinin istehsalı əsas etibarilə üzvi yanacaqla işləyən istilik
elektrik stansiyalarında əldə edilir. Respublikamızda hasil olunan elektrik enerjisinin əsas hissəsi istilik
elektrik stansiyalarının hesabına əldə olunur.
Misal üçün 2020-ci il üzrə Azərenerjidə sistem üzrə hasil etdiyi elektrik enerjinin 92%-i üzvi yanacaqla
işləyən İES-lərin payına düşür. Yerdə qalan faiz miqdarı hidroenerji stansiyalarının payı təşkil edir.
Məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdirki ilkin zamanlar qısa müddətdə yüksək sürətlə elektrik enerjisi
əldə etmək üçün üzvi yanacaqla işləyən istilik elektrik stansiyalarına üstünlük verilmişdi. Çünki bu növ
stansiyaların tikilməsi üçün ilkin kapital qoyuluşu azdır və coğrafi vəziyyətindən asılı olmayaraq bir çox yerdə
tikilməsi üçün mümkün olması idi. Məlum olduğu kimi hal-hazırda İES-lərlə yanaşı elektrik enerjisi atom
və hidrostansiyalarında hasil edilir.
İlk zamanlar İES-lər tikiləndə ekoloji məsələlərə fikir verməmiş və sonralar istismar zamanı belə
stansiyaların ekoloji cəhətdən əlverişsiz olması məsələsi böyük problemə çevrilmişdir. Daha doğrusu bu növ
stansiyalarda yanacağın yanması ilə yanma məhsullarının atmosferə atılması zərərli maddələrlə
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çirkləndirməklə yanaşı stansiyadan atılan çirkab su su hövzələrini çirkləndirir. Atılan zərərli maddələr canlı
aləmi və bitki aləmini məhv edir.
Ona görədə hal-hazırda dünyada və ölkəmizdə çox diqqət yetirilir və bu istiqamətdə tutarlı işlər aparılır.
Ola bilsnki gələcəkdə əsas mənbə olaraq alternativ energetika inkişaf edəcək.
Ancaq Azərenerji sistemində üzvi yanacaqla işləyən ies-lər uzun müddərli əsas mənbə olaraq nəzərdə
tutulub. Qobu modul elektrik stansiyası 380 mwat qaz yanacağı daha sonra Yaşmada tikilən 500 mwatlıq
buxar qaz turbinli ies üçün müqavilələr imzalanıb.
Alternativ enerji mənbələrini deyəndə (suyun küləyin günəşin) ekoloji cəhətdən müsbət olmasına
baxmayaraq iqtisadi cəhətdən kapital qoyuluşu çoxdur və əsas enerji mənbəsi olması üçün bəzi tədqiqatçıların
fikrincə üzvi yanacaqla işləyən ies-lər hələ uzun müddət əsas elektrik enerjisi hasil edən mənbə kimi fəaliyyət
göstərəcəklər.
Ona görədə ies-lərdə iqtisadi və ekoloji cəhətdən yaxşılaşdırılması istiqamətində işlət davam etdirmək
vacibdir. Məlumdurki istismar zamanı ies-lərdə daha doğrusu istilik tsiklində su və buxar itkiləri mövcuddur.
Ona görədə balansı saxlamaq məqsədilə tsikldə bu itkilər miqdarında su fasiləsiz əlavə etmək lazımdır.
Digə tərəfdən buxar qazanının və buxar turbinin uzun müddət qəzasız və iqtisadi cəhətdən əlverişli işləməsi
üçün su rejiminin etibarlı təşkili əsas və vacib məsələlərdən biridir.
Başqa bir tərəfdəndə istilik tsiklinə əlavə olunan suyun keyfiyyəti etibarlı su rejiminə təsir edən
amillədən biridir. Buna görədə stansiyanın işçi təyziqindən asılı olaraq su əlavə su tsiklinə göndərilməmişdən
qabaq müəyyən texnologiya və üsullara əməl edilməlidirki onun tərkibi emaldan sonra istismar qaydalarına
cavab versin.
Əgər xam su təbii şirin su təşkil edərsə yüksək təyziqlərdə (kritik təyziqdə daxil olmaqla) həmin suyun
tam duzsuzlaşdırılması tələb edir. Axrıncı illərə kimi bu məqsədlə təbii xam suyun duzsuzlaşdırılması
məqsədilə kimyəvi və termiki üsullardan istifadə edilirdi. Bu üsullardan hansının seçilməsi ilə xam suyun
tərkibindən və tsiklinə əlavə olunan miqdarından asılı olaraq seçilməlidir.
Mənə rəhbərimin verdiyi tapşırıqda konkret verilmişdirki əlavə suyun duzsuzlaşdırılması kimyəvi yəni
ion mübadilə üsulu ilə aparılmalıdır.
Axrıncı illərə kimi bu üsul ies-lərdə çox geniş tətbiq olunmuş və əksər stansiyalarda hələdə etməkdə
davam edir. Bu üsulun əsas mənfi cəhətləri iqtisadi və ekoloji cəhətdən əlverişli olmamasıdır.
Səbəbi emal texnologiyasında çoxlu miqdarda kimyəvi məhsulların (turşu və qələvi) sərfi texnologiyası
prosesdə çoxlu miqdarda tullantı çirkab suların yaranması səbəbindən su hövzələrinin çirklənməsi texnoloji
qurğunun böyük sahəsinin tutması texnoloji prosesin istismarının müəkkəbliyi və s hesab olunur.
Digər tərəfdən axrıncı illərdə əlavə emalında membran texnologiyasının misal üçün əks-osmos
üsulundan geniş istifadə olunur və kimyəvi duzsuzlaşdırma texnologiyasının qeyd etdiyim kimi mənfi
cəhətləri mövcud deyildir.
Ona görədə istismarda olan kimyəvi tam duzsuzlaşdırma texnologiyasının iqtisadi və ekoloji
göstəriciləri yaxşılaşdırmaq məqsədilə kimyəvi duzsuzlaşdırma texnoloji sxemində əks-osmos üsulundan da
istifadə etmək daha doğrusu hər iki texnologiydan istifadə etməklə kombinə istifadə etməklə əlavə suyun
duzsuzlaşdırılma texnologiyasının iqtisadi və ekoloji göstəriciləri göstəricilərini yaxşılaşdırmaq
mümkünlüyün araşdırılması hesab edirəmki artmalıdır.
Dissertasiya işimin aktuallığı və yeniliyi kimyəvi duzsuzlaşdırma texnologiyası ilə əks-osmos
üsularından birlikdə istifadə etməklə kimyəvi duzsuzlaşdırmanın iqtisadi və ekoloji cəhətdən daha əlverişli
komninə edilmiş texnologiyanı təklif etmək və onun araşdırmasını təşkil edir.
ELEKTRİK ENERJİSİNİN KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİNİN DƏYİŞMƏSİNİN
ELEKTROENERGETİKA SİSTEMİNİN ETİBARLILIĞI ÜÇÜN TƏLƏBLƏR
Mirzəzadə M.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: mirza.mirzoyeff@gmail.com
İstehlakçıya etibarlı elektrik enerjisinin təmin edilməsi elektrik şəbəkəsinin əsas vəzifəsidir. Əksər hal
larda, istehlakçılara elektrik enerjisinin verilməsinin kəsilməsi və ya məhdudlaşdırılması səbəbləri aşağıdakı
lardır: elektrik xətlərində və yarımstansiyalarda texnoloji problemlər; normal və qəzadan sonrakı rejimlərdə
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elektrik enerjisinin ötürülməsində məhdudiyyət; normal və qəzadan sonrakı iş rejimlərində istehsalçıların
enerji çatışmamazlığı; EES-də əməliyyat rejimlərinin tətbiqi zamanı dispetçer idarəetməsində yaranan səhvlər;
sistemin düzgün işləməməsi və s.
İlk iki səbəb elektrik şəbəkəsinin etibarlılığına daha çox təsir edir.
Elektrik təchizatının etibarlılığına dair tələblər layihələndirilmə mərhələsində yerinə yetirilməlidir.
Elektrik enerjisi sistemi, elektrik enerjisi istehsal və onu istehlak edən paylayıcı qurğular, gücləndirici və alçaq
gərginlikli yarımstansiyalarla elektrik şəbəkəsinin xətləri ilə birləşdirilmiş cihazlardan ibarətdir. Yeni elektrik
sistemlərini layihələndirərkən etibarlılığını artırmağın əsas yolları aşağıdakılardır:
- hava xətlərinin dayaqlarının və tellərin mexaniki gücünü hesablamaq üsullarının təkmilləşdirilməsi.
İqlim dəyişikliyi zamanı hava xətlərinin enerjini daşımasında problem yaranır. Bu problemlərə küləyin orta
sürəti və temperatur dəyişkənliyini göstərmək olar. Əksər qəzalar iqlim xəritələrini yenidən nəzərdən keçirmək
lə azaldıla bilər;
- yeni texniki həllərin tətbiqi, müasir izolyasiya edilmiş tellərdən istifadə. Bu cür izolyasiya edilmiş tel
polimer örtüklə örtülmüşdür, yəni telin izolyasiyası tellər bir-birinə toxunduqda və ağac budaqları xəttə
düşəndə hava xəttlərini qısa qapanmadan qoruyur.
- elektrik ötürmə xəttinin optimal seçimi, dayaqlarda tellərin yeri və aralarındakı məsafə;
- tellərin sallanmasının qarşısını almaq üçün mexaniki vasitələrin istifadəsi;
- mümkün mexaniki zədələnmələri müəyyənləşdirmək və vaxtında aradan qaldırmaq üçün elektrik
xətlərinin texniki vəziyyətinə vaxtaşırı nəzarət;
- istismar çatışmazlığı və işçi heyəti səhvləri səbəbindən texnoloji problemlərin aradan qaldırılmasının
qarşısını almaq üçün yüksək ixtisaslı əməliyyat heyətinin hazırlanması;
- avadanlıqların izolyasiyasına nəzarətin effektiv metodlarının tətbiqi;
- elektromaqnit parametrlərinə əsasən zədələnmiş xətlərin müəyyənləşdirilməsi üçün elektrik şəbəkə
lərinin fasiləsiz avtomatik idarəetmə metodlarının tətbiqi;
- profilaktik tədbirlərin aparılması.
ELEKTRİK ENERJİSİNİN KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİNİN DƏYİŞMƏSİNİN
ELEKTROENERGETİKA SİSTEMİNİN KEYFİYYƏT ÜÇÜN TƏLƏBLƏR
Mirzəzadə M.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: mirza.mirzoyeff@gmail.com
Elektrik keyfiyyətinin ümumi konsepsiyası, energetik sistemin öz funksiyalarını itirmədən yerinə yetirə
biləcəyi bir sıra xüsusiyyətlərdir. Etibarlı enerji keyfiyyətinin təmin edilməsi, enerji istehlakçılarında və
sistemlərində səmərəliliyin artmasına səbəb olur. Enerji keyfiyyəti texniki və iqtisadi göstəricilərlə aşağıdakı
kimi qiymətləndirilir: texnoloji ziyan (elektrik avadanlıqlarının zədələnməsi və s.); elektromaqnit zədələnmə
(elektrik itkisinin artması, rabitənin pozulması, telemexanika, avtomatlaş dırma).
Avtomatlaşdırma və texnoloji proseslərin mürəkkəbləşməsi, müasir sənaye müəssisələrində əmək
məhsuldarlığını artırmaq istəyi, ötürücülərinin, güclü qaynaq qurğularının və sobalarının istifadəsinə səbəb
oldu. Bu cür istehlakçılar elektrik sisteminin keyfiyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.
Enerji keyfiyyəti və etibarlılığı enerji təchizatı sistemləri üçün məcburi tələbdir. Elektrik enerjisinin
keyfiyyəti göstəriciləri (EEKG), ГОСТ 32144-2013 "Ümumi təyinatlı enerji təchizatı sistemlərində elektrik
enerjisinin keyfiyyət standartları" ilə standartlaşdırılıb. Standart aşağı, orta və yüksək gərginlikli şəbəkənin
istehlakçılarına elektrik enerjisinin ötürülmə nöqtələrində enerjinin keyfiyyətinə dair göstəricilər və normaları
müəyyənləşdirir. Elektrik enerjisinin keyfiyyət göstəricilərini normada saxlamaq üçün elektrik enerjisinin
keyfiyyət göstəricilərinə nəzarət etmək lazımdır. Elektrik enerjisinin keyfiyyət göstəricilərinə (EEKG) nəza
rətin vəzifələri bunlardır: elektrik keyfiyyəti göstəricilərinin ölçülməsi ГОСТ 30804.30-2013 uyğun olaraq
aparılmalıdır; uyğunsuzluğunun səbəblərinin aydınlaşdırılması; EEKG-nin pozulması nəticəsində dəyən
zərərin təyin edilməsi.
Enerji sisteminin keyfiyyəti üçün tələblər aşağıdakı kimidir:
1. Gərginlik itkiləri. Gərginlik standart qiymətindən kənara çıxdıqda, elektrik avadanlıqlarının iş rejimi
pozulur ki, bu da onların vaxtından əvvəl zədələnməsinə səbəb olur, istehsal texnologiyası pisləşir və gərginlik
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azaldıqda elektrik avadanlıqlarında və şəbəkələrində elektrik itkiləri artır. ГОСТ 13109-67 elektrik enerjisinin
keyfiyyət standartları elektrik alıcılarının nominal gərginlikdən aşağıdakı gərginlik itkilərini tənzimləyir:
elektrik mühərrikləri və onları işə salmaq və idarə etmək üçün ± 6 - 10%; digər elektrik istehlakçıları üçün ±
% 5; qəzadan sonrakı rejimlərdə ± % 5.
2. Tezlik tələbləri. Enerji keyfiyyəti standartları üçün mövcud ГОСТ-a görə: elektrik şəbəkəsinin normal
istismarı zamanı nominal qiymətdən aşağı tezlik ± 0,1 Hz-dən çox olmayan müddətdə icazə verilə bilər; 0,2
Hz-ə qədər tezlik ilə avtomatik sistem nəzarətinə malik olmayan enerji sisteminin ayrılmış hissəsinin
işlədilməsinə icazə verilir.
Yuxarıda göstərilən normalar enerji sistemində qəzadan sonrakı rejim üçün tezliyin bərpa müddətinə
şamil edilmir.
QYRİ-XƏTTİ ELEKTRİK YÜKLƏRİNİN DƏYİŞMƏSİNİN ELEKTROENERGETİKA
SİSTEMİNDƏ REAKTİV GÜCƏ VƏ ELEKTRİK ENERJİSİNİN KEYFİYYƏT
GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Mövsümzadə M.M.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: mirbabamovsumzade@gmail.com
Günümüzdə ən vacib sahələrdən biri də elektroenergetika sistemidir. Elektroenergetika sistemi elektrik
enerjisi istehsal edən generatorlardan, güc və ölçü transformatorlarından, rele mühafizə və avtomatika
qurğularından, elektrik veriliş xəttlərindən, paylayıcı məntəqələrdən, elektrik yarımstansiyalarından, elektrik
qəbul edicilərindən və s. ibarət mürəkkəb bir sistemdir. Elektroenergetika sistemində mexaniki enerji fasiləsiz
olaraq elektrik enerjisinə çevrilərək elektrik işlədicilərinə ötürülür. Elektrik enerjisi artıq bütün sahələri əhatə
edir. Hər bir sahənin tələb etdiyi elektrik enerjisi də müxtəlifdir. Elektrik enerjisinin işlədiciləri xarakterinə
görə sənaye , kommunal-məişət, kənd təsərrüfatı və qarışıq yükü olan işlədicilərinə ayrılır. Ümumiyyətlə
elektrik yükləri xətti və qeyri-xətti elektrik yüklərinə bölünür. Xətti elektrik yüklərində gərginliklə cərəyan
istənilən zaman anında mütənasibdir və gərginliyin cərəyandan asılılıq qrafiki düz xətdir. Transformatorlar,
mühərriklər və. s bura aiddir. Qeyri-xətti elektrik yüklərində isə cərəyan gərginliklə mütənasib deyil və
gərginliyin cərəyandan asılılıq qrafiki əyri xətt şəklində olur. Bunlara düzləndiricilər, printerlər yarımkeçirici
diodlar, televizorlar və. s daxildir.
Elektroenergetika sistemində cərəyan və gərginlik sinusoidal olaraq dəyişir. Buda sistemin uzun
müddət düzgün işləməsinə şərait yaradır. Bəzən bu sinusoidallıq pozulur. Bu isə həm sisteminin həm də
elektrik avadanlıqların sıradan çıxmasına səbəb olur. Əgər dövrədə hər hansı bir qeyri-xətti yük varsa, bu
sistemə də təsir edir. Əgər qeyri-xətti yükə sinusoidal bir gərginlik tətbiq etsək qeyri-sinusoidal bir cərəyan
yaranacaq. Bu zaman qeyri-xətti elementdəki cərəyanın tezliyi sinusoidal cərəyanın tezliyindən böyük
qiymətli tezlik alacaq. Əsas tezliyə nisbətən böyük tezliyə malik olan bu cərəyanlara harmoniklər deyilir. Bu
harmonik cərəyanlar normal sistemdə olan sinusoidallığı qeyri-sinusoidala çevirir.
Sinus dalğalarının belə pozulması arzu olunan bir vəziyyət deyil. Belə ki, sinus dalğalarının təhrif olması
elektrik sistemindən əlavə güc tələb etməyə və nasazlığa səbəb olur. Harmonik problemlərinin yaranma
səbəblərindən başlıcası da dəmir yollarında dəyişən elektrik cərəyanın sabit cərəyana çevrilməsi prosesində
baş verir. Xüsusilə son illərdə texnoloji inkişaflar və bu inkişafların yarımkeçirici element əsaslı olması,
yaşanan harmonik problemlərin gündən-günə artmasına səbəb oldu və belə halların artması ilə bu cür
problemlərin daha da artmasına səbəb olacaq.
Elektrik sistemində əsas rolu olan transformatorların nüvəsi qat-qat yığılmış lövhələrdən ibarətdir. Bu
nüvə qatlarında maqnitləşmə xüsusiyyəti xətti olmadığı üçün harmoniklərin əmələ gəlməsinə səbəb olur.
Transformatorların təyin olunmuş nominal parametrindən aşağı və yuxarı da işləməsi harmonik cərəyanların
daha da artmasına səbəb olur və transformatorlar daim yük altında olduğu üçün daimi harmonik axınların
olmasın səbəb olur. Digər bir harmonik yaradan əsas elektrik sistemi avadanlığı generatordur.
Qeyri-xətti elementlərin təsiri nəticəsində yaranan harmoniklər gücün azalmasına, itkilərin artmasına,
üçfazlı sistemlərin neytral xəttində artıq cərəyanların yaranmasına, transformatorların və generatorların çox
qızmasına, elektrik avadanlıqlarında səs-küyün artmasına, və. s problemlərə səbəb olur.
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Dövrələrdə harmoniklərin qarşısını almaq üçün harmonik filtrlərdən istifadə olunur. Filtrlər dəyişən
harmoniklərə təsirinə görə aktiv və passiv filtrlərə bölünür. Passiv filtrlərdə məqsəd, yox edilməsi istənilən
harmonik axınlarının cihazlara zərər verməsinin qarşısını almaqdır. Bu məqsədlə harmoniklərin axa biləcəyi
az müqavimətli filtrlərə getməsini təmin etmək lazımdır. Aktiv filtrdə harmonik gərginliklər və cərəyanlar
ölçülür və yenidən sistemə əks istiqamətdə qaytarılaraq sistemdəki harmonikləri yox edir.
“ŞİMAL-1” BUXAR-QAZ QURĞUSUNUN İŞ REJİMİNİN TƏDQİQİ
Muradlı İ.V.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: imameddinmuradli@yahoo.com
Müasir dövrdə inkişaf etmiş ölkələrdə yüksək faydalılığı olan buxar – qaz qurğuları geniş istismar
olunur. Bu həmin qurğuların faydalılığının nisbətən yüksək olması ilə bağlıdır. Digər tərəfdən müasir buxar
qaz qurğuları yığcamlığı, asan istismar olunması, tam avtomatlaşdırılması və normal mühafizə sisteminin
olması ilə fərqlənirlər.Bu baxımdan onların tədqiqi aktual hesab olunur.
Azərbaycanda buxar – qaz qurğuları olan İES-lər enerji hasilatında üstünlük təşkil edir. Bu növ qaz
turbinli və buxar turbinli yeni istilik elektrik stansiyalarının istismarının üstünlük təşkil etməsi, həmin
qurğularda texniki cəhətdən təkmilləşdirilmə nətıcəsində, texniki–iqtisadi göstəricilərin daim yaxşılaşdırılması,enerji vahidinə düşən yanacağın miqdarının azalması və qiymətinin ucuzlaşması ilə izah olunur.
Azərbaycanın energetika sahəsinin tarixində 2019-cu il sentyabrın 5-i çox əlamətdar bir günə çevrildi.”Şimal2” elektrik stansiyası məhz Bakıda istismara buraxıldı.Bu tarix Azərbaycanın energetika sahəsi üçün xüsusi
bir gün idi.Onu da qeyd etmək lazımdır ki,”Şimal”elektrik stansiyasının birinci növbəsi 1988-ci ildə,ikinci
növbəsi 1998-ci ildə tam köhnəldiyi üçün istismardan çıxarıldı.400 meqavatlıq “Şimal-1” elektrik
stansiyasının tikintisi üçün investisiyanın cəlb olunması məhz Prezident Heydər Əliyevin təşəbbüsü
nəticəsində olmuşdur.Bu hadisə 1998-ci ildə Heydər Əliyevin Yaponiyaya səfəri zamanı baş
vermişdir.Nəhayət,2002-ci ildə “Şimal-1” stansiyası istismara verildi.2011-ci ildə isə 400 meqavatlıq “Şimal2” elektrik stansiyasının əsası qoyuldu.2019-cu ildə “Şimal-2” Elektrik stansiyasının tikinti işləri tamamlanıb
başa çatdı.”Şimal-1” və “Şimal-2” elektrik stansiyalarının ümumi gücü 800 meqavatdır və bu stansiyaların bir
mərkəzdən idarə olunması üçün Mərkəzi İdarəetmə Binası inşa edilib.Həmçinin burada elektrik stansiyasının
tarixini əks etdirən muzey də mövcuddur.Bu binada iclas və konfrans zalları yaradılmışdır.Mərkəzi İdarəetmə
Binasında vahid dispetçer idarəetmə mərkəzi yaradılmışdır.Enerji sistemində idarəetmə sisteminə xüsusi optik
kabellər çəkilib.”Şimal-1” və “Şimal-2” stansiyalarının ümumi məhsuldarlığı illik 5.7 milyard kilovatsaatdır.Stansiyada “Mitsubishi” markalı buxar və qaz turbinləri mövcuddur.Buxar turbinin gücü 138
meqavat,qaz turbinin gücü isə 267meqavatdır.Burada 560 meqavat gücündə elektrik generatoru və bəzi
köməkçi sistemlər quraşdırılıb.Müxtəlif gərginlikli paylayıcı qurğular arasında əlaqə yaratmaq üçün 2
avtotransformator quraşdırılıb.”Şimal-1” və “Şimal-2” elektrik stansiyaları respublikamızda elektrik enerji
istehsalının 20 faizini təşkil edir.Onu da qeyd etmək lazımdır ki,”Şimal” elektrik stansiyasının faydalı iş əmsalı
57.4 faizdir.Bu stansiyanı yüksək təzyiqə malik yanacaqla təmin etmək üçün yeraltı qaz kəməri,təmzimləyici
qovşaq və qaz təmzimləyici,qazqızdırıcı qurğular və kompressor stansiyası tikilib.Stansiyanın avadanlıqlarını
soyutmaq üçün Xəzər dənizinin suyundan istifadə edilir.Ətraf mühitin ekologiyasını mühafizə etmək üçün
stansiyada əksosmos qurğusu,sənaye tullantılarının və çirkab suların təmizlənməsi qurğuları inşa edilmişdir.
“Şimal-1 ES” Azərbaycan enerji sistemində mühüm stansiyalardan biridir. Bu da onun işinin tədqiqini
aktual edir. “Şimal-1 ES” –də 400 MVt-lıq Buxar-qaz qurğusu quraşdırılıb. Qurğu M701 – F Mitsubishi
modelli 1 ədəd qaz turbini, 1 ədəd util-qazanı, 1 ədəd TC2F – 35,4 tipli buxar turbinindən ibarətdir. Qurğunun
ümumi gücü 393,5 MVt, qaz turbinin gücü qaz yanacağı ilə işlədikdə 264,4 MVt, maye yanacağı ilə işlədikdə
230 MVt-dir. Buxar turbinin hesabat gücü 138,3 MVt –dir. Qidalandırıcı transformatorun yüksək gərginlik
tərəfindən ölçülmüş güc əmsalı 0,90-a (hesabat parametrlərində ) bərabərdir.
Buxar-qaz qurğusunun nominal rejimdə iş prosesi geniş təhlil edilmişdir.Atmosfer havası giriş hava
süzgəcindən keçməklə kompressorun giriş hissəsinə verilir və 17 pilləli ox boyu kompressorda sıxılaraq yanma
kamerasına ötürülür. Yanma məhsulları 4 pilləli reaktiv qaz turbinində genişlənir. Turbinin soplolarında qazın
potensial enerjisi kinetik enerjiyə, işçi kürəklərdə isə kinetik enerji mexaniki enerjiyə çevrilir. Turbində hasil
edilmiş enerjinin bir hissəsi kompressorun fırlanmasına sərf edilir, qalan hissəsi elektrik generatorunda elektrik
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enerjisinə çevrilir. Turbində genişləndikdən sonra yanma məhsulları qazan utilizatora ötürülür. Util qazanında
yüksək təzyiqli, orta təzyiqli, alçaq təzyiqli barabanlar yerləşir.
Util qazanın barabanlarında və qızma səthlərində alınan buxar uyğun olaraq buxar turbininin yüksək
,orta və alcaq təzyiqli silindrlərinə verilir, uyğun olaraq iş görülərək elektrik enerjisi alınır.
M 701 – F Mitsubishi firmasının qaz turbini 4 pillədən ibarət olan reaktiv turbindir. Giriş tərəfindən
baxanda turbin saat əqrəbi istiqamətində fırlanır. Turbinin oxunun generatorun oxu ilə birləşməsi turbin
tərəfdən elastik (ox istiqamətində termiki genişlənməyə imkan verən), generator tərəfindən sərt birləşmənin
kombinasiyası ilə əldə olunur. Mitsubishi M 701 – F qaz turbinin müsbət cəhətlərinin tədqiq edilməsi istismar
prosesi üçün aktual hesab edilir.
İstismar prosesində yanma kamerasında temperaturu 13250C-də yanma məhsulları qaz turbininə verilir.
Turbində hasil edilmiş enerjinin bir hissəsi kompressorun fırlanması üçün, bir hissəsi isə elektrik
generatorunun fırlanması üçün istifadə edilir. Turbinin soyudulmasını təmin etmək üçün və yaxşı istismar
xarakteristikasını əldə etmək üçün kompressorun 6 və 11-ci pillələrindən sonra aralıq ayrımlar qurulmuşdur.
Qaz turbinin metalının detallarında normal işçi temperaturu saxlamaq üçün, eynilə turbinin rotorunun
soyudulması lazımdır. Soyudulma bilavasitə soyuducu havanın məcburi seli ilə həyata keçirilir. Sıxılmış
kompressor havası rotora verilməmişdən əvvəl soyudulur və təmizlənir.
Buxar-qaz qurğusunun istismar rejimlərindən işə buraxma və dayandırma rejimləri tədqiq olunmuşdur.
İşə buraxma rejimləri dayanma müddətindən asılı olaraq,qaynar(8 saat dayanma müddəti),isti(8-48 saat
dayanma müddəti), və soyuq(72 saatdan cox dayanma müddəti), vəziyyətlərdən işə buraxılmar təhlil
olunmuşdur.
400 MVt-lıq buxar və qaz turbinlərinin işinin tədqiqindən faydalılıq göstəriciləri alınmışdır. Qurğunun
işinin tədqiqindən alınan nəticələr buxar və qaz turbinli İES-lərin layihə hesabatında istifadə edilir.
ALTERNATİV ENERJİ MƏNBƏLƏRİNİN ŞƏBƏKƏNİN ETİBARLIĞINA STABİLLİYİNƏ
TƏSİRİNİN ANALİZİ
Mürşüdlü H.B.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: Huseyn.murshudlu@gmail.com
Günəş və külək qurğularının quraşdırılmasına ən çox qeyd edilən maneələrdən biri elektrik enerjisi
istehsalının qeyri-sabitliyidir. Ancaq bu gün vəziyyət dəyişir. Tezliklə, Günəş elektrik stansiyaları (GES) və
Külək elektrik qurğları (KEQ) həll edilməsi lazım olan bir problem olmaqdan çıxacaq və özləri şəbəkə
yükünün tarazlaşdırılması probleminin həlli olacaqlar. Alternativ enerji mənbələri (AEM) elektrik şəbəkəsinə
inteqrasiyası əslində əvvəllər düşünülən qədər də çətin və bahalı bir iş olmadığı ortaya çıxdı. Bununla yanaşı,
yenilənə bilən enerji mənbələrin, əsas sistem xidmətləri təqdim edərkən enerji şəbəkələrinin davamlılığını və
etibarlılığını artırmaq qabiliyyətlərini artıq sübut edilmişdir. Günəş və külək enerjisi istehsalının qeyrisabitliyi ilə əlaqəli mürəkkəbliklər bəlkə də şişirdilmişdir. Əksər ölkələrdə və bölgələrdə AEM-dən indi o
qədər geniş istifadə olunur ki, onların mövcud sistemlərə inteqrasiyası yalnız minimal düzəlişlər tələb edir.
Alternativ enerji mənbələri ya praktik olaraq enerji sisteminin işinə təsir göstərmir, ya da mövcud enerji
mənbələrinin istismarında və istifadəsində kiçik dəyişikliklər tələb edir. Sistem səviyyəsində daha mürəkkəb
dəyişikliklərin tələb olunduğu geniş yayılmış AEM-lər olan ölkələrdə və bölgələrdə, daha yeni mənbələrin
iqtisadi cəhətdən səmərəli inteqrasiyasını təmin etmək üçün ənənəvi enerji şəbəkələrində lazımi düzəlişlər
edilir.
Məsələn, Avropa Birliyi, Çin və Hindistanda enerji şirkətləri elektrik enerjisindən istifadə etmədən
istilik istehsal etmək üçün ənənəvi istilik elektrik stansiyalarını, enerji sisteminə daha çox rahatlıq və sabitlik
təmin etmək üçün kömür və qaz turbinli dövr elektrik stansiyaları ilə yenilənmişdir. Qonşu bazarlarla qarşılıqlı
əlaqə Şimali Avropa və ABŞ-ın seçilmiş bölgələri tərəfindən uğurla istifadə edilən digər bir əsas vasitədir.
Axı daha geniş bir əraziyə yayılmış yenilənə bilən enerji mənbələrinin toplanması tədarükü azaltmadan sabit
enerji istehsalını daha səmərəli təmin edə bilər. Nəzəri olaraq, GES və KEQ-dən istifadə edərək elektrik
enerjisi istehsalı sıfır marjinal xərclərlə əlaqəli olduğundan, daha bahalı qurğu növlərini əvəz edir və bu da
elektrik enerjisi qiymətlərinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Qlobal praktikada Günəş panellərinin tətbiqi
gündüz tariflərin, külək turbinlərinin tətbiqi isə gecə tariflərin düzəldilməsinə təsir göstərmişdir. Günəş və
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külək enerjisi bazarında ABŞ-ın ilk 20 əyalətindən on beşinin elektrik enerjisi qiymətləri milli ortalamadan
aşağıdır; dörddə biri isə elektrik enerjisi qiymətləri ən aşağı olan on ştatlardır (külək enerjisi sahəsində lider
Texas daxil olmaqla) . Avropada günəş və külək enerjisi bazarında lider olan Almaniyada pərakəndə elektrik
enerjisi qiymətləri son 10 ildə iki dəfədən çox azalmışdır. Dünyada külək və günəş işığından alınan enerjinin
ən yüksək payına sahib olan Danimarkada (53%) elektrik enerjisinin qiyməti, Avropada, vergi və rüsumlar
xaricində ən aşağılardan biridir. Berkeleydəki Lawrence Milli Laboratoriyasına görə, ABŞ Danimarka ilə eyni
AEM səviyyəsinə (40-50%) çatdıqdan sonra, bəzi əyalətlərdə elektrik enerjisi tarifləri o qədər aşağı olacaq ki,
sayğacdan istifadəyə heç bir məna qalmayacaq. Günəş və külək enerjisinin payının artması enerji sistemlərinin
etibarlılığı və dayanıqlığının artması ilə müşayiət olunur. Aparıcı günəş və külək enerjisi sektorlarına sahib
ABŞ əyalətlərində elektrik enerjisi kəsintisi ən aşağı səviyyədədir. Son 10 ildə Texas külək enerjisi
istehsalında% 645 artım göstərdi, əyalət şəbəkəsinin etibarlılığı isə xeyli yaxşılaşdı. Almaniya və
Danimarkada enerji sistemlərinin etibarlılığı da bu dövrdə yaxşılaşdı, baxmayaraq ki Danimarkada külək
turbinləri və GES-lər ölkənin qərb hissəsində 2,5 ay ərzində istehlak olunan elektrik enerjisinin 90% -ni təşkil
edir. Danimarka və Almaniyanın elektrik şəbəkələri bir-biri ilə inteqrasiya olunmuşdur və dünyada ən
etibarlılarıdır. Avropa statistikasına görə, planlaşdırılmamış elektrik kəsintiləri qurudakı və dənizdəki külək
turbinlərindəki bütün kəsintilərin əhəmiyyətsiz hissəsini təşkil edir, kömür və qaz turbinli elektrik
stansiyalarında isə əksər kəsintilər planlaşdırılmamışdır. Eyni zamanda, yerüstü külək turbinləri üçün
kəsintilərin tezliyi və müddəti və sistemin bərpa müddəti digər qurğulardan daha azdır. Şiddətli hava şəraiti
səbəbindən bir sistemin dayanıqlığının sınaqdan keçirildiyi vəziyyətlərdə AEM-dən istifadə, qalıq enerji
qaynaqlarının çatışmazlığı səbəbindən yaranan fasilələrin əvəzini çıxmağa kömək edir.
KÜLƏK ENERJİSİNİN ABŞERON İQTİSADİ RAYONUNDA ENERGETİKA
XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ
Mustafayev R.İ.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Üniversiteti
E-mail: resul.mustafayev.1997@gmail.com
Azərbaycan Respublikası crbohidrogen ehtiyatları ilə yanaşı bərpaolunan enerji (BEM) ehtiyyatlarına,
o cümlədən külək enerjisinin potensialına görə də zəngin ölkələr sırasına daxildir. Karbohidrogen
ehtiyyatlarının tükənən olmasını BEM-nin intensiv tətbiqini şərtləndirir.
Tezisdə Аzərbаycаn Rеspublikаsındа BEM haqqında və Respublikanın özünün coğrafi vəziyyətinə,
təbii şəraitinə və iqtisadi infrastrukturu haqqında ümümi məlumat verilib. Tədqiq ediləcək ərazilərin CİS
(coğrafiya informasiya sistemləri) istifadə edərək genişmiqyaslı külək xəritələrindən istifadə edilmişdir.
Bölgədəki yolların sıxlığı Arcmapdakı bufer zonası yaradılması funksiyası ilə müəyyən edilmişdir.KEQ-nun
yerləşdirilməsində əllverişli yer seçilmişdir.
Azərbaycan Respublikası özünün coğrafi vəziyyətinə, təbii şəraitinə və iqtisadi infrastrukturuna görə
800 MVt-a yaxın illik külək enerji ehtiyatına malikdir. Bu ehtiyat ildə təxmini hesablamalara görə, 2,4 milyard
kVt/saat elektrik enerjisi deməkdir. Bu isə, öz növbəsində, ildə 1 milyon tona yaxın şərti yanacağa qənaət, ən
əsası isə ildə küllü miqdarda tullantıların, o cümlədən ozondağıdıcı olan karbon dioksidin atmosferə
atılmasının qarşısının alınması deməkdir.
Aparılan hesaplamalara əsasən Azərbaycan Respublikası ərazisini şərti olaraq 3 zonaya bölmək olar
1-ci zonaya Abşeron və ölkənin şimal sərhədlərində Kür dilinə qədər Xəzərkənarı yerlər daxildir. Bu
ərazilərdə küləyin orta illik sürəti 7m/san-dən böyük olur.
2-ci zonaya Kürkənarı düzənliyində olan ərazilər daxildir. Bu ərazidə küləyin orta illik sürəti 4.5m/sandən 3m/san-dək olur.
3-cü zonaya ölkəmizin dağ rayonları daxildir. Bu ərazidə küləyin orta illik sürəti 3m/san-dən kiçik olur.
Küləyin sürəti, sıxlığı, elektrik şəbəkəsinə yaxınlığı, topoqrafiyası, nəqliyyat şəraiti və s. İstənilən
ərazidə külək enerjisindən istifadə yerini seçmək üçün istifadə olunur. Bu kimi amillər stansiyanın
yerləşdiriləcəyi sahələrin müəyyənləşdirilməsində əsas şərtlərdir. Bu parametrlər stansiyanın inşası üçün əlavə
maliyyə xərclərinin qarşısını alır. KES-ləri seçilmiş bölgəyə quraşdırmadan əvvəl, bölgədəki küləyin ən azı 1
il və ya daha uzun (5-10 il) sürətini, gücünü və istiqamətini təyin etmək üçün meteoroloji ölçmələr
aparılmalıdır. Nəticədə bölgədəki külək sürəti, dominant istiqaməti, sıxlığı, enerji potensialı müəyyən edilir və
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bölgədə KES-in tikintisi üçün səmərəlilik səviyyəsi mühüm iqtisadi və ekoloji qiymətləndirmədən sonra
müəyyənləşdirilir. Külək sürətinin paylanmasına görə, ərazidə külək sürətinin 2-7 m/s arasında dəyişməsi
nəzərə alınmaqla 10-20 m yüksəklikdəki orta külək sürəti xəritəsinə görə 6 fərqli bölgəyə bölünür. Abşeronda
iqtisadi zonada külək sürəti geniş ərazidə 3-5 m / s, ensiz ərazidə 5-7 m / s-dir.
Аpаrılаn tədqiqat işlərinin analizi оnu göstərir ki, küləyin ildən-ilə kiçik dəyişikliklərə məruz qаlаn оrtа
illik sürətindən fərqli оlаrаq, оrtа аylıq sürəti çох gеniş diаpаzоndа dəyişir ki, bu dа öz növbəsində nəinki
küləyin intеnsivliyinin mövsümi, həm də təsаdüfi dəyişmələrdən аsılı оlduğunu göstərir.
Külək elektrik stansiyalarının optimal istifadəsi üçün ən vacib sahəni müəyyənləşdirmək üçün səkkiz
amil nəzərə alınmışdır. Abşeron iqtisadi rayonunun rasional yüksəklik modeli, küləyin intensivliyi, küləyin
sürət paylanması, əraziyə uyğunluğu, görmə qabiliyyəti, yamac, aftomobil yolları və bölgənin elektrik
xəritələri hazırlanmışdır. Bu xəritələrin müqayisəli təhlili nəticəsində iqtisadi bölgənin külək elektrik
stansiyalarının inşası üçün regional uyğunluğunun nəzəri cəhətdən zəif (2-4 m / s, 2,66 min km²-% 45,19),
orta (4-5 m / s, 1.72 min km²-% 29.17) və yaxşı (5-7 m / s, 1.51 min km²-% 25.64) səviyyədə olduğu müəyyən
edilərək 3 sinifə bölünmüşdür. Yaşayış məntəqələri, mühafizə olunan ərazilər və digər əhəmiyyətli ictimai
torpaqlar xaricində, bölgədə KES tikintisi üçün uyğun olan 1,51 min km2 ərazinin yalnız 0,33 min km2-si (%
22) KES-lər tərəfindən əhatə olunur. İqtisadi və təbii quruluş baxımından səmərəli istifadə zonasına aiddir.
0,33 min km2-lik bir km2-ə ortalama gücü 7 MVt olan bir elektrik stansiyası yaratmaq mümkündür.
Abşeronda küləyin sürət bölgüsünə görə, 10-20 m yüksəklikdəki küləyin ortaillik sürət xəritəsindən də
göründüyü kimi, ərazi 2-7 m / s arasında küləyin sürətinin dəyişməsi nəzərə alınaraq 6 fərqli bölgəyə
ayrılmışdır.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi 1-ci zonaya Xızı rayonunun Xəzər sahili, Yeni Yaşma, Şurabad, Sitalçay,
Giləzi, Qaradağ və s. əraziləri, həmçinin Pirallahı və Çilov adaları, 2-ci zonaya Şubanı, Puta, Ümid və
Qobustan qəsəbəsi, 3-cü zonaya isə yarımadanın qərb hissəsi Çeyildağ, ondan şimalda yerləşən ərazilər və
Xızı rayonunun orta və yüksək dağlıq əraziləri daxildir və şəkil 3.10-də göstərilmişdir.
Rəsmi məlumatlarına əsasən Avropa İttifaqının külək enerjisindən istifadə atmosferə atılan CO2-nin
miqdarını 2010-cu ildə 99 milyon ton, 2020-ci ildə isə 236 milyon ton azaltmağa imkan vermişdir. Bundan
əlavə, hesablamalara görə KEQ-lərin kütləvi tətbiqi 2001–2010-cu illərdə 25–35 milyard avro, 2001–2020-ci
illər ərzində isə 150–200 milyard avro iqtisadi gəlir vermişdir.
2045-ci ilə qədər BEM üzrə tələbat hər il orta hesabla 6,6 faiz artacaq. Azərbayacan Respublikası
Energetika Nazirliyi Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi ilə 4 yeni qanun layihəsinin hazırlandığı, daha 2 yeni
qanun layihəsi və Energetika sektorunun uzunmüddətli inkişaf Strategiyası”nin işlənildiyi, Səudiyyə
Ərəbistanının “ACWA Power” və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin-nin “Masdar” şirkətləri ilə 440 MVt gücündə
pilot layihələrin icra edildiyi barədə məlumat verilib. “İlin sonuna kimi 240 MVt gücündə külək elektrik
stansiyalarının tikintisinə başlamağı planlaşdırılır. 400 milyon dolllar investisiya hesabına tikiləcək bu
stansiyalar hesabına illik 1.4 milyard kilovat/saat elektrik enerjisinin istehsalı, 300 milyon kubmetrdən çox
təbii qaza qənaət edilməsi, 600 min tondan çox karbon qazı tullantısının azaldılması və yüzlərlə yeni iş
yerlərinin yaradılması gözlənilir. 2045-ci ilədək qlobal enerji qarışığında günəş, külək və jeotermal kimi
bərpaolunan enerji mənbələri ən çox artan enerji növləri olmaqda davam edəcək. Bu enerji mənbələrində
tələbat hər il orta hesabla 6,6 faiz artaraq gündəlik 25 milyon barrel neft ekvivalentinə bərabər yüksələcək.
Bərpaolunan enerji mənbələri bu artım sürəti ilə bütün digər enerji növlərini üstələyəcək.
Hesabat dövründə elektrik enerjisi istehsalındakı artım əsas enerji tələbatındakı artımdan çox yüksək
olacaq. Əsas enerji tələbatının ildə orta hesabla 0,9 faiz artacağı gözlənilir. Elektrik enerjisi istehsalı isə ildə
orta hesabla 2,2 faiz artacaq
QEYRİ-SİMMETRİK QISAQAPANMALAR
Mustafayev Ə.Ş.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: aladdin.mustafayev@gmail.com
Ümumi olaraq biz sistemdə olan hər hansı bir nöqtəsindəki qeyri-simmetrikliyi həmin nöqtədəki fərqli
müqavimətlərin birləşməsi kimi baxa bilərik. Bu cür həll yolu bizə ümumi halda həllin tapılmasına imkan
yaradır. Aldığımız ümumi həllər əsasında xüsusi halları müəyyən edə bilərik. Bununla yanaşı deyə bilərik ki,
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həmçinin qarşılıqlı induksiya müqavimətinin nəzərə alınmadığı halda belə mürəkkəb tənliklər vasitəsilə ifadə
oluna bilər. Buna görə də aydın və sadə həllərə nail olmaq üçün ayrıca olaraq qeyri-simmetrikliyin tiplərinə
və onların hər birini xarakterizə edən sərhəd şərtlərindən istifadə qaçınılmazdır. Üç növ qeyri-simmetrik
qısaqapanmaya nəzər yetirək. Bunlara birfazalı, ikifazalı və yerlə ikifazalı qısaqapanmalar aiddir.
Qısaqapanma baş verən nöqtədə gərginlik və cərəyanlər həmin yerdə yerləşən sərhəd şərtlərini nəzərə almaqla
müəyyən olunurlar. Bunları yerinə yetirən zaman qəbul edirik ki, A fazası xüsusi fazadır və ya B və C
fazalarından fərqli şəraitdə yerləşir. Hesabatlarda cərəyanın müsbət qiymətinin istiqaməti kimi, qısaqapanma
nöqtəsinə axdığı istiqamət götürülür. Harmonika məsələsinə baxdıqda isə cərəyan və gərginliyin yalnız əsas
harmonikalarına baxılır və burada fərqli ardıcıllıqlar üzrə sxemlər reaktivliklərdən ibarət olur və qısaqapanma
baş verən nöqtəyə əsasən elementar formaya gətirilir. Bu o deməkdir ki, yekun reaktivliklər və EHQ tapılır.
Cərəyanlar üçün hesabatlar aparılan zaman qısaqapanma yerinin metallik olma şərtini də nəzərə almalıyıq.
Neytralı izolə olunmuş şəbəkələr ya neytralı olmayan ya da neytralın yer ilə əlaqəsi olmayan
şəbəkələrdir. Həmin bu şəbəkələr ölkəmizdə 3-35 kV gərginlikli bəzən isə hətta 110 kV-luq gərginlikli
şəbəkələrə də aid olunur. Neytralı izolə olunmuş şəbəkələrdə hər hansı bir fazanın yerlə birləşməsi zamanı
sağlam fazalarda qiymətcə çox da yüksək olmayan tutum cərəyanları axır. Bu zaman ifrat gərginlik yaranır ki
və onun tezliyi şəbəkənin tezliyindən qatbaqat fərqli olur. Bu tip şəbəkələrdə birfazalı yer ilə qapanma olduğu
halında isə sağlam fazalarda olan gərginlik xətt gərginliyinə qədər artmış olur. Bu səbəbdən də elektrik
qurğularının izolyasiyası, minimum xətt gərginliyini də nəzərə almaqla hesablanır. Nəzərə çatdıraq ki, xətt
gərginliyinin şəbəkə tezliyi 50 Hz, ifrat gərginliyin tezliyi isə 1 kHz - 1 MHz aralığında olur. Yaranmış bu ifrat
gərginliyin qiyməti bəzən faza gərginliyinin qiymətinin 3 bəzən isə 3,5 mislinə qədər arta bilir və bu hadisə
qövslə müşahidə olunur və bu da öz növbəsində izolyasiya materialının öz istismar müddətinin kəskin
azalmasına səbəb ola bilər. Bu tip şəbəkələrin əsas üstün cəhətlərindən biri bir fazalı yerlə əlaqə zamanı öz
işini davam etdirə bilmə xüsusiyyətidir.
Neytralı bilavasitə torpaqlanmış şəbəkələr, başqa sözlə effektiv torpaqlanmış şəbəkələr 110 kV
gərginlikli və ya daha yüksək gərginlikli şəbəkələrdir. 110 kV və daha artıq gərginlikli şəbəkələrdə bir fazanın
yer ilə qapanma zamanı çox böyük cərəyan yaranır ki, bu da 110 kV gərginlikli şəbəkələrdə 500 A-ə bərabər
olur. Məhz bu səbəbdən də başqa rejimlərin yaradılması, həm texniki-iqtisadi cəhətdən, həm də təhlükəsizlik
baxımından daha əlverişsizdir. Neytralın bilavasitə torpaqlanması ölkəmizdə 110 kV gərginlikli və daha
yüksək gərginlikli şəbəkələrdə geniş istifadə olunur. Bu gərginliklərdən əlavə olaraq deyə bilərik ki, neytralın
bu rejimi həmçinin 0,4 kV gərginlikli şəbəkələrdə də geniş istifadə olunur.
Qısaqapanma nöqtələrində gərginliklər üçün qurulan qrafiklər də anoloji olur. Qrafikləri quran zaman
aktiv müqavimətin qiymətinin nəzərə alınmadığını və cərəyanların induktiv olduğunu unutmamaq lazımdır.
Sağlam olan B və C fazalarının gərginlikləri arasındakı θ bucağı x2Σ və x0Σ müqavimətlərinin nisbətinə münasib
olaraq 60⁰ ≤ θ ≤ 180⁰ arasında dəyişir. x0Σ-nın qiyməti sonsuzluğa yaxınlaşan zaman aşağı həddin qiyməti,
x0Σ-nın qiyməti sıfra yaxınlaşdıqda isə yuxarı həddin qiyməti alınır. Həmin müqavimətlərin qiymətlərinin biribirinə bərabər olan halı, θ = 120⁰ qiymətində gercəkləşir.
Zədələnmiş fazalardakı cərəyanlar arasındakı bucaq, x2Σ və x0Σ müqavimətləri qiymətlərinin nisbətindən
asılıdır və 60⁰ ≤ θ ≤ 180⁰ aralığında dəyişir. Aşağı hədd qiyməti x0Σ sıfra yaxınlaşan zaman, yuxarı hədd
qiyməti isə x0Σ sonsuzluğa yaxınlaşan zaman alır və bu halların hər biri iki fazalı yerlə əlaqəsi olmayan
qısaqapanmaya uyğun gəlir.
Əks (x2Σ) və sıfır ardıcıllıqlı (x0Σ) müqavimətlərin qiymətlərinin nisbətinə münasib olaraq əmsalın
qiyməti, 1,5 ≤ m(1.1) ≤ √3 aralığında dəyişir. Aşağı sərhəd qiymətini x2Σ = x0Σ olduqda, yuxarı sərhəd isə x2Σ
/ x0Σ nisbətinin qiyməti 0-a və ya ∞-a bərabər olduqda alır.
SƏNAYE OBYEKTLƏRİNİN ENERJİ TƏCHİZAT SXEMLƏRİNİN SEÇİLMƏSİ PRİNSİPLƏRİ
Mustafayev E.Y., Bağırlı E.F.
Azərbaycan Texniki Universiteti
E-mail: emin.pashaa@gmail.com
Sənaye obyektlərinin fasiləsiz, etibarlı və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunmasında bir sıra
faktorlarla yanaşı elektrik təchizat sxemlərinin optimal variantının seçilməsi də əhəmiyyətli rol oynayır.
Obyektlərin elektrik təchizat sxemləri elektrik qida mənbələrinin yerləşmə xüsusiyyətləri, onların istismar
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şəraiti və konkret elektrik işlədicilərinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla layihələndirilir. Elektrik təchizat
sxemləri layihələndirilərkən və ya rekonstruksiya edilərkən gərginlik sinifinin seçilməsi ilə yanaşı sxemin
rasional variantının seçilməsi də vacib məsələlərdəndir.
Enerji itkilərinin azaldılması məqsədi ilə obyektin enerjitəchizat sistemləri elə layihələndirilməlidir ki,
yüksək gərginlikli enerji paylayıcıları obyektə maksimum dərəcədə yaxın yerləşsin. Elektrik təchizat sxemi
tələb olunan etibarlılıq dərəcəsini təmin etməlidir. Bunun üçün iqtisadi hesablamalardan asılı olmayaraq bəzi
hallarda yeni xətlərin əlavə edilməsi də tələb olunur. Məqalədə 0,4 kV gərginlikli şəbəkələr üçün elektrik
təchizat sxemlərinin optimal variantının seçilməsi tədqiq edilmişdir.
Elektrik enerjisinin paylanma sxeminin 3 növü mövcuddur: Radial; Magistral; Qarışıq elektrik təchizat
sxemləri.
Bu sxemlərdən hər hansı birinin seçilməsində aşağıdakı faktorlar nəzərə alınmalıdır:
- Elektrik təchizatının etibarlılıq kateqoriyası;
- Elektrotexniki avadanlıqların iş rejimi, bu rejimə görə obyektin yük qrafiki müəyyənləşdirilir.
Yüklər qida mənbəyindən eyni istiqamətdə yerləşən halda, elektrik enerjisinin
ötürülməsi və paylanmasında magistral sxemlərdən istifadə olunması daha effektivdir. Magistraldan
işlədicilərə elektrik enerjisinin verilməsi şaxələnmiş xətlərlə (hava və kabel xətləri) yerinə yetirilir. Bir
magistraldan qidalanan elektrik qəbuledicilərinin sayı onların gücündən və etibarlılıq kateqoriyasından asılıdır.
Magistral elektrik təchizat sxemi bir və ya bir neçə magistraldan təşkil oluna bilər. Bu cür sxemlərin
qurulmasına aid misal şəkil 1-də göstərilmişdir. Güclü elektrik mühərriklərini qidalandırmaq üçün radial
sxemlərdən (şəkil 2) istifadə etmək daha rasionaldır.

Şəkil 1. Elektrik təchizatının magistral sxemlərinə misal; a) tək, b) cüt

Şəkil 2. İşlədicilər üçün elektrik təchizatının radial sxemləri; a) 3-cü kateqoriya; b) 2-ci kateqoriya; c) 1-ci
kateqoriya etibarlılıq elektriktəchizatı sistemləri üçün.
Radial sxemlərin avtomatlaşdırılması asandır və magistral sxemlərə nisbətən daha etibarlıdır. Bununla
yanaşı aparılan təhlillər nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, elektrik enerjisinin magistral sxemlərlə
ötürülməsi və paylanması iqtisadi baxımdan daha əlverişlidir. Buna səbəb sxemdə kommutasiya aparatlarının
sayının az və qidalandırıcı xəttin uzunluğunun kiçik olmasıdır. Lakin, çatışmayan cəhətidə vardır, bunardan
da ən başlıcası magistralda zədələr baş verdikdə sxemdən qidalanan bütün işlədicilərin elektrik enerjisi kəsilir.
Məqalədə həmçinin qarışıq elektrik təchizat sxeminədə baxılmışdır. Aparılan təhlillər nəticəsində konkret hal
üçün elektrik təchizat sisteminin seçilməsinə aid tövsiyyələr verilmişdir. Həmçinin seçilmiş sxemə uyğun
obyektin elektrik yükünün hesablanması məsələlərinədə baxılmışdır.
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QARABAĞ REGİONAL ENERGETİKASINDA BƏRPA OLUNAN ENERJİ MƏNBƏLƏRİNDƏN
KOMPLEKS İSTİFADƏNİN EFFEKTLİVLİYİNİN TƏDQİQİ
Mustafayev İ.İ.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: lindor1999@mail.ru
Qarabağ Azərbaycanımızın ən gözəl, səfalı guşələrindən biridir. Lakin bu gözəllik 28 ildən artıqdır ki,
mənfur düşmənlər tərəfindən zəbt edilmişdi. Şücaətli ordumuzun sayəsində biz yenidən torpaqlarımıza sahib
olduq. İndi isə bu torpaqlarda quruculuq işlərinə başlanılmışdır. Düşmənin xarabalıqa çevirdiyi yerlər
xalqımızın sayəsində yenidən çiçəklənməyə başlayacaqdır. Azərbaycan SSR-nin ən qabaqcıl iqtisadi
rayonlarından biri olmuş, regionda o zamanın tələblərinə uyğun olan geniş enerji infrastrukturu yaradılmışdır.
Lakin Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların Ermənistan tərəfindən işğalı ilə bu infrastruktur da əsasən dağıdılmış
və ya talan olunmuşdur.
Qarabağ və ətraf regionlarda bərpa olunan enerji mənbələrinin potensialının qiymətləndirilməsi üzrə
işlərin icrasına başlanılıb. İşğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə 6 rayonda (Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı,
Laçın və Kəlbəcər) Günəş Elektrik Stansiyalarının (GES) tikintisi üçün ümumi potensialı 4000 MVt-dan
yüksək qiymətləndirilən 8 perspektiv ərazi müəyyən edilmişdir. Laçın və Kəlbəcər rayonlarının Ermənistanla
sərhəddə yerləşən dağlıq hissəsində 100 metr hündürlükdə küləyin orta illik sürətinin 7-8 m/s olduğu geniş
ərazilər mövcuddur. Bu ərazilərin infrastruktur, coğrafi relyef və digər faktorlar nəzərə alınaraq ilkin külək
enerji potensialı 500 MVt-dək qiymətləndirilir. Ölkəmizin təbii su ehtiyatlarının 25%-nin Qarabağ regionunda
formalaşdığını nəzərə alaraq Tərtər, Bazarçay, Həkəri kimi əsas çaylar və onların qollarından elektrik enerjisi
istehsalı məqsədi ilə istifadə perspektivləri Energetika Nazirliyinin və BOEMDA-nın əməkdaşları tərəfindən
nəzərdən keçirilib, regionda mövcud olan kiçik su elektrik stansiyaları haqqında məlumatlar toplanılıb.
Mövcud su elektrik stansiyaları əsasən Tərtər, Laçın və Kəlbəcər rayonlarının ərazisində yerləşir. Bəzi kiçik
su elektrik stansiyalarında təmir-bərpa işlərinə başlanması üçün artıq hazırlıq işləri görülür. Laçın rayonu
ərazisində Həkəri çayı üzərində yerləşən 8 MVt gücündə “Güləbird” Su Elektrik Stansiyası artıq istifadəyə
verilib.
Dağlıq Qarabağ və ətraf regionlarda müxtəlif enerji mənbələrindən istifadə üçün çox böyük potensial
vardır
Hidroenerji potensialı. Qarabağ ərazisi bərpa olunan enerji resursları ilə zəngindir. Qarabağ
Azərbaycanda yerli su ehtiyatlarının formalaşdığı əsas rayonlardan biridir. Azərbaycanın yerli su ehtiyatlarının
25%-i, yəni ildə təqribən 2 milyard 560 milyon kub metr su ehtiyatları bu ərazidə formalaşır. Regionun Tərtər,
Bazarçay (Bərgüşadçay), Həkəri kimi əsas çayları və digər kiçik çayları böyük su enerji potensialına malikdir.
Bunların bir hissəsindən sovet dövründən istifadə olunur, lakin xeyli hissəsindən gələcəkdə istifadə etmək
mümkün olacaqdır.
Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində üç iri su elektrik stansiyası mövcud olmuşdur
ki, bu stansiyalardan biri “Tərtər” SES 1976-cı ildə Tərtər rayonu ərazisində, Tərtərçayın üzərində Sərsəng su
anbarı ilə birgə inşa edilmişdir. Stansiya hər birinin gücü 25 MVt olan 2 hidroaqreqatdan ibarətdir. Bəndinin
hündürlüyünə görə (125 metr) Sərsəng ölkədə ən hündür bəndli su anbarlarından biridir. Sərsəng su anbarı 6
rayonunun (Tərtər, Ağdam, Bərdə, Goranboy, Yevlax və Ağcabədi) 125 min hektara yaxın torpaq sahəsini
suvarma suyu ilə təmin edirdi. 1990-cı ildə stansiyanın il ərzində istehsal etdiyi elektrik enerjisi 81.9 mln.
kVt·st olmuşdur. Stansiya 1993-cü ildən işğal altındadır.
Regiondakı digər mühüm enerji obyektləri “Xudafərin” və “Qız Qalası” su elektrik stansiyalarıdır.
Azərbaycanın Cəbrayıl rayonundakı Xudafərin kəndindən 1 km şimal-qərbdə yerləşən “Xudafərin” Su
Elektrik Stansiyası layihəsinin ərazisi 1992-ci ildən Cəbrayıl rayonunun işğalı nəticəsində Ermənistanın
nəzarəti altına düşmüş və stansiyanın Azərbaycan tərəfdən tikintisi dayandırılmışdır. Lakin stansiyanın İran
tərəfdən tikintisi davam etdirilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, stansiyanın Azərbaycan tərəfində hər birinin
gücü 50 meqavata bərabər olan 2 hidroaqreqatdan ibarət olması planlaşdırılır.
Araz çayı üzərində tikintisi nəzərdə tutulmuş “Qız Qalası” Su Elektrik Stansiyasının isə hər biri 20 MVt
olan 2 hidroaqreqatdan ibarət olacağı planlaşdırılır və stansiyanın İran tərəfindən tikintisi davam etdirilir.
“Xudafərin” hidroqovşağı bəndinin tikintisi demək olar ki, tamamlanmışdır, “Qız Qalası”
hidroqovşağının bəndində isə işlər yekunlaşmaq üzrədir.
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Günəş enerjisi potensialı. Yer səthinə düşən günəş radiasiyasının miqdarına görə Qarabağın cənub
düzənlik hissəsi – Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan rayonları Naxçıvan MR ərazisindən sonra ikinci yerdədir. Burada
bir kvadrat metr üfüqi səthə düşən günəş radiasiyası ildə 1600-1700 kVt·st təşkil edir. Bu ərazilərin ümumi
günəş enerjisi potensialı 3000-4000 meqavattdır. Torpaqlarımız düşmən işğalından tam azad edildikdən sonra,
ölçü müşahidə stansiyalarının quraşdırılması yolu ilə dəqiq potensialın hesablanması həyata keçiriləcəkdir.
Külək enerjisi potensialı. Qarabağın dağlıq hissəsində 100 metr hündürlükdə küləyin orta illik sürətinin
7-8 m/s olduğu geniş ərazilər mövcuddur. “Globalwindatlas.info” platformasının məlumatına əsasən, Kəlbəcər
və Laçın rayonlarının Ermənistanla sərhəd ərazilərində küləyin orta illik sürəti 10 m/s-ə çatır. Ümumilikdə
Qarabağın dağlıq ərazilərində külək enerjisinin potensialı 300-500 meqavatt kimi qiymətləndirilir.
Torpaqlarımız düşmən işğalından tam azad edildikdən sonra ölçü müşahidə stansiyalarının quraşdırılması yolu
ilə dəqiq potensialın hesablanması həyata keçiriləcəkdir.
Geotermal enerji potensialı. Bütün bunlarla yanaşı, Kəlbəcər rayonu ərazisində 3 093 m3 /gün, Şuşada
isə 412 m3 /gün termal su ehtiyatları mövcuddur. Termal mənbələrdən enerji məqsədli istifadənin
mümkünlüyü müvafiq ərazilər düşmən işğalından tam azad olunduqdan sonra tədqiq ediləcəkdir
LED-DƏ CƏRƏYAN STABİLİZATORUNUN TƏTBİQİ
Mütəllimov M. F.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: metleb.mutellimov@gmail.com
Məlumdur ki, LED-in parlaqlığı ondan axan cərəyandan asılıdır. Eyni zamanda LED-dən axan cərəyan
gərginlikdən asılıdır. Beləliklə gərginlik qeyri sabit olan zaman LED-in parlaqlığında nəzərə çarpan dalğalar
olur. Ancaq parlaqlıqdakı dalğalanma elə də qorxulu deyil. Daha pisi odur ki, gərginlikdəki artım LED-dən
axan cərəyanın artmasına səbəb olur. Bununla da LED-lər sıradan çıxır. Bunun qarşısını almaq üçün LED
xüsusi dövrələr vasitəsilə əsasəndə cərəyan stabilizatorları vasitəsilə gücləndirilir.
Tranzistor emitterdəki gərginliyi mənbədəki gərginliklə eyni olmasına meyillidir. Beləliklə gərginlik
zener diodu ilə sabitlənərək 𝑅1 -də sabit gərginlik əldə edilir. Bundan əlavə Om qanunundan istifadə edərək
emitter cərəyanı əldə edirik.
𝑈𝑒
𝐼𝑒 =
𝑅1
Emitter cərəyanı kollektor cərəyanı ilə və LED-də olan cərəyanla üst-üstə düşür. Adi diodlarda
gərginliyin cərəyandan asılılığı çox zəifdir. Ona görə də aşağı gərginliklərdə zener diodu əvəzinə onlardan
istifadə olunur.
LED-lərdən keçən cərəyan 𝑅2 rezistorunu seçərək təyin olunur. 𝑅1 rezistoru diodların VAX-nın xətti
hissəsinə çatacaq şəkildə seçilir. Tranzistorun sabit işləməsi üçün dövrənin gərginliyi LED-lərin ümumi
gərginliyindən az olmamalıdır. Məsələn, birbaşa 3.1 V gərginlikli 3 seriyalı birləşdirilmiş LED vasitəsilə 30
mA cərəyan əldə etməlisinizsə, dövrə ən az 12 Voltluq bir gərginliklə işləməlidir. Bu vəziyyətdə rezistorun
müqaviməti təxminən 20 Om, gücü 18 mVt olmalıdır.
Transiztor qidalanma gərginliyindən aşağı olmayan maksimum 𝑈𝑘𝑒 gərginliyi ilə seçilməlidir. Bu
yaxşılaşdırma dalğalanma cərəyanını və buna görə də LED-lərin parlaqlığını əhəmiyyətli dərəcədə azalda
bilər. Ancaq dövrənin əsas üstünlüyü LED-lərin iş rejimini normallaşdırmaq və açma zamanı onları gərginlik
artımlarından qorumaqdır. Bu, LED lampasının ömründə əhəmiyyətli bir artıma səbəb olur. Tranzistorlu LED
üçün dövrəyə bir cərəyan stabilizatoru və zener diodu əlavə edərək, dalğalanma amplitudunu dərhal bir neçə
dəfə azalda bilərik.
LED-dən keçən cərəyan 𝑅1 müqavimətini seçərək təyin olunur. VT2 tranzistoru və LED ən azı 900 𝑠𝑚2
sahəsi olan ümumi bir soyuducuya yerləşdirilməlidir (məcburi soyutma olmadan). Burada termal pastanın
istifadəsi tələb olunur. İstiliyi mümkün qədər tez yaymaq üçün radiatorun qanadları qalın olmalıdır. Bu gücə
ehtiyac yoxdursa, LED sayını birə endirə bilərik.
Ancaq bu vəziyyətdə gərginliyi 3-3.5 Volt azaltmaq məcburiyyətindəyik. Əks təqdirdə, enerji istehlakı
eyni olaraq qalacaq və tranzistor iki dəfə çox qızacaq. Bu zaman parlaqlıq iki qat zəif olacaq. Gücü azaltmaq
üçün cərəyanı 2 A-ə endirmək daha doğru olar. Onda güc 12 Vattla 20 Vatt arasında dəyişəcək və LED-in
ömrü artacaq. Radiatorun sahəsi də 600 𝑠𝑚2 qədər azaldıla bilər.
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MÜƏYYƏN TEZLİKLİ ELEKTRİK SİQNALINI AYIRAN DÖRDQÜTBLÜNÜN DİNAMİK
XARAKTERİSTİKALARININ TƏTBİQİ
Namazov R.A.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: rashadnamazov3@gmail.com
Müəyyən tezlikli elektrik siqnalını ayıran (buraxan) dördqütblüyə elektrik süzgəci deyilir. Elektrik
süzgəcləri müxtəlif üsullarla qruplara ayrılır. Buraxdıqları tezlik spektrlərinə görə süzgəclər dörd əsas yerə
bölünür: aşağı tezlik süzgəcləri (alçaq tezlikli süzgəclər); yuxarı tezlik süzgəcləri (yüksək tezlikli süzgəclər) –
YTS; bu süzgəclər ω1 − dən ω2 = ∞ − a qədər olan diapazonda bütün tezlikli siqnalları buraxır; zolaq süzgəcləri
(zolaqla buraxan süzgəclər); çəpərləyici və ya rejektor süzgəcləri (zolaq–çəpərləyici süzgəclər)
Yüksək tezlik süzgəclərinin parametrlərindən biri onun ötürmə funksiyasıdır.
Yüksək tezlikli aktiv süzgəcin ötürmə funksiyası aşağıdakı kimi verilir:

Alınmış ötürmə funksiyasının görünüşü aşağı tezlikli süzgəcin ötürmə funksiyasına oxşardır. Lakin bu
halda zaman sabiti Td2≫Tmən.ə.r olur. Odur ki, öncə meyilliyi +20 dB/dek olan asimptot başlayır.
Yuxarı tezlik süzgəclərinin «T» və «Π» şəkilli sxemləri göstərilmişdir. Bu süzgəclər aşağı tezlikləri
saxlayır və yuxarı tezlikləri buraxır. Bu sxemlər üçün

İfadələrini yaza bilərik.

Elektrik qurğularında müəyyən qiymətdən yüksək tezliklərə yol vermək, aşağı tezlikləri isə geri
qaytarmaq üçün xüsusi süzgəclər işlədilir. Həmin süzgəclərdə prinsip etibarilə “T” və “П” sxemli
dördqütblülərdir, lakin bu sxemlərdə C – tutum elementləri ardıcıl, L – induktiv elementləri isə paralel qoşulur.
Buradan belə başa düşülür ki, yuxarıda tədqiq olunmuş süzgəc sxemində reaktiv elementlərin yerini
dəyişdirməklə alınan süzgəcin vəzifəsini də dəyişmək olur.
YÜKSƏK TEZLİK SÜZGƏCLƏRİNİN DİNAMİK XARALTERİSTİKALARININ TƏDQİQİ
Namazov R.A.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: rashadnamazov3@gmail.com
Süzgəcin, işlədiciyə buraxdığı tezliklər diapazonuna onun buraxma sahəsi, işlədiciyə çatmamış süzgəc
tərəfindən qaytarılan tezliklər diapazonuna isə süzgəcin sönmə sahəsi deyilir. Süzgəclər reaktiv parametrlərdən
ibarət olduqları üçün onların içərisindən süzülən cərəyanlar qətiyyən sönməməlidir, yəni süzgəclərin buraxma
sahəsi üçün sönmə əmsalı β = 0 olmalıdır
Süzgəclər aktiv və passiv olmaq üzerə 2 yerə ayrılır. Aktiv süzgəclər həm tezlik seçici, həm də elektrik
siqnallarının səviyyəsini yüksəldən (gücləndirici) elektron qurğularıdırlar. Prinsipial elektrik sxemində xətti
rejimdə işlədilən əməliyyat gücləndiricilərindən və passiv elementlərdən (rezistiv müqavimət (R), tutum (C)
və induktiv (L) elementlər) istifadə olunur. Aktiv süzgəc sxemlərinin işlənilməsində iki üsuldan istifadə
olunur.
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Passiv süzgəclər aşağı keçidli süzgəclər, yuxarı keçidli süzgəclər, diapazn kecidli süzgəclər (BAND
PASS FİLTERS) ,paket süzgəclə,r yuxarı akustik dalğalı süzgəclər ,keramik süzgəclərinə ayrılır
Tezlik diapazonunda buraxma və saxlama zolaqlarının qarşılıqlı vəziyyətlərinə görə tezlik seçici
süzgəclər aşağı tezlikli yuxarı yuxarı tezlikli buraxma zolaqlı) və udma zolaqlı (rejektor) olurlar..
Tezlik xarakteristikasının süzgəcin buraxma zolağından kənarda böyük meylliyini almaq lazım gəldikdə
eyni tipli qurğuların ardıcıl qoşulmasından və yaxud mənfi əks əlaqə dövrəsində daha mürəkkəb
dördqütblülərdən istifadə etmək olar. Alçaq və yüksək tezlik süzgəclərinin ardıcıl qoşulmasından istifadə
edərək onların buraxma zolaqlarının qarşılıqlı yerləşməsindən asılı olaraq ya zolaqlı, ya da rejektor
süzgəclərini almaq olar.
Elektrik qurğularında müəyyən qiymətdən yüksək tezliklərə yol vermək, aşağı tezlikləri isə geri
qaytarmaq üçün xüsusi süzgəclər işlədilir. Həmin süzgəclərdə prinsip etibarilə ”Т“ və ”П“ sxemli
dördqütblülərdir, lakin bu sxemlərdə C - tutum elementləri ardıcıl, L - induktiv elementləri isə paralel qoşulur.
Buradan belə başa düşülür ki, yuxarıda tədqiq olunmuş süzgəc sxemində reaktiv elementlərin yerini
dəyişdirməklə alınan süzgəcin vəzifəsini də dəyişmək olur
Yüksək keçidli süzgəclər gücləndirildikdə xüsusən səs səs gücləndirici BASS CUT dövrə olaraq
adlandırılacaq aşağı tezlikləri qaldırmaq və ya zəiflətmək üçün istifadə edilir. Bəzən bu tenzimləyə bilir.
Süzgəcdən keçən tezliklər rezonans tezliyindən yuxarı olduğu üçün buna yuxarı tezliklər süzgəci deyilir.
Yuxarı keçid süzgəclərinin bezi xüsusiyyətləri: alçaq tezlik oblastında işləyən qurğuların yaradılması
zamanı mühüm əhəmiyyətə malik kiçik kütlə və həcmin əldə edilməsi mümkünlüyü; yüksək tərtibli
süzgəclərin qurulması zamanı kaskad qoşulmaların asanlığı.
Bununla bərabər bu sinif qurğulara aşağıdakı çatışmazlıqlar aiddir:güc dövrələrində istifadə
olunmasının mümkün olmaması; gücləndiricinin qidalandırılması üçün qida mənbəyinin lazım olması; istifadə
olunan gücləndiricilərin tezlik xarakteristikaları ilə müəyyən edilən tezlik diapazonunun məhdudluğu.
“SUMQAYIT ES” BUXAR -QAZ QURĞUSUNUN IŞ REJİMİNİN TƏDQİQİ
Neymətov S.R.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: nemetovsenan89@gmail.com
Hal – hazırda faydalılığı yüksək olan buxar – qaz qurğuları inkişaf etmiş ölkələrdə geniş istifadə olunur.
Bu həmin qurğuların ayrı – ayrılıqda buxar turbinli və qaz turbinli qurğulara nisbətən faydalılığının yüksək
olması ilə bağlıdır. Digər tərəfdən müasir buxar qaz qurğuları yığcamlığı, asan istismar olunması, tam
avtomatlaşdırılması və normal mühafizə sistemi olması ilə fərqlənirlər. Bu baxımdan onların müxtəlif rejimlər
üçün tədqiqi aktual hesab olunur. Azərbaycanda elektroenergetika sisteminin cox hissəsini buxar – qaz
qurğuları olan İES-lər təşkil edir. Bu növ qaz turbinli və buxar turbinli yeni istilik elektrik stansiyalarının
istismarının üstünlük təşkil etməsi, həmin qurğularda texniki cəhətdən təkmilləşdirilmə nətıcəsində, texniki–
iqtisadi göstəricilərin daim yaxşılaşdırılması,enerji vahidinə düşən yanacağın miqdarının azalması və
qiymətinin ucuzlaşması ilə izah olunur.
Hal-hazırda Sumqayıt şəhərində gucu 517 MVt olan BQQ istismar olunur. İşdə əsas məqsəd bu
stansiyanın işini araşdırmaq və onun “Azərenerji” ASC sistemində enerji hasilatına təsirini öyrənməkdir. Bu
stansiyada gücü 2x164 MVt olan iki ədəd qaz turbini və gücü 188 MVt olan 1 ədəd buxar turbini istismar
edilir.
Tədqiqat nəticəsində məlum olmuşdur ki, Sumqayıt ES-də gücü 517 MVt olan BQQ-nin işə qoşulması
nəticəsində tədqiq olunan rejimdə şərti yanacağa 15,4 q/kVt –saat, qənaət etməklə ümumilikdə 28704,20 t.ş.y
az yandırılır.
İşdə nominal rejimdə hesabat parametrlərində buxar-qaz turbin qurğusunun tədqiqi aparılmışdır.
Tədqiqatda eyni zamanda daha keyfiyyətli qaz yanacağından istifadə nəzərdə tutulmuşdur.Tədqiqatda vacib
olan kəmiyyətlər yanacağın tərkibi və keyfiyyəti, kompressorda sıxılan havanın təzyiqi, yanacaq sərfi ilə hava
artıqlıq əmsalı istifadə edilmişdir.
Tədqiqat obyekti kimi Sumqayıt ES buxar qaz qurğusunun işinin təhlili aparılmışdır.Sumqayıt ES MMC
elektrik enerjisinin istehsalı üzrə fəaliyyət göstərir. Stansiyanın tikintisi 12 avqust 2005-ci il tarixində
başlanmış və 22 sentyabr 2009-cu il tarixində istismara verilmişdir.Nominal rejimdə istehsal gücü 525 MVt-
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dır.Elektrik stansiyası, vahid silsilədə 2 qaz-turbini 2 generatorla, 2 util qazanı və 1 buxar -turbini 1 generatorla
birlikdə vahid bloku təşkil edir.
Bu blok müasir, yeni qaz -turbinləri SGT5-2000E (V 94.2) ilə təchiz olunmuşdur. Turbinə girişdə
temperatur 1080 oC (ISO) - dir. Yüksək temperaturlu qaz turbini təbii qaz yanacağı ilə işləyir.
Qaz turbinindən istifadə olunmuş qazlar qızdırılmadan util qazanlarına daxil olur. Bu qazanlar təbii
dövranlı və 2 təzyiq pilləli horizontal util qazanları şəklində layihələşdirilmişdir.
Buxar turbini -SST5 - 4000 (DN, 2 x 12,5 m2) 2 gövdəli kondensasiyalı turbinidir. Turbinlərin
işlənilmiş buxarları aşağı təzyiqli silindrin hər 2 hissəsində yerləşən 2 gedişli kondensatorda kondensatlaşır.
Kondensator dəniz suyu ilə soyudulur.
Stansiya nominal iş rejimində ətraf mühitin temperaturu – 5 oC-dən + 43 oC - dək həddə tam gücü ilə
işləyən sistem kimi fəaliyyət göstərir.
Qaz turbinlərinin və util qazanlarının işə salınması temperatur rejimlərinin tənzimlənməsi ilə həyata
keçirilir.Stansiya az kükürdlü qaz yanacağının yanmasına hesablanmışdır.
Yüksək təzyiqli util qazanlarının buxar sistemləri 2 util qazanı işləyən zaman nominal təzyiqin 60 %ni təşkil edir. Aşağı təzyiqli buxar sistemi isə stansiyanın yüklənməsinin bütün diapazonlarında fiksasiya
olunmuş təzyiq rejimində işləyir.Yüksək təzyiq sistemi aralıq və son mərhələli buxar soyuducuları ilə təmin
edilmişdir. Bu da buxar turbinin tələbinə uyğun olaraq yüksək təzyiqli buxarın temperaturunu məhdudlaşdırır.
Buxar-su dövr isistemi, əsas etibarı ilə kondensat, bəsləyici və buxar sistemlərindən ibarətdir.
Kondensat, kondensatorun kondensat yığıcısından nasoslar vasitəsi ilə kondensatın qızdırıcısına
verilir.Sonra, util qazanlarında qızdırıcılar vasitəsi ilə qızdırılır və alçaq təzyiqli barabanlara verilir.
Bəsləyici sudan buxar alınması məqsədilə istifadə olunur.Bəsləyici suyun keyfiyyət göstəriciləri
müvafiq normativlərə uyğun gəlməlidir.
Util qazanlarında hasil edilmiş yüksək təzyiqli və alçaq təzyiqli buxar, buxar - turbinlərinə verilir.
Elektrik stansiyasının işə salınma əməliyyatını asanlaşdırmaq üçün qızdırılmada, əlavə köməkçi buxar
sistemindən istifadə etmək olar.Hər bir util qazanı klapanlar vasitəsi ilə sistemdən ayrıla bilər.Turbin
generatorları hava ilə soyudulur və həm qaz həm də buxar - turbinləri üçün eyni olan – SGen5-1000 A
generatorları istifadə olunur.
Qeyd edilmişdir ki,QTQ-lərin ideal tsiklini və prosesin analizini aşağıdakı hallarda hesablamaq əlverişli
olur.
1. Tsiklin bütün nöqtələrində işçi cismin kütləsi və termodinamik xassələri sabit qalır.
2. Turbin və kompressorlarda adiabatik proseslər dönəndir.
3. Yanma məhsullarının axın yolunda təzyiq itkisi yoxdur. Bu onunla əlaqədardır ki, kompressorda
təzyiqin artma dərəcəsi πk=P2/P1 turbində qaz təzyiqinin azalma dərəcəsinə πT=P3/P4 bərabərdir. Belə halda
adiabata göstəriciləri sabit olur, k=Cp/Cv və m=(k-1)/ k=R/Cp
Kompressorda sıxılmaya sərf olunmuş xüsusi iş
lk=CpT1(πm – 1)
(1)
Turbində genişlənmə zamanı qaz tərəfindən görülən xüsusi iş
lT=CpT3(1 – π-m)
(2)
Sadə istilik sxemində ideal QTQ-lərin faydalı işi
l=lT – lk = CpT3(1-π-m) – CpT1(πm – 1) = CpT3(1-π-m)( 1-τπm)
(3)
ifadələri ilə hesablanmışdır.
Burada τ=T1/T3 işçi cismin temperatur nisbətidir. (3) ifadəsindən görünür ki, ideal QTQ-lərin faydalı
𝑚
işinin artma təzyiqinin iki qiyməti var. l=0 olanda πmin=1 və πmax = √1/𝜏 . Aydındır ki, bu qiymətlər arasında
faydalı işin qiyməti maksimaldır. Onu təyin etmək üçün 𝜕𝑙/𝜕𝜋 𝑚 -in törəməsini sıfıra bərabər edərək alırıq.
𝜕𝑙
= CpT3(𝜋 −2𝑚 –τ) = 0
(4)
𝜕𝜋𝑚
Buradan πopt maksimum olacaq
πopt = 2𝑚√1/𝜏
Faydalı işin maksimal qiyməti isə
lmax=CpT3(1-√𝜏 )2
(5)
Beləliklə (5) ifadəsi ümumi nöqtəsi π=1 olan parobolik əyrilər sırasını təsvir edir. İdeal QTQ-nin termiki
f.i.ə.-si-si aşağıdakı ifadə ilə müəyyən olunur.
𝑙
Ƞt = 𝑞
(6)
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Burada q=CpT3(1- τπm) – 1kq işçi cismin qızmasına sərf olunan istilik miqdarıdır.
Ƞt = 1- π-m
(7)
Buradan tapılır ki, termiki f.i.ə.- Ƞt yalnız m-in müəyyən olunmuş qiymətindən, qazın fiziki
xassələrindən və π-dən asılıdır.
İdeal QTQ-nin f.i.ə -si təzyiqin yüksəlmə dərəcəsi π artanda artır Ƞt=0-dan πmin=1 olduqda Ƞt max=1-τ
qədər π=πmax. Brayton tsiklinin f.i.ə -nın maksimal qiyməti Karno tsiklinə uyğun gəlir.Məhdud hallarda l və
q sıfıra bərabər olur. l=lmax olarsa QTQ-nun f.i.ə -si 1+√𝜏 dəfə Karno tsiklinin f.i.ə -sindən kiçikdir və 1- √𝜏
ifadəsinə bərabərdir.
MAQNİT SAHƏLƏRİ VƏ ELEKTROMAQNİT DALĞALARININ İNSAN ORQANİZMİNƏ
TƏSİRİ
Niftalıyeva X.M.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: xayalaniftaliyeva7@gmail.com
İnsan orqanizmi yaşadığı təbii mühitlə tam uyğunlaşmış, yüksək dərəcədə mürəkkəb bioloji sistemdir.
Bu canlı sistemin yaşaması, onun bütün orqanlarının normal, qarşılıqlı funksional fəaliyyətlərindən asılıdır.
Məlumdur ki, bu orqanların hər hansı baİnsan orqanizmi yaşadığı təbii mühitlə tam uyğunlaşmış, yüksək
dərəcədə mürəkkəb bioloji sistemdir. Bu canlı sistemin yaşaması, onun bütün orqanlarının normal, qarşılıqlı
funksional fəaliyyətlərindən asılıdır. Məlumdur ki, bu orqanların hər hansı birinin funksional fəaliyyəti
pozularsa insan da öz sağlamlığını itirər. İnsanların xəstələnməsi hallarını törədən səbəblər olduqca müxtəlif
və çoxsaylıdır. Hazırda, bu səbəblərdən az mühüm hesab etmədiyimiz bir amilin - maqnit sahələri və
elektromaqnit dalğalarının insan orqanizminə olan təsirindən bəhs edəcəyik.
Məlumdur ki, təbiətdə, müasir həyatda insanlar daimi olaraq maqnit, elektromaqnit sahə və dalğalarının,
yüksək gərginlikli elektrik sahələrinin təsirinə məruz qalırlar.
Son vaxtlar həyatımızda geniş istifadə olunan müasir radioelektron cihazlarının işlədilməsində tədbiq
olunan müxtəlif tezlikli elektromaqnit dalğalarının və eləcə də radiolokasiya sistemlərinin işlədilməsində
istifadə olunan yüksək tezlikli elektromaqnit dalğalarının insanlara olan təsirləri daima artmaqdadır. Bundan
başqa Günəşdən gələn radio dalğalarından başlamış rentgen şüalarınadək, kosmosdan planetimizə çatan
kosmik şüa hissəciklərinin intensivliyi, Günəş plazmasının aktivləşmə dövrlərində planetimizdə maqnit
qasırğalarının baş verməsi və s. prosesləri də nəzərə almaq lazımdır.
Beləliklə, bütün bu faktorların insanlara olan təsirləri, onların yaratdıqları maqnit sahələri və
elektromaqnit dalğaları ilə baş verir.
Məlumdur ki, təbiətdə maddələr hər hansı maqnit nüfuzluğuna malikdirlər və onlar öz maqnit
nüfuzluqlarına görə paramaqnit (ferromaqnit) və diamaqnit xassəli maddələr qruplarına ayrılırlar.
Maddələrin atomlarında, mənfi elektrik yüklü elektronlarının öz nüvələri ətrafında hərəkətlərindən
elektronların ətrafında yaranmış maqnit sahələrinin qüvvə xəttləri müxtəlif tərəflərə yönəldiyindən atomların
ümumi maqnit sahələri yoxdur. Onlar neytraldırlar. Ancaq, bu maddələrə maqnitləşdirici qüvvələr (maqnit,
elektromaqnit sahələri, elektromaqnit dalğaları) təsir etdikdə onların atomlarında elektronların ətrafında
maqnit sahələrinin müxtəlif istiqamətlərə yönəlmiş qüvvə xətləri, dərhal nizamlanaraq, təsir edən
maqnitləşdirici qüvvələr istiqamətində, yaxud onlara əks istiqamətdə nizamlanıb (paramaqnit, diamaqnit
maddələr) atomların ümumi maqnit sahələrini yaratmaqla maqnitləşirlər.
Cansız təbiətdə olan maddələrdən fərqli olaraq, canlı orqanizmlərin tərkiblərində maddələrin
atomlarında yüksək tezlikli dəyişən təbii, maqnit sahələri (canlı orqanizmlərdə maddələrin atomlarının təbii
maqnit sahələrinin mənşəyi, başqa bir mövzudur) mövcuddur. Bu maqnit sahələrinin qüvvələri, orqanizmlərin
daxili orqanlarının hüceyrələrinin maddələri arasında gedən bütün fizioloji, bioloji və kimyavi prosesslərin
bilavasitə yaradıcı və aparıcı güvvələridir. Bu qüvvələr olmasa, canlı həyat da olmaz. Canlıların hüceyrələrində
maddələrin molekulyar birləşmələrinin molekulları arasında gedən prosseslərdə, bu qüvvələrin qarşılıqlı
təsirləri təbii olaraq, dəqiq müvazinətləşmişdir. Ona görə də demək olar ki, orqanizmin hər hansı sahəsinin və
daxili orqanlarının hüceyrələrində maddələr arasında gedən bioloji və fizioloji prosseslərdə, maddələrin
molekullarının malik olduqları təbii maqnit sahələrinin induktiv qüvvələrinin qarşılıqlı təsirlərinin nisbətləri,
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qismən dəyişərsə, yaxud tam itirilərsə, həmin obyektlərin mənsub olduqları daxili orqanların funksional
fəaliyyətlərinin pozulmasına səbəb olar.
Alimlərin yazdıqlarına görə eritrositlər dairəvi müstəviciklərdən ibarət üst-üstə yığılmış dəmir pul
sütunlarını xatırladan bir quruluşa malik zərrəciklərdir. Dairəvi müstəviciklərin mərkəzində, hemin əhatəsində
dəmir atomları yerləşir. Bundan başqa plazmanın tərkibində dəmir, kobalt, nikel kimi ferromaqnit maddələrin
qeyri-üzvü birləşmələrinin zərrəcikləri də vardır.
Xaricdən təsir edən maqnitləşdirici qüvvələr, insan bədəninin səthindən müxtəlif məsafələrdə olan daxili
orqanların qan damarları və kapilyarları şəbəkəsində, diamaqnit xassəli maye olan qan plazmasının müxtəlif
qatlarında hərəkət edən eritrositlərin və s. komponentlərin zərrəcikləri müxtəlif dərəcələrdə maqnitləşirlər.
Odur ki, eritrosit zərrəciklərinin bəziləri az, digərləri isə daha çox maqnitləşirlər.
İnsan həyatında, yuxarıda qeyd etdiyimiz təbii və süni maqnit, elektromaqnit sahələrinin, elektromaqnit
dalğalarının, insanlara olan zərərli təsirlərini zərərsizləşdirmək üçün, istər orqanizmin qan dövranı sistemində,
istərsə də daxili orqanlarının hüceyrələrində,atomları əlavə maqnitləşmiş maddələrin molekulyar
birləşmələrinin molekullarında yaranmış maqnit sahələri neytrallaşdırılmalıdır. Maqnitsizləşdirildikdən sonra
həmin obyektlərin maddələrində onların təbii maqnit sahələri tədricən bərpa olunur. Çünki, 50 hs tezlikli
dəyişən elektromaqnit sahəsi yaratdığı elektromaqnit dalğasının titrəyişləri, canlı maddələrdə mövcud olan,
yüksək tezlikli təbii maqnit sahələrinin varlığına təsir etmir, ancaq əlavə yaranmış maqnit sahələrini
neytrallaşdırır. Bununla da maddələrin təbii maqnit sahələri, eləcə də ,onların sayəsində maddələr arasında
təbii bioloji və fizioloji proseslər tədricən bərpa olunur. Orqanizmi narahat edən sinptomlar bir daha müşahidə
olunmur.
Məlumdur ki, təbiətdə, müasir həyatda insanlar daimi olaraq maqnit, elektromaqnit sahə və dalğalarının,
yüksək gərginlikli elektrik sahələrinin təsirinə məruz qalırlar.
Son vaxtlar həyatımızda geniş istifadə olunan müasir radioelektron cihazlarının işlədilməsində tədbiq
olunan müxtəlif tezlikli elektromaqnit dalğalarının və eləcə də radiolokasiya sistemlərinin işlədilməsində
istifadə olunan yüksək tezlikli elektromaqnit dalğalarının insanlara olan təsirləri daima artmaqdadır. Bundan
başqa Günəşdən gələn radio dalğalarından başlamış rentgen şüalarınadək, kosmosdan planetimizə çatan
kosmik şüa hissəciklərinin intensivliyi, Günəş plazmasının aktivləşmə dövrlərində planetimizdə maqnit
qasırğalarının baş verməsi və s. prosesləri də nəzərə almaq lazımdır.
Beləliklə, bütün bu faktorların insanlara olan təsirləri, onların yaratdıqları maqnit sahələri və
elektromaqnit dalğaları ilə baş verir.
Maddələrin atomlarında, mənfi elektrik yüklü elektronlarının öz nüvələri ətrafında hərəkətlərindən
elektronların ətrafında yaranmış maqnit sahələrinin qüvvə xəttləri müxtəlif tərəflərə yönəldiyindən atomların
ümumi maqnit sahələri yoxdur. Onlar neytraldırlar. Ancaq, bu maddələrə maqnitləşdirici qüvvələr (maqnit,
elektromaqnit sahələri, elektromaqnit dalğaları) təsir etdikdə onların atomlarında elektronların ətrafında
maqnit sahələrinin müxtəlif istiqamətlərə yönəlmiş qüvvə xətləri, dərhal nizamlanaraq, təsir edən
maqnitləşdirici qüvvələr istiqamətində, yaxud onlara əks istiqamətdə nizamlanıb (paramaqnit, diamaqnit
maddələr) atomların ümumi maqnit sahələrini yaratmaqla maqnitləşirlər.
TRANSFORMATORUN TƏNZİMLƏMƏ DOLAQLARINDA YARANAN İMPLUS
GƏRGİNLİKLƏRİNİN TƏDQİQİ
Novruzlu R.E.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: royalnovruzlu777@gmail.com
İnkişaf etmiş energetika sisteminin irəliyə yönəlmiş inkişaf strategiyasında tələbatçıların elektrik
enerjisi ilə fasiləsiz, keyfiyyətli təchizatında enerji generasiyaedici və həmçinində ötürücü qurğuların
(transformator və generator) böyük əhəmiyyəti vardır.Ama qeyd edilən avadanlıqların yüksək gərginliyə
hesablanmış olması onların izolyasiyalarına yönəlmiş təsir edici gərginliklərin alimlər tərəfindən
araşdırılmasına və əlavə hesabatların aparılmasına gətirib cıxarmışdır.Müəyyən əldə olunan nəticələrə
baxmayaraq izolyasiya müqaviməti,atmosfer ifrat gərginliyi,implus gərginliyinin izolyasiyaya təsiri
dövrümüzün hal-hazırki zamanında da araşdırılmaqda davam etdirilir. Bu problemin tam həll edilməsinin əsası
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dəqiq riyazi-fiziki araşdırmalar,hesabatlar olduğu üçün yanaşmaların hansı səviyyədə olmasından asılı
olmayaraq hələ uzun zaman alimləri bu barədə düşündürəcəkdir.
İmplus gərginliyi və.s təsirləri nəzərə almasaq onda transformatorun dolaq izolyasiyası cox incə və
kiçik və həmçinin istifadə olunacaq materialın daha az miqdarda olmasına və buna uyğu olaraqda amartizasiya
ayırmalarının ilkin istehsal xərclərinin bir sözlə iqtisadi səmərəliliyin əldə olunmasına gətiribb
çıxaracaqdır.Ama bu heçdə belə deyil.Bunun nə üçün belə olmadığını göstərmək üçün trasformatorun daxili
quruluşunu birdaha nəzərdən keçirək.Transformator polad vərəqlərdən yığılmış nüvədən və onun üzərinə
sarınmış dolaqlaqlardan ibarət olub,elektromaqnit induksiya prinsipi əsasında işləyən,gücü və tezliyi
dəyişmədən gərginliyi artırıb vəya azaltmağa imkan verən elektromaqnit,elektrostatik aparatdır.
Transformatorun daxili quruluşunda dolaqları təşkil edən sarğıların kiçik tutuma malik olması burada
implus gərginliyin qeyri xətti paylanmasına gətirib çıxarır.Bunun üçündə istehsalçı şirkətlər transformatorları
izolyasiya sinifi yüksək və buna uyğunda qabarit ölçüləri böyük istehsal edirlər.Lakin bu amillər implus
gərginliyin paylanma əmsalını aşağı salır.Bu öz növbəsində dolaqlar arası məsafənin tənzimini və gərginliyin
təsiri ilə meyletmənin simulyasıyasını bir neçə dəfə təkrar həyata keçirmə kimi yeni istehsal prasedurlarını
ortaya çıxarır və buda öz növbəsində birbaşa istehsalçı şirkətin işini çətinləşdirir və mürəkkəbləşdirir. Sonralar
transformatorun implus və ifrat gərginliyə dözümlülüyün artırılması üçün dolaqlar bərabər məsafəli lakin
nisbətən biri-birindən müəyyən məsafəli aralı sarınma texnologiyasından istifadə olundu. Bu üsulda öz
növbəsində mürəkkəb montaj prosesinin yaranmasına,artıq vaxt itgisinə gətirib çıxarırdı. Ötən əsirin 30-cu
illərindən başlayaraq implus gərginliyin və ifrat gərginliyin transformatorun dolaqlarına təsiri
öyrənilməkdədir,bu gündə bu proses davam etdirilir.
Yüksək gərginlikli avadanlıqların sınağı zamanı izolyasıya müqavimətinin yoxlanması əsas ehtibarı ilə
sabit gərginliklə aparılır ki, buda öz növbəsində izolyasıyanın dözümlülük həddi üçündü.
Hal hazırda transformatorların ifrat gərginliyə qarşı dözümlülük həddini yoxlamaq üçün implus
gərginlik sınağından isdifadə olunur.Normal izolyasiyaya malik transformatorlar ildırım implus gərginliyi ilə
sınanırlar.Burada əsas önəm kəsb edən implus tezliyin qiymətindən asılı olaraq ildırım gərginliyinin
izolyasıyaya çox güclü dağıdıcı təsirinin mıqdarını öyrənmək və izolyasıyanın yol verilən standartlar əsasında
hazırlanmasına çalışmaqdır.
Texnologiyanın inkişafı sayəsində müasir dövrdə transformatorun dolaqlarında yarana biləcək implus
gərginliklərin transfomatorun işinə necə təsir etməsini artıq müəyyən cihazlar vasitəsi ilə qismən yoxlamaq
mümkündür.Hal hazırda bu sınağı apara biləcək qurğunu implus generatoru adlandırırlar.İmplus generatoru
transformator induksiya dalğası,kompazit izalyasiya dalğası və.s özündə yaradaraq transformator və onun
dolağının implus gərginliyə necə reaksiya verə bildiyini əvvəlcədən bizə qisməndə olsa nümayiş etdirmiş olur.
Energetikanın məqsədyönlü inkişafı ilə bərabər önə çıxan energetik(fiziki,elektrotexniki,riyazi)və
iqtisadi problemlərin aradan qaldırılması üçün alimlərin və həmçinin mühəndis-texniki heyyətin durmadan
araşdırma aparması və ən optimal həll üsulunu taparaq irəli sürməsi həm energetik inkişafın sürətinə həm də
daha qabaqcıl texnologiyaların əldə edilməsinə zəmin yaradacadır.
ÜÇ FAZALI TRANSFORMATOR DOLAQLARINDA YARANA BİLƏN İMPLUS
GƏRGİNLİKLƏRİNİN TƏDQİQİ
Novruzov Ə.İ.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: alinovruzov95@gmail.com
Energetika sisteminin inkişaf strategiyasında tələbatçıların fasiləsiz,keyfiyyətli elektrik enerjisi
təchizatında enerji qurğularının(transformatorlar,generatorlar) böyük əhəmiyyəti vardır.Elektrik enerjisinin
ötürülməsində və paylanmasında əsas rol oynayan transformatorlar yüksək gərginliyə davamlı şəkildə dizayn
edilməlidir. Xüsusilə transformatorların ildırım vurmasına və ya keçid zamanı baş verən yüksək tezlikli
həddindən artıq gərginliyə davamlı olması gözlənilir.İstismardakı transformatorun izolyasiya quruluşu yüksək
gərginliklərə dayanıqlılıq baxımından çox önəmlidir.Müəssisədəki yüksək gərginlikli sistemə qoşulmuş
transformatorlar zaman-zaman atmosfer boşalmalarından təsirlənə bilər. Məlum olduğu kimi, ildırım hava
xəttinə enerji ötürmə sistemini vurduqda,yüksək amplitudlu dalğalar meydana gəlir. Bu dalğaların amplitidu
impuls cərəyanından və impulsun meydana gəldiyi yerdəki impuls impedansından asılıdır. Bir qayda olaraq,
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transformatorun nominal gərginliyindən bir neçə dəfə çox ola bilər. Transformatorlar izolyasiya baxımından
bu impuls gərginliklərinə davam gətirəcək şəkildə istehsal edilməlidir. Bu tədqiqatın
məqsədi
transformatorların zaman-zaman ildırım impulsunun gərginliyinə məruz qalmaları halında bu yüksək
gərginliklərə qarşı dayanıqlılığını sınamaqdır.İmpuls gərginliyinin qiyməti sıfırdan maksimuma çox tez qalxır,
sonra nisbətən tədricən azalır.
Üç fazalı transformatorun impuls gərginliyinə dayanıqlılıq test üsulu aşağıdakılarla xarakterizə olunur:
üç fazalı transformatorun yüksək təzyiqli sarğısı ulduz birləşmə rejimidir; üç fazalı transformatorun aşağı
təzyiqli sarğısı üçbucaq birləşmə rejimidir
Transformator test laboratoriyalarında bu sınağı gerçəkləştirmək üçün implus generatorlarından istifadə
olunur. İmpuls generatorlarının iş pirinsipinin sxemi aşağıdakı kimidir:
R - reostat dalğanın cəbhəsi müqaviməti Rc və cəphə tutumu Cc vasitəsilə tənzim olunur. İmpuls
gərginlik generatorunun əsas elementləri müqavimətlər, kürə boşaldıcıları isə kondensatorlardır. Ədəbiyyatda
bu dövrə elementlərinin yaratdığı dövrəyə Marksın Çox Laylı Konteksti deyilir.
Gərginlik impuls generatorlarda alışdırma aralıq və ölçü boşaldıcıları işlədilir. Generatoru işə salmazdan
əvvəl təhlükəsizlik texnikasına aid olan bütün əməliyyatlar yerinə yetirilir. Generatorun bir impuls gərginliyi
yaratması üçün əvvəlcə kondansatör qrupları paralel olaraq yüklənir.Daha sonra kürə boşaldıcıları tətiklənir
və kondensatorler ön və arxa rezistorlar vasitəsilə ardıcıl olaraq boşaldılır. Bu generatorlar tərəfindən istehsal
olunan impuls gərginlikləri müsbət (+) və ya mənfi (-) qütblərdə ola bilər.
İmplus
gərginliyi
əyrisi
şəkildə
göründüyü kimidir. Burada 𝑈𝑚 implus
gərginliyinin amplitudunu ifadə edir.Bu eyni
zamanda sınaqdakı transformator fazalarına
tətbiq olunacaq gərginlik dəyəridir.Bu əyridə 𝑇1
və 𝑇2 zamanlarının tapılması üçün şəkildən də
görüləcəyi kimi 𝑈𝑚 gərginliyinin 0,3 və 0,9 qatı
hesablanıb bu nöqtələrdən üfüqi oxa paralellər
çəkilərək əyri sahəsini kəsən nöqtələr var. Bu
nöqtələri birləşdirən xətt çəkilərək,üfüqi oxu və
dalğanın təpə nöqtəsindən üfüqi oxa çəkilən
paraleli təxmin edilir.Üfüqi ox üzərində olan
nöqtə implus gərginliyinin Nominal başlanğıc
nöqtəsi olaraq adlandırılır.Təpə nöqtəsindən
çəkilən paralellə bu xəttin kəsmə nöqtəsindən aşağıya doğru bir xətt endirilir.Bu xəttin üfüqi oxu kəstiyi nöqtə
𝑇1 nöqtəsidir. Sonra 𝑈𝑚 gərginliyinin 0,5 qatı hesablanaraq buradan üfüqi oxa əyriyə qədər uzanan bir paralel
çəkilir və əyri ilə kəsişmə nöqtəsi tapılır.Bu nöqtədən üfüqi oxa endirilən şaquli xəttin üfüqi oxu kəstiyi nöqtə
𝑇2 nöqtəsidir.Buna görə də implus gərginliyinin aşağıdakı 3 şərtlə təyin olunduğunu ifadə edə bilərik:
𝑈𝑚 : implus gərginliyinin amplitudur. Dəyəri standartlarda və spefikasiyalarda verilir. (Dözümlülüyü ± 3%);
𝑇1 : qısa müddətli yüksəlmə intervalıdır.Qiyməti 1,2 𝜇s ± 30%; 𝑇2 :uzunmüddətli azalma intervalıdır. Qiyməti
50 𝜇s ± 20%.
Test edilərkən əvvəlcə generator tənzimlənir.Sınaq gərginliyinin 50%-i qədər alçaq bir gərginlik sınaq
olunan transformator sarğısının fazalarından birinə tətbiq olunur.Bu zaman dolağın digər fazaları mütləq
torpaqlanmış olmalıdır.
İNNOVATİV TEXNOLOGİYALAR VƏ ONLARIN GƏMİ QAZANLARINDA TƏTBİQİ
Qazıbəyov T.D., Abuşov Q.B.
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
E-mail: mexanik.1995@inbox.ru , khan.abuşov@gmail.com
Dünyada “innovativ” termini elmi dövriyyədə ilk dəfə olaraq XIX əsrdə istifadə edilmişdir.
Ensiklopedik mənbələrdə “innovativ” terminin şərhinə birmənalı yanaşma yoxdur. Belə ki, “Vikipediya”
sərbəst ensiklopediyasında “innovasiya” termininin izahı aşağıda göstərilən iki variantda verilmişdir:
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-innovativ termini (ingiliscə innovation) – bazarın tələbinə görə proses və məhsulların effektivliyinin
keyfiyyətcə artmasını təmin edən yeniliklərin tətbiqidir;
-innovativ termini – latın mənşəli (novatio) olub “yeniləşmə” (yaxud dəyişilmə) mənasını verir, “in”
sözönü latın dilindən tərcümədə “istiqamətində” mənasını verir. Beləliklə “innovation” termini hərfi mənada
tərcümədə “istiqamətdə yeniləşmə” deməkdir.
Ölkəmizin bazar iqtisadiyyatına keçidi ilə əlaqədar olaraq son 15-20 ildə Azərbaycanda da, digər
ölkələrdə də olduğu kimi, innovasiya probleminə elmi ədəbiyyatda geniş baxılmışdır. Azərbaycan
tədqiqatçılarının fikrincə, innovativ termininin mənası “yeniliketmə” deməkdir. İnnovasiya – yeniliketmə və
ya yeniliklərin tədbiqi üzrə istehsal əsas fondları vasitəsilə texniki parametrlərin təkmilləşdirilməsi üzrə
reallaşan tədbirlərdir. Bu təkmilləşmələr aşağıdakı iki istiqamətdə həyata keçirilir: texnoloji təkmilləşmələr
üzrə yeniliketmə; yeni məhsulun istehsalı üzrə yeniliketmə.
İnnovativ texnologiyalar dedikdə əvvəllər məlum olmayan parametrlər, proseslər və sistemlər sahəsində
sıçrayış, biznes-proses və texnologiyaların kəskin yeniləşməsi, personalın təhsilinin və ixtisas dərəcəsinin
artırılması mərhələsi, biznesin strukturunda ciddi dəyişikliklər, layihələrin gəlirliyi və s. yeniliklər başa
düşülür.
Gəmi energetik qurğularına, o cümlədən gəmi qazanlarına tətbiqi baxımdan innovativ texnologiyalar bir
neçə istiqamətdə istifadə oluna bilər: gəminin, o cümlədən energetik qurğuların təhlükəsizliyinin artırılması
istiqamətində; enerji qurğularının yanacaq faydalılığının artırılması istiqamətində; enerji qurğularının
kompaktlığının artırılması istiqamətində; enerji qurğularının ekoeffektivlik göstəricilərinin artırılması
istiqamətində.
İnnovativ texnologiyaların tətbiqi baxımdan, yuxarıda göstərilən istiqamətlər dənizçilik sahəsində
beynəlxalq təşkilatların, o çümlədən Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının (İMO) tələblərində əks olunub.
Gəmi odborulu qazanlarının yanacaq faydalılığının, kompaktlığının və ekoeffektivlik göstəricilərinin
artırılmasını təmin etmək məqsədilə qazanın odborusunda və konvektiv qızma səhtlərində (tüstü
borucuqlarında) innovativ texnologiyaların işlənməsi və qazanda tətbiqi aktual problemlərdən biridir.
Qazanların effektivliyinin artırılması problemi həmişə diqqət mərkəzində olub və buna müxtəlif
tədqiqatlarda baxılıb. Qazanların effektivliyinin artırılması onun həyat fəaliyyətinin aşağıda göstərilən bütün
mərhələlərində təmin olunmalıdır: qazanın layihələndirilməsi mərhələsində; qazanın zavodda istehsalı
mərhələsində; qazanın gəmidə quraşdırılması mərhələsində; qazanın istismarı mərhələsində.
İnnovativ elmi-texniki yeniliklərin layıhələndirmədə düzgün tətbiqi qazanın yuxarıda göstərilən bütün
effektivlik göstəricilərinin artmasını təmin edəcəkdir. Qazanın faydalı iş əmsalını artırılması üçün
aşağıdakılara diqqət yetirmək lazmdır: daha müasir forsunka qurğusunun seçilməsi; odborulu qazanlarda
odborusunun profilinin formasının optimal seçilməsi; hava artıqlıq əmsalının qiymətinin optimal seçilməsi;
atmosferə atılan tüstü qazlarının temperaturunun aşağı salınması; odborusunda və tüstü borucuqlarında
istilikötürmənin intensivləşdirilməsinin təmin olunması.
Bu məruzədə əsas diqqət odborusunun profilinin formasının optimal seçilməsinə, odborusunda və tüstü
borucuqlarında istilikötürmənin intensivləşdirilməsinin təmin olunmasına veriləcək.
Odborusunun formasının optimal seçilməsi həm faydalı iş əmsalının artmasına, həm də qazanın
ekoeffektivlik göstəricisinin yaxşılaşmasına müsbət təsir göstərir. Qdborusunun profilinin beş forması
fərqləndirilir: düzbucaqlı forma; kvadrat forma; dairəvi forma; üfiqi ellepsvarı; şaquli ellepsvari.
Odborusunda istilikmübadiləsi prosesinin intensivləşdirilməsi üçün innovativ texnologiyalar üç
istiqamətdə tətbiq oluna bilər. Birinci istiqamətdə odborusunda tüstü qazları tərəfdən qabırğalar yerləşdirməklə
istilikvermə əmsalını artırmaq olar. Qabırğalar odborusunun yerləşməsindən (üfüqi yaxud şaquli) asılı olaraq
eninə və uzununa yerləşdirilə bilər
İlk dəfə olaraq bu texnologiya “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin “Xəzər Dəniz Nəqliyyat
Layihə-Axtarış və Elmi-Tədqiqat İnstitutu” tərəfindən layihələndirılən məhsuldarlığı 3000 Kq/saat və işçi
təzyiqi 1,0 MPa olan LMBQ-3000/Ş markalı şaquli buxar qazanında tətbiq olunmuşdur.
İkinci istiqamətdə isə odborusunda ikinci şüalandırıcını yerləşdirmək olar. Bu texnologiyanın tətbiqi
odborusunda istilikmübadiləsinin intensivləşməsini təmin edəcək, nəticədə odborusunda qazların maksimal
temperaturasının azalmasına səbəb olacaq, bu da öz növbəsində qazların tərkibində NOx qazlarının əmələ
gəlməsini 20-25 % azaldacaq. Hazırda istismar olunan gəmi qazanlarında bu texnologiya tətbiq olunmur. Bu
texnologiyanı yeni layihələndirilən qazanlarda, yaxud əsaslı təmir zamanı qazanlarda tətbiq etmək olar.
Üçüncü istiqamət odborusunun profilinin optimal seçilməsidir. Hazırda Dünya təcrübəsində gəmi
qazanlarının layihələndirilməsi və istehsalı təcrübəsində dairəvi profilli odboruları tətbiq olunur. Son 5-10 ildə
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aparılan nəzəri və təcrübi tədqiqatlar göstərir ki odborusunun formasının ellepisvari seçilməsi qazanın F.İ.Ə.
artmasına (1-2 %), eyni zamanda onun ekoeffektivlik göstəricisinin yaxşılaşmasına (NOx qazlarının 20-30 %
azalmasına) səbəb olur (şəkil 1).

Şəkil 1.Ocaq kamerasının profilləri
a) üfiqi ellepisvarı forma, a =0,26 m, b=0,2 m (a/b=1,3)
b) şaquli ellepisvarı forma, a =0,26 m, b=0,2 m (a/b= 1,3)
Nəticə olaraq demək olar ki qazanlarının layihələndirilməsi və təmiri mərhələsində innovativ elmitexniki yenilikləri tətbiq etməklə onların işinin effektivliyini artırmaq olar. Bu məqsədlə odborusunun
profilinin düzgün seçilməsi, odborusunda qabırğaların və ikinci şüalandırıcının yerləşdirilməsi, həmçinin tüstü
borucuqlarında istilikötürmənin intensivləşdirilməsi metodlarını, o cümlədən mürəkkəb metotodlarının tətbiq
edilməsi tövsiyyə olunur.
SƏNAYE AVTOMATLAŞDIRILMASINDA OPC TEXNOLOGİYASI
Qədirli T.R
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: Qt1996@mail.ru
Bəzi şirkətlər bu problemləri həll etmək üçün bir araya gəldi ki, bu sistem kompleksi yaratdı və bir
problem və ya yeni bir həll ortaya çıxdığında zaman itkisinə səbəb oldu və OPC standartlarını (Obyektlərin
bağlanması və Koordinasiyası) inkişaf etdirdi. Bu səbəbdən, prosesin idarə edilməsi üçün OLE standartları
(OPC) - "obyektlər" prosesin idarə edilməsində yaranıb və müxtəlif nəzarətçilər arasında ünsiyyət üçün servermüştəri arxitekturası əsasında hazırlanmışdır. OPC texnologiyası artıq bir çox şirkətdə bir çox həssas
proseslərdə istifadə edilə bilərənaye avtomatlaşdırma mütəxəssisləri üçün eyni mühitdə bir cihazdan digərinə
məlumat ötürülməsi və ya bir-biri ilə əlaqə qurulması tez-tez bir maneədir. Sistemin istehsalçıları, sənaye
ünsiyyətində öz protokollarını istifadə edən cihaz, bu vəziyyətin əsas səbəblərindəndir, həm istehsalçılar, həm
də son istifadəçilər mənfi təsir göstərir. OPC konsepsiyası bu sahədə mövcud olan maneələri aradan qaldırmaq
üçün sənaye avtomatlaşdırma sistemləri və sənaye rabitə sistemləri və avtomatlaşdırma istehsalçılarının
avtomatlaşdırılmasına daxil edilmişdir.
OPC, Microsoft Object Orientation and Deployment (OLE) / Component Object Model (COM)
standartına əsaslanır. OLE / COM, müxtəlif Microsoft tətbiqlərini inteqrasiya etmək məqsədilə obyekt
yönümlü bir texnologiyadır. OPC bir OLE-based rabitə standartıdır və müxtəlif avtomatlaşdırma səviyyəsi
arasında sürətli və etibarlı bir əlaqə təmin edir. OLE texnologiyasından istifadə edərək, OPC, müxtəlif
tətbiqlər, üsullar və obyektlər arasında məlumat mübadiləsi üçün standartlaşdırılmış bir üsul təmin edir, ya da
bir idarəetmə proqramı və ya proses nəzarətində istifadə olunan bir proqram olsun. Rabitə infrastrukturunu
hazırlayarkən, OLE OPC həmçinin məlumat axınının sürətinin müəyyən edilməsi və bu əsaslara zaman
bilikləri əlavə edilməsi kimi avtomatlaşdırma yönümlü funksiyaları da əlavə edir.
OPC protokol deyil, OPC data konfiqurasiya qabiliyyətinə əsaslanan standartlaşdırılmış bir yanaşmadır.
Yəni, müştəri üçün müstəqil, standartlaşdırılmış bir interfeys təmin edir. Bu standart funksiyalar OPC
Assosiasiyası tərəfindən dəstəklənir. OPC Assosiasiyası tərəfindən qoyulmuş bu yeni standartla, mübadilə
etmək istədiyimiz kommunikasiya proqram məhsulunun daxili strukturunu bilməməyimiz lazım idi. Bütün
avadanlıq və proqram istehsalçıları, sistemlərinin daxili strukturlarını bölüşmədən ehtiyac olmadan xarici
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dünya bir standart interfeyslə açma imkanı əldə edir. Beləliklə, OPC daha geniş istifadə sahəsini tapıb. OPC
məlumatların yaradılması (PLC / DCS) və məlumat istifadə cihazları (HMI) arasında aralıq səviyyəsidir. Hər
iki blok bir-birinin daxili strukturu haqqında çox məlumatsız məlumatların mübadiləsinə imkan verir. Bununla
yanaşı, bəzi geniş istifadə olunan avadanlıqlar üçün müxtəlif OPC serverləri istehsal edən firmaların
mövcudluğu istehsalçıdan asılılığı aradan qaldırmışdır. Qısacası, OPC standartını dəstəkləyən məhsul birbaşa
OPC uyğun olan hər hansı məhsulla əlaqə saxlaya bilər.
OPC-nin bir üstünlüyü, sənaye cihazlarının seçilməsi və markadan asılı olmayaraq son istifadəçi seçmək
azadlığı məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılmasıdır. Xüsusi bir drayverə ehtiyac yoxdur, beləliklə də
adaptasiya xərcləri də azalır.
İSTİLİK İZOLYASİYA MATERİALLARININ NÖVLƏRİ
Qədirli T.R
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: Qt1996@mail.ru
Sənayedə geniş tezlik diapazonunda izolyasiya materialları istifadə olunur. Struktur və qurğularda istilik
izolyasiyası və istilik itkiləri "istilik izolyasiyası" adlanır. Texniki cəhətdən istilik izolyasiyası iki müxtəlif
temperatur arasında istilik köməyini azaltmaq üçün istifadə olunur. İstilik yalıtımı sayəsində binanın xidmət
müddətini uzatmaq, istifadə üçün rahat və rahat bir yer təmin etmək və binanın istifadəsi zamanı yanacaq və
soyutma üçün böyük xərclərin alınması mümkündür.
İstilik izolyasiya materialı kimi geniş istifadə olunan köpüklü polistirol (GEPS) folqa bir spirt
monomerinin polimerləşməsi yolu ilə neftdən əldə edilən köpüklü, bərk və adətən ağ rəngli termoplastik
materialdır.
Alınmış nəticələr köpüklü polistirolun bir sıra inkişaf və təkmilləşdirmə istiqamətlərini müəyyən etməyə
imkan verir. Köpüklü polistirolun hazırlanması üçün materialın keyfiyyətinin artırılması məsələləri böyük
diqqət tələb edir.
Azaldılmış histerezis ilgəyi sahəsi ölçülü və maqnit induksiyasının artırılmış doyma dərəcəsi ilə
naziktəbəqəli poladların istifadəsinə keçid vacibdir. Maqnitkeçirici hazırlanması üçün maqnit dielektriklərin
istifadə olunması perspektivli ola bilər.
GEPS-in müxtəlif xüsusiyyətlərinin araşdırılmasına, məsələn qabarit ölçülərinin azaldılmasına
məsələləri, maqnitləndirmə ailəsini uyğunlaşdıran tənliyin məlum olmayan parametrlərin hesablanmasına,
pres materialının doğranmasında istifadə olunan vibroələyin dinamiki sisteminin əsas amplitud-tezlik
xarakteristikası müəyyən edilməsinə, zamandan, lövbərin yerləşdiyi yerdən və yüklənmə ölçüsündən asılı
olaraq dəyişən səpələnmənin maqnit
sahəsinin zaman xarakteristikasının mexaniki rəqslər amplituduna etibarlı nəzarətin təmin edilməsinə
çoxsaylı tədqiqatlar həsr olunmuşdur. Yuxarıda aparılmış analiz müəyyən etməyə imkan verir ki, hal-hazırda
GEPS pazırlanması. proseslərində proseslər, xüsusilə orta güc ötürülmə prosesi, idarəedici amillərin nisbəti,
energetik göstəricilər (məsələn, f.i.ə.) kifayət qədər öyrənilməmişdir, həmçinin EVT səmərəli idarəetmə
sistemi ilə bağlı vacib məsələlərin həllini tam tapmamışdır.Bu amillərə əsaslanaraq qeyd etmək lazımdır ki,
idarəedici faktorların işlənməsinə yönəlmədən öncə əlavə tədqiqatlar aparmaq və aşağıdakı məsələləri həll
etmək vacibdir:
- GEPS hazırlanması prosesinin nəzəri əsaslarının öyrənilməsi;
- Sahə şininin, intellektual vericilərin və icra mexanizmlərinin seçilməsi;
- Proqramlaşdırılan məntiqi kontrollerin seçilməsi və proqramlaşdırılması;
- WinCC SCADA sistemi əsasında istilik izolyasiya materiallarının hazırlanması texnoloji prosesinin
idarə edilməsinin WEB idarəetmə sisteminin qurulması.
GEPS-in yüksək istilik izolyasiyası sayəsində quru və durgun bir havadır, çox sayda bağlanmış
gözenekli hüceyrələrə qapalı olur.GEPS istifadə edərək, istilik və soyutma binaları üçün enerji qənaəti
minimuma endirilir (60%). Vaxt keçdikcə yanmaz, yorulmur, korlanmaz və köhnəlmir, asanlıqla kəsilir və
istifadə olunur, zamanla fiziki xüsusiyyətlərini itirmir, yüksək su və nəm tutma ehtimalı vardır. GEPS istifadə
sahəsindən asılı olaraq hər hansı bir qalınlıqda istehsal edilə bilər. Termal izolyasiya materialları adətən 15-30
kq / m3 qalınlığında əldə edilir.
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BUXAR TURBİNLİ İSTİLİK ELEKTRİK STANSİYALARIN İSTİLİK MÜBADİLƏ
QURĞULARININ İŞİNİN EFFEKTİVLİYİNİN ARTIRILMASI
Qədirli Z. Z.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: qedirlizaman7@gmail.com
Son zamanlar istilik elektrik stansiyaların kritikdən daha yüksək (superkritik) parametrlərlə işlədilməsi
ilə əlaqədar olaraq daha səmərəli işləyən enerji bloklarının yaradılması tələb olunur. Belə blokların f.i.ə. halhazırda işləyən blokların f.i.ə.-dan böyükdür.
Bu cür aparatları yaratmaq üçün onların etibarlı işləməsini və yığcam olmasını təmin etmək lazımdır.
Belə aparatlarda metalın normal tempratur rejimini istilikvermənin intensivləşdirilməsilə əldə etmək olar.
Buna görə də buxar turbinli elektrik stansiyalarında güclü və səmərəli enerji blokların yaradılması
zamanı istilik mübadilə aparatlarında istiliyin ötürülməsiniu intensivləşdirmək lazımdır
Energetika, neft emalı və qaz sənayesində müxtəlif istilik mübadilə aparatlarından istifadə
olunur.Energetik qurğularda istilik mübadiləsini intensivləşdirməklə onların iqdisadi göstəricilərini
yaxşılaşdırmaq olar.Bunun üçün istilik mübadilə aparatlarında profillənmiş borulardan istifadə
edilir.Texnikanın bəzi sahələrində yüksək temperaturlu səthləri effektiv soyudanda onların metalının
etibarlılığı qorunurvə aparat uzun müddət dayanıqlı işləyir.Belə proseslərdə də istilikvermənin
intensivləşdirilməsi məqsədə uyğun olur.Dissertasiya işidə belə bir mövzuya həsr olunmuşdur.İstilik
mübadilənin intensivləşdirilməsi yolu ilə aparatın qabarit ölçüləri azalır və metal sərfi azalır.
Stansiyanın istilik mübadilə aparatlarında,əsasən yüksək və alçaqtəzyiqli qızdırıcılarda və
kondensatorda profillənmiş borulardan istifadə edildikdə boru divarının temperatur rejimini və istilikvermə
prosesini tədqiq etməkdən ibarətdir.
İşdə stasionar rejimdə istilikvermənin tədqiqi üçün təcrübi üsul qəbul olunmuşdur.
Təcrübə sahəsi hazırlanmış,hamar və profillənmiş borularda su və toluolla təcrübələr aparılmış və alınan
nəticələr müqayisə olunmuşdur.Məlum olmuşdur ki,profillənmişboruda istilikvermə əmsalı, düz boruya
nisbətən yüksəkdir. Kondensatorda profillənmiş boru tətbiq etdikdə, kondensatorda təzyiq azalır,turbinin gücü
artır və yanacağa qənaət olunur.
Alınan nəticələrin İES-in istilik mübadilə aparatlarında tətbiqi nəzərdə tutulur.
KOSMİK ƏSASLI GÜNƏŞ ENERJİSİ SİSTEMLƏRİ İLƏ YER ƏSASLI GÜNƏŞ ENERJİSİ
SİSTEMLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏDQİQİ
Qulamzadə S.N.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: samir.gulamzada@gmail.com
Dövrümüzdə Günəş enerjisindən istifadənin tələbatlı olması və istifadə mühitindən asılı olaraq
səmərəlilik göstəricilərinin dəyişməsi tədqiqat obyektini kifayət qədər aktual edir. Nəticələr Günəş enerjisinin
tətbiqində gələcək prespektivlər üçün önəmli baza xarakterini daşıyır.
Tezis bizə güc generasiyası üçün hansı sistemin daha yaxşı olduğunu və bizim onlara nəyə görə
uyğunlaşdığımız haqqında məlumat verir. Bu qarşılaşdırma Günəş sabitinin ortalama 1367 W/m2 (astronomik
vahid) olduğu nəzərə alındıqda geosinxron Yer orbiti "GEO" və EBSP* ilə sabit dünya orbitində qurulan
SBSP* sisteminin səmərəliyi əsasında edilmişdir. Sistemin səmərəliliyi nəzərə alındıqda ötürmədəki itkilər
sonradan elektrik gücünə çevirilir.
Kosmik Əsaslı yanaşma.SBSP konsepti Peter Qlaser və Artur D. Little tərəfindən özlərinin reportunda
icad edilib. Daha detallı araşdırma NASA və enerji departamentinin Peyk Güc Sistemi Konseptinin tətbiqi və
Qiymətləndirmə Reportunun dəyərləndirmə proqramında edilmişdir.
Başlanğıc addım olaraq istinad fikrindən istifadə edərək 1 GW SBSP-nin ümumi səriştəliyini müəyyən
etmək üçün araşdırma aparılır. SBSP-nın ümumi işinin qiymətləndirilməsinin hesablanması üçün əvvəlcə hər
addımın səmərəliliyi hesablanmalıdır.
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1. Fotovoltanik sabit cərəyana çevirilmə
2. Moonokristal gücü və paylama səmərəliliyi
3. Sabit cərəyandan RF – yə çevirilmə
səmərəliliyi
4. Mikrodalğalı antenna ilə mərhələli olaraq
görüntülənmiş itkilərin yerləşməsi
5. Mikrodalğalı ötürülmə üçün atmosfer söndürmə

6. Toplama sahəsinin RF səmərəliliyi
7. "RF", "DC" cərəyanını yönləndirmək üçün
radiotezlik dönüşümü
8. Sabit cərəyanın dəyişən cərəyana çevirilmə
səmərəliliyi
9. Moonokristal gücü və paylama səmərəliliyi

SBSP-nin riyazi hesablama ilə səmərəliliyinin təyini.Ortalama günəş sabitində, günəsdən gələn enerji
1367 (W/m2)-dir və SBSP tərtibatı hal-hazırda kosmosda olduğuna görə havanın vəziyyəti, atmosferik
zəifləmə və gecə/gündüz döngüsü kimi hər hansısa bir əngəllə qarşılaşmayacaq. Ümumi olaraq Fotovoltanik
sabit cərəyan çevirilməsinin effektivliyi 30 faizdir.
1367 (W/m2)*30/100= 410.100 (W/m2) (1)
Növbəti olaraq monokristal və paylanma səmərəliliyi 99 faizdir və qalıq güc sıxlığı isə 410.100 W/m2
410.100 (W/m2)*99/100= 405.99 (W/m2) (2)
Sabit cərəyan RF çevrilməsinin səmərəliliyi 85 faizdir və qalıq güc sıxlığı 405.999 W / m^2 dir
405.99 (W/m2)*85/100= 345.09915 (W/m2) (3)
Bundan sonra artıq enerji mikrodalğalı radio tezliyi dalğasına çevirilir - 345.099 W/m^2
345.09915 (W/m2)*90/100= 310.589 (W/m2) (4
Həmin mikrodalğalı enerji yerə ötürülür və atmosferdə müəyyən qədər enerji itkisi olur. Buna görə də
mikrodalğalı ötürülmədə atmosferik zəifləmə 90 faizdir.
310.589 (W/m2)*90/100= 279.53010 (W/m2) (5)
279.53010 W / m2 enerji yerə çatır və yerdə antenna vasitəsi ilə toplanır. RF-nin toplama səmərəliliyi 90
faizdir.
279.53010 (W/m2)*90/100= 251.57709 (W/m2) (6)
251.57709 W/m2 enerji sabit cərəyana çevirilir və bu çevirilmənin səmərəliliyi 90 faizdir.
251.57709 (W/m2)*90/100=226.41938 (W/m2) (7)
Hal-hazırda enerji sabit cərəyan formatındadır və növbədə həmin sabit cərəyan dəyişən cərəyana çevirilir, bu
çevirilmənin səmərəliliyi 94 faizdir.
226.41938 (W/m2)*94/100=212.83422 (W/m2) (8)
Yerdə güc monokristali və paylanma səmərəliliyi 95 faizdir və bütöv güc sıxlığı 202.19251 W / m2
212.83422 (W/m2)*95/100=202.19251 (W/m2) (9)
TRANSFORMATOR DOLAQLARINDA İMPULS GƏRGİNLİYİNİN TƏSİRİ ZAMANI
YARANAN KEÇİD PROSESLƏRİNİN TƏDQİQİ
Quliyev Ç.M.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: Cingiz.quliyev.1998@mail.ru
Transformatorlar elektrik verilişi xətləridən gələn yüksək gərginlik dalğalarından mühafizə olunurlar,
çünki bələ hallarda dolaqlarda onun izolyasiyası üçün qorxulu olan ifrat gərginliklər yaranır. Bu məqsədlə
transformatorun dolaqlarında impuls ifrat gərginliklərin yaranması və onların qiymətləndirilməsi öyrənilir.
Ümumiyyətə, transformator dolağına gərginlik təsir etdikdə, onda kifayət qədər mürəkkəb elektromaqnit keçid
prosesləri gedir ki, bu da nəticədə dolaqda ifrat gərginliklərin yaranasına səbəb olur. Dolaqda yaranan
gərginliyin qiyməti onun neytralının rejimidən, dolaqların birləşmə sxemindən və impuls dalğasının bir, iki və
ya üç faza xətləri ilə gəlməsindən asılı olur.
Belə prosesləri tədqiq etmək üçün dolağın ekvivalent əvəz sxemindən istifadə olunur. Əvəz sxemində
uzununa tutumların olması, başlanğıc anda gərginliyin bu tutumlarla başlanğıc paylanması alınır. Dolaqda
gərginliyin başlanğıc paylanmasının son paylamaya keçidi isə onda yaranan gərginliyin son maksimal
qiymətini təyin edir. Neytralı yerə bağlanmış dolaqlarda maksimal gərginliklər, dolağın başlanğıcından onun
uzunluğunun 30 % hissəsində yaranır. Neytralı izolə edilmiş dolaqlarda isə maksimal gərginlik neytralda
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yaranır. Bu deyilənlər transformator dolaqlarının ulduz birləşməsi halında dalğanın bir, iki və üç faza xətləri
ilə gəlməsi halına uyğundur. Aydın məsələdir ki, ən qorxulu gərginliklər dalğalarının hər üç faza xətləri ilə
gəlməsi halına uyğun olur. Transformator dolaqlarının üçbucaq birləşməsi halında gərginlik dalğalarının hər
üç faza xətləri ilə gəldiyi halda maksimal gərginlik dolağın ortasında alınır.
Transformatorları belə yüksək gərginliklərdən mühafizə etmək üçün ifrat gərginlik
məhdudlaşdırıcılarıdan (İGM) istifadə edilir. İGM – ı transformatordan əvvəl (dalğanan hərəkət istiqamətinə
görə) müəyyən məsafədə yerləşdirilir. Bu məsafə transformatorun gücündən, nomial gərginliyindən,
transformatorun qoyulduğu yarımstansiyanın tipindən (dalan tipli, keçid tipli və ya düyün tipli), elektrik
verilişi xətlərinin hansı tip dayaqlar üzərində qurulduğundan və xəttin mühafizə trosu ilə örtülməsindən asılı
olur.
Əgər xəttin ildırım vuran nöqtəsində gərginliyin qiyməti xətt izolyasiyasının örtülmə gərginliyindən çox
olarsa, onda bu nöqtə yaxınlığındakı dayaq izolyasiyasında örtülmə baş verəcək və xətdə, dayağın torpaqlama
müqavimətindəki gərginlik düşgüsünə bərabər gərginlik yaranacaq. Əgər bu gəginlik də dayaq izolyasiyasının
örtülmə gərginliyindən böyük olarsa, onda dalğanın hərəkəti istiqamətində növbəti dayağın izolyasiyasında da
örtülmə baş verəcək və bu hadisə xətdəki gərginliyin dayaq izolyasiyasının örtülmə gərginliyindən kiçik
olacağına qədər təkrarlanacaq.
Yuxarıda deyilənlərə İGM – in işləməsi halında baxılması müəyyən maraq doğurur.
Avtotransformatorlarda bu proseslər daha mürəkkəb olması bu marağı bir qədər də artırır.
İFRAT GƏRGİNLİK MƏHDUDLAŞDIRICISI İŞLƏYƏN HALDA TRANSFORMATOR
DOLAQLARINDA YARANAN İMPULS İFRAT GƏRGİNLİKLƏRİ
Quliyev Ç.M.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: Cingiz.quliyev.1998@mail.ru
Elektrik verilişi xətlərini ildırım vurması nəticəsində onlarda yaranan impuls xarakterli ifrat gərginlik
dalğaları xətt boyu yayılaraq yarımstansiyalara gəlib, çıxırlar və buradakı elektrik avadanlıqlarının izolyasiyası
üçün müəyyən qorxu törədirlər. Belə ifrat gərginlik dalğalarının amplitudu xətt izolyasiyasının örtülmə
gərginliyindən çox olmur. Çünki, əks halda xətt izolyasiyasında örtülmə (və ya bir neçə örtülmələr) baş verəcək
və xətdə onun izolyasiyasının örtülmə gərgiliyindən böyük olmayan gərginlik dalğası yaranacaq.
Yarımstansiya avadanlıqlarının izolyasiya səviyyəsi xəttin izolyasiya səviyyəsindən aşağı olduğu üçün
(bu iqtisadi nöqteyi nəzərdən edilir), xətlərdən yarımstansiyalara gələn ifrat gərginlik dalğaları buradakı
avadanlıqlar üçün qorxulu olurlar və bu avadanlıqlar belə ifrat gərginliklərdən İGM (ifrat gərginlik
məhdudlaşdırıcıları) vasitəsilə mühafizə edilirlər.
Transformatorlar, yarımstansiyaların ən vacib və ən bahalı avadanlığı olduğu üçün onların mühafizəsinə
daha yüksək tələbatlar qoyulur. Belə ki, transformatorların gücündən və gərginlik sinifindən asılı olaraq belə
mühafizələrdə bir, iki və üç İGM – dən istifadə olunur.
Təqdim olunan bu işdə transformator dolaqlarında ifrat gərginliklərin yaranmasının və bu gərginliklərin
mühafizə avadanlığının köməyilə məhdudlaşdırılmasının tədqiqinə baxılır. Tədqiqat obyekti olaraq gücü 40
MVA və nöminal gərginliyi 110 kV olan transformator götürülüb. Transformator dolaqlarının ulduz və
üçbucaq birləşməsi hallarına baxılıb. Ulduz birləşmədə, dolaqların neytrlının yerə bağlanması və yerdən izolə
edilməsi halları tədqiq edilmişdir. Bu tədqiqatda ifrat gərginlik dalğasının transformator dolağının bir, iki və
üç fazasına təsiri araşdırılmışdır.
Transformator dolaqlarının ulduz birləşməsi və neytralının yerdən izolə edilmiş halında ən böyük
gərginlik onun yerdən izolə edilmiş neytralında alınır. Bu halda proses bir fazalı dolaqda (neytralı izolə
edilmiş) olduğu kimi gedir. Neytraldakı gərginlik dolağın girişindəki gərginlikdən təqribən 1,7 dəfəyə qədər
fərqli olur. İfrat gərginlik dalğası dolağın iki və bir fazasına təsir etdikdə isə neytralda gərginlik uyğun olaraq
giriş gərinliyindən 1,33 və 0,7 dəfə fərqli alınır.
Dolaqların neytralı yerə birləşdiyi halda ən böyük gərginlik dolağın giriş hissəsindən onun 30 %
uzunluğunda alınır. Bu gərginlik girişdəki gərginlikdən 30 % artıq olur. İfrat gərginlik dalğası dolağın iki və
bir fazası ilə təsir etdikdə, gərginlik təsir edən fazalarda gərginlik dalğanın üç faza ilə təsir etdiyi haldakı kimi
alınır. Dalğa təsir etməyən faza isə demək olar ki, hər iki tərəfindən yerə bağlandığı üçün (bu dolaq xəttə
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birləşib və xəttin dalğa müqavimətinin transformatorun dalğan müqavimətində çox kiçikdir), onda gərginlik
çox kiçik qiymətlər alır. Bu deyilənlər mühafizənin olmaması halına aiddir. Dolaqda yaranan ifrat gərginliyin
göstərilən maksimal qiyməti dolaq izolyasiyası üçün yol verilən qiymətdən təqribən 3 dəfə yuxarıdır.
Transformator mühafizə olunduğu halda ondakı ifrat gərginliklər xeyli azalmış olur. Onun izolə edilmiş
neytralında gərginliyin qiyməti 400 kV civarında olur ki, bu da yol verilən qiymətdən kifayət qədər azdır.
Göründüyü kimi İGM – in tətbiqi ilə transformatorun mühafizəsi yerinə yetirilir.
Dolaqların üçbucaq birləşməsi halında maksimal gərginlik, ifrat gərginlik dalğasının hər üç fazaya təsiri
zamanı dolaqların ortasında yaraır. Bu gərginliyin də qiyməti (1,6 – 1,7) 𝑈𝑓 alınır. İfrat gərginlik dalğasının
iki və bir faza xətti ilə gəlməsi halında dolaqlarda yaranan gərginliklər, dalğanın üç faza xətti ilə gəlməsi halına
nisbətən kifayət qədər kiçik alınır. Mühafizə tətbiq olunduqda bu gərginliklər də azalır və yolverilən qiymətdən
xeyli aşağı olur.
REAKTİV GÜCÜN ÖTÜRÜLMƏSİNİN İDARƏETMƏ SİSTEMİNİ ÜÇÜN KOMPENSASİYA
QURĞULARI
Quliyeva S. V.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: simuquliyeva@gmail.com
Sənaye elektrik şəbəkələrində reaktiv gücün ötürülməsinin idarəetmə sisteminin işlənməsi, elektrik
qurğularının səmərəliliyinin artırılması, istehlak edilmiş elektrik enerjisinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi,
kompensasiya qurğularının seçilməsi və hesablanması metodlarını əhatə edir. Müəssisədə enerji təchizatı
sisteminin reaktiv enerji istehlakının azaldılmasına reaktiv enerjinin idarəetmə sistemi ilə həm təbii tədbirlər
(elektrik enerjisinin tədarük şəbəkəsinə təsirini alıcının özünə təsir göstərməklə məhdudlaşdırmaqla), həm də
müvafiq məntəqələrdə xüsusi kompensasiya qurğularından istifadə etməklə nail olmaq mümkündür.
İstehlakçıların elektrik qurğularının reaktiv gücünü kompensasiya etmək üçün görülən tədbirlər
aşağıdakı iki qrupa bölünə bilər:
1. kompensasiya qurğularının istifadəsini tələb etməyən;
2. kompensasiya qurğularının istifadəsi ilə əlaqəli;
Birinci qrupun tədbirləri reaktiv güc istehlakının azaldılmasına yönəldilib və ilk növbədə nəzərə
alınmalıdır, çünki onların həyata keçirilməsi, bir qayda olaraq, kapital xərcləri tələb etmir.
Kompensasiya qurğularının istifadəsi ilə bağlı tədbirlər: statik kondensatorların quraşdırılması;
kompensator kimi sinxron mühərriklərin istifadəsi; reaktiv gücün statik mənbələrinin istifadəsi; paralel işləyən
sadalanan qurğulardan bir neçəsindən ibarət olan kompensasiya sistemlərinin istifadəsi.
Reaktiv güc kompensasiya qurğularının istifadəsi, bu cihazların yüksək qiyməti və kifayət qədər
mürəkkəbliyi səbəbindən hərtərəfli texniki və iqtisadi təhlil edilməlidir. Sürətlə dəyişən reaktiv güclə yükləri
kompensasiya etmək lazım gəldikdə, tənzimlənən kondansator bankalarının, mexaniki açarları istifadə edərək
bölmələrini bağlayaraq və ya ayıraraq tənzimlənmənin pilləli olmasında çətinlik yaratması baxımından,
açarların aniliyinin aşağı olması və mexaniki dözümlülüyünün aşağı olması, qiymət baxımından bahalığı belə
qurğuların tətbiqini çətinləşdirir. Təchizat şəbəkəsində daha yüksək harmoniklər olduqda, xüsusən də klapan
konvertorları işləyərkən kondansator bankalarının işləmə müddətinin araşdırılması, sənaye müəssisələrinin
enerji təchizatı sistemlərində kondansator bankalarının istifadəsinin mümkünlüyünü müəyyənləşdirmək üçün
böyük praktik əhəmiyyətə malikdir.
Enerji təchizatı sistemlərində reaktiv gücün kompensasiyası kondensatorların istehlakçı ilə əlaqəsindən
asılı olaraq bir neçə növ kompensasiya üsulu mövcuddur: fərdi, qrup və mərkəzləşdirilmiş.
Fərdi kompensasiya ilə, kondensatorlar birbaşa reaktiv güc sahəsinə qoşulur, yəni onların
kondensatorları (cihazları) induksiya mühərrikinə, ayrı birisi qaz boşaltma lampasına, qaynaq maşınına,
induksiya sobası üçün fərdi kondensatora, transformatora və s.
Qrup kompensasiyası, bir ümumi kondensatorun və ya ortaq bir kondensatorun bir neçə istehlakçıya
əhəmiyyətli induktiv komponentləri ilə bağlanmasını əhatə edir. Bu vəziyyətdə, bir neçə istehlakçının eyni
vaxtda işləməsi istehlakçılar və kondensatorlar arasında ümumi reaktiv enerjinin dövranı ilə əlaqələndirilir.
Mərkəzləşdirilmiş kompensasiya əsas və ya qrup paylama panelində tənzimləyicisi olan
kondansatorların quraşdırılması daxildir. Tənzimləyici real vaxt rejimində reaktiv gücün cari istehlakını
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qiymətləndirir və lazımi sayda kondensatoru tez bir zamanda bağlayır və ayırır. Nəticədə, şəbəkədən istehlak
edilən ümumi enerji həmişə tələb olunan reaktiv gücün ani dəyərinə uyğun olaraq minimuma endirilir.
Reaktiv güc kompensasiyası üçün hər bir vahid, reaktiv enerjinin nəzərdə tutulan istehlakçılarından asılı
olaraq müəyyən bir elektrik şəbəkəsi üçün ayrı-ayrılıqda yaradılan bir neçə mərhələ kondensatorun bir neçə
qolunu əhatə edir. Tipik addım ölçüləri: 5; 10; 20; 30; 50; 7.5; 12.5; 25 kVar.
Böyük addımlar (100 və ya daha çox kVar) əldə etmək üçün - paralel olaraq bir neçə kiçik addım
birləşdirilir. Nəticədə, şəbəkədəki yük azalır, keçid cərəyanları və müşayiət olunan müdaxilə azalır. Şəbəkə
gərginliyinin çox sayda daha yüksək harmonikası olan şəbəkələrdə kompensasiya qurğularının kondansatorları
tıxaclarla qorunur.
Elektrik qurğularının funksional iş xüsusiyyətlərinə və reaktiv gücün kompensasiya vasitələrinə
görə müəssisələrin elektrik şəbəkələri ümumi təyinatlı və xüsusi (qeyri-xətti, qeyri-simmetrik və kəskin
dəyişən) yüklü şəbəkələrə ayrılır.
Ümumi təyinatlı şəbəkələrdə reaktiv gücün kompensasiyasının texniki vasitələri bunlardır:
kondensatorlar batareyası, sinxron mühərriklər, hava və kabel xətlərində hasil olunan reaktiv güc.
Xüsusi yüklü şəbəkələrdə isə reaktiv gücün kompensasiyası üçün yuxarıda sadalanan texniki
vasitələrdən başqa süzgəcli kompensasiya qurğuları, simmetrikləşdirici və süzgəcli simmetrikləşdirici
qurğular, dinamiki və statiki kompensasiya qurğuları və xüsusi tez təsir edən sinxron kompensatorlar
istifadə olunur.
Avtomatik kompensasiya qurğuları onlarla təchiz olunmuş şəbəkənin bir sıra üstünlüklərini təmin
edir: transformatorların yükünü azaltmaq; kompensasiya olmadan mümkün olduğundan daha çox elektrik
şəbəkəsini yükləməyə imkan verir; istehlakçı ilə şəbəkə arasında məsafə çox olduqda gərginlik düşgüsünün
qarşısını almaq; elektrik mühərriklərinin işini asanlaşdırmaq; cosφ-ni avtomatik olaraq artırmaq; xətlərdən
reaktiv gücün aradan qaldırılması; ifrat gərginliyi yüngülləşdirmək; şəbəkə parametrlərinə nəzarəti artırmaq
və s.
Statik (əsasən tiristor) reaktiv güc kompensatorlarının tədqiqi və inkişafı fəal şəkildə aparılır. Çox vaxt
bu cihazlara əlavə olaraq daha yüksək harmoniklərin süzülməsi və tədarük gərginliklərindəki balanssızlıq
dərəcəsinin azaldılması funksiyaları verilir. Hal-hazırda dövrə həllərinin təkmilləşdirilməsi, hesablama
metodları və filtr kompensasiya cihazlarının praktik tətbiqi məsələlərinə də diqqət artır. Statik reaktiv güc
kompensatorları (SRGK), yüksək sürətli tənzimləmə, gərginlik dalğalanmalarının yatırılması, yük
balanslaşdırması, fırlanan hissələrin olmaması, şəbəkəyə verilən reaktiv enerjinin hamar tənzimlənməsi kimi
xas müsbət xüsusiyyətlərinə görə reaktiv gücün rasional kompensasiya edilməsində perspektivli bir vasitədir.
Bundan əlavə, bu kompensasiya qurğuları gərginliklərin hamar və optimal paylanmasını həyata keçirə bilər və
bununla da paylayıcı elektrik şəbəkələrindəki itkilərini azalda bilər .
SRGK, magistralın reaktiv gücünün eyni vaxtda kompensasiyasını, tezliklər, daha yüksək harmoniklərin
süzülməsi, gərginlik dəyişikliklərinin kompensasiyası və şəbəkə gərginliyinin balanslaşdırılmasını təmin edir.
Reaktiv güc tənzimləməsini təmin edən nəzarət olunan bir hissədən və xətti olmayan yük axınının daha yüksək
harmoniklərini süzən enerji filtrlərindən ibarətdir. Statik kompensasiya qurğuları aşağıdakı üstünlüklərə
malikdir: reaktiv gücün yüksək dəyişmə sürəti; kifayət qədər reaktiv güc tənzimlənməsi; reaktiv gücü
tənzimləmək və istehlak etmək qabiliyyəti; tədarük gərginliyinin minimal təhrif edilməsi.
ELEKTRİK TƏCHİZATI SİSTEMLƏRİNDƏ REAKTİV GÜCÜN ÖTÜRÜLMƏSİNİN
İDARƏETMƏ SİSTEMİNİN İŞLƏNMƏSİ
Quliyeva S. V.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: simuquliyeva@gmail.com
Elektromaqnit sahələri həmişə müxtəlif çeşidli elektrik avadanlıqlarının normal iş rejimində olur:
lampalar, müxtəlif məqsədlər üçün elektrik mühərrikləri, induksiya qurğuları və s.Yüklər şəbəkədən sadəcə
faydalı aktiv güc istehlak etmir, həm də bununla yanaşı reaktiv gücün yaranmasınada səbəb olur. Reaktiv güc
sinxron generatorlarda istehsal edilir və işlədicilərə ötürülür. Reaktiv güc aktiv gücdən fərqli olaraq heç bir
faydalı işə sərf edilmir, lakin kabellərdə reaktiv cərəyanların olması onların istiləşməsinə, yəni elektrik
təchizatında enerji itkisinə, gərginlik itkisinə səbəb olur, müəssisənin paylama şəbəkələrini əlavə olaraq
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yükləyir, müvafiq olaraq ümumi elektrik istehlakı artır və elektrik şəbəkələrinin iş qabiliyyətini azaldır. Bu,
bir tərəfdən elektrik şəbəkəsinin inkişafına yönəldilən kapital qoyuluşlarının artmasına, digər tərəfdən enerji
istifadəsinin səmərəliliyinin azalmasına və istehsalın maya dəyərinin artmasına gətirib çıxarır. Reaktiv gücün
ötürülməsinin idarəetmə sisteminin vəzifəsi enerji təchizatı tərəfindən istehlak olunan reaktiv enerjini bu yük
üçün ən uyğun olan səviyyəyə gətirməkdir.
Sənaye müəssisələri üçün enerji təchizatı sistemlərinin dizaynı və istismarında həll olunan çox böyük
əhəmiyyətli məsələlərdən biri reaktiv gücün ötürülməsinin idarəetmə sisteminin işlənməsidir. Yəni,
kompensasiya qurğusunun tipinin, güclərinin hesablanması, tənzimlənməsi, quraşdırma yeri və iş rejiminin
seçilməsidir. Bu elektrik şəbəkələrinin iş səmərəliliyinin, etibarlığınının və enerji ötürmə qabiliyyətinin
artırılması üçün əsas məqsədlərdən biridir. Çünki reaktiv gücün ötürülməsinin idarəetmə sisteminin işlənməsi
bizə bəzi imkanlar yaradır, məsələn müəssisənin elektrik şəbəkəsində reaktiv güc tarazlığını təmin edir, enerji
təchizatı sistemindəki güc və elektrik itkilərini azaldır, sənaye müəssisəsinin enerji təchizatı sistemində
elektrik keyfiyyətinin göstəricilərini yaxşılaşdırır.
Cərəyan mənbəyi şəbəkəyə aktiv güc verdikdə onun qiyməti aşağıdakı ifadə ilə təyin olunur:
P 

3 S cos  

3 UI cos 

Reaktiv gücün ifadəsi isə aşağıdakı kimi təyin olunur:
Q 

3 S sin  

3 UI sin 

Gərginlik və cərəyan vektorları arasındakı əsas faktor olan bucaq-(ϕ) mənbəyin gücünün istifadə
dərəcəsini təyin edir.
Tam gücün qiyməti aktiv və reaktiv güclərin qiymətlərinə əsasən müəyyən olunur:
P2+Q2=S2
Aktiv və reaktiv gücün işlədicilərə ötürülməsi prosesində elektrik təchizat sistemində aktiv güc itkisi
yaranır:
∆P=3İ2R= S2R/U2= (P2+Q2)R/U2 = ∆Pa+∆Pp
Burada ∆Pa və ∆Pp-aktiv və reaktiv güclərin verilişində olan itkilərdir. Elektrik qurğusunun güc
əmsalının artması reaktiv güc sərfinin azaldılmasından asılıdır.Reaktiv gucun kompensasiya edən qurğuların
tətbiqi ekektrik qurğularının istismar xərclərini artırır. Bundan başqa ,həmin qurğularda müəyyən qədər əlavə
aktiv güc itkiləri ( Pk) yaranır. Lakin bu itkilər ( P) aktiv güc itkilərindən xeyli azdır.
Reaktiv gücün ötürülməsinin idarəetmə sisteminin işlənməsi məsələləri həm səmərəli texnologiyalardan
və yeni elektrik avadanlıqlarından istifadə edərək sənaye müəssisələrinin intensiv bərpası və inşası olduğu
Azərbaycanda, həm də digər ölkələrdə bütün gərginlikli elektrik şəbəkələri üçün aktualdır. Bunun üçündə
sənaye elektrik şəbəkələrində reaktiv enerjinin avtomatik tənzimlənməsi məsələləri inkişaf etdirilir və reaktiv
gücün minimum sərflə rasional kompensasiya edilməsi üçün bir sistemin adekvat bir riyazi modelinin
hazırlanması və həllinə məqsədyönlü bir elmi yanaşma yaradılır.
METROPOLİTENİN DARTICI YARIMSTANSİYASININ ETİBARLIĞININ ARTIRILMASI
TƏDBİRLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİ
Rəhmanzadə R.İ.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: rehmanzadera@gmail.com
Məlumdur ki, elektrik sisteminin tələbatçılarının enerji təcizatının etibarlığına görə 3 kateqoryası
mövcuddur. Birinci katrqoryaya aid olan elektrik tələbatçılarının enerji təchizatında fasilə yaranarsa bu insan
tətbatına, partlayışa, yanğına, istehsalat proseslərin geniş mənada pozulmasına, çoxlu sayda keyfiyyətsiz
məsulun yaranmasına, insehsalat texnalogiyasının pozulmasına və s fəsadlara səbəb ola bilər. Odur ki, bu
kateqoryalardan olan tələbatçıların elektrik enerji təchizat sxemlerində mütləq ikitərəfli, bir-birindən aslı
olmayan qida mənbəyi və elektrik təcizat sxemində iştirak edən bütün avadanlıqların ehtiyyat variantlarıda
nəzərdə tutulmalıdır. Bu sxemlərdə işdən imtina etmiş bu və ya digər avadanlığın ehtiyyatının sxemə
qoşulması. Ehtiyatın Avtomatik Qoşulma Sxemləri (EAQS) vasitəsilə həyata keçirilir. Ehtiyatın Avtomatik
Qoşulma Sxemlərinin işə qoşulma müddəti çox kiçik olub elektrik açarının işə vurulma vaxtı qədər olur, yəni
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saniyənin hissələri qədər. Bu kateqoryadan olan işlədicilərə həmdə mühüm dövlət və hakimiyyət
strukturlarının yerləşdiyi inzibati binalarda daxildir.Qeyd edək ki, şəhər elektrik işlədicilərinin 10-15 faizi
birinci kateqoryalı tələbatçılar hesab olunur.
Respubilkamizda elektrik sistemlərində son dövürlərdə baş vermiş hadisələrin analizi göstərdi ki, Bakı
şəhərinin daşinma sahəsində çox mühüm rol oynayan Bakı metropoliteni də birinci kateqoryalı işlədicilərin
sırasına daxil edilməlidir. Ona görə ki, iki il bundan qabaq Mingəçevir şəhərində yerləşən “Azərbaucan” İstilik
Elektrik Stansiyasında baş vermiş qəza nəticəsində Baki metropoliteninin fəailiyyəti uzun müddətli tam
dayanmışdı. Beləki çoxlu sayda hərəkət qatarları stansiyalar arası tünellərdə dayanmış, metropolitenin
vintilasiya sistemi iflic olmuş, qatarlarda və stansiyalarda böyük insan kütləsi blakadaya düşdüyündən,
metropolitendə fövqəladi vəziyyət yaranmışdır. Bütün bunları nəzərə alaraq gələcəkdə oxşar hadisələrin baş
verməməsi üçün Bakı metropoliteninin elektrik təchizat sxeminin etibarlığının səviyyəsinin araşdırılması
aktual məsələdir.
Bakı metropoliteninin stansiyalarının elektrik sxemləri əldə edilmiş, hər bir stansiyanın tələb etdiyi
elektrik gücü müəyyən olunmuş və stansiyalarının elektrik təcizat sxemlərinin müqayisəsi aparılaraq elektrik
tchizat sxemlərinin oxşarlığı və fərqli cəhətləri müəyyən edilmişdır.
ELEKTRİK TƏCHİZATI SİSTEMLƏRİNDƏ YENİ TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİNİN
ANALİZİ
Rzayev E.O.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: rzayev4826@gmail.com
Elektrik təchizatı sistemi (ETS) elektrik sisteminin müəyyən bir hissəsini təşkil etməklə sənaye
müəssisələrinin müxtəlif sahələrini, eləcə də yaşayış məntəqələri, məişət və kənd təsərrüfatı obyektlərinin
elektrik enerjisilə təmin edilməsinə xidmət edir. ETS-ilə həmin ərazisindəki elektrik şəbəkələri, yüklər, böyük
sənaye müəssəsələri və şəhərlərdə olan yerli elektrik stansiyaları o, cümlədən istilik elektrik stansiyaları (JEM)
daxildirlər ki, bunlar da uyğun olaraq sənaye müəssisələrinin, yaşayış məntəqəsinin, kənd təsərrüfatı
sahələrinin ETS-ni təşkil edirlər. Elektrik tələbatçılarının böyük hissəsi elektrik enerjisini energetik sistemin
elektrik stansiyalarından alır, lakin sənaye müəssisələrinin bəziləri, yerləşdikləri ərazilərdəki elektrik
stansiyalarından qidalanırlar. Bir çox sənaye müəssisələri yalnız öz elektrik stansiyalarından bəslənilir. Əsas
elektrik tələbatçılarına, müxtəlif maşın və mexanizmlərin elektrik intiqalları, elektrik işıqlandırma qurğuları,
elektrik qızdırıcı qurğuları, o cümlədən induksiya peçləri və s. aiddirlər.
Elektrik enerji tələbatçılarının işi, bəsləndikləri elektrik enerjisinin keyfiyyətindən asılı olur. Elektrik
enerjisinin keyfiyyəti, xüsusilə də gərginliyin meyli, elektrik intiqalı mexanizmlərini hərəkətə gətirən
maşınların sürətinin dəyişməsinə səbəb olur ki, nəticədə məhsuldarlıq azalır, istehsalın keyfiyyəti aşağı düşmüş
olur. ETS-nin düzgün seçilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Müasir sənaye müəssisələrinin elektrik
təchizatının əsas problemləri onların optimallaşdırılmasıdır. Bunlara aşağıdakılar daxildirlər. Transformatorların sayının səmərəli seçilməsi, səmərəli gərginliyin seçilməsi, yarımstansiyaların əlverişli
yerləşdirilməsi, transformatorların sayının və gücünün düzgün seçilməsi, kabel damarlarının və xəttlərin en
kəsiklərinin iqtisadi cəhətdən əlverişli seçilməsi, reaktiv güc kompensasiya vasitələrinin seçilməsi və
yerləşdirilməsinin səmərəliliyinin təmin olunması və s.
Sənaye elektrik təchizatı sistemlərinin və bununla bağlı istehsal proseslərinin optimallaşdırılması
ölkənin iqtisadiyatında böyük əhəmiyyətə malikdir.
Keyfiyyətli elektrik paylayıcı şəbəkə şirkətləri üçün vacib bir məsələdir.Müəyyən keyfiyyət tələblərini
yerinə yetirərkən müştərilər üçün elektrik enerjisi təminatına zəmanət verməlidirlər.Bu mövzuda dövlət
qurumları da iştirak edir.Avropa ölkələri və ümumiyyətlə bütün dünya ölkələri üçün müəyyən standartlar
mövcuddur. Bu tələblərdən biri də, gərginlik səviyyəsidir.Bu gərginlik səviyyəsi qoyuluş qiymətləri arasında
saxlanılmalıdır.
Bunu etmək üçün paylayıcı şəbəkə şirkətləri əlçatan texnologiyaların köməyilə ən yaxşı strategiyaya
qərar verməlidirlər.
Bu məqsədlə gərginliyi düşünərək, əsas istifadə ediləcək alət kimi transformatorlardan, əsasən də, yük
altında tənzimləmə (YAT) qurğusu olan transformatorlardan istifadə etmək məqsədə uyğundur.
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Lunds Energi,sistemlərindəki dəyişikliklərin enerjinin keyfiyyətini artıracağını araşdırmaq istəyir.Bizə
bir şəhər sistemi və kənd sistemi yerindən ibarət olan real məlumatlar verirlər ki,bunlara xətlərin
xüsusiyyətləri,transformatorlar,generasiya olunan enerji və yüklərin dataları aiddir.Həmçinin onlar günlük 24
kəmiyyətdən ibarət olan yük qrafiklərini də təqdim edirlər.
PowerWorld ilə, ilk olaraq bizə kömək edə biləcək faydalı məlumatlardan ibarət real sistemlə əlaqəli
ümumi bir sistem qururuq.Real məlumatlara əsasən modelləri qururuq və bunların bir neçə simulyasiyasını
aparırıq.Simulyasiyaların nəticələrini əldə etdikdən sonra biz potensial problemləri tapmaq üçün onları təhlil
edirik.Sonra həmin modelin parametrlərini dəyişirik, xüsusən də, transformator olan tərəfdə dəyişiklik aparırıq
ki,sistemdəki hər hansı bir dəyişiklik gərginliyin keyfiyyətinin artmasına təsir edirsə,onu araşdıraq.Bu tezisin
digər bir məqsədi odur ki,gərginliyin nəzəri aspektlərinin, təyin olunmuş nöqtə ilə ölü nöqtə arasındakı əlaqəni
təsdiqləməkdir.
Beləliklə, simulyasiya nəticələrinin köməyi ilə gərginlik və digər hissələr arasındakı əlaqələri
axtarırıq,sistem itkiləri və ya YAT qurğusu əməliyyatı kimi.
YENİ TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİ İLƏ ELEKTRİK TƏCHİZATI SİSTEMLƏRİNDƏ
GƏRGİNLİYİN KEYFİYYƏTİNİN ARTIRILMASININ ANALİZİ
Rzayev E.O.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: rzayev4826@gmail.com
Enerji keyfiyyəti anlayışı, elektrik şəbəkəsinin istehlakçılara etibarlı, ideal və tolerant olmayan elektrik
enerjisi təmin etmə qabiliyyəti olaraq təyin edilir.Ətraflı olaraq enerji keyfiyyəti problemləri bir neçə
səviyyəyə təsnif edilə bilər. Əvvəlcə sadəcə müəyyən bir diapazonda elektrik enerjisi, gərginlik və tezlik
tənzimlənməsinin mövcudluğuna toxunur. Kimi elektrik cihazları daha həssas olur, istehlakçılar daha çox
məlumatlı olur və sistemdə enerji keyfiyyətinin çirklənməsi artır, güc keyfiyyəti getdikcə daha çox diqqət çəkir
və buna bənzər digər cəhətləri də ehtiva edir.İlkin tələblərə əlavə olaraq harmonik təhrif, qısa müddətli
keçidlər, balanssızlıqlar, fasilələr və titrəmələr.
Enerji keyfiyyəti ilə bağlı IEC(International Electrotechnical Commission) 61000, En 50160,
IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 519 kimi bəzi IEEE və IEC standartları var.Buna
baxmayaraq, IEEE standartları IEC standartları ilə müqayisədə enerji keyfiyyəti ilə bağlı strukturlaşdırılmış
və əhatəli müzakirələr aparmır, lakin IEEE və IEC-in bu xüsusi mövzu üçün standartları var və bu,müasir
enerji sistemlərində enerji keyfiyyəti məsələlərinin əhəmiyyəti bir sübutdur. IEEE və IEC arasında müqayisə
enerji keyfiyyəti mövzularına dair standartlar da təqdim edilmişdir.
Bugünkü şəbəkənin bir hissəsi olan güc elektron cihazları şəbəkə parametrləri, keyfiyyət və sistem
etibarlılığı güc üzərində bəzi arzuolunmaz təsirlər göstərə bilər. Müasir şəbəkələrdə tez-tez istifadə olunan bu
cihazlar paylayıcı şəbəkələrin güc keyfiyyətinə birbaşa təsir göstərir. Bu çirkləndiricilərin bir
nümunəsi,şəbəkəyə qoşulmaq üçün bir interfeys olaraq güc elektron cihazları istifadə edən inverter əsaslı PG
(Paylanmış Generasiya)-dir. Mühüm məqam həm fərdlər, həm də elektrik şəbəkələri tərəfindən həyata
keçirilməsi PG-nin artan artımıdır. Buna baxmayaraq, müstəqil olaraq çıxış gərginliyini və
PG-lərin cərəyanı,bəzi inverter keçid metodları ilə generasiya mənbəyində yaxşılaşdırıla bilər.
GKİ cihazları, son əlli il ərzində inkişaf etdirilən üç əsas nəsilə təsnif edilə bilər. GKİ cihazlarının nəsli,
quruluşu baxımından sadə və etibarlıdır və ümumiyyətlə bu qədər maliyyət tələb etmir, bu cihazlara daxildir
passiv, aktiv və hibrid güc filtrləri müzakirə ediləcəkdir. Bu sənədin ikinci hissəsi ən çox olan ikinci nəsil
GKİin iş prinsiplərini, üstünlüklərini və dezavantajlarını izah etmək. İndiyə qədər enerji sistemlərində istifadə
olunan sevimli GKİ.
Nəhayət, bu məqalədəki ən ətraflı müzakirə ətrafında qurulmuşdur ağıllı empedans, elektrik yayları və
çox funksiyalı PG daxil olmaqla çoxfunksiyalı GKİ. Bir neçə müqayisə hər cihazın digərlərinə üstünlüyünü
göstərmək üçün masalar təqdim olunur.
Pasif güc filtrləri azaltmaq və ya aradan qaldırmaq üçün endüktanslar və kapasitansların birləşməsi ilə
hazırlanmışdır cari harmoniklər və reaktiv gücü kompensasiya edir.Pasif filtrlər iki növ paralel və ardıcıl olaraq
təsnif edilir. Bu Filtrlər yüklərə paralel olaraq quraşdırılır endüktans və kapasitans dəyərini təyin edərək
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harmonik cərəyanlar üçün bir yol açın. əsas frekanslarda filtrin yüksək bir empedansa sahib olması və
istədiyiniz harmonik tezliklərdə çox aşağı olmasıdır harmonik cərəyanları udmaq üçün empedans .
Digər növ passiv güc filtrləri ilə ardıcıl olaraq quraşdırılır yükə girmək üçün harmonik cərəyanı
dayandırmaq üçün yük. Sadə və ucuz və yüksək olmağın üstünlüyü etibarlı, hər yeni hal üçün yeni bir dizayn
ehtiyacının çatışmazlığı var, filtrlər a-ya uyğunlaşdırılmalıdır düzgün hərəkət etmək üçün xüsusi harmonik və
aşağı enerji tələbi zamanı aşırı gərginliyə səbəb ola bilər.
Sazlanmış passiv filtr səmərəliliyi, tənzimlənən amil, keyfiyyət faktoru və mənbə ekvivalentindən çox
asılı olduğundan empedans, aktiv güc filtrləri onlar üçün yaxşı bir alternativdir.
Aktiv güc filtrləri aradan qaldırmaq üçün hazırlanmışdır passiv filtrlərin çatışmazlıqları, APF
harmonikləri azalda bilər, güc faktorunu kompensasiya edə və inkişaf etdirə bilər, balanssızlığı kompensasiya
edə bilər və titrəyir və gərginliyi tənzimləyir. APF fərqli topologiyalara və nəzarət strategiyalarına malik GKİ
cihazları kimi istifadə edilmişdir. Müxtəlif APF-lə hər birinin tətbiqləri arasında bir çox ətraflı müqayisə var,
əksəriyyəti müqayisələr topoloji aspektdəndir.
MÜXTƏLİF MÜHİTLƏRDƏ LEHİMLƏMƏNİN HOPDURMA ŞƏRAİTİNİN
YAXŞILAŞDIRILMASINDA, FORMALAŞMASINDA ÖZÜFLÜSLƏMƏ PROSESİNİN TƏDQİQİ
Salmanlı Ü.Z.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: ulkersalmanova26@gmail.com
Tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, əridilən lehimin ara boşluğunda axması lehimlənən
materialın əvvəlki emalının xarakterindən, onların səthi vəziyyətindən, kəmiyyətlərindən, ara boşluğunun
bircinsliyindən, lehimləmə prosesində oksid pərdəsinin çıxarılmasından və b. asılıdır.
Beləliklə, göstərilən faktorların təsirlərini nəzəri cəhətdən göstərmək bir sıra çətinliklər göstərir, odur
ki, lehimlənən materiallarda ara boşluğunda lehimin hündürlüyünün artması geniş tutumlu eksperimentlərin
aparılması ilə təyin edilir. Nəticədə h=f(a) funksiyası qrafiki şəklində həyata keçirilir (burada, a – ara
boşluğunun ölçüsüdür). Lehimin qalxma hündürlüyünün ara boşluğundan asılılığını təyin etmək üçün xüsusi
tərtibat işlənmişdir.
Bu məqalədə əsas məqsəd müxtəlif mühitlərdə lehimləmənin hopdurma şəraitinin yaxşılaşdırılmasında
və formalaşmasında rol oynayan özüflüsləyən mis-fosfor sistemli lehimlə oksid pərdəsinin reduksiya edilmə
prosesinin tədqiqidir.
Lehimlənən poladın özüflüslənməyə təsiri formalaşan oksid pərdəsinin təbiəti və quruluşu ilə
əlaqədardır. Hansı ki, istilik təsiri altında dağılır və lehim oksidləri ilə asan əriyən şlakların yaranmasına səbəb
olur. Flüsləyici əlavələr oksid pərdəsində oksigensizləşdirmə prosesini intensivləşdirirlər. Hansı ki, onlar
lehimlənən metala qədər qarşılıqlı təsirdə olur və özüflüsləmə prosesinin kinetikası dəyişə bilir. Mis-fosfor
sistemli lehimlə oksid pərdəsini reduksiya edən zaman Fe3P intermetallid əmələgəlmə reaksiyası baş verir.
İntermetallid qatın səthdə pərdəli qatlarla olmasını mikrobərkliyin ölçülməsi ilə təsdiqləyirlər.
İntermetallid mikrobərklik qatında Hµ834,9-1009, lehimlənən metalda isə Hµ148-174 həddində olur.
Mexaniki emalla oksid pərdəsi çıxarılarsa və hidrogen mühitində lehimlənmə yerinə yetirilərsə, onda
intermetallid qatının ərimə zonasının sərhəddində baş verdiyi müşahidə olunur.
Lehimlənən metala yapışan qat diffuzion adlanır. Bərk və kövrək intermetallid fazalar təkcə lehimlənmə
zonasında yox, həmçinin lehimdə olan fosforun qarşılıqlı təsir hesabına tikişdə əmələ gəlir.
Müasir təsəvvürlər əsasında öz-özünə flüsləmə aşağıdakılarla əlaqələndirilir:
- lehimin komponentinin reduksiyaetmə xassələri ilə bağlı olur, hansı ki, lehimlənən metalın oksidi ilə
qarşılıqlı təsir etməklə kimyəvi reaksiyaya daxil olur:
MeO + P = PO + Me
burada, MeO – metal oksidi; P – oksigensizləşdirici.
- oksidlərin flüsləyici rolu hansı ki, oksigensizləşdiricinin oksidləşməsi ilə yaranır:
MeO + PO = MeO · PO
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Öz-özünə flüsləmə zamanı hopma (islatma) mümkünlüyü lehim komponentləri hesabına oksidlərin
reduksiyalanması və kompleksdə başqa oksidlərlə əlaqələndirmə izobar potensialların dəyişilməsi üzrə
qiymətləndirilir.
Birinci halda izobar potensialın dəyişmə reaksiyası:
∆Z˚ = ∆Z˚MeO + ∆Z˚P – (∆Z˚PO + ∆Z˚Me)
(1)
Müxtəlif sistemlərin analizi zamanı müəyyən edilmişdir ki, əgər ∆Z müsbət qiymət olarsa ( 335419kC/mol O2-yə yaxın), onda kənar islatma bucağı 180˚-yə yaxınlaşır.
Əgər adgeziya Van-der-Vaals kəmiyyəti üzrə işi (1÷3)x10-5 c/sm2 təşkil edərsə, onda islatma yox
dərəcəsində olacaqdır. ∆Z-in əks qiymətlərində (21÷42 C/mol O2) kənar islatma bucağı 20-30˚-yə qədər azalar.
Oksid pərdəsi əriyən lehim metalla lehimlənən metal arasında yaranan əlaqəni çətinləşdirir və buna görə
də səthdən çıxarılmalıdır. Kimyəvi reaksiya zamanı sistemin termodinamik potensialı dəyişir:
Z2 – Z1 = ∆ZT,

(2)

burada, Z1 və Z2 ixtiyarı 1 və 2 vəziyyətdə sistemin termodinamik potensialı;
∆ZT – sistemin termodinamik potensialının dəyişməsi yaxud reaksiyanın termodinamik potensialıdır,
C/mol.
Reaksiya kortəbii gedir ki, orada sistemin termodinamik potensialı azalır, ancaq entropiya artır. Bu
halda,
Z2<Z1

və

∆ZT<0

(3)

Lehimləmə adətən, ətraf mühitin sabit təzyiqi zaman baş verir, onda göstərilən potensialın dəyişməsi
izobar adlanır.
Reduksiyaedici mühitdə lehimlənmə zamanı göstərilən proseslə bərabər oksid qatının reduksiya
məsələsi durur. Lehimlənmə zamanı seçilən CT3 poladı hidrogen şəraitində 1100°C, 1150°C və 1200°C
temperaturda və 10, 30 və 60 saniyə saxlamadan sonra aşkarlanmışdır ki, lehimləmə temperaturunun və
saxlama vaxtının artırılması ilə lehimin həllolma təsiri lehimlənən metalın oksid pərdəsinə nisbətən güclənir.
Xüsusi olaraq, lehimləmədən qabaq oksidləşməyə uğradılmış CT3 poladının yenə də hidrogen mühitində
qızdırılması zamanı lehimdə oksid pərdəsinin həll olması yavaş getməklə 1150°C-dən başlayaraq, 30 saniyə
davam edir. Oksid pərdəsinin lehimləmə temperaturundan və saxlama müddətindən asılı olaraq, çıxarılması
sürəti asan izlənilir.
CT3 markalı poladın lehimlənməsi azot və vakuum şəraitində aparılan zaman birinci növbədə oksid
pərdəsi laylanması, lehim ərintisinə keçməsi və həll olması müşahidə olunur.
Azot şəraitində lehimləmə zamanı oksidlərin reduksiyası olmadığı üçün oksid pərdəsinin köçürülməsi
əsasən, lehimdə həllolmanın hesabına baş verir. Bu səbəbdən də oksidin çıxarılması çox yavaş baş verir. Ancaq
tikişin strukturunda oksid pərdəsi hissəcikləri lehimlənən metal səthində göründüyü kimi ərimə zonasında
müşahidə olunur. Temperaturun və saxlama müddətinin artması ilə həllolma da güclənir.
Vakuumda lehimləmə zamanı oksid pərdəsinin ərimiş lehimdə həll olması azot şəraitində lehimləməyə
nisbətən yavaş gedir.
Vakuumda 1,33·10-3 Pa təzyiqdə lehimləmə halında CT3 poladı səthində oksid pərdəsi qatılaşır və onun
çox miqdarını tikiş mikrostrukturunun tədqiqi zamanı müşahidə etmək olar. CT3 poladını mislə özüflüsləmə
ilə vakuumda lehimləmə zamanı 1,33Pa seyrəkləşmədə tökülmə daha intensivləşir. Lehimləmə temperaturu
artdıqca özüflüsləmə intensivliyi artır və maksimum 1,33Pa-da saxlanılır.
Lehimlənmə zamanı kapillyar ara boşluğunda yerləşən lehimin ümumi miqdarını və lehimə daxil edilən
flüsləyici əlavələrin miqdarını nəzərə alıb belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, özüflüsləmə prosesi ən başlıca
möhkəmliyin azalması, oksid təbəqəsinin disperslənməsi və oksid pərdəsinin lehim ərintisində həll olması ilə
əlaqədardır. Əgər ərinti metalı oksigensiz olarsa, onda öz tərkibində lazımi qədər oksid həll edə bilir və yüksək
möhkəmliyə malik lehimləməyə malik olur.
Nəticə:
1. Müxtəlif mühitlərdə lehimləmənin hopdurma şəraitinin yaxşılaşdırılması və formalaşması prosesi
həyata keçirilmişdir.
2. Tədqiqatın yerinə yetirilməsində lehimlənmə üçün CT3 poladı və Cu-P sistemli özüflüsləyən lehim
materialı seçilmişdir.
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3. Müəyyən edilmişdir ki, lehimləmə hidrogen, azot və vakuum şəraitində yerinə yetirilməsi zamanı
özü-özünə flüsləmə baş verir.
4. Müxtəlif sistemlərin analizi zamanı müəyyən edilmişdir ki, əgər ∆Z müsbət qiymət olarsa (335419kC/mol O2-yə yaxın), onda kənar islatma bucağı 180˚ təşkil edir.
SIZMA CƏRƏYANLARININ TƏDQİQİ
Səfərov X.O.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Yüksək gərginlikli elektrik enerjisinin istehsal olunduğu yerdən istehlak olunduğu yerə ötürülməsi üçün
hava elektrik veriliş xəttlərindən istifadə olunur. Hava elektrik veriliş xəttləri xətt almaturları, dirəklər,
izolyatorlar, izolyator qoşulma elementləri və torpaqlamadan ibarətdir. Hava veriliş xəttlərinin çəkilməsi
zamanı sızma cərəyanlarının da qarşısının alınması üçün xəttin torpağa ən yaxın nöqtəsi (qabarit ölçüsü) 6
metr işlək yerlərdə və yol qovşaqlarında isə 7 mert götrülməlidir. İki xətt arasındakı məsafə isə azı 35 santimetr
olmalıdır.
Sızma cərəyanı elektrik cərəyanının keçdiyi xəttlərdə, elektrik avadanlıqlarının izolyasiya hissələrində,
xətalı və ya sıradan çıxmış izolyasiyaya görə yaxud da keçirici hissələrə əllə və ya bədənin hər hansısa bir
hissəsi ilə təmasından ya da ki, başqa keçirici cismin təmasından yarana bilər.
İzolyatorların səthinin çirklənməsi səthdə sızma cərəyanlarının yaranmasına eləcə də qısa qapanmalara
səbəb olaraq elekrtik enerjisinin verilişində fasilələrə və iqtisadi itkilərin meydana gəlməsinə zəmin yaradır.
İzolyatorların kirlənməsi və sıradan çıxması çeşidli səbəblərdən ola bilər. Məsələn: Sənaye sahələrində istifadə
olunan izolyatorların sement və fabrik tullantılarının çökməsindən səthində tədricən əmələ gələn kir qatı və ya
küləyin təsiri ilə yüksək keçiricilik qabliyyətinə malik dəniz suyunun izolyatorun səthinə çilənməsi və
buxarlanma nəticəsində səthin incə və nəmli duz təbəqəsi ilə örtülməsindən olan kirlənməni misal göstərmək
olar. İzolyatorun səthinin çirkli və nəm olması səth boyunca cərəyan sızması ehtimalını çoxaldır.
İzolyarorların zaman keçdikcə təmizlənməsi, qırıq, çartlaq, və cızıq olanlarının gözlə və test cihazı ilə
təsbit edilərək dəyişdirilməsi lazımdır. Bu şəkildə atmosferin də yan təsirlərindən izolyatorların sıradan çıxıb
sızma cərəyanına zəmin yaratmamasına, qısa qapanmaların qarşısının alınmasına və elektrik enerjisinin
verilişində fasilələrinin qarşısına çıxmaq olar.
PAYLAYICI ELEKTRİK ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ GƏRGİNLİYİN OPTİMAL TƏNZİMLƏNMƏSİ
MƏSƏLƏLƏRİ
Semedov N.Y.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: semedovvnicat@gmail.com
İstehlakçılara verilən elektrik enerjisinin müəyyən keyfiyyət göstəriciləri olmalıdır. GOST 13109-97,
müxtəlif istehlakçılara və ya elektrik qəbuledicilərinə məxsus elektrik şəbəkələrinin (ümumi əlaqə
nöqtələrində) qoşulduğu ümumi təyinatlı elektrik təchizatı sistemlərinin elektrik şəbəkələrinin nöqtələrində
elektrik enerjisinin keyfiyyətinə dair göstəricilər və standartlar müəyyənləşdirir.
Elektrik keyfiyyətinin qalan göstəriciləri elektrik enerjisinin keyfiyyəti ilə yanaşı elektrik şəbəkəsinin
istismarının səmərəliliyini və istehlakçılara enerji təchizatı təyin edən elektrik şəbəkəsinin gərginlik rejimi ilə
əlaqədardır.
Elektrik yüklərindəki davamlı dəyişiklik elektrik şəbəkəsinin elementlərindəki gerilim düşmələrində
davamlı bir dəyişikliyə və nəticədə elektrik şəbəkəsinin müxtəlif qovşaqlarında nominal dəyərindən Unom
voltaj sapmalarında davamlı bir dəyişikliyə səbəb olur. GOST 13109-97 ilə tənzimlənən elektrik enerjisi
alıcılarının terminallarında, sırasıyla + 5% və + 10% -ə bərabərdir.
Elektrik şəbəkəsinin fövqəladə vəziyyətdən sonrakı iş rejimində, elektrik enerjisi alıcılarının
terminallarındakı δU dəyərləri icazə verilən maksimum dəyərləri aşmamalıdır. Elektrik şəbəkəsindəki təcili
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narahatlıqlar halında, icazə verilən maksimum dəyərlərin üstündəki δU dəyərlərinin qısa müddətli bir çıxışına
icazə verilir, sonra da fövqəladə vəziyyət rejimi üçün təyin olunan dəyərlərə qaytarılır.
Elektrik istehlakçılarının 0,38 kV və daha yüksək gərginlikli elektrik şəbəkələrinə ümumi qoşulma
nöqtələrində normal olaraq icazə verilən və maksimum icazə verilən dəyərlər, enerji təchizatı təşkilatı ilə
istehlakçı arasında elektrik enerjisindən istifadə müqavilələrində müəyyən edilməlidir.
Gərginlik rejimi nəzərə alınarkən etibarlılığın nəzərə alınmasıdır.Üstəlik, hər hansı bir normal,
fövqəladə və fövqəladə vəziyyət rejimində, elektrik şəbəkəsinin istənilən nöqtəsindəki gərginlik müəyyən bir
icazə verilən dəyərdən çox olmamalıdır.
Elektrik şəbəkəsinin gərginlik rejiminin qənaəti, elementlərindəki (xətlər və transformatorlar) aktiv güc
və enerji itkisi ilə bağlıdır. Xəttlərin və transformatorların uzununa aktiv müqavimətlərindəki bu itkilər
gərginliyin kvadratı ilə tərs mütənasibdir. Buna görə də, gərginlik səviyyəsinin artırılması 220 kV-a qədər olan
gərginlikli elektrik şəbəkələrində güc və enerji itkilərinin azaldılmasının əsas vasitələrindən biridir.
Yuxarıda göstərilənlərdən belə çıxır ki, elektrik şəbəkələrinin iş rejimlərinin tələb olunan texniki və
iqtisadi göstəricilərini təmin etmək üçün gərginliyi tənzimləmək lazımdır. Gərginlik tənzimlənməsinin
məqsədləri fərqli elektrik şəbəkələri üçün fərqlidir.
İstehlakçılara yaxın elektrik yaxınlığında yerləşən yerli paylama şəbəkələrində voltaj tənzimlənməsinin
əsas məqsədi GOST 13109-97 tərəfindən müəyyən edilmiş hədlərdə voltaj sapmalarını qorumaqdır.
Bölgə paylayıcı şəbəkələrdəki gərginlik tənzimlənməsinin əsas məqsədi enerji və enerji itkilərini
azaltmaqla işlərinin iqtisadi rejimini təmin etməkdir.
Magistral şəbəkələrdə gərginlik tənzimlənməsinin əsas məqsədi bu şəbəkələrdə maksimum iş gərginliyi
1.05Unom olan avadanlıq izolyasiyasının etibarlı işləməsini təmin etmək üçün daxili həddindən artıq
gərginliyi məhdudlaşdırmaqdır.
Gərginlik tənzimlənməsi elektrik stansiyaları generatorlarının avtobuslarında, magistral şəbəkələrdəki
böyük düyünlü yarımstansiyaların yüksək və orta gərginlikli avtobuslarında, paylayıcı bölgə və yerli elektrik
şəbəkələrinin enerji mərkəzlərinin avtobuslarında həyata keçirilir.
Gərginlik tənzimlənməsi tənzimləyici cihazlar adlanan xüsusi texniki vasitələrdən istifadə etməklə
həyata keçirilir. Bütün bu nəzarət cihazları şərti olaraq iki növə bölünə bilər: düyünlü və xətti. Düyün cihazları
şəbəkənin iş parametrlərini dəyişdirir - şəbəkəyə qoşulma nöqtəsində gərginlik və reaktiv güc. Bunlar elektrik
stansiyası generatorları, sinxron kompensatorlar, kondansatör bankları, sabit və dəyişkən reaktorlar və statik
nəzarət olunan reaktiv enerji mənbələridir.
TƏNZİM OLUNMAYAN SADƏ ELEKTRİK SİSTEMİNİN STATİK DAYANIQLIĞININ TƏDQİQİ
Tağıyeva L.S.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: lamiye-tagiyeva98@mail.ru
Təqdim olunan mövzuda energetika sistemlərində statik dayanıqlığın tədqiqi, analizi, hesablanması
məsələlərinə baxılmışdır. Statik dayanıqlıq tədqiqi nəticəsində sinxronizasiya mühafizəsinin parametrləri,
maşının sinxronizmdən çıxma ehtimalı, statik dayanıqlığın tədqiq olunması nəticəsində generatorlarda,
sinxron, asinxron və.s həyəcanlandırıcı təsirlər altında baş verə biləcək problemlərin əvvəlcədən qarşısının
alınması üçün icra olunacaq işlərə baxılmışdır.
Elektrik sisteminin rejimlərinin qərarlaşmış və keçid rejimlərinə bölünməsinə şərti olaqraq qəbul
olunmuşdur. Real sistemin qərarlaşmış rejimində onun parametrləri bir neçə amillərlə əlaqədar olmaqla daim
dəyişir: yükün dəyişməsi zamanı tənzimləyici qurğuların reaksiyası ilə; sistemin kommutasiya sxeminin
normal dəyişmələri ilə; generatorların qoşulması, açılması zamanı və onların güclərinin dəyişdirilməsi ilə.
Beləliklə, sistemin qərarlaşmış rejiminin parametrlərində hər zaman kiçik həyəcanlanmalar (təsirlər)
mövcuddur ki, həmin həyəcanlanmalara qarşı dayanıqlıq statik dayanıqlıqdır. Statik dayanıqlıq sistemin ayrıayrı elementlərini yox, vahid sistemin dayanıqlığıdır. Sistemin generatorlarının statik dayanıqlığının
pozulması eyni vaxtda baş verir, fərq ondan ibarətdir ki, qeyri-dayanıqlı vəziyyətə onlar müxtəlif sürətlərlə
yaxınlaşırlar. Ona görə də statik dayanıqlığın yalnız bəzi zəif generator və ya en kəsiyə görə yoxlanılması
kifayətdir.
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Statik dayanıqlığın analizi zamanı bir sıra məsələlər ortaya çıxır ki, onlar layihə və istismar
mərhələlərində həll olunur. Belə məsələlərə aşağıdakılar aiddir: son hədd rejimlərinin parametrlərinin
hesablanması; ehtiyat əmsalının qiymətinin təyini; enerjisistemin statik dayanıqlığının yüksəldilməsi və ya
ötürmənin verilmiş yükburaxma qabiliyyətinin təmin olunması üzrə tədbirlərin seçilməsi; sistemin
dayanıqlığının yüksəldilməsinə yönəlmiş tələblərin işlənməsi. Gərginliyin saxlanılmasının tələb olunan
dəqiqliyini təmin edən TAT-ın sazlanması seçilir.
Dayanıqlığın hesablanması və analizi zamanı bir sıra qəbul olunmuş sadələşmələr tətbiq edilir.
Sadələşmələr aşağıdakılardır:
1. Fərz olunur ki, elektromaqnit keçid prosesinin gedişi zamanı sinxron maşınların rotorlarının fırlanma
sürəti kiçik həddə, sinxron sürətin 2...3 % həddində dəyişir;
2. Hesab olunur ki, generatorun statorunun və rotorunun gərginliyi və cərəyanı ani olaraq dəyişir;
3. Sistemin parametrlərinin qeyri-nxəttiliyi adətən, nəzərə alınmır. Rejim parametrlərinin qeyri-xəttiliyi
isə əksinə, nəzərə alınır. Bundan imtina olunan hallarda o xüsusi olaraq qeyd olunur və sistem xəttiləşmiş
adlanır;
4. Elektrik sisteminin bir rejimindən digərinə keçmək sxemin məxsusi və qarşılıqlı müqavimətlərini,
həmçinin generatorların və mühərriklərin EHQ-lərini dəyişməklə mümkündür;
5. Qeyri-simmetrik həyəcanlanmalar zamanı dinamik dayanıqlığın tədqiqi düz ardıcıllıq sxemində
yerinə yetirilir. Hesab olunur ki, generatorların və mühərriklərin rotorlarının hərəkəti düz ardıcıllıq cərəyanının
yaratdığı momentlə əlaqədardır.
Elektrik sistemlərinin istismarının əsas xarekterik xüsusiyyətlərindən biri də istismar prosesində
sistemin yüklərinin daim dəyişməsidir. Hər hansı bir yükün əhəmiyyətinin böyük olmasına baxmayaraq
ümumi olaraq yüklərin dəyişməsi yavaş və gözlənilən olur. Bu hesabatda böyük əhəmiyyət kəsb edir, yəni hər
hansı kiçik müddət ərzində ötürülmə və transformasiya zamanı yüklər zaman keçdikcə sabit sayılır.
Bu sabit vəziyyət şəraitində sistemin vəziyyətini təsvir etmək və ölçməni sadələşdirmək üçün bu fəsildə
elektrik sisteminin əsas elementləri olan ötürmə xətləri, kabellər, transformatorlar, generatorların riyazi
modelinin qurulması işlənilmişdir. Sistemin əsas yüklərinin davranışı həm də tezlik və gərginliyin
dəyişməsindən də asılıdır. Bunu da nəzərə alıb şəbəkənin ümumi riyazi modelini qura bilərik.
Bu gün müasir dövrümüzü kompüter texnologiyası olmadan təsəvvür etmək mümükün deyil. Sənayenin
demək olar ki, bütün sahələrində müasir elektronika vasitələri uğurla istifadə olunur. Energetika sahəsində
istifadə edilən proqramlar vasitəsilə elektrik sistemlərinin istənilən rejimi üçün parametrlər asanlıqla təyin
edilə bilər. Bu proqramların tətbiqi ilə bütün çətinliklərdən azad oluruq. Bu gün elektrik sistemlərinin analizi
üçün ən geniş tətbiq edilən bir neçə proqramları göstərmək olar: Mustang, Neplan, Matlap, Simulink, Power
World Simulyator, Etap. Adları qeyd olunmuş proqramlardan dayanıqlığın hesablanması üçün ən səmərəlisi
Etap hesab edilir.
XƏZƏR DƏNİZİNDƏ KÜLƏK REJİMİNİN VƏ ONUN XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
Vahabzadə A.Z.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: avahabzade97@gmail.com
Xəzər dənizi, dəniz hövzələrinə xas olan böyük ölçüsü və hidrometeoroloji xüsusiyyətlərinə görə
“dəniz”adlandırılan dünyanın ən böyük qapalı gölüdür. Meridian boyunca dənizin uzunluğu təxminən 1200
km, ortalama və maksimum eni 300 və müvafiq olaraq 550 km təşkil edir. Fiziki, coğrafi və morfoloji
xüsusiyyətlərinə görə Xəzər dənizi üç böyük hissəyə (bölgəyə) bölünür: şimal, orta və cənub. Bu hissələrdən
ən dayaz hissəsi Şimali Xəzərdir, ortalama dərinliyi təxminən 5 m, ən böyüyü isə 35 metrdir. Orta və Cənubi
Xəzərin maksimum dərinliyi müvafiq olaraq 788 və 1025 m-dir. 1974-cü ildə okeanlarda və dənizlərdə külək
və dalğalar rejimi haqqında bir istinad kitabı nəşr olundu. 2004-2018 illərdə isə dalğaların və külək
ölçmələrinin vizual müşahidələrinin məlumatlarına əsasən cədvəlli və qrafik şəklində, tezliyə dair məlumatlar
Xəzərin üç böyük bölgəsi üçün təqdim olundu. Burada dalğa rejiminin hesablamaları əsasən ayrı-ayrı
meteoroloji stansiyalarda külək ölçmələri əsasında aparılmışdır.
Şək. 1-də dalğa iqliminin təsvirinin sxematik bir diaqramını göstərilir.
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Şəkil 1
Küləyin (verilənlərə görə təkrar analizi) meteostansiyalarda sürətinin ölçülməsi. Xəzər dənizi
üzərindəki külək sahələrinin məlumat bazasının hazırlanması üçün ilkin materiallar kimi NCEP / NCAR analiz
məlumatları seriyasının bir parçası istifadə edilmişdir. (Şəkil 1)

Şəkil 2
Bir il və iki mövsüm (qış və yaz) bütövlükdə HMS-də şəbəkə nöqtələrində və ölçülərdə NCEP / NCAR
yenidən analiz məlumatlarına görə külək sürəti modulunun təcili dəyərlərinin kvantil biplotları (V, m / s).: 1 reanaliz qovşaqları, 2 - hidrometeoroloji stansiyalar, 3 - kvantillər, 4 - koordinat düyünləri 5 - regresiya xətti
(kalibrləmə əyrisi). X oxu - müşahidə məlumatları; ordinat oxu - yenidən analizdir. Qrafadakı rəqəmlər
kvantların mövcudluğuna (%) uyğundur. Qış: Noyabr - Mart. Yay: aprel - oktyabr.
Məlumat dəqiqliyi 6 saat çəkir, atmosfer təzyiq sahələri dekart koordiat sistemində (setkada) göstərilir
2,5 ° × 2,5 °. Dəniz səviyyəsindən 10 m yüksəklikdəki külək sürəti komponentləri isə təxminən 1,9 enlik
qətnaməsi olan Gauss şəbəkəsində təqdim olunur. Verilənlər bazaları aylıq olaraq yenilənir. Külək sahələrinin
dəniz üzərində yenidən təhlil məlumatlarının əsas çatışmamazlığı isə hesablanmış ərazinin müşahidələrlə
təmin edilməsindən aslı olmasıdır. Yenidən təhlil məlumatları ilə müşahidələr arasındakı sistematik bir fərq
və aralarındakı yüksək statistik bir əlaqə bir regresiya modeli istifadə edərək "düzəldilə" bilər. Bunun üçün isə
kalibrləmə edilməlidir. Kalibrlənmənin mənası budur ki, təzyiq sahələrindən səth küləyinin sürətini
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hesablayarkən V = kVϭ tənliyindən istifadə olunur, burada k - əsas səthdən dərhal yuxarı təbəqədəki atmosfer
təbəqələşməsinin xüsusiyyətləri ilə əlaqəli keçid əmsalıdır, Vϭ - gradient külək sürətidir. k-nin dəyəri bir çox
şəraitə bağlıdır və özü də təsadüfi bir amil kimi qəbul edilə bilər. Ayrı-ayrı stansiyalardakı meteoroloji
məlumatların müqayisəsi yenidən göstərdi (şəkil 2) Xəzər dənizinin bütün akvatoriyası üçün reanaliz
məlumatlarını düzəltmək üçün universal bir nisbət tətbiq etmək lazım deyil. Məsələn, Qara və Baltik dənizləri
düzəlişlərindən fərqli olaraq, Xəzər üçün bu yanaşma kobud bir ortalamadır. Dəniz, reqressiya əmsallarının
müxtəlif qiymətləndirmələri olan ərazilərə bölünə bilər. Şəkil 2 göstərir ki, külək sürətindəki əsas fərqlər
şimaldan cənuba doğru hərəkət edərkən müşahidə olunur. Sahil hidrometeoroloji stansiyalarında (HMS)
reanaliz dəyərləri müşahidə məlumatlarını üstələyir, ada olanları (Tyulenii Adası, Peschaniy Adası) iki rejimin
olması ilə xarakterizə olunur - 4 m / s-ə qədər və 4 m / s-dən çox s. Beləliklə, Xəzər dənizinin qərb sahili
boyunca yenidən təhlil məlumatları dəniz üzərində küləyin sürətini az qiymətləndirir. Bu meteoroloji
stansiyasının “Tyuleniy” adası, Mangışlak Yarımadası (GMS “Fort Shevchenko”) ərazisində yenidən təhlil
məlumatları böyüklüyü bir qədər fərqli qiymətləndirilir (təxminən 9-10%). Bənzər bir tendensiya dənizin
mərkəzi hissəsində də davam edir (Pesçanaya adasında). Xəzər dənizinin şimal-şərq hissəsi (HMS “Atyrau”)
küləyin sürətində müvəqqəti dəyişikliklərin özünəməxsus xüsusiyyətlərinə malikdir. Bundan əlavə, Xəzər
bölgəsi üçün yenidən təhlili “tənzimləyərkən”, həm mövsümi dəyişiklikləri, həm də yenidən analiz
məlumatları ilə HMS-də ölçmələr arasındakı məkan fərqlərini nəzərə almaq vacibdir.
ALÇAQ TEZLİKLİ MEXANİKİ RƏQSLƏRİN TƏSİRLƏNDİRİCİLİ TEXNOLOJİ PROSESLƏR
VƏ QOYULAN TƏLƏBLƏR
Vəliyev R.X.
Sumqayıt dövlət Universiteti
E-mail: recebveliyev@mail.ru
Muasir sənaye müəssisələrində istehsal sahələrinin intensivləşdirilməsi, əmək məhsuldarlığının
yüksəldilməsi mövcud texnologiyaların təkminləşdirilməsi və yeni qabaqcıl tenologiyaların tətbiqi ilə
əlaqədardır. Bütün bunların realizasiyası zamanı müxtəlif tipli çeviricilərin, o cümlədən elektromexaniki,
elektromaqnit, ventil çeviricilərinin və digər oxşar qurğuların tətbiqi lazım gəlir. Bu qurğuların əksəriyyətinin
volt-amper xarakteristikları xeyli dərəcədə qeyri-xətti olduğundan cərəyan və gərginlik əyrilərinin böyцk
təhrifləri nəticəsində sənaye elektrik şəbəkələrində elektrik enerjisinin keyfiyyəti pisləşir.
Texnoloji komplekslərin işinin muasirm intensivləşdirici vasitələrindən biri emal olunan məmulatların
ötürülməsinin avtomatlaşdırılmasına imkan verən mexaniki rəkslər (vibrasiya) qurğusudur. Bunula əlaqədar
avtomatlaşdırılmış texnoloji komplekslərdə detalların yerdəyişməsi, istiqamətləndirilməsi, klassifikasiyası
üşün əvvəlcədən verilmiş parametrlərlə (amplituda, tezlik, yayılma zonası və s.) mexaniki rəkslərin lazimi
səviyyəsinin təmin olunması aktual məsələyə çevrilir. Bir sıra hallarda isə əsas icraedici orqan kimi idarə
olunan mexaniki rəkslər təsirləndiricili xususi avtomatik idarəetmə sisteminin yaradılması zəruri və
əhəmiyyətli tələbat kimi qarşıya çıxır.
Titrəyişli mexaniki hərəkətin yaradılması üçün xüsusi tipli mühərriklər (vibrotəsirləndiricilər,
silkələyicilər, vibrostendlər və s.) yaradılır. Lakin elə tezlik intervalları var ki, bu qurğularla təmin olunmurlar.
Göstəricilər tezlik intervalı yerdəyişmə amplidudasının millimetr hissələrindən (1÷2)mm olmaqla (1÷2) Hsdən (15÷ 20)Hs-ə qədər diapazonu əhatə edir. Belə çıxış parametrlərini təmin edə biləcək mexaniki rəkslərin
hidravlik təsirləndiriciləri rəqsi quvvənin formalaşdığı zonaya enerjinin mürəkkəb ötürülmə sistemlərinə, eləcə
də aşağı etibarlığa malik olurlar. Qeyd olunanları nəzərə almaqla, yəni yuxarıda gösdərilən çıxış
parametirlərini ödəməklə və idarə oluna bilən icra orqanı kimi enerjinin sadə ötürülmə sisteminə malik, əsas
qidalanma mənbəyi sənaye tezlikli elektrik şəbəkəsi olan elektromaqnit qurğuların istifadəsi daha
məqsədəuyğundur.
Beləliklə, yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq bu işdə dartı qüvvəsinin alçaq tezlikli toplananının
alınması üçün iki müxtəlif tezlikli qidalandırma sistemindən istifadə etməklə ikidolaqlı elektromaqnit qurğuya
baxılır. Bu elektromaqnit qurğuların digər mövcud elektromaqnit qurğularından fərqi odur ki, konustuktiv
sxemi müxtəlif tezlikli mənbələrdən qidalanan iki dolağa malikdir. Mənbələrdən biri standart tezlikli, digər
mənbə isə gücü böyük olmayan tezlik çevricisidir. Idarə dolağı kimi istifadə olunan qidalandırdığından bu
mənbənin gücü böyük olmur və çıxış tezliyi standart şəbəkə tezliyindən lövbərin mexaniki rəkslərinin tələb
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olunan tezliyi qədər fərqlənir. Birinci dolağın dövrəsinə ardıcıl olaraq kondensator qoşulur. Kondensatorun
tutumu o nökteyi nəzərdən seçilir ki, elektromaqnit qurğunun əsas güc tələbatı standart tezlikli mənbədən
olsun.
Tutumla belə energetik sazlama, alçaq tezlikli elektromaqnit qurğunun əvvəlcədən seçilmiş istənilən
ensiz tezlik diapazonunda səmərəli işləməsini təmin etməyə imkan verir. Bu halda idarəedici tezlik ceviricisi
mexaniki rəkslərin yaranmasına deyil, onun tezliyinin qismən tənziminə xidmət edir.
Beləliklə, müxtəlif tezlikli qarışıq qidalanma sisteminə malik elektromaqnit qurğunun maqnit və elektrik
alt sistemlərində əsas parametrlərin spektral tərkiblərinin formalaşması, harmonik analizin köməyi ilə yüksək
harmonikaların ampiltud-tezlik spektrinin müəyyənləşdirilməsi elektrik təchizatı sistemlərinin aktual
məsələlərindəndir.
ELEKTRİK ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ ELEKTRİK ENERJİSİNİN KEFİYYƏTİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ
VƏ GƏRGİNLİYİN TƏNZİMLƏNMƏSİNİN TƏDQİQİ
Xələfli C.B.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: xalaflic@mail.ru
Qəbuledicilərin böyük enerji tutumuna malik olması, həmçinin qeyri-simmetrik və qeyri-xətti olması
nəticəsində və habelə istehsalatda fasiləsiz intensivləşmənin yaranması əsnasında tələbatçıların işi şəbəkənin
iş rejiminə və elektrik enerjisinin kefiyyətinə müəyyən dərəcə müsbət olmayan təsirlər göstərir. Elektrik
enerjisinin kefiyyət göstəriciləri aşağıdakı əsas göstəricilər əsasında təsnif olunur.
Tezliyin meyli. Tezliyin faktiki mövcud olan və nominal qiyməti arasında fərq tezliyin meylidir. Normal
iş rejimində olan sistemdə tezliyin meylinin ±0,1 Hs aralığında dəyişməsi mümkündür. Qısa müddət ərzində
olan dəyişmə isə ±0,2 Hs ola bilər. Sistemdə baş verən bu dəyişmə aktiv güc çatışmazlığından dolayı yaranır.
Tezliyin rəqsi. Rejimin olduqca tez dəyişməsi nəticəsində müəyyən zaman aralığında tezliyin ən böyük
və kiçik olan qiymətlərinin fərqinə tezliyin rəqsi deyilir.
Tezliyin rəqsi ±0,2%-dən çox olmamalıdır. Çox az hallarda baş verən tezliyin rəqsi işlədicilərin işinə
çox güclü təsiri olmur. Kəskin dəyişən aktiv yüklü işlədicilərin varlığı tezliyin rəqsinin yaranması ilə
nəticələnir.
Elektrik şəbəkələrində baş verən gərginlik dəyişməsi iki cür olur:
1. Uzun müddətdə baş verir və yavaş dəyişir. Bu gərginliyin meyli adlanır.
2. Qısa müddətdə baş verir və yavaş dəyişir. Bu gərginliyin rəqsi adlanır.
Gərginliyi tənzim etmək üçün müəyyən üsullar var. Bunlar aşağıdakılardır:
- generatorda gərginliyi tənzim etməklə;
- transformatorlarda transformasiya əmsalını tənzim etməklə;
- xətt tənzimləyiciləri vasitəsilə tənzimləmə;
- induksiyon və həmçinin potensial tənzimləyicilər vasitəsilə.
Bunlar mexaniki tormozlanan asinxron mühərriklər şəklindədir. 380 V və 6 kV gərginliklərdə, 3-500
kVA güclərdə (yəni, kiçik güclərdə istifadə olunur) gərginliyi tənzim etmək üçün tətbiqi əlverişlidir; sinxron
mühərriklərlə tənzim üsulu. (Kompensəedici qurğu Qk gücü yaradaraq şəbəkədə eolan reaktiv güc itkisinin
azalmasına səbəb olur); paralel olaraq kondensator batareyaları qoşmaqla; sinxron kompensatorlar vasitəsilə;
statik reaktiv güc mənbələrinin köməyi ilə; minimal reaktiv müqavimətə malik olan şəbəkələr – parçalanmış
fazalara malik olan hava elektrik veriliş xəttləri, qoşalaşmış fazaya malik kabel şəbəkələri və həmçinin şin
naqilləri vasitəsilə; ardıcıl kompensasiya – ardıcıl kondensator batareyalarını şəbəkəyə qoşmaqla induktiv
müqavimətin xL azalması vasitəsilə.
Generatorlarda gərginliyin tənzimi əsasən TAT qurğuları vasitəsilə əldə olunur. Qısaqapanma və
maksimal yüklü rejimlərdə generatorların sıxaclarında cərəyan artdığından, buna uyğun olaraq da gərginlik
azalmış olur.
Nəticədə isə şəbəkənin düyünlərində və uyğun olaraq işlədicilərin sıxaclarında gərginliyin qiyməti aşağı
düşəcəkdir. Misal olaraq göstərə bilərik ki, sənayedə istifadə olunan mühərriklərin, gərginliyin 1 saniyə ərzində
30-40% azalması nəticəsində dayanması faktdır, bunun nəticəsində isə sənaye müəssisələrinə və xalq
təsərrüfatına böyük bir ziyan dəymiş olur.
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Beləlikdə, baş verən qəza zamanı, generatorlarda gərginliyi tez bir müddətdə bərpa etmək lazım gəlir.
Əsasən gücü 3 MVt-dan çox olan generatorlar TAT qurğusu ilə təchiz edilirlər. Qəza rejimi əmələ gəldikdə
təsirlənmənin cəld artırılması təsirlənmənin rele üsulu vasitəsilə forsirovkalanması istifadə olunur.
Gərginliyin müəyyən olunmuş nominal səviyyədə saxlanılması üçün trasnformatorlarda transformasiya
əmsalının dəyişdirilməsi nəzərdə tiutulan metodlardan biridir. Transformatorlarda ikinci tərəf yəni, yüksək
tərəfdəki sarğılar sayının dəyişdirilməsilə ikinci tərəfdə olan gərginliyin dəyişdirilməsi əldə olunur. Bu isə
əsasən çevirgəclər vasitəsilə əldə olunur.
Qk reaktiv gücünə malik olan komensəedici qurğuların şəbəkəyə qoşulması vasitəsilə güc və gərginlikdə
yaranan itkini minimuma endirmək olar. Bu kompensəedici qurğuların ən geniş yayılanı sinxron
mühərriklərdir. Bilirik ki, təsirlənmə cərəyanının nominaldan artıq olması nəticəsində, sinxron mühərriklərin
reaktiv güc istehsal etmə qabiliyyəti yaranır. Beləliklə, onlardan reaktiv gücün kompensasiyasını təmin etmək
üçün bir vasitə kimi istifadə etmək olar.
Yerli şəbəkələrdə istifadə olunan kondensator batareyaları vasitəsilə reaktiv gücün kompensasiya
olunması gərginliyin birləvasitə tənzimlənməsi üsullarından biridir. Kondensator batareyaları 3-10 kVar gücdə
və üçfazalı 220, 380, 500 V gərginlikdə həmçinin, 10 kVar gücdə, birfazalı 1.05, 6.3, 10.5 kV gərginliklərdə
hazırlanırlar. Ayrı-ayrılıqda kondensatorlar kiçik gücə malik olduğundan onlar batareya halında paralel olaraq
birləşdirilir. Kondensatorlarda gücün pilləvari tənzimlənməsinin mümkünatı üçün onları bir nüçə kondensator
batareyalarının qrupu və ya seksiyaları şəklində bir qurğu kimi hazırlayırlar.
Gərginliyin tənzimlənməsi üçün istifadə olunan metodlardan biri sinxron kompensatorlardır. Sinxron
kompensatorlar yükü olmayan mühərrik rejimində işləyirlər və müəyyən qiymətlər aralığında dəyişən
təsirlənmə cərəyanına malik yüksüz sinxron mühərriklər adlana bilər. Sinxron kompensatorlar təsirlənmə
cərəyanının qiymətindən asılı olaraq həm sistemə reaktiv güc verə, həm də sistemdən reaktiv güc ala bilər.
Sinxron kompensatorlarda nominal gərginlik şəbəkənin gərginliyindən 5-10 % böyük olmalıdır.
Şəbəkədə olan reaktiv enerji tələbatçıları nəticəsində şəbəkə cərəyanda olan reaktiv mürəkkəbə ilə
yüklənəcəkdir. Bu enerjinin ötürülməsi və paylanması nəticəsində çox böyük güc itkiləri və uyğun olaraq
gərginliyin aşağı düşməsi yaranır ki, bu da şəbəkəyə çox böyük bir ziyandır. Sinxron kompensatorların reaktiv
enerjini kompensasiya etməsi nəticəsində gərginliyin nominaldan aşağı düşməsini azaltmaq və şəbəkənin işini
yaxşılaşdırmaq olar.
Xəttdə olan induktiv müqaviməti uzununa kompensasiya etməklə, yəni, xəttə ardıcıl şəkildə tutum
müqaviməti yəni, kondensator qoşulması nəticəsində xəttə olan gərginlik itkisini azaltmaq olar. Bu müqavimət
nəticəsində xəttin induktiv müqavimətini kompensasiya edirlər və nəticədə gərginlik tənzimlənir.
Kondensatorların seçilməsi nominal cərəyana əsasən aparılır.
Kondensatorların kataloqda verilən gücləri, onların nominal gərginliyinə uyğun olur. Buna əsaslanaraq
deyə biləriki ki, kondensatorları seçən zaman onların nominal müqavimətlərini nəzərə almaq lazımdır.
XAÇMAZ RAYONUNDAKI GEOTERMAL MƏNBƏLƏRDƏN ELEKTRİK ENERJİSİNİN
ALINMASI
Yahyayev C.R.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: cemaleddin054@gmailşcom
Geotermal enerji geotermal suların, geotermal süxurların enerjisidir. Geotermal enerjidən müxtəlif
məqsədlər üçün istifadə etmək olar: elektrik enerjisinin alınması, istiləşdirmə sistəmləri,kənd təsərrüfatı
məhsullarının qyrydulması,kimya sənayesi,tibb və s.
Geotermal enerjinin ən sərfəli istifadə sahəsi elektrik enerjinin alınmasıdır ki, bunun üçün də geotermal
mənbənin parametrləri lazımi həddə omalıdır.
Geotermal mənmbənin əsas parametri geotermal suyun debiti, temperaturudur.
Azərbaycanda müxtəlif geotermal mənbələr mövcuddur ki, onlardan biri də Xacmaz rayonunda olan
geotermal mənbədir.
Xaçmaz rayonunda olan geotermal mənbələrin temperaturu 29-51℃-dir. Bu temperaturda yüksək
təzyiqli su buxarı almaq mümükün olmadığından elektrik enerjisin alınması çətindir, amma mümkünsüz deyil.
Bunun üçün istilik nasoslarının tətbiqi ilə elektrik enerjisin alınmasını araşdırılmışdır.
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Bizə məlumdur ki istilik nasoslarında alçaq temperaturlarda buxar halına keçə bilən işçi agentlərdən
istifadə olunur. Bunlar aşağıdakılardır:

Adı
n−hexane
n−pentane
isopentane
R245fa
n−butane
isobutane
R236fa
RC318
R152a
R227ea
R134a
Propane
R32
R143a
R218
R125
R41

Cədvəl 1.İstilik nasoslarında istifadə olunan isçi agenlər
Pkritik
Atm. Yaşama
Təhlükəsizlik
Tkritik(℃)
(MPA)
müddəti (il)
qrupu
234.7
3.058
196.5
3.364
A3
≪1
187.2
3.37
A3
≪1
154
3.651
7.2
B1
152
3.796
A3
135
3.64
A3
124.9
3.2
220
A1
115.2
2.778
3200
A1
113.3
4.52
1.4
A2
102.8
2.999
33
A1
101
4.059
13.8
A1
96.68
4.247
A3
78.11
5.784
5.0
A2L
72.7
3.761
52
A2L
71.87
2.64
2600
A1
66.02
3.618
29
A1
44.13
5.897
2.6
-

M(q/mol)
86.17
72.15
72.15
134
58.12
58.12
152
200
66.05
170
102
44.1
52.02
84.04
188
120
34.03

Şəkil 1
Kompüter simuliyasiyası vasitəsilə MATLAB proqramında, istifafə olunan qazların istilik nasoslu
geotermal elektrik stansiyalarında tətbiqini araşdırmışıq və hesabat nəticəsində uyğun olan, ən effektiv maddə
tapılmışdır. Müxtəlif işçi agentlərin faydalılığının (w) buxarlanma temperaturundan asıllıq qrafiki şəkil 1. – də
verilmişdir.
BUXARIN KRİTİKDƏN AŞAĞI PARAMETRLƏRİNDƏ İŞLƏYƏN BUXAR QAZANLARINDA
QƏZA HALI YARADAN TEMPERATUR REJİMİ
Zəkəriyayev M.E.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: zakarizade@gmail.com
Son zamanlar respublikamızda geniş tətbiq olunan kombinələşdirilmiş buxar-qaz turbinli istilik elektrik
stansiyalarının tətbiqi elektrik enerjisi istehsalının səmərəliliyinin yüksəldilməsini təmin edir.
İstilik energetikası sisteminin yüksəlişi yüksək başlanğıc parametrlərlə işləyən, iqtisadi cəhətdən
əlverişli qaz turbin qurğularının yaradılması ilə əlaqəlidir. İstilik elektrik stansiyalarını təkmilləşdirərkən
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buxar-qaz turbin qurğularının müxtəlif sxemlərindən istifadə olunur. Ən əlverişli sxem binar tipli utilizasyalı
buxar-qaz qurğusu (UBQQ) tətbiq olunur. Belə qurğuların f.i.ə 56-58% (faydalı iş əmsalı) alınır. Bu
stansiyalarda qaz turbinindən çıxan qazların istiliyi hesabına (500-600) util qazanda suyun buxarlanması
nəticəsində alınan buxar istifadə olunmaq məqsədi ilə turbinə verilir. Belə stansiyalarda util qazanlar suyun
kritikdən aşağı parametrlərində işləyir. Bu qazanların qızma səthlərinin boruları lazımi həddə soyudulmadıqda
boruların səthində sərbəst konveksiyanın təsirindən qaynama başlayır. Divarın temperaturu artır, istilikvermə
prosesi pisləşir və qazanda qəza halı yaranır.
Kritikdən aşağı təzyiqdə boruda doymamış mayenin yuxarı və aşağı hərəkəti zamanı divarın temperatur
rejimini və istilikvermə əmsalını tədqiq etməkdir.
Tədqiqatlar təcrübə üsulu ilə aparılmışdır. Təcrübələr mayenin boruda aşağıdan yuxarı və yuxarıdan
aşağı istiqamətlərində kritikə qədər və kritikətrafı təzyiqlərində aparılmışdır. Boru divarının temperatur rejimi
və istilikvermə əmsalı tədqiq olunmuş və istilikverməyə sərbəst konveksiyanın təsiri öyrənilmişdir.
Alınan nəticələr kritikdən aşağı parametrlə işləyən buxar qazanlarının qızma səthlərinin temperatur
rejimlərinin etibarlılığının təmini üçün tətbiq edilə bilər və ekonomayzerin qızma səthində normal temperatur
rejimini təmin etmək mümkün olar.
İES-İN ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİ
Zeynalova M.İ.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetı
Respublikamızın sənayesində 90-cı illərdə olan böhranın nəticələri energetika sahəsinə də öz təsirini
göstərmişdir. İstehsal olunan elektrik enerjisinin miqdarı 28,5% azalmışdır. Bir Qkal istilik enerjisinin
alınmasına sərf olunan yanacaq 181 kq-dan miqdardan 216 kq-a qədər artmışdı. Energetikada sahəsində
yaranan bu böhranı aradan qaldırmaq üçün aşağı faydalı iş əmsalı olan qurğu və avadanlıqların işdən
dayandırılması, onların əvəzinə Buxar-Qaz turbinli və Qaz–turbinli qurğulardan istifadə olunması
planlaşdırılmışdır. Bu işlərin məntiqi nəticəsi olaraq Bakı İEM–1-də 1999-cu ilin sentyabrında ilk dəfə hər
birinin gücü 53 MVt olan GT8C2 markalı iki ədəd qaz turbinləri işə qoşulmuşdur. Bu qaz–turbin qurğuları
birlikdə kombinə olunmuş rejimdə işləyir. İşçi cişim kimi bu turbinlərdə yanma məhsullarının hava ilə qarışığı,
yüksək temperaturlu qızdırılmış hava və ya başqa qazlardan istifadə olunur. Həm qaz turbininin, həm də buxar
turbininin iş prinsipləri eynidir. Qaz turbininin axma hissəsinin soplolarında genişlənməsi nəticəsində, yəni
işçi cismin genişlənməsindən istilik enerjisi kinetik enerjiyə, turbinin işçi kürəklərində isə kinetik enerji
mexaniki işə - enerjiyə çevrilir.
Ümumi halda, qaz turbinlərinin sxemləri və istifadə olunan avadanlıqlar buxar turbininin sxemlərindən
və quğularından kəskin fərqlənir.

ИНТЕГРАЦИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В СЕТЬ
Абиев Р.Ш.
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
E-mail: abiyev-rasul@mail.ru
Во многих развивающихся и развитых странах мира значительную долю в энергетических
балансах составляют альтернативные источники энергии. В данное время при активном развитии
промышленности довольно быстро происходит исчерпание угольных и нефтегазовых ресурсов, также
отходы от сгорания ископаемого топлива выбрасываются в атмосферу и приводит к различным
проблемам экологического характера. Поэтому переход от традиционных источников энергии к
возобновляемым энергетическим ресурсам набирает оборот и приобретает всё большую глобальную
значимость. По результатам различных исследований в ближайшее время прогнозируется
постепенный переход на возобновляемые источники энергии. Эта цель достигается активной
интеграцией различных традиционных и возобновляемых источников энергии в широком спектре
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мощностей от малых объектов распределенной генерации до крупных сетевых электростанций, что
влечет за собой трансформацию энергетических систем.
Интеграция возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергосистему Азербайджана один из
шагов к построению новой эффективной системы распределения энергии. Существующая схема
распределения энергии не позволяет в полной мере использовать установки возобновляемой
энергетики, причинами являются : непостоянство при выработке электрической энергии, а также
электрическая энергия уступающая по качеству энергии полученной традиционными методами.
Помимо вышеперечисленных причин препятствующих внедрению альтернативных источников
энергии в сеть является высокая рыночная цена оборудования, чтобы легко отказаться от
централизованного электроснабжения. По расчётам становится видно, что экономически
целесообразно применение ВИЭ лишь в том случае, если нет возможности подключения к местной
электрической сети. Ситуация осложняется еще и тем, что для работы установок возобновляемых
источников энергии требуется большое количество дополнительного оборудования (выпрямители,
аккумуляторы, инверторы и т.п.), применение которых не только повышает стоимость системы, но
также и усложняет схему электроснабжения.
Еще один фактор, мешающий развитию возобновляемой энергетики, характерный для нашей
страны – невозможность продажи электричества в сеть. Энергосистема нашей страны устоявшаяся и
крайне тяжело переносит изменения в режиме работы. Бесконтрольное подключение генерирующих
мощностей, пусть и малой мощности, влечет за собой трудности в контроле энергии, прогнозировании
выработки, и, как следствие, перебоям в работе.
Для успешной интеграции ВИЭ-генерации в энергосистему необходимо, прежде всего, решить
вопросы стандартизации технических требований к вводимому оборудованию альтернативных
источников энергии. Автоматика ограничения снижения и повышения напряжения и частоты должна
соответствовать параметрам системы. Это практически ничего не стоит на этапе проектирования, но
становится затратным, когда проекты уже реализованы. Также необходимо учитывать, что в разных
странах нормативы отклонения частоты электрического тока отличаются, соответственно, у
генерирующего оборудования разных производителей реакция на изменение частоты тоже может быть
разной
Из этого следует, что для перехода системы на возобновляемые источники энергии или их
частичного внедрения в сеть, требуется закупка и установка необходимого оборудования, способного
поддерживать параллельную работу альтернативных и традиционных источников энергии.
НЕЧЕТКИЙ КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИЕЙ РЕАКТИВНОЙ
МОЩНОСТИ ИНДУКЦИОННОЙ ПЕЧИ
Ахмедов Н.М.
Сумгаитский государственный университет
В работе приводятся результаты разработки нечеткого контроллера для управления
компенсацией реактивной мощности индукционной печи (ИП) промышленной частоты. Нечеткий
контроллер
обеспечивает заданную величину и направление реактивной мощности в узле
подключения ИП к печному трансформатору (электрической сети) в определенном диапазоне cos 
около единицы путем автоматической ступенчатой коммутации секций статических конденсаторов к
индуктору ИП.
Индукционные печи (ИП) промышленной частоты (тигельные и канальные) широко
применяются на промышленных предприятиях для правки черных и и цветных металлов.
Регулируемым параметром является реактивная мощность (РМ), потребляемая индукционной
установкой. Это объясняется тем, что ИП представляет собой как изменяющуюся активноиндуктивную нагрузку. Причем индуктивная составляющая значительная, что соответствует
минимальному значению коэффициента мощности , равного 03  0,4.
Применяемые системы автоматического регулирования (САР) реактивной мощности (РМ),
помимо экономии электроэнергии, не используют резерв РМ при колебаниях и отключениях
напряжения в системе электроснабжения предприятия, а также обладают большой зоной
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нечувствительности из-за предварительной настройки их на определенное значение контролируемого
параметра. В связи с этим увеличивается погрешность САР при регулировании РМ, снижается
возможность создания экономического режима работы электроснабжения и эффективного
распределения электроэнергии.
На основании данных исследования ИП с целью регулирования РМ показали, что она
представляет собой сложную систему, функционирование которой характеризуется не определенностью, вносимой режимом работы ИП.
На основе накопленной информации и качественных рассуждений по регулированию РМ был
осуществлен переход к качественному описанию объекта регулирования, основу, которой составляет
правило вида «Если реактивная мощность «Малая» а Динамика есть «Положительная» тогда
управляющее воздействие «включить 1, 2 секции» и т.д.
В работе приводиться структурная схема системы нечеткого регулирования, осуществляемого
изменением числа подключаемых конденсаторов батареи в каждом периоде процесса плавки.
Для регулирования реактивной мощности, потребляемой установкой ИП, выбран алгоритм
Мамдани. Данный алгоритм является наиболее часто применяемым на практике и хорошо
зарекомендовал себя в ряде задач управления в режиме реального времени.
Для работы нечеткого контроллера использовались следующие лингвистические переменные:
1. На входе контроллера (входные переменные):
- Реактивная мощность. Реактивная мощность на шинах нагрузки;
- Динамика. Динамика изменения реактивной мощности. (производная реактивной мощности).
2. С выхода контроллера снимались значения следующего переключения конденсаторной
батареи.
Моделирование режимов работы ИП с учетом нечеткого регулирования потребляемой
реактивной мощности выполнено на примере индукционной печи типа ИЧТ-2,5/1000 промышленной
частоты.
Расчетные эксперименты проведены в среде Matlab с использованием программного комплекса
FuzzyLogic Toolbox .
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
Гулиева С.Г.
Сумгаитский государственный университет
E-mail: Baxwiyeva98@mail.ru
При существующем уровне научно-технического прогресса энергопотребление может быть
покрыто лишь за счет использования органических топлив (уголь, нефть, газ), гидроэнергии и атомной
энергии на основе тепловых нейтронов. Однако по результатам многочисленных исследований
органическое топливо в недалеком будущем может удовлетворить запросы мировой энергетики только
частично. Остальная часть энергопотребности может быть удовлетворена за счет других источников
энергии – нетрадиционных и возобновляемых.
Возобновляемую энергию получают из природных ресурсов - таких как солнечный свет, ветер,
дождь, приливы и геотермальная теплота , которые пополняются естественным путем.
Ориентировочно, около 18 % мирового потребления энергии было удовлетворяется из возобновляемых
источников энергии, причем 13 % из традиционной биомассы, таких, как сжигание древесины.Все ВИЭ
разделяются на две группы, использующие прямую энергию солнечного излучения и ее вторичные
проявления (косвенная солнечная энергия), а также энергию взаимодействия Солнца, Луны и Земли.
Возобновляемые источники энергии – это источники на основе постоянно существующих или
периодически возникающих в окружающей среде потоков энергии. Возобновляемая энергия не
является следствием целенаправленной деятельности человека, и в этом ее отличительный признак.
Результатом косвенной деятельности Солнца являются соответствующие эффекты в атмосфере,
гидросфере и геосфере в виде энергии ветра, гидроэнергии, энергии течений, волн, приливной энергии,
тепловой энергии окружающей среды и др.
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Основными преимуществами ВИЭ по сравнению с традиционными невозобновляемыми
источниками являются: неисчерпаемые ресурсы; снижение отрицательного влияния на окружающую
среду, включая выбросы различных загрязняющих веществ, парниковых газов, радиоактивное и
тепловое загрязнение и др.
Основными факторами, ограничивающими использование нетрадиционных ВИЭ, являются:
малая плотность энергетического потока, которая составляет, например, для солнечной энергии на
поверхности земли 1,36·10 3 МВт/м2, ветровой при скорости ветра 10 м/с – 6·10-4 МВт/м2,
геотермальной – 3·10 8 МВт/м2, в то время как для энергии АЭС – 0,2 МВт/м2 ; значительная
неравномерность выработки энергии во времени и ее использования; относительно высокие
капиталоемкость энергетических установок и стоимость вырабатываемой электроэнергии.
Возобновляемые источники энергии имеют принципиальные отличия, поэтому их эффективное
использование является возможным на основе научно разработанных принципов превращения энергии
ВИЭ в виды, необходимые потребителям. В окружающей среде всегда существуют потоки
возобновляемой энергии, поэтому в процессе развития возобновляемой энергетики необходимо
ориентироваться на местные энергоресурсы, выбирая наиболее эффективные из них. Использование
ВИЭ должно быть многовариантным и комплексным, что позволит ускорить экономическое развитие
регионов. Например, хорошей базой для использования ВИЭ могут служить агропромышленные
комплексы, где отходы животноводства и растениеводства являются сырьем для получения биогаза, а
также жидкого и твердого топлива, производства удобрений.
Для эффективного планирования энергетики на возобновляемых энергоресурсах необходимо:
во-первых, систематическое исследование окружающей среды, аналогичное исследованиям
геологического характера при поисках нефти или газа, вовторых, изучение потребностей конкретного
региона в энергии для промышленного, сельскохозяйственного производства и бытовых потребностей.
В частности, чтобы выбрать наиболее экономичный источник энергии, необходимо знать структуру
потребителей энергии.
Одной из важнейших характеристик возобновляемых источников энергии является их
энергетический потенциал – показатель, определяющий количество энергии, свойственное
соответствующему виду ВИЭ.
ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ В
АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Гурбанов Э.Р.
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
E-mail: elvin.qurbanov.212@mail.ru
Для компенсации реактивной энергии в основном используется два метода. Первый метод
основан на представлении питающей сети по отношению к каждому определенному потребителю в
виде соответствующего источника, в котором задана стоимость получаемой от него реактивной
мощности. В этом случае возможно, что схема потребителя сети учтена полностью, а также
особенности его режимов работы электропередач.В таких случаях энергоснабжающая организация
обязана была бы потребителю представить основные параметры эквивалентного источника, а в свою
очередь потребитель установил бы оптимальное значение Q, которое рентабельно получать
соответственно из сети системы.Второй метод основан на применении методов оптимизации крупных
систем, в определении с которыми отдельные составляющие большой системы, определяются как
подсистемы, они заменяются равными моделями с относительно меньшим количеством переменных
(в предельном случае — с количеством переменных, которое равно числу связей с оставшимися
подсистемами). Расчеты по определению Q будут определяться по специально указанным
оптимизационным программам на ЭВМ. При отсутствии подобных программ, допускается
использование наиболее простых способов для расчета ручным методом. При упрощении способов
расчета, естественным образом происходит снижение точности исходных расчетов[1].
Рассмотрим ситуацию с реактивной энергией в Азербайджане. В результате исследований было
изучено 2800 абонентов. В зависимости от конкретной ситуации абонентов коэффициент мощности

183

Magistrantların XXI Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2021-ci il
50, 60, 70 и 80% составляет от 0,95. При уменьшении значения cosφ потребление реактивной энергии
увеличивается относительно потребления активной энергии. При cosφ 0,4-0,3 потребление реактивной
энергии увеличивается в 2-3 раза. Если предполагается, что уровень cosφ равен 0,95, потребление
реактивной энергии пропорционально должно быть tg 0,33, что является достаточно эффективным
использованием реактивной энергии. Дальнейшее увеличение является экономически невыгодным изза увеличения размера компенсации.
В 2016ом году в Азеришиг был проведен мониторинг в результате которого были сделаны
следующие выводы:
- коэффициент мощности меняется между 0,99-0,3
- у 65% абонентов cosφ меньше 0,95
Согласно справочнику Азеришиг на 2015ый год имеется 61800 абонентов в Баку и 107218 в
других регионах. Ситуация в других регионах практически такая же, как и в Баку или чуть сложнее, то
есть потребление реактивной энергии чуть больше. Основные результаты таковы что потребление
реактивной энергии велико так как у 65-70ти процентов потребителей коэффициент мощности меньше
0,95. Абоненты потребляют большое количество реактивной энергии, а их стоимость падает на
Азеришиг, также нужно заметить, что при большом количестве протекаемости реактивной энергии
через распределяющую сеть возникают большие потери активной энергии. В связи с этими факторами
уменьшается рентабельность производства электрической энергии.
Проанализировав следующую ситуацию можно принять, что существуют 2 причины такой
ситуации в нашей стране: нет никаких ограничений по потреблению реактивной энергии; нет
официального тарифа на реактивную энергию
Отсутствие тарифов не позволяет должным образом оценить реактивную энергию.Для того
чтобы добиться ограничения на потребление реактивной энергии, цена среднего значения cosφ должна
быть принята компетентным органом. В некоторых странах принимаются следующие тарифы на
реактивную энергию: 20%, 25%, 50%, 60%, 100%, а в некоторых случаях до 200%. Нам следует
подобрать тариф, соответствующий нашим условиям. Результаты мониторинга показали, что
выбранный тариф должен зависеть от коэффициента мощности. Такие тарифы используются в
Испании, Румынии и Турции. Для наших условий самый благоприятный вариант этот практика
использования Румынии. Применение международного опыта можно подразделить на 2 части. Часть
ограничивающая потребление реактивной энергии. В нашей стране предлагается принимать значение
cos = 0,95, а также должен был быть принят официальный тариф на оплату реактивной
энергии.Однако следует отметить, что эти две части должны работать вместе и дополнять друг
друга.По данным Азеришиг, потребление реактивной энергии в Баку составляет в среднем в месяц 105
миллионов квар в час. На основе исследований для наших условий разумный тариф реактивной
энергии должен составлять 60% активной энергии.
0,09 манат0,6=0,054 манат
где 0,09 манат - активный тариф на электроэнергию для нежилых абонентов.
Стоимость потребляемой реактивной энергии в Баку в месяц составляет 5,67 миллиона манат.
Это составляет 68 миллионов манат в год. В других регионах страны у Азеришиг 107218 нежилых
потребителей реактивной энергии, что на 73% больше, чем в Баку.
При прохождении такого количества реактивной энергии через распределительную и
передающую сеть, согласно известному выражению, это вызовет большие потери активной мощности
и энергии:
𝑃2 𝑅

Δ𝑃 =𝑈2 (cosср)2
По указу президента Азербайджана принята Стратегическая Дорожная Карта развития
коммунальных услуг, в числе которых важную роль имеет оплата за реактивную энергию.В начальном
этапе определяется потребление реактивной энергии, затем относительно этих показателей
устанавливается тариф на потребление реактивной энергии. Тариф в Азербайджане на реактивную
энергию составляет 0,0012272 манат за 1 кВарчас. Этот тариф установлен с 1995го года и актуальна по
сей день.
Тариф нежилого сектора относительно потребления активной энергии составляет 0,09 манат.
Соответственно тариф реактивной энергии составляет 1,33% относительно активной энергии [2].
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ОПТИМАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
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E-mail: polad-guseynov@mail.ru
На сегодняшний день информационные и технические улучшение сетей 6-35 кВ в основном
направлено на усиление и увеличение работоспособности ее отдельных компонентов. В решаемых на
данный момент оптимизационных задачах новое оборудование участвует косвенно, и весь потенциал
по управлению им до сих пор не задействован. Комплексная реализация управляющих возможностей
такого оборудования позволит еще больше повысить эффект от его использования как для отдельных
потребителей, так и для всей электрической сети в целом. Причиной ограниченного использования
средств управления является отсутствие правильной математической модели режима работы
распределительной сети, без которой комплексное улучшение участков энергообмена в ней
невозможна. По этой причине одной из основных задач развития распределительных сетей является
создание системы управления, такой системы которая смогла бы учитывать специфику
функционирования РС вместе с основными тенденциями в их развитии и потребности всех участников
энергообмена. С другой же стороны, понятие простоты организации всей системы транспорта и
распределения ЭЭ, изначально заложенная в основу при проектировании распределительных сетей,
при разработке системы управления для РС должна быть принята во внимание.
Для проведения расчета режима работы сетей напряжением 6-35 кВ, нам необходима такая
режимная модель, которая могла бы учитывать их специфику работы и возможные виды электрических
схем. Ход в их информационном развитии, обладал бы такой возможностью алгоритмизации в которой
отсутствовали бы все описанные ранее недостатки классической модели, использующей классические
уравнения узловых напряжений (УУН). В связи с этим на основе задачи энергораспределение [1] была
выражена альтернативная режимная модель для расчета установившийся режим (УР), использующая
вместо вектора состояния расчетный вектор, содержащий потоки активной и реактивной мощности
𝐻
Т
для всех М ветвей схемы замещения сети и узловые напряжения 𝑋ур
= [РИ
𝐵 , 𝑄𝐵 , 𝑈𝑦 ]В отличие от
вектора состояния, размерность которого всегда составляет 2(М-1), расчётный вектор предлагаемой
модели шире и, так же как и вектор состояния, позволяет однозначно определить остальные режимные
параметры в сети [2]. Уравнения состояния данной модели, описывают отдельно балансы по активной
и реактивной мощности во всех №-1 узлах кроме балансирующего и во всех М ветвях схемы замещения
сети. В этой режимном модели не использует углы при решении системы уравнений и, в отличие от
классической режимной модели, не имеет связанных с ними проблем. В потоковой модели балансы по
активной и реактивной мощности для всех №-Т узлов схемы сети, кроме балансирующего узла, могут
быть записаны так:
𝐻
∑𝑗∈𝜔𝑖 𝑃𝑖𝑓
+ 𝑃𝑖 + Δ𝑃𝑖III
i=1,2…N-1,
(1)
𝐻
III
∑𝑗∈𝜔𝑖 𝑄𝑖𝑓 + 𝑄𝑖 + Δ𝑄𝑖
i=1,2…N-1,
(2)
𝐻
𝐻
где 𝑃𝑖𝑓
, 𝑄𝑖𝑓
– потоки начала ветвях; 𝜔𝑖 − множество узлов, инцидентных узлу i; Δ𝑃𝑖III , Δ𝑄𝑖III −
технические потери в узле i; 𝑃𝑖 , 𝑄𝑖 − узловые активные и реактивные потоки.
Линейные балансы представляют собой уравнения балансов во всех М ветвях схемы сети или
энергообъекта по реактивной и активной мощности соответственно:
𝐻
𝑃𝑖𝑓
+ 𝑃𝑗𝑖𝑘 + Δ𝑃𝑖𝑗 = 0
ij=1,2…М,
(3)
𝐻
𝑘
𝑄𝑖𝑗 + 𝑄𝑗𝑖 + Δ𝑄𝑖𝑗 = 0
ij=1,2…M,
(4)
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𝑘
Где 𝑃𝑗𝑖𝑘 , 𝑄𝑗𝑖
–потоки концов ветви; Δ𝑃𝑖𝑗 , Δ𝑄𝑖𝑗 –технические потери в ветви [4].
Из особенностей решения задачи УР в потоковом модели (ПМ) следует отметить, что она может
быть решена по реактивной и активной мощности раздельно. В качестве начальных приближений для
решения системы нелинейных уравнений удобнее использовать номинальные напряжения во всех
узлах схемы сети 𝑈𝑖 =0 и нулевые значения активных и реактивных потоков в ее ветвях,𝑃𝑖𝑗 =𝑄𝑖𝑗 =0.
Уравнения для падения напряжения, [3] отражающие выполнение закона Ома, могут быть также
записаны через потоки:

𝑈𝑗𝑘 = √(𝑈𝑖𝐻 −

𝐻 𝑟 +𝑄 𝐻 𝑥
𝑃𝑖𝑓
𝑖𝑓
𝑖𝑓 𝑖𝑓

𝑈𝑖𝐻

𝐻 𝑥 −𝑄 𝐻 𝑟
𝑃𝑖𝑓
𝑖𝑓
𝑖𝑓 𝑖𝑓

)2 + √(

𝑈𝑖𝐻

)2 Ij=1,2…M =N-1,

(5)

где 𝑈𝑗𝑘 –напряжение в узле j конца ветви.
Выражения для расчета падений напряжения (5) могут быть введены или же удалены из системы.
Кроме того, расчетная задача в ПМ может решаться по реактивной и активной мощности раздельно
как внутри каждой итерации, так и в самостоятельной итерационном процессе. В целом, потоковая
модель установившегося режима работы сети представлена как новая режимная модель, использующая
альтернативные классическим УУН уравнения состояния в виде балансов мощности в узлах и ветвях
схемы замещения сети. Она может применяться для расчета УР как в сетях 6-35 кВ, так и в селях более
высоких классов напряжения н даже на «узловых» энергообъектах — электрических станциях и
подстанциях. напряжения на элементе схемы сети.
На основание модели энергораспределения была предложена альтернативная потоковая модель
установившегося режима работы сети, которая в качестве расчетного вектора использует потоки
мощности в ветвях ее схемы и узловые напряжения, а методом решения этой задачи в потоковой
модели является итерационный метод Ньютона. Расчетный вектор потоковой модели расширен по
сравнению с вектором состояния классической режимной модели. Ее реальным достоинством по
сравнению с традиционной режимной моделью является нечувствительность к неоднородности
параметров схемы замещения элементов сети и возможность расчета схем при наличии в них ветвей с
нулевым сопротивлением.
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АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Керимов К.А.
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
E-mail: kerimov.kamran1998@mail.ru
Энергетическая система – это система, которая включает в свой состав такие элементы как:
электрические станции и энергетические сети, которые связанны между собой бесконечным процессом
производства, преобразования и распределение электрической энергии между ее потребителями.
Электрическая сеть является совокупностью электроустановок, задачей которых объединяет
процесс передачи и распределении электрической энергии, в том числе снабжать потребителя
качественной и бесперебойной электрической энергией. Передача электрической энергии происходит

186

Magistrantların XXI Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2021-ci il
за счет кабельных и воздушных линий, а так же повышающих и понижающих трансформаторов,
высоковольтных выключателей, противоаварийной автоматики и аппаратуры защиты. Все эти
элементы тесно взаимосвязаны поэтому их проектирование и эксплуатация достаточно сложная и
трудоемкая задача. К ним предъявляются особые требования которые должны быть учтены в
соответствии с определенными стандартами.
Системой электроснабжения называется объединение электрических установок которые состоят
из подстанций (повышающих и понижающих), линий электропередач (ЛЭП), распределительных
электрооборудований и потребителей. Одной из главных задач в системе электроснабжения является
расчет потерь, так как они отрицательно влияют не только на отдельные элементы, но и на всю
энергосистему в целом. Последствия развития потерь могут быть различными от выхода из строя
оборудования до аварий во всей системой. Поэтому в современном мире расчетам потерь уделяют
особое внимание и главной задачей при их анализе и вычислении является определение вида и
источника потерь, а так же найти причину возникновения и оптимальные методы решения по их
уменьшению.
Есть несколько методов для улучшения параметров электрической сети и уменьшения потерь в
системах электроснабжения:
1. Повышение номинального напряжения распределительных электрических сетей.
2. Установка оборудований для компенсации реактивной мощности в электрических сетях.
3. Установка дополнительных агрегатов для регулирования напряжения.
4. Сооружение дополнительных линий и подстанций.
5. Оптимизация схем и режимов электрических сетей.
6. Размещение на подстанциях дополнительных параллельных трансформаторов.
7. Оптимизация режимов работы трансформаторов на подстанциях.
Спрос на электрическую энергию растет с каждым годом. Средний показатель потерь в
электрических линиях составляет 6-10%. Анализ и оптимизация потерь является главной задачей так
как они так же влияют на количество вырабатываемой энергии, а именно чем больше количество
потерь тем больше и вырабатывается дополнительная электроэнергия для их погашения.
Для некоторых стран проблемы с потерями являются глобальной проблемой, так как их значение
составляют одну треть от общей электроэнергетики, доставляемая потребителям. В этих странах
наблюдается финансовая неустойчивость энергетических систем. Несмотря на то, что в настоящее
время разрабатываются современные методы оптимизации электросистем, снижение потерь была и
остается главной целью и требует больших финансовых вложений в ряде стран.
Увеличение спроса на электроэнергию так же привело к росту числа и мощности однофазных
электроприборов используемых в быту, а так же повышению значения мощности нелинейных,
несимметричных и резкопеременных нагрузок. Перечисленные факторы привели к повышению уровня
электромагнитных помех в электросетях, что в свою очередь приводит к снижению надежности
электроснабжения, снижению энергоэффективности и ухудшению качества электрической энергии.
С помощью различных высоких технологий, программных обеспечение, информационных и
коммуникационных технологии которые с каждым годом приобретают большое значение и широко
внедряются в развитие систем электроснабжения появляются все новые технологии, задача которых
является оптимизировать потери. Одной из таких технологий являются интеллектуальные сети или
Smart Grid. Эти сети дают возможность перехода системы энергоснабжения на новый этап развития.
Одной из причин использования данной сети является то, что она поставляет электрическую энергию
от производителя к потребителю, применяя при этом двунаправленные цифровые коммуникации,
различные контролирующие устройства у потребителя сохранении энергии, уменьшении стоимости и
повышения надежности.
Достоинства, которыми обладает Smart Grid, являются: Более эффективная передача
электроэнергии; Более быстрое восстановление электричества после перебоев в электроснабжении;
Снижение затрат на эксплуатацию и управление для коммунальных предприятий и, в конечном итоге,
снижение затрат на электроэнергию для потребителей; Повышенная интеграция крупномасштабных
систем возобновляемой энергии; Лучшая интеграция систем производства электроэнергии
потребителем-владельцем, включая системы возобновляемых источников энергии; Повышенная
безопасность.
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Отличительное качество данной сети, от сети в классической системе электроснабжения,
заключается в том, что такая система имеет возможность наблюдения и реагирования на различные
изменения параметров энергетической системы, а так же обеспечение бесперебойного снабжения
электрической энергии с наибольшей экономической эффективностью, при этом исключает влияние
человека на процесс. В создании и эксплуатации данной сети принимают участия современные
системы управления, новые технологии диагностики и системы с высокой скоростью работы для
передачи информации.
Данная система однозначно была создана благодаря прорыву в сфере компьютерной и
информационной технологий, а так же интернета.
Создание, развитие и эксплуатация такой системы является понятным и предсказуемым, потому что
как и во всех отраслях так и в электроэнергетике происходит замена классических технологий более
современными, модернизированными и интеллектуальными с применением нано технологий
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
Мамедли Д.К.
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
E-mail: cosqunmammedli@gmail.com
Выбор и размещение конденсаторной батареи в электрической сети зависит от типа решаемой
проблемы.Существует два типа проблем, которые необходимо различать; Экономика и баланс
Для решения как балансовой, так и экономической задачи обычно выбирают нерегулируемую
конденсаторную батарею, однако такой подход не обеспечивает режима экономии, так как в этом
случае учитывается форма графика нагрузки потребителя. После определения общей емкости
конденсаторной батареи обычно определяется количество ее регулировочных секций при выборе
регулируемой конденсаторной батареи.
Каждый из методов регулировки мощности конденсаторной батареи не представляют ценности,
хотя они направлены на обеспечение оптимальных технико-экономических показателей системы
электроснабжения. Поэтому выбор любого метода регулировки следует производить с учетом
конкретных условий и, в первую очередь, суточных графиков грузового узла. Каждый метод
выполняет автоматическое регулирование по определенному закону.
Мощность конденсаторной батареи можно автоматически регулировать , просмотрим
следующий способ:
Регулирование по току.Такой способ регулировки позволяет регулировать емкость
конденсаторной батареи. Поскольку в этих и других методах регулирования используется ток,
передаваемый на измерительный элемент, необходимо различать две разные схемы подключения
измерительного органа трансформатора тока. Эти схемы отличаются друг от друга тем, что в одной из
них ток конденсаторной батареи вычитается из тока нагрузки, передаваемого на измерительное тело,
а в другой реальный полный ток нагрузки подается на измерительный орган.
Автоматическая регулировка конденсаторного агрегата устанавливает рабочую зону системы в
активных и реактивных координатах. Известно, что ток нагрузки является функцией полной
мощности.
Однако следует отметить, что по мере увеличения полной емкости нагрузки увеличивается и
полный ток, что приводит к дополнительному увеличению полного тока при уменьшении напряжения
на шине нагрузки. Увеличение полного тока вызывает подключение следующей секции, что снижает
полный ток сети. Кроме того, уменьшение падения напряжения в сети приводит к увеличению выводов
операторов, что вдобавок приводит к снижению полного тока. В целом погрешность из-за изменения
U небольшая.
Объясняется это тем, что
1. Колебания напряжения в рабочей зоне каждой секции малы.
2. В соответствии с установленным принципом, система регулирования предназначена для
уменьшения погрешности путем подключения конденсаторной батареи, когда напряжение падает, и
размыкания происходит при повышении напряжения.
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На рисунке 1. А, изображена работа такой схемы автоматики, что между рабочими зонами
каждой секции имеются перерывы. Точнее , ток открытия второй секции , больше тока включения
первой секции. Рисунок 1. В, изображена система, в которой объединены рабочие зоны. Точнее ток
открытия второй секции равен току включения первой секции.
На рисунке 1. изображена работа системы, зоны работы которой перекрываются. То есть ток
включения второй секции меньше тока включения первой секции.
Выбранный принцип работы не создает никаких ограничений в работе систем автоматики,
определяет эффективность работы конденсаторного агрегата, точность регулирования и среднюю
стоимость.
На основании собранных данных и качественного анализа по регулированию реактивной
мощности был проведен качественный аудит объекта регулирования. В основе этой записи лежит
следующее правило: если погрешность по реактивной мощности «отрицательно мала», а погрешность
по напряжению «равна нулю», управляющий эффект должен «включать меньшую емкость» и т. д.
РАЗРАБОТКА ДВУХСКОРОСТНОГО АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ
ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
Мамедов Н.С.
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
E-mail: nijatms@gmail.com
Ветроэлектрическая установка (ВЭУ) – это установка, которая преобразовывает кинетическую
энергию ветрового потока в механическую энергию вращения ротора с дальнейшим преобразованием
в электрическую энергию. Ветроэлектрические установки относят к возобновляемым источникам
энергии. От традиционных источник, которые вырабатывают электрическую энергию, их различает
отсутствие сырья и отход, они могут действовать в широких диапазонах условий окружающего среды:
100 % влажности и температуры от –40 до +85 °C. Единственным требованием является высокий
уровень ветра. Ветроэлектрические установки способны преобразовать высокие напряжения и токи.
Чтобы ветроэлектрические установки остались работоспособными и безопасными, должно вестись
постоянный мониторинг электрических параметров (ток, напряжение).
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Ветроэлектрические установки в настоящее время достигли высоких уровней развития. В
территориях с благоприятными скоростями ветра могут соперничать с традиционными источниками
электрического снабжения. Ветроэлектрическая установка оказывается приемлемым только в
территориях, где среднегодовая скорость ветра достаточно велика. Коэффициент полезного действия
для лучших ветроколес достигает приблизительно 0.45. Наиболее широкое распространение из
установок, которые подсоединены к электрической сети, в настоящее время получили
ветроэлектрические установки с единичной мощностью от 100 до 500 кВт. Расчетная скорость ветра
для больших ветроэлектрических установок как правило принимается на уровне 11-15 м/с.
В настоящее время в нескольких промышленно развитых странах мощность ветроэлектрических
установок достигает больших значений. В развитых странах интерес к этим установкам связан главным
образом с автономными установками малой мощности, применяемые в деревнях, которые удалены от
систем централизованного электрического снабжения. Эти ветроэлектрические установки уже в
настоящее время могут соперничать с дизельными установками, которые работают на привозимом
топливе. Однако иногда из-за непостоянства скорости ветра необходимо или устанавливать
параллельно с ветроэлектрической установкой АБ, или резервировать его установкой на органическом
топливе.
Еще одним важным преимуществом ветроэлектрических установок является то, что они могут
работать даже при скорости ветра 3м/с, т.е. для их работы не требуется очень высокой скорости ветра.
Во многих странах в последние 20 лет уделяется особое внимание развитию нетрадиционных
методов получения электроэнергии, и в частности, применению ветровой энергии. Расширение
применения ветроэлектрической установки может продолжить в следующих направлениях:
обеспечение электрической энергией разных малых установок (25-100 кВт), обеспечение работы
вместе с существующими энергетическими системами (3-15 МВт), обеспечение электрической
энергией промыслов нефтегазового отрасли, которые удалены от центральных систем электрического
снабжения.
Генератор является главным элементом электрического оборудования ветроэлектрической
установки. Кроме главного назначения генератор должен выполнить определенные функции по
стабилизации и регулировании параметров, которые характеризуют качество выработанной
электрической энергии. Поэтому выбор генератора является главным условием для ВЭУ. На выбор
генератора для ветроэлектрических установок влияют три главных фактора:
1) Выходная мощность (кВт), определяемая только мощностью преобразователя (инвертора) и
не зависящая от скорости ветра, ёмкости аккумулятора. С помощью этого параметра определяется
максимальное число электрических приборов, которые могут одновременно подключаться к системе
электрического снабжения. Невозможно одновременно потребить больше электрической энергии, чем
разрешает мощность преобразователя. Для повышения выходной мощности может одновременно
подключаться несколько инверторов.
2) Время непрерывного действия при отсутствии ветра или при слабом ветре определяется
ёмкостью аккумуляторной батареи и зависит от мощности и длительности потребления. Если
потребления электрической энергии происходит редко, но в большом количестве, то важно выбрать
аккумуляторную батарею с высокой ёмкостью.
3) Скорость заряда батареи находится в зависимости от мощности самого генератора. Также это
скорость зависят от скорости ветра, высота мачты, рельеф местности. Чем мощный генератор, тем
быстро будет заряжаться аккумуляторная батарея, а это значит, что быстрее будет потребляться
электрическая энергия из батареи.
Двухскоростной асинхронный генератор – это асинхронный генератор, который работает в двух
режимах частоты вращения. Ступенчатая регулировка обеспечивается последовательно-параллельным
переключением обмоток статора. В отличие от стандартных асинхронных машин, эти машины имеют
дополнительные обозначения скорости вращения. Например, 4/2 (1500/3000 об/мин), 6/4 (1000/1500
об/мин), 8/4 (750/1500 об/мин), 8/6 (750/1000 об/мин), 12/6 (500/1000 об/мин). При такой конструкции
двухскоростного генератора, габаритные и присоединительные размеры идентичны стандартным
электрическим мотором. Эти генераторы используются для приводов редукторов, мотор-редукторов,
вентиляторов и других установок, которые требуют изменение скоростного режима. Основным из этих
установок является ветроэлектрическая установка.

190

Magistrantların XXI Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2021-ci il
Двухскоростные ветроэлектрические установки получили широкое распространение, поэтому их
схема достаточно простая, чем схемы с преобразователями. Применение двухскоростного
асинхронного генератора позволяет увеличить выработку электрической энергии при низких
скоростях ветра от 3,5 до 5 м/с. Рассмотрим преимущества двухскоростного генератора применяемый
для ВЭУ.
Преимущества: Невысокий уровень шума; Минимальная вибрация; Высокое производство;
Высокий пусковой момент; Простота и надежность конструкций; Возможность работы при двух
скоростях.
Так как скорость вращения зависит от ветра, ее необходимо регулировать. Ступенчатое
регулирование скорости вращения является важным для ветроэлектрических установок. Поэтому в
настоящее время в ветроэлектрических установках широко применяются двухскоростные
асинхронные генераторы.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Мирзаметов К.В.
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
E-mail: mirzametov.kamran@mail.ru
Система электроснабжения считается одной из основных частей электрохозяйства предприятия
и воплощает обеспечивание внутризаводских потребителей электроэнергией.
Исследование научных основ возведения систем электроснабжения, способы формирования
величин расчетной нагрузки на всевозможных уровнях, выбор типа и характеристики
электротехнического оборудования, тестирование и синтез схем электросетей, компенсация
реактивной мощности и ряд иных весомых вопросов исполняется в дисциплине «Проектирование
систем электроснабжения».
Проектирование систем электроснабжения – это выработка технической документации
создающее условия для становления и развития системы электроснабжения. Проектирование состоит
из следующих стадий: предынвестиционные исследования; техническое задание; техническое
предложение; эскизный проект; технический проект.
В создании систем электроснабжения существует 5 главных принципов: иерархичности,
итерационности , декомпозиции , нисходящего и восходящего проектирования , многоэтапности.
Принцип декомпозиции подразумевает деление систем электроснабжения на главные части для их
дальнейшего раздельного проектирования при соблюдении условии согласования решений. Например
деление СЭС на релейную защиту, распределительные устройства, линии электропередач.
Принцип иерархичности подразумевает рассматривание СЭС по уровням для последующего
увеличения сложности описания систем электроснабжения вместе с декомпозицией.
Восходящее проектирование направленно на изначальное решение задач низших уровней
иерархии. Составные элементы электроснабжения проектируются первее электрической системы и
функциональные возможности этих элементов составляют и определяют возможности системы.
Нисходящее проектирование основано на решении сперва задач высоких иерархических
уровней. Данный принцип используется в случаях когда элементы системы электроснабжения еще не
определены.
Многоэтапность предполагает разделение проекта на этапы, стадии проектные процедуры .
Принцип итерационности создан для выработки рациональных решений проекта. На практике в
основном происходит совместное использование восходящего и нисходящего многоэтапного
проектирования с последующим возвращением к иерархическим этапам и уровням с целью точного
определения принятых решений.
Ведущими определяющими причинами при проектировании систем электроснабжения
считаются свойства источников питания и потребителей электрической энергии. Включение систем
электроснабжения промышленных предприятий к сетям энергетических систем выполняется в
согласовании с техническими критериями на присоединение, выдаваемыми энергоснабжающей
организацией. Основные требования, предъявляемые к СЭС следующие: бесперебойность
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электроснабжения с учитыванием обеспечения резервирования , экономической эффективности,
экологичности и электробезопасности.
Схемы электрического снабжения промышленных предприятий вырабатываются с учетом
нижеследующих правил:
-расположение источников питания максимально близко к потребителям электроэнергии
-количество ступеней распределения электрической энергии и трансформации должно быть
минимальным для всех уровней системы электроснабжения
-выполняется распределение электроэнергии в основном по магистральным схемам, а в
отдельных случаях используются радиальные схемы
- должно выполняться условие обеспечения требуемого уровня надежности резервирования
электроэнергии при минимальном числе электрооборудования
- сечение проводников и мощность трансформаторов выбирается с учитыванием компенсации
реактивной мощности
-выбор расположения подстанций и тип мощности определяется характером и значением
электрических нагрузок
- возможность увеличения роста электропотребления предприятием должно обеспечиваться
системой электроснабжения
-схемы должны выполняться по блочному принципу, а также должны учитываться
технологические схемы данного предприятия
-нарушение стандартных требований и рекомендаций должно быть обоснованно
Таким образом при проектировании системы электроснабжения предприятия должны учитывать
все вышеуказанные условия . В случае отклонения от данных норм может привести к перегрузке
системы или же к потерям электрической энергии.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ
Муштагов А.Г.
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
E-mail: mushtagov.aydin@mail.ru
Главной задачей для современной энергетики является обеспечение промышленности и бытовых
пользователей дешевой электроэнергией полученной из альтернативных источников. Самыми
перспективными считаются солнечные панели (СП) или так называемые фотоэлектрические панели,
учитывая почти вечной жизни солнца такая энергия является неисчерпаемой. СП это
полупроводниковые изделия, аккумулирующие солнечную энергию и преобразовывающие ее в
постоянный электрический ток.
СП постоянно дорабатываются, так как энергия солнца является одним из основных
экологически чистых источников энергии и в будущем станет более востребованным.
На сегодняшний день ведется интенсивный поиск новых устройств и способов, а также путей
увеличения продуктивности имеющихся технологий, позволяющих наиболее эффективно изменить
энергию Солнца в электроэнергию.
Проводится работа по модернизированию используемых и получению новых материалов, ведь
зачастую большая стоимость солнечных батарей определяется большой ценой на фотоэлементы.
Главными известными методами повышения эффективности СП считается: создание современных
технологий производства фотоэлементов, нацеленных в снижение их цены и повышение КПД;
применение концентраторов солнечного испускания; использование систем слежения за Солнцем.
Последние годы ведется все больше и больше исследование для повышения КПД СП.
Последующее развитие исследований в данной сфере демонстрирует явные перспективы глобального
прорыва в сфере альтернативной энергетики и создания нового поколения высокоэффективных
солнечных батарей. Это приведет к увеличению использования солнечной энергии и к расширению
ареала ее использования.
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ВЫБОР МНОГОТАРИФНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ СТРАНЫ
Панахов Р.П.
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
E-mail: rufat.panaxov@mail.ru
Электроэнергия является важной часть современной жизни. Большинство оборудований и
приборов, которые используются в быте, а так же различные станки в промышленности снабжаются
электрической энергией. Однако эксплуатация электрической энергии сопровождается множествами
проблемами. Основным минусом эксплуатация электрической энергии является невозможность ее
складирования в промышленных масштабах.
Количество потребленной энергии в первую очередь зависит от времени суток. Так, например, в
дневном интервале основная нагрузка соответствует промышленной индустрии, а вечерние интервалы
потребление возрастает в результате использования освещающих устройств. Самые разгруженные
часы являются ночными часами, когда большая часть потребителей спит. Все эти факторы создают
неравномерную нагрузку потребления, что приводит нестабильной работе электростанций и
энергетической системы в целом. Решение этой проблемы может быть многотарифная система учета
электроэнергии.
Многотарифная система учета электроэнергии представляет собой дифференциальную систему
учета электроэнергии по времени, которая позволяет оплачивать потребителю энергию по разным
ценовым тарифам. Суть заключается в том, что сутки делятся на несколько тарифных зон. Как
правило, на три зоны. В каждом интервале стоимость энергии для конечных покупателей отличается.
В максимальные часы нагрузки, то есть вечерние, цена кВтч будет высокой, в то же время в
минимальные часы цена будет низкой относительно дневного интервала. Временное разделение
позволяет не только экономить потребителям системы, использующие более выгодные тарифы в
ночное время, но и разгружает пиковые нагрузки и увеличивает ее пропускную способность, что
создает более равномерную нагрузку по всему суточному графику. В целом на практике используются
системы до 12 тарифов. Однако наиболее распространенными являются двух и трехтарифные
системы. Двухтарифная система делится на дневной и ночной тариф. Дневной тариф, как правило,
начинается с 7:00 до 23:00, а ночной тариф начинается с 23:00 и длится до 7:00. Каждый из интервалов
имеет отбельную цену. Трехтарифная система же делится на следующие интервалы:
Таблица 1.Интервалы времени в Турецкой Республике
Зимний сезон
Летний сезон
Ночной интервал
С 23:00 до 07:00
С 22:00 до 06:00
Дневной интервал
С 07:00 до 18:00
С 06:00 до 17:00
Интервал часов максимальной
С 18:00 до 23:00
С 17:00 до 22:00
нагрузки
Изучив опыт европейских стран, стран постсоветских и Турции отдельно, я пришел к выводу,
для Азербайджанской энергетики наиболее близким будет Турецкая многотарифная система. На
сегодняшний день в Турции имеется более 21 провайдера, которые используют двухтарифную
систему учета для промышленных объектов и трехтарифную систему учета для обычных
потребителей. Промышленными объектами считаются те, которые имеют контракт на мощность
0,7МВт включительно и выше.
Помимо ценовых вопросов, на государственном уровне так же решаются вопросы интервалов.
В Турции год делится на зимний и летний сезон. Интервал с последнего воскресенья октября до
последнего воскресенья марта относится зимнему сезону. А между последним воскресеньем марта до
последнего воскресенья октября относится к летнему сезону.
Для демонстрации того, как может повлиять трехтарифная система на графики нагрузок страны,
как изменяться ее основные показатели, нужно определить список электрических оборудований, их
количество на душу населения, их влияние на систему электроснабжения. Показать предполагаемое
изменение нагрузок энергосистемы, особенно на пиковые часы. Для этого я в работе использую
временной инструкцией по расчету электрических нагрузок жилых зданий Л.А.Бычкова. В этой
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инструкции приведена перечень электроприемников квартир для определения заявленной мощности.
А для определения количества электрооборудований на душу населения я использую сайт всемирной
статистики по электрооборудований.
Помимо визуальной демонстрации изменения графиков нагрузок путем приведения
ступенчатых графиков важно так же рассчитать основные показатели, характеризующие эти графики
и их изменения при внедрении многотарифной системы учета.
Часть основных показателей берется из графиков нагрузок, а часть определяется отношениями
этих показателей. Самым важным показателем является максимальная нагрузка Рмакс измеряемой в
МВт. Так же по графику определяется утренняя максимальная нагрузка Румакс, ночная максимальная
нагрузка Рнмакс и соответствующие минимальные нагрузки Рмин; Румин; Рнмин .
Из соотношений этих показателей определяется общая средняя мощность Рср, которая
определяется путем деления потребляемой электроэнергии за промежуток времени wсут на это время
Tвкл . Определяется разность между максимальной нагрузкой Рмакс и средней нагрузкой Рср и
отношение минимальной нагрузки Рмин к утреннему максимуму Румакс и т.д.
Изменения в графиках нагрузок характеризуются различными коэффициентами, которые
показывают отличие сравнимых графиков.
 Коэффициент заполнения графика нагрузки K з является одним из основных показателей
помогающий исследовать изменения в графиках нагрузок. Он определяется отношением средней
активной мощности Рср к максимальной мощности за выбранный отрезок времени. Данный отрезок
времени обычно берется равным отрезку с наиболее нагруженным периодом работы сети. Так же его
можно определить отношением количества потребляемой электроэнергии за сутки Wсут к
максимально возможной потребленной энергией за сутки Wмакс.
 Коэффициент неравномерности K н определяется как отношение минимальной мощности сети
Рмин к максимальной мощности Рмакс .
 Коэффициент максимума K м показывает отношение между максимальной нагрузкой Рмакс и
средней нагрузкой Рср за определенный промежуток времени. Промежуток времени соответствует
наиболее нагруженному интервалу времени.
Определение всех основных показателей исследуемых графиков, определения возможного
изменения нагрузок при внедрении многотарифной системы и демонстрации разницы между ними,
как визуальной, путем сравнения графиков, так и математически, путем сравнения основных
показателей проведено в диссертационной работе.
АНАЛИЗ ОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА
Салимова Н.П.
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
E-mail: nigar.77777@mail.ru
Компрессорная станция — стационарная или подвижная установка, предназначенная для
получения сжатых газов. В неё входят камеры запуска и приема очистного устройства,
газоперекачивающие агрегаты, технологические трубопроводы, оборудования защитытрубопроводов,
щиты управления и телемеханики.
Во время анализа, из данных по авариям, на данной станции за последнее время получаем, что
причинами этих аварий являются: вибрация трубопроводов (составляют большую часть причин);
дефекты при изготовлении оборудований; ошибки при монтаже (15%); коррозия, износ и другие
причины. Главное место по пожароопасности занимают турбокомпрессорные цеха и их оборудование
– ГПА (газоперекачивающий агрегат). А, факторы которые определяют пожарную опасность данного
процесса, являются физические и химический свойства передаваемого газа, а также пожароопасные
вещества. В компрессорной станции (КС) используются такие опасные и вредные химические
вещества, как: природный газ (метан); оксид углерода; газовый конденсант; угарный газ и один из
самых сильных ядов-метанол.
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- Природный газ (метан)- бесцветен, а также не имеет запаха, относится к 4 –му классу опасности.
Относится к малоопасным вредным веществам. Но, не смотря на малотоксичность, при содержании в
воздухе около 20 % данного газа могут быть удушья и потеря сознания.
- Газовый конденсат. Он по своим свойствам сходен с такими нефтепродуктами как бензин и
керосин. Но, отличается от них большими диапазонами температур воспламенения. Вредность их
паров такая как у природных газов – удушающее воздействие.
- Этилмеркаптан (одорант) – является горючей жидкостью, токсичным и действует на организм
человека отравляюще. В малом количестве проявляются головные боли и тошнота. А, в большихвызывает судороги, паралич и смерть, следовательно является опасной.
- Оксид углерода (угарный газ), который образуется в результате неполного сгорания некоторых
из органических веществ, а также природного газа, при неправильной эксплуатации горелочных
устройств и двигателей внутреннего сгорания. Данный газ также является опасным и действует на
организм удушающе.
- Метанол – как и выше было упомянуто является одним из самых сильных ядов, действующий
на нервную систему человека.
Пожар на компрессорной станции (КС) может быть при истечении природного газа из
оборудований и агрегатов, по которым он проходит, в результате чего происходит его воспламенение.
Таким образом, основными причинами пожаров на компрессорной станции (КС) являются:
пролив масла во время аварии и возгорание масла при соприкосновении его с горячими камерами
сгорания или трубопроводов; когда газ входит в очаг возгорания. Это происходит из-за неплотного
закрытия кранов в технологической обвязке; нарушение правил пожарной безопасности рабочего
персонала;
По технологическим условиям внешняя поверхность газовой турбины не должна быть больше
100 ˚С температуры.
Для повышения бесперебойности и качества компрессорной станции используются устройства
реактивной мощности. Они состоят из конденсаторных батарей, контакторов, автоматических
выключателей, устройств управления и контроля, измерительных аппаратов. Они выпускаются на
различные мощности реактивной мощности (кВАР) на основании расчетов. Их количество также
зависит от расчетов потерь мощности. Их применяют для увеличения коэффициента мощности, так
как потребители электрической энергии наряду с активной мощностью являются источниками
реактивной мощности. Поэтому для увеличения полезной мощности на компрессорных станциях (КС)
применяют устройства компенсации реактивной мощности (КРМ).
Преимущества данных установок следующие: малые потери мощности; очень простой монтаж;
простая эксплуатация конденсаторной установки; очень малые экономические затраты; возможность
компенсации любого значения реактивной мощности.
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНРИЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Сеидов Р.В.
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
E-mail: Ramin.seyidov@mail.ru
На данный момент электрическое снабжение сельскохозяйственных потребителейреализуется
централизованно от энергетических систем (государственных). Упрощённая схема данноговида
электроснабжения можно представить следующим образом: от высоковольтной ЛЭП энергосистемы
через понижающие подстанции получают питание распределительные ЛЭП, к которым в свою очередь
подключаются потребительские подстанции, находящиеся в населенных пунктах или же рядом с
потребителями. Ещё существуют одиночные электростанции, от которых снабжаются потребители по
низковольтным ЛЭП. А в некоторых местах снабжение реализуется от районных гидроэлектростанций
и теплоэлектростанций. Особенности электроснабжения сельскохозяйственных объектов электро- и
тепловой энергиями - это низкая мощность, отдаленность от централизованного энергоснабжения и
использование автономных источников энергии, которые работают на топливе, в частности ими
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являются дизельные электростанции. Ограничение запасов топлива и увеличение затрат на
применение топлива приводят к некоторым сложностям при электроснабжении, что в свою очередь
должно быть надёжным, качественным, но также и экономичным. Чтобы сэкономить органическое
топливо и снизить эти затраты на электроснабжение очень широко используется энергия ветра,
получаемая на ветроэнергетических установках (ВЭУ).
Достаточность энергии и сосредоточение внимания на ограничении потребления энергии.
Сначала мы должны спросить, как мы можем ограничить потребности в услуге, прежде чем думать о
том, как эффективно ее поставлять. Многочисленные преимущества энергоэффективности часто
гораздо ценнее, чем только экономия энергии. Инвестиции в энергоэффективность станут более
жизнеспособными и привлекательными благодаря систематическому учету таких аспектов, как
повышение производительности, улучшение комфорта и здоровья, снижение текучести кадров,
создание рабочих мест и энергетическая безопасность.
В последние десятилетия глобальный энергетический контекст становится все более сложным:
повышение цен на истощающееся ископаемое топливо наряду с экономическим кризисом и новой
международной экологической и энергетической политикой вынуждают сокращать энергетические
отходы и неэффективности, и контролировать их потребление.В последние годы энергоэффективность
стала критически важным фактором для конкурентоспособности промышленных предприятий, и в
настоящее время она определенно рассматривается в качестве ключевого фактора экономического
развития и устойчивости.Но, несмотря на все это, многим компаниям часто все еще трудно понять его
эффективность, в значительной степени из-за трудностей, возникших при сосредоточении своих
технических и экономических выгод, как подчеркивает Лайтнер: "Энергоэффективность является
невидимым ресурсом. В отличие от нового энергетического завода или новой нефтяной скважины, мы
не видим энергоэффективности на работе. Энергоэффективность может рассматриваться как
экономически эффективные инвестиции в энергию, которую мы не используем ни для производства
определенного количества товаров и услуг в рамках экономики."Фактически, энергоэффективность попрежнему является сложной целью для большинства компаний. Как упоминалось выше, еще предстоит
решить многочисленные проблемы, связанные с количественной оценкой ее выгод и оценкой
экономической эффективности соответствующих инвестиций, и больше всего огромного
разнообразия, сложности и изменчивости полей, технологии и методологии, связанные с
совершенствованием производственных систем, отвечают за замедление их разрешения и
распространение мер и культуры энергоэффективности. Фактически, для того, чтобы
индивидуализировать подходящие меры по улучшению и возможности повышения
энергоэффективности и определить их приоритетность, а также разработать и настроить систему
управления энергопотреблением или систему мониторинга и контроля в соответствии с потребностями
конкретной компании, необходимы глубокие и полные знания многих различных предметов и
дисциплин, помимо хороших способностей и практической чувствительности, чтобы направлять свои
усилия по правильному пути.
Сельское хозяйство является одним из важнейших секторов экономики в стране. Изобилие
природных ресурсов позволяет поставлять себе и экспортировать большие объемы
сельскохозяйственной продукции. Энергозатраты имеются на каждом этапе производства, от
производства и применения химических веществ до заправки тракторов, которые закладывают семена
и собирают урожай, и до электричества для объектов животноводства. Это значительное потребление
энергии делает фермеров уязвимыми к высоким энергетическим издержкам и неустойчивым
колебаниям энергетического рынка, которые также влияют на стоимость удобрений. При эффективном
осуществлении меры по повышению энергоэффективности могут помочь сельскохозяйственным
производителям экономить энергию без ущерба для производительности. Эффективная политика,
включая обучение и стимулы для повышения энергоэффективности, может помочь фермерам
улучшить свою деятельность. Эффективность является как важным энергетическим ресурсом для
питания зданий, домов, приборов и транспортных средств, а также она может помочь удовлетворить
энергетические потребности ферм. Хотя этот показатель относительно низок по сравнению с другими
секторами экономики, он является дорогостоящим для фермеров. Кроме того, фермеры уязвимы для
нестабильных цен на энергоносители и перебоев в электроснабжении из-за погоды и других событий.
Существует множество препятствий на пути повышения энергоэффективности в сельском хозяйстве.
К числу препятствий относятся различия в географии, климате и структуре промышленности.
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Развитие сельскохозяйственного производства всё больше основывается на современных
технологиях, которые широко используют электро-энергию. В результате чего возросли определённые
требования к надежности электроснабжения, качеству электрической энергии, а также её
экономичному использованию.
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА С
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМ АРВ
Тагиев А.Н.
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
E-mail: aziz.tgyev@gmail.com
Основной задачей электроэнергетики является бесперебойное, устойчивое обеспечение
потребителя электрической энергией. Необходимо определить, при каких условиях возможно
обеспечение устойчивой работы генераторов, какую величину мощности можно передать по линии
электропередачи, от каких факторов зависит обеспечение устойчивости, почему нарушается
устойчивая, параллельная работа синхронных генераторов, находящихся в нормальной работе. В ходе
проведенной работы было определено, что корректно спроектированное и установленное
оборудование является главным условием для поддержания динамической устойчивости системы на
нужном уровне. И автоматические регуляторы возбуждения в свою очередь не исключение.
Динамические процессы, возникающие при больших возмущениях в энергосистемах, продолжаются,
как правило, пару секунд.
Во время работы энергосистемы возникает множество быстрых колебаний, которые могут
вызвать диспропорцию между производством и потребления электроэнергии, а также возможны
большие изменения углов ротора. Быстрые изменения в системе связаны с произведением
коммутационных операций, сбои источника или нагрузки, но в основном это короткие замыкания, что
является последствием ступенчатого изменения импеданса энергосистемы. Синхронные генераторы
реагируют на быстрые изменения в электромеханических колебаниях и во время этих колебаний
генераторы могут попасть в ситуацию, когда угол ротора стабилизируется на новом значении или угол
ротора будет расти до потери синхронизма. В реальной эксплуатации каждый генератор соответствует
требованиям состояния статической устойчивости. Но необходимо добавить, что генератор, который
соответствует условию статической устойчивости не обязательно соблюдает динамическую
устойчивость. Главное отличие между оценкой статической и динамической устойчивостью
заключается в том, что в статической устойчивости определяется способность генератора работать в
установившемся режиме, а в динамической устойчивости определяется и исследуется влияние и
переходное состояние в синхронном генераторе.
Как нам известно, динамической устойчивостью – является способность энергосистемы
возвращаться к установившемуся режиму работы, минуя в свою очередь значительные возмущения
(это – различные короткие замыкания, отключение какого либо элемента энергосистемы и т.д.), в
период которых данные модификации параметров режима по сравнению со значениями указанных
параметров осуществляются без перехода к асинхронному режиму. В электрической системе
источниками электрической энергии обычно являются синхронные генераторы, связанные между
собой электрически общей сетью, причём роторы всех генераторов вращаются синхронно; такой
режим, называется нормальным, установившимся, должен быть устойчив, т. е. электрическая система
должна возвращаться в исходное (или практически близкое к нему) состояние всякий раз после
отклонений от установившегося режима.
В наши дни к качеству производимой электроэнергии уделяется очень большое значение.
Основными её показателями являются напряжение и частота промышленного тока. Согласно ГОСТ на
нормы качества электрической энергии отклонение напряжения на зажимах потребителей в
зависимости от их вида ограничивается в нормальных режимах в пределах ±5%, а в послеаварийных
режимах ±10% номинального. Во время функционирования энергетической системы, изменения
потребляемой и соответственно вырабатываемой генераторами мощности происходят без перерыва.
При отсутствии регулирования эти изменения мощности вызывают отклонения от нормальных
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значений напряжения и частоты и приводят к ухудшению качества электрической энергии,
передаваемой потребителям. В связи с этим должно подключаться устройтсво автоматического
регулирования возбуждения к самой турбине и соответчтвенно к генератору, которое в свою очередь
сохраняет постоянную частоту вращения и безотчетно меняет напряжение на генераторе. С целью
поддержания должного уровня напряжения и частоты в энергетической системе нужно совершать
соответствующие изменения возбуждения генераторов для восстановления соответсвующего
напряжения. Функцией автоматического регулятора возбуждения является совокупность
мероприятий, обеспечивающих поддержание напряжения, частоты и нагрузок генераторов и линий
электропередачи на заданном уровне или изменение их по заранее заданному закону. Компоненты,
входящие в состав АРВ, вместе с машинами, участвующими в процессе регулирования, образуют
автоматическую систему регулирования. Основными задачами автоматических регуляторов
напряжения и реактивной мощности являются:
1. Обеспечение задаваемых графиком напряжения на шинах электростанции и потоков
реактивной мощности в процессе транспортировки электроэнергии от источников к потребителям.
2. Сохранение и повышение статической устойчивости электроэнергии в нормальном режиме
работы энергосистемы, динамической, а также результирующей устойчивости электроэнергетической
системы в аварийных режимах.
3. Предотвращение развития крутильных колебаний роторов турбогенераторов в нормальном
режиме и обеспечение быстрого затухания (демпфирование) их качаний, возникающих в
послеаварийном режиме.
4.Обеспечение требуемого значение напряжения у потребителей, что является наиболее важной
нормой качества электроэнергии.
Вышеперечисленные задачи по автоматическому регулированию реактивной мощности и
напряжения решаются при помощи автоматическое регулирование возбуждения синхронных
генераторов пропорционального (П), пропорционально – дифференциального (ПД), пропорционально
– интегрально – дифференциального (ПИД) – действия.
Целью работы является настройка модели АРВ СД, а конкретно зависимости работы
энергосистемы от изменения параметров автоматического регулятора возбуждения при нормальных,
аварийных и послеаварийных режимах работы.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
С ТИРИСТОРНОЙ СИСТЕМОЙ САМОВОЗБУЖДЕНИЯ
Тагиев А.Н.
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
E-mail: aziz.tgyev@gmail.com
Рассмотрим динамическую устойчивость синхронных машин при внезапных нарушениях
режима. Под внезапными нарушениями режима следует понимать различные виды коротких
замыканий в сети, отключения части генераторов станции с значительным набросом мощности на
оставшиеся в работе машины, сбросы мощности, вызванные отключением мощных узлов нагрузок, и
прочее. Резкие нарушения режима сопровождаются значительными колебаниями напряжения и
частоты, а соответственно и изменением скорости вращения машин, что вызывает переходные
механические и электрические процессы как в машинах, так и в элементах сетей. В энергетической
системе чрезвычайно важно обеспечить сохранение динамической устойчивости генераторов и
станций после ликвидации аварийного режима, так как только при этом обеспечивается надежность
энергоснабжения потребителей. В первый момент короткого замыкания вблизи выводов обмотки
статора токи увеличиваются в несколько раз по сравнению с токами нормального режима за счет
резкого уменьшения реактивности синхронной машины от значения синхронного реактивного
сопротивления до значения переходного сопротивления. Вследствие магнитной связи ротора и статора
в обмотке возбуждения машины наводятся свободные переходные токи, компенсирующие изменение
продольной реакции статора в первый момент короткого замыкания, в результате чего магнитный
поток в воздушном зазоре остается неизменным (если пренебречь рассеянием). С течением времени
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свободные токи, наведенные в обмотке возбуждения, затухают и магнитный поток в воздушном зазоре
уменьшается, так как реакция статора размагничивает машину. Короткое замыкание в первый момент
оказывает тормозящее действие на вал турбогенератора, обусловленное значительными потерями
мощности от токов короткого замыкания в активных сопротивлениях цепи статора, переменным
электромагнитным моментом вращения на валу и потерями мощности в контурах ротора от
апериодической составляющей тока статора. Дополнительное тормозное действие на вал агрегата
оказывает увеличение тока в обмотке возбуждения генератора и увеличение электромагнитного
тормозного момента на валу возбудителя, если он расположен на валу турбогенератора. Следует
отметить, что данное положение не всегда четко понимается отдельными работниками эксплуатации,
полагающими, что трехфазное короткое замыкание на выводах генератора всегда приводит к разгрузке
машины.
В действительности, как показали расчеты, эквивалентная нагрузка генератора при трехфазном
коротком замыкании на его выводах может быть в 2 раза больше его номинальной нагрузки. В первый
момент переходного процесса при коротком замыкании генератор сохраняет значительную величину
предела передаваемой мощности, так как э. д. с. за переходным сопротивлением сохраняет еще
неизменное значение, а величина, С затуханием свободных токов в обмотке возбуждения и
увеличением размагничивающего действия реакции статора величина э. д. с. генератора за переходным
сопротивлением снижается и предел максимальной передаваемой мощности при отсутствии АРВ
уменьшается. При отключении короткого замыкания за счет действия знакопеременных моментов
скорость вращения ротора турбогенератора может оказаться большей скорости вращения,
соответствующей частоте сети, и на валу турбогенератора возникает асинхронный электромагнитный
момент, обусловленный параметрами машины и реактивностью связи ее с системой. Чем больше
асинхронный момент при малых скольжениях, тем быстрее успокаиваются колебания ротора и
генератор втягивается в синхронизм. Системы возбуждения относятся к числу наиболее ответственных
элементов генератора. Несмотря на то, что относительная мощность возбудителей невелика и
составляет всего 0,4–0,6 % мощности генераторов, их характеристики существенно влияют как на
устойчивость работы генераторов, так и на устойчивость двигательной нагрузки собственных нужд
электростанции. Последнее очень существенно для обеспечения устойчивости технологического
режима мощных блочных станций. Системы возбуждения должны отвечать следующим общим
требованиям:обеспечивать надежное питание обмотки возбуждения синхронного генератора в
нормальных и аварийных режимах;допускать регулирование напряжения возбуждения в заданных
пределах; обеспечивать быстродействующее автоматическое регулирование возбуждения с высокими
кратностями форсирования в аварийных режимах; осуществлять быстрое развозбуждение и в случае
необходимости производить гашение поля в аварийных режимах. Быстродействие системы
возбуждения определяется кратностью форсирования (отношение максимального напряжения
возбуждения к его номинальному значению) и скоростью нарастания напряжения возбудителя при
форсировании. Возбудители современных турбогенераторов имеют, не меньшее двукратного
номинального напряжения в секунду. Допустимая длительность форсировочного режима с
предельным током возбуждения зависит от системы охлаждения генератора и должна быть не меньше
50 с при косвенной системе охлаждения, 30 с при непосредственном охлаждении ротора и косвенном
охлаждении статора, 20 с при непосредственном охлаждении ротора и статора. Существенного
повышения быстродействия системы возбуждения можно достигнуть с помощью управляемых
вентилей, ионных или тиристорных, преобразующих переменный ток вспомогательного синхронного
генератора частотой 50 Гц в постоянный. Вспомогательный генератор имеет электромашинную
систему возбуждения и при независимой системе располагается на одном валу с главным. При высокой
кратности форсирования возбуждения обычно применяют две группы управляемых вентилей: рабочую
и форсировочную. Обе группы выполняют по шестифазной или трехфазной мостовой схеме,
соединяют параллельно и подключают к обмотке возбуждения генератора. Рабочая группа вентилей
работает с малыми углами регулирования и обеспечивает возбуждение генератора в нормальных
режимах. Форсировочная группа в нормальном режиме работает с большими углами регулирования и
дает не более 30 % тока возбуждения. При форсировке эта группа полностью открывается и дает весь
ток форсировки, а при гашении поля переводится в инверторный режим. Каждая фаза
вспомогательного генератора выполняется из двух частей: низковольтной, к которой присоединены
вентили рабочей группы, и высоковольтной –для питания вентилей форсировочной группы. Защита
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вентилей и вспомогательного генератора от токов при обратных зажиганиях
(в случае ионных
вентилей) осуществляется с помощью шестиполюсных быстродействующих анодных выключателей.
Управление вентилями осуществляется от автоматического регулятора возбуждения. Бесщеточные
тиристорные системы возбуждения устанавливают на мощных синхронных компенсаторах с
водородным охлаждением 50, 100 и 160 MBт. В соответствии с назначением компенсаторов и
диапазоном их регулирования, на компенсаторах серии КСВБ устанавливают системы только
положительного возбуждения; на компенсаторах же серии КСВБО, предназначенных для
регулирования реактивной мощности в режимах генерирования и потребления ее, – системы с
реверсивным возбуждением. Преимущественные отличия тиристорных систем: – в них применен
специальный вспомогательный шестнадцатифазный генератор с трапецеидальной э. д. с., обладающий
повышенным быстродействием в диодном исполнении; импульсы управления вращающимися
тиристорами создаются – формируются и смещаются по фазе при помощи бесконтактной системы
управления, включающей в себя специальный многофазный генератор управляющих импульсов и
синусно-косинусное устройство; комбинированный способ управления и регулирования в сочетании с
высоким быстродействием возбудителя обеспечивает высокое быстродействие системы возбуждения
во всех режимах; процесс гашения поля турбогенератора значительно убыстряется, так как в этой
системе он осуществляется релейным переводом вращающегося выпрямителя в инверторный режим
путем изменения угла регулирования от 38,9 до 137°. Бесщеточные возбудители подобного типа
обладают высоким быстродействием при форсировке возбуждения.
Недостаткамитиристорных параллельных систем самовозбуждения являются: зависимость от
режимов статорных цепей, опасность развозбуждения генератора при близких коротких замыканиях.
Это можно избежать схемными решениями и соответствующим выбором параметров силового
оборудования. Небольшое число мощных гидрогенераторов имеет ионную или тиристорную систему
самовозбуждения. Тиристорное самовозбуждение наиболее рационально для капсульных
гидрогенераторов, имеющих пока сравнительно небольшую мощность (до 46 MB·А).
ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ ЗАЩИТЫ СТАТОРНОЙ ОБМОТКИ
ГЕНЕРАТОРА ОТ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ
Ширинов Р.И.
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
Традиционные методы зашиты от замыканий статорной обмотки генератора на землю не
обеспечивают 100% зашиты обмотки генератора, потому что ближе к нейтрали зашита имеет мертвую
зону где не чувствуются короткие замыкания и следовательно зашита не действует. Для решения
данной проблемы предлагается использовать другую защиту, называемую защита баланса
напряжений.
Согласно этому методу измеряется третья гармоника напряжений на концах обмотки и около
нейтрали и берется их соотношение т.е. напряжение третьей гармоники на выходе к третьей гармонике
на входе в близи нейтрали.
Предлагаемый метод позволяет нам осуществить полную защиту генератора, нами был
произведен расчет около нейтрали и на выводах статорной обмотки генератора. Расчет показывает что
в трех режимах при холостом ходе максимальной нагрузке и при минимальной нагрузке это
соотношение напряжений одно и тоже что является достаточным достоинством этой схемы. В Добавок
при возникновении замыканий в близи нейтрали предложенный нами метод позволяет осуществить
примерно 70% охвата зоны обмотки от нейтрали к выводам. Также при расчетах было обнаружено что
схема является универсальной которую можно применять при любых режимах нагрузки генератора.
При изучении данной схемы было выявлено что чувствительность схемы имеет высокие показатели
соответствующий значениям Rf = 3 kΩ. при замыканиях на землю. Расчет показывает, что при всех
𝑉
режимах нагрузки соотношение 𝑉0𝑡 = 0.48.
0𝑛

Следовательно, схема баланса напряжений может применяться вне зависимости от режима
работы генератора.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ПЕРЕДАВАЕМОЙ МОЩНОСТИ В СЕТЯХ 500 кВ
Ярахмедов А.С.
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
E-mail: yaraxmedovaziz@mail.ru
Передача энергии на большие расстояния является довольно сложной технической задачей.
Около, 10 – 15% выработанной энергии теряется при передачах электрической энергии, это в свою
очередь является серьезной проблемой. В настоящее время наблюдается почти повсеместно рост
абсолютных и относительных потерь электроэнергии при одновременном уменьшении отпуска в сеть.
В связи с вышесказанным, актуальным является вопрос исследования способов повышения
передаваемой мощности, что в свою очередь знакомит нас с понятием, вызывающим большой интерес,
а именно «пропускная способность линии». Немаловажным является поиск методов, при помощи
которых можно было бы увеличить пропускную способность сети электроснабжения. Само по себе,
понятие «пропускная способность электрической сети», подразумевает технологически всемерно
допустимое значение мощности, которая может быть передана с учетом некоторого количества
условий эксплуатации и параметров надежности функционирования электроэнергетической системы
в целом. Существует разнообразные проектные пути увеличения так называемой пропускной
способности системы электропередачи.
Наиболее очевидным способом является повышение номинального напряжения. Сама по себе
передача электрической энергии на большие расстояния обязана осуществляться при более высоких
напряжениях, чтобы обеспечить передачу достаточно большего количества энергии, однако
необходимо иметь ввиду, что предельная мощность пропорциональна квадрату напряжения. Это
некоторым образом ставит объективные ограничения выбора значения напряжения, при
необходимости увеличения значения передаваемой мощности.
Повышение пропускной способности линии также может достигаться снижением индуктивного
сопротивления линии. Данный способ подразумевает под собой увеличение числа проводов в каждой
из фаз. Параллельно включенные провода в фазах снижают сопротивление линии электропередачи. В
каждой фазе применение нескольких проводов приводит также к снижению потерь на корону.
Целесообразность имеет место на линиях большой длины и напряжением в 330 кВ и выше. Установка
подстанций промежуточного типа в сверхдальних линиях также приводит к увеличению пропускной
способности при повреждениях, так как при повреждениях, увеличение сопротивления является
малозначимым.
Ряд других способов увеличения пропускной способности, заключается в применения устройств,
именуемых компенсирующими. Применение устройств, способствующих компенсации, приводит к
изменению сопротивления линии. Однако, при этом для компенсации емкостной реактивной
мощности, поступающей от конденсаторных батарей, должны быть установлены реакторы. Данный
комплекс мероприятий несколько усложняет саму схему электрической системы, следовательно, и её
эксплуатацию.
Применение продольной компенсации емкостного характера индуктивного
сопротивления линии, так же является одним из наиболее действенных способов повышения
способности пропуска передачи энергии системой. При мероприятиях, способствующих компенсации
реактивного сопротивления на двадцатипятипроцентный показатель, пропускная способность
увеличивается примерно на тридцать – сорок процентов, а при компенсации половины, пропускная
способность увеличивается на показатель, около двух раз. Одновременно с этим, емкостная
продольная компенсация влияет на процесс распределения напряжения при передаче. Технические
установки продольной емкостной компенсации, располагаются на промежуточных подстанциях.
Применение управляемых источников реактивной мощности (сокращенно ИРМ) на
промежуточных подстанциях может существенно увеличить способность пропуска линии. Такими
ИРМ могут считаться статические тиристорные компенсаторы, а также синхронные компенсаторы и
др. Если путем правильного выбора соответствующей мощности ИРМ обеспечить поддержание
заданного в системе напряжения, а именно в промежуточных точках линий, то она, технически
разделится на несколько самостоятельных участков. Пропускная способность в этом случае всей линии
будет определяться участком линии, характеризующимся наименьшей предельной мощностью.
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III BÖLMƏ
İQTİSADİYYAT

ƏMƏKHAQQININ SƏVİYYƏSİNDƏ BƏRABƏRSİZLİYİN ARADAN QALDIRILMASINDA
ƏMƏKHAQQININ TƏNZİMLƏNMƏSİNİN ROLU
Allahverdiyeva G.İ.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
E-mail: gulnareallahverdiyeva@gmail.com
Əməkhaqqının tənzimlənməsi insanlar üçün azadlıq, bərabərlik və ədalətin müəyyən bir formasını təyin
etməkdə dövlətin və müəssisələrin əsas vəzifələrindən biridir. Əməkhaqqının dövlət tərəfindən
tənzimlənməsinə ehtiyacın yaranmasına səbəb bazarın əməkhaqqı sahəsində özünütənzimləmə mexanizminin
olmaması və ya zəif olmasından irəli gəlir. Buna görə də dövlət cəmiyyətdə gəlirlərə görə təbəqələşmə, cari
istehlaka uyğun olaraq gəlirlərin yenidən bölüşdürülməsi və s. kimi tədbirlər həyata keçirərək bazara
tənzimləyici təsir göstərməyə çalışır. Dövlətin əməkhaqqı tənzimlənməsində məqsəd əməkhaqqı sisteminin
istənilən vəziyyətə çatmasına kömək edən iqtisadi, sosial, hüquqi və təşkilati tədbirlər planının həyata
keçirilməsidir.
Ümumiyyətlə, insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, insanlar üçün layiqli yaşayışın təmin
edilməsi üçün əməkhaqqının tənzimlənməsinin həyata keçirilməsi vacibdir. Bu həm də gəlirlərin rasional və
ədalətli bölgüsünə nəzarəti formalaşdırmaqda əsas yer tutur. Tənzimlənmənin olmaması işəgötürənlər ilə
işçilər arasındakı uçurumun yaranmasına gətirib çıxara bilər ki, bu da əməkhaqqı bərabərsizliyinə və onun
genişlənməsinə səbəb ola bilər. Buna görə də əməkhaqqı tənzimlənməsinin həyata keçirilməsi sahəsində
səlahiyyətli şəxslər yüksək keyfiyyətli idarəetmə və monitorinq sistemi qurmağa qadir olmalıdırlar.
İnsanlar üçün əməkhaqqı ən vacib yaşayış vasitəsidir və bu səbəbdən əməkhaqqının bölüşdürülməsi
nəticəsində yaranan bərabərsizliyin səbəblərinin araşdırılması vacib hesab edilir. Əməkhaqqının məbləğində
yaranan fərqliliklər müxtəlif səbəblərdən asılı olaraq dəyişir. Buna misal olaraq, iş saatlarını, yaş, cins, irq və
s. nümunə göstərmək olar.
Son illərdə dünyada əməkhaqqı bərabərsizliyi mühüm maraq dairəsinə çevrilmişdir ki, buna səbəb artan
bərabərsizlik nəticəsində sosial ədalət hədəflərinin zəifləməsi və mənfi iqtisadi nəticələr olmuşdur.
Qlobal ƏməkHaqqı Hesabatı 2018/19 hesabatında da qlobal əməkhaqqı artımının 2016-cı ildəki 2,4%dən 2017-ci ildə 1,8%-ə düşdüyü qeyd edilmişdir. Qeyd etmək olar ki, bu araşdırmalar 136 ölkənin
məlumatlarına əsasən aparılmışdır.
Dünya miqyasında baxıldıqda əməkhaqqında bərabərsizliyin olduğu faktorlara aşağıdakıları göstərmək
olar:
- Miqrantlar və yerli əhali arasında yaranan əməkhaqqı bərabərsizliyi.
- Qadınlar və kişilər arasında yaranan əməkhaqqı bərabərsizliyi.
- Formal və qeyri-formal iqtisadiyyatda yaranan əməkhaqqı bərabərsizliyi.
- İrq ayrı seçkiliyindən yaranan əməkhaqqı bərabərsizliyi.
- Son illərdə texnologiyanın inkişafı nəticəsində yaranan əməkhaqqı bərabərsizliyi.
- Müəssisələrarası və müəssisədaxili əməkhaqqı bərabərsizliyi.
Miqrant işçilər bir çox ölkənin işçi qüvvəsinin əhəmiyyətli hissəsini təmsil edir və həmin ölkələrin
iqtisadiyyatına əhəmiyyətli dərəcədə töhfə verirlər. İqtisadiyyata töhfə verməsinə baxmayaraq, miqrant
işçilərin çox hissəsi adətən əmək bazarında əməkhaqqı, məşğulluq, təhsil, iş şərtləri, sosial təminat, həmkarlar
ittifaqı hüquqları ilə əlaqədar bərabərsizliklərlə qarşılaşırlar ki, bu BƏT-in hesabatında öz əksini tapır. Belə ki,
BƏT-in hesabatına görə qazanc əldə etmək üçün öz ölkəsini tərk edib inkişaf etmiş ölkələrə gedən miqrantların
qazancı yerli işçilərdən orta hesabla 13% daha aşağı təşkil edir. Bir çox Avropa ölkələrində isə əməkhaqqı
fərqliliyində faiz nisbəti daha çoxdur ki, bu Kiprdə 42%, İtaliyada 30%, Avstriyada 25% təşkil edir.
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Aşağı və orta gəlirli ölkələrdə isə yüksək gəlirli ölkələrdən fərqli olaraq çox vaxt mühacir işçilər yerli
işçilərdən daha çox əməkhaqqı alırlar. Buna səbəb mühacir işçilərin yüksək ixtisaslı miqrantlar olmasıdır ki,
bu da onların qeyri-miqrant işçilərlə müqayisədə saatda təxminən 17,3% daha çox qazanmasına gətirib çıxarır.
BƏT-in 2018/2019 Qlobal ƏməkHaqqı hesabatına əsasən qeyd etmək olar ki, dünyada qadınlar kişilərlə
nisbətdə təxminən 20% daha az əməkhaqqı alırlar. Bu illər ərzində qadınların təhsil sahəsində və iş dünyasında
özünü inkişaf etdirməsinə baxmayaraq, əməkhaqqındakı cins ayrı seçkiliyi bütün ölkələrdə və bütün iş
sektorlarında hələ də problem olmaqda davam edir. Onu qeyd etmək olar ki, qadınların öz işini itirməsi də
kişilərə nisbətdə daha çoxdur. Bu da əməkhaqqındakı fərqliliyin daha da dərinləşməsinə gətirib çıxarır.
Əməkhaqqında yaranan bərabərsizliyin səbəblərindən biri də qadınların qeyri-rəsmi sektorda daha çox işə cəlb
olunmasıdır. Buna daha çox inkişaf etməkdə olan və ya az inkişaf etmiş olan ölkələrdə rast gəlinir. Küçə
satıcıları, ev işçiləri, fermer işçiləri çox vaxt qadınlar olur ki, onlar sosial müavinət olmadan, az maaşlı,
təhlükəli iş şəraitində olan qeyri-rəsmi işlərdə işləyirlər. Qadın işçilər üçün yaranan bu pis şərtlər əməkhaqqı
fərqinin davam etdirilməsinə şərait yaradır.
Dünyada qadın və kişilər arasında əməkhaqqı bərabərsizliyinin azaldılması ilə əlaqədar müxtəlif
proqramlar hazırlanır ki, buna misal olaraq Birləşmiş Millətlərin 2030-cu il “Dayanıqlı İnkişaf üçün Gündəlik”
proqramını göstərmək olar. Proqramda əsas hədəf kimi qadınlar və kişilər arasındakı əməkhaqqı
bərabərsizliyini azaltmaq və əməkhaqqının artımı məsələsi qeyd olunur.
Dünyada 327 milyon nəfər əməkhaqqı alanlardan 266 milyon nəfəri əməkhaqqı alan ya qanuni olaraq
müdafiə olunmadığı üçün, ya da qanuni qeydiyyata alınmadığı üçün mövcud olan saatlıq minimum
əməkhaqqından daha az qazanır. Minimum əməkhaqqı sisteminin qanuni əhatə dairəsindən ən çox
kənarlaşdırılan qruplar isə kənd təsərrüfatı işçiləri və ev işçiləridir. Qeyri rəsmi iqtisadiyyatdan rəsmi
iqtisadiyyata keçid üçün hər zaman müvafiq strategiyalar işlənib hazırlanır ki, bunlara aşağıdakıları göstərmək
olar: Keyfiyyətli iş yerləri yaratmaq; Beynəlxalq əmək standartlarının və əsas hüquqların tətbiqi daxil olmaqla
tənzimləmə rejimi; Təşkilat, təmsilçilik və sosial dialoq; Bərabərlik: cins, irq, etnik mənsubiyyət; Sahibkarlıq,
bacarıq, maliyyə, idarəetmə; Sosial müdafiəni genişləndirmək: sosial müdafiə mərtəbələrini və sosial təminat
sistemlərini qurmaq; Yerli inkişaf strategiyaları (kənd və qəsəbələr).
Müəssisələr arasında və texnologiyanın inkişafı nəticəsində yaranan bərabərsizliyə İƏİT ölkələrini
nümunə göstərmək olar. Belə ki, İƏİT ölkələrində firmalar arasında əmək məhsuldarlığı və müəssisənin
gəlirlərindəki bərabərsizliyin artması əməkhaqqındakı bərabərsizliklərin də artmasına səbəb olmuşdur.
Firmalar arasında əməkhaqqı bərabərsizliyinin yaranmasına səbəb rəqəmsal texnologiyalara daha intensiv
investisiya yatıran sahələrin artmasını göstərmək olar. Ümumilikdə, son iki onillikdə əməkhaqqı
bərabərsizliyinin kəskin şəkildə artmasının böyük hissəsi firmalar arasında artan əməkhaqqı fərqlərində öz
əksini daha çox tapır. Firmalar arasındakı əməkhaqqı bərabərsizliyinin digər səbəblərindən biri də bazarda
dominant firmaların məhsul qiymətlərinə təsir etməklə daha çox gəlir əldə etməsidir. Bundan əlavə sürətlə
genişlənən rəqəmsal əmək bazarları, yəni onlayn iş platformalarının inkişafı istehsalın daha çox kapital və
daha az əmək sərf edən firmalara doğru dəyişməsinə şərait yaratmışdır. Buna misal olaraq 2017-ci ildəki ən
böyük ABŞ firması (Apple), 1962-ci ildəki ən böyük ABŞ firması (AT&T) ilə müqayisədə qırx dəfə yüksək
bazar kapitallaşmasına sahib olmasına baxmayaraq, ümumi məşğulluğu bu şirkətin yalnız beşdə birinə bərabər
olmuşdur.
Məlumdur ki, son bir ildə dünyada hökm sürən Covid-19 pandemiyası yalnız insan sağlamlığına zərər
verməmişdir. Bu həm də qlobal iqtisadiyyatın çökməsi nəticəsində müəssisələrə və insanların yaşayışına da
zərər vermişdir. Belə ki, müəssisələrin gəlirlərinin sürətlə aşağı düşməsi nəticəsində iş yerlərində işçilərin
ixtisarı və ya işçilərin daha aşağı əməkhaqqı ilə təmin edilməsi ilə nəticələnmişdir. Bu da işsizliyin geniş
miqyasda artmasına səbəb olmuşdur.
Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Covid-19 pandemiyası səbəbindən yaranan əməkhaqqı
bərabərsizliyindəki uçurumun aradan qaldırılması üçün əməkhaqqının tənzimləməsində gələcəkdə fərqli
yanaşmaların formalaşması da zəruri hesab ediləcək. Belə ki, böhrandan sonra yeni və daha yaxşı bir "normal"
planın qurulması, qanuni və ya razılaşdırılmış uyğun minimum əməkhaqqı daha çox sosial ədalət və daha az
bərabərsizliyi təmin etməyə kömək edə bilər.
Bundan əlavə, minimum əməkhaqqı qeyri-rəsmi iqtisadiyyatın rəsmiləşdirilməsini, ödənişli
məşğulluğun yaradılmasını və davamlı müəssisələr arasında məhsuldarlığın artmasını dəstəkləyən digər
siyasət tədbirləri ilə müşayiət olunduqda daha müsbət nəticələr verəcəkdir. Qeyd etmək lazımdır ki, minimum
əməkhaqqı sosial ədalətlə iqtisadi böyüməni təşviq etmək üçün istifadə edilə bilən, sosial müdafiə və maliyyə
siyasətini əhatə edən bir sıra siyasətlərdən yalnız biridir.
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MƏHSULUN KEYFİYYƏTİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİNDƏ METROLOJİ TƏMİNAT
Allahverdiyeva S.M.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
E-mail: sabinallahverdiyeva97@gmail.com
Istehsal müəssisələridə metroloji təminat istehsalın və istehsal hazırlıgının bütün mərhələlərinin,
keyfiyyətə nəzarətin metrloji təminatını həyata keçirir. Həmçinin metroloji təminat keyfiyyətə nəzarətin
obyektivliyini, sınaqlar zamanı ölçmələrin vəziyyətinin təhlilini, yeni texnoloji proseslərin, bu texnoloji
proseslərə nəzarət metodlarının işlənməsini və texnoloji avadanlıqların dəqiqlik normalarına uyğunluğunun
yoxlanılmasını təmin edir. Metroloji təminat ölmələrə, sınağa, nəzarətə münasibətdə istifadə olunur. Eyni
zamanda metroloji təminata demək olar ki, müəssisələrin idarə olunmasının bütün səviyyələrində rast gəlinir.
Metroloji təminat həmişə bir sıra tənzimləyici əməliyyatları özündə birləşdirir: ölçmələrin nəticələrinin
dəqiqlik göstəricilərinin tələblərinə tapşırığı; ölçmələrin yerinə yetirilmə metodikalarının işlənməsi zamanı
ölçmələrin planlaşdırılması; ölçmələrin nəticələrinin verilmiş dəqiqlik göstəricilərini nəzərə alan ölçmə
vasitələrinin və ölçmə avadanlıqlarının seçilməsi; ölçmələrin nəticlərinin həqiqiliyinin qiymətləndirilməsi və
onların statik emalı; ölçmə nəticələrinin həqiqilik göstəricilərinə nəzarətin təşkili və aparılması qaydaları.
Ölçmələrin metodoloji təminatının strukturuna metroloji təminatın elmi,normativ,texniki və təşkilati
əsasları aiddir .
Metroloji təminat elmi əsası ölçmələr, ölçmə vasitələrinin vəhdəti, tələb olunan dəqiqliyə nail
olunmasının üsulları haqqında elmdir.
Ölçmələrin metroloji təminatının əsas xüsusiyyətləri ölçmələrin normativ əsasını təşkil edir.
Dövlət kmetroloji kompleks sistemi metroloji təminatın nəzəri əsası təşkil edir: 114 əsas və 250 ikinci
etalonlardan ibarət fiziki kəmiyyətlərin vahidlərinin dövlət etalonları; işçi ölçmə vasitələrinə etalonlardan
fiziki kəmiyyətlərin ölçü vahidlərinin ötürülməsi; ölçmə və istehsalata qoyulma vasitələrinin dövriyəyə
buraxılması; ölçmə vasitəsinin dövlət kalibrlənməsi və yoxlanılması; ölçmə vasitələrinin dövlət sınağı;
materialın və maddənin standart nümunələrinin təşkili və xassələri; materialın və maddənin fiziki xassələri və
sabitləri haqqında standart məlumat.
Metroloji təminatın təşkilati əsasını Azərbaycan Respublikasının Metroloji xidməti təşkil edir.
Istehsal olunan məhsulların keyfiyyətinə nəzarətin metroloji təminatının praktikası üçün olan tədbirlərə
məmulatların, proseslərin, materialların nəzarət, sınaq və ölçmə zamanı qiymətləndirilməyə məruz qalacaq
parametrlərinin siyahısının seçilməsi; nəzarət, sınaq və ölçmə nəticələrinin dəqiqlik (düzgünlük)
göstəricilərinin ədədi qiymətlərini və nomenklaturasını təmin edən təqdimat formalarının seçilməsi; yuxarıda
qeyd olunan məsələlərin həllinin düzgünlüyünə nəzarət edilməsi üçün konstruktor, texnoloji layihə
sənədlərinin metroloji ekspertizasının keçirilməsi; nəzarət, sınaq və ölçmə proseslərinin planlaşdırılması,
nəzarət, sınaq və ölçmə metodikalarının işlənməsi, metroloji attestasiyası; seriyalı buraxılan ölçmə
vasitələrindən seçimlərin edilməsi, standartlaşdırılmayan ölçmə vasitələrinin attestasiyası və işlənməsi
(nəzarət, sınaq və ölçmə proseslərinin texniki vasitələrlə təminatı); metroloji ixtisaslaşma dərəcəsinin
artırılması, nəzarət, sınaq və ölçmə proseslərinin nəticələrinin alınıb istifadə edilməsi ilə əlaqəli mühəndistexniki işçilərin öyrədilməsi aid edilə bilər.
TƏSƏRRÜFAT SUBYEKTLƏRİNDƏ MÜHASİBAT UÇOTUNUN BEYNƏLXALQ
STANDARTLARINA UYĞUN BORC VƏSAİTLƏRİNDƏN İSTİFADƏNİN UÇOTU VƏ TƏHLİLİ
Bayramlı R.N.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: Rafael.bayramli.98@gmail.com
Müəssisələrin iqtisadi cəhətdən inkişaf etdirilməsində maliyyə kapitalının rolu böyükdür.Bu baxımdan
borc vəsaitlərinin alınması və istifadə edilməsi də müəssisənin iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayan əsas
məsələ hesab edilir.Mühasibat hesabatı və balansı mühasibat uçotunda əsas yeri tutur.Təsərrüfat vəsaitlərinin
hamısının yekunu və bu vəsaitdərin formalaşma mənbələrinin son hissəsinə bərabərləşəcək şəkildə balansda əks
olunmalıdır.Beləliklə,firmanın pul-təsərüfat vəsaitinin və onların istiqamətinə görə istifadəsi üzərində nəzarət
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aparılması müəssisə balansında ifadəsinə imkan verir.Mövzumda təsərrüfat subyektlərinin müvafiq standartların
tələblərinə uyğun olaraq borc vəsaitlərindən istifadənin uçotu və təhlili əks olunmuşdur.
Müasir dövrdə gündəlik fəaliyyətlə məşğul olan hər müəssisənin güclü maliyyəsinin əsası çox hallarda
borc sisteminə daxil olmasından asılıdır.Borclardan istifadə firmaların öz xüsusi formalı vəsaitdən daha yaxşı
istifadə etməsinə, təsərrüfat fəaliyyətinin həcminin genişləndirilməsinə şərait yaradır. Həmçinin maliyyə
fondunun yaradılmasını tezləşdirir, nəticə etibarilə isə müəssisələrin likvidlik dəyəri yuxarı qalxır. İstənilən
uğurlu biznes layihəsinin həyata keçirilməsi isə borc vəsaitinin miqdarından asılıdır. Beləliklə də,iqtisadiyyatın
bir çox sahələrində borc kapitalı ilə fəaliyyətinə davam edən biznes müəssisələri üstünlük təşkil edir. Bunlarla
da əlaqədər,müəssisənin maliyyə menecmentinin əsas funksiyası borc vəsaitlərindən istiqaməti görə
sərfi,müəssisə fəaliyyətinin genişləndirilməsinə çalışmasıdır.Borcun bir çox növləri mövcuddur.Lakin ən
geniş forması kreditdir. Kreditin əldə olunmasında bir neçə mərhələ mövcuddur.Buraya aiddir:
I mərhələ- borc parametri və kreditə olan tələbin həcminin müəyyən edilməsi.
II mərhələ - şərtlərə uyğun bankın seçilməsi və kreditorlarla məsləhətləşmə aparılması.
III mərhələ - tərəfdaş bankın seçilməsi,kreditlə bağlı şərtlərin razılaşdırılması.
Bankın lazım bildiyi və tələb etdiyi əsas sənədlər: biznes plan,texniki-iqtisadi əsaslandırma və digər
sənədlər.Verilən pul kredititin konkret növündən və bankın qarşıya çıxardığı məsələylə bağlı olaraq sənədlər
təqdim edilməlidir.Ayrı-ayrı dövlətlərin müəssisələri arasında beynəlxalq biznesdə öndə olan formalardan biri
olan qarşılıqlı sahibkarlıx maliyyə kooperasiya münasibətlərini özündə cəm edir.Daxili istesal və qarşılıqlı
mübadilə prosesinin sturukturu müştərək sahibkarlıq fəaliyyəti əsasında dəyişir, iqtisadiyyatda qloballıq və
dövlətlərarası işçi və əmtəə mübadiləsi aparılır.İki və artıq ölkə nümayəndələrinin təsərfat və isdehsal
faliyyətinin bütöv kompleksi müştərək sahibkarlıq adlanır.
Müasir dövrdə firmalar yüksək pul vəsaiti qoyuluşları etmədən və ancaq qazancları hesabına iri biznes
layihələrini və planlarını maliyyələşdirməklə özlərinin rəqabət sferasındakı güclərini artıra bilməzlər. Pul
bazarı səmərəli və əsas investisiya qərarlarının qəbul olunduğu bazardır və göstərilən yığım vəsaitlərinin
səfərbər edilərək onları investisiyaya çevirən bazardır.Həmçinin, pul böhranlarının olduğu vaxtda biznes
sferası sahibkarlıq işinə əsasən də iqtisadiyyata mühüm təsir edə bilər. Pulların dəyərdən düşməsinin yəni
inflyasiyanın səviyyəsinin sahibkarlığın genişlənməsinə əks təsir göstərə bilən dərəcələrə çatmasını
əngəlləmək üçün pul-kredit və fiskal siyasətlərin düzgün əlaqələndirilməsi vacibdir. Məsələn, büdcədəki pul
vəsaitlərinin hər il dövrlərində aylar və rüblər üzrə bərabər formada istifadəsinə şərait yaratmaq üçün ölkədə
inflyasiya səviyyəsinin tənzimi baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. Bunu yerinə yetirmək mümkün
deyildirsə, onda belə büdcədən vəsaitlərin təmininin orta aylıq maliyyələşmə dərəcəsindən artıq olduğu aylarda
orta aylıq səviyyədən uzaqlaşmaının Maliyyə Nazirliyinin qısa dövrləri dövlət istiqraz vərəqələrinin buraxılışı
hesabına maliyyələşdirməsi məqsədəuyğundur .O cümlədən, Ölkəmizdə sahıbkarlıq sahəsində inkişafda
dövlətin irəli sürdüyü siyasətin mərkəzini milli sahibkarlıqda yüksəliş təşkil edir.
Firma və müəssilərdə öhdəliklə bağlı uçotun sahmana salınması üçün aktivlərin, öhdəliklərin, kapitalın,
gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması üzrə ən yeni təlimatlar sisteminin hazırlanması və onların bir sıra
fərqli maddələrinin biri-birini tamamlaması əsas hesab olunur.Həmçinin, öhdəliklərin və eyni zamanda onların
uçotunun tənzimi prosesinə hər şeydən əvvəl qüvvədəki Vergi Məcəlləsinin təsiri əsasdır. Vergi məcəlləsilə
bağlı müxtəlif maddələrinin (əsasən də firmalarla və müəssisələrlə qarşılıqlı əlaqələrinə bilavasitə aidiyyatı
olan) şəffaflığının və dolğunluğunun yüksəldilməsinə xüsusi diqqət etməlidir.Maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətində
istənilən müəssisədə borcların həcmi, digər təşkilatlar qarşısında sərf edilən iş və xidmətlərin həcmi, işçilərə
məvacib formasında borclarla bağlı olan öhdəliklər formalaşa bilər.
İNNOVATİV İQTİSADİYYATDA İNSAN KAPİTALININ ROLUNUN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Bayramov A.A.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: aalim0092@gmail.com
İnsan kapitalının inkişafı bəlkə də şirkətin qarşısında duran ən vacib məsələlərdən biridir. Bu sual son
vaxtlar dünya iqtisadi arenasında inkişaf və firavanlığı üçün əvəzolunmaz bir şərt olaraq bütöv bir ölkə
miqyasında qaldırıldı.
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Ölkənin inkişafı və iqtisadi tərəqqisi orada yaşayan mütəxəssislərdən asılı olduğuna görə dövlətin birinci
üstünlüyü vətəndaşların (intellektual, fiziki və mənəvi) imkanlarının yaxşılaşdırılmasını təmin etmək
adlandırmaq olar. Bu vəzifə qaçılmaz olaraq bütün cəmiyyətin gücünün artmasına və bütöv şəkildə ölkənin
ehtiyatlarının artmına səbəb olacaq insan kapitalının inkişafına nail olmaq çərçivəsində həll olunur.
Cəmiyyətin yüksək imkanları iqtisadi artım dinamikasından asılıdır.
İnsan resurslarının yaxşılaşdırılması probleminin həlli sahəsi ilə məşğul olanlar mütəxəssislər,
sosioloqlar, iqtisadçılar və psixoloqlardır. Həmin mütəxəssislərin vəzifələrinə insan kapitalının inkişafı
məsələlərinin üç səviyyədə inkişafı daxildir:
1. Bir fərdin inkişafı (mikro səviyyə);
2. Bütövlükdə dövlətin inkişafı (makro səviyyə);
3. Müəssisələrin, ticarət şirkətlərinin inkişafı (mezo-səviyyə).
Dövlət səviyyəsində insan kapitalı cəmiyyətin bütün fərdlərinin ümumi səyləri nəticəsində toplanan
milli sərvət və mülkdür. Hər bölgənin özünün oxşar mənbəyi formalaşır və nəhayət ümumilikdə, ölkə
daxilində birləşdirilir.
İnsan kapitalının inkişafının regional səviyyədə təmin etmək üçün təsərrüfat subyektlərinin müəyyən bir
sahədəki iqtisadi fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq lazımdır. Bunuda əlavə etmək olar ki, insan resursları bölgədəki
hər bir müəssisənin nəticələrinə görə ümumiləşdirilir. Ərazinin sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsini
müəyyənləşdirilməsi yığılmış insan kapitalı nəticəsində həyata keçirilir..
“İnsan kapitalı” anlayışı “insan potensialı” anlayışından fərqlidir. Belə ki, insan kapitalı dedikdə bir
neçə fərqləndirici xüsusiyyəti nəzərə almaq lazımdır. Birincisi, insan kapitalı öz-özünə deyil, investisiyalar
nəticəsində formalaşır. Hər hansı bir fərdin müəyyən sahədə bilik və bacarıq əldə etməsi üçün müəyyən
miqdarda investisiya qoymaq lazım gəlir. İkincisi, insan kapitalının onun daşıyıcısı olan insanda bilik və
bacarıq, həmçinin sağlamlıq kimi akkumulyasiya olunur. Yəni sərf olunan investisiyaların sayəsində fərd
müəyyən bilik və bacarıq əldə edir. Bununla birlikdə onun sağlamlığı qorunur, yaxud bərpa edilir. Üçüncü
xüsusiyyətimiz ondan ibarətdir ki, akkumulyasiya olunan bilik və bacarıq fərdin əmək məhsuldarlığını və
gəlirlərini artırmaq gücündə olmalıdır. Əgər onun qazandığı bilik və bacarıq əmək məhsuldarlığını artırmırsa,
yaxud fərdə hər hansısa bir gəlir qazandırmırsa, artıq aydın olur ki, akkumulyasiya olunan bilik və bacarıq heç
bir əhəmiyyət kəsb etmir.
Beləliklə, insan kapitalına belə bir tərif vermək olar ki, insan kapitalı investisiyalar vasitəsilə formalaşan
və fərdin əmək məhsuldarlığını artıraraq ona əlavə gəlir gətirə bilən bilik və bacarıqların, motivasiyaların,
sağlamlığın kəmiyyətcə ifadəsidir. İnsan kapitalı anlayışına bu cür yanaşmaya əsasən demək olar ki, insan
kapitalı ayrılıqda bir fərdin bilik və bacarığı ilə bağlı olduğundan ölkədə insan kapitalının ümumi həcmi də
ayrı-ayrı fərdlərə aid edilən insan kapitalının cəmi kimi başa düşülməlidir.
Dövlət insan kapitalının formalaşmasını və inkişafını təmin etmək məqsədi ilə aşağıdakı bir sıra
tədbirləri həyata keçirməlidir:
- mənzilin əlçatanlığının artırılması, ipoteka kreditləşməsi üçün əlverişli şəraitin yaradılması, mənzil
bazarının inkişafına töhfə verəcək bu cür maliyyə alətlərindən istifadə etmək;
- istehlak kreditləşdirmə sektorunun əlçatanlığının artırılması, məlumat şəffaflığının artırılması; təhsil
kreditlərindən istifadə baxımından vətəndaşlar üçün imkanların artması;
- vətəndaşların yüksək rifah səviyyəsinin, şəxsi təhlükəsizliyinin, həyat və əmlak sığortası
proqramlarının inkişafı;
- əlavə pensiya sığortası şərtlərinin yaxşılaşdırılması.
Bir insan ən yüksək potensialına təhsil, məşğulluq, bacarıqların artırılması və bir şəxsiyyətin
formalaşması üçün əlverişli şəraitin olması kimi amilləri əhatə edən uzunmüddətli insan kapitalının
formalaşması və inkişafı prosesini aşaraq nail olur.
Orta hesabla insan kapitalının inkişafı 15 ildən 25 ilə çəkir. İlkin səviyyə olaraq sıfır işarəsini alırıq.
Cəmiyyətin hər bir fərdi öz bilik və bacarıqlarını sıfırdan formalaşdırmağa başlayır.
Günümüzdə elmi-texniki sahələrin sürətlə inkişafı, informasiya, informasiya texnologiyalarının geniş
bir şəkildə yayılması, ənənəvi texnologiyalar sahəsindəki yeniliklər, yeni ticari münasibətlər, ictimai və
korporativ məşğulluq sahəsində sürətlə dəyişən tələblər və yeni siyasi proseslərin miqyası inkişaf etməkdə
olan ölkələri insan potensialının inkişafının əsaslarını yenidən düşünməyə vadar edir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı XXI əsri – təhsil əsri elan etmişdir. Ali təhsilin insan həyatındakı rolu
yüksək intellektə malik insan kapitalının formalaşmasına, davamlı inkişafa zəmin yaradan güclü iqtisadiyyatın
qurulmasına gətirib cıxarır.
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MÜASIR DÖVRDƏ AZƏRBAYCANDA GÖMRÜK SİSTEMİNİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ VƏ
STRATEJİ VƏZİFƏLƏRİ
Behbudova K.E.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: kbehbudova28@gmail.com
Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin, eləcə də ticarət əlaqələrinin genişlənməsində, ölkənin iqtisadi
təhlükəsizliyinin, həmçinin daxili təhlükəsizliyin qorunmasında mühüm rola malik olan Azərbaycan
Respublikasının gömrük sistemi ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin yürütdüyü uğurlu siyasətin əsasında
formalaşmışdır. 1992-cil yanvarın 30-da yaradılan və Azərbaycan Respublikasının dövlət suverenliyinin əsas
subyektlərindən biri olan Dövlət Gömrük Komitəsinin üzərinə böyük vəzifələr düşür. 1995-ci ildə ölkəmizin
ərazisində tətbiq olunan, daxili bazarla, xarici bazar arasındakı əlverişli əlaqəni təmin edən, ölkənin gömrük
sərhəddindən keçirilən mallara gömrük rüsumu tutulması qaydalarını müəyyənləşdirən “Gömrük tarifi
haqqında” qanunu qəbul edilmişdir. Bunlarla yanaşı, 1997-ci ildə, daxili və xarici siyasətin tərkib hissəsini
təşkil edən vahid gömrük siyasətinin tənzimlənməsi üçün “Gömrük Məcəlləsinin” təsdiq edilməsi gömrük
sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində atılan mühüm addımlar kimi qiymətləndirilməlidir. Gömrük
sistemi ildən-ilə iqtisadi və idarəetmə proseslərinin təkmilləşdirilməsi nəticəsində təkamül etmiş və dünya
standartlarına cavab verən təsisat kimi formalaşmışdır.
Qeyd edək ki, iqtisadi təhlükəsizliyin gücləndirilməsində, daxili bazarların və istehsalçıların
maraqlarının qorunmasında, yerli istehsalın stimullaşdırılmasında, ixrac potensialının artırılmasında, milli
iqtisadiyyatın tənzimlənməsi proseslərinin təşkilində gömrük orqanlarının rolu kifayət qədər böyükdür.
Gömrük orqanlarının fəaliyyəti nəticəsində bu proseslərin səmərəli təşkili təmin edilir, zəruri statistika aparılır
və bazası yaradılır, analitik informasiyalar əsasında yüksək səviyyədə qərarların qəbul edilməsi, qanunların
tənzimlənməsi üçün əsaslar formalaşdırılır. Ölkəmizin iqtisadi təhlükəsizliyinin hər bir elementinin qorunması
istiqamətində gömrük xidmətinin vəzifəsi və bununla əlaqədar hüquqları vardır. Amma, bunların dürüst və
səmərəli formada yerinə yetirilməsi gömrük orqanlarının fəaliyyətinin yüksək səviyyədə təşkilindən, tətbiq
olunan mexanizmlərin və xidmət rejimlərinin adekvatlığından bilavasitə asılıdır.
Xarici
ticarət
əlaqələrinin
genişləndirilməsində
və
xarici
ticarət
dövriyyəsinin
diversifikasiyalaşdırılmasında gömrük orqanlarının operativ, şəffaf və səmərəli fəaliyyəti böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Xarici ticarət fəaliyyəti iştirakçılarının daha məhsuldarlıqla, qanunauyğun olaraq idxal və ixrac
əməliyyatlarının genişləndirilməsində stimullaşdırılması, bu məqsədlə bürokratiyanın minimuma endirilməsi,
gömrük xidmətlərinin və prosedurlarının maksimum təkmilləşdirilməsi vacib şərtlərdəndir. Bu məsələlərin
kompleks və sistemli şəkildə həlli üçün gömrük orqanlarının öz fəaliyyətini yüksək səviyyədə təşkil etməsi
tələb olunur. Hazırkı şəraitdə ölkəmizdə xarici ticarət əlaqələri genişləndikcə, inteqrasiya prosesləri
intensivləşdikcə, gömrük sisteminin üzərinə daha çox strateji vəzifələr düşür və onların bir qrupunu
ümumiləşdirməyə səy göstərmişik: Milli iqtiadi mənafeinin qorunması və bununla bağlı zəruri tədbirlərin
görülməsi; İqtisadiyyatın dövrün tələblərinə və çağırışlarına uyğun olaraq dövlət tənzimlənməsi
mexanizmlərinin hazırlanması və icra proseslərinin təşkil edilməsi; İqtisadi subyektlərin daha fəal şəkildə
xarici bazarlara çıxışının təmin edilməsi məqsədilə, milli iqtisadiyyatın rəqabətə davamlılığını və səmərəlilik
səviyyəsinin artırılması tədbirlərinin görülməsi; Qanunla təsbitlənən səlahiyyətləri çərçivəsində, xarici iqtisadi
fəaliyyət sahələri üzrə əlverişli mühitin formalaşdırılması və göstərilən xidmətlərin yüksək səviyyədə təşkil
edilməsi; İdxal və ixrac əməliyyatları üzrə gömrük rəsmiləşdirməsinin, digər prosedurların məmnunluq
rejimində təşkil olunması; Əməliyyatlar üzrə gömrük nəzarəti mexanizmlərinin optimal təşkili və həyata
keçirilməsi; İdxal və ixrac əməliyyatları üzrə müəyyənləşdirilmiş gömrük rüsumları, gömrük yığımları və
vergilərin toplanması, dövlət büdcəsinə mədaxil edilməsi; Gömrük Məcəlləsi və gömrük orqanlarının
fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik aktarından irəli gələn qayda və qanunların pozulmasının qarşısının
alınması, bununla əlaqədar heyətdə məsuliyyət hissinin artırılması, peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi,
əlavə təlimlərin və treninqlərin keçirilməsi; Ölkəmizin milli iqtisadi maraqları və gömrük orqanlarının
səlahiyyətləri daxilində iqtisadi təhlükəsizliyin gücləndirilməsi və təmin olunması; Dünya ölkələrinin gömrük
orqanları və beynəlxalq səviyyədə fəaliyyət göstərən gömrük təşkilatları ilə beynəlxalq əməkdaşlığın
genişləndirilməsi, dünya təcrübəsinin daha dərindən öyrənilməsi, mütərəqqi yanaşmaların və mexanizmlərin
ölkəmizdə tətbiqi məsələlərinin baxılması, müvafiq təkliflərin hazırlanması və reallaşdırılması və s.
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Gömrük orqanlarının fəaliyyəti və iqtisadi təhlükəsizliyinin gücləndirilməsində gömrük sisteminin
aparıcı rolu ilə bağlı bir sıra məqamlara diqqət yönəltmək istərdik. Belə ki, milli iqtisadi təhlükəsizliyin
gücləndirilməsi məsələlərində müəyyən istiqamətlər üzrə daha çox araşdırmaların aparılması və təsirli
tədbirlərin görülməsi tələb olunur. Həm də, ölkə ixracının strukturunda xammal və yarımfabrikatların payının
daha üstün olması, istehlak olunan məhsulların əksər növlərinin idxalında da asılılıqların qalması halları ilə
bağlı problemlərə yanaşmalar hazırkı reallıqlardan baxılmalı və həlli yolları müəyyənləşdirilməlidir. Məsələn,
hələ sovetlər birliyi dövründə ölkəmizdə - Bakıda 11 neftkimya maşınqayırma və mexaniki təmir zavodları
fəaliyyət göstərirdilər, bu müəssisələrdə istehsal olunan neftqazkimya istehsal sahələrində istifadə olunan
çoxlu sayda məhsullar, materiallar, komplektləşdirici məmulatlar həm ölkəmizdə istifadə edilirdi, eyni
zamanda xaricə göndərilirdi. Lakin, keçmiş SSRİ-nin süqutundan sonra, təsərrüfat, iqtisadi əlaqələr
pozulduğundan, bu zavodların satış bazarları itirilmiş və istehsal sahələri sıradan çıxmışdır. Stimullaşdırıcı
mexanizmlər, o cümlədən, ixracın təşviqi nəticəsində bu istiqamətdə yüksək texnologiyalar əsaslı
müəssisələrin və ya sənaye parkının təşkili məqsədəuyğundur. Bakının mərkəzindən bu zavodların çıxarılması
və kənar münasib yerdə istehsal sahəsinin yaradılması işə yaraya bilərdi. Digər tərəfdən, bir çox kimya,
həmçinin metallurgiya məhsullarının ölkəmizdə istehsal imkanlarının yüksək olmasına baxmayaraq, onların
idxalı davam etdirilir.
Ölkəmizdə gömrük əməliyyatlarının və siyasətinin tənzimlənməsi, ixrac edilən xammalın əlavə dəyər
yaradan xüsusiyyətlərndən istifadə etməklə, rəqabətqabiliyyətli və ixracyönlü məhsulların istehsalı hesabına
ölkəmizin ixrac potensialının artırılması, həmçinin ixracın strukturunun daha geniş çeşiddə mal və məhsullar
hesabına diversifikasiya olunması tədbirlərinə ehtiyac vardır. İxraca nəzarətin təşkili üzrə mexanizmlərinin və
tətbiq olunan praktiki alətlərin işləkliyi, səmərəliliyi xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Ölkəmiz
hazırda qeyri-neft ixrac sahələrinin həcminin artırırlması və stukturunun genişləndirilməsi istiqamətində
sistemli tədbirlər planını həyata keçirməkdədir. Bir tərəfdən, ixrac stimullaşdırılır, təşviq olunur, digər tərəfdən
isə, idxaldan asılılığının azaldılması üçün yerli istehsal motivasiyalaşdırılır. İxracın strukturunun genişliyi,
ixrac mallarının emal səviyyəsini dərinləşdirməklə, beynəlxalq əmək bölgüsündə daha çox milli brendlərlə
ixtisaslaşmaq və bazarlar mənimsəmək olar. Bunun üçün güclü ixrac potensialına malik sahələrin inkişafını
məqsədyönlü şəkildə gücləndirməklə və həm də, qeyd etdiyimiz kimi, həvəsləndirməkdə ixracın
stimullaşdırılması imkanlarını artırmaq mümkündür. Eyni zamanda, gömrük orqanlarının səmərəli fəaliyyəti
hesabına, tarif və qeyri tarif metodlarından bəhrələnməklə, xarici-iqtisadi əlaqələrin strukturuna və həcminə
əhəmiyyətli səviyyədə təsir göstərmək mümkündür.
Müasir qlobal çağırışlar və trendlər əsas götürülməklə, ölkəmizin gömrük sistrminin fəaliyyəitnin
gücləndirilməsi və səmərəliliyinin artırılması məqsədilə bir sıra məsələlərə daha çox diqqət yetirilməlidir:
- ilk növbədə, ölkənin gömrük fəaliyyəti qanunvericiliyi və Gömrük Məcəlləsi hazırkı tələblər və artan
qlobal təhdidlər kontekstində təkmilləşdirilməli və yenilənməlidir;
- mərkəzi gömrük orqanlarının və onun bölmələrinin, struktur vahidlərinin fəaliyyətinin maksimum
şəffaflaşdırılması, xarici iqtisadi əəlaqələrin genişləndirilməsini ləngidən halların aradan qaldırılması tədbirləri
görülməlidir;
- Ermənistanın işğalçılıq xisləti və düşmənçilik siyasəti əsas götürülməklə, işğaldan azad olunmuş
ərazilərdə nəzərdə tutulan sərhəd – keçid məntəqələrində güclü mexanizmlərə və yüksək texnologiyalara malik
gömrük infrastrukturunun yaradılması təmin olunmalıdır və s.
NAXÇIVAN MR-DA AQRAR SAHƏNİN İNKİŞAFININ SOSİAL İQTİSADİ İNKİŞAFA TƏSİRİ
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Cəfərov Z.Q.
Naxçıvan Dövlət Universiteti
E-mail: zeynall007@gmail.com
Hər bir dövlətin əsas məqsədlərindən biri ölkədə sosial-iqtisadi inkişafa nail olmaqdır. Ölkədə aqrar
sahəni inkişaf etdirmədən ümumi inkişafı təmin etmək mümkün deyildir. Bu səbəbdən prioritet istiqamətlərdən
biri kimi ölkədə aqrar sahəni inkişaf etdirmək çox mühümdür. Bu cəhətdən son dövrlərdə respublikada əhalinin
ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatında mühüm yer tutan kənd təsərrüfatının inkişafı üzrə ardıcıl tədbirlər
həyata keçirilmişdir.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev demişdir: “Kənd təsərrüfatı ilə bağlı biz
daxili tələbatı təmin etməliyik, məhsuldarlığı artırmalıyıq, elmi yanaşmanı tətbiq etməliyik və ixrac
imkanlarımızı genişləndirməliyik”.
Respublikamızda bu gün kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsi
və ixrac imkanlarının artırılması üçün ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Aqrar sahənin elmi şəkildə inkişafına
xüsusi diqqət yetirilir.
Aqrar sahənin elmi şəkildə inkişafı məqsədilə 2018-ci ildə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Akademik
Həsən Əliyev adına “Araz” Elm-İstehsalat Birliyi, həmçinin Toxumçuluq və Bitkilərin Mühafizəsi İdarəsi
üçün yeni inzibati bina istifadəyə verilmiş, müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş Aqrokimya Laboratoriyası
yaradılmışdır.
Ölkədə olduğu kimi, muxtar respublikada da aqrar sahənin inkişafı üçün mühüm tədbirlər həyata
keçirilir. Kənd təsərrüfatına ayrılan kreditlərin hesabına son illər bu sahədə nəzərə çarpacaq dinamik
dəyişikliklər baş vermişdir.
2019-cu ildə muxtar respublikada aqrar sferanın əsası kimi taxılçılıq üstün istiqamət olaraq saxlanılmış
və 2020-ci ilin məhsulu üçün 36879 hektar sahədə taxıl əkilmişdir ki, bunun da 36099 hektarı payızlıq, 780
hektarı isə yazlıq taxıldır. Taxıl zəmilərinin 26293 hektarında buğda, 10586 hektarında isə arpa əkilmişdir.
Əvvəlki ilə nisbətən taxıl əkini sahəsi 3571 hektar artmışdır. 2020-ci ildə taxıl zəmilərindən 115 min 649 ton
məhsul tədarük edilmişdir ki, bu da əvvəlki ilə nisbətən 12 min 665 ton çoxdur. Kartofçuluğun inkişafında da
müsbət dinamika saxlanılmış və 2020-ci ildə 3241 hektar sahədə kartof əkini aparılmışdır ki, bu da 2019-cu
ildə əkilmiş sahədən 13 hektar çoxdur. 2020-ci ildə əkin sahələrindən 50668 ton kartof yığılmışdır ki, bu da
2019-cu ilə nisbətən 576 ton çoxdur. 2020-ci ildə muxtar respublikada tütünçülüyün inkişafı üçün də tədbirlər
görülmüş, Şərur, Babək və Kəngərli rayonlarında ümumilikdə 45,1 hektar sahədə tütün əkini aparılmışdır.
Eyni ildə 132 min 769 ton dənli və dənli-paxlalılar (qarğıdalı daxil olmaqla), 14753 ton dən üçün
qarğıdalı, 367 ton dən üçün günəbaxan, 76703 ton tərəvəz, 31798 ton ərzaq üçün bostan məhsulları, 52518 ton
meyvə və giləmeyvə, 16885 ton üzüm tədarük edilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2016-cı il 8 fevral tarixli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə
Dövlət Proqramı”nın icrası muxtar respublika əhalisinin meyvə və tərəvəz məhsullarına olan tələbatının yerli
istehsal hesabına təmin edilməsinə və tələbatdan artıq mövsümi məhsulların ixracına geniş imkanlar
yaratmışdır.
2018-ci ildə meyvəçiliyin inkişafını stimullaşdırmaq məqsədilə muxtar respublikanın paytaxtı Naxçıvan
şəhərində Göycə festivalı keçirilmişdir. 2018-ci ildə meyvə tədarükü əvvəlki ilə nisbətən 5,4 faiz, tərəvəz
tədarükü isə 1,1 faiz artmışdır. Muxtar respublikada əhalini təzə və keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə təmin etmək
məqsədilə Şərur rayonunda 1 istixana təsərrüfatı yaradılmış, 1 istixana təsərrüfatının fəaliyyəti
genişləndirilmişdir. Şərur rayonunun Yuxarı Aralıq və Babək rayonunun Nehrəm kəndlərinin hər birində bir
soyuducu anbarın yaradılması, Şərur rayonunda Cəlilkənddə və Sərxanlı kəndində hər birində bir soyuducu
anbarın genişləndirilməsi davam etdirilmişdir.
Üzümçülüyün inkişafı məqsədilə yerli resurslardan istifadə olunmaqla üzüm bağlarının salınması bu il
də davam etdirilir. Məhsul istehsalçılarının kənd təsərrüfatı maşın və mexanizmləri ilə təchizatı davamlı olaraq
yaxşılaşdırılır. “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə 321-i 2018-ci ildə olmaqla, cəmi
2375 müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası və texnoloji avadanlıq alınaraq muxtar respublikaya
gətirilmişdir. 2018-ci ildə 238 müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası və texnoloji avadanlıq lizinq yolu
ilə məhsul istehsalçılarına verilmiş, 48-i nağd yolla satılmışdır. Bu dövrdə məhsul istehsalçıları 5156 ton
mineral gübrə ilə təmin olunmuşdur. Kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən olan heyvandarlığın inkişafı
istiqamətində mal-qara arasında xəstəliklərə qarşı profilaktiki tədbirlər həyata keçirilmiş, yeni heyvandarlıq
təsərrüfatlarının yaradılması diqqətdə saxlanılmışdır. Belə ki, 2018-ci ildə 17 heyvandarlıq təsərrüfatı
yaradılmış, 3 heyvandarlıq təsərrüfatının genişləndirilməsi başa çatdırılmış, 1 heyvandarlıq təsərrüfatının
yaradılması davam etdirilmişdir. Ümumilikdə 2018-ci ildə bank və kredit təşkilatları tərəfindən bu sahəyə 4
milyon 950 min 400 manat kredit verilmişdir ki, bu da bir il öncəki göstəricidən 2,8 dəfə çoxdur.
2020-ci ildə muxtar respublikanın təsərrüfat kateqoriyalarında qaramalın sayı 117 min 689 baş, qoyun
və keçilərin sayı 717 min 880 baş, quşların sayı 1 milyon 323 min 908 olmuşdur ki, bu da əvvəlki ilə olan
nisbətdə yüksək artımla nəticələnmişdir. 2020-ci ildə muxtar respublikada kəsilmiş çəkidə 15951 ton ət,
87334,3 ton süd istehsal olunmuşdur. Yerli istehsalın həcminin artırılması məqsədilə daxili bazarda 2 quşçuluq
və 1 balıqçılıq təsərrüfatı yaradılmışdır.
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Muxtar respublikada arıçılığın inkişafının stimullaşdırılması, kiçik biznesin dəstəklənməsi və kənd
yerlərində məşğulluğun təmin edilməsi üzrə də mühüm tədbirlər həyata keçirilir. İqtisadi cəhətdən yüksək gəlir
gətirən, qida və müalicəvi baxımdan faydalı təsərrüfat sahəsi olan arıçılığın daha da inkişaf etdirilməsi
məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2016-cı il 18 noyabr tarixli Sərəncamı ilə
“2017-2022-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında arıçılığın inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” təsdiq
edilmişdir. 2018-ci ildə bu sahədə müvafiq tədbirlər görülmüş, təsərrüfat subyektlərinə 336 min 600 manat
kredit verilmişdir ki, bu da bir il öncəki göstəricidən 6,7 dəfə çoxdur. 2016-cı ildən etibarən muxtar
respublikada “Arıçılıq məhsulları – bal” festivalının keçirilməsi də bu sahəyə marağın artmasına və istehsal
olunan məhsulların satışına müsbət təsir göstərmişdir. 2018-ci ildən arıçılıqla məşğul olan hüquqi və fiziki
şəxslərə saxladıqları hər arı ailəsinə görə subsidiyaların verilməsi də bu sahənin inkişafına stimul yaradır.
2018-ci ildə kənd təsərrüfatı sahəsi ilə məşğul olan təsərrüfat subyektləri ümumilikdə 5 milyon 818 min
300 manat güzəştli kreditlərlə təmin olunmuşdur ki, bu da bir il öncəki göstəricidən 2,6 dəfə çoxdur.
İqtisadiyyatın, xüsusilə də aqrar sektorun inkişafında ailə təsərrüfatlarının mühüm rolu vardır. 2018-ci ildə də
muxtar respublikada bu sahənin inkişafı diqqətdə saxlanılmış, “Ailə təsərrüfatı məhsulları” festivalı
keçirilmişdir. 2018-ci ildə muxtar respublikadan 101 milyon 781 min 300 ABŞ dolları dəyərində kənd
təsərrüfatı, o cümlədən meyvə və tərəvəz məhsulları ixrac olunmuşdur. 2018-ci ildə meliorasiya-irriqasiya
sistemlərinin yenilənməsi istiqamətində Kəngərli rayonunun Böyükdüz kəndi ərazisində 616 hektar sahəni
əhatə edəcək yeni qapalı suvarma şəbəkəsinin tikintisi başa çatdırılmış, Yurdçu kəndi ərazisində qapalı
suvarma şəbəkəsinin tikintisi davam etdirilmişdir. Bu dövrdə 1 subartezian quyusunun tikintisi, 2 subartezian
quyusunun bərpası, 13 kəhrizin təmiri başa çatdırılmış, 4 kəhrizin təmiri davam etdirilmişdir. Meşə fondunun
mühafizə olunması, bərpası, yeni yaşıllıqların salınması istiqamətində də tədbirlər görülmüş, 537,3 hektar
sahədə meşəsalma və meşəbərpa işləri aparılmış, 414 minə yaxın ağac və gül kolu əkilmişdir.
Bütün bu gösrəricilərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, son dövrdə muxtar respublikada aqrar sahənin
inkişafına diqqət artmışdır və bunun nəticəsində regionda əhalinin kənd təsərrüfatı məhsullarına olan
tələbatının çox hissəsi yerli məhsulların hesabına ödənilir.Həmçinin muxtar respublikada aqrar sahənin inkişafı
ümumilikdə sosial iqtisadi inkişafın təmin edilməsinin təkanverici amilidir.
SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNİN İNKİŞAFININ ÖLKƏ İQTİSADİYYATINA TƏSİRİ
Cəfərova Ş.M.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: Ceferova.sukufe@gmail.com
Qloballaşma dövründə yaradılan xidmət sahələrinin dinamik inkişafına baxmayaraq, sənaye sahələri
iqtisadiyyatın hərtərəfli inkişafı üçün başlıca faktor kimi qalır. Elm və texnika sektorunda nailiyyətlər artdıqca
elmtutumlu sahələrin sənayedə payı genişlənir. Sənaye müəssisələrinin yaradılması və ya sayının artılması
yeni iş yerlərinin çoxalmasına gətirib çıxarır və nəticədə işsizlik və yoxsulluq səviyyəsi azalır. Beynəlxalq
Əmək Təşkilatının yaydığı informasiyaya əsasən, dünyada sənaye sahələrində işləyənlərin payı 2000-ci illə
müqayisədə 2012 ildə 190 milyon nəfər artmışdır. Bu inkişaf daha çox inkişaf etməkdə olan dövlətlərin
hesabına baş vermişdir.
Məlumdur ki, Azərbaycanda yüksək inkişaf potensialına sahib olan əsas sənaye sahələrindən biri neft
sektorudur. Müstəqilliyimizin ilk illərində Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev mövcud olan böhran
vəziyyətini aradan qaldırmaq, həmçinin sənayenin inkişafını təmin etmək məqsədi ilə xarici ölkələrlə “Əsrin
müqaviləsi” layihəsini imzalamışdır. Bu hadisədən sonra nəinki neft neft-qaz sektorunda, habelə bir sıra qeyrineft sektrorunda da nailiyyətlər qazanılmışdır. Sözü gedən traktatın nəticəsində bu sahə kadr təminatı üzrə
dinamik inkişaf etmiş, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər yeni bilik və bacarıqlara yiyələnmişdir. “Əsrin
müqaviləsi” nəticəsində Azərbaycan 200 milyard dollar mənfəət əldə etmişdir ki, bu da sənaye sahələrinin
iqtisadiyyata göstərdiyi tövhənin sübutudur.
Müasir dövrdə iqtisadi səmərəliliyi yüksəltmək baxımından sənayenin tərəqqisi ölkədə tətbiq edilən
iqtisadi strategiyanın başlıca istiqamətlərindən biridir. Sənaye sektorunun tərəqqisi həm iqtisadiyyatın resurs
sahələrinin, həm də sənayeyönümlü xidmət sahələrinin inkişafını şərtləndirir. Bu sahədə olan nailiyyətlər
ölkənin sosial-iqtisadi tərəqqisinə təsiri danılmazdır.

210

Magistrantların XXI Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2021-ci il
Azərbaycanda tətbiq edilən dövlətin sənaye siyasəti iqtisadiyyatın intensiv inkişaf etməsini, həmçinin
yüksək texnologiyalar vasitəsilə sənayenin sürətli inkişafını nəzərdə tutur. Sənaye siyasəti dedikdə, ölkə
iqtisadiyyatının dünya bazarına inteqrasiya olunması başa düşülür. Sənaye siyasətinin həyata keçirilməsi üçün
ölkə iqtisadiyyatının cari vəziyyəti araşdırılmalı, inkişaf potensialı dəyərləndirilməli, sənaye sahələrinin
beynəlxalq bazarda rəqabət səviyyəsi müəyyənləşdirilməlidir. Bunların nəticəsində siyasətin məqsədləri,
inkişaf istiqamətləri dəqiqləşdirilir. Daha sonra isə inkişaf proqamı hazırlanır.
Sənayenin inkişafı başlıca olaraq 4 istiqamətdə aparılır: dövlətlərin tarif və subsidiyalar vasitəsilə
tənzimləmə qismində; kredit bazarlarına təsir göstərərək dövlət və ya özəl resursları sənaye layihələrinə
istiqamətləndirən maliyyə tənzimləyicisi qismində; iqtisadi aktivlikdə bilavasitə iştirak edən istehsalçı
qismində; hökumət satınalmaları ilə strateji sənaye sahəsinə bazarı təmin edə bilən istehlakçı qismində.
Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramında
sənaye strategiyasının prioritet istiqamətlərinə aşağıdakılar aid edilmişdir ki, onların da içərisində texnoloji
strategiya mühüm yer tutur. Bu Dövlət Proqramına aşağıdakı prioritet istiqamətlər daxil edilmişdir: sənayenin
rəqabət qabiliyyətinin artırılması və potensialının gücləndirilməsi; sənaye zonalarının və klasetlərin
qurulması; elmi təminatın və kadr potensialının gücləndirilməsi; qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi.
Sənaye strategiyasının başlıca məqsədlərindən biri sənayenin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinə
istiqamətlənmiş tədbirlərin icra edilməsidir. Bu tədbirlər müxtəlif sektorların xarakteristikasına uyğun olaraq
əlavə tədbirlər ilə dəstəklənməlidir. Bununla birlikdə, sənayeyə investisiyanın cəlb edilməsi üçün fürsətlər
dəyərləndirilməlidir, güzəştli kreditlər və lizinq imkanları artırılmalı, qeyri-neft sektoruna investisiya cəlb
edilməlidir. Sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinə informasiya və marketinq dəstəyi, həmçinin standartların və
sertifikatların tətbiqində yardım, treninq dəstəyi göstərilməli, həmçinin sənaye müəssisələrinin təhlil və
inkişaf etdirmə işi dəstəklənməlidir. Məlumdur ki, sənayenin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsində
innovasiyaların xüsusi rol oynayır. Bu cəhətdən araşdırma və inkişaf etdirmə işinin həyata keçirilməsində özəl
sektorlar böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Dövlət Proqramının həyata keçirilməsində yüksək texnologiyaların istifadəsi ilə yeni sənaye sahələrinin
fəaliyyətə başlaması əsas məqsədlər sırasındadır. Bu cəhətdən elektron avadanlıqların istehsalının
təkmilləşdirilməsi nəzərdən keçirilməlidir.
Ölkəmizin II Qarabağ Müharibəsində əldə etdiyi qələbədən sonra işğaldan azad edilmiş torpaqlarda
yaradılması nəzərdə tutulan səneye və xidmət sahələri prioritet məqsədlərdən biridir. Regionun coğrafi
mövqeyinin turizm sahəsi üçün olduqca əlverişli olması, faydalı ehtiyatlarla zənginliyi, torpaqların kənd
təsərrüfatı üçün olduqca məhsuldar olması burada qeyri-neft sektorunun inkişafına təkan verəcəkdir.Yaxın
gələcəkdə bu regionda olacaq sosial-iqtisadi inkişaf nəticəsində əhalinin işsizlik və yoxsulluq səviyyəsi
azalacaq.
LAYİHƏLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİNDƏ ƏCAİL YANAŞMASININ ÜSTÜNLÜKLƏRİ
Ələkbərov Ə.S.
Azərbaycan Texniki Universiteti
Son dövrlərdə “Əcail” (Çevik) yanaşması gündəlik yaşam tərzindən ən qarışıq iş mühitinədək olan
həyatımızın bütün sferasında öz yerini almış və təsirini bariz şəkildə hiss etdirmişdir. Çevik yanaşma hər
sektordan olan şirkətin onun fayaldarını gördükcə öz fəlsəfəsinə daxil etməsi ilə nəticələnmişdir. Burada
xüsusilə, yeni məhsul və xidmətlərin hazırlanması məqsədi ilə həyata keçirilən layihələrdə Əcail
metodologiyasından istifadə tətbiqinin faydalarını vurğulaya bilərik.
Rəqəmsallaşma, texnologiyaların sürətlə dəyişməsi, internetin həyatımızın gündəlik tərkib hissəsinə
çevrilməsi, bazardakı rəqabətlilik və digər faktorların mövcudluğu layihələrin idarə edilməsində “Əcail”
yanaşmanın tətbiq edilməsinin aktuallığını artırmışdır.
İyerarxik idarəetmə prinsiplərinə müxalif olan, özündə yeni dəyər, prinsip, mexanizm və
metodologiyaları əks etdirən əcail metodologiyalar əhatə dairəsini genişləndirməyə davam etməkdədir. Bu
yanaşma ilk vaxtlarda informasiya texnologiyaları sahəsinə tətbiq edilmiş, lakin yaratdığı dəyər nəticəsində
günümüzdə digər sahələrə tətbiq edilməkdədir. Çevikliyi mənimsəyən və uğurla tətbiq edən şirkətlər nəinki,
müştəri məmnuniyyətini təmin etməklə yüksək keyfiyyətli və bazarın tələblərinə cavab verən məhsulu
vaxtında istehsal edir, hətta eyni zamanda təşkilatın öyrənmə qabiliyyətini formalaşdırmaqla əməkdaşlıq
dəyərini artıraraq işçi bağlılığı və motivasiyanın yüksəldilməsini təmin edir.

211

Magistrantların XXI Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2021-ci il
Son dövlərdə ölkəmizdə də “Kapital bank”, “Paşa sığorta”, “ Beynəlxalq bank”, “Paşa Bank” kimi
şirkətlərdə əcail metodologiyasının tətbiq edilməsinə başlanılmışdır.
İnformasiya texnologiyarı sektorunda həyata keçirilən bir çox layihə sürətli dəyişən müştəri tələblərinin
doğru və dəqiq müəyyən edilməməsi, layihə idarəetmə metodlarının tətbiq edilmədən inkişaf etdirilməsi, icra
müddətinin vaxtında təqib edilməməsi kimi fərqli səbəblərə görə uğursuz olmuşdur. Səhv metodologiya
seçilərək başlanılan, ehtiyacları düzgün müəyyən edilməyən layihələrdə layihə idarəetməsi dəyişikliklərin
tətbiq edilməsində uyğunlaşa bilən deyilsə, dəyişikliklərin tətbiq edilməsi çətinləşir. Xüsusilə də, layihə
müddətində müştəri ilə əks əlaqə qurulmamışdırsa bu kimi səhvlər və əksikliklər layihənin sonuna yaxın üzə
çıxır.
Əcailda layihəni idarə oluna bilən bölmələrə ayıraraq, layihə qrupu yüksək keyfiyyətli inkişaf, sınaq və
işbirliyinə diqqət yetirə bilər. Əlavə olaraq, hər təkrarlama zamanı tez-tez quruluşlar,sınaq və nəzərdən keçirmə
ilə qüsurları tez bir zamanda aşkar edərək düzəltmək və gözlənilməyən gözləntiləri erkən aşkarlayaraq
keyfiyyəti artırır. Agile, inkişaf qrupuna fayda verməklə yanaşı, müştəri üçün bir sıra vacib iş faydaları verən
güclü bir proqram inkişaf vasitəsidir. Ümumilikdə Əcail metodunun tətbiq edilməsinin üstünlükləri
aşağıdakılardır:
- Dəyişikliklər qəbul edilir: İş kiçik hissələrə bölündüyü və hazır olduqca testə verildiyi üçün, iş
ümumilikdə tamamlandıqdan sonra başa qayıtma zərurətini aradan qaldırır.
- Son məqsədi bilinməyən layihələr: Son hədəfin müəyyənləşdirilmədiyi layihələrdə layihə irəlilədikcə
hədəflər ortaya çıxır və bu tələblərə asanlıqla adaptasiya edilir.
- Daha sürətli və yüksək keyfiyyətli nəticələr: Layihə zamanı hər təkrarlanma mərhələsində testlərin
edilməsi, uyğunsuzluqların və nöqsanların vaxtında aşkar edilməsinə və tez bir zamanda düzəldilməsinə imkan
yaradır.
- Komandanın güclü, qarşılıqlı əlaqəsi: Çevik və bir-biri ilə sıx əlaqədə olan komanda işi birlikdə aparır.
Əcail-da iş fərdlərə yox ümumi komandaya verildiyi üçün məsuliyyət komandaya bərabər bölünür.
- Müştərilərin fikri dinlənilir: Müştərilərin tapşırığı görmək, fikirlərini bölüşmək və son məhsula real
təsir göstərmək üçün bir çox fürsəti var. Layihə qrupu ilə çox yaxından işləyərək sahiblik hissi qazana bilirlər.
- Davamlı inkişaf: Çevik layihələr bütün layihə boyunca istifadəçilərdən və komanda üzvlərindən rəy
almağa təşviq edir, beləliklə öyrənilən dərslər gələcək təkrarlamaları yaxşılaşdırmaq üçün istifadə olunur.
Dünyanın dəyişməsi, bazarlardakı rəqabət və təkliflərin surətli şəkildə artması iş modellərinin
dəyişməsinə təsir edir. Bu bazarda olan hər bir şirkətin öz müştərilərinin tələblərinə zamanında və cəld şəkildə
cavab verməsi üçün surətli və yenilikçi konsepsiyalardan istifadə etməsini labüd edir.
TURİZMİN İNKİŞAFINDA İNSAN RESURSLARININ ROLUNUN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Əliyev F.İ.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: feridferid118@mail.ru
İnsan resursları turizminin son məhsulunun ən vacib hissəsidir. Müştərilərin turizm xidmətindən razı
qalması, onların istəklərinə cavab vermək insan resurslarının bacarığı sayəsində əldə edilir. İnsan resurslarının
səmərəli idarə edilməsi turizm təşkilatlarının rəhbərliyinin vacib funksiyalarından biridir. Bu, mikroiqtisadi
səviyyədə insan resurslarının səmərəli istifadənin təkmilləşdirilməsi vəzifəsini turizmin inkişafında əsas
istiqamətlərdən birinə çevirir.
Turist xidmətlərinin keyfiyyətinə təsir göstərən əsas amil insan amilidir. Turizm məhsulunun sənaye
məhsullarından fərqləndirən vacib xüsusiyyəti insanların istehsal prosesində daha aktiv iştirak etməsidir.
Turizmdə xidmətin keyfiyyəti işçilərin bacarığından çox asılıdır. İşçi heyəti aşağıdakıları bacarmalıdır: hər bir
müştərinin sifariş olunmuş xidmətlər üçün tələblərini müəyyənləşdirmək və qiymətləndirmək; hər bir
müştərinin ona göstərilən xidmətlərin qəbulunu qiymətləndirmək; göstərilən xidmətlərdən müştəri
məmnunluğunu təmin etmək üçün xidmət müddətini dərhal tənzimləmək.
Bütün bunlar turizmdə ixtisaslı kadrlara ehtiyac olduğunu göstərir. Turizmdə işçi heyətinə bir sıra
tələblər qoyulur ki, bura onların fərdi keyfiyyətlərinin, intuisiyasının, təcrübəsinin, müştəriləri
qiymətləndirmək bacarığının və s. olmasıdır. Qeyd edək ki, turizm müəssisələrinin əksər menecerləri işçi
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qüvvəsini işin köməkçi komponenti hesab edərək kadr idarəçiliyinə lazımi səviyyədə əhəmiyyət vermirlər. Bu,
yanlış yanaşmadır. Çünki turizmdəki insanlar müəssisənin əsas komponentidir.
İnsan resursları müəssisənin məqsədlərinə çatmasına və rəqabət qabiliyyətinin artmasına kömək edir.
İnsan resurslarının idarə edilməsinin müasir metodları turizm müəssisələrinə bu sahənin xüsusiyyətləri nəzərə
alınmaqla hər bir işçinin potensialından mümkün qədər səmərəli istifadə etməyə kömək edir. İnsan
resurslarının idarə edilməsi kadrlarla peşəkar iş üçün güclü və müasir bir alətə çevrilir. Turizm sahəsindəki
keyfiyyəti artırmaq üçün yüksək ixtisaslı və mədəni rəhbər kadrlara sahib olmaq lazımdır. Turizmdə komanda
ruhu yüksək səviyyədə inkişaf etdirilməli və bütün işçilər ümumi məqsədlərə çatmaq üçün yüksək rəhbərliklə
birlikdə verilən tapşırıqların həllində iştirak etməlidirlər. Bu siyasət menecerlərə potensial qabiliyyətləri
inkişaf etdirməyə, səmərəli işləməyə və iş prosesində yaradıcı olmağa kömək edir. Kadrların idarə olunması
düzgün həyata keçirilməzsə, bazarda səmərəliliyə nail olmaq mümkün deyil.
Turizmdə kadr idarəetməsinin səmərəliliyini artırmaq üçün:
1. Turizm şirkətinin işçiləri aşağıdakı xüsusiyyətlərə malik olmalıdırlar: turizm sahəsində təhsil; xarici
dil bilikləri (xarici qonaqlar ilə işləmək məqsədi ilə); turizm sahəsində təcrübə; ekskursiya işini aparmaq,
maraqlı və görməli yerləri təqdim etmək bacarıqları; müxtəlif informasiya sistemlərində fərdi kompüterlə
işləmək bacarığı; ünsiyyət bacarıqları; məsuliyyət; öyrənmə qabiliyyəti; işi düzgün planlaşdırmaq, müştərilər
üçün asudə vaxtı təşkil etmək bacarığı; stresə dözmək; dəqiqlik və sadiqlik; müştərilərə diqqətlilik; şirkətə
sədaqət.
2. Turizmdə kadr idarəçiliyinin məqsədi müştəri xidmətinin keyfiyyətini təmin etməkdir. Bu, yalnız
maliyyə stimulları vasitəsi ilə həyata keçirilə bilməz. Heyətin düzgün koordinasiyası və korporativ mədəniyyət
formalaşdırılmadan müştərilərin səyahət şirkətinə bağlılığını təmin etmək mümkün deyil. Ona görə ki, narazı
qalan turist həmin turizm mərkəzinə bir daha gəlməyəcəkdir.
3. Kadr idarəçiliyinin vəzifələri yalnız yüksək keyfiyyətli işçiləri tapmaq və cəlb etmək deyil, eyni
zamanda onların potensiallarının tam açıqlanması üçün şərait yaratmaq, turizm məhsulunun istehlakçıya
çatdırılmasında məsuliyyətlərini artırmaqdır.
Turizm məhsulunun istehlakçıya çatdırılması əsasən səyahət agentlikləri və turoperatorlar vasitəsilə
həyata keçirilir. Qeyd edək ki, Azərbaycanda turizm sahəsində bir çox mehmanxana və mehmanxana tipli
müəssisələr, səyahət agentlikləri və turoperator fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələr mövcuddur. Turizm
sahəsində fəaliyyət göstərən insan resurslarının əsas hissəsi məhz bu tip müəssisələrdə cəmləşmişdir. İndi isə
Azərbaycanda mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə çalışan işçilərin 2010-2019-cu illər üzrə
sayını təhlil edək.
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Mənbə: DSK məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir
Şəkil 1. Azərbaycanda 2010-2019-cu illər ərzində mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə
çalışan işçilərin siyahı sayı, nəfərlə
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Şəkildən göründüyü kimi, 2010-cu ildən 2019-cu ilədək mehmanxana və mehmanxana tipli
müəssisələrdə çalışan işçilərin sayı müxtəlif cür dəyişmişdir. 2010-cu ildə bu tip müəssisələrdə çalışan işçilərin
sayı 6021 nəfər olmuşdur ki, artıq 2014-cü ildə bu say 9009 nəfər təşkil etmişdir. Lakin 2015-ci ildə azalaraq
8364 nəfərə çatmışdır. 2016-cı ildən etibarən artmağa başlayaraq həmin say 2019-cu ildə 12481 nəfər təşkil
etmişdir.
Göründüyü kimi, turizm ölkədə məşğulluğun təmin edilməsində xüsusi rol oynayır. Turizmdə çalışan
işçilərin sayı elə də böyük rəqəmlərlə ifadə olunmasına baxmayaraq, bu sahənin ölkənin iqtisadi inkişafında
vacib sahəyə çevirmək mümkündür. İşgaldan azad edilmiş ərazilərimizin turizm dövriyyəsinə cəlb edilməsi
bunu deməyə əsas verir. Çünki, həmi ərazilər turizm üçün yüksək potensiala malikdir.
Yuxarıda qeyd edilən cəhətlər onu deməyə əsas veriri ki, turizm müəssisələri üçün xarakterik xüsusiyyət
insan amilinin artan rolu və kadr idarəçiliyinin yeni forma və metodlarının inkişafıdır. Turizm müəssisələrində
insan resurslarının idarə edilməsi metodlarını daim təkmilləşdirmədən onun fəaliyyət prinsiplərinin həyata
keçirilməsi qeyri-mümkündür. Ona görə də turizm müəssisələri insan resurslarının idarə edilməsi zamanı
aşağıdakılara diqqət yetirməlidirlər:
- kadr siyasətinin və onun ayrı-ayrı komponentlərinin formalaşdırılması;
- kadrların strukturuna və keyfiyyətinə tələblərin müəyyənləşdirilməsi;
- işə qəbul;
- kadrların qiymətləndirilməsi və sertifikatlaşdırılması;
- işçilərin təlimi və peşəkar inkişafı;
- maddi və qeyri-maddi stimulların yaxşılaşdırılması;
- zəruri korporativ mədəniyyət və psixoloji iqlimin formalaşdırılması;
- müəssisələrin kadrlarla uzunmüddətli ehtiyaclarının təmin edilməsi və s.
Bütün bunlar turizmdə insan resurslarının səmərəli istifadəyə gətirib çıxarar. İnsan resurslarının səmərəli
idarə edilməsi turizm məhsulunun istehlakçıya çatdırılmasında və müəssisələrin gəlirliyinin artırılmasına
səbəb olar. Bu da son nəticədə bu sahədən əldə edilən gəlirlərin ÜDM-də xüsusi çəkisini artırar.
DÖVLƏTİN STRUKTUR SİYASƏTİ VƏ ONUN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ
MEXANİZMLƏRİ
Əliyev F.V.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: fexrieliyev1994@mail.ru
Dövlətin struktur siyasəti iqtisadi siyasətin bir hissəsi hesab olunur və investisiya, elmi-texniki,
innovasiya, sənaye, aqrar, maliyyə, həmçinin regional siyasətlə fəal qarşılıqlı əlaqədə olan altsistem kimi
nəzərdən keçirilir. Dövlətin struktur siyasətinin əsasında iqtisadiyyatın prioritet sahələrinin seçilməsi və
onların inkişaf etdirilməsi durur. Həmin sahələrdə iqtisadi inkişafın əldə edilməsi məqsədilə müvafiq siyasətlər
həyata keçirilir. Misal olaraq vergi, pul-kredit, texnoloji siyasət, maliyyə-büdcə, regional siyasəti və s.
göstərmək olar. Dövlət əgər düzgün struktur siyasəti həyata keçirməzsə, iqtisadiyyatın strukturunda elə bir zəif
həlqələr yaranar ki, bu bütövlükdə iqtisadi-sosial inkişafı ləngidə bilər. Bu zaman ilk növbədə struktur
siyasətinin predmeti olan, struktur siyasətinin reallaşması zamanı yaranan münasibətlərin tənzimlənməsi
məsələsi ortaya çıxır. Bu münasibətlərin tənzimlənməsi müvafiq dövlət orqanları tərəfindən qanunvericiliklə
qəbul edilən normativ aktlar əsasında reallaşır. Dövlətin struktur siyasəti milli iqtisadiyyata öz təsirini göstərir.
Belə ki, hər bir ölkənin milli iqtisadiyyatı ümümdünya iqtisadiyyatının bir hissəsidir. Burada əmək bölgüsü,
təkrar istehsal, xammal, yarımfabrikant ön planda olur. Dövlətin səmərəli struktur siyasəti eyni zamanda ölkə
təsərrüfatının sabitləşdirilməsi və bazar iqtisadiyyatının gələcək fəaliyyəti ilə də ayrılmaz surətdə əlaqədədir.
İqtisadi sistemdə müəyyən struktur dəyişikliklərin kompleks öyrənilməsi, habelə onların təcrübi-tətbiqi
yollarının və metodlarının işlənib hazırlanması ön plana çəkilir.
Dövlətin struktur siyasətini, iqtisadiyyatda və sosial sahədə strateji və taktiki məsələlərin həlli vasitəsi
kimi dövlətin struktur və struktur dəyişikliklərinə münasibətini əks etdirən, daha optimal proporsional
asılılıqların və müxtəlif altsistemlər və iqtisadiyyatda, onun sahələrində, səviyyələrində, təkrar istehsal
mərhələlərində və proseslərində elementlər arasındakı struktur əlaqələrinin təyin olunmasında dövlət
hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətinin məqsəd, vəzifə, istiqamətləri, həmçinin mexanizmini müəyyənləşdirən
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sosial-iqtisadi siyasətin bütöv tərkib hissəsi kimi xarakterizə etmək olar. Dövlətin struktur siyasəti
iqtisadiyyatın mürəkkəb çox aspektli strukturuna uyğun olmalı və onun transformasiyasının əsas obyektiv
tendensiyalarını nəzərə almalıdır. Dövlətin struktur siyasəti sistemli iqtisadi siyasətin bir hissəsi hesab olunur
və dövlətin struktur siyasəti investisiya, elmi-texniki, innovasiya, sənaye, aqrar, maliyyə, həmçinin regional
siyasətlə fəal qarşılıqlı əlaqədə olan altsistem kimi nəzərdən keçirilir. Dövlətin struktur siyasətinin əsasında
iqtisadiyyatın prioritet sahələrinin seçilməsi və onların inkişaf etdirilməsi durur. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində
dövlət əgər düzgün struktur siyasəti həyata kecirməzsə, iqtisadiyyatın strukturunda elə bir zəif həlqələr yaranar
ki, bu bütövlükdə iqtisadi-sosal inkişafı ləngidə bilər.
Dövlətin struktur siyasətinin əsasında hüquqi bazanın olması durur. Belə ki, struktur dəyişikliklərin bir
səbəbi kimi mülkiyyət münasibətlərini qeyd etmək olar. Cəmiyyətdə iqtisadi strukturun inkişafı mülkiyyətin
bir formasından digər formasına keçidi özündə əks etdirir. Özəlləşdirmə proseslərinin dərinləşməsi, ayrı-ayrı
sahələrin təsərrüfat fəaliyyətində sərbəstlik və məhz idarəetmə strukturlarında asılılıq dərəcəsini azaldır. Bu
da öz növbəsində çevik bazar tələbatına uyğun olaraq, strateji planlaşdırmanı həyata keçirməyə imkan verir.
Bütün bunların əsasını islahatlar, dövlət proqramları təşkil edir. Ölkədə həyata keçirilən struktur islahatlar
Respublikanın daxili təsərrüfat əlaqələrinin təkmilləşdirilməsində, onun idarə edilməsində və istehsal
xərclərinin aşağı salınması istiqamətində mühüm rol oynayır. Struktur islahatlar Azərbaycan iqtisadiyyatının
strateji məhsulları, onun iqtisadi potensialının iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilməsi üçün və sahələrarası
nisbətlərin və neft sektoru ilə yanaşı kənd təsərrüfatının, sosial infrastrukturun və emal sənayesinin səmərəli
əlaqələndirilməsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir və son illərdə iqtisadi artımın dinamik artımı, investisiya
axının stimullaşdırılmasına şərait yaradılması, inflyasiyanın sabitləşməsi, ixracat yönlü istehsal potensialının
formalaşdırılması və ardıcıl sosial siyasətin aparılması şəraiti struktur dəyişmələrinin əlverişli mühitini yaradır.
ÖLKƏNİN XARİCİ İQTİSADİ FƏALİYYƏTİNDƏ GÖMRÜK ORQANLARININ ROLU
Əliyev G. A.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: gerayaliyev1907@gmail.com
Məlumdur ki, hər hansı bir ölkənin iqtisadi inkişafı onun xarici iqtisadi fəaliyyətindən asılıdır. Xarici
iqtisadi fəaliyyət müəssisələrin, firmaların, bölgələrin və bütövlükdə ölkənin iqtisadi fəaliyyətinin ayrılmaz
hissəsidir. Xarici iqtisadi fəaliyyətin ölkənin inkişafındakı əhəmiyyəti məntiqi bir zəncir şəklində əks oluna
bilər: xarici iqtisadi fəaliyyət - investisiya mühiti - iqtisadi artım - əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi.
Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrinin hazırkı vəziyyəti bir sıra mürəkkəb və təcili vəzifələrin həllini, ilk
növbədə, ölkənin ixrac potensialının daha da artırılmasını, yerli məhsulların dünya bazarlarında rəqabət
qabiliyyətinin artırılmasını, ixrac və idxalın səmərəli quruluşunun təkmilləşdirilməsini tələb edir.
Xarici iqtisadi fəaliyyətdə dövlət qarşısında bir sıra vacib vəzifələr qoyulur ki, bunlara da milli
iqtisadiyyatın beynəlxalq inteqrasiyası üçün əlverişli şəraitin yaradılması, yerli məhsulların satış bazarlarının
genişləndirilməsi və s. aid etmək olar. Dünya iqtisadiyyatının qloballaşması şəraitində hər hansı bir ölkənin
xarici iqtisadi fəaliyyətinin səmərəliliyi çox sayda amilin təsiri ilə müəyyən edilir ki, bunlardan da başlıcası
ixrac və idxal əməliyyatlarının dövlət tənzimlənməsi mexanizmidir. Dövlət öz milli maraqlarını və cəmiyyətin
mənafelərini qorumaq üçün xarici iqtisadi fəaliyyətini tənzimləməklə iştirakçılarına bu və ya digər şəkildə təsir
göstərir, onlara dəstək verir.
Xarici iqtisadi fəaliyyətin müasir reallıqları idxal və ixracatçıların mənafelərinin tarazlığını təmin edən,
xarici ticarət əməliyyatlarını tənzimləyən təsirli bir mexanizmə əsaslanmalıdır. Eyni zamanda, xarici ticarətin
dövlət tənzimlənməsi sistemi şəffaf olmalı və həm xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçıları, həm də onlara nəzarət
edən dövlət orqanlarının fəaliyyətlərini səmərəli şəkildə həyata keçirdiyi hüquqi bazaya əsaslanmalıdır.
Müvafiq vasitələr və qanunvericiliklə düzgün şəkildə əlaqələndirilən və dəstəklənən dövlətin xarici siyasəti
yerli məhsulların dünyada və daxili bazarlarda rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün əlverişli şərait yaradır.
Bu prosesdə mühüm rolu milli iqtisadiyyatın mənafelərini birləşdirən, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
sistemində aralıq mövqedə olan dövlətin gömrük orqanları oynayır. Nəticə etibarilə, gömrük orqanları xarici
iqtisadi fəaliyyət sahəsindəki dövlət siyasətinin ən vacib tərkib hissəsidir. Xarici iqtisadi fəaliyyətin dövlət
tənzimlənməsi tədbirlərinin seçilməsi və tətbiqi gömrük siyasətinin həyata keçirilməsi üçün əsasdır.
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Gömrük orqanları ölkə qarşısında duran iqtisadi vəzifələrin yerinə yetirilməsində vacib strukturlardan
biridir. Gömrük orqanlarının fəaliyyəti çoxşaxəlidir və ölkənin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün müstəsna
əhəmiyyətə malikdir. Dövlətin xarici iqtisadi fəaliyyətinin tənzimlənməsində gömrük orqanlarının rolu
olduqca böyükdür. Çünki onlar vasitəsilə dövlət digər ölkələrə münasibətdə milli maraqlarını qorumaq
siyasətini həyata keçirə bilər. Məsələn, dövlət idxal və ixraca məhdudiyyətlər qoymaqla, digər dövlətlərin
iqtisadiyyatına gömrük orqanları vasitəsi ilə təsir göstərir. Gömrük orqanlarının iştirakı olmadan xarici iqtisadi
fəaliyyət göstərmək qeyri-mümkündür.
Göründüyü kimi, gömrük orqanları xarici iqtisadi fəaliyyət sahəsində münasibətlərin bir növ
tənzimləyicisi kimi çıxış edirlər. Gömrük sistemi, milli iqtisadiyyatın yenidən qurulması baxımından istehsal
güclərinin inkişaf səviyyəsinə birbaşa təsir göstərir. Qloballaşma dərinləşdikcə və beynəlxalq ticarətin
əhəmiyyəti artdıqca, gömrük orqanlarının məsuliyyəti də artır. Başqa sözlə, gömrük tənzimlənməsi yalnız
gömrük qaydaları deyil, onların yaradılması, dəyişdirilməsi, lazımi əlavələrin edilməsi və ya bəzilərinin ləğvi
ilə birbaşa əlaqəli bir fəaliyyətdir.
Azərbaycanda dövlət tənzimləmə mexanizmindəki gömrük sisteminin əsas məqsədi dövlətin iqtisadi
maraqlarını təmin etməkdir. Bu istiqamətdə gömrük orqanlarının rolu aşağıdakılarla müəyyən olunur:
- Azərbaycanın daxili bazarını qorumaq, milli iqtisadiyyatın inkişafını stimullaşdırmaq üçün bir sıra
Dövlət Proqramlarının hazırlanmasında iştirak etmək;
- ölkənin gömrük ərazisində və dövlətimizin iqtisadi siyasətinin həyata keçirilməsində gömrük nəzarəti
və mal mübadiləsinin tənzimlənməsi alətlərdən ən effektiv istifadəni təmin etmək.
Azərbaycanın beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakının genişlənməsi və dünya iqtisadi əlaqələrinin
inkişafı ölkənin gömrük orqanlarının fəaliyyətinə xüsusi tələblər qoyur. Milli iqtisadi inkişafın ümumi
məqsədinin reallaşdırılmasınada iştirak edən gömrük xidməti xarici ticarətlə məşğul olan yerli müəssisələr
üçün əlverişli şərait yaradır. Bu, gömrük rəsmiləşdirilməsinin sadələşdirilməsi, sürətləndirilməsi, gömrük
əməliyyatlarına nəzarətin təkmilləşdirilməsi və s. nəticəsində əldə edilir.
Gömrük orqanları qaşısına qoyulan əsas tələblərdən biri gömrük nəzarətidir ki, bu da birbaşa ölkənin
xarici iqtisadi fəaliyyətinin inkişafına təsir edir. Gömrük nəzarətinin əsas məqsədi müxtəlif növ yoxlamalar
aparmaqdır ki, onların köməyi ilə gömrük işində iştirakçılar tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat və
hərəkətlərin gömrük qanunvericiliyinin tələblərinə uyğunluğu müəyyən edilir. Bunun əsasında həm də gömrük
qaydaları və şərtlərinin pozulması müəyyənləşdirilir. Gömrük orqanları valyuta nəzarəti həyata keçirir və
dövlətin gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq gömrük ödənişlərini toplamaq üçün fiskal funksiyanı yerinə
yetirirlər. Fiskal funksiyanın həyata keçirilməsinin yaxşılaşdırılması gömrük rüsumlarının ödənilməsinin
tamlığının təmin edilməsinə yönəldilmişdir ki, bu da iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması baxımından
əhəmiyyətlidir. Gömrük inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi hesabına gömrük ödənişlərinin toplanmasının
tamlığı və vaxtında olmasının təmin edilməsi ilə yanaşı, xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçıları və ümumilikdə
təsərrüfat subyektləri üçün əlverişli şəraitin yaradılması mümkündür.
Gömrük orqanları nəzarətin bir forması kimi gömrük yoxlamalarını da həyata keçirir. Gömrük orqanları
tərəfindən aparılan gömrük yoxlaması gömrük nəzarətinin bir formasıdır və bu, malların buraxılması faktının,
habelə gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı təqdim olunan gömrük bəyannaməsində və digər sənədlərdə
göstərilən məlumatların etibarlılığının yoxlanılmasıdır.
Gömrük orqanları fəaliyyət göstərdikləri müddətdə dövlət qurumları, beynəlxalq təşkilatlar, xarici
iqtisadi fəaliyyət iştirakçıları, müəssisələr və digər maraqlı şəxslər ilə rabitə və informasiya qarşılıqlı əlaqəsini
həyata keçirir və inkişaf etdirir. Gömrük orqanlarının informasiya sistemlərinin xarici iqtisadi fəaliyyət
iştirakçılarının, digər təşkilatların və dövlət orqanlarının informasiya sistemləri ilə səmərəli qarşılıqlı əlaqəsi
məqsədi ilə müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi sahəsinin genişləndirilməsi informasiya
təhlükəsizliyinin təmin olunmasında riskləri artırır. Buna görə də, gömrük orqanlarının informasiya
təhlükəsizliyini təmin etmək vəzifəsi ön plana çəkilməlidir.
Ümumiyyətlə, xarici iqtisadi fəaliyyətin inkişafı gömrük orqanlarının səmərəli fəaliyyətindən asılıdır.
Odur ki, gömrük orqanlarının fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq lazımdır ki, bu da aşağıdakı istiqamətlərdə
tədbirlərin görülməsi ilə mümkündür: ölkənin xarici ticarət siyasətinin və onun tənzimlənməsi sisteminin
beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar tərəfindən müəyyən edilmiş xarici ticarət qaydaları ilə əlaqələndirilməsi;
şəffaflığı sadələşdirmək, sürətləndirmək və artırmaqla ixracatçı və idxalatçıların maraqlarını nəzərə alaraq
gömrük nəzarəti texnologiyasının inkişafı; ölkənin xarici ticarətinin regional inteqrasiya strukturları və
ikitərəfli razılaşmalar səviyyəsində inkişafı; tarif və qeyri-tarif tənzimləmə alətlərini optimal şəkildə birləşdirə
biləcək, həm yerli, həm də beynəlxalq bazarlarda dəyişikliklərə adekvat cavab verə biləcək gömrük
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mexanizminin təkmilləşdirilməsi; gömrük mexanizmi hazırlanarkən malların ixracatçı və idxalçılarının
maraqlarının nəzərə alınması; gömrük rüsumlarının ödənilməsi üzərində nəzarətin təkmilləşdirilməsi; daha
etibarlı və şəffaf gömrük dəyərinə nəzarət sisteminin yaradılması; gömrük ödənişlərinin təşkili üçün
sadələşdirilmiş sistemin inkişafı; qanunvericilik və tənzimləmə bazasının təkmilləşdirilməsində gömrük
orqanlarının daha geniş iştirakı; yerli istehsalçıların maraqlarının qorunub saxlanması; xarici ticarət və gömrük
tənzimlənməsi yolu ilə beynəlxalq və daxili bazarlarda rəqabət üçün əlverişli şəraitin yaradılması; malların
ixracı və idxalı strukturunun optimallaşdırılması; gömrük prosedurlarının və nəzarətinin sadələşdirilməsi,
etibarlılığı və keyfiyyətinin artırılması; dövlət və regional gömrük orqanlarının digər tənzimləyici qurumlarla
qarşılıqlı fəaliyyətinin genişləndirilməsi və s.
Bu tədbirlərin görülməsi gömrük inzibatçılığının keyfiyyətini yüksəltməklə iqtisadi təhlükəsizliyə
təhdidlərin qarşısının alınmasında və xarici ticarət fəaliyyətinin inkişafına kömək edəcəkdir. Həmçinin
yuxarıda qeyd edilən istiqamətdə tədbirlərin reallaşdırılması ilə gömrük orqanları təkçə xarici iqtisadi
fəaliyyətin inkişafına təkan verməyəcək, həm də dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinin artırılmasına səbəb
olacaqdır.
BEYNƏLXALQ STANDARTLARA ƏSASƏN ƏMƏK HAQQI SİSTEMİNİN
MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ
Əliyev S.C.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: sameda95@gmail.com
İstər keçmiş, istərsədə indiki inkişaf dövründə hər bir təsərrüfat sahəsində insan əməyindən istifadə
olunur. İnsanlar öz əməyi ilə istehsal və ya xidmət sahələrində istifadə olunan əmək əşyaları, məhsullar və s.
istehsal edir. Beləliklə əməyindən istifadə edərək gəlir əldə edir və bu gəlir ilə həyat tərzini müəyyən edir və
gün keçdikcə inkişaf etməyə çalışır. İstehsal sahəsində hər hansı bir məhsulu istehsal edərək və yaxud xidmət
sahəsində ticarət və ictimai iaşə obyektlərində xidmət göstərməklə əmək fəaliyyətinə davam edir.
Əmək təsərrüfat fəaliyyətinin ən mühüm ünsürlərindən biridir. Burada istehsal, istehlak və digər
tərkibləri qeyd etmək olar. Bu tərkiblər insan əməyi olmadan icra edilməsi mümkün olmayan amillərdir.
Günümüzdə texnologiyanın inkişafı nəticəsində insan əməyinə tələbin azalmasında qeyd etmək olar ki, buda
işsizliyin artımına səbəb olmuşdur. İşsizlik günümüzün ən böyük problemlərindən biridir. Yeni müəssisələrin
açılması ilə işsizliyi nisbətən azaltmaq mümkündür. Ancaq keçmiş dövrlərdə texnologiyadan çox istifadə
olunmadığından işsizlik səviyyəsi günümüzə nisbətən daha az idi. Avtomobil zavodları, tikiş fabrikləri və
digər müəssisələrdə dəzgah və robotlar əvəzinə insan əməyindən istifadə olunurdu.
Müəssisə və təşkilatlar planlarında olan istehsalı və xidməti həyata keçirmək üçün bəlli sayda işçi
qüvvəsinə malik olmaldırlar. Bu işçi qüvvəsini həmçinin əmək ehtiyatı da adlandırırlar. Əmək ehtiyatı
dedikdə, iş qabiliyyəti olan bütün əhalini qeyd etmək mümkündür. Bəzi ədəbiyyatlarda işçi qüvvəsi ilə əmək
ehtiyatları anlayışının eyni olduğunu iddia etsələrdə fərqli amillər mövcuddur. Əmək ehtiyatları dedikdə iş
qabiliyyəti olan əhali nəzərdə tutulur, işçi qüvvəsi dedikdə isə istehsalda çalışan əhali nəzərdə tutulur.
Son illərin statistikasına görə, dövlət sektorunda çalışanların sayında azalma, qeyri-dövlət sektorunda
çalışanların sayında isə artım qeyd olunur. Həmçinin qeyri-dövlət sektorunda fərdi fəaliyyət üstünlük təşkil
edir.
İşçinin sərf etdiyi əməyə görə ona əmək haqqı hesablanır. Bu hesablama aşağıda göstərilən iki sistemə
görə təyin edilir (Şəkil 1): Vaxtamuzd əmək haqqı sistemi; İşəmuzd əmək haqqı sistemi
Vaxtamuzd əmək haqqı sistemi dedikdə işçinin məhsul istehsalına və ya göstərdiyi xidmətə görə sərf
olunan zaman qarşılığında ödənən əmək haqqı nəzərdə tutulur.
Bu səmək haqqı sistemi istehsal olunan məhsulun və ya göstərilən xidmətin həcminin ölçülməsi mümkün
olmayan sahələrdə tətbiq olunur. Bu sahələrdə müəyyən vaxt çərçivəsində işçinin əmək haqqı ödənilir.
Vaxtamuzd əmək haqqı sistemindən fərqli olaraq işəmuzd əmək haqqı sistemində işçinin istehsal etdiyi
məhsul vahidinə və ya göstərdiyi xidmət sayına görə əmək haqqı ödənilir. Qeyd etmək lazımdır ki, günümüzdə
işəmuzd əmək haqqı sistemi daha çox tətbiq edilir.
Vaxtamuzd əmək haqqı aşağıdakı formalara ayrılır: Sadə vaxtamuzd əmək haqqı sistemi; Mükafatlı
vaxtamuzd əmək haqqı sistemi.
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Sadə vaxtamuzd əmək haqqı sistemində işçinin işinə sərf etdiyi vaxta görə əmək haqqı hesablanır. Bu
əmək haqqı sistemində əmək haqqı saatlıq, günlük və aylıq zaman çərçivəsində hesablanır. Mükafatlı
vaxtamuzd əmək haqqı sistemində isə mükafatlandırma göstəriciləri konkret və əsaslandırılmış halda
olmalıdır.
Əmək haqqı

Vaxtamuzd əmək
haqqı sistemi

-Sadə vaxtamuzd
əmək haqqı sistemi

İşəmuzd əmək
haqqı sistemi

-Mükafatlı
vaxtamuzd əmək
haqqı sistemi

-Müstəqim
işəmuzd əmək
haqqı sistemi

-Mükafatlı işəmuzd
əmək haqqı sistemi

Mütərəqqi
işəmuzd əmək
haqqı sistemi

-Qeyri müstəqim
işəmuzd əmək
haqqı sistemi

-Akkord əmək
haqqı sistemi.

Şəkil 1. Əmək haqqı sisteminin tərkib hissələri
İşəmuzd əmək haqqı sistemində isə işçinin istehsal etdiyi məhsulun miqdarı və ya göstərdiyi xidmətin
sayına görə əmək haqqı hesablanır. Bu əmək haqqı sistemidə özlüyündə formalara ayrılır. Bu formalar
aşağıdakılardır: Müstəqim işəmuzd əmək haqqı sistemi; Mükafatlı işəmuzd əmək haqqı sistemi; Mütərəqqi
işəmuzd əmək haqqı sistemi; Qeyri müstəqim işəmuzd əmək haqqı sistemi; Akkord işəmuzd əmək haqqı
sistemi
Mükafatlı işəmuzd əmək haqqı sistemi – bu sistemdə əmək haqqı işçinin istehsal etdiyi məhsulun
kəmiyyət və keyfiyyətinə və ya artıqlaması ilə gördüyü iş qarşılığıda mükafatlı əmək haqqı kimi hesablanır.
Akkord işəmuzd əmək haqqı sistemi - bu əmək haqqı sistemində sənayedə qəzaların ləğv edilməsi,
təmir işlərinin tezləşdirilməsi, təcili işlərin yerinə yetirilməsi hallarında tətbiq olunur. Bu sistem nəqliyyat və
tikinti müəssisələrində geniş tətbiq edilir.
Müstəqim işəmuzd əmək haqqı sistemi – Bu sistem istehsal prosesində bilavasitə iştrak edən işçilər
üçün istifadə olunan işəmuzd əmək haqqı sistemidir. Bu əmək haqqı sistemi birbaşa əmək haqqı sistemidir.
Qeyri müstəqim işəmuzd əmək haqqı sistemi – Bu əmək haqqı sistemi dolayı əmək haqqı sistemidir.
Əmək haqqı hesablanarkən burada əmək haqqından bəzi tutqular mövcuddur. Əmək haqqından
tutqulara bunlar aiddir: Gəlir vergisi; Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı; İşsizlikdən sığorta haqqı; İcbari
tibbi sığorta
Bu tutqular işçinin dövlət və ya qeyri-dövlət sektorunda işləməsinə görə fərqli hesablamalarla aparılır.
Həmin tutquların hesablanması əmək haqqının miqdarındanda asılılır təşkil edir. Bu tutqular dövlət büdcəsinə
köçürülür. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Büdcəsinin əsasını vergilər təşkil
edir. Bu hesablamaların aparılması üçün hər bir müəssisə və təşkilatda mühasibatlıq şöbəsi fəaliyyət göstərir.
Bu şöbədə işçilərin əmək haqqısı, davamiyyəti, müəssisənin gəlir və xərcləri və s. sənədləşdirilərək qeyd
olunur. Bu əməliyyatlar dəqiq və operativ şəkildə aparılmalıdır. Qeydiyyat zamanı ən kiçik xətalar belə böyük
problemlərə yol aça bilər. Ona görədə hər bir mühasibatlıq şöbəsi həmişə fasiləsizlik, müstəqillik və
operativlik prinsiplərinə uyğun olaraq əməliyyatlar aparmalıdır.
MİLLİ İQTİSADİYYATDA TURİZM XİDMƏTLƏRİ BAZARININ SOSİAL-İQTİSADİ
SƏMƏRƏLİLİYİ VƏ ONA TƏSİR GÖSTƏRƏN AMİLLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Əliyev Ş.H.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: scebrayilli4@gmail.com
Turizm yüksək gəlirli fəaliyyət sahələrindən biri hesab olunur. Turizm dünyanın ümumi milli gəlirin
təxminən 10% -ni təşkil edir. Bir çox ölkələrdə turizm gəlirləri dövlət büdcəsinin əsasını təşkil edir. Müasir
sivilizasiyanın inkişafına turizmin təsiri çox böyükdür. Turizm dövlətlərin sosial-iqtisadi inkişafına, dünya
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nağd pul axınlarına, əhalinin məşğulluğuna, rifahına və şəxsiyyətlərarası münasibətlərin inkişafına aktiv təsir
göstərir. Bütün bunlar turizm xidmətləri bazarının səmərəli fəaliyyətinin vacibliyini izah edir.
Turizm xidmətləri bazarının inkişafı yalnız iqtisadi deyil, həm də sosial əhəmiyyətə malikdir. Bu o
deməkdir ki, turizm xidmətləri bazarı təkcə iqtisadi deyil, həm də sosial inkişafın göstəricisidir. Ölkə əhalisinin
və digər dövlətlərin vətəndaşlarının istirahət ehtiyaclarını ödəmək üçün zəmin yaradır. Turizmin sosial təsiri
əhalinin sağlamlığının yaxşılaşdırılması, məşğulluğunun artırılması və fərdi inkişafı problemlərinin həllində
ifadə olunur.
Turizm xidmətləri bazarının davamlı inkişaf problemlərini təhlil etmək üçün onun milli iqtisadiyyatda
yerini və rolunu müəyyənləşdirmək lazımdır. Turizm sənayesindəki müəssisələrin fəaliyyətinin iqtisadi
effektinin müəyyənləşdirilməsi valyuta gəlirlərinin həcmi, regional inkişaf tempi, milli iqtisadiyyata qoyulan
investisiyaların həcmi və s. kimi göstəricilərin istifadəsi ilə əlaqələndirilir. Bu göstəricilərin artması müəyyən
dərəcədə turizm xidmətləri bazarının inkişaf səviyyəsindən asılıdır.
Turizm xidmətləri bazarının inkişafına bir sıra amillər təsir göstərir. Həmin amillərdən ən əsaslarını
nəzərdən keçirək.
Turizm xidmətləri bazarına təsir göstərən amilləri aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik: təbii-coğrafi
amillər (təbii və iqlim resurslarından istifadə, texnogen amillər, suyun keyfiyyəti, səs-küy səviyyəsi, atmosfer
havasının vəziyyəti və s); mədəni-tarixi amillər; sosial-iqtisadi amillər (demoqrafiya, əhalinin məşğulluğu,
əhalinin pul gəlirləri, yaşayış minimumu, alıcılıq qabiliyyəti, investisiya); texnoloji amillər (müasir innovativ
texnologiyaların, informasiya əldə etməyi asanlaşdıran modern informasiya texnologiyaların mövcudluğu və
s.); siyasi amillər (qloballaşma, hərbi münaqişələr, viza rəsmiləşdirilməsi prosedurları və s.);
Təbii-coğrafi amil turizm xidmətləri bazarına təsir göstərən əhəmiyyətli amildir. Bu amilin struktur
elementləri təbii ehtiyatların olması və keyfiyyəti, rekreasiya zonasının yeri və istifadə üçün mövcud
mənbələrin mövcudluğudur.
Mədəni-tarixi amillər yalnız mədəniyyət və memarlıq abidələri, muzeylər və digər görməli yerlər kimi
elementlərin mövcudluğu ilə deyil, həm də güclü mədəni əlaqələr, əhalinin yüksək mədəniyyəti ilə formalaşır.
Mədəni-tarixi amillər bir çox ölkənin əhalisinin mədəni səviyyəsinin artmasını və bu baxımdan insanların
xarici mədəni dəyərlərlə tanış olmaq istəyini təmin edir. Mədəni-tarixi amil tarixi abidələrin, memarlıq
obyektlərinin, muzeylərin, qoruqların, kinoteatrların, kitabxanaların və s.-nin bərpasına, qorunmasına və
yaradılmasına kömək edir.
Hazırda yalnız müəyyən bir regionda deyil, bütövlükdə ölkədə turizm xidmətləri bazarının inkişafına
təsir göstərən ən vacib amillərdən biri bazar iştirakçılarının maliyyə və iqtisadi vəziyyətidir. Turizm xidmətləri
bazarına təsir göstərən mühüm amil kimi istehlakçıların alıcılıq qabiliyyəti də çıxış edir. İstehlakçıların alıcılıq
qabiliyyəti turizm məhsullarına, eləcə də digər mal və xidmətlərə olan tələbə təsir edən iqtisadi amildir. Yəni
əhali vəsaitlərin mövcudluğu və onu səyahətə sərf etmək istəyi ilə turizm məhsuluna tələbi artırır. Deməli,
turizmə kütləvi tələbatın artırılması və onun yüksək səviyyədə saxlanılması üçün zəruri şərtlər sərbəst vaxtın
olması və ölkə vətəndaşlarının gəlirlərinin artmasıdır. Boş vaxtın artması tendensiyası turizmə tələbin
yaranmasında və artmasında obyektiv amildir.
Turizm xidmətləri bazarının inkişafına müasir texnologiyalar təsir göstərir. Müasir texnologiyalar yeni
xidmət sahələrinin yaranmasına, bazar infrastrukturunun inkişafına səbəb olur. Turizm sənayesinə xidmət edən
texnologiyalar üç sahəyə bölünür: nəqliyyat texnologiyası, otel və restoran avadanlığı və rabitə texnologiyası.
Bu gün nəqliyyat texnologiyaları kifayət qədər yüksək səviyyədə inkişaf etdirilib ki, bu da sərbəst hərəkət etmə
imkanı yaradır. Bu, turistlərə ziyarət etdikləri ərazini araşdırmaq üçün daha çox imkan verir. Qeyd edək ki,
son onilliklərdə Azərbaycanda otel və restoran texnologiyası xeyli yaxşılaşıb və bu da iş proseslərini
sadələşdirib. İndiki mərhələdə rabitə texnologiyası daha çox məlumatın saxlanmasına, sürətli işlənməsinə və
ötürülməsinə imkan yaradan kompüter texnologiyalarının inkişafı ilə əlaqədardır. Şirkətlərin reklam
məlumatlarının əksəriyyəti İnternetdə yerləşdirilir ki, bu da səyahət seçimi və buna hazırlıqla bağlı qərarların
qəbul edilməsinə kömək edir.
İnformasiya dəstəyi turizm xidmətləri bazarının inkişafının ayrılmaz hissəsidir. Çünki, turizm bazarının
subyektlərinin turizm sənayesinin vəziyyətini və inkişafını xarakterizə edən etibarlı məlumatlara sahib
olmaqda, strateji idarəetmə qərarlarının hazırlanması və həyata keçirilməsinə olan ehtiyaclarını təmin
edilməsində informasiya amili mühüm rol oynayır.
Xarici mühitin bütün elementləri turizm xidmətləri bazarına təsir göstərir və onu mövcud bazar
vəziyyətinə uyğunlaşmağa məcbur edir. Turizm xidmətləri bazarı tərəfindən xarici mühitə əks təsir demək olar
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ki, mümkün deyil. Üstəlik xarici mühit heç vaxt sabit olmur. Buna görə də bunu bilmək kifayət deyil, gələcəkdə
dəyişiklikləri qabaqcadan görmək və bu dəyişikliklərə vaxtında cavab vermək lazımdır.
Bu amillər arasında geosiyasi amilləri xüsusilə vurğulamaq lazımdır. Bir sıra geosiyasi amillər turizm
xidmətləri bazarının inkişafında mühüm rol oynayır. Dünyada baş verən geosiyasi proseslər və bununla
əlaqədar yaranan çətinliklər insanların sərbəst hərəkətinin qarşısını almağın əsas səbəbidir. Odur ki, turizm
xidmətləri bazarının inkişafında bu amilə diqqət yetirmək tələb olunur.
Turizm xidmətləri bazarına təsir göstərən amillərin təhlili onu göstərir ki, bütün amillər bir-biri ilə
qarşılıqlı əlaqədədir və turizmin inkişafına hərtərəfli təsir göstərir. Ayrıca, bu amillər bir-birini əvəz edə və ya
tamamlaya bilər. Xarici amillər turizm xidmətləri bazarının inkişafına daha çox təsir göstərir. Turizm
müəssisələri mövcud vəziyyətə təsir göstərə bilməz, əksinə yalnız onun şərtlərinə uyğunlaşırlar.
Qeyd edilən amillərin turizm xidmətləri bazarına müsbət təsir gösərməsi xeyli dərəcədə dövlətin sosialiqtisadi siyasətindən asılıdır. Bu sahədə dövlətin stimullaşdırıcı təsirinin artırılması mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Turizm xidmətləri bazarının inkişafını stimullaşdırmaqda dövlətin rolu aşağıdakı istiqamətlərdə həyata
keçirilməlidir:
- turizm xidmətləri bazarının və iqtisadiyyatın əlaqəli sahələrinin inkişafı sahəsində tənzimləyici bazanın
təkmilləşdirilməsi;
- ətraf mühitin mühafizəsi tədbirlərinin daim həyata keçirilməsi;
- ekoloji təmizliyin təmin edilməsi məsələsinin həlli;
- turizm xidmətləri bazarının daimi monitorinqi;
- turizm xidmətləri bazarının inkişafına hökumətin təsir yolları sistemini formalaşdırmaq üçün əldə
olunan nəticələrin düzgün qiymətləndirilməsi;
- turizm xidmətləri bazarına investisiya axınını stimullaşdırmaq üçün konsepsiya və proqramların
əsaslandırılması və həyata keçirilməsi;
- dövlət-özəl tərəfdaşlıq mexanizmindən istifadə edərək layihələrin həyata keçirilməsi yolu ilə mövcud
turizm və rekreasiya infrastrukturunun yaxşılaşdırılması;
- turistlərin həyatı və sağlamlığının təhlükəsizliyinə, habelə yerləşdikləri region ərazisində əmlaklarının
təhlükəsizliyini təmin etməyə yönəlmiş tədbirlər sisteminin formalaşdırılması;
- istirahət və turizmin inkişafı üçün əlverişli investisiya mühiti olan bir ərazi kimi regionlararası və
dövlətlərarası sərgi və yarmarkaların keçirilməsi ilə ölkənin imicinin artırılması;
Bu tədbirlərin görülməsi ölkəmizdə COVİD-19 pandemiyasının turizm xidmətləri bazarının inkişafına
mənfi təsirlərinin aradan qaldırılmasına kömək edəcək, eyni zamanda əlaqəli sahələrin hərtərəfli inkişafını
stimullaşdıracaqdır. Beləliklə, turizm xidmətləri bazarının inkişafı ölkədəki bir çox sosial-iqtisadi problemi
həll edə biləcək, eyni zamanda Azərbaycanın turistlər üçün daha cəlbedici olmaqla dünya ölkələri arasında
olan layiqli mövqeyini gücləndirməkdə mühüm rol oynayacaqdır.
AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ BANK VƏ İNVESTİSİYA SAHƏLƏRİNDƏ MALİYYƏ
AKTİVLƏRİNİN İSTİFADƏSİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Əliyeva L.H.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: Laman.alieva.777@gmail.com
Ümumi şəkildə Azərbaycan iqtisadiyyatını təhlil etdikdə bu nəticə çıxır ki,maliyyənin əsas açarı maliyyə
aktivləridir.Çünki maliyyə aktivləri mövcud olmadığı təqdirdə iqtisadiyyatın inkişafı üçün müxtəlif ehtiyacları
ödəmək mümkün deyildir.Maliyyə aktivləri maliyyə əlaqələrinin əsas drijoru kimi çıxış edir.Maliyyə aktivləri
ölkə əhalisinin,dövlətin və yerli orqanların səlahiyyətində olan fondların ümumi məbləğini,məzmununu əks
etdirir.Makroiqtisadi baxımdan bank aktivləri maliyyə aktivlərinin əsas tərkib hissəsi kimi çıxış edir.Bankın
xüsusi vəsaitinə banklar tərəfindən yaradılan müxtəlif məzmunlu fondlar aid edilir.Bu fondlara nizamnamə
fondu,ehtiyat fondu,yığım fondu,stimullaşdırma fondları və s. nümunə göstərmək olar.Bu fondları banklar
maliyyə sabitliyi və cari-ötən illərdən əldən əldə edilən gəlirin təminatlılığı məqsədi ilə yaradılır.Banklarda
aktivlər üzrə mümkün zərərlərin aradan qaldırılması üçün də ehtiyatlar yaradılır. Ehtiyatlar standart və qeyristandart aktivlər üzrə mümkün zərərin qarşısının alınması üçün yaradılan adi və məqsədli ehtiyatlar olmaqla
iki kateqoriya üzrə təsnifləşdirilir.Ehtiyatlar Azərbaycanın milli valyutası ilə yaradılır.
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Müasir dövrdə bankomat xidmətləri,elekrton çeklər,plastik kartlarla xidmətin göstərilməsi,həmçinin
rəqəmli pullar,səhm,istiqraz,veksel,elektron pullar əhaliyə bank xidmətlərinin göstərilməsində geniş istifadə
olunur.Plastik kartlarla xidmət dedikdə kartlar vasitəçiliyi ilə avtomatlaşdırılmış hesablaşmalar sisteminin
təşkili nəzərdə tutulur.Rəqəmli pullar- pul işarələrinə sahib olan kağız pulların analoqudurlar.Səhm- səhmdar
banklar tərəfindən buraxılan qiymətli kağızlardır.Səhmlər adi və imtiyazlı adlanan iki növə ayrılırlar.İmtiyazlı
səhmlər adi səhmlərə münasibətdə səhm sahibinə daha üstün hüquqlar verməkdədir.İstiqrazlar emitent borc
öhdəliyidir.İstiqrazların əsas 3 növü:dövlət,korporativ və birja istiqrazları mövcuddur.Bu istiqrazlardan ən çox
gəlir gətirəni dövlət,ən çox gəlir verəni isə korporativ hesab olunur.Veksel- yazılı formada tərtib olunmuş borc
öhdəliyidir.Bankların iqtisadi sferada qarşılaşdığı əsas problem yerli qaynaq resurslarının səfərbər
edilməsidir.Bu problemin də əsas səbəbi olaraq fərdi banklara olan əhalinin etibarsızlığıdır.Veksellərin iki
növü fərqləndirilir:barat və sadə.
Azərbaycanın investorlar üçün əsas müsbət göstəricilərinə siyasi sabitlik və təhlükəsizlik;ölkənin təbii
iqtisadi xüsusiyyəyləri ( ucuz işçi qüvvəsi,coğrafi mövqe, turizmi inkişaf etdirmək üçün ölkənin mədəni-tarixi
özəlliyi və s.); biznes və investisiya mühiti üçün təkmil sistem, fiziki infrastruktur və s. aid edilə bilər.Son
illərdə yalnız neft sektoruna deyil, xüsusən sahibkarlığa,qiymətli kağızlara investisiya qoyuluşları
yönləndirilir.Və bu da ölkə iqtisadiyyatının yalnız neft amilindən asılılığını aradan götürür,iqtisadiyyatın
hərtərəfli inkişafına təkan verir.Qiymətli kağızlar bazarının 2018 –ci il üzrə olan göstəricilərin təhlilinə nəzər
yetirsək görərik ki,2018-ci ildə qiymətli kağızların ilkin bazarında 75%, təkrar bazarda isə 36% həcmində
artım mövcud olmuşdur.Dövlət qiymətli kağızlarından bəhs etsək,bazarın bu hissəsində artım dinamikasına
Azərbaycan Respublıkasının Maliyə Nazirlıyinin daxildən borclanma siyasəti və not buraxılışlarının böyük
təsirini müşahidə edə bilərik.Törəmə maliyyə alətləri bazarında isə digərləri ilə müqayisədə daha dayanıqsız
dinamika ilə investisiyalar cəlb edilmişdir.
Fikrimcə, maliyyə aktivlərinin bütün sahələrində investisiya qoyuluşlarının həyata keçirilməsi və bu
investisiya qoyuluşlarının daha dayanıqlı dinamikaya malik olması üçün investorlara daha münasib şərait
yaradılmalı və çoxşaxəli inkişaf üçün lazimi tədbirlər həyata keçirilməlidir.

ƏSAS VƏSAİTLƏRİN, AZQİYMƏTLİ VƏ EYNİ ZAMANDA TEZKÖHNƏLƏN ƏŞYALARIN
MÜHASİBAT UÇOTUNUN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ
Əlizadə F.Z.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
E-mail: alizadee.fidan@gmail.com
Az qiymətli, tez köhnələn əşyalar və materiallar əmək vasitələrinin ayrıca bir qrupunu təşkil edir və şərti
olmaqla dövriyyə vəsaitlərinin tərkibinə daxil olunur. Ticarət və ictimai iaşə müəssisələrinin sadalanan
vəsaitləri, malların istehlak dəyərlərinin saxlanmasını, xərclərin və itkilərin ixtisar olunmasını, ticarət
işçilərinin əməyi üçün normal şərait yaradılmasını, onların əmək məhsuldarlığının artırılmasını, əhaliyə
göstərilən xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsini və alıcıların mal alışına sərf etdikləri vaxtın azaldılmasını
təmin edir. Bütün bu sadalananlar ticarət vəsaitlərinin düzgün yerləşdirilməsi, onların təkmilləşdirilməsi və
həmçinin səmərəli şəkildə istifadə olunmasında uçotun qarşısında yeni və daha da yüksək tələblər qoyur.
Əsas vəsaitlərə xas olan xüsusiyyət onların öz natural formalarını saxlamaqla, dəyərlərinin fiziki və
mənəvi köhnəlməsi ilə bağlı olaraq itirməklə təsərrüfat fəaliyyətində uzun müddət iştirak etməsidir. İtirilən
dəyərlər tədavül xərclərində əks olunur və onlar malların qiymətinin tərkib hissəsi olduqlarına görə alıcılar
tərəfindən ödənilir.
Azqiymətli və tezköhnələn əşyalara istehsal prosesində istifadə olunan əmək alətləri, təsərrüfat
inventarları (stol, stul, mebellər), işçilərin müdafiə olunması üçün vasitələr və s. aiddir. Həmin qrupa daxil
olan vəsaitlərin əsas vəsaitlər kimi istifadə olunması nəticəsində özünün natural forması dəyişmir və tədricən
köhnəlir.
“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 18-ci maddəsinin 8-ci bəndində
azqiymətli və tezköhnələn əşyalar qrupunda uçotda aşağıdakı əşyalar əsas vəsaitlərə aid edilməyərək əks
olunmuşdurlar : xidmət müddəti dəyərindən asılı olmadan bir ildən az olan əşyalar; öz dəyərini tamamilə məhsulun dəyərinə keçirən, istehsal prosesində bir dəfə iştirak edən və bu proses zamanı natural formasını saxlayan
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sərvətlər; dəyərindən və xidmət vaxtından asılı olmadan vəsait edilən kənd təsərrüfatı maşınlarından, alətlərindən, mexaniki tikinti alətlərindən, işçi və məhsuldar heyvanlar istisna olmaqla xidmət müddətindən asılı
olmamaqla vahidinin və dəstinin dəyəri müvafiq normativ sənədlərlə təyin edilmiş əsas vəsaitlərin dəyərinin
minimum səviyyəsindən asılı olan əmək əşyaları; xidmət müddətindən və dəyərindən asılı olmayaraq balıq
ovu alətləri; dəyərindən asılı olmadan məmulatların və yaxud fərdi sifarişlərin kütləvi və ya seriyalı istehsalı
məqsədiylə düzəldilmiş mexanizmlər və alətlər; vahidinin və ya dəstinin dəyərindən, xidmət zamanından asılı
olmadan xüsusi ayaqqabılar, paltarlar və yataq ləvazimatları; dəstinin və ya vahidinin xidmət müddətindən
asılı olmayaraq işçilərin müəssisələrdə xüsusi geyinmə formaları, maarif, səhiyyə, əhalinin sosial müdafiəsi
və başqa büdcə idarələrində verilən geyimlər və ayaqqabılar; dəyəri kompleks tikinti-quraşdırma işlərinin
maya dəyərinə əlavə xərclər kimi daxil olunan müvəqqəti olmaqla xüsusi olaraq düzəldilmiş mexanizmlər,
qurğular və s. tikintilər; anbarda əmtəə-material qiymətlərinin saxlanmasında və ya texnoloji prosesdə iştirak
edən vahidinin dəyəri müvafiq normativ sənədlərlə təyin olunmuş əsas vəsaitlərin dəyərinin minimum
səviyyəsindən aşağı olan taralar; kirayəyə vermək məqsədi ilə ( dəyərindən asılı olmadan ) təyin edilmiş
əşyalar; cavan, çəkisi artmaqda olan heyvanlar, bəzi quşlar, xəzi olan heyvanlar, arı sinifləri və təcrübə
aparmaq məqsədi ilə saxlanılan heyvanlar; köçürülmə üçün tinliklərdə əkilmiş olan çoxillik bitkilər və s.
Burada göstərdiyimiz əşyalar və sərvətlər onların ilkin dəyəri ilə, yəni alınması, qurulması, tikilməsi və
ya hazırlanması üçün çəkilmiş xərc məbləğləri üzrə uçotda əks olunur. Müəssisədə həmin əşyaların köhnəlmə
məbləği uçotda və hesabatlarda ayrıca əks etdirilir.
Bütün bu saydıqlarımız ticarət vəsaitlərinin düzgün yerləşdirilməsində, həmçinin onların
təkmilləşdirilməsi və səmərəli istifadə olunmasında uçotun qarşısında yeni və yüksək tələblər qoyur. Bu
tələblər yalnız uçotun qarşısında dayanan məqsəd və vəzifələrin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi şəraitində
təmin oluna bilər. Əsas vəsaitlər, azqiymətli, tezköhnələn əşyalar, eləcə də onların uçotunun materiallar üzrə
məqsəd və vəzifələri xalq təsərrüfatında oynadıqları rolla təyin edilir.
Mühasibat uçotunun əsas məqsədi əsas vəsait, azqiymətli, tezköhnələn əşyalar və materialların mühafizə
və istifadə edilməsi üzərində nəzarət etmək üçün, sahənin səmərəliliyinin yüksəldilməsində ən mühüm
əhəmiyyət kəsb edən məlumatları toplamaqdan ibarətdir. Bunlara nail ola bilmək üçün mühasibat uçotunun
qarşısında aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirməsi dayanır:
- əsas vəsait, azqiymətli, tezköhnələn əşyalar və materialların mühafizə edilməsini təmin etmək məqsədilə
onların daxil olması, yer dəyişməsi və təsərrüfatdan çıxması ilə əlaqədar əməliyyatların düzgün və vaxtlıvaxtında sənədlə rəsmiyyətə salınması, həmçinin də uçot registrlərində əks etdirilməsi üzərində nəzarət
edilməsi;
- əsas vəsaitlərin, azqiymətli, tezköhnələn əşyalar və materialların səmərəli və tam istifadə olunması, onların
işə yararlı vəziyyətdə saxlanması üçün daimi şəkildə təsirli nəzarət olunması;
- əsas vəsaitlər üçün amortizasiya ayırmalarının, həmçinin həm onlar, həm də azqiymətli və tezköhnələn
əşyalar üçün köhnəlmənin düzgün hesablanması və hesablanan məbləğin uçotda vaxtlı-vaxtında əks
etdirilməsi üzərində nəzarət etmək;
- amortizasiya ayırmalarının düzgün istifadəsi üzərində nəzarət etmək;
- əsas vəsaitləri işə yararlı vəziyyətdə saxlamağa üçün, onların vaxtlı-vaxtında təmirə aparılması və təmirlə
bağlı olaraq əməliyyatların uçotda əks etdirilməsinə nəzarət edilməsi;
- əsas vəsaitlərin ləğv edilməsindən əldə olunan nəticəni düzgün müəyyənləşdirərək uçotda əks etdirmək .
Əsas vəsait, azqiymətli, tezköhnələn əşyalar və materialların uçotu onların mühafizə edilməsi üzərində
nəzarət edilməsi üçün lazımlı olan saxlanma və ya istismar yerləri, məsul şəxslər və inventar obyektləri üzrə
təşkil olunur. Ayrı-ayrı vəsaitlər və əşyalar qrupu üzrə inventar obyektlərinin xarakteristik xüsusiyyətləri və
tərkibi nümunəvi təsnifatda verilir. Əsas vəsait, azqiymətli, tezköhnələn əşyalar və materialların uçotunu
aparmaq məqsədiylə xüsusi formaya malik sənədlər müəyyən edilmişdir.
Azqiymətli və tez köhnələn əşyalar istehsalda bir neçə mərhələdə iştirak edirlər və tədricən də
köhnəlirlər. Onların köhnəlməsi bilavasitə və dolayı yolla istehsal məsrəflərinə daxil edilir. Azqiymətli və tez
köhnələn əşyaların dəyərinin az olması yə ya xidmət müddətlərinin az olması, onların köhnəlmələrinin
hesablanma xüsüsiyyətlərini təyin edir. Əşyaların köhnəlməsinin uçotunu aparmaq məqsədiylə nizamlayıcı
kontraktiv, yəni passiv 13 "Azqiymətli və tez köhnələn əşyaların köhnəlməsi" hesabı tətbiq olunur. Bu hesabın
kreditində məsrəflərin uçotu hesabları ilə müxabirləşməklə azqiymətli və tez köhnələn əşyaların
köhnəlməsinin hesablanmış məbləği əks olunur. 13 "Azqiymətli və tez köhnələn əşyaların köhnəlməsi"
hesabının debetində isə 12 «Azqiymətli və tez köhnələn əşyalar» hesabının kreditindən - istismardan çıxmış
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əşyaların, həmin əşyaların və ya geri qaytarılan tullantıların istifadəsinin mümkün olan qiymətləri ilə dəyərini
əks etdirirlər.
Azqiymətli və tezköhnələn əşyaların dəyəri onlara uyğun olaraq köhnəlmələrini hesablamaqla həyata
keçirilir. Həmin əşyalar üzrə köhnəlmənin uçotu passiv hesab kimi sayılan «Azqiymətli və tezköhnələn
əşyaların köhnəlməsi» hesabında ayrıca şəkildə aparılır.
Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar üçün köhnəlmə iki formada hesablanıla bilər:
Birincisi, azqiymətli və tezköhnələn əşyalar anbardan istismara veriləndə onların vahidinin dəyərinin
50%-i qədərində köhnəlmə hesablanır, digər 50% isə istismar müddətində yararsız sayılmaqla, silindikcə
(mümkün olan istifadə dəyərini çıxmaqla) xərclərə aid edilir. İkinci vəziyyətdə isə əşyalar istismara verilən an
100% dəyər miqdarında köhnəlmələr hesablanılır. Müəssisələrdə azqiymətli və tezköhnələn əşyalara köhnəlmənin hesablanma forması qəbul edilmiş uçot siyasətində müəyyən edilir.
AZƏRBAYCANDA NEFT SƏNAYESİNİNİNİN RƏQABƏT QABİLİYYƏTLİLİYİNİN
ARTIRILMASI
Gülməmmədli A.R.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: azer.gulmemmedli@mail.ru
Son onilliklərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması və milli iqtisadiyyatın
inkişafının modelləşdirilməsində bu amilə xüsusi diqqət yetirilməsi tendensiyaları artmaqdadır. Ölkə
iqtisadiyyatının inkişafında və rəqabət qabiliyyətliliyinin gücləndirilməsi məqsədilə potensialın
formalaşdırılmasında yanacaq-enerji kompleksinin və onun ayrı-ayrı sahələrinin mühüm əhəmiyyəti vardır.
Bu sırada neft və qaz hasilatı sahələri xüsusi önəm kəsb edir.
Neft Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında önəmli rol oynayır və ölkə iqtisadiyyatının lokomotivi
kimi xarakterizə olunur. Neft sahəsinin inkişafının genişləndirilməsində onun rəqabətqabiliyyətlilik
amillərinin yüksək olması diqqət çəkir. Düzdür, neft hasilatının artırılması, onun dinamikliyinin təmin edilməsi
külli məbləğdə investisiyalar tələb edir. Məlumdur ki, bu baxımdan Azərbaycanda iri miqyaslı layihələr həyata
keçirilir. Amma, bununla belə son illərdə neft hasilatında nisbətən azalmalar qeydə alınmışdır və bunlar Şəkil
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Şəkil 1. Azərbaycanda 1990-2019-cu illər üzrə neft hasilatının dinamikası, mln. ton (Statistika məlumatları
əsasında müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur).
1990-2019-cu illər ərzində neft hasilatı bu sahəyə yönəldilən iri miqyaslı investisiyalarla bağlı olaraq
artmışdır. 1990-cı ilin neft hasilatı səviyyəsini yalnız 1999-cu ildə, yəni Əsrin Kontraktı çərçivəsində yatırılan
investisiyalar sayəsində bərpa etmək mümkün olmuşdur. Sonrakı illərdə bu sahəyə yatırılan milyardlarla dollar
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investisiyalar nəticəsində neft hasilatı sürətlə artmağa başlamışdır. 2010-cu ildə neft hasilatının həcmi 1990-cı
illə müqayisədə 4 dəfə çox olmuş və həmin il Azərbaycanda neft sənayesinin tarixində ən yüksək miqdarda 50,8 mln. ton neft istehsal olunmuşdur. Bununla belə, sonrakı illərdə neft hasilatında azalmalar müşahidə
olunmuşdur. Belə ki, 2011-2016-cı illər ərzində neft hasilatı nisbətən azalmış və 2012-ci ildə neft hasilatı 43,4
mln. ton, 2013-cü ildə 43,5 mln. ton, 2014-cü ildə 42,1 mln. ton, 2015-ci ildə 41,6 mln. ton, 2016-cı ildə 41
mln ton, 2017-ci ildə 38,7 mln.ton, 2018-ci ildə 38,8 mln.ton, 2019-cu ildə isə 37,5 mln. ton təşkil etmişdir.
Neftin hasilatının azalması, şübhəsiz ölkənin iqtisadi inkişafının və iqtisadi modelləşdirilməsinin təşkilinə o
qədər də yaxşı təsir göstərmir, amma qeyd etdiyimiz kimi neft sahəsinə investisiyaların yatırılması prosesinin
dinamikliyi ilə, onun istehsal səviyyəsinin artmasında bilavasitə əlaqələr vardır. Hazırda ölkənin neft
sənayesinə yeni investisiyaların yatırılması üzrə razılığa gəlinməsi və bununla bağlı 2050-ci ilədək birgə
fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf tempinin bərpasında, onun
dayanıqlığının möhkəmləndirilməsində və rəqabətqabiliyyətlilyinin gücləndirilməsində vacib rol
oynayacaqdır.
MÜƏSSİSƏDƏ İNNOVATİV İNKİŞAFIN STRATEJİ PLANLAŞDIRILMASI
Həmidov Ə.N.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: eliyeddinhemidov@gmail.com
Müəssisədəki innovativ inkişafın idarə edilməsi birbaşa istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin artırılması
problemi ilə bağlıdır.
İnnovativ inkişaf elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərindən istifadə istiqamətlərini konkretləşdirən
təşkilati və texniki tədbirlər sisteminin həyata keçirilməsinə əsaslanır və planlı iqtisadi və təşkilati fəaliyyət
formasını əhatə edir.
Planlaşdırma və iqtisadi fəaliyyət forması istehsalın səmərəliliyinin artırılması, planlaşdırılan hədəflərin
hazırlanması üçün əsas istiqamətlərin və vəzifələrin müəyyənləşdirilməsini təmin edir. Bu konkret ifadəsini
istehsalın səmərəliliyinin artırılması üçün bir planın hazırlanmasında, habelə icrasına nəzarət və təhlilində
tapır. Fəaliyyətin təşkilati forması istehsal səmərəliliyinin artırılması istiqamətləri, vasitələri və metodlarının
seçilməsini əhatə edir.
İstehsal səmərəliliyinin və elmi-texniki tərəqqinin davamlı bir proses kimi idarə olunması iqtisadi
planlaşdırma və təşkilati fəaliyyət formalarını birləşdirən bir-biri ilə əlaqəli iki kontur şəklində təmsil oluna
bilər.
Birinci kontur istehsalın səmərəliliyinin artırılmasının əsas texniki və iqtisadi göstəricilərinin
formalaşmasını və istehsalın texniki səviyyəsini və təşkilini artırmaq planı üçün tədbirlərin formalaşdırılmasını
birləşdirir.
Planlaşdırma mərhələsinin texniki səviyyəni yüksəltmək və istehsalın təşkili üçün bir plan hazırlamaq
üçün əsas olan texniki və iqtisadi göstəricilər sistemi şəklində tapşırıq axınını təşkil etdiyini fikirləşmək olar.
Bunun əsasında yeni məhsul növlərinin inkişafı üçün tapşırıqlar, təşkilati və texniki tədbirlər, yeni
texnologiyanın tətbiqi tədbirləri, habelə əsaslı tikinti, genişləndirmə və yenidənqurma planı daxil olmaqla
müəssisənin planın tərkibi müəyyənləşdirilməlidir. Bu konturda bağlanma, istehsal səmərəliliyinin artırılması
üçün bir planın son formalaşdırılmasının nəzərə alındığı tədbirlərin texniki-iqtisadi əsaslandırmalarının
axınıdır.
İkinci kontur, müəssisənin bölmələri üçün planlı hədəflərin hazırlanmasını, əməliyyat nəzarəti və
onların icrası üçün uçotu, habelə iqtisadi fəaliyyətin təhlilini birləşdirir.
Planlaşdırılan hədəflərin həyata keçirilməsinin nəticələri ilə müqayisə edilməsi ikinci idarəetmə
dövründə gerçək məlumatların planlaşdırılan hədəflərdən kənarlaşmasını əks etdirən əks axının meydana
gəlməsi üçün əsasdır.
Bu məlumatlar öz növbəsində müəyyən şərtlərdə səmərəliliyinin artırılması mənbələri hesab olunan
istehsal ehtiyatların müəyyənləşdirilməsinin əsasını təşkil edir.
Ehtiyatlardan istifadə imkanı texniki səviyyəni yüksəltmək və istehsalın təşkili planının imkanlarından
irəli gələn şərtlərlə müəyyən edilir. Buna görə idarəetmə prosesində iqtisadi fəaliyyətin təhlil mərhələsini
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texniki səviyyəni yüksəltmək və istehsalın təşkili üçün planın formalaşdırılması ilə əlaqələndirən bir axın da
meydana gəlir.
İnnovativ inkişafın strateji hədəfə çevrilməsi üçün strateji davranışın formalaşması prosesi yeni
texnologiyaların inkişafı və tətbiqinin əsas mərhələlərini əhatə edir.
Bu problemi həll etmək üçün strateji və innovativ fəaliyyətlər birləşdirilə və dörd əsas blok şəklində
təqdim edilə bilər - təhlil, planlaşdırma, icra və nəzarət:
1. Analiz (xarici və daxili mühitin qiymətləndirilməsi, missiyanın tərifi, hədəflərin formalaşdırılması);
2. Planlaşdırma (strategiya planlaşdırmaq, hədəflər təyin etmək);
3. İcra (planların hazırlanması, struktur dəyişiklikləri);
4. Nəzarət (büdcə, əməliyyat rəhbərliyi, qiymətləndirmə və nəzarət).
İnnovasiya prosesinin elementləri ümumi korporativ davranışın inkişafı və həyata keçirilməsinə daxil
edilir. Bu cür birləşmə hər bir strateji planın formalaşmasında innovativ hədəf və vəzifələrin tətbiq edilməsinə
imkan verəcəkdir.
İDARƏETMƏ İNNOVASİYALARI VƏ ONLARIN TƏTBİQİ
İSTİQAMƏTLƏRİ
Həsənli T.E.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: hesenli-1991@mail.ru
“İnnovasiya” termini latın dilinə məxsus olan bir sözdür və “İnnovatio” sözündən yaranmışdır. Bu söz
isə "yeniliklərin reallaşdırılması", "yeni qayda" deməkdir. “İnnovasiya” terminində yeni qaydalar, yeni növ
əmtəələr, yeni texnologiya, yeni hadisə nəzərdə tutulur. İnnovasiya daha yüksək elmi-texniki məhsul istehsalı
və xidmətlərin yeni alıcı keyfiyyətləri ilə müəyyən edilir. İnnovasiya anlayışı istehsalatda, sənayedə, təşkilati,
maliyyə, elmi-texniki, tədris və s. sahələrdə bütün yeniliklərə şamil edilir. O, yeni növ məhsul buraxılışı,
xidmətlərə, onların istehsal üsullarına aid edilir. İnnovasiya anlayışı yeni texnika və texnologiya anlayışından
daha geniş bir anlayışdır.
İqtisadi kateqoriya kimi “innovasiya” terminini ilk dəfə elmə Avstriya alimi Jozef Şumpeter gətirmişdir.
O, ilk dəfə 1911-ci ildə nəşr etdirdiyi “İqtisadi inkişaf nəzəriyyəsi” əsərində “iqtisadi inkişafda yeni
kombinasiyalar” konsepsiyasını təqdim etdi. İqtisadi inkişafda yeni kombinasiyalar dedikdə, məhz innovasiya
terminini nəzərdə tuturdu. O, iqtisadi inkişafda aşağıdakı 5 dəyişikliyi qeyd etmişdir:
- İstehsalda yeni növ texnikadan, texnoloji avadanlıqlardan istifadə edilməsi, yeni bazarların tutulması;
- Yeni xüsusiyyətlərə malik məhsullardan istifadə edilməsi;
- Yeni növ xammaldan istifadə ediməsi;
- İstehsalın yenidən təşkilinin və onun xammal-material texniki təminatının dəyişməsi;
- Bazarın yeni təchizat formasının inkişafını.
İnnovasiya (yenilik) - yeni qaydalara, yeni növ məhsulun istehsalı, texnologiyanın inkişafı, meydana
gəlməsi və yayılmasına yeni təşkilati formaların və s. istifadəsinəyönəldilmiş yaradıcılıq fəaliyyətinin yekun
nəticəsidir.
Əslindəisə innovasiya sosial bir kateqoriyadır və innovasiyanınsosial kateqoriya olması aşağıdakılarla
səciyyələnir:
- innovasiyanın sosial kateqoriya olmasının birinci səciyyəvi xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, təcrübi
olaraq istehsalda bütün texnologiyanın , yeniliklərin, yeni ixtiraların tətbiqi yekun nəticədə isə enerjinin, canlı
əməyin məsrəflərini azaldır, yeni məhsuldar qüvvələrin istehsala cəlb olunmasına imkan yaradır, əməyin və
istehsalın səmərəliliyini yüksəldir və beləliklə insanların qənaətlilik meyli daha da gücləndirilir;
- innovasiyanın ikinci sosial funksiyası ondan ibarətdir ki - istehsal edilən məhsulun keyfiyyəti yüksəlir
ki, bu da istehsal və istehlak səviyyəsinin yüksəlməsinə və keyfiyyətli həyat tərzinə səbəb olur;
- innovasiyanın üçüncü sosial funksiyası ondan ibarətdir ki, məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi,
istehsal xərclərinin, maya dəyərinin azaldılması və istehlakın yaxşılaşdırılmasıtələblə təklif, istehsalla istehlak
arasında nisbətlərin saxlanılmasına şəraityaradır;
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- insanların innovasiya fəaliyyəti ilə məşğul olması onların elmi potensiallarının üzə çıxmasına və
inkişaf etdirilmələrinə, eyni zamanda intellektual səviyyələrinin daha da yüksək səviyyəyə qalxmasına səbəb
olur. Bu da innovasiyanın dördüncü sosial funksiyasıdır.
İnnovasiya fəaliyyəti müxtəlif resursların istehsal sferasına cəlb edilməsi və onların fəaliyyəti ilə
bağlıdır. Əsas resurslar yeni məhsul istehsalının geniş miqyasda mənimsənilməsi ilə əlaqədar olan elmitədqiqatlar və araşdırmalar aparılmasına, layihə, texnoloji və başqa işlərin yerinə yetirilməsi üçün
investisiyalar və zaman sərf olunur.Bütövlükdə isə innovasiya fəaliyyəti sisteminə - elm, texnologiya,
innovasiya və təhsil kimi hissələr aid edilir.Bu hissələrdən hər hansı birinin mövcud olmaması innovasiya
fəaliyyəti sisteminin tamlığının pozulmasına gətirib çıxara bilər.
Müasir şəraitdə böyük firmalarda elmi-texniki fəaliyyətin idarə edilməsinin stabil mexanizmi
meydana gəlmişdir. Bu mexanizm elm və istehsalın yeni inteqrasiyası prosesinin xüsusiyyətlərini;
tədqiqatların bazar münasibətlərinə tətbiq edilməsini; firmanın strateji məqsədlərinin müəyyən edilməsinə
bazar amillərinin təsirini əks etdirir. Yeni vəzifələrin yaranması həm üfüqi (idarəetmənin bütün bölmələri üzrə)
və həm də şaquli (elm, istehsal və satış zənciri bölmələri arasında) əlaqələr sistemində dəyişikliklərə gətirib
çıxarılmasına səbəb oldu.
XX əsrin 80-cı illərindəki yeniliklərdən biri də istehsal və ənənəvi məhsullar istehsalının idarə
edilməsinin, ümumi idarəetmə sistemindən ayrılan innovasiya prosesinin idarə edilməsinin yeni formasının
meydana gəlməsi və inkişafı oldu. Yeniliklərin işlənib hazırlanması,istehsala tətbiqi və istifadə edilməsi
fasiləsiz idarə edilən bir prosesə çevrildi.
XX əsrin 80-ci illərində elmi-texniki tərəqqinin inkişafı elm tutumlu sahələrdə innovasiyanın idarə
edilməsi prosesinin
müstəqil idarəetmə obyekti kimi ayrılmasını nəzərdə tutan yeni idarəetmə
sisteminə keçidini şərtləndirdi. Nəticədə yeni ETTKİ istehsal və satış bölmələri arasındakı şaquli əlaqələrdən
istifadə edən innovasiya fəaliyyətinin hər tərəfli idarə edilməsinin yeni strukturu meydana gəldi. Beləliklə,
istehsal bölmələrinin ETTKİ, istehsal və satış şöbələri arasında olduğu kimi idarəetmənin müxtəlif səviyyələrində, funksional şöbələr arasında razılaşdırılmış fəaliyyətin gücləndirilməsi vacib şərt hesab olunurdu.
İnnovasiya prosesində məqsədə çatmaq üçün hər şeydən öncə aşağıdakıların yerinə yetirilməsi vacib
şərtdir: Yeni növ məhsulların mənimsənilməsi; Buraxılan məhsulun daha keyfiyyətli olması; Yeni istehsal
vasitələrinin istehsalata cəlb edilməsi və onlardan səmərəli istifadə edilməsi; Yeni texnologiya
formalarındangeniş istifadə edilməsi; İstehsalın təşkili və idarə olunmasında daha mütərəqqi formalardan
istifadə edilməsi.
İdarəetmə innovasiyası dedikdə, yenilikçi qaydaları və prosesləri idarə etmək üçün bir sistem nəzərtdə
tutulur. Davamlı yeni ideya axtarışı proseslərin təşkili, yeniliklərin tətbiqi və həyata keçirilməsinə əsaslanır.
Ümumi baxımdan nəzərə alsaq, innovasiya idarəetmə bütövlükdə hər hansı bir ölkənin və xüsusən hər
bir şirkətin innovativ və texnoloji potensialının inkişafı üçün qərar metodlarının hazırlanması və onların realizə
edilməsi üçün komplekslər sistemidir. Bu, bütün fikrin yenilikçi texniki inkişafa yönəldildiyi ümumi idarəetmə
növlərindən biridir. Bunun yeniliyin gələcəkdə effektiv yeniliklərin inkişafı metodları haqqında müasir
idarəetmə üçün bir növ məlumat və sistem olduğunu deyə bilərik.
İdarəetmə innovasiyaları yeniliklərin meydana gəlməsi, tətbiqi və reallaşdırılmasına , eləcə də
istehsalçılar, istehlakçılar və digərləri arasında işgüzar münasibətlərə istiqamətlənmiş iqtisadi bir təsir
üsuludur. Bu təsir bəzi hallarda xüsusi texnika və idarəetmə strategiyaları ilə əlaqədardır. Bütün bu strategiya
və texnika bir idarəetmə sistemini təşkil edir. Buna da yenilik idarəetməsi deyilir.
İdarəetmə innovaasiyalarının problemlərinin həllinə müxtəlif yanaşmalar mövcuddur və bu yanaşmalar
idarəetmə hədəfindən, xüsusi idarəetmə tapşırıqlarından asılıdır və müxtəlif formalarda ola bilər. Buna görə
də, innovasiya menecmenti çox dəyişikliyə malikdir, bu da standart qaydaların və birləşmələrin
özünəməxsusluğunun, müəyyən bir vəziyyətdə, müəyyən hərəkət metodlarının dinamikliyininvə unikallığının
birləşməsidir.
İdarəetmə
innovasiyasının təşkilində mühüm mərhələlər
yenilik idarəetmə proqramlarının
hazırlanması, planlaşdırılması və işlərin həyata keçirilməsi üçün işin təşkilidir. Proqram özü də bir plandır.
İdarəetmə innovasiya proqramı qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün vaxt, nəticə və maddi dəstək
baxımından razılaşdırılmış bir sistemdir. İnnovasiya idarəetməsi bir sıra funksiyaları yerinə yetirir:
proqnozlaşdırma, planlaşdırma, təşkiletmə, tənzimləmə, koordinasiya, stimullaşdırma və nəzarət.
İdarəetmə innovasiyası idarəetmənin yeni bir üsuludur. Bu gün idarəetmə innovasiyası şirkətin
fəaliyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. İdarəetmə innovasiyası idarəetmə zamanı yaranan yenilik, yeniliklərin
idarə edilməsi prosesi və iqtisadi münasibətləri tənzimləmək üçün bir sistemdir. İdarəetmə innovasiyası

226

Magistrantların XXI Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2021-ci il
müəyyən bir yeni məhsul istehsal etmək üçün bütün təşkilati strukturların iştirak etdiyi bir innovasiya
idarəetmə sistemidir.
Beləliklə innovasiya idarəetməsi əmək məhsulları istehsalı, istehsal vasitələri istehsalı, xidmətlər və
digər yenilikçi fəaliyyətlərdə baş verən dəyişikliklərin idarə olunması prosesi kimi ictimai istehsalın
inkişafında və idarə edilməsində əsas istiqamətlərdən biridir.
BİZNES FƏALİYYƏTİNDƏ MALİYYƏ RİSKLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ VƏ
AZALDILMASI YOLLARI
Həsənov C.R.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: ceyhun_hesenov72@mail.ru
Risk hər bir müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin ayrılmaz hissəsidir. Müəssisənin xarici
mühitinin qeyri-sabitliyi risklərin əhəmiyyətli dərəcədə artmasına səbəb olur. Kiçik müəssisələr daha çox riskə
məruz qalırlar. Çünki xarici mühitdəki dəyişikliklərdən çox asılıdırlar.
Müasir şəraitdə müəssisələr çox müxtəlif risklərlə qarşılaşırlar ki, bunlardan biri də maliyyə riskləridir.
Maliyyə riski qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmamaq imkanında, proqnozlaşdırılan nəticənin qeyrimüəyyənliyində və qiymətləndirilməsinin subyektivliyində ifadə olunan maliyyə itkisi səviyyəsidir. Maliyyə
riskləri hər hansı bir müəssisənin müəyyən miqdarda maliyyə resurslarını itirə biləcəyi bir hadisənin baş vermə
ehtimalını əks etdirir. Bu növ riskə laqeyd yanaşma müəssisəni mənfi maliyyə nəticələrinə gətirib çıxarar.
Maliyyə riskləri ilə məşğul olarkən, onların aradan qaldırılması üçün daxili alətlərə daha çox diqqət yetirilir.
Menecer riskləri vaxtında müəyyənləşdirə və qiymətləndirə bilməli, eyni zamanda müəssisənin bazarda
mövqeyini qoruyub saxlaya bilməsi üçün onları minimuma endirmək məqsədilə təsirli idarəetmə qərarları
qəbul etməlidir. Maliyyə riskinin idarə olunması, müəyyən dərəcədə maliyyə fəaliyyətində risk hadisələrinin
baş verəcəyini proqnozlaşdırmağa və bu kimi hadisələrin mənfi nəticələrini aradan qaldırmaq və ya azaltmaq
üçün tədbirlər görməyə imkan verən bir sıra metodlar kimi xarakterizə edilə bilər.
Risk idarəetməsində maliyyə risklərinə həmişə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Risk idarəetmə sisteminin
tipik çatışmazlıqları vardır ki, bunlar aşağıdakılardır:
1.Risklərin idarə olunması metodlarının həyata keçirilməsi prosesində natamam müəyyənləşdirmə.
2. Risklərin müntəzəm monitorinqinin olmaması, risk idarəetmə sisteminə cari nəzarətin həyata
keçirilməməsi.
3. Müəssisə üçün maliyyə risklərinin vahid idarəetmə sisteminin olmaması.
Müəssisə fəaliyyətinin səmərəliliyi əsasən maliyyə risklərinin idarəetmə sisteminin effektivliyindən
asılıdır. Müəssisələrin uğurlu fəaliyyəti üçün məhz effektiv risk idarəetmə sistemi təşkil etmək lazımdır.
Maliyyə risklərinin idarəetmə prosesinin özü çox mərhələli və mürəkkəbdir. Maliyyə risklərinin idarə
olunması aşağıdakı mərhələləri əhatə edir: riskin müəyyənləşdirilməsi; risk növünün təyin edilməsi; riskin
təhlili (keyfiyyət və kəmiyyət təhlili); mövcud risklərin potensial təsirinin ölçülməsi.

Maliyyə risklərinin azaldılması metodları

Riskdən
yayınmaq

Riskin təsirinin
məhdudlaşdırılması

Hecirləmə

Diversifikasiya

Riskin
bölüşdürülməsi

Özünü
sığortalama

Şəkil 1. Maliyyə risklərinin azaldılması metodları
Qeyd etmək lazımdır ki, maliyyə risklərinin idarə edilməsi sistemi keyfiyyət və kəmiyyət təhlili
metodlarının kompleks tətbiqini əhatə etməlidir. Bu, risk qiymətləndirməsinin düzgün və aydın şəkildə
aparılmasına imkan verəcəkdir. Belə ki, kəmiyyət təhlili, hər bir riskin meydana gəldiyi təqdirdə ehtimal
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olunan ziyanı müəyyənləşdirir və riskin təsirinin qiymətləndirilməsinə kömək edir. Keyfiyyət təhlili isə riskin
mənbələrini və səbəblərini tapmağa imkan verir. Bu təhlil, şübhəli risk sahələrini müəyyənləşdirməyə, risklərin
ortaya çıxması halında ehtimal olunan nəticələrin proqnozlaşdırılmasına yönəlib.
Biznes fəaliyyətində maliyyə risklərinin idarə edilməsində əsas məqsədlərdən biri onların təsirini
azaltmaqdır. Maliyyə risklərini azaltmaq üçün müxtəlif metodlardan istifadə olunur (Şəkil 1).
İndi isə sxemdə göstərilən maliyyə risklərinin azaldılması metodlarının hər birinin mahiyyətini
açıqlayaq.
1. Riskdən yayınmaq metodu - bu metoddan müəssisədə, ilk növbədə, mənfəət əldə etmək deyil, riskin
özündən yayınmaq üçün istifadə olunur. Bəzən müəssisələr xarici mühitin təsiri ilə bağlı riskə məruz qalırlar.
Həmin təsirlər ölkədəki sosial-iqtisadi vəziyyətdəki dəyişikliklərlə bağlı olur. Bu cür risklərə məruz qaldıqda,
zərərləri azaltmaq üçün ən yaxşı metod bu risklərin baş vermə ehtimalının tamamilə qarşısını almaqdır.
Beləliklə, müəssisədə müəyyən məhsul növünün istehsalı böyük risklərlə müşayiət olunursa və böyük itkilərə
məruz qalma ehtimalı varsa, bu növ məhsulların istehsalını dayandırmaq barədə düşünməyə dəyər.
2. Hecirləmə. Bu gün riskləri azaltmaq üçün çox geniş yayılmış metod hecirləmədir. Valyuta
məzənnələrindəki və qiymətlərdəki dəyişikliklərlə bağlı risklərin təsirlərini azaltmağa yönəldilmiş metoddur.
Bank, birja və ticarət təşkilatları valyuta risklərindən qorunmaq üçün hecirləmədən istifadə edirlər. İstehsalçı
üçün arzuolunmaz və ya alıcı üçün xoşagəlməz riskdən qorunmağa əsaslanır.
3. Riskin təsirinin məhdudlaşdırılması. Bu metod itkilərin baş vermə ehtimalını azaltmaqla risklərin
təsirini məhdudlaşdırmağa əsaslanır. Müəssisədəki zərərləri azaltmaq üçün bu metodun düzgün tətbiqi onların
baş vermə ehtimalını minimuma endirməyə kömək edəcəkdir.
4. Diversifikasiya – bu, bir-biri ilə birbaşa əlaqəsi olmayan müxtəlif investisiya obyektləri arasında
vəsaitin bölüşdürülməsi prosesidir. Diversifikasiya maliyyə riskinin səviyyəsini azaltmaq üçün ən məqbul və
nisbətən az xərc tələb edən yoldur. Eyni zamanda, onu sıfıra endirmək mümkün deyil. Bu mexanizm portfel
investisiya risklərinin minimuma endirilməsinə yönəlib.
5. Riskin bölüşdürülməsi - riski daşımaq üçün məsuliyyətin başqa bir müəssisəyə ötürülməsidir.
Təcrübədə məsuliyyət üçün başqa müəssisəyə ötürülən risklər binalara, tikililərə, maşınlara, avadanlıqlara
ziyan vurması ilə əlaqəli riskləri əhatə edir.
6. Özünüsığorta - zərərləri ödəmək üçün nəzərdə tutulmuş öz sığorta fondunun yaradılmasına əsaslanır.
Fəaliyyəti qaçılmaz risklərlə əlaqəli olan müəssisələr üçün özünüsığorta xüsusilə əhəmiyyətlidir. Özünü
sığortalamaq üçün müəssisə ticarət və ya istehsal fəaliyyəti zamanı ehtimal olunan maliyyə zərərlərini ödəmək
üçün ayrıca bir fond yaradır. Özünün sığortalamanın mənası ondan ibarətdir ki, müəssisə məhz ayrı bir
fonddakı vəsaitlər sayəsində müvəqqəti maliyyə və iqtisadi çətinlikləri ən qısa müddətdə dəf edə bilər. Metodu
tətbiq etmək üçün əsas şərt, potensial riskləri ödəmək üçün fondun həcminin adekvat qiymətləndirilməsidir bu müəssisənin imkanları ilə mütənasib olmalıdır. Riskin böyüklüyünün qiymətləndirilməməsi onun
örtülməməsinə və nəticədə mənfəətin azalmasına səbəb ola bilər. Özünü sığortalamaq halında, müəssisə,
təyinatından asılı olaraq naturada və ya nağd şəkildə yaradıla bilən müxtəlif növ ehtiyat və sığorta fondları
təşkil edir. Ehtiyat fondlarının yaradılması, ilk növbədə, gözlənilməz xərcləri, borcları və müəssisənin ləğvi
ilə bağlı xərcləri ödəmək məqsədi daşıyır.
Riskin azaldılması metodlarının səmərəli istifadəsi işçilərin səriştəsindən və informasiya sistemlərinin
keyfiyyətindən asılıdır. Belə ki, biznesin inkişafı birbaşa menecerin mümkün riskləri düzgün qiymətləndirmək,
onları idarə etmək üçün ən yaxşı metodları seçmək və risklərin qarşısını almaq və ya nəticələrini azaltmaq
üçün təsirli formalar tapmaq bacarığından asılıdır. Bu, həm də, müəssisələrin rəqabət qabiliyyətinin artırılması
və qorunmasında həlledici amil rolunu oynayır. Lakin bir faktı qeyd edək ki, mümkün riskin azaldılması
metodlarının kifayət qədər geniş bir siyahısına baxmayaraq, hər zaman gözlənilməz risk problemi mövcuddur.
İSTEHSAL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ XƏRCLƏR UÇOTUNUN ƏHƏMİYYƏTİ
Hümbətova A. R.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
E-mail: aytac96.a9@gmail.com
Dünyanı öz təsiri altına alan koronavirus (Covid-19) pandemiyasının iqtisadi təsirləri ölkəmizə də mənfi
təsir göstərmişdir. İnkişaf etməkdə olan ölkələr kateqoriyasından olan ölkəmizdə iqtisadi artımın və onu davam
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etdirməyin ən əsas metodlarından biri istehsal və bunun xərclər uçotu ilə əlaqəsi və əhəmiyyətini ələ alacağıq.
Xərclər uçotunun əsas məqsədlərindən biri olan xərc nəzarətinin daha səmərəli həyata keçirilməsində ilk
növbədə standart xərc dəyərlərini nəzərə almaq böyük əhəmiyyət kəsb edir.
İstehsal amillərini (əmək, kapital, ətraf mühit) bir araya gətirərək formalaşan, bir qazanc məqsədi ilə
insanların ehtiyaclarını ödəmək üçün bir təşəbbüskar tərəfindən qurulan iqtisadi formasiyalara müəssisələr
deyilir.
Müəssisələr insan ehtiyaclarını ödəmək və faydaları təmin etmək üçün qurulur. Xidmət, istehsal və
mallara olan tələbatın ödənilməsi müəssisələrin əsas vəzifələrindən biridir.
Mühasibat uçotunu aşağıdakı kimi tərif edə bilərik, məsələn, A müəssisəsinin maliyyə hərəkətlərini
qeyd edən, təsnifləşdirən, şirkətin varlıqlarını, debitor borclarını və borclarını tədris proqramı ilə hesablamaq,
ölçmək və ya təyin etmək və qiymətləndirmə ilə qiymətləndirməklə müəyyənləşdirən Vergi Qanununda
göstərilən tərəzilərlə iş sahəsinin digər əlaqəli tərəfləri ilə birlikdə sahiblərinə hesabat şəklində təqdim edən
bir elmdir.
Mühasibat iki əsas funksiyaya malikdir: təsnifatla qeyd və ümumiləşdirmə. İkincisi, təhlil və şərhdir.
Üç növ var:
- Maliyyə mühasibatı
- Xərclər uçotu
- İdarəetmə uçotu
Xərclər uçotu, əmələ gəlmə baxımından istehsal olunan malların (məhsulların) və ya xidmətlərin maya
dəyərini və bunlarla əlaqəli mal və ya xidmət növlərini təşkil edən xərc növlərinə imkan verən uçot və qeyd
sistemidir.
Xərclər uçotunun əsas məqsədləri
- İstehsal olunan malların xərclərini hesablayaraq satış qiymətlərini müəyyənləşdirmək.
- İstehsal olunan malların maya dəyərinin müəyyən edilməsi və inventar xərclərinin dəyərlərinin
müəyyənləşdirilməsi.
- Xərc növləri, xərc yerləri və xərc daşıyıcıları baxımından möhkəm bir maliyyə nəzarətini təmin etmək.
Rəqabət şəraitində müəssisələrə bazarda üstünlük qazandıran məhsulun keyfiyyəti ilə yanaşı məhsulun
istehsal xərclərini azaltmaqla yaradılan qiymət üstünlüyüdür. Bu, müəssisələr özləri üçün faydalı olan
maliyyələşdirmə sistemlərindən istifadə edərək effektiv xərc nəzarətləri yaratdıqda olur. Əvvəlcə xərclərin
uçotunun əsas məqsədlərindən biri olan xərclərə nəzarətin daha səmərəli edilməsi üçün standart xərc
rəqəmlərini nəzərə almaq daha faydalı olardı. Proqnozlaşdırılan (standart) xərclər ilə faktiki xərclər (birbaşa
material, birbaşa əmək, ümumi istehsal xərcləri və s.) arasındakı xətalar nə qədər az olsa, xərc nəzarətləri o
qədər təsirli olacaqdır. Bu səmərəlilik maya dəyərində və bu səbəbdən satış qiymətlərində bir azalmaya və
nəticədə satışlarda və bu səbəblə müəssisə gəlirlərində artıma səbəb olacaqdır.
Maliyyə hesabatlarının müəssisələrin həqiqi vəziyyətini əks etdirməsi üçün əsas prinsiplərə və
standartlara uyğun olaraq tənzimləmənin yanında tutarlılıq konsepsiyasını nəzərə alaraq iş strukturlarına uyğun
istifadə edəcəkləri metodları seçməli və istifadə etməlidirlər.
GÖMRÜK ORQANLARININ İŞİNİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASI
İSTİQAMƏTLƏRİ
Hüseynov Y.E.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: huseynovyunis7@gmail.com
Məlumdur ki, gömrük fəaliyyətinin səmərəliliyi birbaşa gömrük orqanlarının məqsədi ilə bağlıdır.
Məqsəd nə qədər etibarlı və daha az xərclərlə əldə olunarsa, gömrük xidməti o qədər səmərəli fəaliyyət göstərir.
Əksinə, gömrük xidmətinin səmərəliliyinin artması qarşıya qoyulmuş məqsədlərin reallaşdırılmasını daha da
yaxınlaşdırır. Odur ki, dövlət orqanlarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması, onların bir-biri ilə,
vətəndaşlarla və təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqələrinin yeni keyfiyyət səviyyəsinə keçmək vəzifəsi aktual
problemlərdən biridir.
Gömrük orqanları çox spesifik bir quruluşa malikdir. Bu spesifikliyi nəzərə alaraq onların səmərəliliyini
qiymətləndirmək lazımdır. Səmərəliliyi qiymətləndirərkən və yaxşılaşdırarkən inteqrasiya olunmuş, sistematik
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bir yanaşma tələb olunur. Təbii ki, gömrük orqanının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsində sistematik bir
yanaşma tələb olunur ki, bu da bir sıra göstəricilər sistemindən istifadəni nəzərdə tutur. Hər hansı bir prosesin
bütün aspektlərini və xüsusiyyətlərini yalnız bir göstəricidən istifadə etməklə xarakterizə etmək mümkün
deyildir. Eyni zamanda, göstəricilər sistemindən istifadə edərək alınan qiymətləndirmənin nəticələri onun
qurulma keyfiyyətindən, tədqiq olunan hadisələrin mahiyyətinin bu göstəricilər vasitəsilə əks olunmanın
etibarlılığından, tamlığından və dəqiqliyindən asılı olacaqdır.
Gömrük orqanlarının istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olmadıqları göz qabağındadır. Əldə etdikləri iqtisadi
nəticə daha çox dərəcədə gömrük işinin intensivliyindən deyil, xarici amillərin təsirindən asılıdır. Onlar
maliyyə, ərzaq, ətraf mühit, informasiya və digər təhlükəsizlik növlərinin təmin edilməsində iştirak edirlər.
Milli iqtisadiyyatın artan inteqrasiyası kontekstində Azərbaycanın mütərəqqi iqtisadi inkişafına kömək edir.
Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin qorunması həmişə gömrük orqanlarının fəaliyyətinin əsas məqsədlərindən
biri olmuşdur. Bundan əlavə, gömrük orqanları tərəfindən yerinə yetirilən funksiyalar olduqca genişdir.
Gömrük orqanları həmçinin informasiya və məsləhət funksiyaları da yerinə yetirirlər ki, buraya da aşağıdakılar
daxildir: maraqlı şəxslərə gömrük hüquq münasibətləri sahəsində hüquq və vəzifələrini izah etmək,
səlahiyyətləri daxilində xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarına hüquqlarını həyata keçirərkən kömək göstərmək,
beynəlxalq daşımaların mallarına və nəqliyyat vasitələrinə münasibətdə gömrük əməliyyatlarının aparılması,
gömrük işləri sahəsində məlumatlandırma və məsləhətləşmə, dövlət orqanlarına, təşkilatlara və vətəndaşlara
gömrük işləri barədə məlumat vermək və s.
Gömrük orqanları fiskal funksiyanı da yerinə yetirir ki, bu da gömrük rüsumlarının, vergilərin və digər
ödənişlərin toplanması ilə əlaqələndirirlir. Bu funksiyanın həyata keçirilməsi ilə əlaqəli münasibətlərin
tənzimlənməsi müxtəlif hüquqi qüvvəyə malik müxtəlif normativ hüquqi aktlara əsaslanır. Gömrük
orqanlarının bu funksiyası bir çox müəllif tərəfindən xarici iqtisadi fəaliyyətin gömrük tənzimlənməsinin
iqtisadi vasitələri sistemi ilə əlaqəli ilkin, prioritet kimi qəbul edilir.
Gömrük orqanlarının işinin səmərəliliyi ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının strateji hədəflərinin, eləcə də
bütün milli iqtisadiyyatın səmərəliliyinə təsir göstərən bir amil kimi gömrük siyasətinin vəzifələrinin həyata
keçirilməsi ilə birbaşa bağlıdır. Gömrük fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması dəyişən xarici mühitdən və
dövlətin daxili siyasətindən asılı olaraq fəaliyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılması yolu ilə təmin edilməlidir.
Bu da son nəticədə bu sahədən büdcə daxilolmalarının həcminin artmasına gətirib çıxaracaqdır.
Aşağıdakı cədvəldə Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən büdcə daxilolmaları haqqında məlumat
verilmişdir.
Cədvəl. Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən büdcə daxilolmaları haqqında məlumat
Yığım
Məbləğ (min AZN)
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
Gömrük rüsumları üzrə
827447,30
1109478,47
1016609,0
ƏDV üzrə
2223775,50
3004082,15
2741485,0
Aksizlər üzrə
165334,50
249632,58
143511,1
Yol vergisi üzrə
36521,60
45431,64
36637,1
Cəmi
3253078,90
4408624,84
3938242,2
Mənbə: Dövlət Gömrük Komitəsi
Cədvələ diqqət yetirsək görərik ki, 2020-ci il ərzində Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən dövlət
büdcəsinə 3938242,2 min manat vəsait daxil olmuşdur ki, bu da 2018-ci illə müqayisədə 685163,3 min manat
və yaxud 21,1% çox, 2019-cu illə müqayisədə isə 470382,64 min manat və yaxud 12% azalmışdır. 2019-cu
illə müqayisədə Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən büdcə daxilolmalarının azalmasının səbəbi COVİD-19
pandemiyasının yayılması olmuşdur. Odur ki, gömrük orqanlarının qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri
COVİD-19 pandemiyasının nəticələrinin aradan qaldırmaqla fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasıdır.
Ümumilikdə, gömrük orqanlarının işinin səmərəliliyinin artırılması üçün aşağıdakı addımlar atılmalıdır:
- düzgün seçilmiş gömrük siyasətinin məqsədləri və onlara çatma yolları, eləcə də gömrük
prosedurlarının yüksək keyfiyyətlə həyata keçirilməsi istiqamətləri müəyyən edilməli;
- informasiya mənbələrindən istifadənin səmərəliliyi artırılmalı – bu, gömrük siyasəti və gömrük
inzibatçılığının məqsədlərini həyata keçirməyə yönəlmiş müəyyən idarəetmə qərarları qəbul edilərkən sənəd
dövriyyəsinin keyfiyyətini artıracaqdır.
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- maddi-texniki bazasının səmərəliliyi artırılmalı - bu, dövlət büdcəsindən gömrük sisteminə yatırılan
hər bir manatın real iqtisadi təsirini artıracaq və bu da gömrük işçilərinin saxlanılması xərclərinin azaldılmasına
kömək edəcəkdir.
Hər bir gömrük orqanının işinin səmərəliliyinin artması bütövlükdə gömrük xidmətinin səmərəliliyi
səviyyəsinin artması ilə birbaşa mütənasibdir. Beləliklə, gömrük orqanlarının işinin səmərəliliyinin artırılması,
yalnız ümumi qanunvericilik bazasında deyil, həm də gömrük sisteminin hər bir elementində dəyişikliklər baş
verməsi şərti ilə mümkündür.
AQRAR SAHƏNİN İNKİŞAFINDA SUBSİDİYA QAYDALARININ
TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNİN ROLU
Hüseynova A.N.
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
E-mail: aybeniz919@mail.ru
Müasir dövrdə aqrar sahənin inkişafının dövlət dəstəyi, onun mühüm tərkib hissələrindən biri olan
subsidiyasız təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Fermerlərə dövlət büdcəsindən verilən əvəzsiz maliyyə vəsaiti
olan subsidiya kənd təsərrüfatının rəqabətədavamlılığının və ixrac potensialının artırılmasında, milli ərzaq
təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynayır. Şübhəsiz ki, aqrar sahədə aparılan islahatlar, kənd
təsərrüfatının inkişafının keyfiyyətcə yeni mərhələyə daxil olması digər tədbirlərlə yanaşı subsidiya
mexanizminin təkmilləşdirilməsini tələb edir.
Bu baxımdan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 iyun tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilən
“Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılması Qaydası”nın əhəmiyyəti böyükdür. Qərara
əsasən, Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən “Subsidiya” informasiya sistemi
yaradılmış və Qaydaya uyğun olaraq subsidiyaların verilməsi təmin edilir.
1999-cu ildən etibarən ölkəmizdə istehsalçıları torpaq vergisindən başqa bütün növ vergilərdən azad
olunan kənd təsərrüfatı istehsalçılara hazırda bitkiçilik üzrə əkin, məhsul, toxum, heyvandarlıqda
heyvan,barama,arıçılığa görə subsidiyalar verilir.
“Aqrar sahədə yeni subsidiya mexanizminin yaradılması haqqında” Fərmanla subsidiyaların fermerlərə
vahid mexanizm vasitəsilə çatdırılması təmin edilir. Subsidiyaların verilməsi üçün fermerlərin Elektron Kənd
Təsərrüfatı İnformasiya Sistemində (EKTİS) qeydiyyatdan keçməsi şəffaflığın təmin edilməsi ilə yanaşı
ölkədə kənd təsərrüfatı istehsalçılarının vahid elektron bazasının yaradılmasına səbəb olmuşdur.
Subsidiyaların verilməsində diferensial yanaşmanın tətbiq olunması da aparılmış təkmilləşdirmələrin ən
mühüm istiqamətlərindən biridir. Mövcud qaydalar görə bitkiçilik sahəsində bitkilər və regionlara görə əkin,
məhsul və toxum əmsallarının, toxum və ting kvotaları və əkin ehtiyacları müəyyən edilmişdir. Baza məbləği
200 manat olmaqla 2021-ci ildə əkin əmsalları və əkin subsidiyalarının məbləğinin bəzi istisnalar olmaqla
2020-ci illə eyni saxlanılıb.
Subsidiyalar fermerlərə nağdsız şəkildə, yəni kartlar vasitəsilə verilir. Fermerlər bu kartın balansında
olan məbləğin 25 faizini nağd, qalan 75 faizini isə nağdsız şəkildə istifadə edə bilirlər. Təqvim ili ərzində
istifadə edilməyən subsidiya məbləği isə büdcəyə qaytarılır. Yeni Qaydaya görə, əkin subsidiyası - fermerlərə
əkin, çoxillik əkmə altında olan kənd təsərrüfatı yerlərində həmin yerlərin təyinatına uyğun kənd təsərrüfatı
bitkilərinin becərilməsi üçün istifadə etdikləri kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin alınmasına sərf olunan
xərclərin bir hissəsini kompensasiya etmək məqsədilə bitki becərilən sahənin hər hektarına görə verilən
subsidiyadır. Burada “kənd təsərrüfatı istehsal vasitələri” dedikdə mineral gübrə, biohumus, sertifikatlı toxum,
ting və pestisid başa düşülür.
Yanacaq və motor yağlarına görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 50 manat, habelə buğda və çəltik
əkinlərinə görə əlavə 40 manat məbləğində subsidiya ödənilir. Eyni zamanda, istehsalçılara dövlət tərəfindən
mineral gübrəyə görə maksimum 50 manat, pestisidə görə 150 manatadək dəstək verilir. Yenilik bu sahədə
neqativ halların qarşısını almaqla subsidiyaların təyinatı üzrə səmərəli istifadəsinə imkan yaradıb. Belə ki, əkin
subsidiyaları üzrə əmsalların kənd təsərrüfatının prioritetləri üzrə müəyyən edilməsi, eyni zamanda, fermerə
subsidiyanın 75 faizindən yalnız nağdsız formada yararlanmaq imkanının verilməsi bu sahədə sui-istifadəyə
şərait yaratmır.
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Subsidiyaların verilməsində monitorinq və qiymətləndirmələrin aparılması məqsədilə çarpazyoxlama,
yerüstümüşahidə və yerində müşahidə kimi üsullardan istifadə olunur.
Subsidiyaların verilməsinin yeni mexanizmində ən mütərəqqi məqamlardan biri də kooperasiyanın
təşviq edilməsidir. Belə ki, 50 hektardan çox torpaq sahəsində aparılan əkinə görə kənd təsərrüfatı
kooperativlərinə 10% artıq əkin subsidiyası ödənilir.
Aqrar sektorda 2021-ci il üçün subsidiyaların məbləği hesablandığı zaman dizel yanacağındakı qiymət
artımının nəzərə alınması və həmin qiymət artımından yaranan fərq nəzərə alınmaqla subsidiya məbləğinin
hesablanması təklif edilir. Bu zaman dizel yanacağının qiymətinin artmasının kənd təsərrüfatı məhsullarına
təsirlərini minimumlaşdırmaq mümkün olacaq. Subsidiya məbləğinin artırılması imkan verəcək ki, aqrar
sektorda istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərindəki potensial artımın qarşısı alınsın və
qiymətlərdəki stabilliyi qoruyub saxlamaq mümkün olsun.
BEYNƏLXALQ STANDARTLARA ƏSASƏN KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ
HESABATLARININ TƏNZİMLƏNMƏSİ İSTİQAMƏLƏRİ
Hüseynzadə S.A.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: surayya.huseynzadeh@gmail.com
19№-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı “Təşkilatların maliyyə hesabatları və Konsolidə edilmiş
maliyyə hesabatları üzrə” kommersiya təşkilatları üçün Respublika Maliyyə Nazirliyinin 19.12.2007-ci il
tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir. Bu Standart “Konsolidə edilmiş və fərdi maliyyə hesabatları” adlı 27№-li
Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı əsasında hazırlanmışdır.
19№-li Standartın əsas məqsədi maliyyə hesabatlarını qrup adından təqdim edən müəssisələr
tərəfindən tətbiq edilməli olan qaydaların müəyyən olunmasıdır.
Müəssisələr qrupu tərəfindən vahid mühasibat uçotu subyekti kimi təqdim edilən maliyyə hesabatları
konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları adlanır.
Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları fəaliyyətin aşağıdakı növləri üzrə tərtib edilir: sənaye
müəssisələrinin əsas fəaliyyəti; tikinti,quraşdırma,təmir-tikinti,qazma,lahiyə və axtarış təşkilatlarının əsas
fəaliyyəti; topoqrafiya-geodeziya və geoloji təşkilatlarının əsas fəaliyyəti; elmi təşkilatların əsas fəaliyyəti;
maddi-texniki təchizat və satış üzrə təşkilatların əsas fəaliyyəti; ticarət və ictimai iaşə təşkilatlarının əsas
fəaliyyəti; kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üzrə təşkilatların əsas fəaliyyəti; hesablama mərkəzlərinin
və informasiya hesablama xidmətinin əsas fəaliyyəti; nəqliyyat təşkilatlarının əsas fəaliyyəti; avtomobil
yollarının təmiri və saxlanılması üzrə təşkilatların əsas fəaliyyəti; mənzil-məişət təsərrüfatı təşkilatlarının əsas
fəaliyyəti; xarıcı iqtisadi təşkilatların əsas fəaliyyəti.
Konsolidə edilmiş hesabat hüquqi cəhətdən müstəqil sayılan müəssisənin hesabatı deyildir. Onun əsas
məqsədi vergiyə cəlb olunan mənfəəti müəyyənləşdirmək deyil, yalnız korporativ ailənin fəaliyyəti haqqında
ümumi təsəvvür yaratmaqdan ibarətdir.
Konsolidasiya dedikdə, şirkətin və yaxud qrupun maliyyə hesabatlarının eyni adlı maddələrinin sadəcə
olaraq cəmlənməsini başa düşmək düzgün olmazdı. Korporativ ailənin üzvləri arasındakı sövdələşmələr
konsolidə edilmiş hesabatlara daxil olmur. Burada yalnız aktivlər və öhdəliklər, habelə gəlir və xərclər
göstərilir. Korporasiyadaxili hər hansı bir maliyyə-təsərrüfat əməliyyatı konsolidasiya prosesinə daxil edilmir.
Dünyanın ən nüfuzlu təşkilatlarından sayılan Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları Komitəsi həmin
problemlə bağlı baş standart hazırlamışdır. Digər sənədlərdə də olduğu kimi, qeyd olunan standartlar da
məsləhət xarakteri daşıyır və icrası hüquqi cəhətdən məcburi xarakter daşımır. Bu sahədə Avropa İttifaqı
çərçivəsində də xeyli iş görülmüşdür və 1983-cü ildə “Uçot və konsolidasiya edilmiş hesabat” adında məşhur
Yeddinci Direktiv hazırlanmış və qəbul edilmişdir. Maliyyə hesabatlarının konsolidasiyası ideyasının təşəkkül
tapması tarixində adı qeyd olunan Yeddinci Direkrivin xüsusi yeri vardır.
Yeddinci Direktiv konsolidə edilmiş hesabatın tərkibini balans, maliyyə nəticələri haqqında hesabat,
müxtəlif maddələrə aid qeydlər və analitik açıqlamalar olaraq müəyyənləşdirmişdir. Buna uyğun olaraq
sənədlər konsolidə edilmiş hesabat şəklində rəsmiyyətə salınmalıdır. Yeddinci Direktivə əsasən qeyd edə
bilərik ki, yerli icra hakimiyyəti orqanları onların ərazisində yerləşən əsas şirkətdən konsolidə edilmiş hesabat
tələb etmək hüququna malikdirlər.
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Respublika müəssisələrində konsolidə edilmiş hesabatların tərtib edilməsi aşağıdakı mühüm
vəzifələrin həllinə şərait yaradır: Korporativ birliklər (transmilli korporasiyaları da daxil etməklə) üçün
ümumiləşdirici hesabatların tərtibi proseslərinin unifikasiyası və sadələşdirilməsi; Şirkətin fəaliyyətinin
müqayisəli təhlilinin təminatı; Nəhəng korporativ qrupların fəaliyyətinə dövlət orqanları tərəfindən nəzarətin
həyata keçirilməsi
Konsolidə edilmiş hesabatın tərtib olunması texnikası səhmlərin nəzarət paketinin əldə olunması
metodundan asılıdır. Beynəlxalq Standartlara görə iki metod tövsiyə olunur:
- Kapitalların birləşdirilməsi ;
- Səhm paketlərinin satın alınması
Ümumi şəkildə korporativ qrupları bir ana və bir neçə övlad şirkətlərin birləşməsi şəklində təsəvvür
etmək olar. Tərkibində övlad müəssisə və asılı təşkilatlar olan ana müəssisə qanunvericilikdə nəzərdə tutulan
müddətdə və qaydada konsolidə edilmiş maliyyə hesabatını təqdim etməlidir.
Əsas müəssisə aşağıdakı hallarda konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarını təqdim etməkdən azad oluna
bilər:
- əsas müəssisənin özü və digər müəssisənin tam və ya qismən mülkiyyətində olan törəmə müəssisədirsə
və onun digər mülkiyyətçiləri, həmçinin səsvermə hüququna malik olmayan mülkiyyətçiləri əsas müəssisənin
konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarını təqdim etməməyindən xəbərdardır və buna etiraz etmirlərsə;
- əsas müəssisənin hər hansı son və ya aralıq müəssisəsi ictimaiyyət tərəfindən sərbəst istifadə edilməsi
üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olan konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarını təqdim edirsə.
Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatı hazırlayan zaman müəssisə aktiv və passivlərini, yəni öhdəlik,
kapital, gəlir və xərclərini toplamaqla əsas və onun törəmə müəssisələrinin maliyyə hesabatlarını birləşdirir.
Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatı qrup haqqında maliyyə məlumatlarının vahid iqtisadi subyekt olaraq
təqdim edilməsi üçün aşağıdakı addımlar atılmalıdır:
- Əsas müəssisənin hər bir törəmə müəssisəyə qoyduğu investisiyaların balans dəyəri və əsas
müəssisənin hər bir törəmə müəssisənin kapitalındakı payı ləğv edilir;
- Törəmə müəssisənin hesabat dövrü üzrə mənfəət və ya zərərində azlıqların payı müəyyənləşdirilir;
- Törəmə müəssisənin xalis aktivlərindəki azlıqların payı əsas müəssisənin onlarda olan səhmdar
payından ayrıca olaraq müəyyənləşdirilir.
Əgər törəmə müəssisənin fəaliyyəti qrupa daxil olan başqa müəssisənin fəaliyyətindən fərqlənirsə, bu
zaman həmin törəmə müəssisə konsolidasiyadan kənarlaşdırılmalıdır.
Əsas müəssisə, investisiya obyektinin maliyyə və əməliyyat siyasətini idarə etmək səlahiyyətini
itirərsə o zaman həmin müəssisə üzərində nəzarəti də itirir. Mütləq və ya nisbi mülkiyyət səviyyəsində
dəyişikliyin baş verib-verilməməsindən asılı olmayaraq nəzarət itirilə bilər.
Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında istifadə olunan müəssisənin və onun törəmə
müəssisələrinin maliyyə hesabatları eyni hesabat tarixində hazırlanmalıdır. Əsas müəssisə ilə törəmə
müəssisənin hesabat tarixləri arasında fərq olduqda, törəmə müəssisə konsolidasiya məqsədləri üçün əsas
hesabat tarixinə uyğun olan əlavə maliyyə hesabatlarını hazırlayır.
LİKÖR-ARAQ MƏMULATININ TƏSNİFATI, ÇEŞİDİ VƏ KEYFİYYƏT EKSPERTİZASI
İbadova S.R.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
E-mail: sevil.ibadova.98@mail.ru
Likör – araq məmulatları rektifikat etil spirtindən, meyvəli – giləmeyvəli və ətirli xammaldan alınan
dəmləmələr, şəkərli şərbət, efir yağlarının, konyakın, limon turşusunun və digər qida məhsullarının, həmçinin
arağın əlavə edilməsi ilə alınan müxtəlif spirtli şirələrin, morsların və ətirli spirtlər əsasında hazırlanan tünd
spirtli içkilər qrupuna aiddir.
Tədqiqat işinin məqsədi likör – araq məmulatlarının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi və əmtəə
ekspertizasının bazar iqtisadiyyatı şəraitində istehsalçıların effektiv fəaliyyətini təmin edən nəzəri məsələlərin
ümumiləşdirilməsindən ibarətdir. Göstərilən məqsədə müvafiq olaraq likör – araq məmulatlarının tədqiqatında
aşağıdakı əsas məsələlər qarşıya qoyulmuşdur: nəzəri və metodiki əsaslarını nəzərdən keçirmək; qablaşdırılma
və markalama xüsusiyyətləri ilə tanış olmaq; eyniləşdirmə meyarlarını və metodlarını qeyd etmək;
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saxtalaşdırılma vasitələrini və üsullarını, onun aşkar edilməsi metodlarını öyrənmək; keyfiyyət ekspertizasının
aparlmasının və onun nəticələrinin tərtib edilməsinin praktik təcrübəsini qazanmaq.
Ekspertizanın aparılmasında əsas məqsəd Bakı ticarət şəbəkəsində əhaliyə təklif olunan likör-araq
məmulatının keyfiyyət göstəricilərini öyrənmək və onların keyfiyyətinin qüvvədə oan standartların tələbinə
müvafiqliyini müəyyən etməkdir.
Bu sahədə əsas vəzifə lıkör-araq məmulatının orqanoleptiki, fiziki-kimyəvi və ekoloji təmizlik
göstəricilərinin öyrənilməsdir.
Tədqiqatın predmeti tamlı malların spirtli içkilər bölməsidir. Tədqiqat obyekti Bakı ticarətində realizə
olunan “Tünd likör”, “Nalivka”, “Punş” və “Şirin nastoyka”-dır.
İşin predmeti likör – araq məmulatlarının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin və əmtəə ekspertizasının
təşkilidir.
Ekspertizanın informasiya bazası ГОСТ 7190-2013 “Likör – araq məmulatları. Ümumi texniki şərtlər”,
ГОСТ 4827 -70 “Likör – araq məmulatları. Butulkalara tökülmə, qablaşdırma, markalama, daşınma və
saxlama”, likör – araq məmulatları nümunələrinin seçilmə aktıdır.
Qeyd olunmalıdır ki, hazırda istehsal edilən məmulatların çeşidini 14 qrupda birləşdirirlər, buların çeşid
sayı 500-dən çox adda mövcuddur. Likör – araq məmulatlarının təsnifaıtının əsasında onların kimyəvi
tərkibinin göstəriciləri durur, bu göstəricilər həmçinin içkilərin orqanoleptik xassələrini və orqanizmə fizioloji
təsirini təyin edir.
Tərkibindən və dad xassələrindən asılı olaraq likör – araq məmulatları aşağıdakı növlərə bölünür: şirin
içkilər (tünd likörlər, desrt likörləri, kremlər, nalivkalar, şirin nastoykalar, desert içkiləri, punş və aperitivlər);
acı içkilər (acı nastoykalar və balzamlar); vitaminli içkilər.
Tündlüyündən, ümumi ekstraktın və şəkərin kütlə payından asılı olaraq likör – araq məmulatları 14
qrupa bölünür: tünd likörlər; desert likörləri; emulsiya likörlər; kremlər; nalivkalar; punşlar; şirin nastoykalar;
kəmşirin nastoykalar; kəmşirin zəif dərəcəli nastoykalar; acı nastoykalar; acı zəif dərəcəli nastoykalar; desert
içkiləri; aperitivlər; balzamlar; kokteyllər.
Xammal növünə görə likör-araq məmulatı aşağıdakı qruplara bölünür: meyvəli – giləmeyvəli
(nalivkalar, kremlər, likörlər və desert içkiləri); qarışıq (balzamlar, punşlar, kokteyllər); ədviyyəli - ətirli bitki
(acı içkilər, aperitiv şirələr); südlü, yumurtalı məhsullar (emulsiya likörləri).
Spirtin miqdarına görə likör-araq məmulatı aşağıdakı qruplara bölünür: tünd (tünd likörlər, şirələr,
balzamlar, kokteyllər); orta tünd (nalivkalar, kremlər, punşlar, aperitivlər, emulsiya likörləri); zəif dərəcəli
(desert içkiləri, qazlı və qazsız içkilər).
Şəkərin miqdarına görə likör-araq məmulatı aşağıdakı qruplara bölünür: yüksək şəkərli (nalivkalar,
kremlər, punşlar, likörlər); orta şəkərli (şirin şirələr, kokteyllər, emulsiya likörləri); az şəkərli (kəmşirin şirələr,
nalivkalar, tünd kokteyllər və s.).
Tündlüyünə görə likör-araq məmulatı aşağıdakı qruplara bölünür: yüksək dərəcəli (96 % qədər spirt –
etil spirti); tünd (31 – 65 % spirt - balzamlar, brendi, rom, cin); orta alkoqollu (9 – 30 %, likör – araq
məmulatları, şərablar).
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda likör-araq məmulatı istehsal edən ayrıca müəssisə yoxdur. Şərab
zavodlarının sexlərində müxtəlif çeşiddə araqlar hazırlanır və satışa verilir. Bakı ticarətində realizə olunan
likör-araq məmulatı əsasən xarici ölkələrdən, o cümlədən Rusiyadan, Polşadan, Almaniyadan və digər
ölkələrdən gətirilir. Bu mövzunun işlənib hazırlanması bizim dövrümüzdə keyfiyyətsiz alkoqollu məhsullarla
zəhərlənmələrin sayının artması ilə əlaqədar xüsusilə aktual və vacibdir. Hazırda likör – araq məmulatlarının
saxtalaşdırılmasının araq və konyak üçün də səciyyəvi olan bir çox ümumi üsul və vasitələri mövcuddur.
LİKÖR-ARAQ MƏMULATININ FİZİKİ-KİMYƏVİ GÖSTƏRİCİLƏRİNİN
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
İbadova S.R.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
E-mail: sevil.ibadova.98@mail.ru
Likör – araq məmulatlarının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi zamanı baxışı, hər şeydən əvvəl, onların
qablaşdırılmasının, ağzının bağlanmasının və markalamanın vəziyyətindən başlayırlar. Xarici tərtibatı yaxşı,
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kafi və ya pis kimi qiymətləndirirlər. Butulkaya içindəki ilə birlikdə keçici işıqda baxaraq ilkin olaraq içkinin
rəngini və şəffaflıq dərəcəsini, bulantının, çöküntünün, kənar qarışıqların olmasını müəyyən edirlər.
Butulkanın açılmasından sonra onun içindəkini təmiz, quru ölçü silindrinə tökərək doldurulmasının tamlığını
təyin edirlər.
Sonra isə nümunənin bir hissəsini spirtin, ümumi ekstraktın, şəkərin və limon turşusuna hesabla
turşuluğun miqdarına dair tədqiq edirlər; araqlarda tündlüyü, qələviliyi, aldehidlərin, sivuş yağlarının, efirlərin
miqdarını, metil spirtinin olmasına dair nümunəni təyin edirlər.
Likör – araq məmulatları orqanoleptik göstəricilərinə görə hər konkret ad üçün reseptura ilə nəzərdə
tutulan xarakterik ifadə edilmiş rəngə, dada və ətrə malik olmalıdır.
Likör – araq məmulatlarının dequstasiya nəticələri keyfiyyət və ekspertizanın qiymətləndirilməsi
zamanı təyinedicidir. Bizim iybilmə və dad reseptorlarımız öz həssaslığına görə mövcud fiziki – kimyəvi
metodlardan çox üstün olduğuna görə dequstasiya nəticəsində aşkar edilən keyfiyyət göstəriciləri (onların
subyektivliyinə baxmayaraq) doğru qəbul edilir.
Likör – araq məmulatlarının orqanoleptik xassələrini 10 – ballıq sistemə əsasən qiymətləndirirlər:
şəffaflıq və rəng – 2,0 bal; ətri – 4,0 bal; dad – 4,0 bal.
Keyfiyyətin balla qiymətləndirilməsi xüsusi cədvəllərdə verilir, bu cədvəllərə əsasən balların cəmindən
asılı olaraq likör-araq məmulatının keyfiyyətini “əla”, “yaxşı”, “kafi”, “qeyri - kafi” kimi qiymətləndirilir.
İçkinin şəffaflığını və rəngini, onun ətrini və çalarlarını təyin edərək nümunənin qalan hissəsini
orqanoleptik tədqiqatını aparırlar. İçkinin sınaqdan keçirilməsi zamanı xarakterik dad xüsusiyyətlərini (şirin,
ədviyyəli – şirin, şirin sərinləşdirici, turşa – şirin, ədviyyəli, acı, yüngül büzüşdürücü acı, yandırıcı – acı,
yumşaq), əsas dadın və tamların harmonikliyini, dadın, spirtin assimilyasiyasını, içkilərin konsistensiya hissini
(yağlılıq, məxmərilik, dad hisslərinin tamlığı), ətrini və onun istifadə edilən xammala, buketə uyğunluğunu və
spirt qoxusunun assimilyasiyasını aşkar edirlər.
Xarici görünüşünə görə içkilər (emulsiya likörləri istisna olmaqla) kənar əlavələr olmadan şəffaf
olmalıdır. Likör – araq məmulatı olan butulkanı çevirdikdə müşahidə edilən və çalxaladıqda yoxa çıxan
bulanıq damcının yaranmasına yol verilir. Emulsiya likörləri kənar əlavələr olmadan həmcins qeyri - şəffaf
mayedir.
Tədqiqat obyekti kimi Bakı ticarət şəbəkəsində satılan Tünd likör – “Benediktin”, Nalivka –
“Çiyələkli”, Punş – “Albalı” və Şirin nastoyka – “Ərikli” götürülmüşdür.
Etil spirtinin təyini areometrik metodla aparılmışdır. Metod analiz edilən məmulatdan spirtin
əvvəlcədən distillə edilməsindən sonra alınan distilyatda spirt üçün areometrlə etil spirtinin həcm payının
ölçülməsinə əsaslanmışdır.
Likör – araq məmulatlarında şəkərin kütlə payını birbaşa titrləmə metodu ilə təyin etmişik. Metod
mis – oksidin (2 +) invert şəkərlə mis – oksidə (1 +) qədər bərpa edilməsinə əsaslanmışdır.
Likör – araq məmulatlarında ümumi ekstraktın kütlə konsentrasiyasını refraktometrik metodla təyin
etmişik. Metod (20,0 ± 0,2)°С temperaturda quru maddələrin kütlə konsentrasiyasının refraktometrlə təyin
edilməsinə əsaslanmışdır.
Tədqiqatın nəticələri aşağıdakı cədvədə verilmişdir
İçkinin adı

Tünd likör “Benediktin”
Nalivka -“Çiyələkli”
Punş -“Albalı”
Şirin nastoüka - “Ərikli”

Göstəricilər
Şəkərin miqdarı
(q/100 sm3)
36,86
31,9
34,93
19,13

Spirtin həcmə görə
faizlə miqdarı
39,93
18-,5
18,2
19,93

Ekstraktlı madələrin
miqdarının (q/100sm3)
35,86
29,86
35,93
20,86

Tədqiqatın nəticələrini müqayisə edərkən məlum olmuşdur ki, likör-araq məmulatında etil spirtinin,
şəkərin və ekstraktlı madələrin miqdarı standartın və ədəbiyyat məlumatlarının orta qiymətinə uyğundur.
Tədqiqat nəticələri ryazi-statistik üsulla işlənmişdir.
Riyazi-statistik hesablamaların nəticələri də yaxşıdır. Orta hesabi qiymətin səhvi vahiddən çox azdır
(0,15-0,14), hesablamalarda nisbi xəta vahidə yaxın (1,2-1,5) olduğundan hasablamalar yaxşı hesab edilir.
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SERTİFİKATLAŞDIRMA VƏ AKKREDİTLƏŞDİRMƏ PROSESLƏRİNDƏ İSO 9001
STANDARTININ ROLU
İbrahimova S.Y.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
E-mail: samire-ibrahimova@inbox.ru
Sertifikatlaşdırma və akkreditləşdirmə proseslərində də keyfiyyət anlayışı önəmlidir. Sertifikatlaşdırma
hər hansısa məhsula və ya müəssisəyə uyğun standartlara və uyğun keyfiyyət göstəricilərinə malik olması ilə
bağlı tətbiq edilən prosesdir. Bunun uyğun keyfiyyət göstəricilərinə malik olan səlahiyyətli orqan tərəfindən
tənzimlənməsi vacibdir.
Akkreditləşdirmə isə hər hansısa orqana səlahiyyətli orqan tərəfindən uyğun standartlarda olması ilə
bağlı verilən səlahiyyətdir. Bu kimi fəaliyyətə də icazənin uyğun keyfiyyətlərə malik orqan tərəfindən
verilməyi vacibdir, çünki bu kimi səlahiyyət verildikdən sonra həmin orqan müəyyən sahə üzrə səlahiyyətli
olur və başqa müəssisələrə müxtəlif sahələrdə yoxlama və kalibrləmə işlərini həyata keçirir. Bu kimi hallarda
şəffaflığı təmin etmək məqsədilə belə səlahiyyətlərin yalnız uyğun keyfiyyət göstəricilərinə malik orqanlar
tərəfindən aparılmağı daha məqsədə uyğundur.
İSO 9001:2015 Keyfiyyətin İdarəetmə Standartına əsasən keyfiyyətin yüksəldilməsində aşağıdakı
mərhələlər izlənməlidir:
Liderlik – Bu əsas başda olan səlahiyyətli şəxs tərəfindən bu sistemin idarə edilməsidir.
Politika – Bu keyfiyyət politikasının qurulması və qarşı tərəfə ötürülməsi mərhələsidir.
Planlama – Riskləri, dəyişiklikləri və fürsətləri planlama mərhələsidir.
Dəstək – Bu mərləhə prosesdə yardımçı olan hər şeydən bəhs edir. Yəni, komanda, uyğun normativ
sənədlər, izləmə və ölçmə mənbələri və.s
Tədqiqat – Burda isə müştəri ilə görüşmə, mal və xidmətlər üçün şərtlərin təyin edilməsi, gözdən
keçirilməsi, şərtlərin dəyişdirilməsi, yaratma və qurma işlərinin yoxlanılması, qurulması, 2-ci bir şəxslər
tərəfindən yoxlama işlərinin aparılması mərhələsidir.
Performansın dəyərləndirilməsi – izləmə, ölçmə, analiz və dəyərləndirmə mərhələsidir.
İSO 9001 standartının bu metodlarından istifadə edərək, sertifikatlaşdırma və akkreditləşdirmə
proseslərinin yüksəldilməsinə nail ola bilərik.
İŞĞALDAN AZAD OLUNAN TORPAQLARDA İNVESTİSİYA QOYULMALI OLAN SAHƏLƏR
VƏ PERSPEKTİVLƏRİ
İsgəndərli F.İ.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: famil.isgenderli@gmail.com
Zaman keçdikdə elmin texnikanın inkişaf etməsi bütün elmlərədə təsir etdi. Elmin inkişafı elm
sahələrində yeni üsulların və metodların tədbiq edilməsinə gətirib çıxartdı. Elmin surətli inkişafı
iqtisadiyyatada öz təsirini göstərdi, yeni iqtisadi sahələr yarandı, ənənəvi investisiya sahələrində isə daha çox
mənfəət və nəticə əldə etmək üçün innovasiyalardan istifadə genişləndirildi.
İşğaldan azad olunan torpaqlarda illərdi hərbi poliqon kimi istifadə edildiyindən sovet imperiyasından
qalmış infrastruktutun da bərbad hala gəldiyi üçün və heç bir iqtisadi sahədə investisiya qoyulmaması bu
torpaqlarda ciddi məbləğlərdə investisiya lahiyyələri tələb edir. Hərbi silah suratlardan təmizləndikdən sonra
insanların öz torpaqlarına köçürülməsi həmçinin köçürüləcək vətəndaşların öz həyat və fəaliyyətlərin davam
etdirməsi məqsəd ilə bir sıra vacib iqtisadi sahələrə investisiya və quruculuq işləri aparılmalıdır. Bu sahələr
aşağıdakılardır.
1.Enerji-Enerji infrasturukturunun köhnə və baxımsız olmasından bura köçürüləcək yüz minlərlə
Azərbaycan vətəndaşının tələblərin ödəməyəcək. Ərazilərimizin coğrafi baxımdan əlverişli mövqeyi bu sahəyə
qoyulacaq invstisiyalara istiqamət verəcək. Ərazidə olan bir neçə növ mənbədən qidalanan çaylar SES enerjisi,
düzənlik və dağ ətəyi ərazilərdə günəş enerjisi, hətda bəzi bölgələrdə isə külək enerjisindən faydalanmaq olar.

236

Magistrantların XXI Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2021-ci il
2.Nəqliyyat və rabitə- İşğaldan azad olunan ərazilərdəki digər iqtisadi sahələrdə olduğu kimi nəqliyyat
və rabitə sahəsində də eyni ssenari ilə qarşılaşırıq. Coğrafi cəhətdən dağlıqərazilərin üstünlük təşkil etməsi
həmçinin keçilməsi çətin dağ yolları olan Şuşa kimi ərazilərdə yüksək keyfiyyətli yollara ehtiyyat var.
Qarabağdan digər ərazilərlə əlaqəni yaratmaq üçün rabitə sisreminin yedin qurulması vacibdir.
3.İnşaat və əmlak- Öz dədə-baba torpaqlarına qayıdacaq yüzminlərlə əhalinin yaşaması üçün təməl
şərtlərdən biridə ev və iş yerlərinin olmasıdır. İnşaat sektoru cox əmək tutumlu və gəlirli sahə olduğu üçün bu
ərazilərdə əvəzolunmaz paya malikdir. Burada yaradılacaq olan memarlıq abidələri gələcəkdə memmarlıq
rekseasiya obyekti kimi turizm əhəmiiyətidə olacaqdır. Qarabağda əhalinin köçürülməsi ilə birlikdə əmlak
bazarıda surətlə inkişaf edəcək bunu iqtisadiyyatdakı müəssisələrə şamil edilən cəld start effekti də
adlandırmaq olar.
4. Kənd təsərüfatı- Azərbaycan inkişaf etməkdə olan ölkələr qrupuna daxil edilən ölkə oldğu üçün
ölkəmizin iqtisadiyyatında kənd təsərüfatının payı böyükdür. Kənd təsərüfatı Azərbaycanda ənənəvi sahə
olması ilə yanaşı başqa üstünlükləridə var. Bunlara misal olaraq aşağıdakıları göstərmək olar
a) Əmək tutumlu olması, bu sahənin inkişaf etdirilməsi köçürüləcək əhainin iş ilə təmin olunmasına rol
oynayacaq
b) Düzgün investisiya qoyulduğu hala instensiv və ekstensiv metodlarla inkiş etdirilməsi perspektivləri
var
c) Relyefi səbəbi ilə maldarlığın inkişafına münbit şərait var
d) Kənd təsərüfatı baxımından illərdi əkilib becərilmədiyindən torpağın məhsuldarlıq payıda yüksək
olacaqdır
İNSAN KAPITALININ SOSİAL-İQTİSADİ ROLUNUN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
İsgəndərzadə M.F.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: mursudisgenderzade1@gmail.com
Insan kapitalının sosial-iqtisadi inkişafda və rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinin rolunu konkret
qiymətləndirərkən onun strukturunda baş verən dəyişikliklər nəzərə alınmalıdır. Çünki, fərdin, firmanın, milli
iqtisadiyyatın insan kapitalı göstəriciləri mahiyyətinə görə bir-birindən fərqlənirlər. Belə ki, insan kapitalının
bu üç göstəricisi fərqli amil və şərtlərin təsiri altında formalaşır. Qeyd etmək lazımdır ki, fərdin, firmanın insan
kapitalından fərqli olaraq milli səviyyədə insan kapitalının inkişaf dərəcəsinə sosial, siyasi kapital, milli
rəqabət üstünlükləri, milli mentalitet, habelə milli iqtisadi təfəkkür tərzi də güclü təsir göstərir. Bu baxımdan
ölkəmizdə mütərəqqi istehsal sahələrinin yaradılması, prioritetlərin müəyyənləşdirilməsi hökmən ölkəmizdə
mövcud olan insan kapitalının həcmi, strukturu, keyfiyyəti, habelə mövcud infrastruktur imkanları ilə üzvi
surətdə əlaqələndirilərək müəyyənləşdirilməlidir.
Müasir dövrdə ölkənin milli iqtisadiyyatının inkişafında elmin rolunun kəskin artırılması zəruriyyətini
nəzərə alaraq bu sahəyə investisiya qoyuluşlarının kəskin artırılmasına böyük ehtiyac vardır. Təcrübə göstərir
ki, bu problemi ancaq dövlət maliyyəsi hesabına həll etmək çox çətindir. Bu baxımdan özəl biznes
strukturlarının, Vençur kapitalını elmə investisiya qoyuluşlarında geniş iştirakının stimullaşdırılmasını təmin
edən zəruri mühitin, mexanizmin yaradılması və reallaşdırılması bütünlükdə milli iqtisadiyyatın
rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinin mühüm amilinə çevrilir.
İnsan kapitalının inkişaf etdirilməsi əmək məhsuldarlığını və iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyini
yüksəltməklə yanaşı ölkə daxilində əlavə dəyər yaratmaq imkanlarını əsaslı surətdə genişləndirilməsi
istiqaməti də nəzərdən qaçırılmamalıdır.
Ümumən, yaxın perspektivdə «təhsil – tədqiqat – innovasiya» vəhdətini təmin etməklə insan kapitalının
inkişaf etdirilməsi və son nəticədə milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin edilməsi siyasətinin
reallaşdırılması aşağıdakı istiqamətlər üzrə zəruri strategiyanın formalaşdırılması və reallaşdırılmasını tələb
edir.
- Təhsil- tədqiqat-innovasiya vəhdətini təmin etməklə insan kapitalının inkişafına nail olunması
innovasiya yönümlü investisiya siyasətinin formalaşdırılmasını və reallaşdırılmasını;
- perspektiv dövrə tətbiqən ölkəmizdə davamlı sosial-iqtisadi inkişafı təmin etmək üçün müvafiq
infrastrukturun yaradılmasını;
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- Azərbaycanda insan kapitalının inkişafı əsasında milli iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətliliyinin və
səmərəliliyini təmin etmək üçün dünya meyarlarına cavab verən milli innovasiya sisteminin
formalaşdırılmasını;
- insan kapitalının inkişaf etdirilməsi əsasında milli iqtisadiyyatın davamlı və dinamik inkişafını təmin
etmək üçün ölkənin ümumi daxili məhsulda intellektual kapitalın xüsusi çəkisinin kəskin artırılmasını;
- bazarın dəyişən şəraitə və tələbinə uyğun olaraq insan kapitalını inkişaf etdirmək üçün zəruri
institusional dəyişikliklərin aparılmasını tələb edir.
Son illərdə ölkəmizdə iqtisadi inkişafın səmərəliliyinin, rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması, əlverişli
biznes-investisiya mühitinin yaradılması və bütünlükdə reallaşdırılan effektiv iqtisadi siyasət nəticəsində
ölkəmiz 2017-ci ildə dərc olunmuş dünya iqtisad forumunun hesabatında Azərbaycan iqtisadiyyatının
rəqabətqabiliyyətliliyinin reytinqi ötən ilə nisbətən 2 pillə yüksələrək 137 ölkə arasında 35-ci yerə
yüksəlmişdir. Ölkəmiz bu göstəriciyə görə MDB ölkələri arasında birincidir. Ümumən, “təhsil-tədqiqatinnovasiya” vəhdətinin təmin olunması əsasında insan kapitalını inkişaf etdirməklə, eyni zamanda milli
iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi ilə bağlı strategiyanın işlənib hazırlanması və qəbulu onun
real inkişafının təmin edilməsinin ilkin şərtidir. Əsas problem bu strategiyanın reallaşma mexanizminin
ölkəmizin mövcud iqtisadi reallıqlarına və nə dərəcədə mütərəqqi dünya təcrübəsinə uyğun olması ilə şərtlənir.
Bu baxımdan insan kapitalını inkişaf etdirməklə rəqabətqabiliyyətinin artırılması ilə bağlı olunan qanunlar,
qanunvericilik aktları kifayət qədər güclü intellektual yükə malik olmaqla, cari, perspektiv məqsəd və
vəzifələrin həlli imkanlarını da nəzərə almalıdır.
Beləliklə, müasir dövrdə ölkəmizdə insan kapitalının inkişaf etdirilməsi və rəqabətqabiliyyətinin
artırılması strategiyası, bu prosesə dövlət müdaxiləsinin hədləri, mexanizmləri, təsir vasitələri ümumi
qanunauyğunluqlarla, ölkənin seçdiyi tənzimləmə modeli ilə müəyyənləşsə də hər bir konkret mərhələdə onun
səmərəliliyinə, optimallağına, milli iqtisadiyyatın inkişaf səviyyəsi, strukturu, onun dünya iqtisadiyyatına
inteqrasiya dərəcəsi, açıqlığı, habelə qlobal, regional proseslər də güclü təsir göstərir.
ƏMƏK EHTİYATLARININ FORMALAŞMASI VƏ ONA TƏSİR GÖSTƏRƏN AMİLLƏR
İsmayılov R.M.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: ismayilov_rauf@yahoo.com
Bazar münasibətləri şəraitində sənaye müəssisələrinin fəaliyyətində əmək ehtiyatlarının rolu getdikcə
artır. Milli iqtisadiyyatın inkişafı, əmək məhsuldarlığının artması və əhalinin həyat keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılması bütün növ istehsal ehtiyatlarının, ilk növbədə, əmək ehtiyatlarının səmərəli istifadəsindən
asılıdır. Müasir ədəbiyyatlarda əmək ehtiyatları fiziki və intellektual qabiliyyətləri olan, maddi məhsullar
istehsal edə bilən və ya xidmətlər göstərə bilən əmək qabiliyyətli əhalinin bir hissəsi kimi qəbul edilir.
Əmək ehtiyatlarının tərkibinə ölkənin fərdi iqtisadi fəaliyyət sahələrində işləyən və potensial əməyə
qadir olan bütün əmək qabiliyyətli əhali daxildir. Əmək ehtiyatları sənaye müəssisələrində əsas iqtisadi təhlil
obyektidir. Əmək ehtiyatları iqtisadiyyatda işləyən və işsiz əhalini əhatə edir. İqtisadi kateqoriya kimi əmək
ehtiyatları istehsal fəaliyyətində istifadə olunan insanların mənəvi və fiziki qabiliyyətlərinin məcmusudur. İş
qabiliyyətini və ya işləmək qabiliyyətini təyin edən keyfiyyətlər əmək ehtiyatlarının əsasını təşkil edir.
Rəqabətli iqtisadiyyat qurmaq üçün əsas mənbə əmək ehtiyatları, xüsusən də onların yüksək ixtisaslı hissəsidir.
Məlumdur ki, müəssisədə istehsalın əsas amilləri əmək vasitələri, əmək predmetləri və kadrlardır.
İstehsal prosesində əhəmiyyətli rol oynayan kadrlardır. Yalnız səriştəli kadrlar sahibkarlıq fəaliyyətinin uğurlu
olmasının, müəssisənin inkişafının və qazancının açarıdır. Elm tədqiqatlar sübut etmişdir ki, hər hansı bir
müəssisənin səmərəli fəaliyyətinin 70-80%-i onun rəhbərindən asılıdır. Özünə bir komanda seçən və
müəssisədəki kadr siyasətini müəyyən edən müəssisə rəhbəridir. Çox şey onun necə edəcəyindən asılıdır.
Müəssisələrin inkişafı üçün uzunmüddətli plan, perspektivli strategiya yoxdursa, onlar fəaliyyətində müsbət
nəticə əldə edə bilməz. Bütün bunlar isə səmərəli kadr siyasətinin həyata keçirilməsini zəruri edir. Hər bir
müəssisədə kadr siyasətindəki əsas istiqamət, ilk növbədə, müxtəlif səviyyələrdə əmək ehtiyatlarının seçilməsi
və yerləşdirilməsi olmalıdır. İstehsal prosesinin səmərəliliyi və məhsulların keyfiyyəti bütövlükdə sənaye
müəssisəsində əmək ehtiyatlarının düzgün istifadəsindən asılıdır. Əmək ehtiyatlarının mövcudluğu, onlardan
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səmərəli istifadə və əmək məhsuldarlığının səviyyəsi istehsal həcmlərinin və məhsul satışının artmasına və
bütövlükdə istehsal prosesinin səmərəliliyinin artırılmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.
Hazırda müəssisələrin yüksək peşəkar əmək ehtiyatları ilə təmin olunması problemi xüsusilə aktualdır.
Bu, yalnız miqrasiya və işçilərin qocalması səbəb olan təbii səbəblərdən deyil. Həm də bazarın məhsulların,
işlərin, xidmətlərin keyfiyyətinə olan tələblərinin artması ilə əlaqədardır. İxtisaslı işçi, mütəxəssis və menecer
çatışmazlığı müəssisənin iqtisadi vəziyyətinin pisləşməsinə, məhsulların və ümumiyyətlə müəssisələrin
rəqabət qabiliyyətinin itirilməsinə səbəb olur. Dar və ya ixtisaslaşmış profilli müəssisələr həmişə yüksək
ixtisaslı mütəxəssislərə ehtiyac duyurlar. Əmək ehtiyatlarından istifadədə aşağı səmərəlilik onların idarə
edilməsinin əsas həll olunmamış problemlərindən biridir. Əmək ehtiyatlarının artımındakı azalma və digər
demoqrafik amillərin təzahürü ilə əlaqədar olaraq əməyin istifadəsi problemi daha da aktuallaşır. Əksər
sənayedə mövcud olan əmək haqqının aşağı səviyyəsi, ilk növbədə, yüksək ixtisaslı işçilərin xaricə getməsinə
gətirib çıxarır və əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadəni təmin etmir.
Sənaye müəssisələrinin əmək ehtiyatlarının formalaşmasına bir sıra daxili və xarici amillər təsir göstərir.
Həmin amillərə istehsalın təşkilati və texniki səviyyəsi, istehsal olunan məhsulların keyfiyyət və kəmiyyət
xüsusiyyətləri, sosial-iqtisadi, demoqrafik, stimullaşdırıcı və institusional iş şəraiti, kadrların peşə hazırlığı
sisteminin vəziyyəti, işçilərin hazırlıq dərəcəsi və s. kimi amillər daxildir.
Müəssisələrin əmək ehtiyatlarının məzmununu əks etdirən kəmiyyət və keyfiyyət xüsusiyyətləri
zamanla dəyişir. Bazar münasibətlərinin formalaşması şəraitində əmək ehtiyatlarının keyfiyyət xüsusiyyətləri
peşə təhsili, məşğulluq səviyyəsi, sağlamlığın vəziyyəti və s. ilə müəyyən edilir. Yüksək əmək məhsuldarlığı
rəqabətqabiliyyətliliyin təmin edilməsi üçün ilkin şərtdir və bu da öz növbəsində müəssisələrdəki işçilərin
sayından və keyfiyyətindən asılıdır. Əmək ehtiyatlarının təkrar istehsalı və formalaşmasına əsasən sosialiqtisadi və demoqrafik amillər təsir edir ki, bu da onların inkişaf və istifadə səviyyəsini müəyyənləşdirir. Bu
amillərə miqrasiya, məskunlaşma, cinsiyyət, yaş, ailə vəziyyəti və s. kimi amiilər daxildir.
İqtisadiyyatın bütün sahələrində baş verən dəyişikliklər kadrların idarəedilməsi və
qiymətləndirilməsində yanaşmalarda dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Yeni idarəetmə və təşkilati-iqtisadi
strukturların formalaşması əmək ehtiyatlarından daha səmərəli istifadəyə kömək edir. Bundan əlavə, makro və
mikroiqtisadi səviyyədə baş verən dəyişikliklər də əmək ehtiyatlarına təsir göstərir.
İndi isə ölkəmizdə əmək ehtiyatlarının mövcud vəziyyətini və onlardan sənayedə istifadə vəziyyətini
təhlil edək. Azərbaycanda əmək ehtiyatlarının illər üzrə sayı şəkil 1-də əks olunub.
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Şəkil 1. Azərbaycanda əmək ehtiyatlarının artım dinamikası, min nəfərlə
Şəkil 1-dən göründüyü kimi, ölkəmizdə əmək ehtiyatlarının həcmində davamlı artım olmuşdur. Belə ki,
2019-cu ildə əmək ehtiyatlarının həcmi 6569,3 min nəfər olmuşdur ki, bu da 2000-ci illə müqayisədə 40,2%,
2005-ci illə müqayisədə 21,2%, 2010-cu illə müqayisədə 9,2%, 2015-ci illə müqayisədə 3,7%, 2018-ci illə
müqayisədə isə 1,4% çoxdur.
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Şəkil 2. Azərbaycan sənayesində muzdla çalışan işçilərin artım dinamikası, min nəfərlə
2019-cu ildə əmək ehtiyatlarının 217,4 min nəfəri və yaxud 3,3%-i Azərbaycan sənayesində muzdla
çalışanlardır. Muzda çalışanların 121,9 min nəfəri və yaxud 56,1%-i emal sənayesində, 34,9 min nəfəri və
yaxud 16,1%-i mədənçıxarma sənayesində, 27,8%-i isə digər sənaye sahəsində çalışmışdır. Ümumilikdə 2019cu ildə iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə muzdla çalışan işçilərin sayı 1646,6 min nəfər təşkil etmişdir ki, bu da
ölkə üzrə ümumi əmək ehtiyatlarının 25,1%-i deməkdir.
Bütün bu aparılan təhlillər onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda əmək ehtiyatlarının həcmində
davamlı olaraq artım olsa da, onlardan sənaye müəssisələrində kifayət qədər istifadə olunmamışdır. Ona görə
də sənaye müəssisələrindən əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə sahəsində daim tədqiqatlar aparılmalı və bu
sahədə təkmilləşdirmələr həyata keçirilməlidir. Əmək ehtiyatlarının səmərli istifadəsinə həm makro, həm də
mikrosəviyyədə diqqət artırılmalıdır. Makro səviyyədə əmək ehtiyatlarından istifadənin yaxşılaşdırılması
əmək qabiliyyətli əhalinin məşğulluq dərəcəsinin artırılmasına, işçilərin sənaye və milli iqtisadiyyat sahələrinə
görə düzgün bölgüsünə yönəldilməlidir ki, bu da maddi və qeyri-maddi istehsal sferasında onlardan istifadənin
səmərəliliyinin təmin edilməsinə təsir edəcəkdir.
BİZNESİN MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ
İsmayılova N.X.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: nura.i1994@mail.ru
Biznesin maliyyə vəziyyəti – maliyyə resurslarının mövcudluğunu xarakterizə edən kompleks
anlayışdır. Biznes fəaliyyətinin təhlili iqtisadi təhlilin ən mühüm tərkib hissəsi olmaqla biznesin kommersiya
və digər fəaliyyəti üçün lazım olan maliyyə resursları ilə təmin olunması səviyyəsinə, eyni zamanda onların
istifadəsinin və yerləşdirilməsinin səmərəliliyinin və maliyyə möhkəmliyinin saxlanmasına optimal şərait
yaradır.
Biznes subyektinin fasiləsiz kommersiya fəaliyyəti və rəqabətqabiliyyətli fəaliyyəti onun maliyyə
vəziyyətindən asılıdır.
Müasir şəraitdə investorlar, investisiya strukturları, dövlət orqanları və. s bu kimi bazar iştirakçılarının
maraq dairəsi olduqca genişdir. O zaman qanunvericiliklə qəbul olunmuş hesabat formaları ilə lazım olan
informasiya ehtiyaclarını ödəmək mümkün deyil. Bu da öz növbəsində maliyyə göstəriciləri ilə maraqlanan
bazaar iştirakçılarının informasiya tələbatını və ya biznesin maliyyə təhlilinin yekun hesabatının olması
zərurətini yaradır. Onda biznesin maliyyə bazarından faydalanmaq və səmərəli investisiyanın cəlb olunması
imkanlarının artırılmasında real maliyyə vəziyyətini əks etdirən maliyyə hesabatının rolu danılmazdır.
Biznes vəziyyətinin təhlilində əsas məqsəd biznesin maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, maliyyə
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün perspektiv maliyyə planlarının hazırlanmasıdır.
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Biznesdə maliyyə təhlilinin aparılması metodikasına dair bir sıra fikirlər iqtisadi ədəbiyyatlarda
mövcuddur. Bunlar əsasən göstəricilərin üfüqi, şaquli və trend təhlil metodlarıdır.
Biznes fəaliyyətinin zəruri göstəriciləri bu metodlar ( üfüqi və şaquli ) əsasında müqayisə edilir.
Eyni zamanda təhlil metodikasında həm biznes fəaliyyətinin istiqaməti, bazardakı mövqeyi və digər
xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır.
Apardığımız maliyyə təhlili biznesin rəqabət qabiliyyətlilik səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsinə və
cari maliyyə vəziyyəti haqqında lazımi informasiyanın əldə olunmasına şərait yaratmalıdır. Dediklərimizdən
belə nəticəyə gəlmək olar ki, biznesin maliyyə vəziyyətinin təhlili aşağıdakı mərhələlərlə aparılmalıdır: lazımi
informasiyanın toplanması; toplanmış informasiyanın işlənməsi; maliyyə hesabat göstəricilərinin
hesablanması; maliyyə əmsallarının hesablanması; maliyyə əmsallarının normativ göstəriciləri ilə müqayisəli
təhlili; biznesin maliyyə vəziyyəti haqqında yekun rəyin hazırlanması.
Eyni zamanda aparılan təhlil aşağıdakı məqamları qiymətləndirməyə imkan yaratmalıdır: biznesin
maliyyə imkanları; biznes riskinin dərəcəsi; biznes öhdəliklərin yerinə yetirilməsi imkanları; cari fəaliyyət
üçün kapitalın olması; uzunmüddətli investisiya qoyuluşları üçün zəruri kapitalın olması; əlavə maliyyə
mənbələrinə təlabatın olması; kapitalın yeniləşməsi imkanlarının qiymətləndirilməsi; biznesdə mənfəətin
bölüşdürülməsi siyasətinin əsaslandırılması.
Göstərdiyimiz nəticələrin əldə olunması üçün maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı
göstəricilər sistemindən istifadə etmək lazımdır:
Likvidlik göstəriciləri – buraya cari likvidlik, mütləq likvidlik, özünün maliyyələşdirmə dövrü, xalis
dövriyyə kapitalı, və.s aid edilir. Bu göstəricilər biznesin qısa müddətli öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə
lazım olan cari aktivlərə malik olmasını xarakterizə edir.
Dövretmə əmsalları - bura debitor borcların dövriyyə kapitalının və başqa aktivlərin dövretmə surəti və
əmsalları aiddir.
Bu göstəricilər sistemi biznesin malik olduğu aktivlərdən səmərəli istifadəni xarakterizə edir.
Rentabellik göstəriciləri - bura satışın rentabelliyi, xüsusi kapitalın, investisiya kapitalının rentabelliyi
kimi göstəricilər aiddir. Bu göstəricilər sistemi biznesdə satışın və aktivlərin gəlirlilik səviyyəsini xarakterizə
edir.
Biznesdə maliyyə möhkəmliyini səciyyələndirən göstəricilər sistemi - bura ödəniş qabiliyyəti, kredit
qaytarma qabiliyyəti, kapitalın müstəqilliyi əmsalı aiddir.
İnvestisiya qoyuluşlarının səmərəliliyini xarakterizə edən göstəricilər sistemi – biznesin investisiya
qoyuluşlarının səmərəliliyini xarakterizə edən göstəricilər daxildir.
Fikrimizcə yuxarıda qeyd olunan göstəricilər sistemindən maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi
metodikasından kompleks istifadə olunması biznesin investisiya cəlbediciliyini yüksəldən təhlilin yekun
hesabatının formalaşmasını təmin edəcəkdir.
DÖVLƏTİN İNVESTİSİYA SİYASƏTİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ
Mahmudova Ə.Ə.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: mahmudovae919@gmail.com
İnvestisiya siyasəti, əlverişli investisiya mühiti yaratmağa, investisiya fəaliyyətini stimullaşdırmağa və
ölkədə investisiyaların səmərəliliyini və istifadəsini artırmağa yönəlmiş dövlətin çoxşaxəli fəaliyyətidir. Başqa
sözlə desək, dövlət investisiya siyasəti, investisiya fəaliyyətini canlandırmaq, iqtisadi dirçəliş, istehsalın
artırılması məqsədilə dövlət tərəfindən bütün sahibkarlıq subyektləri üçün əlverişli şəraitin yaradılmasını
həyata keçirən məqsədyönlü tədbirlər kompleksidir.
İnvestisiya münasibətlərinin inkişafı üçün əsas olaraq investisiya fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin
əhəmiyyəti müəyyən edilə bilər. Dövlət tənzimlənməsi investisiya fəaliyyəti qaydalarını birləşdirir və
müəyyənləşdirir, investisiya ilə əlaqəli iştirakçıların hüquqlarını qoruyur və dövlət özü investor kimi çıxış edir.
Bir dövlətin investisiya siyasəti birbaşa müvafiq prosesin gedişatından asılıdır, yəni iqtisadi subyektlərin
iqtisadi fəaliyyət sahəsindəki iştirakı və ölkədəki yerli məhsulların dəyərinin artmasıdır. İqtisadi subyektlər
tərəfindən investisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin nəticəsi maliyyə və real, qısamüddətli və
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uzunmüddətli, özəl, xarici və dövlət kimi müxtəlif növ investisiya qoyuluşlarından istifadə üçün bir sıra
tədbirlərin həyata keçirilməsidir.
Dövlət investisiya siyasətinin əsas məqsədləri bunlardır:1) İqtisadiyyatın müəyyən sahələrinin
dəstəklənməsi (stimullaşdırılması); 2) İqtisadi sahələrin və ixrac məhsullarının tarazlı inkişafının təmin
edilməsi; 3) Rəqabətçi yerli məhsulların əldə edilməsi; 4) Sosial və ekoloji proqramların həyata keçirilməsi
(inkişaf) səhiyyə, təhsil, mənzil-kommunal xidmətlər, ətraf mühitin qorunması); 5) Əhalinin məşğulluğunun
tənzimlənməsi; 6) Dövlətin müdafiə qabiliyyətini və təhlükəsizliyini təmin etmək.
İnvestisiya siyasəti həm dövlət investisiyalarının maliyyələşdirilməsini, həm də öz vəsaiti hesabına özəl
investorlar və əsaslı tikinti ilə məşğul olan müəssisələr üçün əlverişli investisiya mühitinin yaradılmasını əhatə
edir.
İqtisadi ədəbiyyat investisiya siyasətinin formalaşmasının aşağıdakı mərhələlərini əks etdirir:
İnvestisiya siyasətinin məqsəd və vəzifələrinin qoyulması; İnvestisiya siyasətinin formalaşmasına təsir
göstərən xarici amillərin, bazar mühitinin qiymətləndirilməsi və nəzərə alınması; İnvestisiya siyasətinin əsas
istiqamətlərinin formalaşdırılması; İnvestisiya proqramının formalaşdırılması;İnvestisiyaların həcminin və
maliyyələşdirmə mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi; İnvestisiya proqramının icrasına nəzarət.
Beləliklə, investisiya siyasətinin formalaşmasının yuxarıda təsvir olunan mərhələlərinə riayət edilərkən,
iqtisadi subyektin perspektiv inkişafına, mənfəətinə və pul vəsaitlərinin hərəkətinə yönəlmiş fəaliyyət
növlərinin mürəkkəbliyi, qarşılıqlı əlaqəsi və qarşılıqlı asılılığı nəzərə alınır.
İnvestisiya
siyasətinin
əsas
istiqamətləri
aşağıdakılardır:
İnvestisiya
fəaliyyətinin
maliyyələşdirilməsində prioritetlərin müəyyənləşdirilməsi; Genişləndirmə və texniki investisiyalara üstünlük
verilməsi; İnvestisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün milli iqtisadiyyatın həyati sahələrinə büdcədən
subsidiyaların verilməsi; Müəssisə investorlarının investisiya qoyuluşlarında hüquqlarının genişləndirilməsi
və s
Effektiv dövlət investisiya siyasətini aparmaq üçün investisiya siyasətinin formalaşdırılması və
həyata keçirilməsinin aşağıdakı prinsiplərini nəzərə almaq və həyata keçirmək lazımdır:
- ardıcıllıq prinsipi: maliyyə, vergi, amortizasiya, istehsal, kadr yönümünün strateji hədəfləri nəzərə
alınmaqla investisiya siyasətinin aparılmasına imkan verir;
- səmərəlilik və risklilik prinsipi: investisiya təhlilinə əsaslanan müsbət investisiya nəticələrinin olmasını
nəzərdə tutur;
-nəzarət prinsipi: investisiya siyasətinin həyata keçirilməsi üçün bir sistemin mövcudluğunu,
istiqamətlərin tənzimlənməsi və investisiya prosesinin bütün mərhələlərində vəziyyətin idarə edilməsi
imkanlarını nəzərdə tutur.
İnvestisiya mühitinin yaxşılaşdırılması və ölkənin investisiya cəlbediciliyinin artırılması üçün ən vacib
vəzifələrdən biri Azərbaycanın iqtisadi fəaliyyət qaydalarının dünya standartlarına uyğunluğudur. İnvestisiya
siyasəti balanslaşdırılmalı və daxili investisiyaların xarici investisiyalarla harmonik şəkildə artırılmasına
yönəldilməlidir, burada müəyyənedici amillər dövlətin milli maraqları və onun innovativ inkişafı olacaqdır.
Xarici investisiyaların cəlb edilməsi üçün prioritet layihələrə yönəldiləcək əlavə tədbirlər bunlardır:
- mövcud qanunvericilik bazasını tamamlamaq və yenisini inkişaf etdirmək, eyni zamanda yüksək
texnoloji sahələrin inkişafına investisiya qoymaq niyyətində olan xarici investorlara dəstək;
- beynəlxalq standartlara uyğun investisiya layihələrinin yüksək səviyyədə hazırlanmasını təmin etmək;
- beynəlxalq investisiya və maliyyə strukturları ilə fəal əməkdaşlıq;
- Azərbaycanda investisiya layihələrinin həyata keçirilməsinin imkanları ilə bağlı potensial xarici
investorlar üçün effektiv informasiya dəstəyi və s.
İnvestisiya fəaliyyətinin sosial əhəmiyyəti onun məzmunu (investisiyanın strukturu), fokusu və prioritet
milli layihələrin icrası da daxil olmaqla strateji perspektivdə iqtisadiyyatın obyektiv ehtiyaclarını nə dərəcədə
ödəməsi ilə müəyyən edilir.
Potensial investorların cəlb edilməsində rəqabət qabiliyyətinin artırılması (məsələn, sabit investisiya
qanunvericiliyi və ya investisiya təşviqi yolu ilə), əldə edilmiş vəsaitin mövcud istehsal sahələrinin və
sabitliyin modernləşdirilməsinə yönəldilməsi, böhran zamanlarında belə xarici sahibkarların Azərbaycan
iqtisadiyyatına marağına birbaşa təsir göstərəcəkdir.
Azərbaycanın uzunmüddətli investisiya siyasətinin əsas istiqamətlərinə aşağıdakılar daxildir:
1. Şəxsi investisiyaların təşviqi;
2. Dövlət investisiyaları sahəsində.
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Dövlət investisiyalarının tənzimlənməsi o zaman uğurlu ola bilər ki, hökumətin strateji hədəfləri
investorun təbii məqsədi ilə üst-üstə düşsün və minimal risklə qazancı maksimum dərəcədə artırsın.
REGİONLARDA İNNOVATİV SAHİBKARLIĞIN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİNİN
ZƏRURİLİYİ
Mahmudzadə M.M.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: mushfiq.mahmudzade@gmail.com
Müasir dövrdə dünya iqtisadiyyatının inkişafının fərqli xüsusiyyəti biliklərin yaradılması, yayılması
və istifadəsinə əsaslanan iqtisadiyyata keçiddir. Belə bir iqtisadiyyat innovasiyalara əsaslanır. Hal-hazırda
innovativ fəaliyyət iqtisadiyyatın inkişafında vacib bir amil halına gəlir. İndiki mərhələdə innovasiya fəaliyyəti
iqtisadi artımın, yerli məhsulların rəqabət qabiliyyətinin artırılmasının, ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin
edilməsinin ən vacib sistem amillərindən birinə çevrilməkdədir.
Müasir şəraitdə ölkəmizdə COVİD-19 pandemiyasının mənfi nəticələrinin aradan qaldırılması
vəzifələri prioritet məsələlərə çevrilir. Milli iqtisadiyyatın COVİD-19 pandemiyasından sonrakı dövrdə
bərpası və bir çox sosial problemlərin həllində ən vacib strateji amillərdən biri Azərbaycanın və onun
regionlarının iqtisadi məkanında innovativ sahibkarlığın formalaşması və inkişafıdır.
İnnovativ sahibkarlıq texniki və texnoloji innovasiyaların kommersiya məqsədləri üçün yaradılması
və istifadəsi prosesi kimi başa düşülür. İnnovativ sahibkarlıq fəaliyyəti məhsul, iş və xidmətlər sahəsindəki
yeniliklərə əsaslanır ki, bu da keyfiyyətcə fərqli bir bazar formalaşdırmağa, sosial ehtiyacların ödənilməsinə
töhfə verməyə imkan verir. İnnovasiya bu vəziyyətdə sahibkarlıq üçün spesifik bir vasitədir. İnnovasiya
sahibkarlığı digər sahibkarlıq növləri ilə müqayisədə yüksək dərəcədə risklə əlaqələndirilir. Çünki çox vaxt
innovasiya sahəsində uğurlu nəticələrin əldə olunmasına dair heç bir zəmanət yoxdur.
Qeyd edilən cəhətləri nəzərə alaraq regionlarda innovativ sahibkarlığın stimullaşdırılması aktual
problemlərdən biridir. İnnovativ sahibkarlığı stimullaşdırmaq üçün aşağıdakılar zəruridir:
1. İnnovasiya üçün əlverişli şəraitin formalaşdırılması.
2. Əhalinin innovativ fəallığının artırılması.
3. Elmi və sənaye kooperasiya sisteminin yaradılması və innovasiyaların kommersiyalaşdırılması.
4. İnnovativ layihələrə investisiya dəstəyi.
5. İnnovasiya infrastrukturunun inkişafı.
6. İnnovativ kiçik sahibkarlığın inkişafı.
7. İnnovativ fəaliyyətin informasiya dəstəyi.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində regionlarda innovativ sahibkarlığın inkişafı istehlakçının innovativ
məhsullara olan tələbindən, milli iqtisadiyyatın inkişaf etmiş elmi-texniki potensialının mövcudluğundan,
riskli innovativ layihələri maliyyələşdirən vençur şirkətlərinin və investorların fəaliyyətindən asılıdır.
Regionlarda innovativ sahibkarlığın uğuru elm, təhsil və istehsalın inteqrasiya səviyyəsindən də
asılıdır.
İnnovativ sahibkarlığın uğurla həyata keçirilməsi üçün biznes inkubatorları, texnoparklar, texnologiya
transfer edən mərkəzləri olan infrastrukturun olması da vacibdir. Bir qayda olaraq, bu təşkilatların yaradılması
xərcləri dövlət tərəfindən və ya büdcədənkənar fondlar tərəfindən maliyyələşdirilir. Müvafiq regional
infrastrukturun formalaşması və inkişafı üçün elmi cəhətdən əsaslandırılmış nəzəri və təcrübi tövsiyələrin
hazırlanması innovativ sahibkarlığın dəstəklənməsi üçün infrastrukturun yaradılması prosesinin
səmərəliliyinin artmasına kömək edəcəkdir.
Heç bir ölkə iqtisadi artım problemini elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərini kommersiyalaşdırmadan
həll edə bilməz. Elmi-texniki tərəqqi dünya əhalisinin iqtisadi inkişafı və rifahının həlledici amilinə
çevrilmişdir. Odur ki, bu amilə də diqqət yetirmək tələb olunur.
Ümumilikdə regional innovasiya sisteminin təşkili və uğurlu fəaliyyəti respublika ərazisində əlverişli
bir innovasiya mühitinin yaradılmasına səbəb olacaq və regionlarda innovativ sahibkarlıq səviyyəsini
yüksəldəcəkdir. Bundan əlavə, respublikanın elmi-texniki potensialı daha səmərəli şəkildə istehsalata
yönəldiləcək, investisiya mənbələrinin geniş cəlb edilməsi üçün şərait yaradılacaqdır. Nəticə olaraq, regionlara
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gələn bütün maliyyə faydaları ilə respublika iqtisadiyyatına güclü təkan verər. Bütün bunları nəzərə alaraq
regional innovasiya strategiyasının hazırlanmasının nə qədər mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini görə bilərik.
Regionlarda innovativ sahibkarlığın vəziyyəti və inkişaf tendensiyaları nəzərə alınaraq innovasiya
strategiyasının əsas istiqamətləri aşağıdakılar olmalıdır: innovativ regional sistemin formalaşdırılması;
innovativ sahibkarlığın yaradılması, inkişafı və dəstəklənməsi mexanizminin formalaşdırılması; yeni məhsul
və texnologiyaların inkişafı və istehsalı yolu ilə regionun davamlı innovativ inkişafa tədricən keçidinin təmin
edilməsi və bu əsasda satış bazarlarının genişləndirilməsi; istehsalın resurslara qənaət edən texnologiyalara
yönəldilməsi, ekoloji cəhətdən təmiz məhsulların istehsalı istiqamətində tədbirlər sisteminin hazırlanması və
həyata keçirilməsi; regionun istehsal güclərinin dinamik inkişafını təmin edən və elmi-texniki və innovativ
fəaliyyətlərin inkişafını tələb edən problemlərin müəyyənləşdirilməsi; müəyyən edilmiş problemlərin
prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi və onların həlli üçün lazım olan mənbələrin cəmlənməsi; ayrılmış və cəlb
edilmiş mənbələr nəzərə alınmaqla müəyyən edilmiş problemləri həll etmək üçün regionun məqsədli elmitexniki və innovativ proqramlarının formalaşdırılması; regionun və bütövlükdə ölkənin mənafeyi naminə
müsabiqələrin, tenderlərin və digər elmi-texniki və innovativ proqram və layihələrin həyata keçirilməsinin
təşkili; elmi-texniki və innovativ fəaliyyətlər üçün səmərəli idarəetmə sisteminin formalaşdırılması; innovativ
infrastrukturun və regionun istehsal sektorunun inkişafında investisiyalar üçün cəlbedici mühitin
formalaşdırılması; elmi və elmi-texniki fəaliyyətlə məşğul olan yüksək ixtisaslı şəxslərin məşğulluq
səviyyəsinin artırılmasına kömək; elmi-texniki kompleksdə bazar münasibətlərinin inkişafına kömək etmək,
müxtəlif mülkiyyət formalarında kiçik və orta elm tutumlu firmalar şəbəkəsini genişləndirmək və s.
Qeyd edilən strategiyanın əsas istiqamətlərinin reallaşdırılması üçün dövlət dəstəyi zəruridir.
Regionlarda innovativ sahibkarlığa dövlət dəstəyinin əsas istiqamətləri aşağıdakılardan ibarət olmalıdır:
1. Dövlət qurumlarına və ya qarışıq mülkiyyətli müəssisələrə yönəldilən xərclərin büdcədən
maliyyələşdirilməsi;
2. İnnovativ təşkilatlara və sahibkarlara məqsədyönlü subvensiyaların verilməsi;
3. İnnovativ sahibkarlıq təşkilatlarının istifadə etdiyi maddi infrastruktur obyektlərinin (binaların,
kommunal xidmətlərin, elektron rabitə xidmətlərinin) istismarı xərclərinin bir hissəsinin büdcədən ödənilməsi;
4. İnnovativ sahibkarlıq subyektlərinə vergi güzəştlərinin edilməsi;
5. İnnovativ sahibkarlığın informasiya, məsləhət xidmətləri və elmi-texniki inkişafların, patentlərin,
lisenziyaların bazara təqdim edilməsi sistemi ilə təmin edilməsi və s.
Yuxarıda göstərilənlərə əsaslanaraq, deyə bilərik ki, regionun elmi-texniki potensialı, tədqiqat, layihə,
texnoloji təşkilatlar, istehsal müəssisələri, sınaq sahələri, təhsil müəssisələri və işçi heyəti olmadan innovativ
sahibkarlığın mövcudluğunun mümkün olmadığı ortaya çıxır. Odur ki, regionlarda innovativ sahibkarlığı
inkişaf etdirərkən bu amillərə diqqət yetirilməlidir.
SAHİBKARLIĞIN İNKİŞAFINDA VERGİ MÜNASİBƏTLƏRİNİN
TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ
Məhərrəmova N.X.
Naxçıvan Dövlət Universiteti
E-mail: maherremovanigar@gmail.com
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində vergi daxilolmaları xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ölkəmizdə həyata
keçirilən sosial-iqtisadi islahatlar dövlət büdcəsində köklü dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Büdcə vergilərdən
və qeyri vergi ödənişlərindən tərtib olunur ki, burada da vergilərin xüsusi çəkisi üstünlük təşkil edir. Vergilər
cəmiyyətdə bölgü və yenidən bölgü münasibətlərini çox düzgün əks etdirən iqtisadi kateqoriyadır.
Çünki
mülkiyyətçilərin gəlirlərinin bir hissəsini dövlət büdcəsi köçürülməsi, cəmiyyətin həyat əhəmiyyətli
ehtiyaclarının təmin olunması zərurətindən yaranır.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sahibkarlığın inkişafı, iqtisadiyyatın inkişafında mühüm rolu vardır.
İqtisadi sahədə bu yanaşmanı nəzəri olaraq kiçik və orta sahibkarlığın vergi öhdəliyinin sadələşdirilməsi
istiqamətində 2001-ci ildən ölkəmizdə sadələşdirilmiş vergi sistemi tətbiq edilir.
Bu vergi növünün vergi uçotunun qısa zamanda təqdim edilməsinə xidmət edir. Sahibkarlar vergi
orqanına getmədən elektron xidmət vasitəsilə öz bəyannamələrini təqdim edirlər. Bu vergi növü hazırda 2%
dərəcə ilə tətbiq edilir. 2015-ci ildən sadələşdirilmiş vergiyə edilən dəyişikliyə görə dövriyyəsi 200 min
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manatdan çox olan ödəyicilərin vergi dərəcəsi 6%, ictimai iaşə ilə məşğul olanlarınkı isə 8% tətbiq edilməsi
müəyyən edilmişdir. 2016-cı ildə bu sahədə aparılan islahatlar nəticəsində müəyyən kateqoriyalı vergi
ödəyicilərindən sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğ müəyyən edilmişdir. Təhlillər göstərir ki, bu sahədə
islahatları davam etdirməklə qonşu Türkiyə Respublikasının tətbiq etdiyi metoddan istifadə edərək hər bir
şəxsin öz gəlir və xərcindən istifadə etməklə bəyannamə tətbiq etməsi daha düzgün olardı.
Ölkəmizdə İEÖ-lərin təcrübəsindən istifadə etməklə vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində
zəruri addımlar atılır. Bunun üçün isə ölkədə sahibkarlığın və biznesin inkişaf etdirilməsi, qanunsuz
yoxlamaların dayandırılması, məşğulluğun təmin edilməsi və sahibkarlar tərəfindən vergi daxilolmalarını
artırmaq və.s. Çünki ölkədə sahibkarlıq fəaliyyətini inkişaf etdirmək biznes mühitinin formalaşmasından
asılıdır. Yuxarıda göstərilənlərin qarşısının alınması üçün ölkə rəhbərliyi tərəfindən 2021-ci ilin yanvar ayının
21-dək sahibkarlıq fəaliyyətində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında “fərman” imzalanmışdır.
Sahibkarlığın inkişafında və verginin təkmilləşdirilməsi istiqamətində atılan ən önəmli addımlardan biri də
2008-ci ildən ölkəmizdə həyata keçirilən bir pəncərə sistemi olmuşdur. Fiziki və hüquqi şəxslərin bir orqana
getmədən vergi orqanlarında qeydiyyatdan keçməklə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər.
Qeyd etmək lazımdır ki, hüquqi və fiziki şəxslər mühasibat uçotunu apardıqda vergi uçotuna dair
mühasibat sənədləşmələrini də ayrılıqda aparmalıdır ki, bu da gələcəkdə mütərəqqi bir metodun işlənməsi
üçün müsbət şərait yaradır.
İqtisadiyyat Nazirliyi sahibkarların uçot qaydalarını sadələşdirilməsi və nizama salınmasında kompleks
tədbirləri mütəmadi olaraq həyata keçirir. Belə tədbirlərdən biri sertifikatlaşma fəaliyyəti və pərakəndə
ticarətlə məşğul olan ödəyicilərin uçotunun aparılması ilə bağlıdır. Bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2017-ci il tarixli 1341 nömrəli fərmanı ilə ictimai iaşə fəaliyyəti sahəsində vergi
tutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması qaydası və pərakəndə ticarət fəaliyyəti
sahəsində vergitutma təsdiq edilmişdir.
Sahibkarlıq subyektlərinə edilən güzəştlər və azadolmalar ölkəmizin iqtisadi vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması əhalinin rifah halının yüksəlməsinə xidmət edir.
Ölkə üzrə ən çox vergi güzəştləri və azadolmaları kənd təsərrüfatı sahəsinə tətbiq edilir. Bu da
sahibkarların inkişaf etdirilməsinə xidmət edir.
Vergi sistemində tətbiq edilən məxfiləşdirmə istiqamətlərindən biri də 2018-ci ildən elektron qanun
üsulunun tətbiq edilməsidir. Bəzi vergi ödəyiciləri bunun müsbət xüsusiyyətləri ilə yanaşı uçotdan yayınmaq
üçün uçotu düzgün aparmır. Vergidən yayınmaq üçün qaimədən istifadə etmir. Bu sahədə vergi ödəyiciləri ilə
mütəmadi maarifləndirmə işləri aparılmalıdır.
Beləliklə aparılan təhlillərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, sahibkarlığın inkişafı üçün hər cür şərait
yaradılır, sahibkarlar bu şəraitdən düzgün istifadə etməklə ölkəmizə daha çox fayda verməlidirlər.
REGİONLARDA SƏNAYE İSTEHSALININ VE SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNİN İNKİŞAF
PROBLEMLƏRİNİN HƏLLİ
Məmmədova A.Ə.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: mammadova-2016@inbox.ru
Sənaye iqtisadiyyatın, maddi istehsalın əsas sahələrindən biridir. Dünya ticarətinin 80-90 % - i sənaye
məhsulundan ibarətdir. Sənayeni iki böyük qrupa ayırmaq olar: hasil edən və emal edən sənaye. Hasil edən
sənayeyə neft yataqlarını, dağ mədənlərini, su kanallarını, balıqtutma və dəniz məhsullarının istehsalını
nümunə göstərmək olar. Emal edən sənayeyə kimyəvi və neft kimyası məhsulları, yüngül və yeyinti sənaye
məhsulları və istilik elektrik stansiyaları daxildir. Ölkəmizdə yanacaq sənayesi neft və qazın çıxarılması və
onların emal edilməsi ilə bağlıdır. Respublikamızda neft və qaz hasilatı əvvəllər Abşeron yarımadasında,
sonralar isə Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda və ən böyük həcmdə isə Xəzər dənizinin şelf zonasından
çıxarılırdı. Amma son zamanlarda neft və qaz istehsalı dənizdə sürətli artır.
Sənayenin əsasını bir çox müəssisələrin toplusu təşkil edir. Sənaye cəmiyyətin istehsal gücünün
artmasına böyük təsir göstərir. Sənaye müəssisələri xammal və enerji mənbələrinə yaxın yerləşir. Bu həm
regionun inkişafına həm də xammal ehtiyatları və enerji mənbələri ilə zəngin olan ərazilərin aşkar edilməsinə
və istifadəyə verilməsinə kömək edir. Ağır sənaye müəssisələrinin təbii xammal ehtiyatları və enerji
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mənbələrinə mümkün olduğu qədər yaxın yerləşməsi lazımsız xərclərdən azad olmaq deməkdir. Ağır sənaye
müəssilərindən fərqli olaraq, yüngül sənaye müəssisələri istehlakçıya yaxın yerləşdirilir və onlar hazır məhsul
istehsal edirlər. Bu onunla izah edilir ki, hazır məhsulun istehlakçıya çatdırılması zamanı həm məhsulun xarab
olmasının həm də lazımsız yol xərclərinin qarşısını alınması baş verir. Burada əsas məqsəd istehsalın
səmərəliliyini yüksəltmək, əmək məhsuldarlığını artırmaq və xərcləri azaltmaqdır. Ümumiyyətlə müəssisələri
orta və xırda şəhərlərdə əlverişli iqtisadi şəraitdə yaratmaq lazımdır. Onları istehsal kompleksləri şəklində
yerləşdirmək, yaşayış yerlərinin inkişaf şəraitini nəzərə almaq lazımdır. Bundan başqa gigiyena tələblərinə,
hətta mülki-müdafiə tələblərinə riayət etmək lazımdır. Regionlarda sənaye müəssisələrinin inkişafı bir çox
amillərlə bağlıdır. Müəssisəyə qoyulan investisiya qoyuluşu onun inkişafına təsir edən əsas amillərdən biridir.
Çünki investisiya iqtisadiyyatın sabitləşməsində, onun yüksək inkişafında mühüm rol oynayır. Bununla o,
ümumi kapitalın artırılmasında, rəqabətqabiliyyətli milli iqtisadiyyatın formalaşdırılmasında mühüm rol
oynayır. Nəticədə iqtisadiyyatın yeni sektorlarının yaradılması, böhranlı hadisələrin aradan qaldırılması və
ölkənin milli sərvətinin artırılmasına zəmin yaradılır.
Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının digər sahələrində olduğu kimi, sənaye
sahəsində də böyük nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Müasir sənaye sahələrinin yaradılması , infrastrukturun
yaxşılaşdırılması sahəsində çoxlu işlərin həyata keçirilməsi nəticəsində xeyli iş yerləri açılmış və sənaye yeni
inkişaf mərhələsinə keçmişdir. Respublikamızın bu nailiyyətləıri sənaye mərkəzlərinə də öz töhfəsini
vermişdir. Artıq ölkəmizdə yüzlərlə müasir sənaye müəssisələri yaradılıb və öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər.
Modern sənayeləşmə ölkəmizin gələcək inkişafı ilə bağlı düşünülmüş mühüm addımlardan biridir. Müasir
dövrün tələblərinə uygun planlaşdırılan uğurlu siyasətin həyata keçirilməsi iqtisadiyyatın sənayeləşməsini
daha da sürətləndirib. Ümumiyyətlə, sənaye sahələrinin yaradılması, infrastruktur xərclərinin azadılması,
sahibkarlar arasında əlaqələrin gücləndirilməsi sənayenin xüsusi çəkisinin artırılmasında mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Artıq Respublikamızda saysız-hesabsız sənaye müəssisələri fəaliyyətə başlayıb, yeni sənaye sahələri
yaradılıb. Yerli məhsulların tələbatın ödənilməsində rolu əhəmiyyətli dərəcədə artıb, ixracın həcmi yüksəlib.
Aparılan təhlillər nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, ölkəmiz bu sahədə müəyyən nailiyyətlər qazanıb. Son
illər həyata keçirilən uğurlu siyasət, tədbirlər nəticəsində sənaye sahəsində təqdirəlayiq göstəricilər əldə
olunmuşdur. Bu da sübut edir ki, Azərbaycan regionun güclü sənaye mərkəzinə çevrilməkdədir.
BEYNƏLXALQ MALİYYƏ MƏRKƏZLƏRİNİN FƏALİYYƏTİ ZAMANI YARANABİLƏN
RİSKLƏR VƏ ONLARIN İDARƏ EDİLMƏSI ÜSULLARI
Məmmədov F.Z.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: mammadlifarid777@gmail.com
Müasir şəraitdə müəyyən şərtlər çərçivəsində artan maliyyə qeyri-müəyyənlikləri və qloballaşma
proseslərinin maliyyə mərkəzlərinə təsiri müxtəlif formalarda özünü göstərir. Qloballaşma proseslərinin
müsbət nəticələrinin olmasına baxmayaraq Beynəlxalq Maliyyə Mərkəzlərinin (BMM) fəaliyyətində bəzi
risklərin yaranmasında əsas mənbələrdəndir.Ümumiyyətlə, milli maliyyə bazarlarının liberallaşdırılması və
dünya bazarlarına inteqrasiyası müsbət nəticələr yaratsada, maliyyə böhranlarının yaranması və BMM
fəaliyyətində qeyri-sabitliyin yaranması kimi mənfi nəticələri də mövcuddur.Maliyyə mərkəzlərinin
fəaliyyətində yaranan böhranlar çox zaman daxili amillər nəticəsində yaranır və onların həll edilməsi başqa
amillərlə müqayisədə daha asandır.Belə böhranlar xarici amillər nəticəsində də yarana bilir və müxtəlif
kanalların bir-birinə qarşılıqlı təsiri bu tip böhranların genişlənməsinə şərait yaradır.BMM-i, pul və kapital
formaları üzərində nəzarət funksiyalarını həyata keçirir. Maliyyə mərkəzlərinin cəlb etdiyi pul və kapital
axınları əsasən maliyyə mənbələrini artırmaq və yüksək gəlirli beynəlxalq layihələrin həyata keçirilməsində
istifadə olunur.
Hazırki dövürdə, Müasir Maliyyə Mərkəzləri üçün yaranan risklər və təhdidlər artmaqda davam
edir.Buna səbəb kimi, davamlı inteqrasiya proseslərini, maliyyə sektorunda yaranan qeyri-müəyyənliklər və s.
aiddir. Ədəbiyyatlarda maliyyə risklərinin tədqiq edilməsi və yaranan risklərin qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar
praktiki işlər yoxdur. BMM-nin fəaliyyətində yaranan risklər özünü maliyyə təlatümü kimi göstərə bilir.
BMM-nin fəaliyyəti zamanı yaranan risklər qrupu ekzogen və endogen risklər olaraq iki yerə bölünür.
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Ekzogen risklər əsasən xarici mühitdə müxtəlif amillərin təsiri nəticəsində yaranan neqativdən irəli gələn
risklərdir. BMM-nin fəaliyyəti zamanı yaranan ekzogen risklərə aşağıdakıları aid edə bilərik:
Müasir iqtisadi inkişaf dövründə qlobal maliyyə və müxtəlif iqtisadi sahələrdə sürətli böhran hallarının
yaraması, dünya maliyyə bazarlarında yarana biləcək qeyri-sabitlik, beynəlxalq likvidlikdə yarana biləcək
mənfi reytinq və proqnozlar əsasında beynəlxalq təşkilatlar və müxtəlif struktur risklər, eləcə də infilyasiya
riskləri, xarici siyasətdə baş verə biləcək risklər, imic və nüfuz riskləri ekzogen risklərə aiddir.
BMM-nin fəaliyyətinə endogen risklər də əhəmiyyətli təsir edir. Endogen risklərə, dünya
iqtisadiyyatının inkişafı ilə bağlı dövri xarakterli riskləri aid edə bilərik. Belə risklər əsasən dünya
iqtisadiyyatında baş verən fasiləsiz təbii dalğalanmalar nəticəsində yaranır və iqtisadi sistemin böyüməsi və
tənəzzülü kimi özünü göstərir. Maliyyə mərkəzlərinin fəaliyyətində yaranan yavaşlamalar qlobal
iqtisadiyyatda baş verə biləcək tənəzzül riskini artırır və bunun nəticəsində ÜDM və investisiya kimi əsas
göstəricilərin pisləşməsinə bununla yanaşı ümumi gəlirlərin və təşkilat mənfəətinin azalmasına səbəb olduğu
kimi işsizliyin faizini də artırır. Ümumiyyətlə, uzunmüddətli dalğalara (dövrlərə) əlavə olaraq orta müddətli
və qısa müddətli dövrləri deyə bilərik. Beləki, orta muddətli dalğalarda dəyişkənliklər əsasən daxildə yaranır
və müxtəlif dövlətlərin iqtisadiyyatlarında, bazarlarında və müxtəlif seqmentlərində sıçrayışlar yaradır.
Maliyyə mərkəzlərinin fəaliyəti zamanı yaranan risklər aşağıdakı xüsusiyyətlərə malik olurlar: yüksək
paylanma və hərəkət sürəti; maliyyə sisteminin əhəmiyyətli sektorlara təsir sürəti; maliyyə bazarı eləcə də,
müxtəlif iqtisadi əlaqələrinin ən geniş əhatə dairəsinin mövcudluğu; bütün sistem üzərində dağıdıcı təsirə
malik olması.
Hal-hazırda, BMM-nin fəaliyyəti yüksək səviyədə risklərə məruz qalır və bunun nəticəsində beynəlxalq
maliyyə və əmtəə formasında qeyri-sabitlik yaranır. Əsasən maliyyə risk qrupları valyuta, faiz dərəcəsi, kredit,
əmtəə və səhmlə bağlı riskləri özündə birləşdirir. BMM-nin rəqabət potensialı keyfiyyət xüsusiyyətlərindən
birbaşa asılıdır. Ümumiyyətlə, risklərin idarə olunması onun mənfi təsirlərinin aradan qaldırılmasında
əhəmiyyətli rola malikdir.
Maliyyə bazarlarında və onun müxtəlif sektorlarında yaranan risklər ölkədə böhranların yaranmasına
şərait yaradır. Belə risklərə kredit, kapital, valyuta və faiz dərəcələri ilə bağlı yaranan risklər aiddir. Son
dövrlərdə BMM-də yaranan kapital axını bir çox risklərə məruz qalır. Kapitalla bağlı yaranan riskləri aradan
qaldırmaq üçün BMM-də inkişaf etmiş müəssisələr fəaliyyət göstərməli, prespektivli investisiya mühiti
yaradılmalı, korrupsiya minimum səviyədə olmalıdır. Ümumiyyətlə, ölkədə kapitalın eyni zamanda xarici
investisiyaların azalması, həmin ölkədə büdcəyə daxil olmaların azalmasına, tədiyyə balansının pisləşməsi ilə
nəticələnə bilər.
BMM-nin fəaliyyətinə məlumat və əməliyyat riskləri də müəyyən dərəcədə təsir edir. Belə risklər mənfi
məlumatların yayılması, daxili proseslərdə səhvlərin yayılması, kadrların hərkətlərində problemlər və
informasiya sistemlərinin çökməsi ilə nəticələnə bilər.
Ölkələrin milli iqtisadiyyatlarında infilyasiya riskləridə yüksək səviyyədə mövcuddur. Beləki, BMMnin yerləşdiyi ölkələrdə infilyasiya riskləri, iqtisadiyyatlarda qeyri-müəyyənliklərin yaranmasına, xarici
investisiyaların və kapital axınının azalmasına səbəb olur.
BMM-nin fəaliyyətində tənzimləyici və hüquqi risklər əsasən kapial və gəlir itkisi ilə nəticələnir.
Tənzimləmə sahəsi ilə bağlı əsasən maliyyə bazarlarının və maliyyə xidmətlərinin tənzimlənməsi, beynəlxalq
standartlara yaranan uyğunsuzluqların aradan qaldırılması ilə bağlı sərtləşdirilmiş tədbirlər görülür.
Ümumiyyətlə, qanuni mühitin yaradılması, terorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması və
çirkli pulların yuyulması əməliyyatlarının düzgün aparılması da maliyyə mərkəzlərin fəaliyyətində həmin
risklərin aradan qaldırılması və onun faəliyyətinə təsirinin minimuma endirilməsində əsas vasitələrdir. Beləki,
bu tip risklərin BMM-nin yerləşdiyi ölkələrə təsirinin artması neqativ imic və nüfuzun formalaşmasına səbəb
olur.
QİYMƏTLİ KAĞIZLAR BAZARİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİ YOLLARI
Məmmədzadə A.E.
Naxçıvan Dövlət Universiteti
Hər bir idarəetmə prosesi müəyyən bir məqsədə yönəlir, “Qiymətli Kağızlar Bazarının” idarəolunması
sisteminin də bazarın sabitliyinin, tarazlığının və səmərəliyinin təmin edilməsi kimi məqsədləri vardır.
Bununla bərabər bazarın tənzimlənmə mexanizmi də vardır ki, bu da özündə idarəetmə vasitələri, hüquqi,
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informasiya və normativ təminatı birləşdirir. Dövlət tənzimlənməsi ilk növbədə hüquqi normativ aktlara
söykənir; bura qanunvericilik aktları, sənədlər, fərmanlar, qərarlar, göstərişlər, normalar, normativlər, metodik
göstərişlər, iqtisadi, kommersativ maliyyə informasiyalarına dayanan təsdiq edilmiş qaydalar aiddir.
Hər bir idarəetmə sistemi kimi “Qiymətli Kağızlar Bazarının” tənzimlənməsi sistemi onun məqsədləri
və strategiyasına uyğun qurulur və İdarəedən (subyekt) və idarəolunan (obyekt) iki yarımsistemdən ibarət
olur. İdarəedici sistemlərə aşağıdakılar aiddir:
- “Qiymətli kağızlar bazarında” məqsədyönlü fəaliyyət göstərən dövlət orqanları və özünü tənzimləmə
təşkilatları-(Qanunvericilik,lisenziya,qeydiyyat ,nəzarət və.s)
- Qanunvericilik sturukturu,yəni fond bazarına aid normativ sənədlər-(əsasən Qiymətli Kağızlar üzrə
qanunvericilik aktları)
- Fond bazarının etikası-(biznesin özünütənzimləmə təşkilatları tərəfindən qəbul edilən özünü aparma
qaydaları
-Operativ informasiya ehtiyatı təminatı və informasiya təminatı sistemi-(hər bir idarəetmə fəaliyyəti və sistemi
yekunda qərar qəbul etmək üçün mövcuddur və bu qərarın qəbulu, kefiyyəti və səmərəliyyi informasiya
təminatından daha doğrusu informasiyanın yaralılığı, kefiyyəti, operativliyindən asılıdır. Xüsusən də
“Qiymətli kağızlar bazarında” İnformasiya sistemi və təminatı çox vacibdir)
- Adət və ənənələr
İdarəolunan yarımsistem isə bazarın funksional-(fond birjaları, valyuta, əmtəə birjalarının fond şöbələri,
daimi fond hərracları), texniki- (klirinq-hesablaşma, depozitar, qeydiyyat, informasiya şəbəkəsi), təşkilati(idarəetmə texnologiyaları) infrasturukturundan ibarətdir. Hər bir yarımsistemin öz funksiyaları vardır.
İdarəedən yarımsistemin tənzimlənmə, proqnozlaşdırma, təşkilati və nəzarət kimi, idarəedilən yarımsistemin
isə maliyyə resurslarının axının təşkili, qiymətli kağızların kefiyyətinin təmin olunması və bazarın informasiya
təminat kimi funksiyaları özündə birləşdirir.
“Qiymətli Kağızlar Bazarının” tənzimlənməsi prosesi dövlət və qeyri-dövlət olaraq ayrılsada
ümumilikdə tənzimlənmə prosesi fond əməliyyatları həyata keçirilən zaman bütün tərəflərin maraqlarının
tarazılğı şəzraitində qanunvericilik çərçivəsində baş tutan mexanizmdir. “Qiymətli kağızlar bazarının” bir sıra
tənzimlənmə metodları vardır:
- Qiymətli kağız buraxılışlarının ,emissiya prospektlərinin qeydiyyatı
- Bazar iştirakçılarının fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması
- İnvestisiya təsisastlarının mütəxəsisilərinin atestasiyası
- İnvestorların sığortalanması
- Emitentlərin maliyyə vəziyyətinə auditor və reytinq nəzarəti
- Fond əməliyyatlarının keçirilməsinə nəzarət
- Mübadilə və klirinq koperasiyalarının qeydiyyatına və fəaliyyətinə nəzarət
- Qanunvericiliyə əsasən informasiyanın açıqlanmaı və dərc olunması
Özünü tənzimləmə sistemi də “qiymətli kağızlar bazarı” üçün yad bir tənzimləmə deyil. Ümumən daxili
tənzimlənmə aşağı səviyyədə olduqda ya da ümümiyyətcə olmadıqda xarici tənzimlənəmin kefiyyəti çox aşağı
düşür və ən effektiv idaəretmə bu iki tənzimləmənin vəhdəti şəklində biruzə verə bilər. Məhz bu çərçivədən
yanaşsaq “qiymətli kağızlar bazarında” da daxili-özünü tənzimləmə sistemi mövcuddur.
“Qiymətli kağızlar bazarının” tənzimlənməsində fond birjaları xüsusi rol oynayır. Bütün qabacıl
ölkələrdə bir neçə investorların birləşdiyi asossasiyaları var ki, onlar da bu istiqamətdə fəaliyyət göstərirlər.
ÖZƏLLƏŞDİRMƏNİN ƏSAS TƏMƏLİ VƏ NƏTİCLƏRİ
Muxtarlı F.N.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
E-mail: fatime.muxtarli97@gmail.com
Özəlləşdirmə dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrin bütün varlıqları ilə birlikdə özəl sektora
verilməsidir.
Geniş mənada özəlləşdirmə konsepsiyası:
- Qiymətləndirmə, tender, idarəetmə, mülkiyyət və ya əməliyyat hüquqlarının dövlət xidmətlərinin özəl
sektoruna ötürülməsi təcrübələrini əhatə edir;
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- Dar mənada, ictimai mülkiyyətin xüsusi mülkiyyətə ötürülməsidir;
- Özəlləşdirmə yalnız bir satış əməliyyatı deyil;
- Özəlləşdirmə çoxtərəfli və vahid siyasətlərin bir hissəsi və vasitəsidir;
- Özəlləşdirmə, dövlət-vətəndaş münasibətlərini kökündən dəyişdirən nəticələri olan bir müddətdir;
- Özəlləşdirmə, eyni tarixi dövrlərdə təkcə ölkəmiz üçün deyil, bütün inkişaf etmiş və ya inkişaf etməmiş
ölkələrin gündəminə gətirilən beynəlxalq səviyyədə tətbiqdir;
- Özəlləşdirmə sosial dövlət tətbiqetmələri addım-addım yox edən və nəhayət sona çatdırmağı hədəfləyən bir
vasitədir.
Burdan belə nəticəyə gəlirik ki, özəlləşdirmə həm nəzəriyyədə, həm də praktikada tam
aydınlaşdırılmamış bir anlayışdır. Bunun əsas səbəbi özəlləşdirmənin birbaşa bir çox fənlərin maraq dairəsində
olması və bu səbəbdən elmi təriflərdə fərqliliklərin meydana çıxmasıdır. Həqiqətən, özəlləşdirmə iqtisadiyyat,
biznes və menecment, hüquq və siyasi elm kimi bir çox sahələrdə maraq dairəsidir.
Məsələn, iqtisadiyyat baxımından geniş mənada özəlləşdirmə dövlətin iqtisadi fəaliyyətinin azaldılması
və ya tamamilə ləğv edilməsidir. Daha dar mənada, dövlətin iqtisadi fəaliyyətini həyata keçirən dövlət
müəssisələrinin mülkiyyət hüququnun özəl sektora ötürülməsidir.
Doğrudan da, özəlləşdirmə dedikdə, daha çox dövlət müəssisələrinin satışı başa düşülür. Bununla
yanaşı, bəzi müəlliflər də özəlləşdirməyə dar mənada fərqli yanaşırlar. Bəzi müəlliflər ciddi mənada
özəlləşdirmə üçün mülkiyyətin mütləq köçürülməsinin və bu köçürmənin dövlət müəssisəsinin kapitalının ən
azı 51% -ni təşkil etməsini tələb edirlər.
Digər tərəfdən, hüquq elmi baxımından özəlləşdirmə dövlət iqtisadi müəssisələrinin idarə edilməsinin
özəl sektora verilməsi deməkdir. Bu səbəbdən "idarəetmənin özəlləşdirilməsi" hüquq elmi baxımından və
"mülkiyyətin özəlləşdirilməsi" iqtisadi baxımdan olduqca vacibdir.
Geniş mənada özəlləşdirməni ictimai iqtisadi fəaliyyətin məhdudlaşdırılmasına və ya tamamilə ləğv
edilməsinə yönəlmiş təcrübələr kimi təyin etmək mümkündür. Bu, özəlləşdirmənin əsas təməlidir.
Özəlləşdirmə, bir sözlə, milli iqtisadiyyatda sərbəst bazar iqtisadiyyatını gücləndirəcək və dövlətin iqtisadi
səmərəliliyini azaldacaq təcrübələri özündə cəmləşdirən çətin bir konsepsiyasıdır.
Özəlləşdirmə xalqın milli iqtisadiyyatda rolunun minimuma endirilməsi və ya tamamilə ləğv
edilməsidir. Bu mənada özəlləşdirmə yalnız dövlət qurumlarının sərəncamı deyil, həm də bazarın sərbəst bazar
şərtlərinə tam uyğunlaşdırılması və dövlətin iqtisadiyyatdan demək olar ki, tamamilə uzaqlaşdırılmasıdır.
Dövlət müəssisələr qurarkən, tikinti işləri ən əlverişli şərtlərdə özəl inhisarçılara verilir. Qurulduqdan
sonra bu müəssisələr ümumiyyətlə ən böyük inhisarçılara ən ucuz qiymətə icarəyə verilərək və ya bu
inhisarçılara ən aşağı qiymətə satılaraq istismar olunmağa davam olunur. Keçmiş müəssisələrin sahiblərinə
ümumiyyətlə milliləşdirilmiş müəssisənin dəyərindən çox maaş verilir. Beləliklə, hər iki halda da dövlət
kapitalistlərin lehinə bir sıra müdaxilələr edir.
Özəlləşdirmənin Nəticələri: Özəlləşdirmə prosesinin başlanğıcında ləğv edilmiş, cəmiyyətin şüurlu
siyasəti nəticəsində cəmiyyətin zərər görməsi, özəlləşdirmənin əsas hədəflərinin ictimai istehsalını məhv
etməsi, özəlləşdirmənin yerli olması və yeni mənfəət sahələrinə yol açması kimi görünür.
Dövlət müəssisələrinin zərər gördüyü yalanı ilə yola çıxanlar, ilk növbədə ən çox qazanc əldə edənləri
satırlar. Dövlətə məxsus istehsal müəssisələri heç bir şey hesabına özəlləşdirildiyi halda, əksəriyyətinin
binaları dağıdıldı. Bir çox fabriklər (xüsusən xırda fabriklər), ya bir alış-veriş mərkəzi olaraq tikilmiş, ya da
daha yüksək kirayə gəliri əldə etmək üçün istifadə edilmişdir.
İllərdir özəlləşdirmədən böyük gəlirlərin əldə ediləcəyi və bu gəlirlərin investisiya qoyuluşu üçün
istifadə ediləcəyi iddia edilsə də, özəlləşdirmələrin yeni gəlir mənbələri yaratmağı bir yana, nəticələri ilə
əlaqədar ciddi gəlir itkisinə səbəb olduğu müşahidə olunur.
Yüksək mənfəət əldə edən qurumların özəlləşdirilməsi səbəbindən xalq milyardlarla dollar gəlir və vergi
itirirsə, cəmiyyətin bu günü və gələcəyi üçün özəlləşdirmə siyasətinin maliyyətinin daha ağır olduğu anlaşılır.
İndiyə qədər həyata keçirilmiş özəlləşdirmələr səbəbindən büdcəyə daxil edilməyən gəlir, daha çox vergi yükü,
daha çox artım və daha az dövlət xidməti olaraq cəmiyyətdə əks olunur.
Özəlləşdirmənin əsas məqsədi son nəticədə dövlətin iqtisadiyyatdan tamamilə ayrılmasıdır. Şirkətlərin
yalnız bank sektorundan asılı olmadan səhmlər, istiqrazlar buraxaraq qaynaqlar əldə etmələri və bu qaynaq
dəyəri ilə inflyasiya arasında sağlam bir əlaqə qurmaları üçün kapital bazarları inkişaf etdirilməlidir. Kapital
bazarının inkişafı qənaətlərin daha çox hissəsini maliyyə bazarlarına yönəltmək və bu şəkildə yaradılan
vəsaitlərin kapital bazarına axmasına imkan verəcək iqtisadi bir struktur yaratmaqla mümkündür.
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Bu baxımdan özəlləşdirmə praktikaları bir tərəfdən maliyyə bazarlarına və bu səbəbdən kapital
bazarlarına yönəlməyən daxili və xarici qənaətləri yönəldərək yeni mənbələr yaratmağı və maliyyə bazarında
mənfi təzyiqlərin qarşısını almağı hədəfləyir.
ÖZƏLLƏŞDİRMƏ PROSESİNİN TƏHLİLİ: LİZİNQ METODU
Muxtarlı F.N.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
E-mail: fatime.muxtarli97@gmail.com
Postsovet ölkələrinin ümumi iqtisadi strukturları oxşar olduğundan onların həyata keçirdiyi
özəlləşdirmə proqramlarında da ortaq məqamlar var. ABŞ-dakı həbsxanaların da özəlləşdirmə sahəsinə daxil
olması özəlləşdirmə proqramının sərhədsiz olmasının açıq ifadəsidir. Lakin bu, dövlətin bəzi infrastruktur və
vacib qurumlarının da özəlləşdirməyə açıq ola biləcəyini göstərmir. Bu qurumlar özəlləşdirmədən sonra
səmərəliliyi və gəlirliliyi artırsa da, onların sosial, iqtisadi və siyasi maraqlarında azalma ola bilər.
Azərbaycanda bu proqramın ilk illərində özəlləşdirməyə meyl etməyən rəhbərlik, strateji qurumları
plan və proqramdan kənarda qoymuşdur. Müstəqilliklərini qazandıqlarında, postsovet ölkələrinin düşdüyü
iqtisadi, siyasi və sosial böhran bu sahələrdə islahatlar aparılmasını zəruri etmişdir.
Azad bazar iqtisadiyyatının əsas prinsipləri iqtisadi sahədə aparılacaq islahatların başında durmuşdur.
Bu prinsiplərdən biri də iqtisadiyyatda özəl sektora yol açmaqdır. Bu halda özəl sektorun və dövlət
əmanətlərinin azlığı zəifləmiş və onları çıxılmaz vəziyyətə gətirmişdir. Dövlət bu problemlərdən qaçınmaq
üçün müxtəlif yollara əl atmış və cəmiyyəti özəl sektorda və özəlləşdirmədə işləməyə təşviq etmişdir.
Dövlətin özəlləşdirmə nəticəsində əsas məqsədi mülkiyyətin bazaya yayılması olmasına baxmayaraq,
proqram daha çox spekulyantların (bank, böyük fondlar) mənfəət əldə etməsi ilə sona çatmışdır. Köhnə kolxoz
və sovxoz sistemindən qalan məhsuldar torpaqların kəndlilərə pulsuz verilməsi və dövlətin demək olar ki,
bütün kənd təsərrüfatı torpaqlarının (tövlələr, traktorlar, biçin maşınları və s.) özəlləşdirilməsi kənd təsərrüfatı
sektorundakı islahatları uğurlu hala gətirmişdir.
Özəlləşdirmədə lizinq metodu. Geniş mənada özəlləşdirmə metodlarından biri də "lizinq"
tətbiqetməsidir. Bu metod əslində həqiqi özəlləşdirməni təmsil etmir. Dövlət bu strukturları maliyyə
quruluşlarını yaxşılaşdırmaq və satışa təqdim etmək üçün müəyyən müddətlərə icarəyə götürə bilər. İcarə,
idarəetmə transferində olduğu kimi mülkiyyətin ötürülməsini nəzərdə tutmur. Lizinq metodu ilə idarəetmə
transfer üsulları bir-birindən tamamilə fərqlidir. Bu metodda xidmətin yerinə yetirilməsindən məsul şəxslər
ictimai işçilərdir və müəssisəyə məxsus varlıqlar dövlətin mülkiyyətidir. Lizinqdə dövlət mülkiyyətini özəl
sektora icarəyə verir və özəl sektor öz işçiləri ilə fəaliyyətini davam etdirir. Məsələn, Bələdiyyələr aşağıdakı
üsullardan birini seçərək zibil (tullantı) toplama xidmətlərini həyata keçirə bilər:
- Dövlət tərəfindən Xidmətin göstərilməsi: Bələdiyyə zibil toplama xidmətini öz işçiləri və nəqliyyat vasitələri
vasitəsi ilə həyata keçirə bilər. Burada işçilər dövlət qulluqçuları, başqa sözlə dövlətin öz məmurları və
işçiləridir. Zibil toplama xidmətlərində bələdiyyənin istifadə etdiyi alət və avadanlıqlar öz mülkiyyətidir.
- Tender metodu: Bələdiyyə zibil toplama xidmətini xüsusi bir təşkilata bağlaya bilər. Burada özəl müəssisə
öz alətləri, avadanlığı və işçiləri vasitəsi ilə xüsusi xidmət təklif edir.
- İdarəetmə Metodu: Bələdiyyə xidməti öz alətləri, avadanlığı və işçiləri vasitəsi ilə təmin edərkən, üst
rəhbərliyi özəlləşdirə bilər. Burada xidmətin idarə edilməsi və icrasında qərar vermə səlahiyyəti "xüsusi
menecer" ə keçir. Burada bələdiyyə sədrinin və ya digər yüksək səviyyəli bələdiyyə məmurlarının xidmətin
icrasına müdaxiləsi mümkün deyil.
- Kirayə metodu: Bələdiyyə sahib olduğu tullantı toplama vasitələrinə icazə verə və özəl sektora xidmət göstərə
bilər. Burada özəl sektor həm rəhbərlikdən, həm də fəaliyyətin icrasından məsuldur və işçilər dövlət işçiləri
deyillər.
Azərbaycanda özəlləşdirmə proqramlarının nə qədər təsirli və sistemli şəkildə həyata keçirildiyini
büdcədəki maliyyə artımından və bununla həyata keçirilən layihələrlə iqtisadi inkişafa dair araşdırmalardan
görə bilərik. Azərbaycan Statistika Komitəsinin məlumatlarına görə, 2019-cu ilə qədər özəlləşdirmə
proqramından əldə edilən ümumi gəlir 838,8 milyard manat olmuşdur.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin məlumatlarına görə, 2019-cu ilədək ÜDM-in 85% - dən çoxu və
məşğulluğun 70% -i özəl sektordadır. Azərbaycanda özəlləşdirmə sahəsinə daxil olan kiçik və orta qurumların
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özəlləşdirilməsinin başa çatması ilə yanaşı, təbii ehtiyatlardan əldə olunan gəlirlərin artması büdcəyə müsbət
təsir göstərmiş və özəlləşdirmə proqramlarının sürətini azaltmışdır.
Özəlləşdirmənin əsas fəlsəfəsi odur ki, dövlət öz vacib vəzifəsi olan ədalət və təhlükəsizliyin təmin
edilməsi xərcləri ilə özəl sektor tərəfindən həyata keçirilə bilməyəcək infrastruktur investisiyalarına yönəlir və
iqtisadiyyat bazar mexanizmləri ilə idarə olunur.
Özəlləşdirmənin əsas məqsədi son nəticədə dövlətin iqtisadiyyatda iş idarəçiliyindən tamamilə geri
çəkilməsini təmin etməkdir. Özəlləşdirmə proqramını həyata keçirən bütün ölkələr tərəfindən paylaşılan əsas
məqsəd “səmərəliliyi” artırmaqdır.
İnkişaf etməkdə olan ölkələr üçün digər vacib hədəf iqtisadiyyatı yenidən qurmaq, modernləşdirmək və
beynəlxalq rəqabətə qoşulmaqdır. Keçid dövründə olan keçmiş Sovet İttifaqına daxil olan ölkələr üçün məqsəd
planlı iqtisadiyyatdan sərbəst bazar iqtisadiyyatına keçmək, eyni zamanda iqtisadiyyatda səmərəliliyi
artırmaqdır. Çünki bu ölkələrdə özəlləşdirmə keçid prosesində çox mühüm rol oynayır. Nəhayət, hökumətlər
tərəfindən qarşıya qoyulan başqa bir məqsəd, bütün əhalinin iqtisadi inkişafdan əldə etdiyi gəlirdən
faydalanmasını təmin etməkdir.
Özəlləşdirmə həm iqtisadi, həm də maliyyə, sosial və siyasi məqsədlər daşıyır. Özəlləşdirmə
səmərəsizliyin azaldılması, sərbəst bazar qaydasında kapital bazarının gücləndirilməsi və valyuta gəlirlərinin
artırılması kimi dövlət sektorunun iqtisadi məqsədlərini yerinə yetirir. Sənaye mülkiyyətinin xalqa yayılması
və tam liberal iqtisadiyyatın tələblərinin həyata keçirilməsi də özəlləşdirmənin əsas hədəflərindəndir.
MÜƏSSİSƏLƏRİN İNNOVATİV FƏALİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Namazov E.Y.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: elgun.namazov.1998@bk.ru
Məlumdur ki, müəssisələrin fəaliyyətində innovasiyalar vacib rol oynayır və iqtisadi artımın əsasını
təşkil edir. Müasir müəssisənin iqtisadi inkişafının davamlılığı və rəqabət qabiliyyətinin artması
innovasiyaların tətbiqi ilə təmin edilir. Hər hansı bir müəssisənin innovativ fəaliyyətinin idarə edilməsi və
innovativ potensialın qiymətləndirilməsi məqsədilə ən təsirli vasitələrin seçilməsi üçün sənaye sektorundakı
müəssisələrdə innovativ fəallığın artırılması yollarını inkişaf etdirmək lazımdır. Bu, müəssisənin rəqabət
qabiliyyətini artıracaq, innovasiyanın tətbiqi üçün daxili imkanları tez bir zamanda müəyyənləşdirəcək,
kommersiya fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq üçün təşkilatın inkişafının gizli ehtiyatlarını aşkar edəcəkdir.
Bunun üçün müəssisənin innovativ fəaliyyəti düzgün qiymətləndirilməlidir.
Müəssisənin innovativ fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması həyata keçirilən fəaliyyətlərin iqtisadi
səmərəliliyinin qiymətləndirilməsini tələb edir. Müəssisənin innovativ fəaliyyəti innovasiyaların yaradılması
və səmərəli tətbiqi üçün hərəkətlərin dinamikası ilə xarakterizə olunur. Hər hansı bir müəssisənin innovativ
fəaliyyəti nə qədər yüksək olarsa, onun mövcudluğu bir o qədər məqsədəuyğundur. Beləliklə, müəssisədə
innovasiyanın intensivliyinin ölçüsü kimi innovativ fəaliyyəti onun effektivliyinin müasir strateji
xarakteristikasıdır.
Bir çox müəssisələrin fəaliyyət göstərməsi prosesində müasir metodlardan istifadəyə ehtiyac onların
innovativ inkişaf səviyyəsinin aşağı olması ilə əlaqədardır. İnnovativ fəaliyyətlərin inkişafına dair statistik
məlumatlar bu prosesin səmərəliliyinin aşağı səviyyədə olmasını açıq şəkildə göstərir.
Müəssisənin fəaliyyətinin səmərəliliyi birbaşa onun xarici mühitə nə dərəcədə uyğunlaşdığından,
strukturunun nə dərəcədə çevik olduğundan və innovasiyalara necə reaksiya verməsindən asılıdır.
İnnovasiyalardan istifadə sənaye müəssisələrinin böyüməsini sürətləndirməsinə, yeni bazarlara yiyələnməsinə
və yeni iş yerlərinin açılmasına kömək edəcəkdir. Aydındır ki, innovativ fəaliyyət müəssisənin səmərəliliyini
artırmaq üçün bir vasitə kimi qəbul edilməlidir. Səmərəliliyi müəyyən etmək üçün sənaye müəssisəsinin
innovativ fəaliyyət göstəricilərini seçmək lazımdır. İnnovativ fəaliyyət göstəriciləri sistemi idarəetmə qərarları
qəbul etmək, müəssisənin strateji maraqlarını ifadə etmək və işçiləri təşəbbüskar işə təşviq etmək üçün zəmin
yaradır.
İnnovasiyanın təsiri və həyat dövrünün mərhələsindən asılı olaraq onun səmərəliliyinin
qiymətləndirilməsinə yanaşmaları nəzərdən keçirək. İnnovasiyanın təsiri çoxşaxəlidir: məhsul baxımından,
onun keyfiyyətinin və artımının yüksəldilməsidir; texnoloji cəhətdən, əmək məhsuldarlığının artması və iş

251

Magistrantların XXI Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2021-ci il
şəraitinin yaxşılaşdırılmasıdır; funksional mənada, idarəetmənin səmərəliliyinin artmasıdır; sosial baxımdan
insanların həyat keyfiyyətinin artmasıdır.
Bir qayda olaraq, innovasiya prosesi müəssisənin öz vəsaiti hesabına həyata keçirilə bilməz və xaricdən
vəsaitlərin cəlb edilməsi tələb olunur. Bu baxımdan müəssisə xarici maliyyələşdirmənin bunun üçün ən uyğun
olduğunu müəyyən etməlidir. Xarici mühitdən vəsait cəlb etməyin iki əsas forması var: kredit və investisiya
forması. Bütün digər şərtlər bərabər olduqda, vəsait toplamaq üçün kredit forması investisiya qoyuluşundan
daha üstün görünür. Borc alan müəssisə əlavə miqdarda əlavə iqtisadi effekt əldə edir:
𝐸 = 𝑀 × (𝑛 − 𝑟)
Burada: 𝑀 - innovasiya prosesində kredit əsasında cəlb olunan vəsaitin miqdarı; 𝑛 – müəssisənin gəlir
səviyyəsi; 𝑟 - kredit üzrə ödəniş (faiz).
İnnovasiya prosesində ortaq investor iştirak edərsə, o, müəssisə sahiblərindən biri olur.
İnnovasiyanın səmərəliliyini aşağıdakı hallarda qiymətləndirmək lazımdır: innovasiyaların ticarəti
sahəsində gələcək tədqiqat və inkişaf sahələrini seçərkən; innovasiyanın təcrübədə istifadəsi istiqamətinin
seçilməsini əsaslandırarkən; innovativ bir layihə hazırlamaq üçün seçim edərkən; mövcud innovativ
layihələrdən birini seçərkən; innovativ layihə üçün iş planı hazırlanarkən və s.
Göründüyü kimi, müəssisənin innovativ fəaliyyəti investisiya cəlb edilməsində mühüm rol oynayır. Ona
görə də müəssisənin keyfiyyət dəyişikliyi üçün potensialını səfərbər edə biləcək və bununla da investisiya cəlb
etmə ehtimalını artıracaq innovativ fəaliyyətlər həyata keçirməlidir. Bunun üçün innovativ və investisiya
fəaliyyətinin inkişafında dövlət və biznes strukturları arasında qarşılıqlı fəaliyyət imkanlarını, iri
korporasiyaların kiçik müəssisələrin elmi intensiv istehsalının formalaşmasında iştirakını da nəzərə almaq
vacibdir.
Səmərəli innovasiya strategiyasının seçilməsi hər cür yeniliklərdə təzahür edən innovasiya fəaliyyətinin
bütün formalarının dəqiq qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur. Lakin təcrübədə bu situasiyanın reallaşdırılması
ciddi çətinliklərlə üzləşir. Ən başlıcası odur ki, innovasiya prosesi müəssisənin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin
bütün cəhətlərini əhatə edir və istənilən funksional, yaxud istehsal altsisiteminin tərkib hissəsidir. İnnovasiya
strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi əmək məhsuldarlığının artmasına, yeni istehsal sahələrinin və iş
yerlərinin açılmasına və ən əsası dünya bazarında yerli malların rəqabət qabiliyyətinin artmasına əhəmiyyətli
dərəcədə kömək edir. Ümumiyyətlə, sənaye müəssisələrində səmərəli innovasiya strategiyasını həyata
keçirmək üçün xarici və daxili mühitin vəziyyəti, strateji inkişaf vəzifələri nəzərə alınmaqla innovativ
fəaliyyətin təşkili üçün mövcud metodoloji yanaşmaları təkmilləşdirmək və axtarmaq lazımdır.
Qeyd edək ki, müəssisələrdə innovativ fəaliyyətin tətbiqi sahəsində bir sıra problemlər meydana çıxır.
Bu problemləri həll etmək üçün innovasiyaların tətbiqi prosesini ləngidə biləcək amilləri müəyyənləşdirmək
lazımdır. Ümumiyyətlə, innovasiyaların tətbiqinə mane olan amillər təxminən iki əsas qrupa bölünə bilər:
1. İqtisadi amillər: öz vəsaitlərinin və dövlət tərəfindən maliyyə dəstəyinin olmaması; yeni məhsullar
üçün aşağı effektiv tələb; innovasiyanın yüksək dəyəri və iqtisadi riskin mövcudluğu və s.
2. İstehsal amilləri: müəssisənin aşağı innovativ potensialı; ixtisaslı kadr çatışmazlığı; yeni
texnologiyalar və satış bazarları haqqında məlumat çatışmazlığı; müəssisənin innovasiyaya həssaslığı.
İnnovasiyaların tətbiqi yolunda müəssisələr, ilk növbədə, iqtisadi çətinliklərlə üzləşirlər. Son illərdə
bunların ən əhəmiyyətlisi arasında öz vəsaitlərinin olmamasıdır. İnnovasiyaların tətbiqinin səmərəliliyinin
ilkin qiymətləndirilməsi sistemi yuxarıdakı məhdudiyyətlərin təsirini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa imkan
verir. Müəssisələrdə innovasiyaların səmərəli tətbiqi üçün onları stimullaşdırmaq zəruridir. Habelə
müəssisənin innovativ potensialını inkişaf etdirmək üçün bir-biri ilə əlaqəli və bir-birini tamamlayan bir sıra
struktur komplekslərinin formalaşdırılması məsləhət görülür.
EKSPRES MARŞRUT XƏTLƏRİNİN TƏŞKİLİ
Namazov İ.Y.
Azərbaycan Texniki Universteti
E-mail: ilham.namazov.88@mail.ru
Müasir dövrdə nəqliyyat elə bir mühüm rol oynayır ki, mübaliğəsiz demək olar ki, müasir dünya normal
işləməsini təmin edən inkişaf etmiş nəqliyyat sistemi olmadan mövcud ola bilməz. Bu gün bir insanın həyatını
şəhər nəqliyyatı olmadan təsəvvür etmək çətindir. Əvvəlki müşahidələr onu göstərir ki,gün ərzində xüsusilə
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pik saatlarında nəqliyyatın hərəkətində yaranan sıxlıqlar avtobuslararası hərəkət intervalının pozulmasına,
avtobusların uzun müddət tıxacda qalmasına səbəb olur. Bu isə öz növbəsində dayanacaq məntəqələrində
gözləyən sərnişin sayının artmasına və avtobuslarda sərnişin sıxlığının yaranmasını qaçılmaz edir.Bununla
yanaşı şəhər əhalisinin artması əlavə olaraq ekspres marşrutlarının təşkili məsələsini qarşıya qoyur. Xüsusilə
PONDEMİYA şəraitində belə marşrutlara böyük ehtiyac hiss olunur. Ekspres marşrutları əsasən metro
stansiyalarının çıxışlarında olan dayanacaq məntəqələrində Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən təşkil
olunur.Ekspres xətlərə M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8,M1A,M2A nömrəli marşrut xətlərini misal göstərmək
olar.Ekspres marşrut xətlərinin ən üstün cəhətlərindən biri qarşısında heç bir maneə olmadan yolun xüsusi
ayrılmış zolağı ilə hərəkət etməsidir.Ekspres marşrut xətlərinin təşkilində EURO 6 standartlarına uyğun
“BakuBus” MMC-nin istismarında olan Fransa istehsalı 151 İveco Grealis və 151 İveco Urbanway markalı
avtobuslardan istifadə olunur. Onların uzunluğu 12.3 metrdir.Avtobusların üstün cəhətlərindən biridə odur
ki,onların pilləkanları yoxdur.Bu da sərnişinlərin rahatlığı və təhlükəsizliyi üçün mühüm əhəmiyyət
daşıyır.Nəqliyyat vasitələrinin salonunda 5, xaricində isə 3 təhlükəsizlik kamerası quraşdırılıb.Eyni zamanda
avtobusda iqlim-nəzarət və havalandırma sistemidə mövcuddur.Bu nəqliyyat vasitələrində gediş haqqı vahid
ödəmə kartı ilə aparılır.Avtobusların daha bir üstünlüyü isə onların sıxılmış təbii qazla işləməsidir.Bu da
ekoloji baxımdan əhəmiyyətlidir.
Ekspres marşrut xətləri bəzən özəl şirkətlər tərəfindəndə təqdim olunur.Məsələn müasir dünyamızda
turistlərin,qonaqların və ya rəsmi nümayəndələrin hava limanında qarşılanması,otelə gətirilməsi,istirahət
zonalarına aparılmasını göstərmək olar.Başqa bir misal olaraq 44 gün davam edən, şanlı ordumuz tərəfindən
işğaldan azad olunan Qarabağ torpaqlarına xarici səfirliklərin,nümayəndə heyətlərinin,jurnalistlərin
səfərlərinin təşkilinidə göstərmək olar.
Amma yenə də ekspres marşrutların təşkilinin təkmilləşdirilməsinə böyük ehtiyac duyulur. Bu
marşrutlar tərtib olunarkən sərnişin axını tədqiq olunmalıdır və həmin marşrutlarda uyğun hərəkət tərkibi
seçilməli,texniki istismar göstəriciləri hesablanmalıdır, birsözlə əhaliyə nəqliyyat xidmətinin keyfiyyəti
yüksəldilməlidir.
Apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, hal-hazırda Bakı Nəqliyyat Agentliyinin EKSPRES marşrutları
müasir şəraitdə əhalinin nəqliyyat xidmətinə olan tələbatı müəyyən dərəcədə təmin edir və bu xidmətlərin
təkmilləşdirilməsi istiqamətində elmi - tədqiqat işləri davam etdirilməlidir.
NEFT QUYULARININ TƏRK EDILMƏ MƏRHƏLƏSI VƏ BU MƏRHƏLƏNİN TAPILMASI
ÜÇÜN FORMULA
Nəzərov C.M.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
E-mail: cavidnzrov@gmail.com
Neft quyularının fəaliyyət özü fiziki bir proses olaraq müxtəlif fazlalara bölünür. Bu fazaların hər biri
özünün məqsədi, həll edilməsi lazım olan problemin müxtəlifliyi və çətinliyi, problemə olan iqtisadi-ekoloji
baxış bucağına görə bir-birindən fərqlənir. Neft quyuların hər birinin keçdiyi bu fazalar ümumilikdə quyuların
həyat dövrünü təşkil edir. Praktikada neft quyularının həyat dövrü mərhələrə ayrılır. Bu mərhələlər
aşağıdakılardır: Planlaşdırma mərhələsi; Qazılma mərhələsi; Tamamlama mərhələsi; İstimsar mərhələsi; Tərk
mərhələsi
Bu işimizdə, biz neft quyularının tərk edilmə mərhələsini və bu mərhələnin başlanğıc nöqtəsinin
tapılması üçün istifadə edilən formulanı araşdıracağıq. Rezervuardakı təzyiq kifayət qədər yüksək olduğu
müddətdə, istismar ağacı quyudan neft hasil edilməsi üçün tələb olunan hər şeyi edə bilir. Təzyiq tükənərsə
amma hələ də iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğun sayılırsa, tamamlama hissəsində bəhs olunan süni qaldırıcı
metod tətbiq edilə bilər. Neft rezervindəki faydalı karbohidrogen ehtiyatlar azaldıqca istifadə edilən əlavə süni
qaldırıcı metdoların iqtisadi xərcləri çoxalır. Bir quyunun, ən səmərəli istehsal nisbətinin vergilər daxil olmaqla
əməliyyat xərclərini ödəmədiyi zaman "iqtisadi həddə" çatdığı deyilir. Neft və qaz quyuları üçün iqtisadi limit
aşağıdakı formullardan istifadə etməklə ifadə edilə bilər:
Neft yataqları üçün:
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Qaz yataqları üçün:

Burada: ELoil - neft quyusunun barellə aylıq iqtisadi həddidir; ELgas - bir qaz quyusunun iqtisadi
limitidir, ayda min standart kub fut(MSCF); Po,Pg - müvafiq olaraq neftin bir barel üçün və qazın MSCF üçün
dollar miqdarında cari qiymətləri; LOE - aylıq quyu başına dollarla icarə əməliyyat xərcləridir; WI - kəsrlə iş
faizi; NRI - kərrlə mütləq gəlir faizi; GOR - qaz/neft nisbəti, SCF/bbl; Y - konsantrasiya faizi barrel/milyon
standar kub; T - gəlir və işdən çıxma vergiləri.
İqtisadi limit qaldırıldıqda quyunun ömrü qısalır və təsdiqlənmiş neft ehtiyatları itirilir. Əksinə, iqtisadi
limit endirildikdə, quyunun ömrü uzanır.
İqtisadi həddə çatdıqda, quyu işlədilməsi xərcləri, gəlirlərindən çox hala gəlir və tərk edilir. Bəzi tərk
edilmiş quyular daha sonra bağlanır və sahənin ekoloji təmizlənməsinə başlanılır; bununla belə bu cür səylərin
xərcləri milyonlarla dollar ola bilər. Bu müddətdə borular quyudan çıxarılır və qaz və su zonaları arasındakı
axın yolunu, eləcə də səthləri bir-birindən ayırmaq üçün quyunun hissələri betonla doldurulur. Sonra quyu
ağzının ətrafındakı səth qazılır, quyu ağzı və gövdə kəsilir, bir qapaq yerində qaynaqlanır və sonra basdırılır.
İqtisadi həddə çatan quyuda hələ də xeyli miqdarda istifadə olunmamış neft qalır. Neftin qiymətinin
qalxacağını və ya yeni əlavə bərpa üsullarının mükəmməlləşəcəyini ümid edərək fiziki tərk etməyi uzun
müddət təxirə salmaq investorlar üçün maraqlı ola bilər. Bu hallarda müdaxilə etməmək üçün müvəqqəti
tıxaclar quyuya qoyulacaq və quyu ağzına kilidlər bağlanacaqdır. Şimali Amerikada tamamilə tərk edilmədən
əvvəl gələcəkdəki hadisələrin gedişatını gözləyən minlərlə "tərk edilmiş" quyu var. Bəzən icarə şərtləri və
dövlət qaydaları ümumiyyətlə tez bir zamanda quyunun tərk edilməsini tələb edir; öhdəlik və vergi məsələləri
də gözləməkdənsə tərk edilməyə üstünlük verilməsinə səbəb ola bilər.
Nəzəri olaraq tərk edilmiş bir quyu yenidən istismara verilə və istismarı bərpa edilə bilər lakin yenidən
istifadə çox vaxt mexaniki və bahalı olduğunu sübuta yetirilib. Ənənəvi elastomer və sement tıxacları müxtəlif
dərəcədə etibarlılıq səviyəsində istifadə edilir. Vaxt keçdikcə, istehsal etdikləri materiallara görə bu tıxacların
keyfiyyəti xüsusilə korroziv mühitlərdə pisləşə bilərlər. Adi körpü tıxacları da çox kiçik genişlənmə
nisbətlərinə malikdir və bu onların quyularda istifadəsini məhdudlaşdırır. Alternativ olaraq, şişmə
qablaşdırıcılar kimi yüksək genişləndirici tıxaclar, bir çox quyunun tərk edilməsində istifadə üçün tələb olunan
diferensial təzyiq imkanlarına malik deyildir və ya qaz keçirməyən bir izolyasiya təmin etmir. Buna görə də
yenidən girişi asanlaşdıran yeni alətlər hazırlanmışdır, bu alətlər adi körpü dıxaclarından daha yüksək
genişləndirmə nisbətləri və şişmə qablaşdırıcılardan daha yüksək diferensial təzyiq dərəcələri təklif edir və
sementin təmin edə bilmədiyi bir V0 nominallı, qaz izolyasiyasını təmin edir.
LOGİSTİKA FƏALİYYƏTİNİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASI AMİLLƏRİ
Orucov M.F.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: munis.orucov@mail.ru
Müasir şərait rəqabətin artması, hərəkət edən maddi ehtiyatların, bitməmiş istehsalın və hazır
məhsulların istehsalçılardan son istehlakçılara qədər olan qiymətlərinin artması ilə xarakterizə olunur. Bəzi
məhsul növlərinin dəyərində bu xərclər bütün xərclərin 60-70%-ni təşkil edir. Bu şərtlərdə istehsalçılar
istehlakçılara tələb olunan çeşiddə, həcmdə və keyfiyyətdə malların çatdırılmasında ehtiyaclarını tam təmin
etmək yollarını tapmaq vəzifəsi ilə qarşılaşır. Bu zaman xərclərin azaldılması əsas milli iqtisadi problemdir.
Logistika bu problemi hərtərəfli həll etməyə imkan verən bir vasitədir.
Logistika müasir dünyada mühüm rol oynayır. Logistika iqtisadiyyatın və insan fəaliyyətinin əsas
sahələrindən biridir. Müəssisənin maliyyə vəziyyətini yaxşılaşdırır. Logistika maddi, informasiya, maliyyə və
xidmət axınlarının səmərəli idarə olunması yolu ilə hər hansı bir müəssisənin operartiv, taktiki və strateji
məqsədlərinə çatmaq üçün istifadə olunan idarəetmə vasitəsidir. Logistika uzunmüddətli perspektivdə

254

Magistrantların XXI Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2021-ci il
istehsalçının sabit bazar mövqeyini təmin etməklə yanaşı, güclü tərəfdaşlığın qurulmasına, səmərəli qarşılıqlı
fəaliyyətinə gətirib çıxarır. Logistika istehsal, informasiya mübadiləsi, nəqliyyat, anbar təsərrüfatı, yükdaşıma,
qablaşdırma və s. kimi bir çox fəaliyyət sahəsini əhatə edir. Sənayeləşmiş ölkələrdə logistikanın inkişafına
maraq, ilk növbədə, iqtisadi səbəblərlə əlaqələndirilir. İqtisadi təcrübədə logistikadan geniş istifadə,
müəssisənin ümumi xərclərinin azaldılması və beynəlxalq bazarlara rəqabətqabiliyyətli müəssisələr kimi daxil
olması zərurəti ilə izah olunur. Beləliklə, müasir logistika sistemlərinin tətbiqi biznes təşkilatlarının rəqabət
qabiliyyətini artırmaq üçün ən zəruri və vacib strateji yollardan biridir.
Müəssisədə logistik fəaliyyətin səmərəli təşkili məhsulların satışı proseslərinə əhəmiyyətli təsir göstərir.
Satış fəaliyyətləri üçün logistika sistemlərinin qurulması alqoritminin əsas mərhələlərinə aşağıdakılar daxildir:
strateji hədəflərin müəyyənləşdirilməsi (köhnənin payını saxlamaq, yeni bazara daxil olmaq və s.); mal və
xidmətlər bazarındakı vəziyyətin tədqiqi; satış kanallarının imkanlarının qiymətləndirilməsi; bölüşdürmə
kanallarının seçimi və onların işinə nəzarət və s.
İstənilən müəssisənin logistik fəaliyyəti iqtisadi səmərəlilik üçün yüksək potensiala malikdir. Logistika
fəaliyyətində idarəetmə və qərar qəbuletmə prosesləri bu fəaliyyətin səmərəliliyini əks etdirən müvafiq
göstəricilər sisteminə əsaslanmalıdır.
Logistika fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin məqsədləri bunlardır: logistika
fəaliyyətinin iqtisadi səmərəlilik konsepsiyasının formalaşdırılması; logistika fəaliyyətinin iqtisadi
səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün metod və göstəricilərin hazırlanması; effekt yaradan amillərin
müəyyənləşdirilməsi; logistika fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyinin artırılması üçün ehtiyatların
müəyyənləşdirilməsi və səfərbər edilməsi.
Ümumiyyətlə, logistika proseslərinin səmərəliliyinin artırılması üçün ona təsir göstərən amillərin
müəyyənləşdirilməsi tələb olunur. Logistika fəaliyyətinin səmərəliliyinə bir sıra amillər təsir göstərir ki, həmin
amilləri nəzarət olunan və nəzarət olunmayan amillərə bölməklə aşağıdakı şəkil vasitəsilə əks etdirə bilərik.

Logistika fəaliyyətinin səmərəliliyinə təsir edən
amillər
Nəzarət olunan:
- logistikanın məqsəd və vəzifələri;
- logistik əməliyyatların aparılma
vaxtı;
- xidmətin keyfiyyəti;

Nəzarət olunmayan:
- istehlakçılar və rəqiblər;
- texnoloji inkişaf səviyyəsi;
- informasiyanın inkişaf səviyyəsi;
- iqtisadi vəziyyət;

- logistika xərclərinin səviyyəsi.

- siyasi vəziyyət.

Şəkil. Logistika fəaliyyətinin səmərəliliyinə təsir edən amillər
Logistika fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması amillərini nəzərdən keçirsək, onlar arasında
aşağıdakıları xüsusilə qeyd etmək lazımdır: logistik əməliyyatların aparılma vaxtı; göstərilən xidmətlərin
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması; logistika xərclərinin azaldılması.
Logistika əməliyyatlarının həyata keçirilmə müddətinin maksimum azalması müəssisənin bazar
mühitindəki dəyişikliklərə çevik reaksiya verməsini təmin edir. Bu vəziyyətdə müəssisənin əsas məqsədi işi
təşkil etmək, təchizatçıların və son istifadəçilərin maraqlarını əlaqələndirməkdir. Nəticədə təşkilati fəaliyyət
göstəriciləri əlavə xərclərin minimuma endirilməsinə, texnoloji proseslərin davamlılığının və məhsulun
keyfiyyətinin artırılmasına təsir göstərir. İstehsal dövrünün vaxtının bütövlüyü zəruri məhsulların lazımi
zamanda, lazımi miqdarda və keyfiyyətdə istehsal olunmasını tələb edir ki, bu da məhsulun istehsalçıdan
istehlakçıya çatdırılmasının sinxron planlaşdırılmasını tələb edir. Bu prosesin logistik təhlili sayəsində istehsal
müddətinin optimallaşdırılması məhsulun son qiymətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir.
Beləliklə, zaman amili məhsulların qiyməti və keyfiyyəti ilə birlikdə müəssisədəki logistika
idarəetməsinin səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün bir meyar kimi istifadə olunur.
İkinci əsas amil xidmətin keyfiyyətidir. Müştəri xidməti istehlakçını razı salacaq və müəssisənin
məqsədinə çatacaq şəkildə mal tədarükü üçün bütün fəaliyyət sahələrini əhatə edən və birləşdirən hərəkətlər
məcmusudur. Müştəri xidməti logistika fəaliyyətinin bütün növlərindən, o cümlədən, nəqliyyat, anbar
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təsərrüfatı, inventar idarəçiliyi, informasiya dəstəyi və qablaşdırma növlərindən istifadə etməklə həyata
keçirilir.
Yüksək keyfiyyətli logistika xidmətlərinə əsaslanan hər hansı bir müəssisənin rəqabət qabiliyyəti yeni
müştərilər qazanmağa deyil, mövcud müştərilərə təklif olunan dəyəri artırmağa əsaslanır. Buna görə də bu
vəziyyətdə əsas məqsəd ehtiyacların tam ödənilməsidir. Təcili çatdırılma, daha qısa müddət, bazar mühitindəki
dəyişikliklərə çevik reaksiya sayəsində xidmətin faydalılığını artırmaq mümkündür.
Logistik fəaliyyətlər üçün xərc amili mühüm rol oynayır. Hər hansı bir istehsal müəssisəsində xərclərin
əsas hissəsi məhsulların optimal layihəsinin işlənib hazırlanmasının, yeni materialların yaradılmasının, yeni
sxemlərin hazırlanmasının, tələb olunan etibarlılığın, avadanlıqlara texniki xidmətin təmin edilməsinin payına
düşür. Logistik fəaliyyətlərin xərcləri ümumilikdə müəssisələrin logistika proseslərinin həyata keçirilməsinin
səmərəliliyinin meyarlarından biri olduğundan, diqqətlə qiymətləndirilməli və təhlil edilməlidir. Qeyd edək
ki, fərdi logistik hərəkətlər əlavə dəyər vermir, əksinə yalnız xərcləri artırır. Buna görə də logistik idarəetmənin
ən vacib vəzifələrindən biri məhsula dəyər əlavə etməyən əməliyyatların vaxtının aradan qaldırılması
(azaldılması) və bununla da logistika dövründə azalmaya nail olmaqdır.
Beləliklə, logistika fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması üçün nəzərdən keçirilən amillərin birləşməsi
müasir müəssisənin öz logistika proseslərinin təşkili və idarəedilməsində rəqabət üstünlükləri qazanmasına
imkan verəcəkdir. Bütün bunlara əsasən deyə bilərik ki, logistika, ilk növbədə, strateji xarakterli bir
idarəetmədir. Onun köməyi ilə müəssisənin strateji mövqeyini yaxşılaşdırmaq və rəqabət qabiliyyətini
artırmaq mümkündür.
EMAL OLUNMUŞ ZEYTUNUN AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATINDA YERİ
Qarayeva A.M.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
E-mail: aysel.qarayeva.66@gmail.ru
Azərbaycanda zeytun bağlarını artırmaq üçün geniş imkanlar var. Böyük bağlar salmaq mümkündür,
zeytun yalnız Abşeronda deyil, ovalıqlarda da yetişdirilir. Bu, Azərbaycana böyük gəlir gətirə bilər. Zeytun
yetişdirilməsinə yönəlmiş inkişafda azalma səbəbi ilə, son 20 ildə zeytun bağlarının həcmi də azalmışdır. Son
illərdə Azərbaycanda ildə 60 ton zeytun yağı istehsal olunur ki, bu da Sovet dövrünə nisbətən dörd dəfə azdır.
Gələcəkdə bu rəqəmin 300 tona çatacağı gözlənilir. Çünki zeytun bağlarının yaradılması üçün müraciət edən
sahibkarların sayı getdikcə artır.
Zeytun meyvəsi (Olea europaea L.) şəkər azlığı (2-5%) və yüksək yağ tərkibi (20-30%) ilə bir çox bitki
meyvəsindən fərqlənir. Acılığı oleuropein tərkibinə görədir və buna görə də emal olunmadan
yeyilmir.Müəyyən mərhələlərlə toplanan zeytunlar duzlu suda saxlanılır. Laktik və ya sirkə turşusu ilə pH
tənzimlənməsindən sonra aerobik və ya anaerobik şəraitdə emal olunur. Bəzi kimyəvi maddələrlə rəng,
görünüş və s. onun quruluşu baxımından sabitdir.
Yaşıl və qara zeytunun keyfiyyəti qiymətləndirilərkən, istehsalın ən aşağı mərhələlərindən bazara qədər
bütün mərhələlər və tətbiqlər nəzərə alınmalıdır. Əslində, zeytun istehsalı çox sadə parametrlərdən ibarət deyil.
Bütün bu parametrlərin daxili və xarici bazarlara təklif olunan zeytun keyfiyyətinə təsir etdiyini nəzərə alaraq,
istehsalın hər mərhələsində aparılacaq analiz və qiymətləndirmələrin birbaşa son məhsula təsir edəcəyi
görülür. Az sayda emal mərhələsini əhatə edən zeytun hazırlama texnologiyaları daha az çirklənməyə səbəb
olacaq və buna görə də üstünlük verilə biləcəyi üçün vacib sayılır.
Emal olunmuş zeytunun böyük qidalılıq dəyəri var. Meyvələri preslə sıxdıqda yüksək kalorili zeytun
yağı almaq mümkündür. Zeytun yağı yeməkdə geniş istifadə olunur. Bu yağ, Aralıq dənizi və bir sıra cənub
ölkələri əhalisinin pəhrizində əvəzolunmaz bir qida məhsuludur. İnsan orqanizmi tərəfindən çox yaxşı qəbul
edilən zeytun yağı, həzm sistemi və qaraciyərin normal işləməsini təmin edir. Buna görə zeytun yağı tibbdə
mədə və qaraciyər xəstəliklərinin müalicəsində geniş istifadə olunur. Aşağı keyfiyyətli yağlar (ağac, sürtkü
yağları) parfümeriyada, tekstil sənayesində və texniki məqsədlər üçün istifadə olunur.Zeytunda yağdan əlavə
fermentlər, boyalar var, yarpaqlarında glikozidlər, üzvi turşular, mannitol, flavonoidlər, taninlər və vitaminlər
var. Quru zeytun lətində 50-75 % yağ vardır. Bitki yağları arasında zeytun yağı ən yüksək kaloridir (1000
qrama 930 kalori, kərə yağı və yağ - 750-780 kalori).
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Yağ istehsalında əsasən zeytundan, dünyada ildə 1,6-2,6 milyon ton zeytun yağı istehsal olunur. Zeytun
yağı, zeytunun üyüdülməsi və qara su adlanan bir hissənin ayrılması ilə əldə edilir. Bu proses tamamilə fiziki
olaraq həyata keçirilir, kimyəvi üsullardan istifadə edilmir. Bu yağ Aralıq dənizi ölkələrində çox miqdarda
istehlak olunur. Ürək-damar xəstəlikləri və xərçəngin burada yaşayan insanların sağlamlığına təsiri azdır.
Zeytun yağı ürək-damar xəstəlikləri olan insanlarda xolesterol səviyyəsini azaltmaq üçün çox faydalıdır.
Xərçəng müalicəsində də əsas rol oynayır. Həkimlər, yağdakı fenolların antioksidan xüsusiyyətləri ilə
xərçəngin qarşısını aldığını söyləyirlər. Alimlər zeytun yağının tədqiq olunmamış digər xüsusiyyətlərinə də
sahib olduqlarına inanırlar. İndi dərman və kosmetika sənayesində bir qatqı olaraq geniş istifadə olunur.
Populyar olaraq, zeytun yağı illərdir saç və dəri xəstəlikləri üçün istifadə edilmişdir.
Son 25-30 il ərzində Azərbaycanda zeytun geniş yayılmışdır. Xüsusilə Abşeronda becərilməsi çox yaxşı
nəticələr verir. Zığdakı zeytun əkini bunun canlı təsdiqidir. Bu qiymətli bitki Abşeronun bağlarını və parklarını
və Bakı küçələrini bəzəyir. Abşeronda böyüyən yüzlərlə ağac və kol arasında, xarici görünüşü ilə də diqqəti
cəlb edir. 30-40 il əvvəl Azərbaycanda az adam zeytunun qiymətli bir bitki olduğunu bilirdi. O dövrdə
Abşeronda çox az zeytun ağacı var idi, indi isə vəziyyət tamamilə fərqlidir. Bu gün zeytunları Abşeronun hər
yerində görmək olar. Təəssüf ki, bu qiymətli bitkiyə hələ düzgün qulluq edilmir və meyvələrindən səmərəli
istifadə olunmur.
Şəhərlərimizin bəzi küçələrində və bağlarında zeytun vaxtında yığılmır və zeytun ağaclarının
budaqlarını yığmaq üçün tez-tez qırırlar. Beləliklə, bu qiymətli bitkinin inkişafı pozulur. Nəticədə, zeytun
çubuqlarının sayı azalır və hər il çox sayda zeytun itirilir. Bununla birlikdə, bir zeytun ağacını böyütmək və
məhsuldar etmək, eyni zamanda hər kiloqram zeytunu almaq çox iş tələb edir. Birinci mərhələdə, yəni qida
sənayesində konservlər tam yetişməmiş yığılmış meyvələrdən hazırlanır. Yetişmiş meyvələr duzlanır. Yüksək
keyfiyyətli zeytun yağı müalicəvi məqsədlər üçün tam yetişmiş zeytundan alınır və bir sıra dərmanlarda,
xüsusən də yanıq məlhəmlərində və inyeksiyalarında yara yaxşılaşdırıcı, iltihab əleyhinə və ağrı kəsici kimi
geniş istifadə olunur. Bundan əlavə, meyvələri qida sənayesində qiymətli qida məhsullarının istehsalı üçün
geniş istifadə olunur.
Sənaye və kənd təsərrüfatı qeyri-neft sektorunun əsas inkişaf istiqamətləridir. İndi kənd təsərrüfatının
hər bir sahəsi bizim üçün vacib olduğuna toxunan ölkə Prezidenti söyləmişdir ki, xarici valyuta gətirən kənd
təsərrüfatını inkişaf etdirməliyik. Bu gün ölkənin inkişafının ən vacib istiqamətlərindən biri zeytun bağlarının
salınması, yetişdirilməsi və istehsal olunmasıdır. Təəssüf ki, özümüzü təmin edə bilmirik və hazır zeytunları
çox aşağı səviyyədə istehsal edirik, buna görə yeni zeytun bağları salınmalıdır. Azərbaycanda zeytun
bağlarının salınması üçün həm Abşeron yarımadasında, həm də şimal zonada, Xızı bölgəsində yerlər
müəyyənləşdirilir. Azərbaycanda zeytunun dünya bazarına çıxarılması istiqamətində işlər aparılır. Bu həm
fermerlər, həm də dövlət üçün çox qazanclı bir sahədir.
Azərbaycanın, xüsusən Abşeronun torpaq və iqlim şəraiti zeytun yetişdirmək üçün çox əlverişlidir.
Ölkəmizdə zeytun bağlarının inkişafı 1946-cı ildə başlamışdır. Daha sonra Qala kəndində və Hövsanda zeytun
təsərrüfatları quruldu. 20-ci əsrin sonunda Abşeronun ixtisaslaşmış təsərrüfatlarında 1600 hektar zeytun
bağları var idi. Bunlardan 600 hektardan çoxu bağlar tərəfindən zəbt edilmişdir. Bu bağlar 1980-ci ildə 763,8
ton, 1981-ci ildə 850 ton məhsul götürmüşdür. Abşeronda ildə 2 min ton zeytun istehsal edən bir konserv
zavodu tikilmişdir.
Hazırda Azərbaycanda təxminən 1740 hektar zeytun bağı var ki, bunun da 1725 hektarı meyvə verə
bilər. 2014-cü ildə ölkədə 846 ton məhsul və təxminən 60 ton zeytun yağı istehsal edilmişdir. Zeytun bağlarının
yaradılması üçün müraciət edən sahibkarların sayı getdikcə artır. Zeytunun əsasən Abşeronda yetişdirilməsinə
baxmayaraq digər bölgələrdə - Sumqayıt, Siyəzən, Salyan, Göyçay, Beyləqan və Yevlaxda da yeni zeytun
bağları əkilir. Son illərdə təkcə Bakının Zirə kəndində 200 hektara yaxın yeni zeytun bağları salınmışdır.
Abşeron rayonunda 1590 hektar zeytun bağı var ki, bunun da 1556 hektarı bağ, 33 hektarı isə gənc meyvə
bağlarıdır. Bölgədə istehsal olunan zeytun məhsullarının emal keyfiyyətini daha da yaxşılaşdırmaq üçün
fabriklərin və emal sexlərinin genişləndirilməsi planlaşdırılır, mövcud bağlardan 66,5 ton zeytun istehsal
olunur.
Ölkədə bir sıra zeytun emalı müəssisələri fəaliyyət göstərir. Bu fabriklər zeytun yağı, zeytun mürəbbəsi,
zeytun turşusu, zeytun püresi istehsal edir. Hazır məhsullar yalnız yerli bazarlara deyil, Rusiya, Türkmənistan
və Cənubi Koreya kimi xarici ölkələrə də ixrac olunur. Hazırda ölkəyə xarici valyuta axınına imkan verəcək
bu sahənin daha da inkişaf etdirilməsi üçün addımların atılması vacibdir.
Azərbaycanın ən böyük zeytun yağı və konservləri istehsalçısı olan Azersun Holding şirkətlər qrupu, bu
şirkətin istehsal etdiyi digər məhsullarla yanaşı daxili bazarda da xüsusi yer tutur. Mağazalarımızda və
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bazarlarımızda xaricdən gətirilən zeytun məhsullarının olması doğrudur. Həm qiymət, həm də keyfiyyət
baxımından milli markamıza getdikcə daha çox diqqət yetirilir.
Milli brendimiz sərhədlərimizi aşmış və dünyanın bir çox ölkəsində nüfuz qazanmışdır İstər ölkə
daxilində, istərsə də xaricdə məhsulun alıcıları varsa, onda Azərbaycanda zeytun yetişdirilməsi və istehsal
edilməsinin perspektivlərinə şübhə yoxdur. Təbii ki, istehsal üçün zeytun bağlarının salınmaı, yetişdirilməsi
və məhsul əldə edilməsi ölkənin iqtisadiyyatına da müsbət təsir göstərəcəkdir.
BİZNES SFERASINDA DƏYƏR ZƏNCİRİ MODELİ, ONUN FORMALAŞMASI
MƏRHƏLƏLƏRİ
Quluyev A.S.
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
E-mail: aquluyev@gmail.com
Dəyər zənciri məhsul və ya xidmətin yaradılması üçün zəruri olan bütün fəaliyyət sahələrini əhatə edən
bir biznes modeli kimi xarakterizə olunur. Məhsul istehsalı məşğul olan müəssisələr üçün dəyər zənciri
məhsulun layihələndirilməsi, son istehlakçıya çatıdırlması və onlar arasında yerləşən, xammal və digər aralıq
resurslarının axtarışı, marketinq fəaliyyəti, pərakəndə ticarət, məhsulların saxlanılması, daşınması, satışdan
sonra xidmət kimi mərhələlərdən ibarətdir. Araşdırmalar göstərir ki, bütün sahələrdə müəssisələr arasında,
qiymət, məhsul və xidmətlər uğunda kəskin mübarizənin artdığı şəraitdə rəqabətqabiliyyətliliyin qorunub
saxlanılması üçün yaradılan dəyər davamlı olaraq araşdırmalıdırlar. Bu, dəyər zənciri həlqələrinin fəaliyyətinin
rəqabət mühitində nə qədər əhəmiyyətli olduğu fikrini deməyə əsas verir.
Dəyər zənciri, müəssisələrə effektiv olmayan biznes sahələrini müəyyənləşdirməyə, maksimum
səmərəliliyin əldə edilməsi üçün prosedurların optimallaşdırılmasına imkan verən effektiv strategiyaların
tətbiqinə imkan yaradır. Bu baxımdan əlavə dəyərin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün fəaliyyətlər qarşılıqlı
əlaqəlidirlər, bu da müəssisələrə daha fərqli məhsul istehsal edərək, bazarda rəqabət üstünlüyünü təmin edir.
Beləliklə, biznes sferasında dəyər zəncirinin əsas məqsədi rəqabət üstünlüyünün yaradılması üçün daha yüksək
dəyərli məhsul və ya xidmət yaratmaqdan ibarətdir.
Məhsul, iş və xidmətlərin dəyərin artırılması və rəqabət üstünlüyünün əldə edilməsi üçün dəyər
zəncirində aşağıdakı vacib mərhələlər zəruri hesab edilir: logistika – ehtiyatların əldə edilməsi, sazlanılması
və idarəedilməsini əhatə edir; əməliyyatlar – xammalın hazır məsula çevrilməsi prosedurlarını əhatə edir; çıxış
logistikası - son məhsulun istehlakçıya çatdırılması üzrə bütün fəaliyyətləri əhatə edir; marketinq və satış –
satış kanallarının müəyyən edilməsi, qiymətqoyma, satışın stimullaşdırılması, ticarət vasitəçilərinin müəyyən
edilməsi üzrə strategiyaları müəyyən edir; xidmət – məhsulun dəstəklənməsi və müştəri xidmətlərinin
keyfiyyətinin artırılması üzrə proqramları əhatə edir; yardımçı fəaliyyətlər - əsas fəaliyyət növlərini daha
effektiv olmasını təmin edən, yardımçı tədbirlər kimi ifadə olunur; satınalmalar – müəssisələrin resursların
əldə edilməsi imkanlarını xarakterizə edir; texnooji fəaliyyətlər – tədqiqatlar və texnoloji tətbiqetmələr
mərhələsində (məsələn, istehsal texnologiyaların layihələndirilməsində, proseslərin avtomatlaşdırılmasında)
istifadə olunur; heyətin idarə edilməsi – müəssisələrin biznes-strategiyasını işləyib icra edəcək, məhsul
istehsalını və satışını həyata keçirəcək fəaliyyətlərin seçilməsi, inkişafı və saxlanılmasını əhatə edir;
infrastruktur - planlaşdırma, mühasibat, maliyyə və keyfiyyətə nəzarət kimi idarəetmə strukturlarından
ibarətdir.
Beləliklə, biznes sferasında dəyər zəncirinə məhsul konsepsiyasından başlayaraq, bütün istehsal
mərhələsini əhatə edən və son istehlakçıya çatdırılanadək bütün zəruri fəaliyyətlər daxildir. Dəyər zəncirinin
təhlili bu fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsi məqsədilə zəruri olan informasiyaların əldə edilməsi
baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd edilənlər baxımından masir iqtisadi tələblərə uyğunlaşmaq
üçün effektiv dəyər zənciri məhsul, texnologiya, idarəetmə, marketinq və bölgü baxımından innovasiyaların
tətbiqi ən vacib məsələlərdən hesab edilir. Hazırda məhsulların daha mürəkkəb və differensiallaşdırılmış
olması səbəbindən, onların müvafiq keyfiyyətdə istehlakçılara lazımi vaxtda və bazarda çatdırılmasında dəyər
zəncirinin koordinasiya edilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Göstərilənlərə əsaslanaraq dəyər zəncirinin
inkişaf xüsusiyyətləri və ya əsas elementlərini iqtisadi, sosial və ekoloji sabitliyə nail olmaq məqsədləri ilə də
xarakterizə etmək olar.
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Göstərilənləri ümumiləşdirərək demək olar ki, biznes sferasında dəyər zənciri modelinin formalaşması
mərhələləri onu əhaətə edən əsas həlqələrin fəaliyyəti ilə bilavasitə bağlıdır. Bu isə məhsul istehsal edən və ya
dəyər zəncirinin əvvəlki həlqəsindən məhsulu əldə edərək və dəyər qataraq, onu növbəti həlqəyə çatdıran bütün
subyektlərlə əlaqəli olur. Ona görə dəyər zənciri modelinin formalaşması prosesində hər bir mərhələnin nəzərə
alınması, eləcə də iqtisadi, sosial və ekoloji aspektlərin qiymətləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilməsi
vacibdir. Deməli, effektiv dəyər zəncirinin formalaşmasında rəqabət üstünlükləri əldə edilməsi istehsal
xərclərinin azaldılması və gəlirləri artırılması imkanının əldə edilməsindən, innovativ texnologiyalara,
informasiyalara və kapitala çıxış imkanlarının yaxşılaşdırılmasından, bununla da öz dəyərini artırmaq və
bazara daha keyfiyyətli məhsul və xidmət təqdim etmək üçün istehsal və marketinq proseslərini yeniləmək
imkanlarından bilavasitə asılıdır.
MATERİAL EHTİYATLARININ İSTEHSAL PROSESİNDƏ ROLU
Quliyeva P.Y.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: pisi.quliyeva@mail.ru
Materiallardan səmərəli istifadə olunması istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsinin başlıca
istiqamətlərindəndir. Respublikanın iqtisadi və sosial inkişafında resurslardan qənaətlə istifadə edilməsi diqqət
mərkəzindədir . Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müxtəlif ölkələrdə müqavilə öhdəliklərnə bəzən qeyrisabit əməl
olunması istehsalat ehtiyatlarının müxtəlif növlərindən daha qənaətlə, daha səmərə ilə istifadə edilməlidir.
Bunun üçün hər bir təsərrüfat subyektində mövcud olan xammal və materialların dəqiq uçotu təşkil olunmalı,
hər biristehsal vahidində israfçılığa, mənimsəməyə və digər mənfi hallara qarşı ciddi və hərtərəfli mübarizə
aparılmalıdır.
Müəssisələrin iş təcrübəsi sübut edir ki, məhsul istehsalının səmərəliliyinin yüksəldilməsi xammal,
material, yanacaq və ehtiyatların digər növlərindən səmərəli istifadə olunmasına əsaslanır. Respublikanın
malik olduğu material ehtiyatlarından daha səmərəli və daha faydalı istifad olunması istehsalın səmərəliliyinin
işində ən mühüm problemlərdən biri kimi diqqəti cəlb edir. Azərbaycanın iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinin
zərur miqdarda xammal, material, yanacaq və digər ehtiyatları ilə təmin olunması təkcə onların həcminin
artırılması ilə deyil, istehsal prosesində həmin vasitələrdən səmərəli və qənaətlə istifadə edilməsi ilə müşayət
olunmalıdır. İstehsal olunan məhsulların və görülən işlərin maya dəyərinin tərkibində material məsrəfləri çox
böyük xüsusi çəkiyə malikdir. Material tutumu yüksək olan sahələrdə (məsələn, tikinti, yeyinti və s.)
hazırlanılan məhsulların maya dəyərinin tərkibində tutduğu xüsusi çəki orta hesabla 80-85 faiz təşkil edir.
texniki tərəqqi əsasında ictimai əməyin məhsuldarlığının artımı istehsal məsrəflərində keçmiş əməyin xüsusi
çəkisinin daima artırılmasına gətirib çıxarır. Respublikanın iqtisadiyyatının son illərdə müstəqil inkişafı
təsərrüfat dövriyyəsinə getdikcə daha çox material – texniki ehtiyatların cəlb edilməsi ilə nəticələnməlidir. Heç
də sirr deyildir ki, respublikanın xammal və material potensial miqdarı çox məhduddur. Onların bir çox
növlərinin təkrar istehsalı əslində qeyrimümkündür. Odur ki, məhsulların material tutumunun aşağı salınması
təbii ehtiyatlara birbaş qənaət kimi başa düşülməlidir. Hasilat sənayesində emaledici sənayeyə nisbətən istehsal
olunan məhsul vahidinə daha çox canlı əmək və kapital qoyuluşu vəsaiti sərf edilir. Ona görə də, emaledici
sənaye sahələrində istehsalın təkmilləşdirilməsi hesabına material resurslarına qənaət olunması daha sərfəlidir.
Əşyalaşmış əməyə qənaət olunması xammal və emaledici sahələrə yönəldilən kapital qoyuluşlarının ixtisar
olunmasına şərait yaradır. Məhsul istehsalının həcminin artımı material resurslarından və həmçinin
məsariflərin mütləq kütləsi ilə müşayət olunur. Buna görə də, material tutumunu aşağı satmaq hesabına əldə
olunan qənaətin həcmini artırmaq lazımdır. Son illərdə, istehsalı mənimsənilən məhsulların hazırlanmasına
daha çox material sərf etmək tələb olunur. Sənayenin nisbətən yeni sahələrinin, məsələn eleutronikanın,
kiyanın, elektrotexnikanın, radiotexnikanın və s. inkişafı məhsulların material tutumunda dəyişikliklərə
müşayət olunur. Heç də sirr deyildir ki, məhsulların material tutumunun aşağı salınmasında materialların emal
olunmasının texnikası və texnologiyasının təkmilləşdirilməsi, müasir texnologiyanın yaradılması mühüm
istiqamətlər sayılır. Məhsulların material tutumunun səviyyəsi bəzən ilkin xammalın və materialların
keyfiyyəti ilə müəyyən olunur. Onların çeşidlərinin genişləndirilməsi, möhkəmliyi, materialalrın keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılması, texniki-iqtisadi parametrlərinin təkmilləşdirilməsi məhsul vahidinə çəkilən xərclərin xüsusi
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çəkisini xeyli azalda bilər. Materialların istehlak xüsusiyyətlərinin yüksəldilməsi məhsul istehsalı zamanı
onlardan qənaətlə istifadə olunmasının başlıca mənbəyidir.
Məhsulların material tutumunun aşağı salınmasının başqa bir istiqaməti maşın və avadanlıqların
xarakteristikasının əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılmasından ibarətdir. Sənayedə bu sahədə yaxşı nəticələr
qazanılmışdır. Respublikanın müxtəlif təsərrüfat subyektlərində istehsalın səmərəliliyi üç əsas göstəricinin
dinamikası və qarşılıqlı əlaqəsi ilə müəyyənləşdirilir. Material tutumu, fondtutumu və əmək tutumu həmin
göstəricilərdir. Onlardan hər biri özlüyündə əmək məsrəflərinin bir tərəfini xarakterizə edir. Əmək
məhsuldarlığı və onun yüksəlməsi, əmək tutumunun aşağı salınması canlı əməyə qənaət göstəricisi, material
tutumunun və fondtutumunun aşağı salınması isə əşyalaşmış əməyə qənaət göstəricisidir. Onların bir yerdə
aşağı salınması istehsalın və milli gəlirin artım sürətinə təminat verir, əsas fondlardan istifadənin
səmərəliliyinin artırılmasına şərait yaradır, çanlı əmək məsərflərini azaldır. İstehsal olunan məhsulun material
tutumu məhsul hazırlanmasının texnologiyasının təkmilləşdirilməsinin təsiri altında aşağı salına bilinir. Eyni
zamanda, qabaqcıl elmi-texniki tərəqqinin təsiri altında daha baha və aztapılan materiallar sərf olunan yeni
növ məhsullar meydana gəlir. Son nəticədə həmin məhsulların material tutumunun yüksəlməsi müşahidə
olunur. Xammalın və materialların, yanacaq və enerjinin dəyərini bir çox hallarda təbii amillərlə
əlvqələndirmək zərurətində də yaddan çıxarmaq olmaz. Azərbaycan respublikasının uçot praktikasında
material-istehsalat ehtiyatlarının uçotu mühasibat uçotu haqda Qanunla və digər normativ sənədlərlə
tənzimlnilir.
TEKSTİL SƏNAYESİNDƏ KEYFİYYƏTƏ NƏZARƏT ÜSULLARI
Rəsulova S.İ.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
E-mail: susanrasulova98@gmail.com
Bütün istehsal sahələrində əsas məqsəd istehsal prosesi zamanı yüksək keyfiyyətli məhsula sahib
olmaqdır. Alınan məhsulun keyfiyyəti istifadəçilərin tələblərinə və ehtiyaclarına, həmçinin beynəlxalq
standartların tələblərinə uyğun olmazsa, bu istehsal prosesi zaman və xammal itkisi deməkdir. İstehsal
prosesində istifadə edilən avadanlıqlar və metodlar keyfiyyətə təsir göstərən əsas amillərdir. Tekstil
məhsullarının keyfiyyətinə təsir edən amillərə aiddir: xammal; müəssisə, avadanlıq və istehsal metodları;
texnoloji səviyyə; işçi qüvvə (menecer, texnik, işçi); bazar və istehlakçı xüsusiyyətləri; maliyyə imkanları; təhsil
səviyyəsi.
Ümumiyyətlə, hər bir istehsal müəssisəsi, əsasən də tekstil müəssisələri üçün yüksək keyfiyyətli məhsul
istehsal etmək çox önəmlidir. Bu məqsədlə də keyfiyyət təminatı və keyfiyyətə nəzarət kimi üsullardan istifadə
edilir. Keyfiyyətə nəzarətin 2 əsas üsulu vardır: sınaq və nəzarət. Hər iki üsul da tekstil sənayesi üçün çox
önəmlidir.
Sınaqlar, seçilmiş ölçmə aləti ilə edilən ölçmələr, nəticələrin qiymətləndirilməsi, ölçmələrdə bir fərq
olduğu təqdirdə uyğunsuzluq dərəcəsinin hesablanması və nəticələrin standartlarla müqayisəsini əhatə edib,
istehsal mərhələlərinin müvafiq standartlara uyğunluğunun yoxlanılması, tekstil məhsullarının istehsalında
istifadə edilən materialların keyfiyyətli olması və onların doğru şəkildə istifadəsini təmin etmək məqsədilə geniş
tətbiq edilən bir üsuldur. Avadanlıqların maksimum güc ilə işlədiyini və parça və digər materiallara zərər veribvermədiyini yoxlamaq da vacibdir.
İstehsal mərhələsi və son nəticəyə nəzarət məqsədilə mütəmadi olaraq fərqli tipdə sınaqlar
aparılmaqdadır. Bu sınaqların kimyəvi və fiziki olmaqla 2 növü vardır.
Fiziki sınaqlar – avadanlıqlardakı düymələrə nəzarət, parçanın ölçülərinin sabitliyini və s. özündə
birləşdirir.
Kimyəvi sınaqlar – yuma, istilik, işıqlandırma və s. tipli digər şərtlərdə rəngin dəyişmə dərəcəsinin
yoxlanması ilə əlaqəli olub, ümumi olaraq bu sınaqların hər birinin məqsədi sonda keyfiyyətli bir məhsul
almaqdır.
Sınaqlar istehsal müəssisəsinin öz laboratoriyasında və ya geyim istehsalının keyfiyyətinə nəzarət və
təminatında ixtisaslaşmış digər sınaq laboratoriyalarında həyata keçirilə bilər. Ümumiyyətlə, obyektivlik
səbəbindən üçüncü tərəflər vasitəsilə aparılan sınaqlara üstünlük verilir. İstehsal zamanı istifadə olunan bütün
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materialları və avadanlıqları sınaqdan keçirərək maksimum keyfiyyət və səmərəliliyi təmin etmək üçün
mütəxəssislərin keyfiyyətə nəzarət üsullarına etibar etmək də vacibdir.
Bu tip sınaqlar yüksək keyfiyyəti təmin etmək üçün həyata keçirilir ki, bu da tekstil bazarında müəssisənin
nüfuz və mövqeyini qorumaq üçün vacibdir. Bu səbəbdən, sınaqlar müəyyən beynəlxalq standartlara uyğun
olaraq yerinə yetirilməli və keyfiyyətli xammaldan istifadə edilməlidir.
Sınaqların birsıra üstünlükləri olsa da, avadanlıqların təmin edilməsi cəhətdən daha çox xərc tələb edir.
Bu zaman ikinci üsula, nəzarət üsullarına müraciət edilir. Nəzarət, xammaldan, yarımfabrikatlardan və hazır
məhsullardan gözlənilən fiziki və kimyəvi dəyərləri təyin etmək üçün aparılan sınaqlardır. Nəzarət prosesi
beynəlxalq standartların tələblərinə cavab vermək üçün istehsal prosedurunun yoxlanılmasını tələb edir.
Yoxlamaların nəticəsi qüsurları aşkarlamaq və səbəblərini müəyyən etmək, məhsuldakı qüsurları düzəltmək
üçün istifadə edilir. Keyfiyyətə nəzarətin əsas addımlarına aşağıdakılar daxildir: auditin aparılması; qüsurların
aşkarlanması; aşkarlanan qüsurları müvafiq personala bildirmək; qüsurların səbəbini müəyyənləşdirmək; onları
düzəltmək.
Yoxlama prosesi bir neçə mərhələdə aparılır: xammalın yoxlanılması; istehsal prosesi zamanı yoxlama;
son məhsul yoxlanışı.
Nəzarət üsulları xammal və materiallardan başlayaraq məhsulların istehsalı və monitorinqi, hazır
məhsulun yoxlanılmasına kimi bütün mərhələləri əhatə edir.
Geyim istehsalı sənayesi beynəlxalq standartlara cavab verən, davamlı və ən əsası istehlakçıların
ehtiyaclarını maksimum dərəcədə qarşılayacaq yüksək keyfiyyətli hazır məhsullar istehsal etməlidir. Buna görə
də keyfiyyəti təmin etmək üçün yuxarıda bəhs etdiyimiz iki üsul da tətbiq olunmalıdır. Bu üsullar yalnız
arzuolunmaz nəticələrin qarşısını almır, həm də istehsal edilən məhsullarfın bazar vəziyyətini yaxşılaşdırır, bu
da hər istehsal sahəsi üçün bir üstünlükdür.
BİRBAŞA XARİCİ İNVESTİSİYALARIN ÜMUMİ İQTİSADİ TƏSİRLƏRİ
Rüstəmzadə N.M.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
E-mail: nicat-rustemzade@mail.ru
Birbaşa xarici investisiya yatırımından danışa bilmək üçün üç əsas ünsürün varlığı şərtdir. Bunlar,
sərmaye qoyan şəxs, mənşə ölkə və ev sahibi ölkədir. Ev sahibi ölkə investisiyanın qoyulduğu ölkədir. Mənşə
ölkə isə investisiya qoyan və ya investisiya çıxışının olduğu ölkədir. BXİ, investisya qoyan və qoyulan ölkələrə
müxtəlif iqtisadi nəticələr doğura bilər.
İnvestisiyanın qoyulduğu ölkə baxımından müsbət cəhətləri;
Xarici investisiya hərəkətləri dünyada qlobal rəqabəti artırır. Xarici investisiyaların xarici ticarəti
stimullaşdırması və dövlət büdcəsini vergilər hesabına dəstəkləməsinin xüsusiyyətləri vurğulanır.
Xarici investisiyaların qoyulduğu ölkədə ümumiyyətlə aşağıdakı təsirləri vardır:
- Ölkənin milli gəlirini artıraraq iqtisadi inkişafı təmin edir. Bu gün birbaşa xarici investisiyaların
gəldikləri ölkələrə gəlir köçürməsi aşağı səviyyəyə enmişdir. Gəlir ölkədə qalaraq yeni investisiyalara,
texnologiyalarda yenilənməyə çevrilir və beləcə iqtisadi böyümə davam edir. Ayrıca Yabancı yatırım yeniden
yapılanma (re- structuring) ve özelleşmede en effektiv yol olduğu gibi yan sanayilerin oluşmasına ve
gelişmesine destek olmaktadır. Bundan əlavə, xarici investisiyalar, yenidən qurulma və özəlləşdirmədə ən
təsirli yoldur, eyni zamanda alt sənaye sahələrinin formalaşmasına və inkişafına dəstək olur.
- Məşğulluğu artıraraq işsizlik səviyyəsini azaltmağa kömək edirlər. Xarici investisiyalar birbaşa və
dolayı yolla ev sahibi ölkədəki işsizlik səviyyəsinə təsir göstərir. İnkişafda olan ölkələrin öndegedən
problemlerinden biri olan yüksek səviyyədə işsizlik məsələsində birbaşa xarici investisiyalar vacib bir
arqument olarakgörülmektedir
- Texnologiyaları və idarəetmə texnikasını alır, yeni texnologiya ötürülməsini təmin edir və texnologiya
istehsalında çətinlik çəkən ölkələrin iqtisadiyyatına vacib funksiyalar əlavə edir. Bununla yanaşı, müşahidələr
xarici investisiya şirkətlərinin yeni məhsul dizaynı deyil, istehsalın planlaşdırılması və təşkili sahəsində
nisbətən daha çox texnoloji imkanları inkişaf etdirməyə meyilli olduqlarını göstərdi.
- Uzunmüddətli dövrdə idxalın azaldılması, ixracatın artması, beynəlxalq və digər bazarlara çıxışın
asanlaşdırılması ölkənin giriş-çıxış balansına müsbət təsir göstərir. Bundan əlavə, inkişaf etməkdə olan ölkələr
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uygun keyfiyyət və qiymətdə mal istehsal edə bilsələr də dünya bazarına çıxmaqda çətinlik çəkirlər.
- Ətraf mühitin qorunması baxımından çox vaxt ziyarət etdikləri ölkəyə yaxşı bir nümunə göstərirlər.
Yüksək texnologiyalı BXİ-ın ətraf mühitə daha həssas olduğu, tullantıların təmizlənməsi müəssisələri
yaratdıqları, təkrar emala əhəmiyyət verdikləri və ətraf mühitə uyğun yaşıl texnologiyalardan istifadə etdikləri
müşahidə olunur.
- Maliyyə mənbələri və sərmayeləri artırmaq və şaxələndirməklə ölkə iqtisadiyyatının sabitliyinə yaxşı
təsir göstərir.
- Gedəcəyi ölkədə vergi gəliri qazandırır. Xarici investisiyalar, yerli hökumətlər üçün gəlirlərinə
nisbətdə vergi gəliri mənbəyinə çevrilir.
- Xarici investisiyalar ev sahibi ölkənin xarici iqtisadi inteqrasiyasına müsbət təsir göstərir və onları
qapalı cəmiyyət olmaqdan xilas edir. Bundan əlavə, ev sahibi ölkə inkişaf etmiş ölkənin siyasi və iqtisadi
dəstəyini qazana bilər.
-Nəhayət, birbaşa xarici investisiyalar siyasi hökumətləri iqtisadiyyatlarını daha diqqətlə idarə etmələri
üçün təsir göstərirlər. Çünki əks halda dövlət səhv iqtisadi siyasətdən əziyyət çəkən xarici investisiyaların
arxasında dayanan inkişaf etmiş ölkələrin, təşkilat və qurumların təzyiqinə məruz qala bilər.
İnvestisiya alan ölkələr üçün xarici investisiyaların müsbət və mənfi təsirlərə məruz qala biləcəyi bir
dövr başladı. Xarici investisiyaların hərəkətliliyinin artması bir çox müzakirələrə və tənqidlərə yol açdı.
Yuxarıda göstərilən müsbət təsirlərə əlavə olaraq, xarici investisiyalar ev sahibliyi edən ölkə üzərində bəzi
mənfi təsirlər də göstərə bilər. Bu təsirləri aşağıdakı kimi sıralamaq olar:
- Bir fikrə görə, xarici investisiyalar ölkəyə gəldikdə, çox vaxt haqsız rəqabət mühiti yaradır, yerli
rəqiblərini ortadan qaldırır və yerli sənayesini inkişaf etdirmək istəyən kiçik iş adamlarını həvəsdən salırlar.
Doğrudur, qlobal şəbəkə və yenilik qabiliyyətlərini nəzərə alaraq daxili rəqabətdə üstünlüklüdürlər. Lakin
inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadiyyatda KOB -lərin (kiçik və orta böyüklükdə müəssisələr) nisbətinə
baxdığımızda bu baxışın çox vacib olmadığı görülür. Məsələn, dünya ölkələrində ümumi müəssisələrdəki
KOBİ nisbətinin 96% olduğu qeyd edilir. Bu nisbət Almaniya, Fransa və Yaponiyada% 99-dur. Digər tərəfdən,
bütün ölkələrdə məşğulluğa ən çox töhfə verən müəssisələrdir. Məsələn, ümumi məşğulluqdakı KOBİ-lərin
payı ABŞ-da% 58, Yaponiya və İtaliyada% 80-dən çoxdur.66 İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə bu nisbət daha
yüksəkdir.
- Xarici investisiyalar haqqında ən böyük mənfi şərhlərdən biri də bu investisiyaların ölkə iqtisadiyyatı
üzərində təsirli bir söz sahibi olmasıdır. Məsələn, bəzən Kanadada istehsal sektorunda birbaşa xarici
investisiyaların payı ümumi investisiyalarda 50% -ə, ABŞ-da isə 40% -ə çata bilər. İnkişaf etməkdə olan
ölkələr üçün bu vəziyyət eyni olmasa da çox vaxt yaxındır. Xüsusilə, ölkə iqtisadiyyatının əsas sahələrinin
əcnəbilərin nəzarəti altında olması böyük narahatlığa səbəb olur. Bu, ölkənin milli siyasətini və milli
iqtisadiyyat problemlərini gündəmə gətirir.
- İnvestisiya şirkətləri istehsal etdikləri ölkəni texnoloji olaraq dayandırılmış vəziyyətdə saxlaya bilirlər.
Bu, yerli mənbələrin, işçi qüvvəsi bacarıqlarının və təşəbbüslərinin inkişafına mane olur.
- İnvestisiya şirkətləri istehsalı reallaşdırdığı ölkəni texnoloji olaraq özündən asılı vəziyyətə sala bələr .
Bu, yerli mənbələrin, işçi qüvvəsi bacarıqlarının və təşəbbüslərinin inkişafına mane olur.
- İnvestisiya şirkətləri tərəfindən, xüsusən də mədən sənayesində qoyulan birbaşa investisiyalar, ölkənin
təbii ehtiyatlarını işlətmədən bu ehtiyatların investisiyanın gəldiyi ölkəyə getməsinə səbəb olur və
investisiyanın qoyulduğu ölkə ciddi iqtisadi dəyərdən məhrum edilir.
-Nəhayət, investor şirkət ixracat deyil, daxili tələbat üçün məhsul istehsal edərsə, ev sahibi ölkə potensial
valyuta gəlirlərindən məhrum olacaqdır.
KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNNOVASİYALI İNKİŞAFI
Sadixov S.S.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: savalan.sadıxov@gmail.com
Kiçik və orta biznesin inkişafı üçün olduqca əhəmiyyətli rola malik olan mühüm prosesdə dövlət
tərəfindən elmi-texniki tərəqqinin yenilikləri nəzərə alınır, müasir elmi tədqiqatların aparılmasına diqqət
artırılır. Daxili bazarın yerli xammala əsaslanan məhsullarla zənginləşdirilməsində, əhalinin həyat
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səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasında, yeni iş yerlərinin açılması vəməşğulluğun səviyyəsinin artırılmasında azad
rəqabət mühitinin yaradılmasında və digər sosial-iqtisadi problemlərin həllində və bütövlükdə davamlı
iqtisadi inkişafda kiçik və orta biznesin inkişaf etdirilməsi müstəsna rol oynayır. Kiçik və orta biznesin inkisaf
etdirilməsi ölkənin inkişafında daha əhəmiyyətli rola malikdir. Ona görə də, bu müəssisələrin sayı getdikcə
artır. Bu da işsizlərin işlə təmin olunmasında böyük rol oynayır. Kiçik və orta biznes müəssisələrinin
yaradılması yeni rəqabət şəraitində daha səmərəlidir. Belə ki, bu cür müəssisələr digər müəssisələrlə rəqabət
aparmağa, vahid informasiya mübadiləsi sistemində iştirak etməyə imkan verir. Həmçinin yeni rəqabətin
tələblərinə uğurla uyğunlaşmağa və onun əsasında xarici bazarlarda rəqabət münasibətlərinə daxil olmağa
şərait yaradır. Rəqabət nəticəsində məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması dünya bazarına rəqabət
qabiliyyətli məhsulla çıxmağa imkan yaradır. Təcrübə göstərir ki, dünya bazarında innovasiya fəaliyyətinin
daha səmərəli mexanizminə sahib olan yeniliklərin reallaşdırılmasının inkişaf etmiş infrastrukturuna malik
biznes subyektləri rəqabət mübarizəsində qalib gəlir.
Uzunmüddətli perspektivdə rəqabət qabiliyyətliliyi və iqtisadi artımı təmin edən amil kimi
innovasiyanın hakim rola malik olması müasir iqtisadiyyatın inkişafının xarakterik cəhəti sayılır. Deməli,
iqtisadi inkişafın hazırkı mərhələsində innovasiya prosesi milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılması
və davamlı inkişafın təmin edilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Ölkənin biznes sisteminin innovasiya əsasında inkişafı iqtisadiyyatın şaxələnməsinin əsas şərti kimi
çıxış etməklə kiçik və orta biznesin rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılmasına da əlverişli şərait yaradır. İnkişaf
etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, biznes sisteminin inkişafının innovasiya sferasında reallaşdırılması yalnız
xüsusi kapitalı innovasiya sferasına cəlb etməyə, elmi-texniki işləmələrin mühüm əhəmiyyət kəsb edən məhsul
və texnologiyalara yönümünü həyata keçirməyə, qısa müddət ərzində yenilikləri mənimsəməyə
və onları bazara yönəltməyə qadir olan kiçik və orta biznes potensialının istifadəsi şəraitində mümkündür.
Kiçik və orta biznesin innovasiyalı inkişafının bəzi anlarında belə müəssisələr üçün iqtisadi situasiya
əlverişli olmaya və müəyyən itkilərə səbəb ola bilər. Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hər bir təsərrüfat
subyektinin uğurlu biznes strategiyası qurması və reallaşdırması xeyli dərəcədə innovasiyanın tətbiqi səviyyəsi
ilə müəyyən edilir.
Bazar iqtisadiyyatı və rəqabət şəraitində kiçik və orta biznes müəssisələri gəlir və mənfəət artımına nail
olmaq üçün öz yeniliklərini həyata keçirməli olurlar. Heç də belə təşkilatların hamısı pul vəsaitlərini
müəssisələrin innovasiya fəaliyyətinə sərmayə qoymurlar və buna görə də gələcək inkişaf imkanlarını və
perspektivlərini özləri işləyib hazırlamalı olurlar. Belə işləmələrin həyata keçirilməsi üçün şirkətin yaradıcı
potensialına söykənmək, müştərinin tələbatını bilmək və hətta tapmaq lazımdır.
İnnovasiya layihələri formasında innovasiya ideyasının təqdim edilməsi və onların effektivliyinin
qiymətləndirilməsi innovasiyalı inkişaf strategiyasının formalaşması prosesində mərkəzi halqadır.
İnnovasiyalı inkişaf strategiyasının formalaşması sistemində müəssisənin innovasiya potensialının
qiymətləndirilməsi təkcə strateji innovasiyanı deyil, həm də cari istehsal fəaliyyətini effektiv təmin etmək üçün
kiçik və orta biznesin maliyyə-iqtisadi resurslarının kifayət qədər olmasını müəyyənləşdirmək məqsədilə
aparılır. Bu yanaşmanın təyinatı ondan ibarətdir ki, o, cari istehsal və strateji innovasiya fəaliyyətləri arasında
dinamik uyğunluğu müəyyənləşdirməyə və yeni, yaxud yaxşılaşdırılmış texnologiyaların reallaşdırılmasında
son dəfə seçim etməyə imkan verir. İnnovasiyalı inkişafın reallaşdırılması ilə bağlı əsas çətinlik yeni
texnologiyaların istehsala cəlb edilməsi planının yerinə yetirilməsi prosesinin maliyyə təminatında olur.
Yeni texnologiyaların mənimsənilməsinə vaxtında, lazımi miqdarda investisiya qoyuluşunun başlıca
səbəbi resursların bölgüsündə prioritetliyin düzgün müəyyən edilməsi ilə izah olunur. İnnovasiyalı potensialın
qiymətləndirilməsi, hər şeydən əvvəl, innovasiyanın inkişafı kiçik və orta biznesin maliyyə dayanıqlığını təhlil
etməyə imkan verir. Eyni zamanda bu yanaşma cari istehsal ehtiyatları ilə kiçik və orta biznesin innovasiyalı
inkişafındakı investisiya xərcləri arasında dinamikliyi müəyyənləşdirməyə kömək edir. Bu əsasda innovasiya
potensialının tipinin müəyyənləşdirilməsi kiçik və orta biznesin maliyyə vəziyyəti mövqeyindən innovasiyalı
inkişafının seçilən istiqamətinin düzgünlüyünənəzarət etməyə imkan verir. Sözügedən metod innovasiyalı
inkişaf strategiyasının müəyyənləşdirilməsində tamamlayıcı mərhələ sayılır.
Kiçik və orta biznesin innovasiya potensialının qiymətləndiril məsi metodu təkcə innovasiyalı inkişaf
strategiyasının işlənib hazırlanması üçün deyil, həm də digər məqsədlər üçün istifadə oluna bilər. Kiçik və orta
biznes sahəsində innovasiyanı tətbiq etməzdən əvvəl bu sahənin innovasiya potensialını müəyyən edirlər.
Qeyd edək ki, kiçik və orta biznesin innovasiya potensialı innovasiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün
zəruri olan maddi, maliyyə, intellektual, elmi-texniki və digər resursların məcmusudur.
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QEYRİ-NEFT SƏNAYESİNİN İXRAC POTENSİALININ GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ
İSTİQAMƏTLƏRİ
Səfərova V.E.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
E-mail: www.s.vefa@gmail.com
Müasir dövürdə Azərbaycanın iqtisadi inkişafının qarşısında duran əsas vəzifələr inkişaf prosesində
davamlılıqı təmin etmək dayanıqlığı saxlamaq və yüksək orta gəlirli bir ölkə olmaqdan ibarətdir. Bu vəzifələrin
öhdəsindən gəlmək üçün bir neçə meyar tələb olunur misal olaraq qeyri-neft sənayesinin ixrac potensialını və
rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalını yüksəltmək üçün xarici bazardan əldə olunan gəlir artımından səmərəli
və effektiv istifadə imkanlarını göstərmək olar.
Ümumiyyətlə bir ölkənin ixrac siyasətini təhlil etmək üçün aparılan tədqiqatlar əvvəlcə bir iqtisadi
anlayış kimi mahiyyətin dərk etmək , beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə onun rolunu düzgün qiymətləndirmək
lazımdır. Azərbaycanda qeyri-neft sahəsinin məhsulları daha yüksək ixrac potensialına malikdir.
Bir ölkə sənayesinin inkişafını prioritet götürürsə o zaman ölkənin istəyi özünün istehsal etdiyi
məhsulları dünya bazarına çıxartmaq, digər eynicinsli məhsullar arasında rəqabətli olmaqdır. Bunuda nəzərə
almaq lazımdır ki, birinci növbədə məhsullara tələb olmalıdır. Əgər dünya bazarındakı eynicinsli məhsulun
miqdar və kryfiyyətini müqayisəsi zamanı ölkənin istehsal etdiyi qeyri-neft məhsulunun miqdarı və keyfiyyəti
azdırsa deməli həmin ölkənin xammal bazasından səmərəli və ixrac potensialından effektiv istifadə edilmir.
Azərbaycan bütün sadaladığımız kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinə sahibdir və ölkədə təbii
sərvətlərin əlçatanlığı qeyri-neft sənayesinin inkişafına təkan verən amillərdəndir. 2020 -ci ilin yanvar-dekabr
ayları ərzində qeyri-neft sektoru üzrə 1.9 milyard ABŞ dolları dəyərində mal ixrac olunmuşdur. 2020-ci ilin
dekabr ayında isə 213.5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir.Azərbaycanın ixrac 2020-ci il ərzində 13.7 milyard
ABŞ dolları qeyri-neft sektoru üzrə isə 1.9 milyard ABŞ dolları dəyərində ixrac reallaşdırılıb. Qeyri-neft
sektoru üzrə ixrac 2019-cu illə müqayisədə 102 milyon dolları azalıb.
Müasir şəraitdə dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi o zaman labüd qarşılanır ki, tənzimləmə prosesləri
iqtisadi barierləri aradan qaldırmağa, iqtisadi qeyri-sabitliyi aradan qaldırmağa, iqtisadi subycktləri
stimullaşdırmağa yönəlmiş olsun. Azərbaycanda qeyri-neft sənayenin inkişafina yönəldilən strategiyaların və
rəqabatqabiliyyətli qeyri- neft sənayesinin qurulması nəticasində milli sənayenin raqabətqabiliyyətinin
yaxşılaşdınılması dövlətin həyata keçirdiyi sənaye mexanizmlərinin və sənaye siyasətinin mərkaz xottini təşkil
edir. Dövlət tənzimlaəmə mexanizmlərini düzgün işlənib hazırlanmış siyasət əsasında hayata keçirir. Qeyd
etmək lazımdır ki, sənaye siyasati istənilən dövlətdə müayyən tarixi mərhələdə həyata keçirilməsi qaçılmaz
bir prosesdir və paralel olaraq iqtisadiyyatın modernləşdirilməsi və sənayesinin yenidən qurulması üçün
dövlətin dəstəyini və müdaxiləsini zəruriləşdirir. Azərbaycanda qeyri-neft sənayesinin ixrac potensialının
artırılmasının qanunvericilik bazasımnın təkmilləşdirilməsi istiqamətində fəaliyyətin diqqət mərkəzində
saxlanılması bu sahələrdə qanunların və normativ aktların műkəmməiliyi və işlək olması mühüm şərt kimi
qəbul edilir. Qeyri-neft sanayesində ixrac potensialının artınılması və ondan səmərəli istifadənin də ən mühüm
xüsusiyyəti onun tənzimlənmə alətlərinin çevik işləməsinə nail olmaqdır. Azərbaycanda ixrac potensialının
artırılmasına xidmət edən müxtəlif çoxfunksiyalı metod və mexanizmlər mövcuddur. Həmçinin qeyri-neft
sənayesində ixrac potensialının artırılmasına yönəldilən səmərəli tənzimləmə mexanizmlərinə və ixrac
konsepsiyasına uyğun olaraq formalaşdırmaq vəa bu vazifələrin praktiki olaraq reallaşdırılması
mexanizmlərini hazırlamaq və hayata keçirmək dövlətin həyata keçirdiyi sənaye siyasətində əsas vəzifə kimi
qəbul edilir . İxrac potensialının artırılmasında xarici ticarətin liberallaşdırılması da vacib şərtdir və bu məsəla
suverenliyimizin ilk illərində öz həllini tapmışdır . Bununla belə , ixracın tənzimlənməsində təşkilati va
maliyyə - kredit metodlarına da üstünlük verilməlidir
Nəticə. Azərbaycanda qeyri - neft sənayesi sahələrində ixrac potensialının artırılması , onun
infrastrukturunun modernləşdirilmasi , beynəlxalq bazarlarin standartlarına cavab verən rəqabətqabiliyyətli
ixrac məhsulları istehsal etmək gücündə olan sənaye sektorunun yaradılması və inkişaf etdirilməsi zəruriliyi
həm ölkənin daxili iqtisadi inkişaf modelinin , həm də dünya iqtisadiyyatının müasir inkişaf meyllərinin
tələbləri ilə bağlıdır . Ölkədə qeyri - neft ixracının artması milli iqtisadiyyatın qurulmasında və dünya
iqtisadiyyatina inteqrasiyada mühüm rol oynayır . Qeyd etmək lazımdır ki Azərbaycanda rəqabət qabiliyyətli
istehsal prosesinin qurulması və səmərəli fəaliyyəti ölkədə makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsindən də
asılıdır . Makroiqtisadi sabitliyin əldə olunmasına yönəlmiş iqtisadi siyasət qısa müddətdə ixracata mənfi təsir
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göstərsə də lakin uzun müddətli dövrdə ixracın artmasına və digər alternativ iqtisadi siyasətlərin həyata
keçirilməsini sadələşdirməyə imkan verir.
ANBARDA MALLARIN SAXLANMASI VƏ QABLAŞDIRILMASI PROSESİ
Şərifov İ.M.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
E-mail: sharifovisa97@gmail.com
Anbar - maddi dəyərlərin saxlanması, qablaşdırılması anbarlaşdırma xidmətlərinin göstərilməsi,
qorunması üçün nəzərdə tutulmuş tikiliyə deyilir. Logistikada(daşınma) anbar, mal göndərilməsi və tələbat
həcminin daha doğru müəyyənləşdirilmək üçün vacib olan maddi resurs ehtiyatlarının yığılması, toplanması
və eyni zamanda, istehsalçıdan istehlakçıya doğru mal axınları sistemlərinin hərəkəti sürətinin
sinxronlaşdırılması funksiyasını icra edir.
Xammallar istehlakçılar üçün strateji əhəmiyyət daşıyır, bir hissəsi isə insan tələbatını ödəmək üçün
istifadə edilir. Eyni zamanda da məhsul bir insanın istehsal və istehlak yolu ilə ehtiyaclarını təmin edən
əməyinin birbaşa nəticəsi kimi göstərilir.
Anbara malların alınmasında istifadə olunan sənədlər və qəbul zamanı həmin sənədlərin qeydiyyata
alınmasının növləri bir-birindən fərqlənir. CMR, Waybill, Konşimento yükləmə sənədləri (Bill of Loading) və
yaxud daşıma sənədi vasitəsilə və jurnal burada kart və avtomatlaşdırılmış elektron (EDMS) növləri vasitələri
ilə də həyata keçirilir. Bu növlərin hər biri ayrı-ayrılıqda böyük əhəmiyyətə malikdir.
Ölçüsünə və növünə görə mallar çox müxtəlifdirlər. Bunu fəaliyyətdə olan(işlənən) norma və
qiymətlərin həcmindən də təyin etmək mümkündü. Anbarda malların növlərinə görə düzgün yerbəyer edilməsi
daxili anbar prosesinin səmərəli təşkili üçün labüd şərtdir. Malların ölçüsünə görə yerləşdirilməsi anbarlarının
göstəriciləri ilə xarakterizə edilir: yük faktoru və sahə, yerləşdirmə hündürlüyü.
Anbarda malların düzgün saxlanması üçün (temperatur, nəm, işıq, hava axını, izolyasiya və.s.) anbarda
ən ideal şəraitin yaradılmasından birbaşa asılıdır. Saxlanılan mallar anbarda istənilən(yəni tələb olunan)
temperatur, işıqlandırma dərəcəsinə , nəmliyə uyğun olaraq saxlanılır və izolyasiya edilir.
Müasir çağda da anbarlardan müxtəlif təyinatlı malların saxlanılması məqsədi üçün istifadə edilir.
Malların saxlanmasının bir neçə üsulları vardır: FİFO, LİFO, FEFO və NİFO dan çox geniş istifadə edilir.
Anbara malların qəbul edilməsi zamanı riayət edilməsi mühüm olan sağlamlıq, təhlükəsizlik texnikası,
əməyin mühafizəsi, sanitar-gigiyena norma və qaydalarına əməl edilir. Qəbul olunan məhsullar başlıca olaraq
üç əsas sinifə ayrılır. Bunlar: Qatı, maye və qazdır. Anbar işçiləri gətirilən və orda olan məhsullar haqqında
kifayət qədər biliyə sahib olmalıdırlar(istehsalda edilən prosedurlar, əlaqəli tekniki terminlər, ölçmə üsulları,
tez-tez edilən xətalar və əldəki məhsulların real həyatda nə məqsədlə istifadəsini və.s). Xüsusi ilə materialı
yoxlamaq kimi icazəsi varsa bu daha önəmlidir.
Göndərmə xərclərini azaltmaq üçün tək qutulu göndərilməyə də diqqət yetirməlisi önəmli faktorlardan
biridir. Bir istifadəçi bir alışda birdən çox məhsul sifariş edə bilər. Bu vəziyyətdə həm anbar rəhbərliyi, həm
də qablaşdırma prosesləri koordinasiyalı şəkildə işləməlidir. Bu müştərinin sifarişlərini ayrı-ayrı qutulara
müxtəlif vaxtlarda göndərmək həm prosesi uzadacaq həm də şirkət xərclərini kifayət qədər artıracaqdır. Bu
vəziyyətdə altenativ olaraq, imkan daxilində məhsulları tək bir qutuda göndərərək xərclərinizi maksimum
dərəcədə azalda və eyni zamanda nəzarət altında saxlaya bilərik.
Qablaşdırma zamanı diqqət yetirməli olduğumuz digər bir məsələ də sifarişlərin doğru-düzgün yəni heç
bir zərər görmədən uyğun şəkildə çatdırılmasını təmin etməkdir. Buna nail olmaq üçün qutuda qoruyucu
tədbirlər görməli və qablaşdırma materiallarını buna uyğun seçməliyik. Göndərmə prosesi zamanı sifarişlərin
zədələnməsi və ya geri qaytarılan məhsulların sayını artması şirkətə kifayət qədər zərər verəcəkdir. Bu kimi
zərərlərdən yayınmaq üçün onun qablaşdırılması da ön planda olmalıdır. Qablaşdırma strategiyanızı təyin
edərkən, müştərilərinizin gələn məhsulu qutusundan çıxarma təcrübəsinə diqqət yetirməli və xərclərimizi
optimallaşdıraraq nəzarətdə saxlamalı və sifarişlərimizin təhlükəsiz şəkildə müştərilərinizə çatması üçün
qutunun dizaynını və materiallarını seçməliyik.
Aktivlərinin və əmlakın dəyərlərinin təhlükəsizliyinə faktiki nəzarətin əsas metodlarından biridir
inventarlaşmadır və 2 növü var: tam və qismən inventarlaşdırma.
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Ofis və anbar mühitində, kompüter, barkod skaner, yazıçı, barkod yazıçı, barkod kimi təchizat və
vasitələrdən istifadə edərkən EAN, UPC, TOBB-MMNM, firma və keyfiyyət standartlarına uyğun şəkildə
barkod tipləri,növləri və çapı, təyin etmə, nömrələndirmə və barkod standartları əməliyyatlarını həyata
keçirmək mümkündür. Eyni zamanda da münasib şəkildə barkodlama əməliyyatları həyata keçirilir.
Yuxarıda sadaladıqlarımızı öyrəndikdən sonra bu işə həvəs göstərən insanlar uyğun olaraq anbarda
qəbul, yerləşdirmə , xammal və məhsul haqda, onların növləri və ölçülərinə görə malları, onların yerləşdirilmə
qaydalarını, qəbul prosesinin aparılmasını, saxlanma müddətinin müəyyənləşdirilməsini, optimal şəraitin
olmasını, təhlükəsizlik və sanitar-gigiyena qaydalarını, inventarlaşdırma üsullarını və barkodlama
əməliyyatlarının düzgün aparılmasını bacaracaq.

BEYNƏLXALQ STANDARTLARA UYĞUN MALİYYƏ UÇOTU VƏ HESABATLARININ
KEYFİYYƏT XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Süleymanova N.S.
Sumqayıt Dövlət Unversiteti
E-mail: nezaketsuleymanova@gmail.com
Muhasibat uçotu müəssisələrdə baş verən bütün fəaliyyətin hərəkətini tam şəkildə, ardıcıl olaraq,
sənədlərlə qarşılıqlı əlaqələndirməklə nəzarəti həyata keçirir. Muhasibat uçotunda baş verən qeydiyyat,
sənədləşmə, faktların qeydə alınması və digər kimi əməliyyatlar maliyyə uçotunda davam etdirilir.
Maliyyə uçotu müəssisənin maliyyə fəaliyyətinə uyğun üç istiqamətdə informasiya hazırlayır. Onlar
aşağıdakılardır: Maliyyə vəziyyəti; Maliyyə nəticələri; Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında.
İlk öncə maliyyə vəziyyətinin necə olduğunu aydınlaşdırmaq üçün Kapital dəyişiklikləri haqqında
hesabat və Balans hesabatından istifadə edilir. Maliyyə nəticələri isə mənfəət və zərərlər haqqında hesabatda
əks olunur. Son olaraq pul vəsaitlərinin hərərkəti haqqında məlumatlar pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında
hesabatda əks olunur.
Beynəlxalq uçot sistemində maliyyə hesabatlarının elementləri 5 yerə bölünür:
1.Aktivlər;
2.Öhdəliklər;
3. Kapital yaxud xalis aktivlər;
4. Gəlirlər;
5. Xərclər :
Aktivlər – keçmiş hadisələr nəticəsində yaranan, hal hazırda müəssisənin sərəncamında olan və
gələcəkdə iqtisadi səmərə gətirən ehtiyatlar.
Öhdəliklər – müəssisənin keçmiş hadisələr nəticəsində yaranmış və aktivləri axını əsasında yaranan
borcdur.
Kapital – Borclar yəni öhdəliklər aktivlərdən çıxıldıqdan sonra yaranan xalis aktivləridir.
Gəlirlər - hesabat dövrü ərzində aktivlərin artması, daxil olması və ya öhdəliklərin azalması şəklində
iqtisadi səmərənin artımıdır.
Xərclər –Öhdəliyin artması, aktivlərin azalması zamanı baş verən iqtisadi səmərənin azalmasıdır.
Maliyyə hesabatı dedikdə muhasibat uçotunun son məhsulu başa düşülür. Respublika Maliyyə Nazirliyi
2005-2008-ci illər ərzində kommersiya təşkilatları üçün 37, büdcə təşkilatları üçün 24 və qeyri- hökumət
təşkilatları üçün 1 Milli Mühasibat Uçotu Standartları hazırlamışdır. Bu standartlar respublikanın uçot və
hesabat praktikasında 2008-ci ildən etibarən tətbiq olunmağa başlanılmışdır.
Maliyyə hesabatları təqdim olunan zaman onların bir sıra keyfiyyət göstəriciləri olmalıdır. Əsasən
bildiyimiz kimi informasiya istifadəcilərə təqdim olunan zaman anlaşıqlı, düzgün, etibarlı, tam, qərəssiz və.s.
kimi xüsusiyyətləri özündə cəmləməlidir. Bu da maliyyə hesabatlarının keyfiyyət göstəricilərinin
formalaşmasına gətirib çıxarır.Onlar aşağıda öz əksini tapmışdır. Maliyyə hesabatlarının keyfiyyət
xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:
1.Anlaşıqlılıq – informasiya ilk öncə anlaşıqlı olmalıdır.
2.Münasiblik – informasiyanın münasibliyi onun mahiyyətindən və əhəmiyyətindən asılıdır.
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3.Əhəmiyyətlilik – maliyyə hesabatını təqdim edənlər tərəfindən informasiya əhəmiyyətli hesab
olunmalıdır.Əhəmiyyətli informasiya iqtisadi qərarlara təsir edə bilir.
4.Etibarlılıq – maliyyə hesasbatlarının verdiyi informasiya etibarlı olmalıdır. Etibarlı informasiya
həmçinin özündə ehtiyatlılıq, düzgün təqdimat, tamlıq və neytrallıq kimi xüsusiyyətləridə özündə daşımalıdır.
5.Düzgün təqdimat – müəssisədə informasiyanın düzgün təqdim olunması ən vacib şərtlərdən biridir.
Əhəmiyyətli faktlardan yayınmadan düzgün, qərəssiz təqdim olunması lazımdır.
6.Mahiyyətin formadan üstünlüyü - əks olunan əməliyyatların və hadisələrin düzgün olması mahiyyətin
foradan üstünlüyü prinsipi əsasında təqdi olunur.
7.Neytrallıq – təqdim olunan informasiya etibarlı olması üçün neytral olmalıdır.
8.Ehtiyatlılıq - ehtiyatlılıq dedikdə diqqətli, ehtiyatlı yanaşmaq başa düşülür. Gəlirlərin artması,
xərclərin azalması və digər məqsədlərlə yanaşma növüdür.
9.Tamlıq - maliyyə hesabatı zamanı istifadəçilər informasiyanın tam, dolğun olduğuna əmin
olmalıdırlar. Çünkü çəkilən xərclər nəzərə tam şəkildə alınmalıdır.
10.Müqayisəlilik – maliyyə hesabatları arasındakı oxşarlığı, fərqliliyi müəyyən etmək üçün
müqayisəlilik göstəricisindən istifadə olunur.
11.Ardıcıllıq – informasiyalar ardıcıl təqdim edilməlidir.
SƏNAYE MƏHSULLARININ RƏQABƏTQABİLİYYƏTLİLİYİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ
İSTİQAMƏTLƏRİ
Tağızadə F.R.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: tferid9611@gmail.com
Ölkə sənayesinin və eləcə də iqtisadiyyatın digər sahələrinin dayanıqlı və tarazlı inkişafının təmin
edilməsinə investisiya qoyuluşlarının həcmi və strukturu birbaşa təsir göstərir. Bu baxımdan sənayenin
əsas kapitala investisiya qoyuluşlarının proioritetləşdirilməsi sənayeninin gələcək inkişaf istiqamətlərinin
müəyyən olunması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İnvestisiya istiqamətlərinin prioritetləri seçilən
zaman həm mikto, həm də makro amillər nəzərə alınmalı və ölkənin rəqabətqabiliyyətliliyinin
yaxşılaşdırılması üçün əsas olan sahələr irəli çəkilməlidir.
Müvafiq olaraq prioritetləşdirmə iki səviyyədə aparılır: investisiya qoyuluşlarının prioritet istiqamətləri
müəyyənləşdirilərkən ilk növbədə resursların emal sənayesi sahələrinə yönəldilməsi və onun digər sahələrin
inkişafı üçün əsas olmasını nəzərə almaq zəruridir. Bununla belə, investisiya qoyuluşlarının istiqamətlərinin
müəyyən edilməsi ilə əlaqədar sahələrin inkişaf səviyyəsi əhəmiyyətli şəkildə təsir göstərir.
Ölkədə iqtisadiyyatın səmərəli inkişafını təmin etmək üçün yüksək səviyyəli enerji kompleksinin,
nəqliyyat sisteminin, sənaye və kənd təsərrüfatının satışı sisteminin və s. mövcud olması vacibdir.
Sənaye sahəsinin rəqabət qabiliyyətində olan problemlərin aşkarlanması və aradan qaldırılaraq müasir
dövrün tələblərinə cavab verən məhsulların istehsal edilməsi üçün lazım olan tədbirlərin icrası ortamüddətli
dövr üçün sənaye sektorunun inkişafı strategiyasına bir çox əhəmiyyətli problemlərin aradan qaldırılmasını
qaçılmaz edir. Belə ki, ortamüddətli dövrrdə sənaye sektorunun inkişaf etdirilməsi aşağıdakı məqsədlərin
çərçivəsində formalaşdırılır: Elmtutumlu və yüksək texnologiyalı, rəqabətə davamlı və ixrac yönümlü, dünya
standartlarına cavab verən sənaye məhsullarının istehsal edilməsi; Sənaye sahəsinə dövlət dəstəyinin
genişləndirilməsi; Sənaye sahəsində dövlət tənzimlənməsi sisteminin təkmilləşdirilmsəi; İnvestisiya
mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi və artırılması; Təbii sərvətlərin və əmək resurslarının səfərbər edilməsi
sayəsində sənayeninin davamlı inkişafına nail olunması; Sənaye sahəsi üçün zəruri olan infrastruktur bazasının
formalaşdırılmasının təşkili; İnvestisiya sabitliyinin qorunması və s.
Ölkədə sənayenin inkişaf etdirilməsi üçün inkişaf proqramının tərtib edilməsinə ciddi ehtiyac vardır.
Araşdırmalar göstərir ki, sənayenin əksər sahələrinin inkişafı dövlət dəstəyi olmadan qeyri-mümkündür.
Bundan başqa sənaye sahəsinin inkişafı əlaqədar sahələrin də inkişaf etdirilməsini labüd edir. Həm
əlaqədar sahələrin yaradılması və bu sahələrin yüksək bilik və təcrübə tələb etməsi və burada risk səviyyəsinin
yüksək olması nəticəsində sahibkarların imkanları hesabına bu sahələri inkişaf etdirmək imkanları
məhduddur. Buna görə də nisbətən uzunmüddətli dövrü əhatə edən və sənayenin inkişafı üçün kompleks
tədbirləri əhatə edən sənayenin inkişaf proqramının tərtib edilməsi tələb olunur. Belə proqramın tərtib
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edilməsi zamanı mühüm məsələlərdən biri sənayenin inkişaf modelinin düzgün müəyyən edilməsidir. Bu
model sənayenin inkişafının özəl və ya dövlət müəssisələrinin yaradılmasına və ya bunların qarışığına
əsaslanaraq fərqlənə bilər. Bu halda proqramda nəzərdə tutulan mexanizmlərin xüsusiyyətləri fərqlənir. Buna
görə də proqram tərtibi dəqiq müəyyən olunmuş prinsiplərə əsaslanmalıdır ki, daha sonra sənayenin
rəqabət qabiliyyətliliyi məsələri ilə də müvafiq əlaqələr yaradılsın və kompleks tədbirlər mexanizmi işə
salınsın.
Azərbaycan kiçik ölkə olduğuna görə sənayenin inkişaf prioritetləri müəyyən edilərkən ən azı regional
bazarlarda və region ölkələrində sənayenin inkişaf meyilləri, onların rəqabət qabiliyyətinə malik olduğu
sahələr nəzərə alınmalıdır. Həmçinin belə proqramda dövlətin payı dəqiq müəyyən edilməlidir.
Müəyyənləşdirilən prioritet sahələrin dövlət tərəfindən güzəştli şərtlərlə maliyyələşdirilməsi mexanizmini,
vergi, gömrük və s. güzəştlərin həcmi, dövlətin və ya özəl sektorun bilavasitə iştirakı ilə yaradılan tərəfdaşlıq
əsasında inkişaf etdiriləcək istehsalları və s. əhatə etməlidir.
Müasir dövrdə ölkənin malik olduğu iqtisadi resurslardan səmərəli istifadə etmək üçün iqtisadi inkişafın
lokomotivinə çevrilə bilən və ixracyönümlü istehsallara əsaslanan iri şirkətlərin yaradılması məqsədə
uyğundur. Bu şirkətlərin yaradılması özəl biznes və dövlətin əməkdaşlığına əsaslanmalıdır. Ölkədə sənaye
sahəsi üzrə ayrı-ayrı iri şirkətlərin yaradılması və rəqabət üstünlüyünü təmin edəcək sahələrin
formalaşdırılması biznesin restrukturizasiyasına gətirib çıxaracaq ki, bu məsələdə dövlətin təşəbbüskarlıq
göstərməsi qaçılmazdır.
Xüsusilə rəqabət üstünlüyünün neft sahəsindən yüngül, yeyinti, kimya və maşınqayırma sahələri kimi
sahələrə transfer edilməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Müvafiq olaraq rəqabətqabiliyyətlilik problemlərinin
aradan qaldırılmasına istiqamətlənmiş investisiya qərarlarının verilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi və
monitorinqinin aparılması metodlarının işlənib hazırlanması da atılacaq mühüm addımlardan biridir. Çünki
müəssisənin inkişafı ilə əlaqədar qərarların verilməsinin dövlət orqanlarında razılaşdırılması və qəbulu
nisbətən uzun müddət tələb edə bilər. Eyni zamanda, belə qərarların əsaslandırılması səviyyəsinin zəif olması
ehtimalı böyükdür.
Ölkə sənayesinin rəqabətqabiliyyətliliyində olan prolemlərin aradan qaldırılması və yeni rəqabət
üstünlüyü sahələrinin aşkarlanıb ortaya çıxarılması üçün regionların sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinin
yüksəldilməsi və sənayenin regional proporsiyalarda yerləşdirilməsinin düzgün təşkil edilməsi olduqca
əhəmiyyətlidir.
ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Алиева Н.А.
Азербайджанский государственный экономический университет
E-mail: Nigar.mansirova@gmail.com
Автоматизированное принятие решений включает несколько подходов, которые требуют
различного, хотя, как правило, низкого уровня участия человека. Цель таких сред - заставить
компьютерную систему предложить решение или рекомендацию.
Приложения с автоматическим принятием решений отличаются от традиционной поддержки
принятия решений в двух отношениях. Во-первых, во многих случаях человеку не нужно распознавать
проблему или инициировать анализ, чтобы система работала. Вместо этого принятие решений
встроено в автоматизированный поток рабочего процесса и обычно происходит без вмешательства
человека. Это не означает, что люди вообще не играют никакой роли. В зависимости от приложения
люди могут вообще не участвовать, или кому-то всегда может потребоваться пересмотреть и
подтвердить решение, или человеку может потребоваться принять решение только в исключительных
случаях. Однако даже самые автоматизированные системы полагаются на экспертов и менеджеров для
поддержания правил и отслеживания результатов. Система обычно использует набор правил, но могут
быть задействованы и другие технологии обработки данных и принятия решений. Во-вторых, в
отличие от поддержки принятия решений, большинство этих систем (даже те, которые содержат
правила, требующие подтверждения человеком) напрямую связаны с основными бизнес-процессами,
которые быстро, точно и эффективно переводят решение в действие.
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В статье сформулированы типовые проблемы, которые полностью или частично устраняются
при автоматизации процесса принятия управленческого решения в эпоху цифровой экономики.
По большей части автоматизированные системы используются для решений, которые
необходимо принимать часто и быстро с использованием информации, доступной в электронном виде.
Автоматизированные системы принятия решений относительно хорошо структурированы, с хорошо
изученными факторами принятия решений. Если правила принятия решений могут быть легко
кодифицированы экспертами и если доступны высококачественные данные, велики шансы, что
решение можно автоматизировать. Некоторые редко принимаемые решения могут быть
автоматизированы, если скорость имеет решающее значение.
Было установлено, что автоматизированные приложения для принятия решений решают шесть
типов проблем:
- Сконфигурированные решения. Конфигурация продукта или решения была одним из первых
приложений
автоматизированных
технологий
принятия
решений.
Самые
успешные
автоматизированные приложения редко дают простое решение; они выбирают лучшее или наиболее
подходящее решение на основе множества переменных (правил, данных и сложных отношений),
которые может быть трудно согласовать вручную. Например, у оператора сотовой связи может быть
дюжина планов обслуживания, ни один из которых не подойдет тем, у кого низкий кредитный риск.
Но этот человек все еще может быть кандидатом на телефон с предоплатой. Автоматическая система
конфигурации может взвешивать различные атрибуты клиента в режиме реального времени (включая
онлайн-кредитную историю клиента) и представлять клиенту предложение во время звонка или вебсеанса, что оптимизирует как удовлетворенность клиента, так и прибыль поставщика.
- Оптимизация доходности. Авиакомпании были первыми в использовании автоматизированных
приложений для определения цен на места в зависимости от наличия и времени. Более современные
системы управления доходностью могут учитывать в своих решениях больше факторов, таких как
лояльность клиентов и пожизненная ценность. Производственные, логистические и транспортные
компании, такие как UPS, используют приложения, которые повышают эффективность загрузки их
грузовиков. Модели переменного ценообразования начали получать признание в других отраслях,
таких как розничная торговля и развлечения. Некоторые владельцы квартир даже начинают
использовать системы управления доходностью для оптимизации арендной платы.
- Решения о маршрутизации или сегментации. Несколько компаний продемонстрировали
повышение производительности за счет использования фильтров для маршрутизации обращений или
транзакций. Страховая компания, например, создала «приоритетные полосы» (как в продуктовом
магазине) для обработки простых страховых случаев и тех, в которых клиент имеет хороший профиль
(даже если некоторые данные отсутствуют). Используя эту технологию, фирма увеличила показатель
«без контакта» на 10 процентов. Сеть больниц использовала другую форму маршрутизации с помощью
автоматизированной системы принятия решений, используя ее для сортировки госпитализированных
пациентов.
- Соблюдение правил или политики компании. Обычные решения, такие как необходимость
определения права на получение социального или страхового пособия, отнимают много времени и
включают множество правил, но по своей сути не являются сложными. Однако важно обеспечить
последовательное применение правил.
- Обнаружение мошенничества. Компании-эмитенты кредитных карт, государственные
учреждения используют некоторый уровень автоматического обнаружения мошенничества. Новые
нормативные требования к финансовому контролю могут побудить компании установить более
сложные средства контроля для выявления финансовых нарушений.
- Динамическое прогнозирование. Растущая популярность управления запасами, управляемыми
поставщиками, при которых производитель поддерживает уровень запасов клиента, побуждает
производителей рассматривать способы дальнейшей автоматизации прогнозирования спроса и
автоматического согласования прогнозов с планами производства и продаж.
- Оперативный контроль. Некоторые автоматизированные системы принятия решений
определяют различные аспекты окружающей среды и быстро реагируют на них на основе правил или
алгоритмов. Например, в эту категорию попадают электрические сенсорные системы,
предназначенные для предотвращения отключений электроэнергии, а также системы, отслеживающие
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условия выращивания сельскохозяйственных культур и принимающие соответствующие меры на
основе сети удаленных датчиков.
Даже если процесс принятия решения может быть полностью автоматизирован, юридические
или этические вопросы могут потребовать участия человека. Например, в сфере здравоохранения
многие компании и учреждения изучают автоматизированные протоколы оказания медицинской
помощи или интеллектуальные системы ввода заказов, которые рекомендуют конкретное лекарство
или курс лечения для пациента. Однако во всех известных нам случаях эти системы скорее дополняют,
чем заменяют суждения и решения врачей и медсестер. Врач либо инициирует заказ (и система его
проверяет), либо может отменить рекомендацию автоматизированного протокола. Пациенты в
большей безопасности, когда автоматизированная система сочетается со знаниями врача.
В ближайшем будущем, скорее всего, в других отраслях будут быстро развиваться приложения
для финансов, ценообразования, call-центров и цепочек поставок.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что высокопроизводительным
компаниям необходимо включить автоматизированное принятие решений в свои стратегии и
процессы, иначе они не смогут добиваться значительных результатов на протяжении долгого периода
времени. При этом следует учитывать, что существует слишком много данных и слишком много
решений, которые необходимо принять организациям, чтобы приобрести и использовать технологию
данного рода.
АКТУАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Алиева Ф.А.
Азербайджанский государственный экономический университет
E-mail: fffidan.aliyeva@gmail.com
Обеспечение информационной безопасности (ИБ) с современном мире играет большую роль.
В Азербайджане начиная с 28ого февраля 2020года был зафиксирован первый случай COVID-19.
Пандемия внесла большие изменения в планы предпринимателей, которым пришлось в краткий срок
перейти на удаленную/дистанционную работу. А если игнорировать проблемы, возникающих в ИБ, то
может привести к потере критически важных данных. Страдают от преступлений граждане и
госорганы.
Как следствие, можно сказать, что еще больше вырастет спрос на аппаратно-программное
обеспечение при создании полноценного удаленного/дистанционного офиса. Например, ранее в списке
приоритетов предприятий малого или среднего бизнеса в разработке ИТ-инфраструктуры уделялось
мало внимания по сравнению с другой (маркетинговой) деятельностью, а теперь предприниматели
однозначно будут внимательнее подходить к выбору ПО и на её безопасность.
Пандемия напомнила, что если выбрать незащищенную программу может привести к
масштабным утечкам информации, таким как перехвату критически важных данных
киберпреступником. Следует напомнить, что во время пандемии произошел массовый переход на
удаленную работу, таким образом во многих компаний были обнаружены уязвимости.
Так, например, атака на американскую крупную IT-компанию SolarWinds, которая разрабатывает
программное обеспечение управления сетями для многих государственных и отдельных предприятий,
привело к «самой крупной и изощренной атакой, которую когда-либо видел мир» так назвал инцидент
президент компании Microsoft - Брэд Смит (Brad Smith).
Каждый день появлялись новые пострадавшие. Такие как FireEye (известная компаний по
кибербезопасности), Cisco (компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование),
Microsoft, а также Министерство энергетики, Министерство внутренней безопасности США и другие.
Киберпреступники приобрели инструменты FirеEye который использовал для мониторинга сетевой
безопасности своих клиентов. Даже в The New York Times написали «Эту кражу можно сравнить с тем,
что если преступники после того как «опустошив» хранилище в банке, возвратившись украсть
инструменты ФБР, которые использовали бы для расследования ограбления». Это означает, что
компаниям необходимы сильная защита, то есть не только системы аутентификации, но и
эффективный мониторинг этих систем для выявления атак.
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Многие предприниматели перешли на интернет-бизнес и даже после пандемии, а также снятия
режима самоизоляции, они не откажутся от этого. Согласно опросам Gartner, примерно 64% людей
смогли работать удаленно и не менее 30%-40% хотят продолжить дистанционную работу даже после
пандемии. Следовательно, возрастет потребность в обеспечении защиты информации о клиентах,
партнерах и сотрудниках, даже если это индивидуальные предприниматели с небольшим доходом. И
через несколько лет в каждой сфере жизни обязательно будут специалисты по кибербезопасности, а
также каждый должен иметь хотя бы минимальные знания по информационной безопасности, как
«первая медицинская помощь».
Требования к системе защиты информационной безопасности должны быть: постоянной,
целевой, плановой, активной, комплексной, универсальной, надежной. Обязательно учитывается, что
информация считается защищенной в том случае, если соблюдаются три основные свойства:
целостность, конфиденциальность, доступность. Важность конфиденциальности выросла за время
пандемии и в отчете Cisco 2021 Data Privacy Benchmark Study было продемонстрировано. Достаточно
нарушить одно из этих трех свойств, что приведет к бессмысленному использование системы.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА МАРГАРИНА, РЕАЛИЗУЕМОГО В ТОРГОВОЙ СЕТИ
ГОРОДА БАКУ
Алиева Э.К.
Азербайджанский государственный экономический университет
E-mail: elvina.aliyeva99@mail.ru
Маргарин изготавливают на заводах, оснащенных самыми передовыми оборудованиями.
Полностью процесс проходит тщательную лабораторию и технологический контроль. Маргарин
является полноценным продуктом, его даже применяют во время диетического питания.
При производстве маргарина употребляют разные виды растительных и животных жиров, а
также китовый жир. Из растительных масел часто применяют хлопковое, подсолнечное и соевое масла.
Во время изготовления твердого состояния полученного продукта растительные жиры и масла
подвергаются гидрогенизации и дезодорации. Данные процессы дают продукту нужную консистенцию
и появляется своеобразный вкус и запах, который бывает у жиров морского животного и растительного
масла.
В зависимости от первоначального сырья, технологии производства, кулинарного назначения
все виды маргарина делятся на: столовые и кухонные.
При применении в еду кулинар обязан учесть отличительные черты различных видов
маргаринов. Традиционно маргарин столовых видов применяют тогда, когда и сливочное масло, для
закусок, продуктов из теста и т.д.
А горячим мясным блюдам, овощным фаршам и начинкам, для которых характерен аромат
животных жиров, больше подойдет кухонный маргарин, в особенности комбижир свиной.
Сегодня существуют 3 основных разновидности маргарина: твердый маргарин – на 82%
содержит жир, часто используется в производственной кулинарии; мягкий маргарин – заменитель
масла, состоит из огромного количества насыщенных жиров и отлично подходит для бутерброда;
жидкий маргарин – содержит ненасыщенные жиры, изготавливается из сои, из шафрана, также из
растительного масла или подсолнечника, является менее вредным продуктом, чем сливочное масло.
Польза сливочного маргарина прежде всего в том, что маргарин относится к продукции
растительного происхождения. Вот поэтому в его составе не содержит органическое соединениехолестерин.
Ценится маргариновая масса и содержание перечень витаминов (А, РР, В, Е), а также полезных
минералов (K, P, Na). И этот ингредиент полезен для человека, из-за количества в его составе холина
– важнейшее вещество для мозга человека.
Качественный маргарин содержит высокое содержание насыщенной и ненасыщенной кислоты,
которые отвечают особенно за здоровье и долголетие.
Часто говорят о вреде сливочного маргарина. В нем содержатся опасные для здоровья молекулы
транс-жиры т.е. трансизомеры жирных кислот, которые при частом употреблении ухудшают защиту
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иммунной системы. От них также ухудшается пищеварение и повышается вероятность развития
заболеваний сердечно-сосудистой системы.
На сегодняшний день популярностью пользуются также всевозможные «мажущиеся продукты»,
которые представляют собой совокупность маргарина и масла. Целесообразность их создания
обусловлена объединением таких положительных аспектов, как доступная стоимость, легкое
намазывание и хороший вкус, очень близкий к натуральному.
По результатам данного исследования нам стало известно, что маргарин может быть как полезен,
так и вреден для здоровья человека. Маргарин, реализуемый в торговых центрах города Баку,
соответствует предъявляемому качеству.
ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МАРГАРИНА, РЕАЛИЗУЕМОГО В ТОРГОВОЙ СЕТИ ГОРОДА
БАКУ
Алиева Э.К.
Азербайджанский государственный экономический университет
E-mail: elvina.aliyeva99@mail.ru
Маргарин – это продукция, содержащая полезные жировые элементы как растительного, так и
животного происхождения. Новые разновидности этого продукта имеют оптимальную формулу
сбалансированных жирных кислот, и еще содержат жирорастворимые витамины.
Согласно нормативно-технической документации имеются следующие характеристики
качества: органолептические характеристики; физико-химические характеристики; показатели
безопасности; микробиологические характеристики.
Органолептические характеристики маргарина: запах, цветовые, вкусовые и консистенция.
Вкус и запах должен соответствовать натуральному, свойственный этому виду маргарина, не
содержать постороннего привкуса и запаха.
К порокам вкуса и запаха относятся: слабо чувствующийся запах; горький вкус (наблюдается во
время употребления некачественных солей или молока с горьким вкусом); слишком кислый вкус
(происходит во время использования молока с высокой кислотностью); стеариновый привкус
(появляется из-за длительного хранения высокоплавкого саломаса); сырный или творожный привкус
(маргарин приобретает вкус переквашенного молока); металлический привкус (появляется при
длительном хранении продукта к металлической посуде).
Из физико-химических характеристик маргарина рассчитывают: массовую долю: жир, влага,
летучего вещества, поваренная соль (0,03-0,7%); температура плавления жира, содержащийся в
маргарине (при 27—33 0С); кислотности (2,5%), стойкость маргарина к промышленной переработке.
Сегодня масложировой сегмент является одной из более выгодных секторов экономики в
пищевой индустрии: объем производства за прошедшие 3 года возросли на треть, товар сохраняет
конкуренцию с импортными товарами.
Местные производители используют новые технологии для совершенствования в производстве
мягкого маргарина, в некоторых из них молочные жиры и сливочное масло заменяют твёрдыми
фракциями пальмового масла, имеющий бетта-каротин.
В потребительском выборе лидирующую позицию занимает- продукция местных
производителей. Ценовая ситуация на рынке остается стабильной, несмотря на другие виды
масложировой продукции. Ежегодный прирост на известные марки составляет около 2-3%.
Спрос на твердый маргарин подвержен значительным сезонным колебаниям.
В декабре наблюдается значительный предновогодний рост потребления кулинарного
маргарина. Начиная с марта, отмечается также высокий спрос, связано это с использованием масла в
домашней выпечке. Потребление доходит до минимума в жаркие месяца – на 32% меньше
среднегодового уровня.
Общее заключение об анализируемых образцах следующее: проверенные экземпляры маргарина
доброкачественны и соответствуют нормативно- технической документации.
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МАРКИРОВКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Курбанова М.Р.
Азербайджанский государственный экономический университет
E-mail: madinakva228@gmail.com
Одна из проблем, волнующих общественность страны, это открытие на рынке
несоответствующих некачественных, несертифицированных продуктов питания. Нарушение
требований нормативных документов при транспортировке и хранении продукции, необеспечение
торговых объектов необходимым оборудованием, несоблюдение требований к товарам, реализуемым
в торговых сетях и т.д. проблемы приводят к нарушению прав потребителей.
На данном этапе, контролировать надежное снабжение населения качественными и
безопасными товарами, усиление защиты прав потребителей стало достаточно сложной и
ответственной задачей. Согласно действующему законодательству, каждый потребитель имеет право
на гарантию качества и безопасности товара. Это означает, что потребитель должен быть полностью
уверен в указанных характеристиках приобретаемого товара, а объект торговли должен это
гарантировать. В связи с этим предприниматели обязаны обеспечивать качество и безопасность
товаров на этапах производства, переработки, поставки, хранения, транспортировки и продажи. Хотя
соответствующие государственные органы регулярно контролируют качество и безопасность товаров,
иногда товары, не отвечающие требуемым требованиям качества и представляющие угрозу для жизни,
здоровья и окружающей среды, могут попасть на рынок. Несомненно, если потребители не полностью
осведомлены о качестве и безопасности товаров или не имеют доступа к этой информации, такие
товары могут приобрести каждый потребитель.
Известно, что условия хранения товара - один из факторов, напрямую влияющих на его качество
и безопасность. Условия и режим хранения товаров в торговом объекте регулируются правилами и
требованиями, установленными законодательством. Согласно этим правилам, готовая продукция
должна быть собрана в торговой точке в соответствии с принципом адаптации товаров и
температурного режима по ассортименту и с учетом номеров партий. Если тара повреждена, порвана,
дата изготовления, номер партии не написаны, немаркированные товары нельзя хранить вместе с
товарами, предназначенными для продажи. Естественно, если при хранении продуктов не
соблюдается температурный режим, их внешний вид, цвет, запах, вкус и т. Д. могут измениться
органолептические характеристики и физико-химический состав, или продукты могут быть
инфицированы различными бактериями.
Поэтому, покупая товар, каждый потребитель в первую очередь обращает внимание на его
внешний вид, цвет, запах, вкус и так далее. Следует обратить внимание на то, нет ли каких-либо
изменений в симптомах.
Пищевые продукты в транспортных условиях или в контейнерах следует размещать и защищать
таким образом, чтобы минимизировать риск заражения. Неупакованные открытые пищевые продукты
в жидком, измельченном, гранулированном или порошкообразном виде в предназначенных для этого
емкостях.
Соответствующие предупреждающие знаки и маркировка должны быть видны на упаковке
химически и биологически обработанных пищевых продуктов. «Маркировка» — это
комплекс данных о товаре, представленных в текстовой, знаково-символьной форме, но кроме того
изображений и схем, обладающих своей целью предоставление описательных, высококачественных
также количественных свойств товара (продукции). То есть маркирование обязана нести смысловую
нагрузку только лишь как источник сведений о специализированных свойствах продукта также
методах ее использования (потребления). Материалы, используемые в упаковке, должны быть
надлежащим образом сертифицированы и не должны быть источником загрязнения продуктов.
Условия хранения материалов, используемых в упаковке, не должны создавать риск загрязнения
продуктов. Операции по сгибанию и упаковке должны выполняться таким образом, чтобы
предотвратить загрязнение продукта. Если используется жестяная и стеклянная тара, необходимо
обеспечить их целостность и чистоту.
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Если этикетки и наименования на пищевых продуктах, ввозимых в страну, пояснительные листы
к составу и сроку годности продукта, правила использования продукта на других языках,
предоставляется их перевод на национальный язык. Материалы, предназначенные для повторного
использования при обертывании и упаковке пищевых продуктов, должны обладать свойствами,
которые можно легко чистить и дезинфицировать. При маркировке продуктов детского и
диетического питания следует указывать этикетку или текст сопроводительных документов на
открытые, назначение и правила использования, противопоказания. Обеспечение ухода за продуктами
питания и их очистки, чтобы держать их под контролем; предотвращает проникновение и
размножение паразитов; обеспечение эффективной защиты при хранении продукции; от порчи
продуктов.
АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Марданзаде Ш.А.
Азербайджанский государственный экономический университет
E-mail: merdanzade2@gmail.com
Облачные технологии (cloud technologies) предоставляют пользователям пространство, в
интернете, то есть на удаленном сервере, для работы дистанционно. Иными словами, чтобы
пользователь выполнял операции над информацией такие, как вычисления и обрабатывания, не
мощностью своего компьютера, а сторонних, то есть сервисов.
Есть разные облачные услуги такие, как электронные почты (Hotmail; Gmail), для хранения
данных (Dropbox; OneDrive; Google Drive), работы с документами удаленно/дистанционно (Office Web
Apps; Google-документы), в режимах реального времени редактирования изображения (Figma),
приложения магазин на онлайн основе (App Store; Microsoft Store и Google Play), создания сервисы
заметок (Jira, Evernote; Trello), облачный хостинг (размещение собственного сайта в «Облаке»). Также
есть различные категории «облаков» такие, как публичные (Public Cloud), частные (Private Cloud),
гибридные (Hybrid Cloud), облако сообщества (Community Cloud). Из отчета Gartner в 2020году,
приблизительно 0,75 всех корпораций переходят на облачные технологии модели мульти- или гибрид.
И через 3 года увеличиваться на 17,0% ежегодно рынок гибридных облаков.
Облачными технологиями раньше пользовались только крупные корпорации, а уже сегодня
используют почти все компании. По последним статистикам, примерно 77% компаний уже перешли
на облако либо хотят. А из них 69% считают это обязательным чтобы выжить среди конкурентов.
Облачные технологии имеют огромное количество преимуществ, например, можно пользоваться
своим личным аккаунтом с любого устройства, больше не понадобится флешки для сохранения
информации, даже если поломается устройство вы не потеряете данные, также могут несколько
пользователей работать одновременно, можно удаленно делиться данными и тд. Но недостаток в том,
что без интернета невозможно пользоваться, а это значит нужен стабильный интернет, также за услуги
нужно платить. Уже этой технологией пользуются малые и крупные бизнесы. Например, разработчики
видеоигр, они дают возможность своим игрокам играть в сети и общаться между собой, также охранная
система может следить за магазином и оперативно регулировать и тд. В скором времени игры, фильмы
и музыки будут на основе облачной модели. Amazon предполагал собственную платформу стартапам
и технологическим гигантам для облачных игр. Разрабатывают более усовершенствованные консоли
для Playstation и Xbox. Эксперты говорят, что закончивается эпоха, когда людям приходилось
регулярно менять оборудования для модернизации, чтобы запускать новые игры. Облачные
технологии бывают для компаний и индивидуального пользования. Есть четыре вида: SaaS (Software
as a Service, с перевода Программное Обеспечение как Сервис), PaaS (Platform as a Service, с перевода
Платформа как Сервис), IaaS (Infrastructure as a Service, с перевода Инфраструктура как Сервис) и FaaS
(Function as a service, с перевода Функция как сервис).
В 2020 году очень часто начали использовать и применять искусственный интеллект (ИИ).
Помогает компаниям, которые столкнулись с нехваткой опытом в применение технологий во время
работы. По опросам проведенные Gartner, в прошлом году у ¾ части всех компаний начались проблемы
с бизнесом, не из-за маркетинга, а из-за недостатка опыта или навыков в этой сфере, и ошибок в
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инфраструктуре. А вот если применять ИИ, то можно избежать этих проблем. У искусственного
интеллекта есть возможность автоматизировать, а также решать множество задач, которые должны
были делать сами работники. Настанет такое время что люди будут общаться уже не с людьми, а с
роботами. Согласна прогнозу Gartner через 4 года (2025 год), ИИ будет во всех сферах, в медицине и
тд, жизни и на информационной безопасности будет прибыли более сорок восьми миллиардов
долларов. Например, технология умного распознования изображений принесёт восемь миллиардов.
В современной образовательной системы, учитывая положении пандемии и режима карантина,
облачные технологии применяются перспективно. Внедрение облачных технологий в сферу
повседневной жизни и образования является перспективной и актуальной задачей на сегодняшний
день. Также можно заметить, активно развивается Cloud-сфера и каждый раз преподносит новинки в
функционале, а также приложениях.
ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА СГУЩЕННОГО МОЛОКА, РЕАЛИЗУЕМОГО В ТОРГОВОЙ
СЕТИ Г. БАКУ
Рагимова И.Р.
Азербайджанский государственный экономический университет
E-mail: ilaharagimova@mail.ru
В результате наших исследований было установлено, что объем производства сгущенных
молочных консервов возрастает с каждым годом. Помимо этого также расширяется и ассортимент
производимых изделий.
Впервые в 1810 году Н.Аппер предложил идею изготовления сгущенного молока. Другой же
французский кондитер в 1804 году отметил, что если сварить герметично укупоренную банку со
сгущенным молоком , то молоко намного дольше сохраняется. Поэтому появлением своим сгущенное
молоко обязано именно этому кондитеру.
Благодаря тому что молочные консервы являются стойкими продуктами при хранении, а также
наиболее транспортабельными стало возможно употреблять этот продукт в тех местах где не налажено
молочное производство. Так как сгущенное молоко с сахаром это продукт который укупорен
герметично, то в него не могут попасть различного рода патогенные микроорганизмы и кислород,
которые могут вызвать окисление данного продукта. Так как добавленный сахар при производстве
является консервирующим веществом то он предотвращает продукт от быстрой порчи. Учитывая это
сгущенное молоко с сахаром можно отнести к довольно стойким продуктом питания.
Учитывая то, что сгущенка с сахаром имеет повышенный срок хранения, то его можно считать
стратегическим продуктом питания. Особенно молочные консервы являются незаменимым
продуктом для путешественников, а также для экипажей кораблей. Среди многочисленных видов
молочных консервов можно отметить различные виды сгущенки. Сгущённое молоко это питательный
продукт, который получают удаляя из натурального молока части воды, содержащейся в ней и с
последующей ее обработкой. Этот продукт долго храниться из за тепловой обработки, удаления влаги,
а также повышенного количества сахара и упаковки.
Сгущенка это один из излюбленных продуктов питания среди населения. Особенно наиболее
часто применяют сгущенку в домашних условиях. Из - за химического состава и высокой усвояемости
сгущенные молочные консервы относят к высокопитательным и высококалорийным продуктам. Как
мы отметили они удобны при использовании в быту, а также в кондитерской и хлебопекарной
промышленности. Сгущенное молоко используется в большом объеме также воинскими частями,
экспедициями и заводами сливочного мороженого. Производимые нашей республикой молочные
консервы могут также экспортироваться .
Надо также отметить, что промышленное потребление сгущенного молока возросло, из за
увеличения его использования кондитерскими предприятиями.
В Азербайджане сгущенное молоко стало производиться относительно недавно. Но надо
отметить, что часть продаваемого ассортимента в торговых точках сгущенных консервов является
импортным. На данный момент возникла необходимость в экспертизе молочных консервов,
реализуемых в торговой сети города Баку. И это весьма актуально и важно.
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При изучении ассортимента молочных консерв было выявлено, что основная часть реализуемого
ассортимента занимают молочные консервы с сахаром и различными наполнителями.
С целью проведения анализа продукта были взяты 2 образца сгущенного молока. Первый
образец это молоко сгущенное с сахаром Xirman, второй образец сгущенное молоко с сахаром MARAL
Названные продукты расфасованны в жестяные банки. Внешний вид обоих образцов
соответствуют стандартным данным. Банки подвергнутые экспертизе чистые, без деформации,
отсутствуют следы ржавчины и посторонних веществ.
На поверхности крышки банок имеется маркировка, которая состоит из 2-х строк. Так в 1-ой
строке указана буква «М», номер продукта, а также завода изготовителя. Во 2-ой же строке дата
производства. В обоих образцах сроки хранения, а также реализации выдержаны.
Вкус и запах обоих образцов довольно сладкие, со вкусом пастеризованного молока.
Посторонние привкусы и запахи отсутствуют.
Возможно присутствие легкого привкуса корма. Данный дефект вкуса может переходить в
готовый продукт из сырья, а так же возникать при запоздалом добавлении сахарного сиропа. Помимо
этого дефекта к дефектам вкуса и запаха можно отнести следующие: горький, рыбный привкусы,
затхлый и плесневелый запах.
Из инструментальных показателей в исследованных образцах были определены герметичность
тары, вес нетто, кислотность, содержание жира, влаги.
Общее заключение об анализируемых образцах следующее: подобранные экземпляры
сгущенного молока доброкачественны и соответствуют нормативно- технической документации.
ДЕФЕКТЫ И ПОРОКИ СГУЩЕННОГО МОЛОКА, РЕАЛИЗУЕМОГО В ТОРГОВОЙ СЕТИ
Г. БАКУ
Рагимова И.Р.
Азербайджанский государственный экономический университет
E-mail: ilaharagimova@mail.ru
Причины возникновения пороков сгущенных молочных консервов могут быть вызваны
различными факторами: технологическими; микробиальными
Надо отметить отметить, что некоторые из вышеупомянутых факторов являются даже
небезопасными для человеческого организма.
К порокам вкуса и запаха относятся следующие:
- прогорклый или салистый вкус: Этот порок образуется во время хранения молочных консервов.
При несоблюдении режима пастеризации молока фермент липаза не разрушился и это привело к
гидролизу молочного жира
- нечистый, гнилостный, сырный: Этот порок образуется при несоблюдении режима
пастеризации, а также санитарно-гигиенических требований при производстве молочных консервов.
При этом образуются неодинаковые стадии разложения белка из-за попадания в сырье или готовый
продукт пептонизирующей микрофлоры.
- кислый вкус и запах: Этот порок образуется в продукте из - за развития молочнокислой
микрофлоры
- дрожжевой привкус: Этот порок образуется в готовом продукте из-за развития осмофильных
расс дрожжей
- кормовые привкусы и запахи: они образуются в продукте при использовании некачественного
сырья.
К дефектам консистенции относятся следующие:
- расслоение: Этот дефект образуется при малом содержании сухих веществ как в продукте, так
и сырье во время хранения. Первым долгом наблюдается отстаивание жира, потом образуются
лактозные кристаллы. В дальнейшем восстановить консистенцию молока практически не возможно
- загустевание с частичной утратой текучести: этот дефект происходит вследствие малого
содержания воды, а также развития микрофлоры в молочных консервах
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- мучнистость, песчанистость : Образуется во время охлаждения молочных консервов. Для того
чтобы предупредить этот процесс охлаждение проводят быстро, затем добавляют
мелкокристаллическую лактозу. При этом увеличиваются центры кристаллизации, и поэтому
образуются более мелкие кристаллы
- бомбаж: Этот дефект обусловлен разными факторами. Он бывает 2-х видов ложный и
микробиологический. Причина возникновение ложного бомбажа колебание t из-за чего происходит
вздутие крышки. Его устраняют нажатием на крышку. Микробиологический бомбаж возникает
вследствие развития дрожжей и спорообразующей микрофлоры. Использование подобного продукта
чревато для здоровья.
К дефектам цвета и внешнего вида относятся потемнение и цветные пуговицы. Потемнение
образуется вследствие хранения сгущенки при высоких температур; этот дефект возникает в
результате реакции меланоидинообразования. Дефект цветные пуговицы образуется вследствие
развития шоколадно-коричневой плесени. Этот порок ухудшает вкус и консистенцию продукта.
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IV BÖLMƏ
DİLÇİLİK

İNGİLİS DİLİNDƏ TABELİ MÜRƏKKƏB CÜMLƏLƏRİN BİR NÖVÜ – GÜZƏŞT BUDAQ
CÜMLƏSİ
Abbasova N.Y.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: nigarabbasova.agayea@mail.ru
Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində tabeli mürəkkəb cümlələrin bir növü olan güzəşt budaq
cümlələrinin həm oxşar və həm fərqli cəhətləri mövcuddur. Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində güzəşt
budaq cumləli tabeli mürəkkəb cümlələrin izomorf xüsusiyyətləri ilə yanaşı,bir sıra allomorf xüsusiyyətləri də
mövcuddur. Əsas fərqlilik müqayisə olunan dillərin müxtəlif qrammatik quruluşa, o cümlədən müxtəlif dil
qruplarına mənsub olmaları ilə şərtlənir. Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində güzəşt budaq cümlələrini
tədqiq edərkən bu tipli cümlələrdə hansı bağlayıcıların, bağlayıcı sözlərin iştirak etməsi, baş və budaq
cümlələrin işlənmə pozisiyası, bağlayıcısız mürəkkəb cümlələrdə intonasiyanın rolu və s. məsələlərə çox
diqqət yetirilmişdir. Güzəşt budaq cümlələri müasir Azərbaycan dilində müxtəlif terminlərlə - “qarşılıq(güzəşt) budaq cümləsi”; “qarşılıq budaq cümləsi”, “qarşılaşdırma budaq cümləsi”, “ğüzəşt budaq cümləsi” və
s. terminlərlə təqdim olunur. Kamil bir palançı olsa da insan, yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Mən onların
üzünü aydın seçməsəm də, kim olduqlarını tanıdım .
Müasir Azərbaycan dili kimi ingilis dilində də güzəşt budaq cümlələri müxtəlif terminlərlə - “clauses of
concession”, “contrastive clauses”, “contrast clauses" və s. ifadə olunur. Məsələn,
Müasir ingilis dilində güzəşt budaq cümləsi baş cumlədə yürüdülən fikrə qarşı duran və ya ona güzəştə
gedən fikri ifadə edir. Even if he were here, he couldn`t help us. Whatever my suggestions were, Hoylark would
listen to them.
Müasir ingilis dilində olduğu kimi, müasir Azərbaycan dilində də güzəşt budaq cümləli tabeli mürəkkəb
cümlələrdə ifadə olunan fikir, ya baş cümlədəki fikrə qarşı qoyulur, ya da ona güzəştə gedir. Nə qədər
fikirləşirdimsə, ürəyimi bu fikrə isnişdirə bilmirdim. Oğlan anasını bu fikirdən daşındırmaq istəmişdisə də,
onunla açıq danışmağa utanmışdı.
Məlumdur ki, mürəkkəb cümlələr üç yerə bölünür: tabesiz, tabeli və tabesiz-tabeli mürəkkəb cümlələr.
Tabesiz mürəkkəb cümlələr bir-birindən asılı olmayan bir neçə sadə cümlənin birləşməsi yolu ilə yaranır,
tabesizlik əlaqəsi bildirən bağlayıcılarm köməyi ilə bağlanır və adətən vergüllə ayrılır. Məsələn,
The signal was given, and the steamer moved slowly from the dock.
I came home early, but he remained to the end of the concert.
Tabesiz mürəkkəb cümlələri bağlayan bağlayıcılar: and, but, so, for, while, or və s.
He must like her, or he wouldn’t keep calling her.
It was a hot evening in June and the windows stood wide open.
He was very tired, but it was too wet to sit down.
Tabeli mürəkkəb cümlələr bir-birindən asılı olur və biri digərini izah edir. Yəni budaq cümlə baş cümləni
izah edir. Budaq cümlə baş cümləyə bağlayıcılarm və bağlayıcı sözlərin köməyi ilə bağlanır. Məsələn,
He thought that the train arrived at 6.15.
After the agreement had been signed the delegation left Moscow.
Baş cümlə budaq cümləyə bağlayıcısız da birləşə bilir. Məsələn,
The book you gave me is very interesting.
He said he would come in the evening.
Tabeli mürəkkəb cümlədə baş cümlə ilə budaq cümlə arasında çox vaxt vergül qoyulmur. Məsələn, They
asked how much we had paid. The trouble is that we have lost the way.
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Güzəşt budaq cümləsi baş cümlədəki fikrə zidd olan və ya ona güzəştə gedən fikri ifadə edir. Bu budaq
cümlələr baş cümləyə though (although) - baxmayaraq even though/if - hətta belə, while - ikən, whilst müddət, zaman, whereas - amma, ancaq bağlayıcıları ilə bağlanır.
Although - budaq cümlənin əvvəlində işlənərək, baş cümlədəki məlumata ziddiyyəti ifadə edir. (The sun
was shining. I expected it to be warm.) Although the sun was shining, it was cold. (Jim is ill. I expect he doesn’t
have to go to work.) Jim has to go to work athough he’s ill.
Though - budaq cümlənin əvvəlində işlənmiş sifət və zərfdən sonra işlənir, although bu halda işlənmir.
Həmçinin qeyri-rəsmi vəziyyətlərdə çox vaxt although deyil though işlənir. Though the test was difficult, we
all passed. —> Difficult though the test was, we all passed, (və ya: Difficult as the test was, we all passed.)
Though Kate’s clever, she isn’t doing very well at school.
He has to go to work though he’s ill.
Even though - indiki və keçmiş zamanlarda ziddiyyəti nəzərə çarpdumaq üçün işlənir. Even if mümkün
olan vəziyyətlər və gələcək zaman üçün işlənir. Even although və as ilə işlənə bilmir. Bili kept playing golf
even though it was raining.
Bill would play golf even if it was snowing.
Formal vəziyyətlərdə iki cümlə arasındakı ziddiyyəti ifadə etmək üçün digər bağlayıcılar, məsələn
whereas və while işlənir. Much as ifadəsi də həmçinin ziddiyyət bildirən cümlələrdə like, hate və want felləri
ilə işlənir.
Boys were encouraged to be adventures whereas girls were always told to stay quiet.
While no one doubts his ability, his arrogant attitude has been difficult to accept.
Much as I like music, I can listen to opera for long.
Ziddiyyət bildirən cümlələrdə although əvəzinə həmçinin despite the fact that işlənə bilir. Although ilə
işlənən budaq cümlə əvəzinə despite və in spite of + gerund və ya noun phrase işlənə bilir.
Despite the fact that he had lots of friends, he still felt really lonely sometimes.
Despite studying hard, I failed the test.
She wasn’t satisfied in spite of being paid extra.
Jane will be admintted to the university in spite of her bad grades.
DIL SİSTEMİNDƏ MODALLIQ KATEQORİYALARI VƏ ONLARIN MƏNA FƏRQLƏRİ
Abdullayeva G.F.
Sumqayıt Dövlət Univrtsiteti
Modallıq kateqoriyası dil sistemində vacib bir əlaqədir. Onsuz nitq bəzən həlledici əhəmiyyətə sahib bir
çox kölgədən məhrumdur Məsələn, İngilis modal feilləri və əsas hərəkətlə əlaqəli olan ekvivalentlər
aşağıdakıları ifadə edir: imkanlar; məsləhət, fərziyyələr; qadağalar; istəklər və icazələr; zərurət.
İngilis dilindəki modal feillər digər sərbəst feillərdən müstəqil olaraq istifadə etməməsi və müəyyən bir
hərəkəti, vəziyyəti ifadə etməməsi, onun modallığını, yəni danışanın ona münasibətini əks etdirməsi ilə
fərqlənir. Modal feil və əsas feil birləşərək modal predikatlıq təşkil edir. Məsələn, "I am writing a letter – mən
məktub yazıram" və "I have to write a letter – mən məktub yazmağa məcbur oldum" ifadələri arasında fərq
var. İfadənin baza mənası eynidir - bir insan bir məktub yazır, lakin vəziyyətin modal ötürülməsi hərəkətin
mahiyyətini tamamilə fərqli bir şəkildə ortaya qoyur.
Modal kateqoriyalar məlumatların qəbulunu asanlaşdırmaq üçün bütün modal felləri və onların
əvəzedicilərini kateqoriyalara görə qruplaşdırır. Burada fiziki, zehni və digər qabiliyyətlərin əsas göstəricisi
üzə çıxır. “I can do it - Mən edə bilərəm” mənasında tərcümə olunan “can” modal feilidir. We can speak
English – biz ingilis dilində yaxşı danışa bilirik.
Bəzi modal feillərin ekvivalentlərinin xüsusi semantik mənası var. Məsələn, might modal feili may
modal feilinin keçmiş zaman forması olduğu kimi özünün də xüsusi modallıq qabiliyyəti var. Əgər bu cümlə
fikir versək: After the lesson I might go to the cinema. Şəxsin işdən sonar kinoya gedəcəyi tam qərar deyil. Bu
hərəkət olmaya da bilər. Yəni modallıq qətiyyətsizlik, qərarsızlıq daşıyır.
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Modal feil kategorik olaraq, zərurətdən məsuldur. Bir insanın özü üçün müstəqil olaraq təyin etdiyi
öhdəliyi ifadə edir, yəni. xarici təzyiq deyil, fərdi motiv və prinsiplərə əsaslanan qərar vermədir. Məsələn, I
must go home – I have to go home.
Must hər kəs üçün eyni ola bilər, lakin must zamana görə dəyişmir. Bunun əvəzinə have to modal feil
ilə əvəz olunur. Əsas məqsədi bir hərəkətin məcburi zəruriliyini göstərməkdir.
Hər iki modal feil vəziyyətin vacibliyini ifadə edir, lakin bu vəziyyət şərait ilə də bağlı ola bilər.
Azərbaycan dilinə tərcümədə “malı2” kimi tərcümə olunur.
Modal feil ingilis dilində ayrı bir qaydaya tabe olan xüsusi bir vahid sistemdir. Bildiyimiz kimi, ingilis
dilində fellərin qaydalı və qaydasız növü vardır. Bu feillərlə biz zaman əlaqələrini tənzimləyirik. Bununla
yanaşı, ingilis dilində əsas və köməkçi feillər də var. Əsas feillər bir leksik vəzifə daşıyır, müəyyən bir
fəaliyyəti təyin edir. Köməkçi feillər yalnız qrammatik bir vəzifə daşıyırlar.
İngilis dilində modal feillər, əsas fellərlə əlaqəli əlavə bir funksiyaya malikdir ki, bu da onları köməkçi
feillərlə bərabərləşdirir. Onlar mövzunun əsas hərəkətlə əlaqəsini ifadə edirlər: bir şey etməli olduğunuz, bir
ehtiyac və ya qabiliyyət bildirir.
Bundan əlavə, morfoloji ifadə yolları da vardır ki, onlar feilin şəkillərində istifadə olunan qrammatik
vasitələri ehtiva edir. Bundan əlavə, modallıq obyektiv və subyektiv olmaqla iki yerə bölünür. Obyektiv
modallıq dedikdə, ifadə olunan fikrin obyektiv reallığa münasibəti, subyektiv modallıq dedikdə isə, ifadə
olunan fikrə danışanın münasibəti nəzərdə tutulur. Dünya dilçiliyində belə bir fikir vardır ki, obyektiv modallıq
bütün söylnilən fikirlər üçün zəruri və məcburidir, subyektiv modallıq isə fakultativ səciyyə daşıyır. Yuxarıda
da qeyd etdiyimiz kimi modallıq kateqoriyasını ən ardıcıl araşdıran prof. F.Cahangirov isə modallığa bu
şəkildə yanaşır: “Məsələ burasındadır ki, modallıq kateqoriyası müxtəlifsistemli dillərdə ünsiyyəti təmin edən
ən mühüm dil hadisələrindəndir.
Beləliklə, modal feillərin qrammatik xüsusiyyətləri və kateqoriyaları aşağıdakı kimi təyin etmək olar:
- Modal feillər indiki sadə zamanda üçüncü şəxsin təkində -s, -es şəkilçilərini qəbul etmir.
- İnfinitiv və hissəcik kimi istifadə edilmir.
- Köməkçi feillər kimi fəaliyyət göstərirlər: idarə etdikləri başqa bir feilin modallığını dəyişdirirlər. Bu
feil ümumiyyətlə sadə infinitiv kimi görünür, halbuki bəzi təriflərdə modal feil to-infinitivi də idarə edə bilər
(ought to modal feili kimi).
- Modal feillər ingilis dilində köməkçi feillərlə əlaqəli sintaktik xüsusiyyətlərə malikdirlər, əsasən
mübtəda-köməkçi feil yerdəyişməsinə məruz qala bilərlər (məsələn sual formalarında).
- Modal feillərin keçmiş zaman forması məhz onların keçmişə aid olduğunu göstərmir, onlarda
sinonimlik xüsusiyyətlərin olduunu bildirir.
Modal sözlər leksik ifadə yollarının əsas göstəricisi sayılır. Feil şəkilləri isə qrammatik ifadə
yollarındandır.
TƏRCÜMƏ ZAMANI MİLLİ KOLORİTİN QORUNUB SAXLANILMASI
Abitova T.C.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: turana95@mail.ru
“Tərcümə” ədəbi, elmi, yaxud texniki-orijinal əsərin və ya tərcümənin kitab halında, jurnalda, dövri
nəşrdə, yaxud hər hansı digər formada dərc olunmaq, yaxud teatrda tamaşaya qoyulmaq, kinoda, radio
verilişlərində, televiziyada və ya, hər hansı digər vasitələrdə istifadə edilmək üçün nəzərdə tutulmasından asılı
olmayaraq – bir dildən başqasına çevrilməsi deməkdir; - “tərcüməçilər” ədəbi, elmi, yaxud texniki əsərlərin
mütərcimləri deməkdir; “istifadə edən” tərcümənin istifadəsi üçün yerinə yetirildiyi fiziki, yaxud hüquqi şəxs
deməkdir. Bədii tərcümə - ədəbi yaradıcılıq növü, bir dildəki bədii əsərin başqa dilə çevrilməsidir. Bədii
tərcümə başqa tərcümələrdən orijinal bədii yaradıcıdlıqla bilavasitə bağlılığı ilə seçilir. Bədii tərcümədə söz
estetik mahiyyət kəsb edir. Buna görə də bədii tərcümə problemləri bədii yaradıcılığın spesifik qanunlarına
daxildir.
Ümumiyyətlə götürüləndə sosial,yerli və tarixi kolorit hamısı geniş mənada milli koloriti təşkil edir.Hər
bir xalqın özünəməxsus ,səciyyəvi xüsusiyyətləri dar mənada milli kolorit hesab olunur :”Kolorit “ anlayışı
ədəbiyyatşünaslıq terminologiyasına incəsənətdən keçmişdir.(latınca :color –rəng) .Milli kolorit geniş
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anlayışdır və ədəbiyyatşünaslıqda milli forma,milli çalarlıq ,milli xüsusiyyət ,yerli kolorit,tarixi kolorit və
s.kimi müxtəlif terminlər adı altında özünü göstərir.Bu nöqteyi-nəzərdən “kolorit” və “reali “ anlayışlarını
ayırmaq olar.Reali bir tərəfdən xalqın (ölkənin) spesifik səciyyə daşıyan yalnız ona məxsus olan əşya və
hadisələri ilə səciyyələnir,digər tərəfdən isə tarixi dövrlə əlaqədar olduğu üçün müəyyən milli və tarixi kolorit
daşıyır.Realilər sırf milli tarixi səciyyəli olduğu üçün onların dillərində dəqiq ekvivalenti olmadığından başqa
dillərə tərcümə olunmur.Realiləri adlandıran sözlər ekvivalentsiz leksikaya aiddir.Ekvivalentsiz sözlər bir
mədəniyyətdə mövcud olan ,lakin o biri mədəniyyətdə olmayan əşya və hadisələri adlandırır.İnsan,şəhər,küçə
və s.adları ekvivalentsiz sözlərdir.S.Vlaxov və S.Florin qeyd edirlər ki,”kolorit” sözün elə bir bəzəyidir ki,söz
həmin bəzəyi başqa ölkədə mövcud olmayan ,ancaq müəyyən xalqın müxtəlif tarixi dövrlərdəki mədəniyyətməişət,adət-ənənə,bir sözlə səciyyəvi gerçəkliklər sayəsində alır.
D.Y.Repin isə milli koloritli leksik vahidləri reali adı altında 5 qrupa bölmüşdür : 1. Məişət realiləri; 2.
Etnoqrafik realilər; 3. Mifoloji realilər; 4. Dini realilər; 5. Onomastika (xüsusi adların məcmusu)
Realilər xalq dili sözləri olub, coğrafi mühitə, mədəniyyətə, maddi məişətə, yaxud xalqa, millətə, ölkəyə
aid əşya, anlayış və hadisələrin adlarıdır, yerli və tarixi koloritin daşıyıcılarıdır. Bu leksik vahidlərin başqa
dillərdə qarşılığı yoxdur.
Realilərin milli mənsubiyyəti olur, hansı xalqın dilində yaranıbsa, o xalqa da mənsub olur. Başqa
xalqların dillərinə ədəbiyyat və kütləvi informasiya vasitəsilə daxil olur. Həmin realilər işləndikləri dillərdə ya
müvəqqəti, ya da həmişəlik yaşayırlar, alınma söz kimi o dilləri zənginləşdirirlər.
Q.V. Çernov milli koloritli vahidləri “ekzotik” sözlər kimi qeyd edir. A.D. Şveyser isə bu tipli sözləri
“ekvivalentsiz leksika” adlandırır.
Repinə görə ədəbi-bədii əsərlərdə sözlər obrazlı funksiya daşıyır. S.Marşaka görə, sözlər təkcə onların
mənaları ilə deyil, samit, saitlə, bütünlükdə kütləsi və rəngarəngliyi ilə, tarixi epoxanın məişəti xatırladan
hisslərilə verilir. Reali sözlər burada xüsusi məna kəsb edir.
A.V. Fyodorov yalnız yerli xalqa məxsus, digər xalqların məişətində mövcud olmayan milli xüsusiyyətli
sözləri realilər adlandırmışdır.
Realini söz-leksik vahid hesab edən müəlliflər də vardır. E.M. Vereşaqinin fikrincə, nominativ söz
birləşməsi əslində semantik cəhətdən bərabər yüklü sözlərin birləşməsidir ki, reali rolunda çıxış edir. Realilərin
başqa bir forması ixtisarlardır (abreviatura). Onların realilərin tərkibinə daxil edilməsi, əlbəttə, məntiqidir. Bu
ixtisarlar çoxlu leksik vahidləri özündə birləşdirən hər hansı bir sahəyə aid təkcə ad yox, eyni zamanda
məzmun daşıyıcılarıdır. Nominativ birləşmə hesab edilən belə ixtisarlar əslində söz kimi anlaşılır. Məsələn,
YUNESCO, ZAQS və s.
AZƏRBAYCAN-POLŞA ƏDƏBİ ƏLAQƏLƏRİ VƏ İKİ DÖVLƏTİN QARŞILIQLI TƏRCÜMƏ
TARİXİ HAQQINDA
Abitova T.C.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: turana95@mail.ru
Polşa və Azərbaycan ədəbi əlaqələri çox qədim köklərə malikdir. Bu köklər hələ XIX əsrin əvvəllərinə
gedib çıxır. Bu ədəbi əlaqələrin formalaşmasında polyak ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Adam
Mitskeviçin əvəzsiz və danılmaz rolu olmuşdur. Bu əlaqələrin başlanğıcı polyak şairinin Peterburqa sürgün
edilməsi ilə bağlıdır. O, Peterburqda rus şairləri ilə yanaşı, görkəmli Azərbaycan şərqşünası Mirzə Cəfər
Topçubaşovla da tanış olur. Maraqlıdır ki, avropalı müəllifin şeirlərinin fars dilinə ilk tərcüməsi də
Topçubaşova məxsusdur. Sürgün edilmiş Adam Mitskeviç Topçubaşovla Peterburqda son dərəcə bilikli və
nüfuzlu alim, şərq dillərinin gözəl bilicisi Senkovskinin rəhbərlik etdiyi elm ocağında tanış olmuşdu. Şərq
ədəbiyyatının bu iki görkəmli bilicisi ilə dostluq və əlaqələri Polşa şairinə Şərq haqqında daha çox məlumat
əldə etməyə imkan vermişdi. Digər tərəfdən, azərbaycanlı alim Mitskeviçin gənc, ləyaqətli, müdrik və
xeyirxah simasında həqiqətən də zəmanəsinin böyük ustadını, öz xalqının seçilmiş sənətkarını görürdü.
Azərbaycan - Polşa mədəniyyətlərarası və ədəbiyyat münasibətləri XIX əsrin birinci yarısından sürətlə inkişaf
etməyə başladı. Bu əlaqələr əsasən Peterburq, Varşava və Qafqazda daha çox inkişaf etmişdi. 1830 - cu illərin
ikinci yarısındakı Azərbaycan-Polşa münasibətlərinin tarixində birinci yer Mirzə Cəfər Topçubaşov tərəfindən
təsirlənərək Azərbaycan dilini öyrənməklə Azərbaycanın dərin mədəniyyət maraqlarını inkişaf etdirmiş
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Aleksandr Çodzkoya aiddir. O, 1889-cu ildə XIV əsr şairi Nəsiminin poeziyasını polyak dilinə tərcümə
etmişdir. Ümumiləşdiririk ki, Azərbaycan xalqının, tarixinin, mədəniyyətinin və apardığı müstəqillik uğrunda
mübarizəsinin əhəmiyyətinin Avropa ictimaiyyətinə eyni zamanda Polşa xalqına çatdırılmasında bu kitabın
böyük rolu olub. A.Bakıxanov “Gülüstani-İrəm” (Cənnət qızılgül bağı) hissələrini tərcümə etmiş digər polyak
şairi Tadeus Lada-Zabloski ilə dost olmuşdur. Şair həmçinin Azərbaycan folklorunun müxtəlif aspektləri ilə
bağlı bir sıra mətnlərlə yanaşı “Koroğlu” dastanının bəzi epizodlarını da tərcümə etmişdir. O, ilk dəfə polşalı
oxucuya təqdim olunan Azərbaycan folklorunun mini-antalogiyası kimi bir əsər yaratmışdır. O, həmçinin XVII
əsr Azərbaycan şairi, Qarabağ xanlığının vəziri Molla Pənah Vaqifin əsərlərini də tərcümə etmişdir. Yuxarıda
qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan ədəbi tarixinin bir çox görkəmli nümayəndəsinin iştirakı ilə müəyyən tarixi
dövrlərdə edilən tərcümələr vasitəsilə hər iki xalqın ədəbiyyatı daha da zənginləşmişdir. Tаnınmış
ədəbiyyаtşünаs G.Lоmidzеnin təbiri ilə dеsək, hər hаnsı bir хаlqın mədəniyyətinin bаşqа хаlqlаrın milli
mədəniyyəti ilə təmаsı, оnlаrın təcrübəsini mənimsəməsi, bu təcrübəni müvаfiq şəkildə dəyişdirib öz milli
ənənəsi ilə əlаqələndirməsi оnun inkişаfınа yаlnız yеni qüdrət və cаnlаnmа gətirə bilər. Azərbaycan Polşa
əlaqələrinin əsaslı tədqiqatına 1930-cu illərdən başlanıldı.
Tanınmış Azərbaycan alimi Mikayıl Rəfili ilkin olaraq aşağıdakı əsərlərində Azərbaycan Polşa ədəbi
əlaqələrini açıqlayırdı; 1.Türk qərbçiləri, 2. İlk Azərbaycan maarifçisi Bakıxanov (Rus Azərbaycan ədəbi
əlaqələri tarixindən), 3.İlk Azərbaycan maarifçisi Bakıxanov, Mirzə Fətəli Axundov.
1975-ci ildə isə tədqiqatçı alim M.Sadıxovun XIX əsrdə “Azərbaycan-Rusiya-Polşa ədəbi əlaqələrinə
aid oçerklər” kitabı Azərnəşrdə çap edildi. Bu tədqiqat işində müəllif mövcud əlaqələr sisteminin yalnız XIX
əsrin I dövrünə toxunur.
Onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, Azərbaycan Polşa əlaqələri tarixi haqqında ilk mənbələr XV əsrlə
bağlıdır. Məhz həmin dövrdən hər iki xalq arasında siyasi münasibətlərə dair yazışmaların əsası qoyulmuşdur.
Məhz həmin yazışmalarda tərcümənin vasitəçi rolu inkaredilməzdir. Qafqaza sürgün edilmiş polyak şairi
Tadeuş Lada Zablotskinin də (1813-1847) yazılarında Azərbaycanla bağlı tədqiq ediləsi faktlar çoxdur.
Tanınmış yazıçı Vladislav Ştşelinskinin (1820-1846) Qafqaz oçerklərində və “Mahmudbəy” povestində
cərəyan edilən hadisələrin də başlıca məkanı gözəl Azərbaycan torpaqları olan Lənkəran, Bakı, Şamaxı və
Qarabağdır.
İstedadlı Polşa yazıçısı Y.Struşinski də Azəbaycanda olmuş, bu dili öyrənmiş və sonrdan özünün
“Gülşad” povestini yazıb 1872-ci ildə nəşr etdirmişdir. Azərbaycan Polşa mədəniyyətlərarası münasibətlərinin
tarixi XIX əsrin I yarısına aiddir. Həmin dövrdə Polşa şərqşünası Yozef Sepkovski Peterburqda Azərbaycan
ədəbiyyatının nümunələrindən rus dilinə ilk tərcüməsini “Polarnaya zvezda” jurnalında çap etdirdi. Sonra
1825-ci ildə B.Romanoviç Bakı və onun memarlığı haqqında məqalələri dövri “Literurnaya Qazeta”da çap
etdirdi. Gənc şərqşünas Vladislav Spitznagel öz məşğələləri dövründə Nizaminin “İsgəndərnamə” klassik
şerinin bir nüsxəsini fransız dilinə tərcümə etmişdir.
ONOMASTİK LEKSİKANIN DİLİMİZDƏ MÖVQEYİ
Ağayeva G.Z.
Sumqayıt Dövlət universiteti
E-mail: aqaeva96g@gmail.com
Təfəkkür və dilin məhsulu olan hər bir onomastik vahid cəmiyyətin inkişafı ilə əlaqədar olaraq təşəkkül
tapmışdır. Hər bir onomastik vahid məxsus olduğu xalqın tarixi keçmişini, dil xüsusiyyətlərini, müəyyən
mənada mifik təsəvvürlərini özündə yaşadan dil nişanələridir. Bu elm sahəsi ilə məşğul olan tədqiqatçı
alimlərin qarşısında dayanan əsas vəzifə isə ta qədim zamanlardan bu günə qədər istər Azərbaycan ərazilərində,
istərsə də onun hüdudlarından kənarda yer, tayfa, nəsil adlarında mühafizə olunan milli-mənəvi dəyərlərimizi
əks etdirən onomastik vahidləri araşdırıb tədqiqata cəlb etmək olmuşdur.
Onomastikanın kompleks şəkildə, yəni ardıcıl və əlaqəli tədqiqi çox vacib məsələdir. Çünki coğrafiya,
tarix və dilçilik elmlərinin qovuşma nöqtəsində öyrənilən onomastika konkret bir regionda yaşayan və tarixi
zərurətdən asılı olaraq miqrassiyaya uğramış xalqların dili, siyasi-iqtisadi və mədəni həyatı haqqında qiymətli
məlumat verir.
Onomastikada dilin ən qədim semantik məna çalarları və qrammatik quruluş formaları, xalqın ilkin
etnik-mifoloji ruhu qorunub saxlanılmışdır. Bütün bu sadaladıqlarım daşlaşmış paleolinqvistik yadigarlardır.
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Onların təhlil olunması xalqın, onun dilinin ən uzaq tarixinin öyrənilməsində inamlı tutacaqdır. Hər hansısa
bir onomastik vahidin elmi-tarixi dəlillərlə tədqiq olunması həmin xalqın və onun dilinin təşəkkülü,
formalaşması və inkişafı tarixinin öyrənilməsi üçün qiymətli faktlar verir.
Dünyada milli zəmində baş verən müxtəlif dərəcəli münaqişələr nəticəsində yer adlarının dəyişdirilməsi
ilə əlaqədar olaraq onomastik vahidlərin tarixi-linqvistik aspektdə öyrənilməsi xüsusilə əhəmiyyətlidir. Bu cür
münaqişə demokratik dövlət yaratmış xalqımızın həyatından da yan keçməmişdir.
Azərbaycan dilçiliyində onomastika məsələləri son dövrlərdə elmi tədqiqata cəlb edilsə də, ta qədim
zamanlarda, ulu əcdadlarımızın vaxtilə məskunlaşdığı ərazilərə və onların yaxınlığında yerləşən coğrafi
obyektlərə (kənd, qəsəbə, şəhər, dağ, təpə, çay, bulaq və s. ) verdikləri müxtəlif adlar və o adların mənşəyi,
məna xüsusiyyətləri daima insanların diqqət mərkəzində olmuşdur.
Toponimlər hər bir xalqın milli və mənəvi sərvətidir. Hansısa bir ölkənin, bölgənin toponimlərində o
dövrün tarixi, coğrafi mühiti yaşayır. İstənilən toponim (coğrafi ad) təsadüfən, heç nədən yaranmır. Hər bir
toponim ictimai məhsuldur.
Azərbaycan toponimiyası bütünlükdə 1213-1220-ci illərdə Azərbaycana səyahət etmiş Yakut əlHəməvinin “Ölkə adlarının əlifba sırası ilə siyahısı” əsərində toplanılmışdır. Həmin əsərdə Bakuya (Bakı),
Turtur (Tərtər), Şabran (Şirvan), Sarov (Sarab) və s. bu kimi 600-ə yaxın paleotoponimlər yer almışdır. Buna
görə də A.M.Qurbanov haqlı olaraq bu əsəri Azərbaycan toponimlərinin ilk izahlı lüğəti adlandırmışdır.
Toponimlər qrammatik cəhətdən indinin özünə qədər dəqiq təsnif edilməmişdir. Bir sıra tədqiqatçılar
bu mövzuya fərqli yanaşmalar edərək öz mövqelərini bildirmişdir. Tədqiqatçı alim V.A.Juçkeveçin fikrincə
toponimlər mifoloji cəhətdən sadə, düzəltmə və mürəkkəb adlara bölünməlidir.
V.A.Juçkeveçin söylədiyi fikir uzun müddət xüsusi ad yaradıcılığı problemini araşdıran Azərbaycan
dilçi-alimlərinin də mülahizələrinə təsir göstərmişdir. Belə ki, Azərbaycan onomotoloqlarının böyük qismi
xüsusi adların üç – morfoloji, leksik və sintaktik yolla yaranması qənaətinə gəlmişdir. Onlar adların linqvistik
təhlilini də elə bu istiqamətdə aparmışlar.
Bu göstərici amil Azərbaycan dilində coğrafi adların (toponimlərin) yaradılması üsullarının ümumilikdə
ad yaradıcılığı üsulları ilə eyniləşdirilməsindən irəli gəlmişdir. Hər birimizə məlumdur ki, Azərbaycan dilində
adlar leksik, sintaktik və morfoloji yolla yaranır. Lakin təbii ki, toponimləri və eyni zamanda, ümumilikdə
onomastik vahidləri ümumi sözlərdən fərqləndirən bir sıra cəhətlər vardır. Bu fərqlilik ad yaradıcılığı
səviyyəsində də özünü göstərmişdir.
DİSKURS – YÜKSƏK SƏVİYYƏLİ DİL VAHİDİ KİMİ
Alıyeva O.E.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: ofaaliyeva98@gmail.com
Diskurs – dilin və nitqin yenilənməsi vasitəsidir. Bir tərəfdən nitq kimi xarakterizə olunur, insanın xüsusi
aktivliklə danışması, nitq söyləməsi, özünəməxsusluğu. Diskurs – həyat dolu nitqdir, dialoqla, replika ilə dolu
bir dildir, nitqdir . Alınan cavab isə sözsüz ki, qarşı tərəfin cavabıdır.
Diskurs məlumatın yayılmasında, gündəlik fəlaiyyət planının cızılmasında və keçmişi təhlil edib
gələcəyə istiqamət götürməkdə mühüm rol oynayır. Bu xüsusiyyət bütün diskurs növləri üçün daha vacibdir.
Diskurs təbliğatın elə obyektidir ki, o subyektin yaratdığı dünyanı əks etdirir, insana aləm bilvasitə verilmir,
onu insan özü yaradır.
İstənilən sahənin diskursunda praqmatik cəhətləri vacib olan məsələləri belə ümumiləşdirə bilərik: Təsir
oyatmaq gücü daha aydın hiss olunmalı; Manipulyasiya edərək auditoriyanı, publikanı ələ almaq; Öz
hərəkətlərini nəzarətdə saxlamaq; Konfliktdən qaçmaq, hamının fikrinə hörmət etmək, tənqidi yanaşmaq
Müasir dövr dilçiliyində “diskurs” anlayışından geniş istifadə olunur. Mətn parçaları, hissələri məzmuna
görə bir-biri ilə bağlandığı kimi, diskursun hissələri, elementləri də bir-biri ilə əlaqələnir. Belə əlaqələnmə və
bağlanma olmadıqda diskurs söz, ifadə və cümlələr yığını təsiri bağışlayır və belə toplu diskursa verilmiş
tərifin tələbini ödəmir. Bu tələblərdən ən başlıcası hər bir diskursun əsas məzmunun açılmasına kömək
göstərən yardımçı məzmuna malik olmasıdır. Bu isə diskursda nitq aktlarının bir-biri ilə əlaqələnməsini,
onların müəyyən istiqamətdə bir-biri ilə bağlanmasını tələb edir. Azərbaycan, rus və xarici dilçilikdə diskursun
müxtəlif aspektdən tədqiqinə dair bir sıra tədqiqatlar aparılmışdır.
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Diskurs - latıncadan tərcümədə hərəkət, müsahibə, söhbət, danışıq (həm də nitq, nitqin tipi, mətn, mətnin
tipi) deməkdir. Bir az kompleks yaradan termindir. Buna baxmayaraq, tez-tez istifadə olunan və rahat qəbul
edilən bir anlayışdır.
Diskurs danışanın öz həmsöhbətinə yönələrək qurduğu mətndir. Diskurs sosio- mədəni konteksdə
interaktiv prosesin nəticəsidir, çünki müxtəlif məkanlarda, sosial mühitdə biz diskurs vasitəsilə əlaqə
saxlayırıq, fəlsəfi mənada isə diskurs həqiqəti üzə çıxarmaq məqsədilə aparılan araşdırma mənasını verir. Ötən
əsrin 70-ci illərində sosio -, psixo -, etnolinqvistika, koqnitiv elmdə, süni intellegent dil fəlsəfəsində, dil
sosiologiyasında, ritorika və üslubiyyatda geniş tətbiq olunur. Bugünkü diskurs anlamının əsasını amerikan
dilçisi Z.Harris ötən əsrin 50-ci illərindən qoymuşdur. Diskursu əksər hallarda fəaliyyətdə olan dil
adlandırırlar. Semiotik yanaşma diskursu təkcə dil hadisəsi kimi deyil, həm də bir çox sahələri əhatə edən
praqmatik bir məsələ kimi öyrənməyə imkan verir. Bütövlüklə diskurs digər kommunikativ vasitələrin
qaynaşdığı meydana çevrilir, onun növləri, hüdudları və əlamətləri müəyyən mənada sırf dil elementlərindən
başqa fərqli cəhətlərin də aşkar edilib öyrənilməsi ilə səciyyələnir. Müasir dilçilikdə belə hesab edirlər ki,
diskurs linqvo-sosial sahəni əhatə edir, mətn isə sırf linqvistik sahəyə aiddir.
Diskursla mətni müqayisə etsək görərik ki, mətn ünsiyyət haqqında sözlü təsəvvürdürsə, diskurs isə
hadisə aspektində mətndir, və o müəyyən bir sosial prosesdə cərəyan edir. Diskurs sırf danışıq elementi kimi
götürülə bilər, o hərəkidir, fəaliyyətdə olandır, real danışıq aktı ilə bağlanır və müəyyən bir diskurs mətnə
köçürüləndən sonra mətn və diskurs bir-birini tamamlayır. Mətnin tam, formallaşmış bir forma olması üçün
diskursun olması zəruridir. Buna görə də diskurs birinci yerdə, mətn isə ikinci bir yerdə mövqe tutur. Lakin
mətn daha böyük anlayışdır, çünki diskurs süni, abstrakt bir məfhumdur, mətn isə qalıcıdır, gələcək nəsillərə
ötürülmə vasitəsidir. Mətn isə fiksasiya olunmuş, tamamlanmış, ədəbi dil normalarına tabe olmuş bir formadır.
Mətn bir neçə diskursdan ibarət ola bilər.
Diskurs və cümlənin məlumat səviyyəsi arasındakı əlaqələrdən biri qarşılıqlı təsirdir. Bir çox hallarda
İnformasiya strukturu işarəsi əlavə məlumat daşıyır. Tez-tez bu əlavə məna bir cümlənin həqiqət şərtlərinə
təsir etmir, ancaq məlumatın bir diskursdakı digər məlumatlarla necə əlaqəli olmasını izah edir. Məlumat
hissələri arasındakı əlaqə öz növbəsində bir diskursun strukturlaşdırılması üçün həlledici amillərdən biridir, bu
və ya digər şəkildə əsas seqmentdir. Ədəbiyyatda ümumiyyətlə qəbul edilir ki, informasiya strukturu olduqca
əhəmiyyətli dərəcədə kontekst məlumatlarından asılıdır. İnformasiya strukturunda fonoloji, sintaktik və ya
morfoloji - dil səthinin realizasındakı kontekstdən asılı dəyişikliklər hər zaman araşdırma mərkəzlərdən biri
olmuşdur. Bu təəccüblü deyil, çünki bunlar birbaşa müşahidə oluna bilən və hər hansı bir tədqiqat üçün empirik
əsas yaradan yeganə fenomenlərdir.
MÜASİR DİLÇİLİKDƏ DİSKURS VƏ MƏTN HAQQINDA MÖVCUD ELMİ-NƏZƏRİ
MÜDDƏALARA DAİR
Alıyeva O.E.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: ofaaliyeva98@gmail.com
Müasir dövr dilçiliyində “diskurs” anlayışından geniş istifadə olunur. Mətn parçaları, hissələri məzmuna
görə bir-biri ilə bağlandığı kimi, diskursun hissələri, elementləri də bir-biri ilə əlaqələnir. Belə əlaqələnmə və
bağlanma olmadıqda diskurs söz, ifadə və cümlələr yığını təsiri bağışlayır və belə toplu diskursa verilmiş
tərifin tələbini ödəmir. Bu tələblərdən ən başlıcası hər bir diskursun əsas məzmunun açılmasına kömək
göstərən yardımçı məzmuna malik olmasıdır. Bu isə diskursda nitq aktlarının bir-biri ilə əlaqələnməsini,
onların müəyyən istiqamətdə bir-biri ilə bağlanmasını tələb edir. Azərbaycan, rus və xarici dilçilikdə diskursun
müxtəlif aspektdən tədqiqinə dair bir sıra tədqiqatlar aparılmışdır.
Dilçilikdə diskurs iki aspektdən tədqiq edilir:
1. Diskursun strukturu bütöv obyekt kimi araşdırılır;
2. Diskurs mətn daxilindəki morfoloji və sintaktik hadisələrə təsir edən amillər səviyyəsində öyrənilir.
Diskurs hər hansı bir yazılı və ya danışıq ünsiyyətidir. Diskurs həm də düşüncənin dil vasitəsilə ifadəsi
kimi də təsvir oluna bilər. Diskurs dilin istifadəsini öyrənmək və təhlil etməkdir. Rəsmi linqvistik diskurs
təhlili, mətnin strukturlaşdırılmış təhlilini, mətndəki linqvistik və kommunikativ funksiyanın ümumi əsas
qaydalarını əhatə edir. Söhbət və janr təhlili sözlərin və cümlələrin qrammatik-linqvistik quruluşundan daha
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çox dilin sosioloji quruluşuna üstünlük verir. Diskurs təhlili yalnız mətnin araşdırılmasına və sosial istifadəsinə
deyil, həm də onların öyrənilməsinə əsaslanır. Diskurs quruluşu bütöv bir mətnin tərtib edilməsini - məsələn,
şeirdə, qəzet məqaləsində və ya ucadan oxumaq üçün hazırlanmış nitqdə dilin necə istifadə olunduğunu izah
etmək üçün istifadə olunan bir termindir. Dörd qrup diskurs elementi var: bir sözlü elementlər, mənalı sözlərin
köməkçi sözlərlə birləşməsi, ifadələr və daxil edilmiş ifadələr. Diskurs quruluşunun ən kiçik vahidləri söz və
ya cümlə səviyyəsində kiçik yerli vahidlərdir. Bu cür kiçik strukturlar daxilində məlumatların necə
paketləndiyini və xüsusən də məruzəçilərə danışığa daxil olan məlumatların statusunu göstərmək üçün natiqlər
və yazıçılar üçün hansı mənbələrin mövcud olduğunu müəyyənləşdirmək vacibdir.
Diskurs termini adətən onun nə olmadığı, hansı terminə qarşı durduğu ilə müəyyənləşdirilir ki, adətən
bu terminlərə də mətn, cümlə, ideologiya aid olur. Bu da onun mətndən ayrılmasına gətirib çıxarmışdır. Onların
bir-birlərindən fərqli xüsusiyyətləri müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən araşdırılmış, müxtəlif formalarda ifadə
olunmuşdur. Diskursa müxtəlif ölkələrdə və ya müxtəlif yanaşmalarda müxtəlif təriflər verilmişdir. Biz
diskursu izahlı lüğətlərdə verilən tərifdən fərqli şəkildə, dilçilərin nöqteyi-nəzərindən araşdırmışıq və onlardan
hansı birinin bizim tədqiqat işi üçün uyğun olduğunu müəyyənləşdirmişik.
Müasir dilçilikdə diskurs, ona müxtəlif yanaşmalar, onun müxtəlif növlərinin tədqiqi geniş yayılmışdır.
İstər qərb, istərsə də rus tədqiqatçılarının əsərlərində bu fenomen semiotik, semantik, praqmatik, koqnitiv və
digər aspektlərdən araşdırılsa da, diskursun, xüsusilə də bədii diskursun hələ də açılmamış məsələləri
qalmaqdadır. Bədii ədəbiyyatda real dünyanın müxtəlif aspektlərini göstərən mətn funksional üslub
elementlərindən istifadə edərək diskursiv xüsusiyyətlərini əks etdirir. İşdə mətnin və diskursun bir çox
tədqiqatçı (Z.Hərris, M.Fuko, R.Uodak, T.van Deyk, və digər.) tərəfindən verilən təriflərinə istinad edilmiş,
bədii mətnin xüsusiyyətlərinin araşdırılmasında Y.Lotmanın, İ.R.Qalperinin, V.V.Vinoqradovun,
N.L.Qaliyevanın, A.Məmmədovun və başqalarının fikirlərinə əsaslanılmışdır.
Rafiq Manafoğlu, Nizami Tağısoy, Rüstəm Kamalın hər üçünün müəllifi olduğu İzahlı Tərcüməşünaslıq
Terminləri Lüğətində Diskurs termininin izahı belə verilir: “Diskurs – filoloji ədəbiyyatda geniş yayılmış
termin (frans. Discours, lat. Discurere – ora-bura, müxtəlif tərəflərə qaçmaq) fransız dilində ənənəvi olaraq
“mühakimə”, “fikir yürütmə” mənalarında işlədilib. 50-ci illərdə E.Benvenist deyim nəzəriyyəsini
hazırlayaraq diskursu nitqin xarakteristikası kimi müəyyənləşdirir: “Birincinin müəyyən şəkildə ikinciyə təsir
etmək cəhdi”. Yaxud İ.Derrida diskursu yazan və oxuyanların təcrübəsində canlı dərk olunmuş mətn
təsəvvürü” adlandırır. Z.Harrisə görə diskurs verbal komunikasiyada mətn, qrammatik formaların, bir-birinin
dalınca sıralanmış frazaların ardıcıllığıdır.
T.A. Van Deykə görə, diskurs “kommunikativ hadisədir.
Ona görə də diskurs – mürəkkəb kommunikativ bir məfhum olaraq, özündə mətndən fərqli olaraq həm
də mətnin başa düşülməsi kimi faktorarı əks etdirir.
Diqqət etmək lazımdır ki, belə yanaşma çoxsahəli linqvistik tədqiqatların əsası hesab olunur.
V.Z.Demyankov dilçilik üzrə xarici tədqiqatlara söykənərək diskursun daha dərin xüsusiyyətlərini şərh
edir. “Diskurs – mətnin azad, sərbəst, fraqmentidir. O bir cümlədən, ya da mətnin bir hissəsindən ibarət ola
bilər”.
Bəzən, həmişə yox, ətrafına sözlər toplayaraq dayaq kimi rol oynayır: insanları, obyektləri, şəraiti,
zamanı, hərəkətləri əks etdirir. Bu da nitqin etnoqrafiyası kimi bir nöqteyi-nəzərdir.
P.Serio düşünür ki, diskursu nə empirik nitqlə, nə də subyekt və mətnlə əlaqələndirmək olmaz.
Diskurs insan həyatında, onun dilində əsas açardır, elə bir açar ki, B.M.Qasparov onu həyatın əsas varlığı
hesab edir: “Hər hansı bir akt dilin inkişafına xidmət edirsə; qoy o yüksək qiymətə malik olan bir ifadə, ya da
keçici dialoqda bir replika olsun insan həyatının axınında böyük dəyərə və qiymətə layiqdir”.
Bu zaman o öz seçimini edir və seçilmə şəraiti əks etdirir: Müəllifin kommunikativ fikirləri; Müəllifin
və ünvanların arasındakı əlaqə; Həqiqi və təsadüfi xüsusiyyətlər; Ümumi ideoloji cizgilər və üslubi şərait;
Dil orbitinə daxil olan, təcrübəyə əsaslanan çoxlu assosasiyalar.
A.A.Kibrikin tədqiqatında diskursun bir xüsusiyyəti də əks olunub. Müəllif fikirlərini 4 strukturda
birləşdirir: Mətndəki ideyalar, fikirlər strukturları; Danışanın fikir prosesləri strukturu; Danışanın istifadə
etdiyi dil strukturları; Danışanın və dinləyənin arasındakı nitq strukturları.
Bunlar nəticə olaraq bizə imkan verir ki, deyək diskursun əsasında yazanın və danışanın koqnitiv
prosesləri, ən əsası dərketmə durur.
İki əsas xüsusiyyət ilə yanaşı diskursun bir xüsusiyyəti də var. Bu da diskursiv təcrübədir. Bu amil,
tapıntı M.Fukoya mənsubdur. O bu təcrübəyə politologiyada, sosial semiotikada, sosiologiyada təsadüf
olunduğunu sübut edir.
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Belə olan surətdə diskursun aşağıdakı xüsusiyyətləri nəzərə alınır: Mövzunun xüsusiyyətləri; Dilçiliyin
xüsusi əlamətləri; Üslubi xüsusiyyətlər; Müəyyənləşmiş diskursun müzakirəsi (Ayrı-ayrı fərdlər və qruplarla)
Diskurs məlumatın yayılmasında, gündəlik fəlaiyyət planının cızılmasında və keçmişi təhlil edib
gələcəyə istiqamət götürməkdə mühüm rol oynayır. Bu xüsusiyyət bütün diskurs növləri üçün daha vacibdir.
Diskurs təbliğatın elə obyektidir ki, o subyektin yaratdığı dünyanı əks etdirir, insana aləm bilvasitə verilmir,
onu insan özü yaradır.
V.İ.Karasik yazır: “Bir-birini tanımayan insanlar arasında xüsusi müxtəlif klişelər vardır. Amma onlar
sossiuun normalarına uyğun ünsiyyətə girməlidirlər. Bu instutisional diskursdur”
Müasir dilçilikdə iki açar sözün, terminlərin – “dil şəxsiyyəti” və “diskurs”un mövcuduğu imkan verir
ki, şəxsiyyətin müəyyən tipinin dili dəqiq çizilmiş diskursu ifadə etsin. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, diskurs
sosial davranış forması kimi, sosial dünyanın və elm dünyasının özünün də formalaşmasında alət rolunu
oynayır. Bundan başqa, sosial münasibətlərin formalaşmasında da aparıcı rola malikdir. Bu ona görə mümkün
olur ki, diskurs sayəsində cəmiyyətdə, insanların baxışlarında və addımlarında dəyişikliklər müəyyən edilir,
gizli və aşkar mənalar sahəsi yaradır.
Dil vasitələrinin instrumental imkanları ideyası insan beyninin fəaliyyətinin modulyar təşkili sahəsini
araşdıran, alimlərin əsərlərində öz əksini tapmışdır. Zaman, məkan, mədəniyyət kimi anlayışların
prizmasından diskursun müəyyənləşdirilməsi tədqiqatçını mədəniyyəti dil anlamanın əsas vasitəsi kimi
orientasiya edir.
TƏLİM RUS DİLİNDƏ OLAN ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNİN VI SİNİFLƏRİ ÜÇÜN
“AZƏRBAYCAN DİLİ” FƏNNİNİN MƏZMUN STANDARTLARİNA DAİR
Aslanova A.H.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: afaq.aslanova92@gmail.com
XXI əsr təhsilin məzmununun keyfiyyətini dəyişməsini tələb edir. Bu dəyişmə insanın qabiliyyət və
bacarıqlarının inkişafına yönəldilməlidir. Müasir şəraitdə dövlət üçün ən vacib məsələlər sürətlə dəyişən
cəmiyyəti, azad, bilikli, yüksək mədəniyyətli, tolerant, mobil, məqsədyönlü bir şəxsiyyət kimi
formalaşdırmaqdır. Bu dəyişmələr demokratik vətəndaş cəmiyyətinin tələblərinə və dəyərlər sisteminə cavab
verən pedaqoji texnologiyalardan istifadə etməklə həll edilə bilər.
Azərbaycanda məktəblərində rus dilində olan ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinifi üçün dərslik
komplektindən istifadə olunur. Bu Dərsliyin sonuncu nəşri 2015-ci ildə Həvva Abdullayeva, İradə Əfəndiyeva,
Məlahət Ələsgərova tərəfindən dövlət standartlarına uyğun işlənib hazırlanmışdır. Bu dərslik komplektində
məzmun xətləri üzrə əsas və alt standartlarından istifadə edilmişdir. 6-cı sinifin sonunda şagird: dinlədiyi
məlumatları ümumiləşdirir; problem barədə fikirlərini bildirir; mətndəki tanış olmayan sözlərin mənasına dair
şərhlər; natiqin düşüncə və mühakimələrinə münasibət bildirir; nitq növlərini (təsvir, izah, mülahizə)
fərqləndirir; müxtəlif iş məktubları (müraciət, tərcümeyi-hal) yazır; cümlənin qrammatik əsasını
müəyyənləşdirir və durğu işarələrinin qoyuluşundan düzgün istifadə edir; sözlərin qrammatik mənasını
müəyyənləşdirir; müstəqil nitq hissələrinin yazılış qaydalarına əməl edir. Dərslikdə Məzmun sahələri üçün
əsas və ikinci dərəcəli standartlar istifadə olunmuşdur:
1. Dinləmək və danışmaq: dinləməyi başa düşdüyünü nümayiş etdirir.
2. Oxu: mətndəki tanış olmayan sözlərin mənimsənilməsini nümayiş etdirir; mətnin məzmunu və
quruluşunun mənimsənildiyini nümayiş etdirir.
3. Yazı: bağlı yazı bacarıqlarına yiyələndiyini nümayiş etdirir.
4. Dil qaydaları: dil qaydalarına yiyələndiyini nümayiş etdirir.
Müəllim dərs zamanı bu standartlardan istifadə edərək fəndaxili, fənlərarası əlaqə yaradır və biliklərin
möhkəmlənməsinə xidmət edir: VI sinif Standart : 1.1.1. Mövzu: İsmin halları İnteqrasiya: X-d. 3.1.4., Az-t.
3.1.4. Dərsin məqsədi: 1. İsmin halları haqqında ümumi məlumat almaq, sözləri isimin hallarına görə
fərqləndirmək; 2. İsmin hallarını düzgün işlətməklə mətn qurmaq və onu redaktə etmək bacarığını
formalaşdırmaq. Dərsdə motivasiyanın yaradılması üçün müxtəlif İş üsulu: beyin həmləsi, müzakirə,
mühazirə. İş forması: kollektiv və qrup işi. Resurs: dərslik , proyektor, kompyuter, iş vərəqləri və digər əyani
və texniki vəsaitlərdən istifadə oluna bilər. Dərsin gedişi: Motivasiya Şagirdlər proyektorda verilən cümlələri
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oxuyur və hansı səhvləri müşahidə etdiklərini söyləyirlər. 1. Leyla anası həkimdir. 2. Həkim xəstə baxdı və ya
xarici dillə əlaqələndirərkən həm digər fənnin, həm də hazırkı mövzunun möhkəmlənməsinə xidmət edir:
Dilimizdə ismin altı halı var və hər bir hal özünəməxsus sualları, xüsusiyyətləri ilə seçilir. Siz rus dili
dərslərinizdə də hallanma (падеж) haqqında məlumat almısınız. Rus dilində də ismin altı halı var: 1.
Именительный 2. Родительный 3. Дательный 4. Винительный 5. Творительный 6. Предложный
Azərbaycan dilində isə belədir: 1. Adlıq 2. Yiyəlik 3. Yönlük 4. Təsirlik 5. Yerlik 6. Çıxışlıq . Dərslik
vəsaitinin bu cür kurikulum əsasında hazırlanması şagirdlərin müstəqil düşünməsinə şərait yaradır və onun
bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına imkan verir. Dərsliyin bu kimi müsbət cəhətləri ilə yanaşı mənfi tərəfləri
də vardır. Məzmun standarları üzrə 6-cı sinif dərsliyində araşdırma apardıqda dərslikdə bir sıra qüsurlara rast
gəlmək mümkündür: Səhifə 63. Tapşırıq 12-də Respublika Günü rəsmi gün olduğu üçün ikinci sözün ilk hərfi
böyük yazılmalıdır.
Bir çox mətnlərin informasiya yükü ağırdır və bu, məzmun xətlərinə aid alt standartların
reallaşdırılmasına mane olur. Məsələn: Söz ehtiyatı başlığı altında verilmiş araşdırılmalı olan sözlərin sayı
dərslər üzrə fərqlənir. 22-ci dərsdə 5, 23-də 2, 24-də 1, 26-da 2, 27-də 13, 28-də 4, 29-da 3 sözün mənasının
araşdırılması tələb olunur. Dərs yükü baxımından 13 sözün mənasının aydınlaşdırılması tələb olunan 27-ci
dərslə (3 saata nəzərdə tutulub, 13 əlavə tapşırıq var), 1 sözün araşdırılması tələb olunan 25-ci dərs (2 saata
nəzərdə tutulub, 4 əlavə tapşırıq var) arasında ciddi fərq yaranır. 1. Oxu məzmun xəttinə aid mətnlərin azlıq
təşkil etməsi kitabın mənfi cəhətlərindəndir. Dəyərlərimiz bölməsində təqdim olunmuş C. Cabbarlının
“Ölkəm’’ şeirindəki oxu məzmun xəttinə aid edilmiş bu cür müxtəlif tipli, rəngarəng tapşırıqların sayının
artırılması yaxşı olardı. 2. Dil qaydası məzmun xətti ilə bağlı qaydaların verilməsində sadədən-mürəkkəbə
prinsipinin gözlənilməsi, şagirdin nəticəni müstəqil şəkildə əldə etməsinə imkan verən tapşırıqların sayının
artırılması təklif edilir. 3. Yazı məzmun xətti üzrə təqdim olunmuş yazı növləri ilə bağlı nümunələrin bir çox
dərslərdə müxtəlif formalarda verilməsi, dərs ili ərzində müxtəlif vaxtlarda təkrar olunması təklif edilir.
CEYN OSTİN YARADICILIĞINDA QƏHRƏMANLARIN DAXİLİ DÜNYASININ
DİALOQLARLA İFADƏSİ
(“QÜRUR VƏ QƏRƏZ” ROMANI ƏSASINDA)
Atayeva Ə.S.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: atayeva.esmer@gmail.com
Ceyn Ostin 18-19cu əsrlərin klassik ədəbiyyatının unikal yazıçılarından biri hesab olunur. Onun əsərləri
bir çox yazıçılar üçün nümunə rolunu oynamışdır.
Ceyn Ostin uşaqların böyüdüyü mühiti, onların uşaqlıqdan tanıdığı insanları, tanışlarını ətraf mühiti öz
əsərlərində təsvir edir. Müəllif öz əsərlərində, evlilik, sevgi, ailə, tərbiyəetmə kimi mövzuları qələmə almışdır
ki,bu mövzular günümüzdə də öz aktuallığını qoruyub saxlayır.
Ceyn Ostinin yaradıcılığının təhlili çox sayda monoqrafiya, toplu məqaləsi və dərs vəsaitləri ilə təmsil
olunur. Yazıçının yaradıcılığını qiymətləndirən ilk tənqidçi W. Scott müasir Ostin İngiltərəsində
idealizasiyanın olmamasını və psixoloji həyat tərzini qeyd etmişdir.
Ədəbiyyatda yazıçılar dialoqlardan obrazların dünyaya baxışını və nə düşündüklərini, necə hiss
etdiklərini göstərmək üçün istifadə edilə bilən bir neçə üsuldan biri kimi istifadə edirlər. Ceyn Ostinin
dialoqlardan istifadə etməsi onun əhəmiyyətli yaradacılıq uğurlarından biri hesab olunur. Qeyd etmək
lazımdır ki, müasirlərindən fərqli olaraq, Ceyn Ostin əsərləri birinci şəxsin dilindən verilmir. Müəllif öz
obrazlarına hərəkət azadlığı verir.
Ceyn Ostin poetikasının əsasını monoloq və dialoqlar təşkil edir. Monoloq vasitəsilə qəhrəmanların
daxili dünyası göstərilir. Dialoqlarda personajların xarakterlərinin təzahürü birbaşa deyil, dolayı yolla
göstərilir. Yazıçı öz fikirlərini dialoqlar vasitəsilə göstərir, dialoqlar əsərlərin əsasını təşkil edir.
“Qürur və Qərəz” romanı personajların davranışını göstərmək üçün dialoqlardan uğurla istifadə
edilmənin bariz nümunəsidir. Söhbətlər əsasında biz obrazların nikbin ruhlu olduğunu və ya pessimist
olduğunu müəyyən edə bilirik. Hətta yazıçı dialoqlar əsasında bizim bir birimiz ilə danışarkən necə ön yargılı
və ya alicənab ola biləcəyimizi bizə göstərir. “Qürur və Qərəz” romanındakı söhbətlər əsərin mövzularını
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təsvir edir və insanların 200 il əvvəl bir birilə necə danışdıqları, söhbət etdikləri barədə bizə məlumat verir.
İnsanların o zamana məxsus danımşma tərzləri indiki zamandan bir qədər fərqli ola bilər.
“Qürur və Qərəz” xoşbəxtliklə sona çatan bir roman olsa da, bu nəticəyə yalnız bir sıra daha çətin
vəziyyətlərlə üzləşdikdən sonra gəlmək olar. Bu da əsərin həyat yalnız həqiqətlərdən ibarətdir ideyasını
göstərir.
Roman cənab Bennet və xanımı Bennet arasında olan dialoq ilə başlayır və biz bu dialoq vasitəsilə
xanım Bennetin qızlarını evləndirmək istəyini və evlilikdən gözləntiləri barədə məlumat əldə edirik. Burada
cənab Bennetin xanımına qarşı olan münasibətini görürük və bu dialoq vasitəsilə biz obrazların xarakteri
haqqında artıq məlumat əldə edirik. Buradan artıq dialoqların əsərdə rolunun vacib və danılmaz olduğunu bir
daha görürük.
Romanda Ceyn Ostin orta, neytral ifadələrdən istifadə etməyi üstün tutur. Bu ifadələr həmin dövrün
danışıq dilinə xas olan sözlərdən ibarətdir. Eyni zamanda, romanın dilində ədəbi üslubla əlaqəli ifadələr var.
BƏDİİ NƏSRİN TƏRCÜMƏSİNDƏ MÜƏLLİF ÖZÜNƏMƏXSUSLUĞUNUN VERİLMƏSI
Atayeva Ə.S.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: atayeva.esmer@gmail.com
Bədii tərcümə- bir ədəbi yaradıcılıq sahəsi, bir dildəki əsərin başqa dilə çevirilməsidir. Bədii tərcümə
digər tərcümə növlərindən orjinal bədii və obrazlı yaradıcılıqla bilavasitə bağlılığı ilə seçilir.
Bədii nəsrin tərcüməsi zamanı əsas meyar müəllif özünəməxsusluğunun və milli mədəni
özünəməxsusluğun qorunub saxlanılmasıdır. Tərcümə zamanı bu iki faktora xüsusi diqqət yetirilməli, onları
qoruyub saxlamaq ən vacib məsələ olmalıdır.
Hər bir yazıçının , müəllifin özünəməxsus yaradıcılıq yolu, öz üslubu vardır. Sənətkar öz üslubunu özü
yaradır. Bir neçə müəllifi araşdırsaq, onların özünəxas üslubu olduğunu görərik. Üslub fərdi yaradıcılığın
təzahür formasıdır. Bunları əsas götürərək, Qorkini Qorki sintaksisi ilə, Nosovu Nosov sintaksisi ilə, Tolstoyu
isə özünün mürəkkəb yazı tərzi ilə və eləcədə müasir yazıçıları onların üslubunun bütün xüsusiyyətləri ilə,
heç bir təhrifə yol vermədən tərcümə etmək lazımdır.
Məhz bu səbəbə görə, müəllif üslubunu təyin etmək, onu yaradıcılıq səviyyəsi baxımından sabitliyini
qoruyub saxlamaq tərcüməçidən böyük peşəkarlıq tələb edir.
Tərcümə zamanı əsərin dil üslub xüsusiyyətini, əsərdə istifadə olunan ritmin, intonasiyanın, məcazi
mənalı və obrazlı söz və ifadələrin və digər ədəbi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması əsas başlıca prinsiplərdir.
Orjinal əsərin ahəngini, irəli sürülən fikrin məna tərzini və digər xüsusiyyətləri dolğun şəkildə tərcümə etmək
tərcüməçinin peşəkarlığını göstərir.
Tərcüməçi əsəri tərcümə etmədən öncə, müəllifin digər əsərləri ilə də tanış olmalı, onun üslubuna yazı
tərzinə yaxından bələd olmalıdır. Əks təqdirdə tərcümə zamanı təhriflərə yol aça bilər. Çünki əsas əsəri
tərcümə edərkən sırf tərcümə mətnini deyil, həmçinin müəllifin fikirlərini , ideyalarını və yanaşma tərzini də
oxucuya çatdırmalıdır.
Nəzərə almaq lazımdır ki, bədii ədəbiyyat təkcə həyatın obrazlı təsviri deyil, həm də söz sənəti
olduğundan bədii ədəbiyyat bu sözü böyük məzmunla zənginləşdirir. Bu da «yazıçının sözün əsl mənasının
dediyindən çox şey demək, oxucunun hiss və düşüncəsini, təxəyyülünü işləməyə məcbur etmək bacarığında»
təzahür edir
Bildiyimiz kimi bədii mətnin mükəmməl, adekvat tərcüməsinə nail olmaq üçün heç bir hazır qayda,
siyahı yoxdur. Hər bir halda tərcüməçi qarşısında orijinal bir söz, sənətkarının qələmindən çıxan əsərin
olduğunu yadından çıxarmamalıdır. Onun ən mühüm vəzifəsi başqa millətdən olan oxucuya orijinalın ideya
xüsusiyyətlərini çatdırmaqdır.
Tərcüməçi əsərin tərcüməsinə başlayarkən, həmişə yadında saxlamalıdır ki, o, «təkcə «mətndə nədən
danışıldıldığını» (bu tərcümənin çox sadə və qeyri-adekvat yoludur) deyil, mətnin özündə və öz dilində «nə»
danışıldığını və «necə» danışıldığını» tərcümə edir.
Son nəticədə, yazıçının özünün üslubu milli və tarixi cəhətdən şərtidir. Tərcüməçi tərcümə olunan bədii
mətnin milli və tarixi xüsusiyyətlərini nəzərə almayanda onun elədiyi tərcümə orijinalın formal surətinə
çevrilir.
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ŞƏKİ RAYONUNA AİD ETNOTOPONİMLƏR. ÇAYQARAQOYUNLU, CƏYİRLİ VƏ KÜNGÜT
ETNOTOPONİMLƏRİ
Babayeva T.Ə.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: babayevaturkan1@gmail.com
Azərbaycan dili zəngin bir dildir. Onun onomastik leksikası çox zəngindir. Etnonimlər onomastik
vahidlərə aid edilir. Etnonimlər müəyyən tayfa, qəbilə adlarını ifadə edir. Etnonimlərin geniş şəkildə tədqiq
edilməsi, öyrənilməsi ilk olaraq türkologiya elmi üçün vacibdir. Toponimlərin tərkibində biz etnonimlərin
özünü daha çox göstərdiyini müşahidə edirik. Etnonimlər haqqında ilk məlumat hələ qədim dövrlərə aid edilən
mənbələrdə özünü göstərir.“Oğuznamə” lərdə dəyərli məlumatlar verilmişdir. Strabonun, Heredotun
əsərlərində də məlumat verilmişdir. Musa Kalankatlının “ Alban tarixi “ əsərində V-VII əsrlərdə Azərbaycan
toponimləri və etnonimlərinə aid qiymətli materiallar verilmişdir. Etnonimlər xalqın tarixi ilə çox bağlıdırlar.
Hələ tam olaraq öyrənilməmişdir. Azərbaycan dilçilərindən A.M.Qurbanov, S.M.Mollazadə, K.V.Vəliyev,
T.M.Əhmədov, Q.İ.Məşədiyev, E.Əzizov və.s etnonimlərin tədqiqi ilə məşğul olmuşdurlar. A.M.Qurbanov
“Azərbaycan dilinin onomologiyası” əsərində etnonimlər haqqında məsələlərə diqqət yetirmişdir. “KitabiDədə Qorqud” dastanında bir çox tayfaların adı çəkilmişdir: türkman, taş oğuz, qayı, bayat və.s. Azərbaycan
dilinə aid etnonimləri aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik: 1. Antroponimlərdən yaranan etnonimlər; 2.
Toponimlərdən yaranan etnonimlər; 3. Etnonimlərdən yaranan etnonimlər; 4. Zoonimlərdən yaranan
etnonimlər; 5. Geyimlə, tayfaya aid olan əşyaların adlarından yaranan etnonimlər; 6. Zahiri əlamət bildirən
sözlərdən yaranan etnonimlər; 7.Dini xarakterli sözlərdən yaranan etnonimlər; 8. Sənət, peşə ilə bağlı
sözlərdən yaranan etnonimlər.
Onomastik vahidlər içərisində tədqiq olunmasına ehtiyac duyulan və linqvistik baxımdan maraqlı
etnonimlər mövcuddur. Şəkiyə aid etnonimlər onların içərisində yer tutur. Onlar daha çox toponimin tərkibində
özünü göstərir. Onlardan bəziləri haqqında danışa bilərik: Çayqaraqoyunlu etnotoponimi haqqında.
Çayqaraqoyunlu-Şəki rayonunun Suçma inzibati ərazi vahidində kənddir.İncəçayın sahilində yerləşir. Burada
qaraqoyunlu tayfası məskunlaşmış və buna uyğun olaraq bu məskən salınmışdır. “Çay” və “qaraqoyunlu”
komponentlərindən düzəlmişdir. Qaraqoyunlu tayfaları XV əsrdən başlayaraq Azərbaycanın siyasi tarixində
mühüm rol oynamışdır. Onların Oğuz və ya türkmən elini təşkil edən 24 boydan hansına aid olmaları haqqında
dəqiq məlumat yoxdur. Osmanlı tarixçisi Mövlana Şükrullah bu tayfanın mənşəyini Oğuz xanın oğlu Dəniz
xanla əlaqələndirmişdir. Buna uyğun olaraq Faruq Sümər Qaraqoyunlu tayfasının Yıvə, Büğduz, İğdir və
Kınık boylarından birinə aid olduğunu qeyd etmişdir. Onların içərisində ən çox Yıvə boyu ilə bağlı
olduqlarını qeyd etmişdir. Alimlər içərisindəbu fikri təsdiq edənlər də vardı. Bunlara Ə.Çay, C.A.Boyl,
V.Minoranskini misal göstərə bilərik.Qaraqoyunluların ilk vətəninin Şərqi Anadolu olması fikri F.Sümərə aid
idi. Daha sonra onlar buradan köçərək Azərbaycana, İrana köç etmişlər. Ancaq bu fikirlə Z.Bünyadov və
O.Əfəndiyev razılaşmamışdırlar. Hələdə bu məsələ tam həll edilməmiş, mübahisəli olaraq qalmışdır. Sadəcə
olaraq belə bir fikir mövcuddur ki, Qaraqoyunlu tayfasının tərkibinə daxil olan tayflar Monqol yürüşləri
zamanı buradan köçmüşlər. Onlar Monqolların hakimiyyətini qəbul etməmiş və Şərqi Anadoluya köç
etmişdirlər.
Bəzi mənbələrə görə Qaraqoyunlu tayfa birliklərinin Azərbaycanda məskunlaşması daha erkən dövrdə
başlamışdır. Göyçayda, Gəncədə və Zəngəzurda bu etnonim özünü göstərmişdir. Daha sonra bu tayfalar
Qaraqoyunlu tayfasına birləşmiş və qaraqoyunlu dövlətinin yaranmasında iştirak etmişdirlər. Mahmud
Qaşqarlının “ Divani-Lüğat-it Türk” adlı əsərində oğuz boyları haqqında məlumat verilmişdir. Əvvəlcə
Qaşqarlı 22 oğuz tayfasının olduğunu qeyd edir. Lakin sonralar 2 boyun ayrıldığını qeyd edir. Bunlar
qalac/xalac boylarıdır. Qaraqoyunluların daxil olduğu boylardır. Qaraqoyunluların etnik kimliyi haqqında biz
“ Kitabi- Dədə Qorqud” dastanına müraciət edə bilərik. M.F.Köprülü qeyd edirdi ki, dastanda hadisələrin baş
verdiyi yerlər Qaraqoyunluların və Ağqoyunluların əraziləri olmuşdur.
Qaraqoyunluların adı və mənşəyi haqqında tarixçilərin maraqlı fikirləri mövcuddur. R.Əfəndiyev ilə
M.Seyidov Azərbaycanda qoyunun totem səciyyəsi daşıdığını qeyd edirdi. Qoyunun xüsusi “ onqon” olduğu
göstərilmişdir. M.Seyidov qeyd edirdi ki, Bozoq və Uçoq qəbilələri ağ və qara qoyuna tapınmış və bu
qəbilələrdə toyuq zoomorfik onqonu zəifləmişdir. Bir müddətdən sonra bu tayfalar ağ və qara qoyuna hörmət
etmişlər. Faruq Sümer Qaraqoyunlu tayfası adının totemlə bağlı olduğunu qeyd edirdi. Ancaq totem hesab
edilən heyvanın ətinin yeyilməsi qəbul olunmadığına görə bu adın onların rənginə görə verilməsi fikrini də
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qeyd edirdi. Buna oxşar bir fikir də fransız şərqşünası J.Dögiyə aiddir. Onun
fikrincə, bayraqlarının
üzərindəki qara qoyunun rəsminə görə belə adlandırılmışdır. Ancaq bu fikir düzgün deyil. Bizim fikrimizcə,
Qaraqoyunlu adı tayfa adı ilə bağlıdır.
Cəyirli. Eyni adlı oykonim və etnonim mövcuddur. Şəki rayonu inzibati ərazi vahidində kənddir. Bu
tayfa Qaraqoyunlu tayfalarından biridir. Cəyirli adı müxtəlif formalarda özünü göstərmişdir. Çakırlı, Çəkirli
şəklində adlara rast gəlinir. Bu tayfa öz adını Cəlayirlər dövründə Əmir Cagirdən almışdır. Bu tayfa daha
sonra Bəstəm Cagir tərəfindən idarə edilməyə başlanmışdır. Ərdəbil bu tayfanın məskunlaşdığı ən qədim
yerlərdən biri olmuşdur. Əmir Bastam uzun illər boyu Qara Yusiflə mübarizə aparmışdır. Bu tayfanın mənşəyi
haqqında alimlər arasında fikir fərqlilikləri mövcuddur. F.Sümer cagirluların kürd mənşəli olduğunu
söyləmişdir. Q.Qeybullayev Cagirlu tayfasını bolqar mənşəli Çaxar tayfasından olduğunu qeyd edirdi.
Z.V.Toğan isə onların qıpçaq mənşəli olduğunu söyləmişdir. Bu tayfa ilə bağlı yaranmış oykonimlər
Göyçayda, İmişlidə, Masallı və Cəbrayılda “Çaxırlı” formasında saxlanılmışdır. “Cagirli” tayfası ilə bağlı
yaranan toponimlər Nuxa, Yelizavetpol və Cavanşir qəzalarlarında Cagirli, hal-hazırda isə Şəkidə, Bərdədə,
Göyçayda, Şəmkir və Qobusantanda Cəyirli formasındadır.
Küngüt. Şəki rayonu inzibati ərazi vahidində kənddir. Baş və Aşağı Küngüt mövcuddur. XIII əsrdə
monqolların tərkibində Asiyaya gəlmişdirlər. Küngüt kingit tayfa adlanın yerli tələffüz forması olmuşdur.
Rəşidəddin kingit tayfası ilə yanaşı curyat, suqait, sunit, tatar, saray, uryat, tanğıt, qurqan və.s tayfaların adını
çəkmişdir. Bu adda və buna oxşar digər toponimlər mövcuddur. Akademik A.Axundov Şərur rayonuna aid
olan Günnüt kəndi haqqında qeyd etmişdir ki, bu ad Küngüt yer adının başqa deyiliş formasıdır. Toponimlər
kingit\kinqit etnonimindən yaranmışdır. Q.Qeybullayev buna əsaslanaraq qeyd edirdi ki, monqol və türk
tayfaları içərisində kinqit tayfasının adı çəkilir. Günnüt adı buradan yaranmışdır. Bunlar türkdilli tayfa
olmuşdurlar. F.Rzayev də Küngüt adını etnoykonim adlandırmışdır. Onu Kəngərli tayfası ilə əlaqələndirirdi.
AREAL TOPONİMLƏR: ŞƏFFAF, YARIMŞƏFFAF VƏ NAMƏLUM TOPONİMLƏR
Babayeva T.Ə.
Sumqayıt Dövlət Universiteti.
E-mail: babayevaturkan1@gmail.com
Onomastik leksikanın əsas şöbələrindən biri toponimlərdir. Toponimləri müxtəlif cür təsnif edə bilərik.
Bunların içərisində özünəməxsus yer tutan əsas məsələlərdən biri də areal yaxud paralel toponimlər adlanır.
Areal və ya paralel toponimlər eyni toponimin eyni və ya müxtəlif ölkələrdə yayılmasıdır. Bu təkcə bir ölkənin
ərazisindən deyil, onun hüdudlarından kənarda meydana gələ bilər. İlk olaraq biz Göynük və Biləcik
toponimləri haqqında danışa bilərik. Bu toponimlər təkcə Azərbaycan ərazisində deyil, ondan kənarda yerləşən
digər ölkələrdə də geniş şəkildə yayılmışdır. Türkiyədə də eyni adlı yaşayış məntəqələrinə rast gəlmək
mümkündür. Azərbaycan Respublikası Şəki rayonuna aid olan Göynük toponiminin Baş Göynük və Aşağı
Göynük adlı iki paraleli, Biləcik oykoniminin Birinci Biləcik və İkinci Biləcik kimi iki arealı mövcuddur.
"Göynük" toponimi Oğuz tayfasının Qınıq boyuna aid edilir. Qınıq şivəsinə diqqət etsək görərik ki, " Göynük"
sözünün mənası bu dildə " yaşıl torpaq" deməkdir. "Biləcik" toponiminin Bolqar-Oğuz mənşəli olduğunu qeyd
edirlər. Azərbaycan və Türkiyə Cümhuriyyətində yaşayan türk xalqlarının əzəldən kökü bir olmuşdur.
İlk olaraq bu gün türklərin Anadoluya XI əsrdə gəlmələri, " Altaydan gəlmələri" kimi fikirlər elmi
cəhətdən iflasa uğramışdır. Türklərin ilk vətənini Altay sayan alimlərin də sayı azalmaqdadır. Məşhur alim N.
Marr apardığı tədqiqat işlərinə nəzərən qeyd edirdi ki, protürklər Aralıq və Xəzər dənizi aralığında
məskunlaşmışlar. Bu gün həm Azərbaycan, həm də Türkiyədə mənşəcə eyni olan kənd, şəhər, qəsəbə, çay, göl
və.s onomastik vahidlərə rast gəlmək mümkündür. Bunlara Göynük və Biləcik adını nümunə göstərə bilərik.
Hazırda Türkiyədə Biləcik adında vilayət, şəhər mövcuddur. Göynük adına da rast gəlmək mümkündür. Bolu
vilayərində, Bolu-Biləcik avtomobil yolunun üzərində yerləşən Göynük şəhəri var. Bir çox vilayətlərdə də
Göynük adına rast gəlmək mümkündür. Amasiyada Göynücük köyü, Antalyada Göynük qəsəbəsi, Bilgöldə
Göynüklülər, Göynük köyləri, Kahramanmaraşda hələ XV əsrdə adı çəkilən Göynük köyünü misal göstərə
bilərik. Bu toponimin Azərbaycanın daxilində də arealları var. Təkcə Şəkidə deyil, Naxçıvanda da arealları
mövcuddur. Naxçıvanda Culfa rayonunda, Babək rayonunda Göynük, Göynüksu adında yaşayış massivləri
mövcuddur. İlk dəfə olaraq XIII-XIV əsrə aid edilən Bizans və ərəb mənbələrində Göynük və Biləciyin adı
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çəkilmişdir.Göynüyün Anadoluda geniş yayılması əfşarların, çovdarların, qayıların geniş yayılmasına şərait
yaratmışdır.
Biləcik sözünü etnotoponim sayanlarda vardır. Ona görə ki, türkdilli tayfa olan bulqar bilici tayfası və
bələncər tayfasının adından yarandığını qeyd edənlər də vardır. Əsasən bilə komponenti ilə başlayan ərazilərin
adlarında hunlarla, xəzərlərlə bağlılığı müşahidə olunur.
Şəki kəndi. Azərbaycan Respublikası Şəki rayonunda kənddir. Bu adda həm şəhər, həm də kənd
mövcuddur. Arealı Qərbi Azərbaycanda yerləşir. Sisyan rayonunda kənddir. Ən böyük azərbaycanlı yaşayan
kəndlərdən biridir. Kəndin iki min ilə yaxın yaşı vardır. Babəki satan Səhl ibn Sumbatın Şəkili olduğu haqda
qeydlər mövcuddur. Bu kəndin adı da sak tayfalarının adı ilə bağlıdır. Darvaza döşü adlanan hissədə Şəki
qalası yerləşmişdir. Z. Bünyadov buranı Darvaza təpə adlandırmışdır. Bu qalanın qalıqları son illərə kimi
qalmaqdadır. İndiki Şəki kəndinin əvvəlki əhalisi XIII əsrə kimi orada olmuş və daha sonra isə ondan biraz
aşağı hissədə məskunlaşmışlar.
Şəki Azərbaycan Respublikasında şəhərdir. 1963-cü ildən respublika tabeli şəhərdir. Bu yaşayış
massivi dəniz səviyyəsindən 700 metr yüksəklikdə, Kiş çayının sol sahilində yerləşir.
Qurdlar məhəlləsi.Qurdlar məhəlləsi Azərbaycanın öz daxilində paralellik təşkil edir.Naxçıvanda da
Qurdlar adlı məhəllə adı var. Hər iki məhəllənin adı fikrimizcə Qurd totemi ilə bağlıdır.
Elxan Nuriyev toponimlərin tədqiqqatçılarından biri olmuşdur. Onum Şəki- Zaqatala toponimləri ilə
bağlı tədqiqat işləri mövcuddur.Toponimlərlə bağlı müxtəlif təsniflər etmişdir. Şəki toponimlərini 3 qrupa
ayırmışdır: Şəffaf toponimlər; Yarımşəffaf toponimlər; Naməlum toponimlər
Şəffaf toponimlər. Şəffaf toponimlər mənası hamı tərəfindən aydın olan, hamıya məlum olan toponim
adlarıdır. Şəkidə belə toponimlərə misal olaraq biz Daşbulaq, Baltalı, Abbaskənd, İbrahimkənd, Dulusçular
məhəlləsi və.s misal göstərə bilərik.
Elxan Nuriyev yarımşəffaf toponimlər haqqında demişdir ki, belə toponimlərin mənalarını açmaq çətin
olur.Misal olaraq: Köbər Zəyzid, Oxaza dərə, Töyül, Qaytul və.s toponimlərini ayırd edə bilərik.
Naməlum toponimlər. Naməlum toponimlərin isə mənası məlum olmur, onları əsaslı şəkildə izah etmək
də mümkün deyil. Belə toponimlər Şəkidə çoxdur. Bunlara misal olaraq: Layısqı kəndi, Cunud kəndi, Qoxmuq
kəndi, Oxud kəndi, Bideyiz kəndi, Qudula kəndi və digər toponimləri misal göstərə bilərik
HƏFTƏ GÜNLƏRİNİN ADLARI
Əlimova N.K.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: alimovanusabe@gmail.com
Azərbaycan dilində zaman anlayışı bildirən leksik vahidlər xüsusidən ümumiyə və ya ümumidən
xüsusiyə prinsipinə əsaslanaraq semantik cəhətdən müxtəlif siniflərdə əks olunurlar. Buraya zaman vahidləri
adları, gün adları, ay adları, fəsil adları, il adları daxildir. Dilimizdə zaman leksikasına daxil olan ümumişlək
sözlərə həftənin günlərinin adlarını da aid etmək olar.
Həftə günlərinin adlarının tarixi qədim dövrlərə gedib çıxır. Xristian təqviminə nəzər saldıqda görürük
ki, həftənin günləri öz adlarını planetlərdən və aydan alır: Solis( Günəş, bazar günü), lunis (Ay, bazar ertəsi),
martis (Mars, çərşənbə axşamı), merkuris (Merkuri, çərşənbə), yovis (Yupiter, cümə axşamı), veneris (Venera,
cümə) və saturn (şənbə).
Mahmud Kaşğari "Divani-lüğat-it-türk" əsərində türk xalqlarında həftə və onun günlərinin adlarının
olmadığını göstərir. Türklərdə keçmişdə həftə anlayışı olsa da, həftə günlərini ifadə etmək üçün xüsusi leksik
vahidlər işlənməmişdir, buna görə də bu cür sözlər sonrakı inkişaf mərhələlərində yaranmışdır.
Azərbaycan dilində həftə günlərini ifadə edən bir neçə leksik qrup mövcuddur. Dilimizdə işlənən ilk
həftə günlərinin adlarını fars dilindən alınma sözlər təşkil edir: yekşənbə, düşənbə, seşənbə, çarşənbə,
pəncşənbə. Saylarla ifadə olunmuş bu ardıcıllıq dili bilənlərə aydın olmuşdur, daha sonralar isə bu adlanma ya
unudulmuş, ya da aydın olmamışdır və nəticədə aşağıdakı iki leksik qrup formalaşmışdır:
1) Bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərşənbə, cümə axşamı, cümə, şənbə, bazar.
2) Duz, tək, çərşənbə, adna, cuma, şənbə, bazar.
Adi danışıqda isə yeni bir leksik qrup da formalaşmışdır: birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü
gün, beşinci gün, altıncı gün, bazar. Dialekt və şivələrimizdə də həftə günləri müxtəlif formada adlandırılır,
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belə sözlər özündə köhnə həyatı, xalqın məşğuliyyətini və düşüncəsini əks etdirir. Əvvəllər xalq öz
məşğuliyyətini həftənin günlərində bu şəkildə göstərib: birinci günü – süd günü, ikinci günü – süd gününün
dannası, üçüncü günü – dannasının dannası və yaxud ala qancıq doğan gün, dördüncü günü – qatıqlı aş bişən
gün, və yaxud ölülər aş yeyən gün, beşinci günü – küçük südə düşən gün və yaxud qızlar baş yuyan günü,
altıncı günü – oba bırdan köçən gün, bazar günü – gənə gəldi süd günü. Bu adlandırma müxtəlif şəkillərdə
xalqın dilində işlənib. Göründüyü kimi, burada həftənin günləri həmin günlərdə görüləcək işlərə uyğun olaraq
adlandırılmışdır. Bundan başqa, Təbriz dialektində süd günü/tək günü- həftənin üçüncü günü, düz günühəftənin dördüncü günü kimi işlənir. Dərbənd dialektində isə həftə günlərinin adlandırılmasında rəngarənglik
özünü göstərir. Belə ki, qiçik hacilə/ qiçig hacilər/ qiçig hacılar – bazar ertəsi, nas/nəs/nərs/xas – çərşənbə
axşamı, harbə/hərbə – çərşənbə, ətinə – cümə axşamı, ətinə axşamı – cümə, şənbi- şənbə, böyük hacilə/ böyüg
hacilər-bazar günlərini ifadə edir. Bundan əlavə "cümə axşamı, cümə" Şəki, Gədəbəy, Lənkəran, Şəmkir,
Tovuz, Zəngilan dialekt və şivələrində adına, Gəncə, Qazax, Salyan şivələrində adna, Qax şivəsində isə a:dna
formasında işlənir, "adna ertəsi" ifadəsi isə Gədəbəy şivəsində şənbə gününü bildirir. Yardımlı rayon
şivələrində həftənin birinci gününə "ağır güni", həmçinin Naxçıvanın Şahbuz və Ordubad rayonlarında isə
"bənəmiyə/ bənimmiyə/ bənimmi günü" deyilir. Yardımlı rayon şivələrində həftənin ikinci gününə "qələ
günü", Naxçıvanın bir sıra kəndlərində, eləcə də Naxçıvan şəhərində bazar gününə "oddux günü" deyilir.
Dilimizdə zaman leksikasını təşkil edən sözlərin mənşəyi müxtəlifdir və zaman keçdikcə bəzi sözlər
dilimizin qayda-qanunlarına uyğunlaşmışdır. Bu qrup sözlərə həftə günlərinin adlarını da aid etmək olar. Qeyd
etdiyimiz kimi bu qrup sözlər öz mənşəyini müxtəlif dillərdən götürmüşdür və dil tarixinin müəyyən
mərhələsində formalaşmağa başlasa da, dialekt və şivələrimizdəki rəngarəngliyi daha çox nəzərə çarpır.
AZƏRBAYCAN VƏ İNGİLİS DİLLƏRİNDƏ FELİN ZAMAN KATEQORİYASININ TƏDQİQİNƏ
DAİR
Əliyeva Ş.M.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: Shahla2liyeva@gmail.com
Zaman anlayışı olduqca mürəkkəb məfhumdur. Bildiyimiz kimi, obyektiv, yəni fəlsəfi və qrammatik
zaman anlayışları mövcuddur. Zaman anlayışı fəlsəfə elmində obyektiv zaman, dilçilikdə isə qrammatik zaman
adlandırılır.
Gündəlik həyatdan məlumdur ki, zaman dərk oluna bilməyən obyektlərdən asılı olmayaraq da
mövcuddur. Buna görə də, zamanın təsvirində həmişə belə bir sual ortaya çıxırdı ki, zaman insanların
düşüncəsində xüsusi baxış formalaşdıqdan sonra mövcud olmuş, ya da ondan asılı olmayaraq obyektiv, bərabər
formalı və mütləq mövcuddur. Bu sualın cavabı əsrlər boyu fəlsəfənin, teologiyanın və mistikanın əsas
mövzusu olmuşdur. Son zamanlarda fizika, astronomiya, neurologiya, xronopsixologiya və başqa elm sahələri
də zamanın tədqiqində öz töhvələrini vermişlər.
Qrammatika obyektiv zamanı morfoloji vasitələrin köməyilə reallaşdırır. Qrammatik zaman linqvistik
baxımdan çoxşaxəli və zəngindir.
Azərbaycan dilçiliyində feilin zamanlar sistemi haqqında fikirlər müxtəlif olmuşdur.
M.Kazımbəy Azərbaycan və türk dillərində feilin dörd zaman forması olduğunu göstərmişdi: keçmiş
zaman (məsələn, oldum), indiki zaman (məsələn, oluram), birinci gələcək (məsələn, olaram), ikinci gələcək
(məsələn, olacağam).
Bu zaman formalarını müasir Azərbaycan dilçilik terminləri ilə adlandırsaq, Azərbaycan dilində şühudi
keçmiş, indiki, qəti və qeyri-qəti gələcək zamanların olduğu fikri irəli sürülür. Akademik A.A.Axundovun
fikrinə əsasən, “M.Kazımbəyin feilin zamanları haqqında olan bu mülahizələri bütün türkologiyada ilk elmi
və hərtərəfli tədqiqatın nəticəsi idi. O vaxtdan uzun müddət keçməsinə baxmayaraq, böyük Azərbaycan
dilçisinin bu fikirləri bu gün belə öz əhəmiyyətini itirməmişdir”.
XIX əsrin ikinci yarısında L.Z.Budaqov Azərbaycan dilində feilin xəbərlik paradiqmasına on müxtəlif
formanı daxil etmişdir: 1. İndiki gələcək – açıram; 2. Keçici zaman – açırdım; 3. Birdəfəli keçmiş – açdım; 4.
İcra olunmuş keçmiş – açmışam; 5. Qabaqlanmış keçmiş – açmışdım; 6. Uzaq keçmiş – açmış oldum; 7.
Keçmiş gələcəkdə – açmış oluram; 8. Birinci gələcək – açaram; 9. İkinci gələcək – açacağam; 10.Üçüncü
gələcək – açmalıyam.
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Akademik A.A.Axundov L.Z.Budaqovun zamanların bu cür təsnifini qənaətbəxş hesab etmir və qeyd
edir ki, “keçici zaman və qabaqlanmış keçmiş feili xəbər formasının hekayəsi kimi, üçüncü gələcək isə feilin
vacib forması kimi izah olunur. L.Z.Budaqovun göstərdiyi uzaq keçmiş, keçmiş gələcəkdə zamanlarından
müasir dilçiliyimizdə feil bəhsində ayrıca danışılmır. Xüsusi zaman növləri kimi onlar, şübhəsiz, feilin şühudi
keçmiş və indiki zamanından başqa bir şey deyildir”.
M.Əfşar feilin əsas üç zamanını (mazi, hal, istiqbal) göstərmiş və feili doqquz növə bölmüşdür: 1. Mazişühudi – verdi; 2. Mazi-nəqli – vermişəm; 3. Hal – yaşayıram; 4. Müstəqbəl – gələrəm; gələcəyəm; 5. Vücub
– getməliyəm; 6. Təmənni – oxuya-oxuya gedəydim; 7. Şərt – bilsəm; 8. Əmr – yaz; 9. Nəhy – yazma. Qeyd
edək ki, M.Əfşar feil zamanlarına həm də feili formaları daxil etmişdir. M.Əfşarın ayırdığı mazi-şühudi və
mazi-nəqli formalar müasir dilçiliyimizdə şühudi keçmiş və nəqli keçmiş kimi qəbul olunur. M.Əfşarın feil
zamanlarına aid fikirləri ümumiyyətlə feilin zamanlar sisteminin mürəkkəbliyi, həmçinin ekstralinqvistik
amillə bağlıdır.
Feilin zaman kateqoriyası haqqında N.Nərimanovun fikirləri də maraq doğurur. N.Nərimanov “TürkAzərbaycan dilinin müxtəsər sərf-nəhvi” əsərində qeyd edir: “Feillər üç zamanda dəyişilir: 1) zəmane-hal –
indiki zaman, 2) mazi – keçmiş zaman, 3) müstəqbəl – gələcək zaman” [23]. Onu da qeyd edək ki,
N.Nərimanov feilin formalarını siğələri adlandırır və yazır: “Siğələr türk dilində doqquzdur. 1) mazi-şühudi
feilin keçmiş zamanda göz ilə gördüyü və yaxud görmüş kimi feili bəyan edir; 2) mazi-nəqli keçmiş zamanda
bir işin olmağını nəql edir; 3) hal indiki zamanda bir işin olduğunu göstərir” [23]. N.Nərimanov feilin
formalarını tərkibinə istiqbal (gələcək), müzare, iltizam, feili vücubi, əmr hazır və əmr qaib formalarını
fərqləndirir.
A.A.Axundov N.Nərimanovun feilin zamanlarını feilin müstəqil formaları kimi təqdim etməsinin
səbəbini tarixi amillərlə əlaqələndirir və qeyd edir ki, “bunu həmin dövrdə xəbər formasını qəbul etməyən
dilçilik aspekti ilə izah etmək lazımdır”.
Feilin zamanlar sistemi həmçinin B.Çobanzadə və F.Ağazadənin “Türk qrameri” əsərində əks
olunmuşdur. Bu dilçilər “idi köməkçi feilini feilin mürəkkəb hekayə şəklini əmələ gətirən qrammatik vasitə
kimi qəbul edirlər”.
Azərbaycan dilçiliyində feilin zamanlar sisteminin daha ətraflı şəkildə tədqiqi Ə.Dəmirçizadə və
D.Quliyevin birgə yazdıqları “Qrammatika” adlı əsərdə əksini tapmışdır. Burada feilin zamanları sadə və
mürəkkəb olmaqla iki yerə ayrılmışdır.
Sadə keçmiş zamanın üç forması (yaxın keçmiş (-dı), uzaq keçmiş (-mış), nisbi keçmiş (-ıb) olduğunu
göstərmişlər.
Ə.Dəmirçizadə və D.Quliyev Azərbaycan dilində feilin altı zaman formasını göstərmiş və onların
izahını vermişlər. Bu əsərdə feilin keçmiş, indiki və gələcək zamanları tədqiq olunmuşdur. Burada keçmiş
zamanın yaxın keçmiş (-dı), uzaq keçmiş (-mış), qəti keçmiş (-ıb) formaları göstərilmişdir. Gələcək zamanın
iki növü olduğu qeyd olunur: gələcək və müzare. Keçmiş zamanın fərqləndirilməsində qəti keçmiş zaman
ayrıca zaman kimi təqdim olunmuşdur.
İngilis dilçiliyində feilin zamanlar sisteminin zəngin tarixi vardır. Bu məsələ ilə bağlı ayrı-ayrı
monoqrafiyalarda, qrammatikalarda, namizədlik və doktorluq dissertasiyalarında geniş şərhlər verilmişdir.
Həmin əsərlərdə feilin zaman formalarının qrammatik təbiəti, semantikası və funksional imkanları və s. təhlil
olunmuşdur.
İngilis dilinə aid yazdığı əsərində B.A.İliş bu dilin sistem və prinsiplərini zaman kateqoriyası ilə bağlı
bəyan etmişdir.
Müasir ingilis dilində zaman kateqoriyasının təyin edilməsində O.Conson subyektiv fəlsəfəyə
əsaslanmışdır. O.Consonun fikrincə “danışıq anı” – bu subyektin danışığıdır: “Feildəki zaman – danışan üçün
hərəkətin zaman daxilindəki istiqaməti deməkdir”.
B.M.Çarlston qrammatik zaman formalarına aid yazdığı araşdırmalarda belə qənaətə gəlir ki, ingilis
dilində üç zaman sferasında ancaq üç feili zaman mövcud ola bilər.
O.Yespersen ingilis dilində feilin zamanlar sisteminin iki formasını – Continuous (sürəkli, uzun sürən
zaman forması) və Perfect Continuous (sürəkli – bitmiş) fərqləndirir və belə hesab edir ki, indiki zaman nəzəri
cəhətdən riyazi nöqtədən ibarətdir, an, daimi hərəkət zaman axınındadır.
Q.Veber 30-cu illərdə yazdığı əsərində ingilis dilində feilin zaman sistemi ilə başqa qrammatik
kateqoriyaların əlaqəsindən danışmışdır. O, feili zamanla obyektiv zamanı fərqləndirərək belə hesab edir ki,
feili (qrammatik) zaman, həqiqətən, hərəkətin obyektiv axını ilə bağlı deyil. Feili zaman hərəkətin
perspektivlərinə, ona münasibətlə, uyğun nöqtəsilə əks olunur .
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Məlumdur ki, zaman formaları mürəkkəb cümlələrin tərkibində geniş dairədə işlənir. İngilis dilinin
materialları əsasında bu məsələ İ.S.Blioxun və Z.P.Qarkunovanın araşdırmalarında təhlil edilmişdir.
V.L.Filatov ingilis dilində Past Continuous qrammatik zaman formasının məna və işlənmə imkanlarını
öyrənmişdir.
Beləliklə, ingilis dilində zaman kateqoriyasının araşdırılması tarixində də dilçilərin yanaşmalarındakı
bir sıra oxşarlıqlar və fərqlər meydana çıxmışdır. Həmin fərqlər dilçilərin yanaşma tərzlərinə görə bir-birindən
ayrılmasına səbəb olmuşdur. Həmçinin ingilis dilinin zaman kateqoriyasının araşdırılması ilə bağlı olduqca
fərqli mövqedən, müxtəlif aspektdən yanaşan dilçilər də az olmamışdır. Həmin mövzu ilə bağlı müxtəlif
fikirlər hər nə qədər mövzu daxilindəki qarışıqlığın mövcudluğunu büruzə verməyə çalışsa da, əslində
mövzunun dilçilərin diqqət mərkəzində olduğunu aydın şəkildə göstərir.
ŞAGİRDLƏRİN ŞİFAHİ NİTQİNDƏ BURAXILAN SINTAKTİK SƏHVLƏR
Əlizadə A.R.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: a-lizad@mail.ru
Dil informasiyanın bir nəsildən digərinə ötürülməsi səbəbi ilə sivilizasiyanın əsasını təşkil edir. Hər bir
cəmiyyətin təhsil sistemində ən vacib sahəni ana dilinin tədrisi tutur. Ana dili cəmiyyəti təşkil edən insanların
fərdi və sosial inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Lakin Azərbaycan dilinin öyrənilməsində qarşıya çıxan
fonetik, leksik, qrammatik və sintaktik çətinliklər Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının aktual
problemlərindən biridir. Şagirdlərin şifahi nitqində buraxılan sintaktik səhvlər 19-cu əsrin sonlarından
başlayaraq dilçilər tərəfindən təkidlə vurğulanmağa başlanmışdır. Burada bir məqam nəzərdən
qaçırılmamalıdır: Şagirdlərin məktəbə başlamazdan əvvəl müəyyən bir nisbətdə qazandıqları dil bacarıqları
rəsmi təhsilə başlamaqla planlı və proqramlaşdırılmış bir şəkildə təşkil edilir. Dil bacarıqları arasında dinləmək
və oxumaq "anlamaq", danışmaq və yazmaq isə şagirdlərdə "ifadə etmə" bacarığının yaranmasına səbəb olur.
Başqa sözlə, uşaq ibtidai təhsilə qədəm qoymazdan əvvəl müəyyən dərəcədə dinləmə və danışma bacarıqlarına
yiyələnir. Buna görə məktəbə başlayan uşaqlara əsasən oxuma və yazma təhsili verilir. Özünü ifadə etmə
bacarıqlarından biri olan ünsiyyət Azərbaycan təhsilinin ibtidai pilləsində diqqətdən kənarda qalan
məsələlərdən biridir. Bu laqeydliyin nəticələri ibtidai təhsildən ali təhsilə qədər bütün təhsil pillələrində özünü
əks etdirə bilər. Danışmaq bir dili tam bilməyin və eyni zamanda uşaqlar üçün məktəbdə müvəffəq olmağın
ən əsas şərtlərinin vacib göstəricilərindən biridir. Məktəb uşaqları həyata hazırladığından sinifdə şifahi dil
bacarıqlarını - uşaqların ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirəcək şəkildə təşkil etmək həm fərdin gələcəyi, həm
də onun nitq qabiliyyətinin inkişafı üçün faydalı olacaqdır.
Son dövrlərdə uşaqların şifahi nitqində yol verilən səhvlər və onların səbəblərinin araşdırılmasına geniş
yer verilir. Dilçilərimizin apardıqları geniş spektrli araşdırma və tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir
ki, ibtidai sinifdə təhsil alan şagirdlərin şifahi nitqində buraxılan səhvlərin əsasını hal və mənsubiyyət
şəkilçilərinin sözlərdə düzgün istifadə edilməməsi təşkil edir. Buna misal olaraq “Bacım ikinci kurs oxuyur”
kimi bir cümlə göstərə bilərik. Bu nümunədə ismin hal şəkilçisi ixtisar edilərək dil normalarının pozulmasına
səbəb olmuşdur. “Qardaşımın qələm var” cümləsində isə mənsubiyyət şəkilçisi buraxılmışdır. Bu kimi
problemlərə ləzgi və ya avar ailəsində dünyaya gəlmiş uşaqların nitqində rast gəlmək mümkündür.
Müəllimliyin qazandırdığı təcrübələr göstərir ki, ibtidai sinif şagirdlərində ən çox rastlanan nitq qüsurlarından
biri də onların sözlərdən məharətli şəkildə istifadə edə bilməməsidir. Bunlara numerativ sözlərin düzgün
seçilməməsi, sabit söz birləşmələrinin sırasının pozulması aid edilir. Məsələn, uşaqların çoxu “1 dənə əlcək”
və ya “2 dənə müəllim” kimi ifadələrdən istifadə edir. Halbuki, “1 cüt əlcək” və ya “2 nəfər müəllim” desək,
daha səlis və qrammatik cəhətdən düzgün cümlə qurmuş olarıq. Bundan əlavə, ibtidai sinif şagirdləri müxtəsər
cümlələri asanlıqla qura bildiyi halda, geniş cümlələrin qurulmasında çətinlik çəkirlər. Çünki cümlə üzvlərinin
yerini doğru təyin edə bilmirlər. Müvafiq cümlə quruluşundan düzgün istifadə edilməməsi, cümlə üzvlərinin
yanlış sıralanması da ən çox buraxılan səhvlərdəndir. Bununla bağlı sadə bir misala nəzər yetirsək, görərik ki,
şagirdlər, adətən, tamamlığı xəbərdən sonra işlədirlər. Məsələn, “Mən gedirəm məktəbə". Bəzən də şagirdlər
xəbəri cümlənin əvvəlinə gətirirlər: “Gedirəm mən məktəbə”. Bundan başqa, tamamlığın mübtədanın yanında
işlənməsi, zərfin feillərlə istifadə edilməsi kimi nüansları da ibtidai sinif şagirdlərində rast gəlinən səhvlərə aid
etmək olar. Ümumiyyətlə, cümlədə söz sırasının pozulmasına ən çox rus dilli şagirdlərimizin nitqində rast
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gəlmək mümkündür. Məsələn, “Biz aldıq kitabı”. 3-cü və ya 4-cü sinifdə təlim görən şagirdlərdə müəllimlərin
qarşılaşdığı bir digər nöqsan isə sözlər arasında yersiz fasilələrdən və ya vurğulardan istifadəsidir. Müvafiq
cümlə quruluşundan düzgün istifadə etməmə, cümlə üzvlərinin yalnış sııralanması da geniş yayılmışdır. Bəzən
də, şagirdlər mübtəda ilə xəbər arasında şəxsə və kəmiyyətə görə uzlaşma əlaqəsinin pozulması ilə və ya
şəxs-xəbərlik şəkilçisini ixtisar etməklə ədəbi dilin normalarını korlamış olurlar. Hər kəsə məlum olduğu kimi
Azərbaycanın hər bölgəsində müəyyən bir şivə və ya dialektlə danışırlar. Bu da şagirdlərin ədəbi dilimizi deyil,
ailədən necə eşidibsə, o şəkildə öyrənməsinə səbəb olur.
Beləliklə, aparılan tədqiqatlar nəticəsində məlum olur ki, azyaşlı şagirdlərin şifahi nitqində buraxılan
səhvlərin əsasını dilin qrammatik qaydalarına riayət olunmaması, şifahi nitqdə tüfeyli sözlərin işlənməsi, ədəbi
dildən deyil, şivələrdən istifadə edilməsi, qurulan cümlələrdə məntiqi ardıcıllığın izlənilməməsi və s. təşkil
edir.
LİNQVOKULTROLOJİ KONTEKSDƏ “DAŞ” KONSEPTİNƏ OLAN KONNOTASİYA
Əsgərzadə Ə.C.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: eskerzade.esmer94@gmail.com
Dilçilikdə linqvokulturoloji problemlər alimlərin diqqətini çoxdan cəlb etmişdir. Linqvokulturologiya
dil və mədəniyyətin qarşılıqlı əlaqəsini öyrənir. Mütləq şəkildə qeyd etmək lazımdır ki, bu yeni elm faktlara
yeni bucaq altından baxmağa və onları qeyri-ənənəvi izah etməyə imkan verən yeni istiqamətdir.
Linqvokulturologiyanın obyekti mədəni informasiyanın ötürücüsü olan dilin, təyinatı ilə birgə mədəniyyətin
və dildən istifadə edərək həmin mədəniyyəti yaradan insanın qarşılıqlı əlaqəsinin tədqiqidir. Bu elmin tədqiqat
predimenti isə ekvivalentsiz leksika və lakunlar, mifləşmiş dil vahidləri, frazeologizmlər, etalonlar, simvollar,
stereotiplər, dilin istiarələri və obrazları, nitq davranışı, nitq etiketi sahəsidir. Bu elm bir tərəfdə insandakı dil
amilinə digər tərəfdən isə dildəki insan amilinə yönümlənir.
Mədəni ictimai həyat hədisələrin və tarixi hadisələri ifadə edən nominativ vahidlərin-söz və frazeoloji
birləşmələrin xarakteristikasıyla bağlıdır və milli əlamətləri daşıyır. Mədəni mühitlə, mədəni fonla müəyyən
edilən konnatasiyaların öyrənilməsi xüsusi maraq doğurur.Mədəni konnatasiyanı belə izah etmək olar: sözü
müşayiət edən kultroloji mənalar yalnız müəyyən bir dilə məxsusdur, bu səbəbə görə də söz, tarixi-mədəni
varlıq kimi, yalnız müəyyən bir milli mədəniyyət kontekstində tam şəkildə mənası başa düşülə bilər. Hər bir
mədəniyyətin, hər bir dilin özünün spesifik mənaları-konnatasiyaları meydana gəlir. Mədəni konnatasiya sanki
tarixin dildə ifadəsidir. Mədəni konnatasiyaların ifadə edilməsində frazeologizim və metaforların xüsusi rolu
var. Mədəni konnatasiya vasitəsi ilə etnosun təcrübə xəzinəsi olan poetik xalq diskusu ilə əlaqə yaradılır.Hər
hansı bir dil vahidinin konnatasiyasının müəyyən edilməsində həmin vahidin aid olduğu ölkənin, millətin
mədəniyyəti ilə bağlı məlumat vacib rol oynayır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu məlumatlar konseptlərdə öz
əksini tapır. Xalq olaraq kütəvi şüurumuzda bizə bəlli olan milli-mədəni təsəvvürlər sistemi mövcuddur. Milli
təfəkkürümüzdə mühüm yer tutan və silinməz iz qoyan anlayışlardan biri də “daş” konseptidir.
Linqvokulturoloji kontekstdə “daş” konseptinə olan konnatasiyanı araşdırarkən, dil vahidlərinin
tərkibində işlənən daş motivinin semantik xüsusiyyətlərinə olan dəyərləndirici, emosyanal və obraz yaradan
məna cizgiləri nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə isə konnatasiya əşyalara və hadisələrə olan münasibəti üzə
çıxarır. Münasibət isə həm müsbət, həm də mənfi ola bilər ola bilər.
Xalqın təsəvvüründə “daş”a münasibət necədir? Qədim dövrlərə nəzər salanda görə bilərik ki, türklər
daşı həmişə müqəddəs sayıblar. Hər bir qəbilənin, hər bir evin öz daşı olarmış. Daşın oğurlanması bədbəxtlik
sayılarmış və bu qavaldaşı ilə bağlı rəvayətdə də olduğu kimi müharibəylə nəticələnərmiş. Türklərdə “Daş
yuma” mərasimi, “Yada daşı” ilə bağlı miflər var və bu miflərdə daşın gücünə inam öz əksini tapmışdır. Daş
bizim xalqın təfəkküründə o qədər müqəddəsdir ki, eyni candan yarananlara qardaş, qarındaş; eyni cəbhədə
döyüşənlərə silahdaş, sirri bilənə-sirdaş, yuddan olanlara-yurddaş, vətən övladlarına-vətəndaş deyilir. Daş
mövzusu filosofların fikrincə dünyanın əsasını təşkil edən dörd ünsürdən birinə-ana torpağa olan inamın
ifadəsidir. Nümunə olaraq M.Araz poezyasına diqqət yetirsək, onun poezyasında “daş” Vətənə, torpağa
bağlılıq mənasını daşıyır. Şairin “vətən daşı olmayandan olmaz ölkə vətəndaşı” poetik aforizmi bu fikrin
təsdiqidir. Söylənilən fikirlərdə daşa müsbət münasibət öz əksini tapmışdır.
Dildə işlənən bəzi ifadələr var ki, daş motivi burada hissizlik, bərklik, insafsız, rəhimsiz olmaq
mənalarını daşıyır. Sadalanan keyfiyyətlər “bağrı daşa dönmək”, “qəlbi daş bağlamaq”, “daş kimi hissiz”
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ifadələrində qəlibləşmişdir.“Daş” konseptini mənfi mənada işlənməsini daha çox qarğışlarda müşahidə olunur.
Məs: “daş başına”, “başına daş ələnsin”, “üzünə daş yamansin”, “başı daşlı olasan”, “ daşa dönəsən”. Bu
ifadələr narazılıq mənası daşıyaraq, insanlar günah işlədərkən istfadə edilir.
Tanrı bizə daşın qarğışını yox alğışını qismət etsin.
MÜASİR İNGİLİS DİLİNDƏ NEOLOGİZMLƏRİN TƏDQİQATININ AKTUALLIĞI
Əzimova N.N.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: nermin.ezimova2507@gmail.com
Elmin və texnologiyanın innovativ bir mövqeyə doğru irəlilədiyi qloballaşan dünyamızda dilçilik elmi
də öz inkişafından qalmır. Elə bu səbəbdən də dilçilik elmində ortaya bir sıra aktual məsələlər çıxır. Bu aktual
məsələlərdən biri də neologizmlər məsələsidir.Neologizmlər dilçiliyin önəmli sahələrindəndir, çünki dillər
sürətlə inkişaf edir və dillərin inkişafı nəticəsində dilə yeni sözlər daxil olur.
Neologizmlərin dilə daxil olması və dildə ümumişləklik qazanıb dilə inteqrasiya etməsi çox vacib bir
məsələdir. Bu məsələ dilin öz funksionallığını itirməməsi üçün çox önəmli bir prossesdir. Bu prosesin
mümkünlüyü dilə yeni daxil olan sözlərin öyrənilməsi məsələsinin arxasında dayanır. Bizdən asılı olmadan
qloballaşan dünyamızda neologizmlər istər-istəməz dilimizə inteqrasiya edir. Dilimizə nəzər yetirsək,
dilimizdə kifayət qədər neologizmlər mövcuddur. Hər bir neologizmin leksikada öz mövqeyi vardır və hər
birinin öz leksik-semantik xüsusiyyətləri mövcuddur.
Müasir ingilis dilində neologizmlər anlayışı hal-hazırda geniş vüsət almışdır. Buna səbəb olaraq isə
inkişafda olan dünyanın innovativ imkanlarının genişlənməsini göstərmək olar. Bu imkanlar genişləndikcə
müxtəlif elm sahələrindən hər bir dilə yeni sözlər daxil olmaqda davam edir.
Hal-hazırda müasir ingilis dili dünyada ən çox istifadə edilən beynəlxalq bir dil olduğu üçün inkişafda
olan və beynəlxalq sferada innovativ şəkildə inkişaf edən sahələrdə də istifadə olunur. Bu səbəbdən də müasir
ingilis dilinə neologizmlərin inteqrasiya etməsi çox sürətli şəkildə gedir. Bu məsələnin, əlbəttə ki, öz müsbət
və mənfi tərəfləri mövcuddur. Hər bir halda müsbət tərəfi bundan ibarətdir ki, dilin leksikonu genişlənib
inkişaf edir və dilin imkanları genişlənir. Mənfi cəhəti isə dilin kök tərkibini korlayaraq dildə aşınma prosesinə
şərait yaratmasıdır.
Dilçilik elmində neologizmlər sahəsi hal-hazırda az öyrənilən, lakin öyrənilməsi və araşdırılması ən
çox lazım olan dilçilik sahələrindəndir. Neologizmlərin dilimizə inteqrasiyası və onlarda istifadəni ön plana
çəkdikdə həmin leksik vahidlərin öyrənilməsi məsələsi daha da qabarmış olur. Çünki hal-hazırda neologizmlər
sahəsində daha çox çətinlik yaradan məsələ neologizmlərin tərcümə problemidir. Bu baxımdan da
neologizmlərin leksik xüsusiyyətlərinin ətraflı şəkildə araşdırılması onun üzərində müvafiq tərcümə
metodlarının tətbiq edilməsi prinsipini asanlaşdırır.
Hal-hazırda neologizmlərin tərcümə metodlarında leksik xüsusiyyətlərin önəm kəsb etdiyini bilərəkdən
neologizmlər və onların leksik-semantik xüsusiyyətlərinin öyrənilib araşdırılmasının nə dərəcədə vacib bir
məsələ olduğunu göz önünə gətirmiş olarıq.
Qloballaşan dünyamız sürətlə inkişaf etdiyindən innovasiyaların inkişaf dinamikasını eyni sürətlə
izləmək çətin bir prosesdir. Neologizmlərin araşdırılması, bu sahənin inkişafda saxlanılması olduqca önəmli
bir məsələdir. Hal-hazırda neologizmlərin araşdırılması, onların leksik-semantik xüsusiyyətlərinin tədqiqi
məsələsi bir sıra nüfuzlu alimlərin və universitetlərin tədqiqat mövzusuna çevrilməsi də mövzunun aktuallığını
göz önünə gətirən amillərdəndir. Bu sahədə məşhur dilçi alimlərdən Buludxan Xəlilov, Forgue Guy, Gryniuk
D., Anesa Patrizia və başqaları araşdırmalar aparmışdır.
Müxtəlif kitabaxana mənbələrimizə də nəzər saldıqda neologizmlərlə bağlı kitabların, məqalələrin
vəsaitlərindən azlıq çəkirik, çünki dünya inkişaf etdikdə dilçiliyin leksika sahəsi də dinamikayla uygunlaşır.
Belə ki 5 il əvvəl istifadə olunan bəzi sözlər ola bilər ki, hal-hazırda artıq həmin sözlər ümumişləklik qazansın
və buna görə də neologizmlər sahəsi daim araşdırma mövqeyində olan bir sahə olmalıdır.
Neologizmlərin araşdırılması və onların leksik-semantik təhlilləri barədə məlumatların olması
onlardan istifadəni və neologizmlərin tez bir zamanda sadəcə terminlər kimi yox, ümumişlək sözlər kimi
işlənməsinə şərait yaradacaqdır.
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AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ HƏRƏKƏT FEİLLƏRİNİN TƏSNİFİ
Feyzullazadə L.K.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: feyzullazadeleman@gmail.com
Ümumi qrammatik mənasına görə iş, hal və hərəkət bildirən əsas nitq hissəsi feili digər nitq
hissələrindən fərqləndirən və onu səciyyələndirən əsas xüsusiyyət bir çox növ kateqoriyalarının olmasıdır.Bu
kateqoriyalar içində leksik-semantik məna növləri digərlərindən seçilir və fərqlənir.
Hər bir feil ümumi qrammatik mənasına görə iş, hərəkət bildirdiyi kimi leksik-lüğəvi mənasına görə də
iş, hərəkət bildirir. Buna görə də feillər leksik-semantik məna qruplarına bölünür.
XX əsrin 50-ci illərindən Azərbaycan dilçiliyində feilin leksik-semantik cəhətdən qruplara bölünməsinə
daha çox nəzər yetirilməyə başlandı.
Feil üzərində tədqiqat aparmış dilçilərin fikirlərindən ortaq nöqtəyə gələrək, lüğəvi məna növlərini belə
şərh etmək olar: iş feilləri, hərəkət feilləri, nitq feilləri, təfəkkür feilləri, görmə feilləri, eşitmə feilləri, halvəziyyət feilləri.
Feilin məna növlərindən dilimizdə ən çox istifadə edilən və zəngin bazaya malik olanı hərəkət
feilləridir. Bu qrupa daxil olan feillər insanın, başqa canlı və cansız varlıqların müəyyən zaman və məkan
çərçivəsində yerdəyişməsi və hərəkətini bildirən feillərdir.
İnsanın hərəkətini bildirmək üçün getmək, gəlmək, yüyürmək, yerimək, qaçmaq və s. feillərdən istifadə
edilir.
Qanad çalmaq, yan almaq, dığırlanmaq kimi feillər isə insandan başqa digər canlı varlıqların və cansız
əşyaların hərəkətini bildirmək üçün işlədilir.
Bu yarımqrupa aid olan feillərin əksəriyyəti təsirsiz feillərdir və sadə, düzəltmə, mürəkkəb quruluşa
malik növləri mövcuddur.
Hərəkətin xarakterinə görə hərəkət feillərinin müxtəlif yarımqrupları vardır:
1. Hərəkətin üsulunu (vasitəsini) bildirən hərəkət feilləri: yüyürmək, üzmək, iməkləmək və s;
2. Hərəkətin istiqamətini bildirən hərəkət feilləri: gəlmək, getmək, qayıtmaq, qonmaq,
köçmək,irəliləmək, enmək və s;
3. Hərəkətin üsulunu ( vasitəsini) və istiqamətini bildirən feillər hərəkət feilləri: düşmək, dırmaşmaq və
s;
4. Mücərrəd mənalı hərəkət feilləri: qımıldamaq, gəzmək, tərpənmək və s;
5. Təbii vəziyyət dəyişikliyi bildirən hərəkət feilləri.
Bu feilllər insanın və başqa canlı varlıqların öz təbii hallarından başqa bir vəziyyətə keçməsi bağlı olaraq
işlədilir: oturmaq, əyləşmək, uzanmaq, ayağa qalxmaq, durmaq, yatmaq (insan, heyvan), qonmaq ( quş) və s;
6. Üfüqi hərəkət bildirən feillər. Bu qrupa daxil olan feillər üfüqi istiqamətdə irəliyə və geriyə doğru
icra olunan hərəkətləri bildirir: gəlmək, yüyürmək, sürünmək, çatmaq, addımlamaq, geriləmək və s.
Üfüqi hərəkət feillərinin mətn daxilində konkret məzmunu öyrənmək üçün arxa, qabaq, irəli, geri, dala
kimi məkan mənası bildirən sözlərdən istifadə olunur.
7. Şaquli hərəkət bildirən hərəkət feilləri. Bu qrup feillər canlı və cansız varlıqların şaquli istiqamətdə
ica olunan hərəkətlərini ifadə edir. Belə feillərin 2 tipi var: 1. Aşağıdan yuxarıya yönəlmiş hərəkət bildirənlər
(atılmaq, tullanmaq, qalxmaq, qaldırmaq və s.); 2. Yuxarıdan aşağıya yönəlmiş hərəkət bildirənlər (düşmək,
enmək, çökmək və s.).
8. Hərəkətin istiqamətini bildirən hərəkət feilləri: enmək, yolanmaq, çatmaq, qalxmaq və s;
9. Hərəkətin tərzini bildirən hərəkət feilləri: yavaşımaq, səndələmək, sürətlənmək, yüyürmək, qaçmaq,
irəliləmək və s.
Əgər feilin leksik-semantik məna növləri üzərində aparılan tədqiqatlara diqqət yetirsək, hərəkət
feillərinin xüsusi bir qrup kimi qeyd edildiyini görə bilərik.
Hərəkət feilləri dilimizdə həm ən işlək feil qrupu olduğu, həm də insanların gündəlik həyatı ilə sıx bağlı
olduğu üçün onların tədqiqinin əhəmiyyət daşıdığını söyləmək mümkündür. Hərəkət feilləri dilimizlə yanaşı,
müxtəlifsistemli dillərlə müqayisə əsasında tədqiq olunmuş və araşdırılmışdır.
Azərbaycan dilinin feillərlə zəngin olması və feilin hərəkət bildirən əsas nitq hissəsi bu feillərinin
tədqiqinin nəzəri və praktiki cəhətdən çox böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərir.
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NƏSİMİNİN DİLİNDƏ MƏHSULDAR MORFOLOJİ GÖSTƏRİCİLƏR
İsazadə İ. İ.
Bakı SlavyanUniversiteti
E-mail: ilaheisazada@gmail.com
Hər bir dönəmin özünəməxsus dil xüsusiyyətləri vardır. Biz bu xüsusiyyətlərlə klasssik ədəbiyyatın
nümayəndələri vasitəsi ilə tanış olub onları tədqiq edə bilərik. Bu klassiklərdən biri də söz ustadı İ.Nəsimidir.
Onun yaradıcılığı ilə tanışlıq bizi XIV əsrdə işlənən məhsuldar morfimlərlə tanış edir.
-lı, -li, - lu, - lü şəkilçisi. Ahəng qanunun tələblərinə uyğun olaraq yazılan bu dörd variantlı şəkilçi
məhsuldar şəkilçidir. Qədim dövrlərdən dilimizdə işləkliyi ilə seçilən bu morfem söz ustadı Nəsiminin dilində
də aktiv potensiallığı ilə fərqlənir. Nümunələrə baxaq; “Sifətli” , “qutlu” , “sulu” , “görxlü”
Sol gül üzrə dağılan ənbər sifətli sünbülə, ənbərin reyhan, əcəb ,desəm nolar?
Nümunələrdən göründüyü kimi “sifət” ismindən “li” şəkilçisi sifət düzəltmis və son heca saitinə uyğun
olaraq kök morfemə qoşulmuşdur.Yürəgini yarəli eylərdi şövqün, iriş Yarəsinə bax bu günə qoyma yarinə
“Yarəli” sifəti isimdən yaranmış və burda da kök morfemin son hecasındakı incə saitə uyğun olaraq
şəkilçi kökə artirilmişdır. Dadlı sözündən utanır abi-həyat, məhv olur, Gülbəsər nə nəsnədir kim, idisə ...
-sız, -siz, -suz, -sü zşəkilçi.
Bu şəkilçilər “-lı” morfeminin antonimidir. Yəni -lı morfemi hər hansı bir şeyin varlığını bildirirsə, sız nəyinsə, kiminsə varlığının var olmadığını bildirir.
Bu şəkilçi də ahəng qanunu tələblərinə uyğun olaraq dörd variantlıdır. Bu leksik vahidlər Nəsiminin
dilində çox aktivdir. Nümunələrə nəzər salaq:
“Pərdəsiz”, dərmansız”“,”peymansız”,”cəfasız”, “zikirsiz”
Göründüyü kimi əsasən isimlərə qoşulsalar da, bəzi məqamlara şəxs əvəzliklərinədə artirila bilir.
Eşqilə bal bağlama bu əhdü peymansızlara.
ATALAR SÖZLƏRİNDƏ İŞLƏNƏN HEYVAN ADLARI
İsgəndərli N.E.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: isgenderlinermine71@gmail.com
Hər bir xalqın varlığının əsas göstəricilərindən biri dildir. Dil birdən-birə formalaşmır, uzun inkişaf
tarixi keçərək müasir dövrdə olan formaya düşür. Dilin tarixi inkişafını qədim abidələr, folklor nümunələri,
yazılı ədəbiyyat və sair vasitəsilə müşahidə etmək olar. Bu nümunələrin hər birinin dilin öyrənilməsi
baxımından xüsusi əhəmiyyəti vardır. Xalqımızın minilliklər boyu ağızdan-ağıza ötürərək mühafizə etdiyi
folklor nümunələri dilə olduqca zəngin material verir. Onları nəzərdən keçirdikdə zoonimik vahidlərin işlənmə
xüsusiyyətləri ilə bağlı maraqlı nümunələrə rast gələ bilirik. Heyvan adları atalar sözlərinin bir qismində
müsbət, digər qismində isə mənfi məna ifadə etmişdir. Bu xüsusiyyətə görə zoonimləri iki qrupa bölmək olar:
1.Heyvan adlarının müsbət mənada işləndiyi atalar sözləri. Bu cür atalar sözlərində heyvan adları
insanlarda olan müsbət xüsusiyyətləri ifadə edə bilir. Türk xalqlarının folklor nümunələrində aslan, qoyun,
keçi, öküz, bülbül, qartal müsbət mənada işlənmiş heyvanlardır. Atalar sözlərində aslan əsasən mərdlik,
vüqarlılıq, qorxmazlıq simvolu kimi xarakterizə olunmuşdur. Aslanın daim meşənin kralı olması, qocaldıqdan
sonra isə çaqqalın, qurdun dövran sürməsi atalar sözlərində rast gəlinən məqamlardandır. Bu zoonim barədə
çox maraqlı atalar sözləri yaranmışdır: Aslan qocalanda, başına çaqqal-çuqqal toplaşar; Aslanın nə dişisi, nə
erkəyi?!; Aslanın balası aslan olar.
Öküz, qoyun, keçi kimi heyvan adları insanlara daim yararı toxunan heyvanlardır və atalar sözlərində
də bu cür simvolizə edilirlər: Südlü qoyun sürüsündən çıxmaz.
Bülbül gözəl oxuyan, incə quşdur. Atalar sözlərində bu quşla bağlı daha çix müsbət xüsusiyyətlər önə
çəkilir. Bülbül viranədən ölməz, bayquş viranədən getməz. Burada bülbülün viranə yerlərdən uzaq olması,
daim gözəl yerlərdə özünə məskən seçməsi əks olunmuşdur. Bayquş isə əksinə olaraq daim xarabalıq, viranə
yerlərdə özünə məskən qurar. Buna görə də folklor nümunələrimizdə bu quş bədbəxtlik müjdəçisi kimi tanınır.
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2. Heyvan adlarının mənfi mənada işləndiyi atalar sözləri. Heyvan adları əksər atalar sözlərində mənfi
mənada işlənir. Yəni insanlarda olan mənfi xüsusiyyətləri, davranışları xarakterizə edir. İt, qurd, ilan, tüklü,
donuz, bayquş, çaqqal və s.
Dilimizdə it ilə bağlı atalar sözləri olduqca çoxdur. Bu atalar sözlərinin əksəriyyətində it tamahkarlığı,
saxtakarlığı ifadə edir. Lakin it ilə bağlı yaranan atalar sözləri dolayı yolla saxtakar, acgöz insanlara aid
edilmişdir. Maraqlıdır ki, müasir dövrümüzdə itlər daha çox sədaqət rəmzi kimi tanınır. Bu cür atalar sözləri
yarandığı dövrdə insanların heyvanlarla bağlı olan düşüncələrini əks etdirir: Məsələn; Axmaq it aya hürər; İt
quduranda, yiyəsini də qapar; İtdən çox çarıq aparan yox, yenə ayaqları yalındır; İt hürər, karvan keçər.
Atalar sözlərində çox işləklik xüsusiyyətinə malik zoonimlərdən biri də qurddur. Bu zoonim daha çox
acgözlük, güvənilməzlik simvolu kimi işlənir: Qurd tükünü dəyişər, xasiyyətini dəyişməz; Qurd yuvasından
sümük əksik olmaz; Qurda nə qədər yem ver, yenə gözü meşədədir.
İlan zoonimi daha çox saxtakarlıq, fitnəkarlıq, hiyləgərlik simvolu kimi atalar sözlərində işlənmişdir:
İlan balasını da çalar; İlanın ağına da lənət, qarasına da; İlanın zəhləsi yarpızdan gedər, o da bitər burnunun
dibində; İlan qabığın dəyişər, xasiyyətin dəyişməz.
Azərbaycan folklorunda tülkü hiyləgərliyi təmsil edir. Tülkünün hisyləgərliyi ilə bağlı motivlər
nağıllarda əfsanələrdə, rəvayətlərdə eləcə də atalar sözlərində öz əksini tapmışdır. Atalar sözlərində tülkünün
hiyləgərliyi simvolik xarakter daşıyır və insanlara xas olan hiyləgərliyi ifadə etmək üçün istifadə olunur:
Tülkünün andına inanım, xoruzun quyruğuna?; Tülkünün şahidi quyruğudur; Tülkü çox bildiyindən tələyə
düşər.
Ev quşlarından olan toyuq bir sıra atalar sözlərində acgözlüyün simvolu kimi işlənmişdir: Toyuğun başı
kəsiləndə də gözü eşənəkdə qalar; Toyuğun uçuşu zibilliyə qədər olar; Toyuğun gözü küllükdədir.
Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, dilimizdə işlənən atalar sözlərinin çox böyük bir qismində heyvan
adlarından istifadə olunur. Və maraqlı məqam budur ki, heyvan adları əsasən insana məxsus xüsusiyyətləri
üstüörtülü, simvolik şəkildə ifadə edir. Bu, əlbəttə, dilimizin rəngarəngliyindən, canlılığından xəbər verir.
ZOONİMİKANIN ONOMASTİKANIN DİGƏR SAHƏLƏRİ İLƏ ƏLAQƏSİ
İsgəndərli N.E.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: isgenderlinermine71@gmail.com
Onomastikanın şöbələrindən biri olan zoonimika heyvan və quş adlarından bəhs edir. Bu şöbədə həm
heyvan növlərinin adları, həm də heyvanlara verilən xüsusi adlar öyrənilir. Zoonimik vahidlər istər nəzəri,
istərsə də üslubi cəhətdən olduqca geniş imkana malikdir. Məhz bu cəhətdən yanaşdıqda məlum olur ki,
zoonimik vahidlər həm onomastikanın digər sahələri, həm də bədii əsərlərin dili üçün baza rolunda çıxış
etmişdir. Belə ki, zoonimik vahidlər antroponimlərin, hidronimlərin, toponimlərin, etnonimlərin,
kosmonimlərin, ktematonimlərin yaranmasında xüsusi rola malikdir. Antoponimlər onomastikanın insan
adları, soyadları, ləqəbləri, təxəllüslərindən bəhs edən bölməsidir. Xüsusilə insan adlarının, soyadların və
ləqəblərin yaranmasında zoonimlərin rolunu qeyd edə bilərik. Kişi adları olan Bəbir, Aslan, Tərlan, Şahin,
Şirməmməd və sair heyvan adları əsasında yaranmışdır. Bu cür advermə zamanı güclü, məğrur heyvan
adlarından daha çox istifadə olunur. Qadınlara ad verərkən isə zərif, gözəl heyvanların adlarına üstünlük
verilmişdir. Məsələn; Ceyran, Maral, Turac, Kəklik, Göyərçin, Ahu və sair heyvan və quş adları əsasında
yaradılmış qadın adlarıdır. Zoonimlər əsasında yaranan soyadlara Əmiraslanova, Şirəliyev, Şirməmmədov,
Aslanov, Şahinli və sair daxildir. İnsanlara ləqəb verərkən onların hər hansı bir xüsusiyyəti heyvan və quşlara
bənzədilir. Məsələn, Tülkü Əhməd, Dana Rahim, Çolpa Bəxtiyar, İlanoynadan Südabə, At Balaxanım və sair
ləqəblərdə bu xüsusiyyəti görmək mümkündür. Zoonimlər əsasında yaranan ləqəblər bəzən insanların məşğul
olduğu işlə də bağlı olur. Dana Fazil, Çolpa Bəxtiyar kimi ləqəblər insanların məşğuliyyətləri ilə bağlı olaraq
onlara verilmişdir.
Zoonimik vahidlər etnonimlərin də yaranmasında iştirak etmişdir. Məşhur Azərbaycan tayfaları olan
ağqoyunlu və qaraqoyunlu zoonimik vahidlər əsasında yaranmış etnonimlərdir. Bu tayfalar tarixdə eyniadlı
dövlətin əsasını qoymuşlar. Ağqoyunlular öz bayraqlarına ağ qoyun, Qaraqoyunlular isə qara qoyun şəkli
çəkirdilər və buna görə də yaratdıqları dövlətlər bu cür adlandırılmışdır.
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Tarixən toponimlərin yaranmasında zoonimik vahidlərdən geniş şəkildə istifadə olunmuşdur. Bu cür
toponimlər zootoponimlər adlanır. Zootoponimlərə kənd adlarında daha çox rat gəlmək mümkündür. Məsələn;
Dəvədaşı, Dovşanlı, Keçiliqaya (Kəlbəcər); Quşçu (Laçın); Göyərçin Veysəlli, Quşçular (Cəbrayıl); Ördəkli
(Zəngilan); Aşağı Quşçular, Yuxarı Quşçular (Şuşa); Qoçbəyli, Quşçular, Quzumkənd (Xocavənd); Qurdlar
(Ağdam) kəndləri Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş rayonlarında kəndlərə verilən adlardır. Zoonimlər
bəzən şəhər və rayon adlarının yaranmasında da iştirak edirlər. Məsələn, Dəvəçi rayonunun adında olan dəvə
sözü zoonimdir.
Dilimizdə heyvan və quş adları vasitəsilə göl, çay, axmaz, bulaq adları də yaradılmışdır. Zoonimik
vahidlər əsasında yaranan hidronimlər zoohidronimlər adlanır. Hidronimlər göl, çay, axmaz, bulaq adlarını
öyrənən bölmədir. Zoohidronimlərə ölkəmizin bir çox rayonlarında rast gəlmək mümkündür. Məsələn;
Maralgöl, Ceyranbatan gölü, Bülbülə gölü, Zəligöl, Alışa çay, Ördəkgöl, Balıqçay, İnəkboğançay, Keçibatan
gölü, Qaratoyuq bulağı və s heyvan və quş adları əsasında yaranmış hidronimlərdir.
Kosmonimlərin yaranmadında da zoonimik vahidlərin boyük rolu vardır. Kosmonimlər planet, bürc,
krater adlarından bəhs edən onomastika bölməsidir. Zoonimlərdən daha çox bürc, ulduz adlarının
yaranmasında istifadə olunmuşdur. Məsələn; Göyərçin, Buğa, Delfin, Balıq, Kiçik köpək, Xərçəng, Canavar,
Qoç, Şir, Əqrəb və s.
Onomastikanın bir sahəsi olan ktematonimlərin də yaranmasında bəzən heyvan və quş adlarından
istifadə olunur. Əsər adlarında zoonimlərin işlənməsinə təsadüf etmək mümkündür. “Danabaş kəndinin
əhvalatları”, “Eşşək və bülbül”, “Qurd və çaqqal”, “Tülkü və meymun”, “Aslan, qurd və çaqqal” kimi əsərlərin,
təmsillərin adında heyvan adlarından istifadə olunmuşdur. Bədii ədəbiyyatda daha çox təmsillərin adında
zoonimlərdən istifadə olunur. Bu zaman zoonimlər simvolik obraz kimi çıxış edir.
Beləliklə, dilimizdə zoonimik vahidlərin işlənmə dairəsinin çox geniş olduğunu görürük. Lakin
zoonimika indiyə qədər dilimizdə kifayət qədər araşdırılmamış, bu sahədə lazımi qədər elmi əsər
yazılmamışdır. Bu isə heyvan və quş adları sahəsində tədqiqat aparmaq, məlumat toplamaq istəyən şəxslərə
çətinliklər yaradır. Zoonimik vahidlərin araşdırılması istər dilçilik, istərsə də ədəbiyyatşünaslıq baxımından
çox önəmlidir. Çünki bu cür vahidlərin təkcə dilçilikdə deyil, həmçinin ədəbiyyatşünaslıqda da müxtəlif
işlənmə məqamları, çalarlıqları mövcuddur. Bədii əsərlərin, folklor nümunələrinin, qədim yazılı abidələrin
dilində rast gəlinən zoonimlər dilimizin tarixi, qədimliyi barədə aydın təsəvvür yarada bilər.
DİLİN LÜĞƏT TƏRKİBİ VƏ LÜĞƏT FONDU
İskəndərova H.Ş.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: h.isgandarova@gmail.com
Dil uzun tarixi inkişaf prosesindən keçən və cəmiyyətlə birgə mövcud olan ictimai hadisədir. Bir dilin
lüğət tərkibi o dilin yaranıb, formalaşmağa başladığı gündən etibarən mövcuddur. O, özündə xalqın adətənənəsini, həyat tərzini, məişətini, inkişaf səviyyəsini, təsərrüfatını, iqtisadiyyatını, məşğuliyyətini ehtiva edir.
Əslində, lüğət tərkibinə özlüyündə hələ dil demək doğru deyildir. Biz lüğət tərkibinə dilin tikinti materialı
desək, heç də yanılmarıq. Çünki o, qrammatikanın ixtiyarına keçdikdən sonra dil üçün çox böyük əhəmiyyət
kəsb edir.
Dildə olan bütün sözlərin və söz birləşləmələrinin məcmuyuna dilin lüğət tərkibi deyilir. Burada daim
dəyişmə, zənginləşmə, inkişaf prosesi gedir. Lüğət tərkibinin zənginliyi həm də dilin zənginliyi, xalqın ictimai,
siyasi, sosial, iqtisadi və mədəni həyatının daim inkişafda olması deməkdir. Çünki onun zənginləşməsinə
xalqın ictimai, siyasi, iqtisadi və mədəni həyatında baş verən hadisələr, yeni elmi nailiyyətlər, texniki kəşflər,
ictimai quruluşda baş verən dəyişikliklər, mədəniyyətin, elmin, ədəbiyyatın inkişafı, yeni ideologiyalar təsir
göstərir. Dilin lüğət tərkibinin dəyişməsi iki formada ola bilər. Bu, bir tərəfdən, mövcud olan günün tələblərinə
cavab verməyən sözlərin köhnəlməsi və ya dəyişdirilməsi, digər tərəfdən isə yeni yaranan sözlərin hesabına
zənginləşməsi ilə əlaqədardır. Qeyd etdiyimiz fikrə əsasən, lüğət tərkibinin dəyişməsini üç qrupa ayıra bilərik:
1) bir qrup sözlərin mənaca dəyişməsi: arı, ayaq, kəpənək; 2) köhnələn sözlər: bainhəmə, sası, ayıtmaq; 3) yeni
yaranan sözlər: korona, brifinq, dron.
Dilin lüğət tərkibinin bir neçə səciyyəvi xüsusiyyətləri vardır: Lüğət tərkibi dildə olan bütün sözləri
əhatə edir; Bura daxil olan sözlərin hamısı eyni dərəcədə işləkliyə malik deyildir; Dilin lüğət tərkibinə daxil

300

Magistrantların XXI Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2021-ci il
olan sözlər cəmiyyətdə baş verən proseslərə əsasən daha çox dəyişir, müntəzəm olaraq inkişaf edir; Üslubi
cəhətdən rəngarəng, çoxcəhətlidir; Həcmcə daha böyükdür; Ümumi səciyyəlidir.
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, dilin lüğət tərkibində olan sözlərdən hər kəs eyni dərəcədə istifadə
etmir. Doğrudur, bəzi sözlər vardır ki, o sözləri günlük həyatda hər bir kəs istifadə edir. Məsələn: həyat, maşın,
qapı, dadlı, ağıl, məqsəd, uğur və s. Amma müəyyən qisim sözlər vardır ki, onu hər bir kəs öz ixtisasından,
təhsilindən, sahib olduğu işindən asılı olaraq işlədir. Məsələn: filoloqlar semasiologiya, oksimoron,
enantiosemiya; həkimlər kardioloq, hipertoniya, pnevmoniya, angina; musiqiçilər bas, forte, tenor, soprano
sözlərini başqa ixtisas sahiblərinə nisbətən daha çox işlədirlər.
Dilin lüğət fondu lüğət tərkibinin müəyyən bir hissəsini təşkil edən və o dildə danışan adamların hər
birinin işlətdiyi sözlərdir.
Dilin lüğət fondunun bir neçə səciyyəvi xüsusiyyətləri vardır: Onlar həyat üçün ən vacib anlaşıyları
özündə ehtiva edir; Lüğət fondunda olan sözlər uzun ömürlü olur; Dildə söz yaradıcılığı üçün əsas bazadır;
Ümumişlək səciyyə daşıyır; Dili xarici təsirlərə məruz qalmaqdan qoruyur; Neytral leksika səciyyəlidir;
Qohum dillərin lüğət tərbibi ilə yaxınlıq təşkil edir.
Dilin lüğət tərkibi ilə lüğət fondu arasında qarşılıqlı münasibətlər mövcuddur və onlar bir-birinə təsir
edərək tərkiblərində olan sözləri dəyişə bilirlər. Onların hər ikisi dəyişir, zənginləşir, inkişaf edir. Lakin lüğət
fondu lüğət tərkibinə nəzərən daha çox sabitdir. Onun dəyişməsi üçün uzun bir zaman, əsrlər lazımdır. Lüğət
tərkibi isə müntəzəm şəkildə inşikaf edərək daha çox dəyişir və bu səbəbdən də həcmcə lüğət tərkibi daha
böyük olur.
TERMİNLƏRİN DİLİN LEKSİK SİSTEMİNDƏ YERİ VƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
İskəndərova H.Ş.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: h.isgandarova@gmail.com
Azərbaycan dilinin leksik tərkibində xüsusi lay təşkil edən söz qruplarından biri də terminlərdir.
«Termin» latın mənşəli «terminus» sözündən götürələrək mənası hədd, hüdud, sərhəd, mərz deməkdir.
Terminləri öyrənən dilçilik sahəsi isə terminologiya adlanır. Terminologiya müxtəlif elm sahələrini əhatə edən
terminlərin məcmusunu özündə ehtiva edir.
Terminlər dilin surətlə inkisaf edən, zəngiləşən, tez dəyişən hissəsidir və onlar müstəqil və aydın mənaya
malik olur. Bu qrup sözlərin özünəməxsus bir sıra xüsusiyyətləri vardır: yığcamlılıq, konkretlik,
azkomponentlilik, sistemlilik, üslubi neytrallıq, işlədilmə məhdudiyyəti, normativlik və s. Həmçinin
terminlərdə yeni söz yaratma qabiliyyəti məhduddur və onlar dildə emosionallılıq, obrazlılıq, məcazilik yarada
bilmir. Bundan başqa bu qəbildən olan sözlərin adətən sinoniminə də rast gəlinmir.
Bütün terminlər söz olduğu halda, bütün sözlər termin deyildir. Terminlərin mənaları dar olur. Lakin bu
qrup sözlərlə ümumişlək sözlər arasına kəskin sərhəd qoymaq olmaz. Çünki ola bilər ki, bu gün adi söz kimi
işlənən hər hansı bir söz gələcəkdə terminə çevrilsin. Eləcə də, ola bilər ki termin müəyyən müddətdən
cəmiyyətin inkişafı ilə əlaqədar ümumişlək sözə çevrilsin.
Terminlər işlənmə dairəsinə görə məhdud dairədə işlənən aktiv söz ehtiyatına daxildir. Bu qəbildən olan
sözlər elmin dar çərçivəsində işlənir. Terminologiya sahəsinə elmi, texnikanın, təsərrüfatın, ictimai və mədəni
həyatın və sair anlayışlarını dəqiq və aydın əks etdirən sözlər daxildir. Bu sözləri yalnız həmin elm sahəsi ilə
məşğul olan şəxslər başa düşə bilir. Terminlər adi danışıqda anlaşıla bilmir və bu sözləri dildə işlətdikdə
ağrılıq yaranır. Onlara, əsasən, ədəbi dilin elmi üslubunda müraciət olunur. Lakin buna baxmayaraq biz bədii
üslubda da terminlərlə rast bilərik. Yazıçının bədii ədəbiyyatda termin sözləri işlətməsinin bir neçə səbəbi
vardır:
1. Obrazın iş fəaliyyəyi ilə əlaqədar: Bizi manqalara vzvodlara böldülər. Özümüzdən onbaşılar seçdilər
və dedilər ki, işimiz burada səngər qazmaq olacaq. (İ.Şıxlı);
2. Obrazın vəzifə və rütbəsini bildirmək üçün: Sapyorlar indiyə qədər yol-iz olmayan meşələri doğrayıb
üç metr enində keçid açır, ağacları yan-yana düzüb yol düzəldirlər.(İ.Şıxlı);
3. Obrazın danışıq tərzini nümayiş etdirmək üçün: Sonra Kosa stoldan kənara çəkilib... Paykom Dəmirov
buyruq verib, əlini ağdan qaraya vurmayan bir sahibi-mənsəbdir. (S.Rəhimov);
4. Bədii ədəbiyyatda satiranın qüvvətləndirmək üçün:
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Yağlı-yavan, nə düşdü, yeyirsən iştahla sən.
Nə diabet eşidib, nə min yara bilirsən,
Sənin gündüzün gündüz, gecən adi gecədir
Nə soruşan var, sənin qan təzyiqin neçədir?
Nə nihilist deyən var, nə də ki, kosmopolit. (R.Rza)
Terminlər monesemantik olmalı, işlənmə darəsində asılı olmayaraq məcazi mənada işlənməməli və
çoxmənalılıq ifadə etməməlidir. Termin bədii nitqdə işləndikdə öz mənasını itirə və ya dəyişə bilər. Bu zaman
həmin söz terminlik xüsusiyyətini itirərək adi sözə çevrilir. Məsələn: kompüter, düz xətt və s.
Bəzən terminlərdə ortaq sözlər ola bilər. Belə ki, eyni termin iki və daha artıq elmdə istifadə oluna bilər.
Məsələn, tembr, tezlik kimi terminlər həm dilçilikdə, həm də fizikada işlədilə bilən terminlərdir.
Dilin daxili imkanları əsasında leksikanın genişlənməsində termin yaradıcılığı aparıcı və önəmli mənbə
kimi qiymətləndirilir. Bu mənbə ümumi xalqın yaradıcılığı olub, ümumxalq dili səciyyəsi daşıyır. Ümumxalq
dili vasitəsilə yaranan termin yaradıcılığı dedikdə isə dilə daxil olan və öz varlığını sübut edən sözlərin məna
və ya struktur dəyişkənliyi əsasında elm və texnikanın konkret sahələrinə aid olan, həmin sahələrdə sıx
işlədilən termin leksikası nəzərdə tutulur.
BƏDİİ TƏRCÜMƏNİN BƏZİ NƏZƏRİ PROBLEMLƏRİ HAQQINDA
İsmayılova F.Y.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: fidanbashirli@gmail.com
Bədii əsərin tərcüməsi zamanı əsas məqsəd orijinal əsərin oxucularında yaranmış emosiya və
təəssüratları tərcüməni oxuyanlara da bəxş etdirməkdir. Deməli, bədii tərcümə nəzəriyyəsində əsas məsələ
orijinal əsərin bədii fikirinə yaxın, əsərin orijinalı qədər oxunulabilən və eyni zamanda əsərin üslubu və
müəllifin fərdi üslubunu qoruyan əsərin yaranmasıdır.
Tərcümə хаlqlаr аrаsındа qаrşılıqlı ədəbi-mədəni əlаqələrin hərtərəfli inkişаfı və fоrmаlаşmаsı üçün ən
zəruri vаsitələrdən biridir. Müхtəlif аdət - ənənəyə, tаriхə, mədəniyyətə mаlik оlаn хаlqlаr biri-birilə dаhа
yахındаn tаnış оlmаq yоlunu məhz tərcümə vаsitəsində görmüşlər. Bu qаrşılıqlı mədəni əlаqələr, ilk növbədə
Аzərbаycаn – polyak
və еyni zаmаndа polyak - Аzərbаycаn ədəbi əlаqələri məsələsi milli
ədəbiyyаtşünаslığımızdа müхtəlif məzmundа öz əksini tаpmışdır.
Məlumdur ki, mənalı hər sözün tərcüməsi mümkündür, lakin məxəz mətndəki hər üslubi priyomu eynilə
çevirmək mümkün deyil. Labüd itkilər məhz belə hallarda baş verir. Ümumiyyətlə, mətnin dərki üçün onun
təhlili lazımdır.
Məlumdur ki, dünyаnın hər bir хаlqı və оnun cаnlı dili özünəməхsus frаzеоlоji zənginliyə mаlikdir,
özünün оbrаzlılığı və еmоsiоnаllığı ilə sеçilir. Dərin fəlsəfi mənа kəsb еdən frаzеоlоji ifаdələrdən məhаrətlə
istifаdə оlunmаsı həmin əsərlərin milli xüsusiyyətlərini, idеyа məzmununu, bədii-еstеtik siqlətini bir dаhа
аrtırır. Bütün bunlаr isə həmin хаlqın tаriхi, аdət-ənənəsi, sоsiаl həyаt tərzi, mədəni-mənəvi zənginliyi və digər
zəruri аmillər hеsаbınа mеydаnа gəlir. Bu isə о dеməkdir ki, frаzеоlоji sаbit birləşmələr хаlqın həyаt
təcrübəsini, оnun ədəbi-fəlsəfi müdrikliyini, tutduğu dünyəvi mövqеyini, məişət və mədəniyyətini və digər
хüsusiyyətləri özündə bilаvаsitə cəmləşdirir. Bununlа yаnаşı, həm də milli kоlоriti müəyyənləşdirir, оnu
tənzim еdir və ədəbi-bədii prоsеsin cаnlаnmаsındа ən zəruri bir vаsitəyə çеvrili. Bunа gorə də оnlаrı bаşqа dilə
tərcümə еdərkən izаhlı tərcümədən, yахud kаlkа yоlu ilə tərcümədən istifаdə оlunur. Frаzеоlоji vаhidlər
tərcümə еdilərkən bаşqа dildə оnun qаrşılığı, еkvivаlеnti yохdursа, оndа оnun sinоnimi, yахud uslubi
bахımdаn yахın оlаnlаrı sеçilir.
Оrijinаl əsərlərdə еlə аtаlаr sözü və məsəllərə rаst gəlmək оlur ki, bunlаr tərcüməçidən böyük ustаlıq,
gеniş frаzеоlоji məlumаt və хаlq yаrаdıcılığını dərindən bilməyi tələb еdir. Еlələrinə də təsаdüf еtmək
mümkündür ki, еkvivаlеnti оlduğunа görə ciddi аrаşdırmаlаrа еhtiyаc qаlmır. Ümumiyyətlə, tərcümə еdilmiş
bədii uşаq nəsrində istifаdəsi zəruri оlаn аtаlаr sözü və məsəlləri аşаğıdаkı kаtеqоriyаlаrа аyırа bilərik:
Fоrmа və məzmunа gorə bаşqа dillərdə еkvivаlеnti оlаn аtаlаr sözləri və məsəllər.
Bunlаr tərcümə еdilən zаmаn еlə də çətinlik yаrаtmır. Məsələn,
- Powtarzanie jest matką wiedzy- Təkrar biliyin anasıdır.
- Co masz dziś uczynić, nie odkładaj na jutro- Bu günün işini sabaha qoyma.
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- Coś rosnie jak grzyby po deszczu- Yağışdan sonra çıxan göbələklər kimi
Əsas məqsəd verilən ifadələrin tərcümə dilində düzgün verilməsi, mənasının tamlığı ilə çatdırılmasıdır.
Əgər hansısa bir birləşmənin heç bir adekvatı yoxdursa, tərcümə transformasiyalarından istifadə edərək, ona
oxşar bir ifadə tapmaq və yaxud hərfi tərcümə edərək sonra qeyd bölməsində onun izahını vermək, mənanı
oxucuya ötürmək mütləqdir.
BƏDİİ TƏRCÜMƏNİN ÜSLUB PROBLEMİNİN BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİNƏ DAİR
İsmayılova F.Y.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: fidanbashirli@gmail.com
Bədii tərcümənin əsas kriteriyalarından biri orijinal mətnə mənaca yaxınlıqla yanaşı əsərin üslubu və
müəllifin fərdi üslubunun qorunması hesab olunur. Keyfiyyətli tərcümə oxucu tərəfindən tərcümə yox, demək
olar ki, doğma dildə yazılmış mətn kimi qəbul edilməsi, tərcüməçinin peşəkarlığının göstəricisidir. Bununla
yanaşı orijinal əsər yazıldığı dilin mədəniyyətinə mənsubdur, müəyyən üsluba sahibdir və yazıçının fərdi
üslubunun təzahürü hesab olunur. Əsərin fərdi üslubunda yazıçının bədii fikirinə müvafiq olaraq istifadə
olunmuş bütün dil vasitələri bir-birinə daxilən bağlıdır və estetik cəhətdən təsdiqini tapmışdır.
Tərcümədə mətn, söz, cümlə və cümlədən kiçik dil vahidlərinin tərcüməsinə tətbiq edilən üsul və
prosedurlardan əlavə tərcümədə əsrlər boyu formalaşmış qaydalar da var ki, bunlar tərcümə qanunları, tərcümə
prinsipləri adı altında məşhurdur. Belə qayda və yaxud prinsipləri ilk dəfə A.F.Tyler tərəfindən irəli
sürülmüşdür.
Bu tezisdə Аzərbаycаn dilindən polyak dilinə tərcümə olunmuş “Baśnie Azerbejdżańskie” əsərinə
müraciət edəcəyik və tərcümə zamanı qarşıya çıxan bəzi üslub problemlərini araşdırmağa çalışacağıq.
Məlumdur ki, tərcümə əsasında xalqlar və mədəniyyətlər arasında fikir, düşüncə və hisslərin mübadiləsi
baş verir. Oxucu orijinalı hərfi mənada deyil, öz anladığı mənada qəbul edir. Tərcümə əsnasında mətnin
ideyasını mümkün qədər dəqiq ötürmək üçün bədii obrazı hiss etmək, müəllif üslubunu və fikrini qorumaq
vacibdir. Deməli, bədii tərcümədə əsas məsələ orijinal əsərin bədii fikirinə yaxın, əsərin orijinalı qədər
oxunulabilən və eyni zamanda əsərin üslubu və müəllifin fərdi üslubunu qoruyan əsərin yaranmasıdır
“QARA” SİFƏTİNİN MƏCAZİ İŞLƏNMƏSİ
İsmayılova R.H.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: ismayilova.raksana@bk.ru
İnsan təfəkkürü hər zaman obrazlılığa meyl göstərir. Sözün semantikasından əmələ gələn məcazlar da
bu sonsuz obrazlı insan təfəkkürünün məhsullarıdır. Dildə istifadə edilən rəng çalarlarının zənginliyi etnik
mədəniyyətin həyat tərzindən, xüsusiyyətlərindən və məişətindən də bəhrələnir. “İnsanların iş fəaliyyətindən
asılı olaraq rəng çalarlarının bir dildə üstünlük təşkil etməsini qanunauyğunluq hesab etmək olar”.
Morfoloji cəhətdən formalaşmayan sifət şəkilçisi olmayan sözlərdən lüğəti mənasına görə fərqlənir.
Sifəti başqa nitq hissələrindən ayıran əlamətlərdən biri onun lüğəti mənasıdır. Belə ki, book, monument, school
və s. kimi sözlər lüğəvi mənasına görə isimlərə; black, long, large kimi sözlər sifətə aid edilir; çünki book,
monument, school sözlərində əşyalıq mənası; black, long, large sözlərində əlamət və yaxud keyfiyyət bildirmə
xüsusiyyəti vardır. Rənglər dildə tez - tez metaforik şəkildə dəyişdirilərək istifadə edilir. Bunun nəticəsində
onlar dilin aktiv leksikasına daxil olurlar və rənglər sistemini zənginləşdirirlər; orange, purple, blue, green və
s. “Rəng” anlamı dünyanın dil mənzərəsindən, xalqların milli dəyərlərindən, mental təfəkküründən xüsusilə
asılıdır.
Ətrafımızdakı bütün konkret və maddi aləmin müxtəlif formaya, ölçüyə və qəlibə malik olduğunu
bilirik. Qara və ağ – həyatımızda ən cox rastlaşdığımız rənglərdir. Kömür rəngi olan qara rəngin funksiyası
həddindən artıq çoxdur və o, qoşulduğu sözlərlə birlikdə müxtəlif mənalar kəsb edə bilir.
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İngilis dilində “black” sifəti ilkin, həqiqi məna olaraq kömürün, gecənin rəngini bildirir: “She had curly
black hair”.- Bu cümlədə məcazlıq olmadığı üçün Azərbaycan dilinə birbaşa tərcümə edilir: “Qızın qıvrım,
qara saçları var idi”. Bu rəng həm də “people” - “insan” sözü ilə birləşərək irq, yəni dərilərinin rəngi qara olan
insanları ( Ancaq bu ifadə təhqiramiz hesab edilir.) bildirir: “Dilemmas faced by black people”. Azərbaycan
dilində bunun qarşılığı “qaradərili”dir. “Black” sifəti müxtəlif sözlərə qoşularaq fərqli, yeni mənalar yaradır.
Oxford lüğətinə əsasən “black” sifətinin ifadə etdiyi mənalardan biri də “südsüz qəhvə və ya çay”dır: “two
black coffees, please”. Biz bilirik ki, “black” qəzəbin, nifrətin, depressiyanın rəngidir: “She had been in a really
black mood”. “The future looks pretty black”. “Beat somebody black and blue” - bədəni yaralarla örtəcək
qədər döymək. Azərbaycan dilində bu ifadənin qarşılığı “döyülməkdən gömgöy göyərmək”dir. “Not as black
as he/she/it is painted”. - “He is not very friendly, but he is not as black as he is painted”. - “O, çox səmimi
deyil, ancaq deyildi qədər də pis deyil”. “The pot calling the kettle black” - “Kor kora kor deməsə bağrı çatlar”.
“Black magic” - qara magiya; “a black spot” - yolda tez-tez qəzaların baş verdiyi yer deməkdir. Bu ifadədə
“black” sifəti “spot” ismi ilə birləşərək yeni məna qazanmışdır. Azərbaycan dilində bu ifadənin qarşılığı olaraq
bəzən “kor nöqtə” söz birləşməsindən istifadə edilir. “Black market” - qara bazar.
“Qara” rəngin Azərbaycan dilində işlənmə hallarına baxsaq çox maraqlı nümunələr qeyd etmək olar.
Misal olaraq qeyd edə bilərik ki, həm müasir adlarda (Qarakazım, Qaravəli və b.) , həm də qədim adlarda
(Qaraxan, Qaragünə, Qaraca Çoban, və b.) işlənmiş “qara” çoxmənalıdır. Belə bir fikrə görə adlardakı “qara”
sifəti xaqanlıqda xanların titulunu bildirmək üçün istifadə edilib. Başqa bir fikrə əsasən isə “qara” “titul”
mənasını yox, “ başçı, böyük” mənasını ifadə edir.
Qara zülmət, hüzr, ağırlıq, ölüm rəmzidir. Məşhur bir türk mahnısında “Siyah geymə söz olar” ifadəsi
işlənmişdir. Çünki qara rəng geyinmək ölüm, yas mənasını ifadə edir. Yasa gedənlər həmişə qara rəng
geyinirlər. ( “to be dressed in black” ). Hətta evlənməmiş, cavan ölən birinin yas mərasimini də “qara toy”
adlandırırlar. Qara rəng başqa məcazi mənalarda da işlənir. Məsələn, “qara bulud kimi dolmaq” - ( “to feel
blue”), “üzün qara olsun”, “qara günə qalmaq” kimi fikirlərdəki qara rəng yalnız rəng yox, həyat fəlsəfəsi kimi
də qəbul olunur. Qara rəngin ifadə etdiyi məcazi mənalardan biri də uğursuzluqdur. Dilimizdə işlənən
“qabağından qara pişik keçmək” ifadəsi buna yaxşı nümunədir.
Nitqimizi sifətsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Çünki sifətsiz fikrini dinləyiciyə dəqiq çatdırmaq
mümkün olmaz. Sifət əlamət və keyfiyyətin əsasıdır, özüdür. Buna görə də alimlər sifətə həssas yanaşırlar.
İstər ingilis, istərsə də Azərbaycan dilində sifətləri müəyyənləşdirmək üçün həm onların mənalarına, həm də
vəzifə və dərəcələnmələrinə əsaslanırlar.
METAFORA - MƏCAZİ ÇALAR KİMİ
İsmayılova R.H.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: ismayilova.raksana@bk.ru
Sözün etimologiyasından aydın olduğu kimi, “metafora” termini müəyyən bir keyfiyyətin və ya
xüsusiyyətin bir obyekt üzərindən başqa bir obyekt üzərinə köçürülməsidir. Dilçilikdə metafora sözün əlavə
məna çaları qazanması kimi qəbul edilir.
Metafora dildə məcazi mənalı söz və söz birləşmələri yaratmağın əsas yoludur. Buna görə də o, mənanı
xüsusi məfhum kimi öyrənib araşdıran semasiologiyanın predmeti hesab edilir. Dildə sözlərin metaforik olaraq
mənalarını dəyişməsi prosesi daimi olaraq baş verir. Bu metaforik məna dəyişməsi prosesi dildə hər zaman
yeni-yeni obrazlar, məna və sözlər yaratmağa kömək edir. Misal üçün “mud in your eye - said Pilon”.
(gözündəki palçıq - dedi Pilon) (Con Steynberq). Bu ifadədəki sözlər sözün əsl mənasında alınarsa mənasız
olacaqdır. “Yəhərinizdə palçıq var” və ya “gözünüzdə palçıq ola bilər”. Çağdaş İngilis dilində bu deyim,
sağlamlıq, rifah diləyini ifadə edir. Beləliklə, deyimdən düzgün şəkildə danışmağın tərkib hissələrinin hərfi
mənası ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Məcazın ən ifadəli növü olan metafora bədii təsvir vasitəsi kimi də qiymətləndirilir. Bədii təsvir
vasitələrində mühüm rol oynayan metaforalar ifadə olunan fikrin əlamətlərini müəyyənləşdirir. Bəzən insan
biri haqqında danışarkən onun xarakterini təsvir etmək üçün hər hansı heyvanın xarakterinə bənzədir: Qızın
maral baxışları vardı. Durna gözlüm mahnısını sənə həsr etmişəm və s. Bəzən isə insanların xüsusiyyəti
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əşyalaşır. Məsələn: Kamilin ayaqqabısının burnu palçığa bulaşmışdı. Qazandakı südün üzü tamam qarışmışdı
və s.
Bədii ədəbiyyatda tez-tez insanlara və digər canlılara aid olan əlamətlərin, keyfiyyətlərin cansızların və
təbiətin üzərinə köçürülməsi ilə yaradılan metaforalara müraciət edilir. Adətən şairlər və yazıçılar öz əsərlərinə
gözəllik, canlılıq, obrazlılıq vermək üçün metaforalardan çox istifadə edirlər. Aşıq Ələsgərin “Dağlar”
qoşmasının aşağıdakı misraları buna gözəl nümunədir:
“Ağ xələt bürünər, zərnişan geyməz,
Heç kəsi dindirib keyfinə dəyməz,
Sərdara söz deməz, şaha baş əyməz,
Qüdrətdən səngərli, qalalı dağlar”.
Araşdırmalara əsasən deyə bilərik ki, ingilis dilində metaforanın maraqlı tarixi əsasları var. Xüsusilə gül
adlarının yaranma tarixi bu baxımdan maraqlı hesab edilir; bu adlar assosiativ bənzərliyə əsaslanır. Misal üçün
“Canterbury Bells” – bu çiçəklər Kenteberi zəvvarlarının atlarından asılan zənglərə bənzədiyi görə onlara
“Canterbury Bells” adı verilibdir. “Bachelor's button”, “the dandelion”. Sonuncu sözün mənşəyi “the teeth of
a lion”, latınca dens – tooth + leo – lion, fransızca “dent de lion” kimidir.
Dünyaca məşhur şəxsiyyətlərin ingilis dilində işlətdiyi bəzi metaforalar: “Chaos is a friend of mine”
(Bob Dylan). “A good conscience is a continual Christmas” (Benjamin Franklin). “All the world's a stage, and
all the men and women merely players. They have their exists and their entrances” (William Shakespeare).
“America has tossed it's cap over the wall of space” (John.F.Kennedy).
Adətən müəllif iki müxtəlif obyekt arasında oxşar, ortaq əlamət gördükdə məna dəyişməsi, yəni
metafora baş verir. Ancaq iki obyekti birləşdirən bir ümumi əlamət onların oxşarlığına dəlalət etmir.
İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ FORMACA SADƏ, MƏZMUNCA
MÜRƏKKƏBLƏŞƏN CÜMLƏLƏR
İsmayılova X.M.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: ismailovakhayala@gmail.com
Dilçilik elmi digər elm sahələri ilə yanaşı, insanların gündəlik həyat tərzi və onların ehtiyacları ilə sıx
bağlıdır. Dildə yaranan yeni ifadələr və mürəkkəb konstruksiyalar dil daşıyıcılarının ehtiyacından irəli gəlir.
Dil daşıyıcıları fikri ifadə etməyin müxtəlif yollarından istifadə edirlər. Fikri yığcam ifadə etmək üçün dildə
quruluşca sadə olan, lakin mürəkkəb məzmunlu cümlələr formalaşır. Belə cümlələri həm də sadə geniş
cümlələr kimi adlandırmaq olar. Məzmunca mürəkkəbləşmə dedikdə mürəkkəb quruluşlu cümlələr nəzərdə
tutulmur. Belə cümlələr quruluşca sadə olur, lakin tərkibində feili birləşmələrdən, mürəkkəb
konstruksiyalardan istifadə olunur. Beləliklə sadə cümlələrin məzmunu daha da dolğunlaşır.
İngilis və azərbaycan dillərində feili tərkiblər fikir ifadə etmək cəhətdən bəzi hallarda budaq cümlələrlə
sintaktik sinonimlik təşkil edirlər. Müasir ingilis dilində feili tərkiblər dedikdə məsdər (the infinitive), cerund
(the gerund) və feili sifət (the participle) tərkibləri nəzərdə tutulur. Belə tərkiblər sadə cümlə daxilində müxtəlif
sintaktik funksiya daşıyaraq onun bir komponenti kimi çıxış edirlər. Aşağıdakı nümunələrdə feili tərkiblər
budaq cümlələrlə adekvatdır:
When we reached the top of the mountain, we were too tired to do anything. (Adverbial clause) –
Dağın zirvəsinə çatanda nəsə etməyə taqətimiz yox idi.
Reaching the top of the mountain we were too tired to do anything. (Participial combination) - Dağın
zirvəsinə çatanda nəsə etməyə taqətimiz yox idi.
After they had repaired the car, they drove on, though it was past midnight. (Adverbial clause) –
Maşını təmir etdikdən sonra gecə yarısı olmağına baxmayaraq yollarına davam etdilər.
Having repaired the car they drove on, though it was past midnight. (Participial combination) –
Maşını təmir edərək gecə yarısı olmasına baxmayaraq yollarına davam etdilər.
Nümunələrdə zərflik budaq cümlələri feili tərkiblərlə ifadə olunub. Feili tərkiblərin işləndiyi cümlələr
məzmun etibarilə mürəkkəbləşən lakin quruluşca sadə olan cümlələrə nümunədir. Mürəkkəb cümlələr bu yolla
sadələşərkən cümlələrdən biri transformasiyaya uğrayır və feili tərkiblə ifadə olunur. Göstərilən nümunələrdə
budaq cümlələr feili sifət (the participle) tərkibləri ilə ifadə olunmuşdur. Tərkib formasına düşmüş belə
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konstruksiyaları bəzi dilçilər “transform” adlandırırlar. Bu feili tərkiblərin və ya transformların
komponentlərini artırmaq da mümkündür.
Müasir azərbaycan dilində də belə tərkiblərə rast gəlmək olar. Dilimizdə məsdər, feili sifət və feili
bağlama tərkiblərindən istifadə olunur. Bu tərkiblərin özləri də quruluşca sadə və mürəkkəb ola bilirlər. Sadə
cümlələrin tərkib hissəsi olan feili birləşmələrə nəzər salaq:
Feili bağlama tərkibli sadə cümlə - Bəzi kələ-kötür ifadələri belə fikir və məna ilə dolu olduğundan
qulaqlara xoş gəlmirdi.
Feili sifət tərkibli sadə cümlə - Hər gün axşama kimi burada oturanlar da indi gəlməmişdilər.
Məsdər tərkibli sadə cümlə - Bir gül açılmaqla bahar olmaz. (Atalar sözü).
Aşağıdakı nümunədə isə dilimizdə işlənən tabeli mürəkkəb cümlə feili tərkib vasitəsilə
sadələşdirilmişdir:
Mən elə bilmişdim ki, bu kişi də növbə gözləyənlərdən biridir. – Mən bu kişinin də növbə
gözləyənlərdən biri olduğunu bilmişdim .
Beləliklə, bu qənaətə gəlmək olar ki, iki və ya daha çox cümləni bir cümlə halında birləşdirib daha
lakonik şəkildə ifadə etmək üçün feili tərkiblərə dildə ehtiyac yaranır. Feili tərkibli belə sadə cümlələr bir çox
tabeli mürəkkəb cümlələrlə sintaktik sinonimlik yaradır və bir-birini nitqdə əvəz edə bilirlər.
SÖZÖNLÜ İDİOMLARIN SEMANTİKASI
İsmayılzadə F.O.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: fatm-95@mail.ru
Müasir dövrdə İngilis dili dünya xalqları arasında ünsiyyət vasitəsi kimi ən çox istifadə olanan dildir.
İngilis dilindəki idiomatik ifadələrin işlənmə mexanizmi müxtəlif millətlərin nümayəndələrinin
kommunikasiyası prosesində idiomatika sahəsində meydana çıxır.
İdiomatik vahidlər sözlərin, söz birləşmələrinin və cümlələrin məcazlaşmaqla semantik bütövlük,
işlənmə sabitliyi, struktur qapalılıq əldə etməsi və bununla da yeniləşərək idiomatikləşməsi nəticəsində
yaranmışdır. Bu proses İngilis və Azərbaycan dillərinin müxtəlif inkişaf mərhələlərini – təşəkkül, keçid və
sabitlik mərhələlərini əhatə edir. İdiomatik vahidlərin semantik bütövlük dərəcəsi bu mərhələlərlə bağlıdır.
Frazeoloji vahidlərin tərkib hissəsinə çevrilmiş söz frazeoloji vahidlərin xarici forması və semantik
quruluşunun yaradılmasında iştirak edir. İdiomların formalarının tərkibi frazeoloji vahidin xarici formasının
elementləridir. Komponent tərkibi dedikdə, frazeoloji vahiddə sərbəst bir sözün qrammatik xüsusiyyətlərini
itirən, əvvəlki mənasının ayrı-ayrı elementlərini inteqralın elementlərinə çevirən bir söz nəzərdə tutulur.
Frazeoloji vahidlərin, eyni zamanda sözün mənasını qoruyur.
İdiomlar fərqli funksional üslublarda istifadə olunur, buna görə fərqli üslub xüsusiyyətlərinə sahib ola
bilərlər. Ümumiyyətlə çox sayda deyim forması aşağıdakı əlaqə ilə istifadə olunur:
Bu problem dildə çoxdur və müəyyən bir maraq, müqayisəli tədqiqatlar tələb edir. Hər bir dilin leksiksemantik qrupları öyrənilir və müqayisə olunur. Bu problem bütün dillər üçün olduqca aktualdır. Müəyyən
qanunauyğunluqlar üzərində qurulmuş dil sistemi qrammatik və leksik baxımından frazeoloji vahidləri təşkil
edərək, dilin lüğət tərkibinin formalaşmasına təsir edir. Başqa sözlə desək, frazeoloji vahidlərlə dilin lüğət
tərkibi arasında əlaqə mütləqdir, çünki bu vahidlər ümumiyyətlə dilin leksik-semantik və qrammatik
strukturunun bir hissəsidir, dilin yarımsistemlərindən (lüğət tərkibindən) birini təşkil edir.
MÜASİR İNGİLİS DİLİNDƏ SÖZÖNLÜ İDİOMLARIN İFADƏSİ
İsmayılzadə F.O.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: fatm-95@mail.ru
İngilis dili idiomların 15 tematik qrupu – mifologiya və qədim tarix, insan və bədən hissələri, ev, yemək,
iş, dükan, idman, heyvanlar, nəqliyyat, səyahət, ay və gün adları, ölkələrin, şəhərlərin adları, küçələr və
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millətlər, müvəffəqiyyət və uğursuzluqla əlaqəli idiomlar, rəng idiomları, dövrün idiomları şəklində
mövcuddur. 15 qrupda 200-ə yaxın deyimin olduğu məlum olub. İngilis dilində bir neçə min idiom olduğunu
qeyd edə bilərik. Bu idiomları bilməkdə çox fayda var. İnsanlar üçün böyük praktik dəyərlərdir. İdiomlar –
mənası tərkib hissələrinin hərfi mənasından fərqlənən davamlı bir ifadədir. Deyimlər əsasən dəyişməz və çox
vaxt məntiqsiz olan müxtəlif quruluş və birləşmələrə malikdir və əsas qrammatik qaydalara tabe olmaya
bilərlər.
İdiomlar olduqca aydın ola bilər (in general – ümumiyyətlə; at first – ilk; the root of all evil – bütün
pisliklərin kökü) və ya çox qaranlıq (on end – davamlı; pack it in – bitir; high and law – hər yerdə; hard cash
– nağd). Bəzi başqa idiomlar bənzətmələrdir (brave as lion – şir kimi güclü; as the crow flies – ən qısa yol).
Atalar sözləri və deyimləri də idiomatik ola bilər (Every cloud has a silver lining – Hər qaranlıq gecənin işıqlı
səhəri var; Walls have ears, care killed the cat – Yerin də qulağı var ). İdiomların niyə bu qədər qeyri-adi
quruluşa və ya söz seçimlərinə malik olduqlarını və ya əsas qrammatik qaydalara əməl etmədiklərini
soruşmağın mənası yoxdur. Yalnız deyimlərin İngilis dilinin çətin bir bölməsi olduğunu qəbul edək.
İngilis dilinin min illik tarixi var. Bu zaman ərzində insanların rahat şəkildə istifadə edə biləcəkləri və
uğurlu olduqlarını gördükləri çox sayda ifadələr toplanmışdır. Beləliklə dilin xüsusi bir təbəqəsi –
frazeologiya, müstəqil məna daşıyan sabit ifadələr toplusu yaranır. İngilis dilini öyrənmək onun
frazeologiyasını bilmədən son dərəcə çətin olar. İngilis dilinin frazeologiyasını bilmək həm bədii, həm də
publisistik ədəbiyyatı oxumağı olduqca asanlaşdırır. Frazeoloji vahidlərin ağlabatan istifadəsi nitqi daha
idiomatik edir. Sözün əsl mənasında tərcümə olunmayan, amma düşünülərək qavranılan frazeoloji ifadələr
dilin estetik cəhətini artırır. Müxtəlif rəng çalarlarının, deyimlərin köməyi ilə dilin məlumat aspekti
dünyamızın, həyatımızın hissiyyatlı-intuitiv təsviri ilə tamamlanır.
Müasir İngilis dilində idiomlar elmi tədqiqat bacarığı sayəsində aşağıdakı istiqamətlərdə tədqiq olunur:
1. Mövzu ilə bağlı mövcud ədəbiyyatlar öyrənilir;
2.Ədəbiyyatdan, lüğətlərdən, şəkillərdən istifadə edilərək idiomlar və problemləri barədə faktiki
məlumatları toplanaraq təhlil olunur;
3. Material əsasında İngilis dilində olan deyimlər qruplara təsnif edilərək bir neçə müasir İngilis
idiomları müəyyənləşdirilir və bu idiomların digər dillərdə işlədilməsi tədqiq olunur.
DİL VƏ MƏDƏNİYYƏTİN QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ
Mehdiyeva N.A.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: new_way_910@mail.ru
Mədəniyyət insanların qarşılıqlı əlaqələrinin nəticəsidirsə, ünsiyyət müəyyən bir toplum içindəki
mədəni təzahürləridir. Bəzi filosoflar ünsiyyəti bütün cəmiyyət tərəfindən başa düşülən, müəyyən bir dilin
köməyi ilə mübadilə olunan mesajlardan ibarət olduğunu söyləyir. Mədəniyyətin kommunikativ təzyiqi fərqli
kontekstləri bir-birinə bağlamaqla yanaşı, gerçəkliyi də tərənnüm edir.
Hər cəmiyyət üçün dünyanı qavramaq fərqlidir. Bu fikri təhlil etsək bir dildə danışmağın insanın bir
mədəniyyətə sahib çıxması nəticəsinə gələrik. Bu prinsipə əsaslansaq başqa bir mədəniyyəti bilmək, onun
dilini bilməkdir. Bugün mədəniyyətlərarası qarşılıqlı əlaqələr çox yayılmışdır. Ünsiyyət mənşəyi və inancları
özündən fərqli insanları başa düşmək və onlarla ünsiyyət qurmaq istəyən hər kəs üçün lazımdır. Etnik bir
qrupun paylaşdığı dəyərlər, əsas fərziyyələr, davranış qaydaları, inanclar və münasibətlər mədəniyyət
dediyimiz şeyi təşkil edir. Bu xüsusiyyətlər qrupun fərdi üzvlərinin davranışlarına və hər bir üzv tərəfindən
göstərilən davranış mənalarını şərhlərinə təsir göstərir. Bir mədəniyyətin xüsusiyyətlərinin məcmusu dil
vasitəsi ilə ifadə olunur. Dil ayrıca müəyyən bir mədəniyyətə xas olan obyektləri göstərmək üçün istifadə
olunur. Bütün bunlar o deməkdir ki, başqa bir dili öyrənmək və öyrətmək beynəlxalq ünsiyyət və əməkdaşlıq
üçün vacibdir. Başqa dilləri bilmək digər ölkələr və hər birinin özünəməxsus mədəniyyətləri haqqında
məlumatları mənimsəməyi asanlaşdırır.
Dil öyrənilir, yəni mədəni olaraq ötürülə bilər. İnsanlar dil və mədəniyyətlərini doğulduqları
cəmiyyətdən öyrənirlər. Öyrənmə müddətində zaman-zaman idrak qabiliyyətlərini də inkişaf etdirirlər.
Məsələn, uşaq olarkən,ana dillərini ailələrində və kənarda qarşılaşdıqları təsadüfi sözlərə məruz qalmaqla
mənimsəyirlər. Məktəb yaşına çatdıqda onlara ana dil yanaşı digər dillər də öyrədilir.
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Mədəniyyət böyük bir hissədə, şifahi və yazılı nitq vasitəsilə ötürülür. Digər tərəfdən insanların
mədəniyyəti dünya dilləri qədər fərqlidir. Sənayeləşmiş ölkələrdə dildə dəyişikliklər daha sürətli olur.
Mədəniyyət təqlid yolu ilə deyil, şifahi təlimatla öyrənilir. Öyrənən hələ gənc olsa, bəzi təqlidlər ola bilər.
Danışıq dili cəmiyyət üçün çox sayda istifadə edilə bilən məlumatlar təqdim edir.
Bundan əlavə, yazılı nitqin tətbiqi mədəniyyətin yayılması prosesini artırır. Daimi yazılı əlaqələr
məlumatların yayılmasını asanlaşdırır. Bugün texnikanın, KİV-in sürətlə yayılması dilin öyrənilməsini
dünyanın hər yerində yaşayan insanlar üçün əlçatan edir. Beləliklə, dünya sosial, siyasi, texnoloji və elmi
biliklərin sürətli ötürülməsindən, mübadiləsindən faydalanır.
Mədəniyyət toplumu birləşdirməsinə baxmayaraq bu toplum içərisində müxtəliflik mövcuddur.
Məsələn, yaşlı nəslin istifadə etdiyi nitq gənclərin istifadə etdiyi nitqdən fərqli ola bilər. İnsanlar onlayn
forumlarda eyni dildən fərqli bir formadan istifadə edə bilirlər ki, bu da media və klassik təlim keçmiş şəxslərin
istifadə etdiyi dildən xeyli fərqlənə bilər.
Mədəniyyət və dilin bir-birinə bağlanmasına imkan verən ən vacib və ən maraqlı amil, məlumatların
saxlanması və toplanması ilə əlaqədardır. Əslində, dilin bir insanın qazandığı bütün dəyərləri özündə
toplamağa imkan verən müəyyən bir xüsusi funksiyası var. Bir mədəniyyətdə yeni bir termin ortaya çıxan kimi
mütləq dildə öz ifadəsini tapır və əksinə. Minillik mənəvi mədəniyyət, xalqının həyatı şifahi və yazılı
formalarda, müxtəlif janrlarda - qədim salnamələrdə və dastanlarda müasir bədii əsərlərdə əks olunur. Dil və
mədəniyyət bir insanın baxışlarını, ənənələrini, vərdişlərini və gündəlik həyatlarında demək olar ki, hər şeyi
müəyyənləşdirir.
Beləliklə, son olaraq belə nəticəyə gəlirik ki, dil mədəniyyət deməkdir, mədəniyyət də dil deməkdir.
Hər ikisi bir - birilə vəhdət təşkil edir. Dil olmadan mədəniyyətin və ya mədəniyyət olmadan dilin mövcudluğu
sadəcə qeyri-mümkündür. Dili mədəniyyətsiz,mədəniyyəti isə dil olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil.
İNGİLİS DİLİNİN QLOBAL DİL KİMİ DİGƏR DİLLƏRƏ MƏNFİ VƏ MÜSBƏT TƏSİRLƏRİ
Mehdiyeva N.A.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: new_way_910@mail.ru
Qlobal bir dilin mövcudluğundan əldə ediləcək faydalar çoxdur, lakin bir sıra tədqiqatçılar mümkün
risklərə işarət edir. Ehtimal olunur ki, qlobal bir dilin olması insanları başqa dilləri öyrənməkdə
tənbəlləşdirəcək və ya bu imkanlarını azaldacaq. Bəlkə də, qlobal bir dil azlıqda olan dillərin yox olmasını
sürətləndirəcək və ya ən son ehtimal olaraq bütün digər dilləri lazımsız hala gətirəcəkdir. “İnsanın başqası ilə
danışmaq üçün yalnız bir dilə ehtiyacı var”, bəzən də “dünya dili qurulduqdan sonra digər dillər də yox olacaq”
deyə mübahisə edilir. Çox dil öyrənməyin vaxt itkisi olduğunu düşünənlərin də sayı az deyil. Yalnız bir dili
olan dünyanın daha yaxşı olacağına da inanan xeyli sayda insan vardır. Bəziləri bütün anlaşılmazlıqların
mövcud olmadığı belə bir dünyanın birlik və sülh dünyası olacağı fikrinə inanır. Əlbəttə ki, bu fikrin real olubolmadığını müəyyənləşdirmək çətindir. Bu arqumentlərin hər biri ingilis dilinə istinadla təsvir edilmişdir,
ancaq eyni dəlillər qlobal olma ehtimalı olan hər hansı bir namizəd dilə tətbiq edilə bilər.
Qlobal bir dildə ana dili olaraq danışanlarla rəsmi və ya xarici dil olaraq öyrənməli olanlarla müqayisədə
avtomatik olaraq güc mövqeyində olması məsələsi meydana çıxır. Mənfi cəhətlər, əlbətdə, realdır. Məsələn,
ingilis dilini ana dili kimi bilməyən elm adamlarının bu dili doğma dili kimi istifadə edən həmkarlarına
nisbətən, sözü gedən dildə məlumatları mənimsəməkdə daha çox vaxt sərf etməsi müşahidə olunur. Bunun
nəticəsi olaraq öz yaradıcılıq işlərini həyata keçirmək üçün yetəri qədər vaxtları qalmır. Hətta ehtimal oluna
bilər ki, tədqiqatlarını ingilis dilindən başqa dillərdə yazan insanların işləri beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən
nəzərə alınmasın.
Lakin, dil öyrənmə məsələsinə lazımi diqqət yetirilirsə, çatışmazlıq problemi kəskin şəkildə azalır.
İnsanlara erkən yaşlarda əyani təhsilinə başladıqları andan qlobal bir dil öyrədilərsə və bu dil davamlı təmin
edilərsə, vaxtında ortaya çıxan linqivistik səriştənin növü güclü bir ikidillilik yaradacaq. Dünyadakı uşaqların
təxminən üçdə ikisi ikidilli bir mühitdə böyüyür və bu səriştəni inkişaf etdirir. Amma ikinci dil öyrənmədə
əsas məqamlardan biri olan "nə qədər tezdirsə, o qədər yaxşıdır" fikri ilə əksəriyyətin razılaşdığını da müşahidə
edə bilirik.
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İngilis dilinin qlobal bir dil olaraq meydana gəlməsinin, xüsusən də, ingilis dilinin üstünlük təşkil etdiyi
ərazilərdə bu və ya digər azlıqların bir çoxunun gələcəyinə necə təsir edəcəyini görmək də çətin deyil. İlk
əvvəllər bu dil əlaqələri assimilyasiyaya əsaslanırdı və yerli dillərə təsirləri fəlakətli idi, lakin son zamanlarda
ingilis dilinin həqiqətən qlobal bir dil olaraq ortaya çıxması, əksinə, yerli dili dəstəkləyən daha güclü bir
reaksiyanı stimullaşdırmışdır. Ümumiyyətlə, millətçiliklə əlaqəli olan, dil azlıqlarını dəstəkləyən güclü
hərəkatlərın mövcudluğu dilin təbiəti ilə bağlı vacib bir həqiqəti göstərir. Dilə mənsubluq bir sosial qrupu
digərindən ayırmaq üçün əsas vasitədir.
Qlobal bir dilin ortaya çıxması, xüsusən də, onun digər dillərin istifadəsi üçün yeni bir söz mənbəyi
kimi çıxış etməsini nəzərə alsaq, digər dillərin quruluşuna təsir göstərə biləcəyini də inkar etmək olmaz. Bu
cür təsirlər bəzən müsbət də qarşılana bilir. Çünki, “bu yolla insanların dillərinin zənginləşəcək” kimi bəzi
fikirlər də mövcuddur.
Artıq orijinal, geniş yayılmış digər dilləri öyrənmək üçün bir motivasiya olmaması, fürsətin və marağın
olmaması qlobal bir dil kimi ingilis dilinin mövcudluğunun artmasına səbəb olur. İqtisadi cəhətdən çətin
vəziyyətdə olan dövrdə ixracatı artırmaq və xarici investisiyaların cəlb edilməsində müvəffəqiyyət qazanmaq
kimi incə amillər də burada, sözsüz ki, nəzərə alınmalıdır. Köklü turizm səviyyəsində də “digər mədəniyyətə
hörmət” və “tolerantlıq” anlayışlarının inkişafı ilə əlaqədar olaraq, getdikcə daha çox insanda xarici dil
öyrənməyə müsbət rəy formalaşmışdır.
AZƏRBAYCAN VƏ RUS DİLLƏRİNDƏ TOY-DÜYÜN, NİŞAN VƏ ELÇİLİK KONSEPTLƏRİ İLƏ
BAĞLI QEYRİ-EKVİVALENT FRAZEOLOGİZMLƏR
Məmmədova G.H.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: gulbenbabazade@gmail.com
Dillərarası frazeoloji vahidlərdə bir sıra semantik münasibətlər diqqəti cəlb edir. Bütün digər bölgülər
içərisində Y.M.Vereşagin və V.Q.Kostomarov bölgüsünə əsaslanaraq [Верещагин Е.М., Костомаров В.Г.
Национально-культурная семантика русских фразеологизов//Словари и лингвострановедение. М.;
Русский язык, 1982, c. 89-98.], rus və Azərbaycan dillərindəki frazeologizmlər arasında 3 tip münasibətin
olduğunu qeyd etmək olar: ekvivalent münasibət, analoji münasibət və qeyri-ekvivalent münasibət. Bunlardan
struktur-semantik ekvivalentliyi qarşılaşdırılan dillərdə üst-üstə düşməyən frazeologizmlər ən yüksək
kommunikativ mənaya malik olan frazeologizmlərdir. Bu tip frazeologizmlər daha çox tarixi hadisələri,
məişəti, adət-ənənələri ifadə edir və qeyri-ekvivalent frazeologizmlər adlanır. Həm Azərbaycan, həm də rus
dilində qeyri-ekvivalent frazeologizmlər o vahidlərdir ki, qarşılaşdırılan dillərin frazeoloji sistemində heç bir
uyğunluğa malik olmur və sözbəsöz (hərfi) və ya təsviri yolla verilir. Qeyri-ekvivalent leksika terminini ilk
dəfə linqvistikaya gətirənlər Y.M.Vereşagin və V.Q.Kostomarov onları “başqa dilə tərcümə olunmayan
sözlər”, “aid olduğu dildən kənarda ekvivalentliyə malik olmayan ifadələr” (Bax:yenə orada) adlandırır.
Azərbaycan dilində toy-düyün, nişan və elçilik konseptlərilə bağlı qeyri-ekvivalent frazeologizmlərə
aşağıdakı frazeologizmləri misal göstərmək olar:
Adaxlıbazlığa gəlmək // Nişanbazlığa gəlmək. Xüsusi etnokulturoloji anlayışdır: Qədimdə eldə, obada
oğlanın xəlvəti olaraq nişanlısı ilə görüşməsi, müaqişə bu cür adlanırdı.
Kəbinim halal, canım azad // Malım halal, canım azad. Adətən, qadının məcburiyyət üzündən ərindən
boşanmaq arzusunu bildirən və üç dəfə təkrar deyilməsi ilə kəbinin pozulmasını və qadının yenidən ərə gedə
bilməsini bildirən ifadədir.
Kiçik toy (eləmək),(etmək) // Sünnət toyu (etmək). İslam adətinə görə, oğlan uşaqlarının sünnət edilərək
müsəlman edilməsi və bu münasibətlə də təşkil olunan məclis, ziyafət.
Qırxı çıxmaq // Çilləsi çıxmaq // Çillə çıxarmaq.- Doğuşdan, toydan və ölümdən qırx günün keçməsi.
Rus dilində doğuş və yaxın adamın ölməsi ilə bağlı 40 gün ifadəsi işlənsə də, toyla bağlı bu ifadə yoxdur.
Mürvət toyu. Ərəb sözü olan mürvət - mərhəmət, insaniyyət mənasını verir. El köməkliyi ilə əlaqədar
olan ənənə olaraq, keçmişdə toy edən ailə çox kasıb olarsa və toyxərcinə də imkanı olmazdısa, el
ağsaqqallarının iştirakı ilə camaat yığışıb həmin xərci öz üzərlərinə götürər, təmənnasız kömək edərək, hətta
toy mağarının qurulması, qab-qacaqla təminatı, xalça – palazla döşənməsi işinə də yardım edərdilər.
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Toy üstündə kişi başı yemək // Toy üstündə kişi başı kəsmək. Toy günündə bəyin öldürülməsi (ölməsi)
ilə bağlı olan inancdan qaynaqlanmışdır.
Toya-vaya yarayan // Xeyir-şərə yarayan // Xeyir-şər adamı. Elin, xalqın bütün işlərində - həm toydüyünündə, elçiliklərdə, nişanında, həm də yaslarında iştirak edən, kiminsə köməyinə, həyatına yetişən
xeyirxah adam haqqında deyilir.
Rus dilində nişan, elçilik və toy-düyün konseptləri ilə bağlı qeyri-ekvivalent frazeoloji vahidlərə
nümunələr:
Как (будто словно точно ровно ) на Маланьину свадьбу. Qidanı həddən artıq çox hazırlamaq, israf
etmək mənasında işlənir. İfadədə işlənən Malanya adının mənbələrdə real şəxs olan çerkas ticarətçisi Malanya
Karpovna olduğu və onun izdivaca girərkən təşkil etdiyi bol ziyafətin nəticəsi olaraq yaranması qeyd olunur.
Княжой пир. Rusların köhnə toy adətlərində yeni evlənənlərin iştirakı ilə onların şərəfinə təşkil olunan
nahar bu cür adlanırdı.
Крутить свадьбу уходом // Свадьба бегом (бегловая, убёгом). Keçmişdə valideynlərinin razılığı və
xəbəri olmadan gizlin şəkildə qızla oğlanın kəsdirdiyi izdivac belə adlanırdı.
Переезжая сваха. Bir yerdə qərar tuta bilməyən, yaşayış yerini tez-tez dəyişən adamlar haqqında ironik
şəkildə işlənən ifadədəir.
Свадебный генерал // Кондитерский генерал (крылат.погов.). Məclisin çəkisini qaldırmaq
məqsədilə dəvət olunan adlı-sanlı, bəzən isə qaranlıq avtoritetə malik saxta və nümayiş üçün təqdim olan
vəzifəli şəxs.
QASIM BƏY ZAKİRİN ƏSƏRLƏRİNDƏ METAFORANIN ÜSLUBİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Məmmədova Y.İ.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: Yeva9797@mail.ru
Klassik Azərbaycan ədəbiyyatşünasları və söz sənətkarlarının poetik dilində məcazlardan istifadə
olduqca çoxdur. Hər bir sənətkarın dilində istifadə edilmiş məcazlar dilə rəng qatmışdır. Həmin söz
sənətkarlarından biri də Qasım bəy Zakirdir. Qasım bəy Zakir öz dilində mecazın demək olar bütün
növlərindən istifadə etmişdir.
Metafora (istiarə) əşya və hadisənin əlamət və keyfiyyətinin başqasının üzərinə köçürülməsinə deyilir.
Metafora məna və məzmununa görə aşağıdakı kimi qruplaşdırılır: Səma cisimləri; Təbiət hadisələri; Əlvan
bitki növləri; Məkan; Mifik və əfsanəvi şəxs; Müxtəlif canlılar və s. ifadə edilən metaforalar.
Qasım bəy Zakirin şeirlərində istifadə etdiyi metaforalara nəzər yetirək.
Gözüm yolda qaldı, könül intizar,
Gəlmədi cavabı – namələr səndən.
Bir aydan artıqdır gedib uşaqlar,
Yetişmədi bizə bir xəbər səndən.
Zakir bu şeirində metaforandan istifadə etmişdir. “Gözüm yolda qaldı, könül intizar” bu misrada canlıya
məxsus orqan cansız bir əşya üzərinə köçürülmüşdür. Başqa bir nümunəyə də nəzər yetirək:
Su oynağı olan mənzil
Səbz olmaya, mümkün deyil,
Göz yaşı tökdükcə könül
Dəxi də çox qübar eylər.
Yuxarıdakı nümunədə “Göz yaşı tökdükcə könül” misrasında şair metaforada işlətmişdir. Bu misrada
şair gözdən süzülən göz yasını könül, qəlbin üzərinə köçürmüşdür:
Yasəmənü gülü lalə
Bir çəməndə qurub halə;
Ərfüğan tutub piyalə,
Nərgis içib xumar oldu.
Bu misrada isə “ Nərgis içib xumar oldu” cümləsində metafora işlənilmişdir. İnsanın xüsusiyyətini şair
metafora vasitəsi ilə gülün üzərinə köçürmüşdür.
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Biz Qasım bəy Zakirin əsərlərində mecazaların bütün növlarinə rast gəlirik. Təkcə Qasım bəy Zakir
deyil, digər şair və yazıçıların əsərlərində məcazın növlarinə rast gəlinir. Çünki məcaz dili zənginləşdirir və
həmçinin də gözəlləşdirir.
METONİMİYANIN ÜSLUBİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Məmmədova Y.İ.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: Yeva9797@mail.ru
Metonimiya məcazın növlərindən biridir. Həm əmələgəlmə prinsipinə görə, həm də dildə daşıdığı
funksiyalara görə metonimiya məcazın digər növü olan metaforadan tamamilə fərqlənir.
Metonimiya yunan mənşəli sözdür. Bir sözün başqa sözlə əvəz olunması mənasını verir. Metonimiya
bənzəyiş əsasında deyil, bir-birindən fərqli əşya və hadisələrin qarşılaşması və bu hadisə nəticəsində əmələ
gələn zahiri və daxili əlaqələr üzrə əmələ gəlir.
Metonimiya da metafora kimi bir-birindən fərqlənən əşya və hadisələr arasında olan əlaqələrin
mövcudluğuna əsaslanan insan təfəkkürünün məhsulu kimi qiymətləndirilir. Qədim dövrlərdən əmələ gələn
metonimiya zamana uyğunlaşaraq inkişaf etmiş, ibtidai formadan mürəkkəb formaya kimi yüksəlmişdir.
Müxtəlif üslublarda əmələ gələn metonimiya dil üçün müsbət bir hadisədir. Fərqli predmetləri müşahidə
edən insan eyni bir fonetik tərkiblə ayrı anlayışı da adlandıra bilir.
Antik dövrün alimləri metafora ilə yanaşı metonimiyanın da təbiətini öyrənmiş və metonimiyanı da
metafora kimi yüksək qiymətləndirmişlər. İlk dəfə metonimiyanı öyrənmək də, onun mahiyyətini açmaq da
antik dövrün alimlərinə qismət olmuşdur. Həmin alimlərin verdikləri məlumatlar o qədər düzgün və dəqiq
olmuşdur ki , müasir dövrümüz də də həmin fikirlər kitablarda saxlanılmışdır.
Məcazın növlərindən biri olan metonimiya dilin semantik leksik kateqoriyalarından biri olub, lüğət
tərkini zənginləşdirən nitq vahididir.
Metonimiyanın ifadəlilik keyfiyyətinə və istifadə dairəsinə görə iki növü var: 1) Sabit metonimiya
(ümumislək metonimiya); 2) Obrazlı metonimiya.
Sabit metonimiyalar adi ifadələr və adi sözlərdən ibarətdirlər.
Obrazlı metonimiyalar sabit metonimiyalardan fərqli olaraq dilimizdə adi termin kimi yox, hələ
ifadəliliyi dərk etməmiş məcazlar kimi çıxış edirlər.
Metonimiyanın da məcazın digər növlərində olduğu kimi özünəməxsus, səciyyəvi xüsusiyyətləri vardır.
Həmin xüsusiyyətlər aşağıdakılardır:
1. Metonimiya qısa, yığcam və lakonikdir.
2. Metafora əgər həm bədii ifadə, həm də bədii təsir vasitəsidirsə, metonimiya yalnız bədii ifadə
vasitəsidir.
3. Metonimiya metaforadan fərqli olaraq hadisələri dolayı yolla xarakterizə edir.
Metonimiyanın tədqiq olunması bir daha göstərir ki, metafora kimi metonimiya da məcazın əsas
növlərindən biridir. Deməli, metonimiya da metafora kimi dilin faydalı nitq vahididir və güclü bədii ifadə və
bədii təsir vasitəsidir.
FRAZEOLOJİ VAHİDLƏRİN YARANMA MƏNBƏLƏRİ
Mirzəliyeva N.E.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: nmirzeliyeva99@mail.ru
Frazeologiya yunan sözüdür. Phraris “ifadə”,logos isə elm mənasını verir. Dildə olan bütün sabit söz
birləşmələrinin,bölünməz ifadə və ibarələrin məcmusuna frazeologiya deyilir. Frazeologiyada olan hər bir
ifadə, ibarə frazeoloji vahid adı altında öyrənilir və frazeoloji vahid adlanır. Məsələn: göz oxşamaq,ürəyinə
salmaq, dili topuq vurmaq və s. Frazeoloji vahidlərin yaranması çox qədim tarixə malikdir. Bu
vahidlər,xalqımızın həyat tərzi , mənşəyi,məişəti, adət-ənənələri, yaşayışı, məşğul olduğu peşə-sənətlər, dini
inanclar,inamlar və s. ilə bağlı olaraq yaranmışdır. Məhz bu cür ifadələr xalqın yaddaşından süzülüb gəldiyi

311

Magistrantların XXI Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2021-ci il
üçün dilimizin şirinliyini,zənginliyini, bədiiliyini özündə qoruyub saxlamışdır. Aş asmaq, kündə tutmaq və s.
(həyat tərzi ilə bağlı), Dəlidən doğru xəbər, mindiyimi saymamışam , (rəvayət və məsəllə bağı),Duz- çörək
kəsmək,üzü yola olmaq, əliaçıq olmaq və s.(adət- ənənə ilə bağı). Frazeoloji vahidlər tarix boyu dilçilərin
nəzərində olmuş , geniş araşdırılmışdır. Bu mövzuda bir çox məqalələr,elmi işlər dərc olunmuşdur.
Frazeoloji vahidlərin dildə yaranmasına əsasən 2 mənbə səbəb olur: Dilimizin daxili imkanları hesabına
yaranan frazeoloji vahidlər; Alınmalar hesabına yaranan frazeoloji vahidlər.
Dilimizin daxili imkanları hesabına yaranan frazeoloji vahidlər aşağıdakı yollarla yaranır:
a) Ayrı-ayrı sözlərin məcazi mənada, rəmzi mənada işlənməsi əsasında: neft- qara qızıl, pambıq–ağ qızıl və s.
b) Dildəki sərbəst birləşmələrin bir qismi tədricən bir müddətdən sonra obrazlılıq, bədiilik, məcazlıq kəsb
edir:ağzına su almaq, dabanına tüpürüb qaçmaq, ayağının altını qazmaq və s.
c) Frazeologizmlərdən əmələ gəmiş, frazeoloji vahidlər: can vermək (ölmək)-can vermək(yaşatmaq), ürəyi
yanmaq (susamaq)-ürəyi yanmaq(yazığı gəlmək) və s.
Atalar sözü və məsəllər hesabına yaranan frazeoloji vahidlər:
- Atalar sözü və məsəllərin bir qismi heç bir dəyişiklik olmadan frazeoloji vahid kimi işlənir: köhnə hamam
köhnə tas, uşağa buyur,dalınca yüyür, əti sənin,sümüyü mənim və s.
- Atalar sözü və məsəllərin bir qisminin ixtisarı ilə: üz vermə,astar da istər- üz vermək, tülkü tülkülüyünü
sübüt edincə, dərisi boğazından çıxar- dərisini boğazından çıxarmaq və s.
Alınmalar hesabına yaranan frazeoloji vahidlər.
- Rus dilindən kalka yolu ilə alınan vahidlər: Ни рыба ни мйасо – nə ətdir,nə balıq, войти в историйу –
tarixə düşmək, открыват Америку –Amerika açmaq və s.
- Türk dillərindən alınan vahidlər: öc almaq,boynun burmaq, baş əymək və s.
HƏRƏKƏT FEİLLƏRİNİN İŞTİRAKI İLƏ YARANAN FRAZEOLOJİ BİRLƏŞMƏLƏR
Musayeva T.L.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: musayevatahminaa@gmail.com
Feil məcazlaşma yolu ilə də dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsində böyük rol oynayır. Bu baxımdan
frazeoloji vahidlər dildə mühüm yer tutur. Frazeoloji vahidlərin ikinci tərəfi əksər hallarda feillərdən ibarət
olur. Məsələn: qulaq asmaq, başa salmaq, dil tökmək, gözə gəlmək, dilə tutmaq, gözə batmaq və s.
Atalar sözləri, zərb məsəllər və sabit birləşmələr Azərbaycan dilində frazeologiyanın tədqiqat obyekti
hesab olunur. Frazeoloji vahidlər dildə hazır şəkildə mövcud olan, sözbəsöz tərcümə olunması mümkün
olmayan ifadələrdir. Frazeoloji vahidlər dedikdə dildə ayrı olaraq formalaşan sabit söz birləşmələri anlaşılır
ki, kompanentləri arasında tam kommunikativ əlaqə kəsb etməsinə baxmayaraq bitmiş cümlə yaratmır.
Frazeoloji vahidlər, frazeologizmlər, frazeoloji tərkiblər, frazemlər, frazeoloji qruplar və s. kimi dildə bir çox
terminlərə rast gəlmək mümkündür.
Frazeoloji vahidlər üçün “qanadlı sözlər” terminindən də istifadə edilir. Bu cür adlandırılmasının səbəbi
həmin vahidlərin xalq arasında daha tez yayılıb, məşhurlaşmasıdır.
Frazeoloji vahidlərdən bəzi nümunələrin mənasına nəzər yetirək: ad almaq ̶ ad qazanmaq// şöhrət
qazanmaq// məşhur olmaq; adı batmaq ̶ şöhrətdən, nüfuzadan düşmək// rəzil- rüsvay olmaq; adam saymaq ̶
birisi ilə hesablaşmaq// hörmət qoymaq; addım atmaq ̶ irəliləmək// təşəbbüs göstərmək; ağzını aramaq
axtarmaq ̶ başqasının fikrini öyrənməyə çalışmaq və s. Xalqın mifik dünyagörüşü, yaşayış tərzi, məişəti,
fəaliyyət və məşğuliyyəti ilə əlaqədar olan frazeoloji vahidlərin formalaşmasında feillərin rolu əvəzedilməzdir.
Feillərdən yaranan frazeoloji vahidlərin kökündə feil durur və mənası qismən, yaxud da tam dəyişmiş
sabit söz birləşməsi olaraq çıxış edir. Feillərlə ifadə olunan frazeoloji vahidlər istər təsdiqdə, istərsə də inkarda
işlənərək, əsasən, feilin xəbər və ya əmr şəkilində çıxış edir və semantik baxımdan hərəkət və ya vəziyyət ifadə
edir, qrammatik kateqoriyaya (şəkil, zaman, şəxs, növ) malik olur və sintaktik baxımdan cümlədə, əsasən,
xəbər funksiyasını daşıyır.
Feili frazeoloji birləşmələrin aşağıdakı tematik qrupları vardır: iş, hərəkət, fəaliyyət və insanın
vəziyyətini bildirənlər; nitq və təfəkkür ifadə edən feili frazeoloji vahidlər.
1. İş bildirən frazeoloji vahidlər: əldən salmaq; iş çıxartmaq, söz çıxartmaq, gözdən qoymaq və s.;
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2. Hərəkət bildirən frazeoloji vahidlər: kiməsə güzəşt etmək; kiminsə qayğısına qalmaq; aşkara çıxmaq; qan
aparmaq// qana bələnmək və s.;
3. Nitq və təfəkkür bildirən frazeoloji vahidlər: şad olmaq; göylə getmək; səsinin yoğun yerinə salmaq;
sözünün üstündə durmaq və s.
Feillərin iştirakı ilə formalaşan frazeoloji vahidlər yalnız həyat tərzimiz, fəaliyyətimiz, məşğuliyyətimiz
və s. ilə deyil, həm də dil tariximiz haqqında məlumat verir. Dilimizdə işlənən hər bir frazeoloji vahid müəyyən
bir tarixi dövrdə yaranmaqla, dilimizdə özünə yer tapmışdır. Frazeoloji vahidlərin məzmununu dərk etdikdə
aydın olur ki, birləşməni təşkil edən kompanentlərdə sözlər təsadüfi işlənməmiş, motivlənməmişdir.
Süpürgə bağlamaq, duza getmək frazeoloji vahidlərinin mənalarına diqqət yetirsək, süpürgə bağlamaq
ifadəsi haqqında şayiə yaymaq, ələ salmaq, duza getmək ifadəsi isə hər hansı bir işin nə ilə nticələnəcəyinə
əhəmiyyət verməmək, bir işə həddindən artıq aludə olmaq mənasında işlənir.
Frazeoloji vahidlərin dildə feil kimi işlənməsi, nitqin axıcılığını təmin edir, frazeoloji birləşmələr dildə
sabit şəkildə mövcud olduğu üçün ehtiyac duyulan ifadəni lazımi yerdə tapıb, işlətməyimizdə bizə kömək edir.
FEİLLƏRİN LEKSİK- SEMANTİK QRUPLARI
Musayeva T.L.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: musayevatahminaa@gmail.com
Tərkib etibarilə morfologiyanın ən zəngin və əhatəli nitq hissəsi feil hesab olunur. Dilimizə dair yazıya
alınmış əsərlərdə belə bir ümumi fikir geniş vüsət almışdır ki, o da, bir nitq hissəsi olaraq feil digər nitq hissələri
içərisində önəmli və əsaslı yer tutur. Feil həm kəmiyyət zənginliyi etibarilə, həm də məna və məzmun etibarilə
çoxcəhətlidir. Qrammatik kateqoriyalarının zənginliyi və semantik rəngarəngliyi bir nitq hissəsi kimi feili
fərqləndirən xüsusiyyətlərdəndir. Feillər qrammatik və leksik-semantik cəhətdən ən maraqlı söz
kateqoriyalarındandır. Bu nitq hissəsi dilin leksik və qrammatik sistemlərində qəliz və çoxşaxəli münasibətləri
ilə səciyyələnir. Özlüyündə hərəkət bildirmək, təşkil ediciliklə yanaşı, feildə başqa sözləri də hərəkətə gətirmək
qabiliyyəti vardır. Heç bir başqa nitq hissəsi öz semantik quruluşuna görə başqa sözləri birbaşa tələb etmək və
idarə etmək gücünə malik deyil. Lakin feil birbaşa özünün izahedicilərini tələb edir. Feilin varlığındakı məna,
hərəkət ifadə etmək xüsusiyyəti onun elastikliyini, çox çalarlığını, çevikliyini, semantik zənginliyini təmin
edir. Bunlar isə onun qrammatik çoxcəhətliliyinə şərait yaradır.
Dildə hərəkət ilk növbədə feillərlə ifadə olunur. Bildiyimiz kimi feillərin bir qismi hərəkəti, bir qismi
işi, bir qismi hal-vəziyyəti, bir qismi təfəkkürü, bir qismi isə nitq və digər proseslərin ifadəçisi kimi özünü
göstərir. Belə müxtəliflik feillərin lüğəvi mənasından irəli gəlir.
Feillərin məna baxımından dilçilikdə təsnifatı hər zaman maraq obyekti olmuşdur. Feillərin geniş və
əhatəli araşdırmalarının nəticəsində 7 semantik qrup müəyyənləşdirilmişdir:
- İş feilləri: İnsanların və ya digər canlıların, cansızların, əşyanın müəyyən hal və vəziyyətə salınmasını, təsirə
və dəyişikliyə uğramasını, məşğuliyyətini, sənətini bildirir. Məsələn: boğmaq, əymək, boyamaq, taxmaq,
yanmaq və s.;
- Hərəkət feilləri: İnsan və ya digər canlıların, cansızların və nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti ilə bağlı olur.
Məsələn: düşmək, qaçmaq, üzmək, çapmaq, dönmək, uçmaq, qalxmaq, gəzmək, yerimək, getmək, gəlmək və
s.;
- Nitq feilləri: Nitq prosesi ilə bağlı olur. Məsələn: dillənmək, soruşmaq, təkrarlamaq, çağırmaq, bağırmaq,
danışmaq, söyləmək, pıçıldamaq, demək, çığırmaq, səsləmək, dinləmək, susmaq, haylamaq və s.;
- Hal-vəziyyət feilləri: Əşyanın aldığı vəziyyəti, əlaməti, keyfiyyəti, kəmiyyəti, insanın hiss və həyəcanını
bildirir. Məsələn: gözəlləşmək, xəstələnmək, azarlamaq, güclənmək, zəifləmək, ağarmaq, artmaq,
fərəhlənmək, köhnəlmək, göyərmək, soyumaq, qurumaq, bişmək və s.;
- Təfəkkür, görmə, eşitmə, hissetmə ilə bağlı olan feillər: duymaq, xatırlamaq, zənn etmək, anlamaq,
düşünmək, dərk etmək, yad etmək, güman etmək, unutmaq, qavramaq, duyğulanmaq, sevinmək, uydurmaq,
yadda saxlamaq və s.;
- Təbiət hadisələrini bildirən feillər: yağmaq, çaxmaq, doğmaq, əsmək, çıxmaq, çisəmək// çisələmək və s.;
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- Psixi fəaliyyət bildirən feillər: şadlanmaq, utanmaq, sevinmək, inanmaq, qorxmaq, çəkinmək, qısqanmaq,
ruhlanmaq, kədərlənmək, güvənmək, sıxılmaq, qəribsəmək, heyfsilənmək, yanıxmaq, qəhərlənmək,
keyləşmək, üzülmək, yorulmaq, süstləşmək, küsmək və s.
Dildə məna müxtəlifliyinə görə fərqlənən, böyük söz qrupu kimi mövcud olan feillərin dağınıq,
sistemsiz səpgidə dildə yayılması fikrin ifadəsində çətinlik törədə, dilçiliyin bu qoluna müraciət edənlərin
öyrənməsi, araşdırması baxımından əlverişsiz ola bilər. Buna görə də feillərin semantik sistem üzrə tədqiqata
cəlb edilməsi məqsədəuyğun hesab edilməlidir.
İNKARLIQ QRAMMATİK KATEQORİYA KİMİ
Nəsrullazadə A.R.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: nasrullazadeaytan@gmail.com
İnkarlıq məsələsi ümumi dilçiliyin əsas problemlərindən biridir. Bu səbəbdən də bu sahədə aparılan
tədqiqatların sayı çoxluq təşkil etmiş və bir sıra tədqiqatçıların diqqət mərkəzində dayanmışdır, lakin qeyd
etmək lazımdır ki, aparılan araşdırmaların çoxluğu, bu sahədə yazılan monoqrafiyalar, dissertasiyalar, elmi
işlər hələ də inkarlıqla bağlı vahid və yekdil fikrin yaranmasına səbəb olmamışdır.
İnkar dedikdə o, yalnız obyektiv əlaqələrin yoxluğu kimi qəbul edilməməlidir, həmçinin obyektiv
əlaqələrin də daxil olduğu əlamətlərin və predmetin yoxluğu kimi dəyərləndirilməlidir. Formal məntiq isə
inkarı ifadə vasitələrindən kənar öyrənir.
İnkarlıq haqqında bəzi fərqli fikirlər, konsepsiyalar mövcuddur. Bu konsepsiyalara misal olaraq inkarın
modallıq konsepsiyasını, inkarlığın psixoloji konsepsiyasını misal göstərmək olar. İnkarlığa dair psixoloji
konsepsiyanın tərəfdarları inkarlığı insan psixologiyasının məhsulu hesab etmişlər. Bu yanaşma ilə onlar (
J.Qinneken, Q.Paul, O.Yespersen) inkarlığı məhz subyektiv hesab edərək onu “ insan psixologiyasında xalis
subyektiv hal" kimi dəyərləndirmişdirlər. İnkarlıq kateqoriyasının xüsusiyyətlərini daha yaxşı başa düşmək
üçün bununla əlaqədar bəzi nüanslara nəzər yetirmək lazımdır.
Qrammatik kateqoriya nədir? Dildə mövcud olan hər bir söz ad bildirir, yaxud müəyyənedici, təyinedici
vəzifə daşıyır. Fikrimizi daha dəqiq ifadə etsək, əşya, əlamət,hadisə, hərəkət, keyfiyyət və s. şüurumuzda olan
bu kimi hallar sözlə öz əksini tapır. Sözlərsə təklikdə yox, hər hansı bir nitq hissəsi olaraq cümlənin tərkibində
işlənir.Sözlərin cümlənin tərkibində işlənməsi onların dəyişməsini tələb edir. Beləliklə, sözlər ad bildirməklə
yanaşı, müəyyən edici vəzifə daşımaqdan əlavə, qrammatik mənaya da malik olur.Belə olan halda sözlərin
leksik mənaları ilə yanaşı, qrammatik mənaları da meydana çıxır.
Sözlərin həqiqi, həm də real mənasından başqa bir də qrammatik mənaları da vardır. Bu da birinci
növbədə şəkli əlamətə, müəyyən formaya əsaslanmalıdır. Sözlərdəki qrammatik məna müxtəlif vasitələrin
köməyi ilə yaranır. Qrammatik məna ifadə olunmaq üçün müxtəlif şəkli əlamətdən və başqa qrammatik
vasitələrdən istifadə edə bilər. Qrammatik vasitələr dedikdə intonasiya nəzərdə tutulur.
Bütün qrammatik kateqoriyalar eyni deyildir, onlar ifadə vasitələrinin genişliyi, sabit forma
əlamətlərinə görə, habelə daha zəngin əhatə dairəsinə görə bir- birindən fərqlənirlər. Qrammatik kateqoriyalar
iki qrupa bölünür. Ümumi qrammatik kateqoriyalar; buraya , mənsubiyyət, hal, şəxs (xəbərlik) kateqoriyaları
daxil edilmişdir. Qalan qrammatik kateqoriyalar isə başqa bir qrupu təşkil edir, hansı ki bu kateqoriya daha
dar sahəni əhatə etmişdir. İnkarlıq bir kateqoriya kimi əhatə dairəsinin genişliyinə, ifadə imkanlarına görə
digər sadalanan kateqoriyalarla eynilik təşkil edir.
İnkarlıq kateqoriyasına həm məntiq, həmçinin də qrammatik cəhətdən yanaşmaq olar. Buna görə də
tədqiqat obyektinə inkarlığı həm məntiq, həm də qrammatika elmi daxil etmişdir. Təbii ki, hər iki cəhətdən bu
kateqoriyanı izah etmək mümkündür. Qrammatik inkar və məntiqi inkar arasında əsas fərq ondan ibarətdir ki,
qrammatik inkar cümlə formasında, məntiqi inkar isə hökm formasında əks olunur.
Dildə mövcud olan inkarlıq bildirən söz və yaxud da ki ifadə inkarlıq anlayışını özündə ehtiva edir, lakin
inkarlıq bildirən cümlə isə inkari mühakiməni bildirir.
İkiqat inkarlıq elə dillərə xasdır ki, həmin dillərdə inkarlıq, inkar ünsürü qismən azlıq təşkil edir.
Çoxmərtəbəli inkar işlənirsə,orada qüvvətli hiss-həyəcan vardır, yəni yüksək hiss-həyəcan keçirən şəxs
danışıq aktı zamanı öz inkarlıq fikirlərini dinləyənə çatdırmaq üçün , həmçinin qarşı tərəfə fikirlərinin tam
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yetişəcəyinə inandırmaq naminə bu üsullardan istifadə edir. Ona görə də inkarlıq yalnız feilə deyil, habelə
digər cümlə üzvlərinə də birləşdirilir.
İNKARLIĞIN LEKSİK-QRAMMATİK İFADƏ VASİTƏLƏRİ
Nəsrullazadə A.R.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: nasrullazadeaytan@gmail.com
Azərbaycan dilində inkarlığın müxtəlif ifadə vasitələri vardır. Bu ifadə vasitələrinin işlənmə yeri,
vəzifəsi,cümlə üzvlərinə münasibəti, mənalarda əmələ gətirdiyi müxtəliflik fərqlidir.
Dilimizdə inkarlıq kateqoriyasının, əsasən, üç ifadə vasitəsi vardır: 1.Leksik; 2.Morfoloji; 3.Sintaktik
Leksik vasitələrlə inkarlıq adətən üç söz vasitəsi ilə ifadə olunur. Bunlar xeyr, yox, deyil sözləridir.
Xeyir, yox, deyil sözlərinin məzmununda inkarlıq olduğundan, bu sözlərin iştirak etdiyi cümlələr inkar
cümlələr hesab olunur. Bu inkar sözlərin hər birinin spesifik xüsusiyyətləri, işlənmə məqamları vardır.
Leksik yolla inkarlıqda xeyr sözünün özünəməxsus yeri vardır. Xeyr sözü bəzən yox sözünün sinonimi
kimi də işlənir. Bu zaman heç bir şəxs(xəbərlik) şəkilçisi qəbul etmir. Yox inkar sözü müxtəlif qrammatik
mənalarda işlənməsinə görə, o cümlədən müxtəlif derivatları özündə ehtiva etməsinə görə bəzən adlara, bəzən
ədatlara, bəzən isə şəxssiz feillərin sırasına daxil olunmuşdur.
Nəzər yetirdikdə görürük ki, bunların hamısında həqiqət payı vardır, ona görə ki ,yox inkarlıq sözü bəzi
xüsusiyyətlərinə görə adlarla, bəzi xüsusiyyətlərinə görə feillərlə, bəzi xüsusiyyətlərinə görə isə ədatlarla
oxşarlıq təşkil edir. Yox sözü inkar cümlədə işlənərkən müəyyən bir keyfiyyət, kəmiyyət, hadisə və s.inkar
edir. Yox sözü, adətən, cümlənin axırında işlənir.
İnkarlığın leksik yolla ifadə vasitələrindən ən mühümlərindən biri də deyil sözü vasitəsi ilə inkarlıqdır.
Deyil sözü vasitəsi ilə yaranan inkar cümlələrində haqqında danışılan əşya, keyfiyyət, əlamət, kəmiyyət, yaxud
bütöv hökm, hadisə inkar edilir. Elə hallar olur ki, bir-birinə zidd iki cümlə qarşılaşdırılır, o zaman cümlələrdən
biri inkarlıq, digəri isə təsdiq məzmunlu olur.
İnkarlıq kateqoriyasının morfoloji vasitə ilə yaranması, -ma, -mə, -sız,siz,-suz,-süz, -a, -anti, -bi,-na, qeyri şəkilçiləri ilədir. Morfoloji vasitə ilə inkarlığın kateqorial əlamətlərindən birincisi -ma inkarlıq
şəkilçisidir. -ma inkarlıq şəkilçisi bütün feil köklərinə qoşulur, bütün zamanlarda iş və hərəkətin icra
olunmadığını bildirir.
Quruluşundan asılı olmayaraq feillərin kökünə leksik və qrammatik şəkilçilərdən əvvəl,bəzən isə sonra
artırıla bilər. -Ma şəkilçisi inkarlıqdan ziyadə məzmunda başqa fərqlilik yaratmır. -Ma şəkilçisi sözə qoşularaq
nə yeni mənalı söz yaradır, nə də ki sözü qrammatik cəhətdən dəyişir. –Ma inkar şəkilçisində vurğu özündən
əvvəl gələn hecanın üzərinə düşür, bu səbəbdən həmin şəkilçi leksik yox, qrammatik şəkilçi hesab olunur.
İnkarlığın morfoloji yolla ifadə vasitələrindən biri də dilimizdə -sız,-siz,-suz, -süz şəkilçiləridir. Bu
şəkilçi sifətlərə və adlara qoşularaq əlamətin yoxluğunu bildirir. –Sız ümumi cümləni inkara çevirmək
iqtidarında deyil.O təkcə qoşulduğu sözü inkara çevirərək, hər hansı əşya, əlamət, hadisənin yoxluğunu bildirir.
Bir sözlə, -sız şəkiçisinin ümumi cümləyə aidiyyəti yoxdur.
Sintaktik yolla inkarlığın ifadə vasitələri bir o qədər də zəngin deyildir. Sintaktik yolla inkarlığın ifadə
vasitələrinin düzəlməsində sual cümlələrinin intonasiya ilə deyilməsi, kinayəli cümlə quruluşunun işlənməsi
və nə, nə də, nə də ki inkarlıq bağlayıcısının işlənməsi mühüm rol oynayır.
Sintaktik yolla inkarlığın ifadə vasitələrini belə qruplaşdırmaq mümkündür:
1. Ekspressiv –kinayəli vasitələrlə inkarlığın ifadəsi ;
2. Sual vasitəsi ilə inkarlığın ifadəsi;
3. Nə inkar bağlayıcısı ilə inkarlığın ifadəsi.
Danışıq dilində əsas diqqət çəkən məsələlərdən biri intonasiyadan istifadə edilməsidir. Cümləni
intonasiyadan istifadə etməklə təsdiqdən inkara çevirmək mümkündür. Danışıq zamanı inkarlığın ifadə vasitəsi
kimi sual cümlələrindən istifadə edilir. Həmişə təsdiq formasında qurulan sual cümləsinin sual intonasiyası
ilə ifadə olunması cümlənin məzmununda inkarlıq olduğunu bildirir. İnkarlığın sintakik yolla ifadəsində ən
çox istifadə olunan inkarlıq bağlayıcısı vasitəsi ilə yaranan inkar cümlələridir.
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LATIN MƏNŞƏLİ ELEMENTLƏRLƏ YARANAN TERMİNLƏRİN DİLİMİZDƏ MÖVQEYİ
Nurəddinli M.S.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: matanatnuraddinli@gmail.com
Dilimizdə bir çox terminlər var ki, onların tərkibində müxtəlif dillərə məxsus olan termin elementlər
özünü göstərir. Həmin bu termin elementlər latın, yunan, fransız və s. dillərə məxsusdur. Dilimizin
zənginləşməsində mühüm rol oynayan bu termin elementlərin iştirakı ilə ayrı-ayrı sənət sahələrinə məxsus
terminlər mövcud olur.
Ayrı-ayrı dillərə məxsus olan elementlərin içərisində latın mənşəli termin elementlər dilimizdə xüsusi
mövqeyə malikdir. Bu termin elementlərin və bu elementlər vasitəsilə yaranan sözlərin işlənmə dairəsi də
genişdir. Dilimizdə ən işlək olan latın mənşəli termin elementlərə de-, bi-, eks-, re-, sub-, ab-, ad-, amb- kimi
sözün önünə artırılan, -ist, -izm, -al, -ura, -er, -tor, -or, -ial, -ioner, -it, -ant, -id, -in, -um, -yor, -metn kimi
sozün sonuna artırılan elementləri misal olaraq göstərə bilərik.
De- və bi- elementləri sözlərə qoşulduqda həmin sözlərdə inkarlıq əlaməti yaranmış olur. De- elementi
“çıxma, zərərsizləşmə” kimi mənaları da özündə birləşdirir. Məsələn, dearator sözünü göstərə bilərik ki, həll
olan qazları sudan ayıran qurğuya deyilir. Bu elementin “enmə” mənası da var. Devalivasiya sözü misal ola
bilər, hansı ki, mənası pul dəyəyrinin aşağı enməsi deməkdir. Bi- elementi isə qoşalıq, cütlük mənasını verir.
Məsələn, bilinqvizm iki dili bilib, həmin dillərdən eyni dərəcədə istifadəyə deyilir.
Eks- elementi də dilimizdə işlənən sözlərin tərkibində özünü göstərir. Bu element sözə qoşulur və həmin
sözdə “keçmiş” mənasını bildirir. Eksprezident desək biz əvvəlki, yəni keçmiş prezidenti nəzərdə tuturuq.
Dilimizdə ən geniş yayılmış elementlər içərisində -ist və -izm termin elementləri xüsusilə fərqlənir. Latın
məşəli bu elementlər sözlərə qoşulduqda ictimai-siyasi məzmun yaradırlar. Bu elementlərin vasitəsilə elm,
məfkurə, cərəyan, nəzəriyyə, dünyagörüşü və s. kimi isimlər düzələ bilir. Məsələn, sentimentalizm sözü, hansı
ki, XVIII əsrin II yarısı və XIX əsrin əvvəllərində Avropada yaranan ədəbi cərəyana deyilir. Başqa bir misal
kimi kapitalist sözünü göstərə bilərik. Latın mənşəli -er, -ura, -or, -tor, -ioner, -it, -ial kimi termin elementlər
vasitəsilə dar ixtisas sahəsinə məxsus terminlər yaranır. Məsələn, diplomat, senator, kolleksioner,
doktorantura və s. Bu elementlərin az bir qismi -lıq və -çı şəkilçiləri ilə əvəzlənə bilir. Bu elementlər vasitəsilə
düzələn terminlərin kökü adətən dilimizdə müstəqil şəkildə işlənir: diplom, rektor, milyon və s.
-Ant elementi ilə formalaşan terminlər hansısa bir sahədə çalışan şəxsi bildirir. Məsələn, dissertant
müdafiyəyə dissertasiya hazir edən və yaxud da dissertasiya müdafiə edən şəxsə deyilir.
Latın mənşəli -um, -id, -in termin elementlərin vasitəsilə ayrı-ayrı sahələrə məxsus terminlər düzələ bilir.
-Um elementinin köməyi ilə fiziki keyfiyyətlərin adını bildirən sözlər yaranır: vakuum boşluq mənasındadır. İd elementinin qoşulduğu sözlər məhsulların, kimyəvi elementlərin adını, -in elementinin qoşulduğu sözlər isə
üzvi maddədlərin və tibb preparatlarının adını bildirir. Məsələn, protein sözünü göstərər bilərik.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, latın və yaxud da digər dillərə məxsus olan termin elementlər vasitəsilə
Azərbaycan dilinin terminoloji sistemində yeni sözlər yaratmaq mümkün deyilidr. Bu elementlər sözlə birgə
dilimizə daxil olmuşdur.
Avropa mənşəli termin elementlərlə formalaşan sözlər dilimizdə külli miqdardadır. Bu elementlər
haqqında dilçilik ədəbiyyatında bəzi tədqiqatlar və araşdırmalar aparılmış olsa da, ətraflı şəkildə bu elementlər
tam olaraq öyrənilməmişdir. Bu elementlərə terminologiya kitablarında geniş yer ayrılmamışdır.
QADIN AYAQ GEYİMLƏRİ
Paşayeva A.M.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: pashaevaitaj@gmail.com
Azərbaycan geyim mədəniyyəti nümunələrinə müraciət etdikdə digər geyimlər qədər olmasa da, qadın
ayaq geyimlərinin də bu mədəniyyətin əsas qolu, bir parçası olduğunu aydın görə bilirik. Ənənəvi ayaq
geyimlərimiz çeşidlərinin rəngarəngliyi, istifadə olunma meyarlarına görə, həmçinin qoruyucu xarakteri ilə
digər geyim növlərindən fərqlənməkdə idi.İlk başlarda sosial-iqtisadi şəraitlə əlaqədar meydana çıxsa da, daha
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sonralar isə qadın geyim elementlərinin tamamlanmasında bir vasitə kimi çıxış etmiş və daha sıx müraciət
edilməyə başlanılmışdır.
Milli qadın ayaq geyim elementinin əsas tərkib hissələrindən birini corablar təşkil edir. Corabların insan
həyatındakı ən önəmli funksiyası sağlamlığı təmin etməkdən ibarətdir. Həmçinin corablar baş örtükləri kimi
abır-həya rəmzi hesab edilirdi. O dövrlərin adətinə görə qadının ayağı görünməməli idi. Bu səbəbdən dolayı
qadınlar hətta isti yay günlərində belə corabla gəzməli olurdular. Qədim dövrlərdən toxuculuq sahəsində mahir
olan Azərbaycan qadınları zaman-zaman bu məşğuliyyəti bir peşə halına çevirmişlər. Yundan toxunan,
olduqca isti corablar qış aylarında iqlimin soyuq təsirlərindən qorunmaq üçün əlverişli geyim növü idi. Belə
corabları adətən saya (rezinli) və bəzəkli (rezinsiz) toxuyurdular. Saya corabların boğazında enli rezin olur və
hər kəsin şəxsi ayaq ölçüsünə görə tonunurdu. Bəzəkli-rezinsiz corablarda isə rezin olmur, onlar hörmə üsulu
ilə rəngli iplər vasitəsilə toxunulurdu. Corabların bəzədilməsində qədim xalçaların naxış və bəzəklərindən
istifadə olunurdu. Üzəri xalça ornamentləri ilə bəzədilmiş bu cür ayaq geyimləri Qarabağda “gəbə corab”,
cənub bölgələrində isə “şal corab” adlanırdı. Soyuqdan qoruma xüsusiyyətinə görə qış corabları adətən dizə
qədər, bəzən isə dizaltına qədər uzunluqda toxunurdu.
İşləkliyinə görə seçilən badış da ayaq geyim növlərindəndir. Bu geyimi qadınlar, həmçinin kişilər də
istifadə edirdilər. Ayaqlığı olmayan corab kimi toxunur, topuqdan yuxarı, dizdən aşağıda qatma ilə baldıra
bağlanırdı. Xanımlar köç zamanı at mindikləri üçün bu geyim vasitəsi ilə soyuqdan qorunurdular, həmçinin
şalvarın, tumanın ətəyini badışın içinə yığırdılar ki, bu da sərbəst hərəkət etməyə şərait yaradırdı.
XIX əsrdə qadınlar üçün xarakterik ayaq geyim növündən danışarkən başmağın adını da çəkə bilərik.
Arxası açıq, hündür dabanlı, pəncəsinin üzəri müxtəlif rəngdə müşkü və tumac ilə, altlıq isə aşılanmış göndəridən hazırlanırdı. Başmaqlar qızıl və gümüş piləklərlə bəzədilir, bu da estetik gözəlliyi ilə seçilən başmaq
növlərinin yaranmasına gətirib çıxarırdı.
Quşkeçən Naxçıvanda, Qarabağda, Qərb zonalarında çox geniş istifadə edilən ayaq geyim
növlərindəndir. Dabanı hündür olduğu üçün bu cür adlanırdı. Geyimin ön hissəsi enli, üzəri isə muncuq ilə
bəzədilmişdir, qaytan ilə ayağa bağlanan quşkeçən Naxçıvan bölgəsinin qadınları içərisində daha geniş istifadə
edilməkdə idi. Bu ayaq geyimi nişanlı qızlarla bayram xonçasında hədiyyə kimi aparılırdı. Qarabağ və Gəncə
bölgələrində isə uzunboğaz çəkmə, yarımboğaz çəkmə, hündürdabanlı çəkmənin növünə quşkeçəndeyilirdi.
Köçəri həyat tərzi yaşayan qadınlar səfər zamanı keçi dərisindən hazırlanan uzunboğaz çəkmə geyinməyə
üstünlük verirdilər.
Yastı dabanlı, evdə rahatlıqla geyinilən bilən, xüsusən şəhər qadınlarının daha çox istifadə etdiyi nəleyin
və kəlik də ayaq geyımləri sırasındadır. Yoxsul qadınlar isə isti yay günlərində ev işləri görərkən rahatlıqlarını
təmin etmək üçün köhnəlmiş ayaqqabıların dabanını kəsərək, şap-şap, çəkələk hazırlayır və geyinirdilər.
XIX-XX əsrlər xalqlar arası iqtisadi-ticari əlaqələrin inkişafi, xalqın maddi və mədəni həyatında baş
verən yüksəliş və bu kimi bir sıra səbəblər qadın ayaq geyimlərində də əsaslı surətdə dəyişikliklərin baş
verməsinə və bu geyim qrupunun tərkibinin zənginləşməsinə səbəb olmuşdur.
KİŞİ GEYİM ADLARININ LİNQVİSTİK TƏHLİLİ
Paşayeva A.M.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: pashaevaitaj@gmail.com
Milli geyimlərimiz tarixin inkişaf süzgəcindən keçib, bu günümüzə gəlib çatmış ən dəyərli, ən etibarlı
mənbədir. Bu mənbə bizə yarandığımız andan bu günə qədər olan inkişaf mərhələlərində mövcudluğumuzu
sübut etmək üçün qət etdiyimiz yol haqqında məlumat verir. Hər bir xalq üçün milli dəyər hesab edilən geyim
ünsürü tarixin müxtəlif inkişaf dövrlərində xalqın mədəni səviyyəsindən, dünyagörüşündən, estetik zövqündən
xəbər verirdi. Digər dövrlərdən fərqli olaraq, XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan tarixində ən mühüm
tarixi dövrlər kimi yadda qalmış, bu dövrlər sosial-iqtisadi və mədəni-texniki tərəqqinin müxtəlif
istiqamətlərdə inkişafı ilə nəzərə çarpırdı. Azərbaycan torpaqlarının 30 ilə yaxın əsarətdə qalması, ölkəmizdə
kapitalist münasibətlərin inkişafı, Bakıda və digər sənaye mərkəzlərinə çevrilən şəhərlərimizdə yeni siniflər—
burjuaziya formalaşmağa başlaması və s. bu kimi səbəblər mədəniyyətimizin bir parçası olan xalq geyimlərinin
ümummilli xüsusiyyətlərinin dəyişməsinə səbəb olmuşdur. Kişi geyimlərimiz uzun bir tarixi inkişaf yolu keçsə
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də, öz milli xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamağı bacarmışdır. Yeni dövrdə kişi geyimləri, əsasən, 3 cür
qruplaşdırılırdı:
1. Kişi üst geyimləri ̶ bu qrup geyimlər bəzən ənənəvi əyin geyimləri də adlandırılmışdır. Bu qrup
geyimlərə kürk, yapıncı, köynək, arxalıq, don, canlıq, yaxalıq-döşlük, əba, kəmər, çuxa,vəznəli çuxa, vəznəsiz
çuxa, qurşaq şalvar və s. aid edə bilərik. Kişi üst çiyin geyimləri sırasına daxil edilən arxalıq daha öncəki
dövrlərdə geyinilən arxalıqlardan kəskin surətdə fərqlənmirdi. Arxalıqlar önürlü və önürsüz olmaqla iki növə
ayrılırdı. Bu geyimlər müxtəlif coğrafi zonalarda fərqli növdə istifadə olunmaqda idi. Bakı və Lənkəran
şəhərində geyilən arxalıq xarici görünüşcə demək olar ki, eyni cür təsvir olunur. Hər iki arxalıq qolu və beli
kəsmə, qoldan duz biləyə doğru enən və daralan, beldən qırçınlanmış əlavə ətəklə əhatə olunmuş formadadır.
Fərq yalnız Lənkəran arxalığının ön tərəfində yerləşən cib kəsimindədir ki, bu kəsim Bakı arxalığında
müşahidə edilmir. Gəncə arxalığı isə tamamilə fərqlənir. Boynunda yaxalıq, sinəsində isə ciblər təsvir olunur,
ətəyində isə qırçın yoxdur, önürlüdür. Yaxalıq-döşlük İrəvan azərbaycanlılarının geyim elementləri sırasında
daha çox müşahidə edilən, köynəyin üzərindən, ön hissəsi açıq olan arxalığın altından geyinilən, kip, qolsuz
geyim növüdür. O dövrdə istifadə olunan kişi üst geyimlərindən biri də şalvar idi. Şalvar dizlikdən formasına
görə çox da fərqlənmirdi. Mahud, birrəng ipək, şal parçadan tikilən şalvarlar yalnız materialına görə seçilirdi.
Şalvar nifəli tikilirdi, nifənin hər tiki tərəfindən bağ qoyulurdu, bu da insanların şalvardan daha uzun müddət
istifadə etməsinə və şalvarın hər iki üzünə geyinilməsinəicazə verirdi. Şalvar təbəqə fərqini ortaya çıxaran
geyimlərdən idi. Belə ki xanlar, bəylər uzun, enli, qiymətli parçadan, tacir, molla şalvarı isə qısa və adi
parçadan hazırlanırdı. Bunu isə mollaların dəstəmaz alarkən çətinlik çəkməməsi ilə əlaqədar olduğu qeyd
edilirdi.
2. Kişi baş geyimləri: papaq, əmmamə, başlıq, araqçın, buxara papaq, xurmayı papaq, şiş papaq, börk,
qoçu papağı, qələmi papaq, taskülah, çapma papaq, çal papaq, sür papaq, daqqa,başlıq və s. aid edilir. Qədim
zamanlardan qeyrət və namus rəmizi oğlanın papaqlar formasına görə müxtəlif bölgələrin xüsusiyyətlərini
özündəəks etdirdiyi üçün papağa baxıb, onun sahibinin hansı bölgəyə mənsub olduğunu bilmək olurdu.Şiş
papaq formasına görə konusu xatırladır, bunu bəzən “molla papağı”, “züllə papaq” da adlandırırdılar. Qələmi
papaq hündür olub, dəri materialından hazırlanırdı. İmkanlı şəxslərə məxsus olan bu papaq “qoçu papağı” da
adlandırılırdı. Qərb bölgəsində ziyalı təbəqənin nümayəndələri baş geyimi kimi başlıq, sarıq kimi müxtəlif
papaq növlərindən istifadə edirdilər. Araqçın, taskülah, başlıq kimi baş geyimləri isə Gürcüstan
azərbaycanlıları arasında geniş yayılmışdır. Müasir dövrdə papaqçı emalatxanaları və dükanlarının fəaliyyət
göstərdiyi Şəki şəhərinin papaqçı dükanlarında daqqa, çərkəzi papaq kimi baş geyimləri hazırlanırdı.
3. Kişi ayaq geyimləri: çarıq, çust, dübəndi, papış, corab, badıs, başmaq, uzunboğaz çəkmə, məst, ayaq
şalı, dolaq və patava. Kənd təsərrüfatı işlərində əhaliyə kömək olan ayağa və baldıra çox sıx sarınan ayaq
geyimləri patava və dolaqdır.Çarığın dəri və yundan hazırlanan corab növü və kişi başmağı adlanan ayaq
geyimi Gəncə zonasında əhali içərisində daha geniş yayılmışdır. Forması və toxunuş etibarilə ayağı və başı
açıq torbanı xatırladan, Qarapapax kişilərinin daha çox istifadə etdiyi badış isə şalvarın balağının içinə
salındığı ayaq geyimi idi. Şirvan zonasının kişi ayaq geyimlərinin sırasında çarıq, başmaq məst, çust, çəkmə
və s.adını qeyd edə bilərik. Başmaq “zənanə” və “mərdanə” kimi iki növdə hazırlanan geyim növü idi. XIX
yüzillikdə başmağa olan təlabatı tarixi mənbələrdən əldə edə bilərik.
Xalqımızın tarixi keçmişini əks etdirən bu geyim nümunələrinə müraciət etdikdə bu geyimlərin mənsub
olduğu tarixi dövrdə baş vermiş sosial-iqtisadi dəyişimləri, cəmiyyətin ictimai və iqtisadi həyatında olan
təkamül prosesini yaxından izləmiş oluruq, zaman-zaman xalqlar arasındakı qarşılıqlı etnik və mədəni
münasibətlərin formalaşmasının canlı şahidi oluruq.
AZƏRBAYCAN DİLİNİN TERMİNOLOJİ QATININ ALINMALAR HESABINA
ZƏNGİNLƏŞMƏSİ
Qasımova Ə.A.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: esmerqasimova44@gmail.com
Hər bir xalqın dili, onun leksik sistemi, həmin xalqın tarixinin ,mədəniyyətinin daşıyıcısı hesab olunur.
Bir xalqın tarixi, mədəniyyəti çox saylı təsirlərdən uzaq ola bilmədiyi kimi onun dilidə, həmin təsirlərdən
uzaqda qalmır. Hər bir dil tarixin müxtəlif zamanlarında, müəyyən şəraitdə başqa dillərlə qarşılıqlı əlaqədə
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olduğu üçün hər bir dilin leksik tərkibinini müəyyən hissəsini alınmalar təşkil edir. Qeyd etmek olarki dünyada
leksik tərkibi saf, özünəməxsus olan dil yoxdur. Dildə yaranan yeni anlayışları adlandırmaq üçün dilin daxili
imkanlarından istifadə olunduğu kimi, həm də hər hansı anlayışı ifadə etmək üçün leksik vahid olmadıqda
yaranmış zərurəti ödəmək üçün alınma dil vahidlərinə müraciət olunu. Hər bir dilin leksik tərkibində söz alma
prosesi daha çox terminoloji qatda baş verir. Azərbaycan dilinin terminoloji qatının zənginləşməsində əksər
dünya dillərində olduğu kimi alınmalar mühüm rol oynayır. Azərbaycan dilinin terminoloji qatının əsas
hissəsini alınma terminologiyanın təşkil etməsi dilimizin kasıblığının göstəricisi kimi qeyd etmək olmaz.
Çünki hər bir dünya dillərində olduğu kimi Azərbaycan dilində də elmin, texnikanın, mədəni, ictimai-siyasi
əlaqələrin və.s inkişafı ilə əlaqədar yeni terminlər yaranır və həmin termin yarandığı dildə adlandırıldığı kimi
bütün dillərin terminoloji qatında sabitləşir. Dünyada milli dillərin terminologiyasında terminlərin başqa
dillərdən alınması fasiləsiz prosesdir. Bununda əsas səbəbi müasir dövrdə elmi, texniki inkişafın nəticəsində
əldə edilən yeni naliyyətlərin, kəşflərin terminlərlə adlandırılması dünyanın hər yerində baş verməsidir.
İformasiya mübadiləsi prosesi, həmin terminlərin milli çərçivədən çıxararaq, dünyanın digər milli dilləri
tərəfindən, terminlərin alınmasına ilkin əsas yaradır.
Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinin ən çox dəyişən, yeniləşən, zənginləşən hissəsi onun terminoloji
qatıdır. İctimai–siyasi formasiyaların dəyişməsi, elmin, texnikanın,mədəniyyətin, dövlətlər arası əlaqələrin
inkişafı ilə əlaqədar zaman keçdikcə terminoloji qatdakı leksik vahidlərin bir hissəsi arxaikləşir, işləkliyini
itirərək sıradan çıxır və yeni yaranan terminlər hesabına daim terminoloji qat zənginləşir. Azərbaycan dilinin
terminoloji qatını əsas hissəsini təşkil edən alınma terminlərin, mənbə dilin müxtəlifliyi araşdırılmış və
müxtəlif bölgülər verilmişdir. Alınma terminlər mənbə dilinin müxtəlifliyinə əsasən aşağıdakı bölgülər
göstərilmişdir.
Dilçilik ədəbiyyatında alınma terminləri mənbə dilin müxtəlifliyi baxımından aşağıdakı qruplara
ayırmaq olar: 1) Ərəb və Fars mənşəli alınma terminlər; 2) Rus dilindən alınma terminlər; 3)Avropa dillərindən
alınma terminlər.
Azərbaycan dilinin terminoloji qatının zənginləşməsində uzun zaman kəsiyini ərəb və fars mənşəli
terminlər təşkil etsədə, artıq on doqquzuncu əsrdən başlayaraq terminoloji qatın zəngiləşmə prosesində rus dili
və rus dili vaitəsi ilə digər milli dilərdən alınan terminlər üstünlük təşkil etməyə başlamışdır. Azərbacan dilinin
terminoloji qatını əsas hissəsini təşkil edən alınma terminologiya Azərbaycan dövləti müstəqilik qazandıqdan
sonra dahada inkişaf etmişdir. Bu illərdə rus dili digər milli dillərdən terminlərin alınmasında vasitəçilik rolunu
itirməyə başlamış və alınma terminlər birbaşa mənbə dilin özündən alınmışdır. Texnologiyanın inkişafı və
informasiya əsrinin verdiyi imkanlara əsasən müasir zamanda dünya dillərinin hər birindən yeni terminlər
almaqla dilin terminolji qatı daim zənginləşir.Dillərin bu qarşılıqlı prosesi dillərin inteqrasiyasına,qarşılıqlı
şəkildə terminoloji qatın zənginləşməsi ilə yanaşı ümumi ortaq elmi dilin formalşmasınada zəmin yaradaraq
elmin dahada inkişaf etməsini təmin edir. Dildə olan alıma treminologiyanın xüsusi hissəsini beynəlmiləl
terminlər təşkil edir. Dilin terminoloji qatının zənginləşməsi prosesidə beynəlmiləl terminlərin xüsusi rolu
vardır.
Müasir dövrdə Azərbaycan dilinin terminoloji qatı əsasən rus və ingilis dilindən alınma terminlər daha
çox zənginləşdirmişdir. Azərbaycan dilinin terminoloji qatının alınma terminlərlə zənginləşməsi prosesinidə
iki qrupa ayırmaq olar:
1. Əslində olduğu kimi ,dəyişiklik edilmədən işlədilən alınma terminlər. Məsələn: kvadrat, filoloq,
meteor, radiasiya,mexanizm,instaqram.
2. Dəyişiklik edilərək alınan terminlər. Məsələn: orbita-orbit, proqrama-proqram, геофизика- geofizika,
металлоиды- metalloidlər.
SİYASİ DİSKURSUN MÜASİR CƏMİYYƏTDƏ PARAMETRLƏRİ
Qənbərova D.R.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: durreqenberova@gmail.com
Dildə hər bir tədqiqatın, ümumiyyətlə elmi dilçilik tədqiqatlarının nəzəri əsasları müəyyən olunmalıdır.
Dil istər siyasi, istərsə də diskursların əsas meyarı , göstəricisi hesab edilir. Eyni zamanda dildən düzgün
istifadə etmək də əsas göstərici hesab edilir. Siyasət dildən kənarda mövcud ola bilməz. Siyasətlə maraqlanan
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insanlar dildən istifadə etməyi bacarmalıdırlar və buna daima əməl etməlidirlər. Siyasət adamı düzgün,
qüsursuz nitqi ilə fərqlənməlidir. Siyasətdə nitq və üslubun rolu əvəz edilməzdir. Siyasət adamının nitqi
digərlərində fərqlənməlidir. Gözəl nitq mədəniyyətin ayrılmaz hissəsidir. Nitq öz dəqiqliyi ilə seçillməlidir.
Ən cox yayılan səhvlərdən biri dil vahidlərinin yerli yerində istifadə edilməməsidir. Siyasətçi böyük xalq
kütlələrini tabe etmək üçün sadə və anlaşıqlı dildən istifadə etməlidir, lakin bəsit və yorucu leksikondan uzaq
durmalıdır. Siyasi diskursun dilin kommunikativ funksiyalarını üzə çıxarır. Siyasət dildə özünü əks elətdirən
ictimai fəaliyyətdir. Siyasi diskurs sadəcə siyasi informasiyanı çatdırmır, kütlə ilə əlaqə yaradır.
Siyasi diskurs ünvansız ola bilməz və siyasi diskursun adresatı olur. Siyasi diskurs ilk növbədə
adresatla kontakt yaratmağa yönəlmişdir. Kontakt yaratma funksiyası siyasi diskursun əsas vəzifəsi hesab
olunur. Kontakt yaranandan sonra diskursun ikinci mərhələsi kontaktın sabitləşməsi və möhkəmlənməsi
məsələsidir.
Azərbaycanda müasir siyasi diskursu iqtidarın yaratdığı diskurs və müxalifət diskursu olaraq birmənalı
olaraq iki yerə ayırırlar. Bu diskurslar birmənalı olaraq fərqlənirlər, eyni zamanda konnatativ baxımdan da
fərqlidirlər. Siyasi diskurs Azərbaycanda konnotativ baxımdan binar səciyyə daşıyır. İqtidar və müxalifət
diskursları konnotativ baxımdan müsbət və mənfi istiqamətlərdə inkişaf etmişdir. İqtidar diskurs birmənalı
olaraq müsbət, müxalif diskurs isə mənfi konnotasiyaya yönəlmişdir. Diskurs anlayışı mətn anlayışı ilə eyni
mənanı verə bilər və ya digər konsepsiyalarda bir neçə mətnin birləşməsi kimi də qəbul oluna bilər. Siyasi
diskursun əsas məqsədlərindən biri də burjua-kapitalist münasibətləri idi. Siyasi diskurs kapitalizmlə
demokratiya və azadlığı bərabərləşdirmək idi. Artıq müasir dövr siyasi diskursu inkişaf yolunu Qərb
standartları ilə tənzimlənərək təşəkkül tapırdı. Və sübut kimi bunu göstərə bilərik ki, televiziya və radio
aparıcıları özlərini Qərb televiziya aparıcılarına bənzətməyə çalışır. Bununla da, siyasi diskursda Qərb
standartları möhkəmlənməyə başlayırdı. Müasir siyasi diskurs üslub cəhətdən də seçilir. Qloballaşma və
demokratikləşmə müasir siyasi diskursa güclü təsir göstərmişdir. Diskursların mövcudluğu mühüm siyasi
əhəmiyəti ilə seçilir. Bir çox siyasi, mədəni və ictimai hadisələr diskursların təsiri altında baş verir.
Qloballaşma nəticəsində xalqların siyasi həyata daxil olması və dövlətin apardığı siyasətə təsir göstərməsi bir
qayda olaraq dilə də öz təsirini göstərmişdi. Və bu da siyasi diskursun ədəbi dil normalarından uzaqlaşması
ilə nəticələnir.
Diskursun siyasi diskurs, dini diskurs kimi üslubi ifadələrinə də rast gəlmək olur. Bundan başqa diskurs
daha çox ictimai mövzularla əlaqəli olur. Diskurs mədəniyyət sözü ilə də assosiasiya olunur. Diskursları təkcə
mədəni fakt kimi dəyərləndirə bilmərik, çünki cəmiyyətdə baş verən ictimai,sosial və bununla yanaşı mədəni
hadisələr məhz diskursların təsiri altında formalaşır. Mədəniyyət və ictimai həyatla əlaqəli olduğuna görə
diskurs bir çox elm sahələri ilə, xüsusilə linqivokulturologiya ilə eyni tədqiqat sahəsində dayanır.
DİSKURS VƏ İCTİMAİ MÜHİT
Qənbərova D.R.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: Durreqenberovagmail.com
Diskurs anlayışı Azərbaycan dilçiliyi üçün nisbətən yeni bir anlayışdır. Qeyd edə bilərik ki, nə diskurs,
nə də diskursa uyğun anlayışlar Azərbaycan dilçiliyində çox istifadə olunmamışdır. Bu da səbəbsiz deyildir.
Azərbaycanda diskurs haqqında kifayət qədər tədqiqat işi aparılmamışdır.Diskurs ictimai sahələrdə daha çox
bağlı olduğuna görə ən çox ictimai mövzularda təşəkkül tapır və daha çox diskursiv praktika termini, birləşmə
şəklində geniş istifadə olunur. Məsələn, müəyyən zaman ərzində bir mövzu barədə söhbət diskurisiv
praktikaya çevrilir. Bu zaman cəmiyyətdə həmin mövzu ilə bağlı nitq tacrübəsi formalaşır. Diskurs müasir
cəmiyyətin ən vacib mədəni hadisələrindən biri hesab olunur. Diskursun təsiri altında siyasi qurumlar məhv
ola, inqilablar baş verə, siyasi meyllər əksinə inkişaf edə və bir çox mədəni və ictimai, sosial hadisələr baş verə
bilər. Nəzərə alsaq ki, müasir dövr informasiya texnologiyaları dövrü hesab olunur, diskursun cəmiyyətdə
əhəmiyyətini də təsəvvür etmək çətin deyil. Məsələn, hal –hazırkı dövrdə Qərbin islam fundamentalizmi
haqqındakı mifik diskursuna qısaca nəzər yetirək: Qərb cəmiyyətində islama aid olmayan əsassız fikirlər, islam
haqqında təsəvvürlər yaranıb, formalaşmışdır. Bununla qeyd edə bilərik ki, istənilən cəmiyyətin idarə
olunmasında bu cür yaradılan miflərin əhəmiyyəti danılmaz bir faktdır. İnformasiya texnologiyaları diskurisiv
praktikalar yaradaraq cəmiyyətin tabe edilməsində mühüm amil kimi istifadə edir. Və bunun üçün kifayət
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qədər siyasi və informasiya mərkəzləri yaradılmışdır. Bu cür mərkəzlər müxtəlif sahələrlə bağlı söhbətlər
yaradaraq, öz mənafelərinə xidmət edən mifləri müxtəlif dəyərlər formasında cəmiyyətin şüuruna yeridir və
onların həyat tərzinə bilavasitə təsir göstərir. Bununla da cəmiyyətdə müxtəlif dəyərlər və münasibətlər
formalaşır ki, siyasi cəbhədə ən güclü silah hesab olunur. Məhz bu “söhbətlər” diskursiv praktikaların əsasını,
məzmununu təşkil edir.
Diskurs fəaliyyətdə olan dildir. Hər hansı bir məqamda ünsiyyətin baş tutması diskurs adlanır. Diskurs
linqivistik kommunikasiyadır, əlaqədir. Diskurs mətndə reallaşır. Diskursun reallaşması üçün mətnlə yanaşı
kontekstin olması vacibdir. Diskurs dilin koqnitiv, kommunikativ, sosial və linqivistik bütün xüsusiyyətlərini
özündə birləşdirir və əks elətdirir.
Diskurs anlayışı bir çox ədəbiyyatlarda tamamilə fərqli və hətta tamamilə əks mənaları da bildirir.
Diskursun əsas özülünü onun praktikliyi, həyatla əlaqəsi, vahid ideologiyaya xidmət etməsi təşkil edir. İcitmai
həyatda diskursun əhəmiyyəti olduqca böyükdür. İctimai fikiri formalaşdıran və ona çox böyük təsir göstərən
başlıca amil diskurs hesab olunur.
Hal-hazırki dövrdə dilçiliyin ən çox öyrənilən və ən vacib bölmələrindən biri də siyasi dilçilik hesab
olunur. Yaşadığımız dövrdə kütləvi informasiya vasitələri bizim həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir.
Siyasi diskursun inkişaf etməyində ilk növbədə məhz informasiya texnologiyalarının, xüsusilə qəzet və
jurnalların əhəmiyyəti danılmazdır.
Diskursların mövcudluğu mühüm siyasi əhəmiyyəti ilə seçilir. Bir çox siyasi, mədəni və ictimai
hadisələr diskursların təsiri altında baş verir. Qloballaşma nəticəsində xalqların siyasi həyata daxil olması və
dövlətin apardığı siyasətə təsir göstərməsi bir qayda olaraq dilə də öz təsirini göstərmişdi. Və bu da siyasi
diskursun ədəbi dil normalarından uzaqlaşması ilə nəticələnir. Bu artıq ümumi hadisə hesab olunur və digər
dillərdə yaranan siyasi mətnlər də bizə məlum olan qaydalardan kənarda qalır. Hekayə, siyasi nitq, mühazirələr
və sairə diskurs nümunələri kimi təqdim olunur. Diskursun siyasi diskurs, dini diskurs kimi üslubi ifadələrinə
də rast gəlmək olur. Bundan başqa diskurs daha çox ictimai mövzularla əlaqəli olur.
“ŞİFAHİ NİTQ” MƏNASI İLƏ FRAZEOLOJİ VAHİDLƏRİN DAXİLİ FORMASININ SEMANTİK
TƏHLİLİ
Quluzadə G.Ə.
Bakı Slavyan universiteti
Email: gunelguluzada@gmail.com
Frazeoloji semantika frazeologiyanın və linqvistik semantikanın əsas problemlərindən biridir. Frazeoloji
vahidlərin birliyi kimi frazeoloji vahidlərin semantik quruluşu və onun ifadə forması bir sıra dərin və çox yönlü
tədqiqatların obyektidir. Frazeoloji vahidlərin tərəflərini təfsir edərkən frazeoloji vahidlərin ayrılmaz mənası
ilə onların leksik komponentlərinin mənaları arasındakı təbii əlaqələr üzə çıxır. Şifahi nitq komponentini
mənalarında mənimsəyən frazeoloji vahidlər dünyanın bütün dillərində geniş şəkildə təmsil olunur. Ortaq
semantik xüsusiyyət və ya şifahi nitq prosesini xarakterizə edən komponent mənasında olan bütün frazeoloji
vahidlər müvafiq frazosemantik sahənin tərkib hissələridir.
Frazeoloji vahid yuxarıda göstərilən sahəyə daxil olduqda aşağıdakı meyarlar həlledici rol oynayır:
- şifahi nitq prosesini ifadə edən felin frazeoloji vahidlərinin təriflərində olması: say, speak, talk, tell və
s. Məsələn, sweet-talk - yaltaqlan, ud; speak with forked tongue – bir şey deyib, başqa şey eləmək; speak your
mind - birbaşa, açıq danışmaq;
- nitq müddətini ifadə edən sərbəst ifadələrin təriflərində olması: have word - kimsə ilə danışmaq və s.
- geniş danışıq mənasına malik bir cümlənin təriflərində olması: get your tongue around something - bir
şeyi tələffüz etmək, ifadə etmək;
- şifahi nitqi əks etdirən dolayı mənalı frazeoloji vahidlərin olması: let fly - bir şey atmaq, hücum, sıçrayış
və s.
Frazeoloji vahidlərin daxili forması frazeoloji vahidin komponentləri ilə onun ayrılmaz mənası
arasındakı motivasiya əlaqəsi kimi başa düşülür. Şifahi nitq komponenti olan frazeoloji vahidlərin daxili
forması obyektiv reallıq vəziyyətinin mövzusunun frazeoloji vahid nominasiyasının əsasını təşkil edən nitq
obrazı vasitəsilə qəbul olunur. Əksər frazeoloji vahidlərdə daxili formanın əsasını təşkil edən əlamətlər göz
qabağındadır: have one's say - fikir bildirin, talk in riddles - tapmacalarla danışın. Bununla birlikdə, mənaları
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daxil olan sözlərin birbaşa mənalarından ibarət olmayan daha çox frazeoloji vahidlər var: have sb. on a line kiməsə lağ etmək, spin a yarn - hekayələr danışmaq.
Frazeoloji vahid yaratmaq motivasiyası ana dilində danışanlar tərəfindən həyata keçirilmir. Frazeoloji
birləşmələrin obrazlılığı yalnız tarixən üzə çıxır. Frazeoloji birləşmələrdə məcazi məna əsas mənaya çevrilmiş,
birbaşa və məcazi mənalar arasındakı əlaqə itirilmişdir. Frazeoloji birləşmələrin başqa dillərə tərcümə
edilməsini çətinləşdirən də bu həqiqətdir. Tez-tez bunlara sözdə nekrotiklik daxildir, yəni bu frazeoloji vahid
xaricində istifadə olunmayan sözlər. Sintaktik olaraq ayrılmaz frazeoloji birləşmələrdə əksər hallarda tərkib
hissələrin yenidən düzəldilməsi və başqa sözlərin əlavə edilməsi qeyri-mümkündür.
Beləliklə, əksər hallarda frazeoloji vahidin mənası onun tərkib hissələrinin mənası ilə motivasiya olunur
və izah olunur. Mənası məntiqi əsaslandırılmayan ifadələr çox azdır, yəni müasir dil baxımından onların
meydana gəlməsinin səbəbi aydın deyil.
Danışıqda müəyyən vəziyyətin elementlərini təyin etmə funksiyasına uyğun olaraq, nəzərdən keçirilən
frazeoloji vahidlərin semantik quruluşu müxtəlif dəyişikliklərə məruz qalır. Frazeoloji vahidlərin fərqli
struktur və semantik növləri transformasiya potensialına görə fərqlənir. Analitik mənalı frazeoloji vahidlər ən
çox nitqə çevrilir. Komponent tərkibinin genişlənməsi və ayrı-ayrı leksik komponentlərin frazeoloji məna
elementlərini (adi və ya təsadüfi) izah edən sözlərlə əvəzlənməsi ilə əlaqəli struktur və semantik çevrilmələr
ilə xarakterizə olunur. Danışıqda konkret vəziyyətlərin təyin edilməsi çox vaxt tək işarələrin xüsusiyyətlərini
əks etdirə biləcək frazeoloji məna elementlərinin çevrilməsinə gətirib çıxarır. Müəyyən nitq vəziyyəti üçün
uyğun olan frazeoloji məna elementlərinin açıqlanması üçün şərait yaradır. Struktur-semantik analiz tərcümə
problemi ilə ikidilli frazeoloji lüğətlərin inkişafı ilə əlaqələndirilir. Frazeoloji vahidlərin məna quruluşunun
əsas elementlərinin ifadə formaları ilə əlaqəli izahı hədəf dildə ən dəqiq frazeoloji ekvivalentlərin tapılmasını
asanlaşdırır. Struktur-semantik təhlilin ümumi prinsipləri müxtəlif dillərin frazeoloji materialına tətbiq edilə
bilər.
“Şifahi nitq” mənasının tərkib hissəsi olan frazeologizmlər ingilis dili də daxil olmaqla hər hansı bir
dilin vacib tərkib hissəsidir. Frazeologizmlər bu dildə danışanların dil mədəniyyətinin tərkib hissəsi olan nitqə
xüsusi bir ifadə və ləzzət verir.
İCTİMAİ RƏY VƏ SOSİAL MEDİA
Rəhmaova G.N.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: gunelnatiq4@gmail.com
Müasir dövrdə demokratik vətəndaş cəmiyyətlərində yaranmış ola biləcək qüsurları aşkara çıxarmaq,
həmçinin, həmin problemlərin həllinə bilavasitə təkan verərək cəmiyyətin inkişafına müsbət təsir göstrən əsas
vasitələrdən biri də ictimai rəydir. İctimai rəy anlayışının formalaşması və mövcudluğu üçün ilk növbədə
demokratik mühitin varlığı zəruridir. Lakin ictimai rəyin formalaşmasına təsir edən digər vasitələr də
mövcuddur. Onları iki əsas qrup şəklində sistemləşdirə bilərik: 1)Sosialoji və psixoloji vasitələr; 2)Ənənəvi və
sosial media vasitələri.
Hazırda isə yuxarıda qeyd etdiyimiz vasitələr sırasında sosial media ön plana çıxır. Belə ki, ictimai rəy
anlayışı sosial medianın meydana gəlməsi nəticəsində aktuallığını itirməməyi bacarmışdır. Ənənəvi ictimai
rəyin monofonik, yəni bir istiqamətli idarə olunan formada mövcud olduğunu vurğulaya bilərik. Sosial
medianın inkişafı isə ictimai rəy anlayışına olan baxışı müəyyən mənada dəyişdirmişdir. Sosial medianın
interaktivliyi sayəsində ictimai rəy bir istiqamətlilikdən çox istiqamətliliyə doğru yönəlmişdir. Belə ki, ənənəvi
formada mövcud olan ictimai rəy müəyyən məkan sərhədləri çərçivəsində formalaşdığı üçün burada
plüralizmin tam məndaqorunduğunu söyləyə bilmərik. Lakin məkandan asılı olmayaraq yeni kommunikasiya
texnologiyalarına çıxışı olan hər bir kəsin sosial mediada öz fikrini sərbəst şəkildə ifadə edə bilməsi nəticəsində
yeni medida formalaşan ictimai rəyin müxtəlifliyini və təsir gücünün artmasını müşahidə etmək mümkündür.
Bununla yanaşı, ənənəvi mediadan fərqli olaraq sosial media ictimai rəyin formalaşması üçün bir çox yeni
imkanlar da təqdim edir. Həmin yeni imkanların isə iki əsas özəlliyini qeyd edə bilərik. Bunlar aşağıdakılardır:
1. Daha sürətli fikir mübadiləsi;
2. Məlumatların daha sürətli şəkildə yayılması.
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Ümumilikdə isə ictimai rəyin yaranmasını mərhələli şəkildə təsvir etsək, onu üç əsas mərhələyə bölə
bilərik. Həmin mərhələlərə aşağıdakılar daxildir: 1) Kütlə davranış dövrü; 2) İctimai mübahisələr və
ziddiyyətlər; 3)İnstitusional qərar qəbul etmə
Hazırkı dövrdə ictimai rəyin formalaşması ilə bağlı qeyd etdiyimiz hər üç mərhələdə sosial medianın
bilavasitə rolu mövcuddur. Lakin daha çox ikinci və üçüncü mərhələlərdə sosial medianın rolunu dahaaydın
şəkildə görmək mümkündür. Xüsusilə də üçüncü yəni, institusional qərar vermə mərhələsində sosial medianın
rolu kifayət qədər yüksəkdir.
Sosial media ictimai rəyi formalaşdırmaqla yanaşı, ictimai rəyi yaradanlara, yəni cəmiyyətə rəhbərlik
etməklə öz təsirini daha da artırır. Bu səbəbdən sosial medianı ictimai rəyi idarə etmə paradiqmasında da ən
vacib elementlərdən biri kimi qiymətləndirmək olar.
Sosial media fərdlərin həyatını virtual sferaya daşımaqla yanaşı, digər tərəfdən getdikcə mürəkkəbləşən
bürokratiyaya, ictimai problemlərə qarşı insanların təşkilatlanmasını təmin edərək vətəndaş cəmiyyətinin
inkişafına töhfə verir. Vətəndaş cəmiyyəti isə öz növbəsində ictimai rəyin formalaşmasında ən vacib rol
oynayan ünsürlərdən biri hesab edilir. Bu səbəbdən də sosial media vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında
öz qatqısını təmin edərək ictimai fikrin formalaşmasında aktiv rol oynamağı bacarır. Beləliklə, yeni
kommunikasiya texnologiyaları sayəsində meydana çıxmış virtual ictimai sferanın tərkib hissəsi olan sosial
mediada formalaşan ictimai rəy sosial medianın ona vermiş olduğu xüsusiyyətləri ilə öz təsir gücünü daha da
artırmağı bacarır. Bu isə öz növbəsində ictimai rəyi yaradan vətəndaş cəmiyyətindəki ictimai problemlərinin
həllinin daha da sadələşdirilməsinə yol açır.
SOSİAL MEDİA İCTİMAİ PROBLEMLƏRİN MÜZAKİRƏ MƏRKƏZİ KİMİ
Rəhmaova G.N.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: gunelnatiq4@gmail.com
Bütün dövrlərdə inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq hər bir cəmiyyətdə ictimai problemlərin mövcud
olması danılmaz faktdır. Cəmiyyətin sürətli inkişafı üçün isə ortaya çıxan həmin ictimai problemlərin həlli
istiqamətində müvafiq tədbirlər görülməsi zərurəti yaranır. İctimai problemlərin həll olunması üçün isə ilk
növbədə onun ön plana çəkilməsi, diqqət mərkəzində olması vacibdir. Burada medianı ictimai problemləri
diqqət mərkəzində saxlamağa kömək edən əsas vasitələrdən biri kimi qiymətləndirmək mümkündür. Lakin
burada ənənəvi mediadan daha çox sosial medianın rolunun daha qabarıq şəkildə özünü büruzə verdiyini qeyd
etmək lazımdır. Buna səbəb isə yeni medianın tərkib hissəsi olan sosial medianın ənənəvi medianı geridə
qoymağı bacaran bir sıra xarakterik xüsusiyyətlərə malik olmasıdır. Həmin əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılar
daxildir: 1. Sürət və əlçatanlıq; 2. İnteraktivlik; 3. Sərbəstlik
Hər hansı ictimai problemin ənənəvi mediada işıqlandırılması üçün uzun zaman kəsiyi tələb oluna bilər.
Lakin sosial mediada ictimai problemin işıqlandırılması, müzakirəsi daha sürətli şəkildə baş tutur. İctimai
problemlərin müzakirəsi və həllində sosial medianın daha effektiv olduğunu isbat edən ikinci əsas xüsusiyyət
isə interaktivlikdir. Belə ki, ənənəvi mediadan fərqli olaraq sosial mediada işıqlandırılarkən hər bir sosial
media istifadəçisi dərhal öz fikrini ifadə edə, həmçinin, digər istifadəçilərlə bərabər ictimai problemlə bağlı
müzakirələrdə yaxından iştirak edə bilər. Bu zaman isə virtual ictimai sferada formalaşmış ictimai rəylər də
ön plana çıxır. Sosial mediada müzakirəyə çıxarılmış olan ictimai problemlərin həlli də məhz ictimai rəyin
təsiri gücü vasitəsilə ilə həyata keçirilir. Cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin nümayəndələri olan hər bir fərdin
sosial mediada sərbəst şəkildə ictimai problemlərlə bağlı öz rəyini ortaya qoya bilməsi ilə ictimai problemlərin
həllinə təkan verir.
İctimai problemlərin sosial mediada müzakirəsini həmin ictimai problemlərin həlli üçün atılan əsas
addım hesab edə bilərik. Belə ki, sosial media vasitəsilə işıqlandırılaraq müzakirə predmetinə çevrilmiş ictimai
problem diqqət mərkəzində saxlanılacaq. Bu isə öz növbəsində həmin ictimai problemi onu həll etməyi
bacaracaq qurum və ya fərdlərin diqqətinə çatdırmaqla onun həlli üçün müvafiq qərarlar qəbul etməyə
yönəltmək deməkdir.
Bütün sadaladığımız xüsusiyyətlər ictimai problemlərin müzakirə məkanı kimi sosial medianın daha
faydalı olduğunu deməyə əsas verir. Sosial mediada işıqlandırılan hər hansı ictimai problemin cəmiyyətin
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müxtəlif fərdlərinin aktiv iştirakı ilə virtual məkanda müzakirə predmetinə çevrilməsi həmin problemin aradan
qaldırılmasına kömək edir.
Sosial medianın yeni informasiya texnologiyalarına məxsus özəllikləri özündə əks etdirməklə
cəmiyyətin bütün fərdlərinin iştirakına imkan verən əlverişli ictimai sfera mühiti yaradadır. Beləliklə, müasir
dövrdə sosial media ictimai problemlərin əsas müzakirə məkanı olmaqla yanaşı, həm də ictimai problemləri
daha effektiv şəkildə işıqlandıraraq onların həlli istiqamətində də faydalı vasitələrdən birinə çevrilmiş olur.
Bir sözlə, sosial media həm ictimai problemlərin müzakirə mərkəzi, həm də müzakirə mərkəzində olan
ictimai problemlərin ən effektiv həlli vasitəsi rolunda çıxış etməyi bacarır.
İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ FRAZEOLOJİ BİRLƏŞMƏLƏRİN MÜQAYİSƏLİ
TƏDQİNİN ƏHƏMİYYƏTİ
Sədirli X.S.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: x.sedirli1997@gmail.com
Frazeoloji birləşmələr semantik və qrammatik cəhətlərinə görə bölünməzdir. Bu birləşmələr nitqdə hazır
formada işlədilir. Frazeoloji vahidlərin komponentləri arasında qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. Frazeoloji
birləşmələrlə əlaqəli digər bir cəhət оndаn ibаrətdir ki, həmin birləşmələrin kоmpоnеntlərinin ifаdəliliyində
еksprеssivlik оlur.
Xalqın qədim təfəkkürünü, milli mədəniyyətini, digər xalqlarla sosial, siyasi və iqtisadi əlaqələrini
dərindən öyrənməyə imkan verən frazeoloji birləşmələr çox qədim tarixə sahibdir.
Dilçilik ədəbiyyatında frazeologiya ilə bağlı bir çox tədqiqat aparılıb. Bu proses bu gün də davam
etməkdədir. Ancaq frazeologiyanın bir neçə çətinlikləri öz müxtəlifliyi və mürəkkəbliyinə görə hələ də tam
həllini tapmayıb. Ölkəmizdə ingilis dilini öyrənmə dinamikası digər xarici dillərlə müqayisədə daha yüksək
səviyyədədir. Düzdür, bu sıraya rus dili də daxildir. Lakin hazırki zamanda ingilis dilinə maraq daha çoxdur.
İngilis dili genetik cəhətdən Azərbaycan dilindən köklü şəkildə fərqlənir. Buna görə də İngilis dilini
öyrənərkən azərbaycanlılar bəzi çətinliklərlə qarşılaşırlar. Bu sahədə aparılan tədqiqatların miqdarında və
keyfiyyətində sürətli artım vardır. Çünki dilçilikdə müstəqil sahə olan frazeologiya öz aktuallığını heç vaxt
itirmir, əksinə olaraq, ona maraq daha da artır.
İngilis və Azərbaycan dillərində frazeoloji birləşmələrin müqayisəli şəkildə tədqiqinin aparılması bir
sıra xüsusiyyətlərinə görə əhəmiyyətlidir. Bunun səbəbi onunla bağlıdır ki, müxtəlifsistemli dillərdə frazeoloji
birləşmələrin əmələ gəlməsinin öyrənilməsi həmin dillərin daxili qanunlarını müəyyən etməyə imkan verir, bu
birləşmələrin öyrənilməsi dilin və onun leksik - semantik inkişafı barədə düzgün fikir formalaşdırır. Frazeoloji
vahidlərin daxili semantik quruluşunun, tərcümə imkanlarının öyrənilməsi, milli və beynəlmiləl mahiyyətinin
təhlili, habelə inkişaf xüsusiyyətlərinin həm nəzəri, həm də praktik cəhətdən təhlili vacib olan məsələlərdir.
Ölkəmizin digər ölkələrlə mədəni, siyasi, elmi, texniki və iqtisadi əlaqələrinin genişləndiyi qloballaşma
dövründə elmi və bədii əsərlərin tərcümə edilməsi, yeni texniki və elmi uğurların öyrənilməsi lazımdır.
İngilis dilinin beynəlxalq aləmdə nüfuzunun getdikcə artdığı məlumdur. Zəmanəmizdə Azərbaycanın
beynəlxalq aləmə sürətli inteqrasiyası ilə əlaqədar ingilis dili ilə əlaqələri gündən-günə genişlənir.
İngilis və Azərbaycan dillərinin frazeoloji birləşmələrinin və onların tərcümə üsullarının müqayisəli
öyrənilməsinin inkişafına bir sıra amillər təsir edir.
Birincisi, müxtəlif dillərdə frazeoloji birləşmələrin əmələ gəlməsinin tədqiqi bu dillərin
qanunauyğunluqlarını müəyyənləşdirməyə imkan verir.
İkincisi, bu cür birləşmələrin tədqiqi həmin dilin leksik- semantik sistemini düzgün anlamağa imkan
verir. Dilçilikdə bu hər zaman aktualdır.
Frazeologiyanın tədqiqat obyekti kimi mürəkkəb olduğuna görə dilçilər arasında onun spesifik
xüsusiyyətləri haqqında bir fikir birliyi olmamışdır. Dilin frazeoloji vahidlərinin tədqiqi bir çox dilçi alimlərin
tədqiqat işində geniş işıqlandırılmışdır. Bu sahədə xüsusilə, Ş.Ballinin və V.V.Vinoqradovun adlarını çəkmək
olar. Daha sonra A.A.Şaxmatovun, N.M.Şanskinin, S.İ.Ojeqovun, Z.A.Bulaxovskinin,; azərbaycanlı
alimlərdən isə M.Hüseyinzadənin, A.M.Qurbanovun, N.R.Rəhimzadənin, S.Ə.Cəfərovun, H.A.Bayramovun,
Ə.H.Hacıyevanın, M.M.Mirzəliyevanın, və başqa dilçilər frazeoloji birləşmələrin tədqiqi üzrə məşğul
olmuşlar.
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“Azərbaycan dilindəki sərbəst ifadələr həqiqi qrammatik birləşmə kimi sintaktik təlimin əsas və vahid
obyektidir və sabit ifadələr dilin tarixi inkişafı prosesində formalaşmış və dilimizə dəyişməz, hazır qaydada
gəlmiş və danışıqda istifadə olunan birləşmələrdir.”
Azərbaycan dilçiliyində ingilis dili frazeoloji birləşmələri tədqiq edilmiş, ingiliscə - azərbaycanca
frazeoloi lüğət tərtib edilmişdir. Ümumiyyətlə frazeoloji birləşmələrin bir dildən başqa bir dilə tərcümə
edilməsində həmişə problemlər yaranır. Bu problemlərin əsas səbəblərindən biri odur ki, heç bir lüğət
müəyyən bir mətndəki frazeoloji birləşmələrin mənasını dəqiq şəkildə çatdıra bilmir. Buna görə də tərcümə
prosesində frazeoloji birləşmələrin ekvivalenti ön plana çıxır. Lakin lüğətlərdə frazeoloji birləşmələrin tam
ekvivalenti ilə bərabər, mənasını da açmaq vacibdir.
İnsanlarla əlaqəli frazeoloji birləşmələr həm Azərbaycan, həm də ingilis dillərində ən çox yayılmış
frazeoloji vahidlərdən biridir. “Frazeologiyanın tərkib hissələrinin semantikası və onların bütöv kimi
mənasında bir şəxslə əlaqəsi olduqca aydındır.”
İnsanın xasiyyəti, temperamenti birbaşa onun əxlaqı və davranışı , yaşadığı həyat tərzi və milli
mentaliteti ilə sıx əlaqəlidir. İnsana aid bu səviyyəvi cəhətlərin verbal ifadəsində iştirak edən fərqli dil
qruplarının daşıyıcıları, fərqli söz və ifadələrdən geniş şəkildə işlədirlər. Bu özünü frazeoloji birləşmələrin
yaranmasında da göstərir. Aydın məsələdir ki, insanın xasiyyəti müsbət, yaxud da mənfi cəhətlərlə doludur.
İstər bədii ədəbiyyatlarda, istərsə də frazeoloji birləşmələr lüğətində kifayət qədər insanların xarakteristikasını
ifadə edən frazeologizmlərə rast gəlmək mümkündür.
“Frazeoloji birləşməni təşkil edən komponentlərin sayı nə qədər çox olarsa, ortaya çıxan bütövün
mənasına təsir bir o qədər güclü olur.”
Həm Azərbaycan, həm də İngilis dillərində frazeoloji vahidlərin tərkib hissəsi olan komponentlər istər
say, istər semantika, istərsə də semantik əlaqələrinə görə ümumi mənanın yaranmasında birbaşa öz təsirini
biruzə verir.
Frazeoloji birləşmələrin hər biri əsl xalq yaradıcılığıdır. Məhz bu səbəbdən də frazeoloji birləşmələrin
ümumi anlayışında hər bir xalqın öz milli adət-ənənələri, adətləri, yaşayış şəraiti və həyat tərzinin inikası var.
Frazeoloji birləşmələrin başqa dilə tərcüməsinin dəqiq verilə bilməməsinin bir səbəbi də budur.
Frazeoloji birləşmələrin öyrənilməsinin tarixi uzun olsa da, istər Azərbaycan dilində , istərsə də İngilis
dilində frazeologiya sahəsində ümumən qəbul edilmiş, sistemləşdirilmiş, qənaətbəxş forması yoxdur.
İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ CÜMLƏNİN BAŞ ÜZVLƏRİNİN YERİ – MÜBTƏDA
(C. OSTİNİN “QÜRUR VƏ QƏRƏZ” ƏSƏRININ MATERİALI ƏSASINDA)
Səttarzadə A.R.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: settarzadeaygun@gmail.com
Mübtəda, cümlənin əsas üzvlərindən biridir, xəbərin aid olduğu məntiqi subyekti ifadə edir. İngilis və
azərbaycan dillərində mübtəda, cümlədə söhbəti gedən şəxsi və ya obyekti bildirir.
Azərbaycan dilində cümlə mübtədasız ola bilər. Məsələn,
Mənə soyuqdur. Gecdir.
İngilis dilində isə cümlədə mübtədanın olması mütləqdir.
I am cold. It is late.
İngilis dilində sabit söz sırası mövcuddur. Bu o deməkdir ki, hər bir cümlə üzvünün cümlədə özünə
məxsus yeri var. Cümlə üzvlərinin cümlədə yerini dəyişmək mümkün deyil. Yalnız bəzi zaman zərfliklərinin
yerini dəyişmək olur. Digər cümlə üzvlərinin, xüsusən də mübtəda və xəbərin yeri dəyişməz olaraq qalır.
Məsələn,
She was a woman of mean understanding, little information, and uncertain temper.
Burada, “she” mübtədadır, onun yerini dəyişdirmək mümkün deyil.
İngilis dilində cümlədə söz sırası qaydasına görə birinci mübtəda, sonra isə xəbər gəlir.
Məsələn,
She has two nieces of her own.
Burada da eynilə “she” mübtədadır, cümlə mübtəda ilə başlayır və “has” xəbərdir, mübtədadan sonra
gəlir.
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Azərbaycan dilində isə cümlə üzvlərinin əksər hallarda sabit sırası olmur. Cümlə üzvlərinin yerini
dəyişmək mümkündür. Sadəcə xəbər əksər hallarda cümlənin sonunda işlənir. Mübtədanın və digər cümlə
üzvlərinin isə yerini dəyişmək mümkündür.
Eyni cümlələrə azərbaycan dilində nəzər yetirək.
O, alçaq düşüncəli, az məlumatlı və özünə inamsız bir qadın idi.
Bu cümlədə “o” mübtəda, “idi” xəbərdir. Bu cümlədə də ingilis dilində olduğu kimi mübtəda ilə xəbərin
yerini dəyişmək mümkün deyil. Mübtəda cümlənin əvvəlində, xəbər isə cümlənin sonunda işlənir.
Onun iki bacısı qızı var (“Qürur və Qərəz”, Hissə 1, s. 5).
Bu cümlədə ingilis dilində mübtəda olsa da, azərbaycan dilində mübtəda yoxdur. “Has” (malik olmaq,
var) feli “she” (o) əvəzliyinin mənasını dəyişərək ona mənsubiyyət halı verir və “onun” kimi tərcümə olunur.
“var” xəbərinin isə yeri cümlənin sonudur və onun yerini dəyişmək mümkün deyil.
Azərbaycan dilində isə təsdiq cümlədə mübtəda öz yerini dəyişə bilir, lakin xəbər həmişə cümləni bitirir,
cümlənin axırında işlənir.
Cənab Binqli onun məsləhətinə əməl etdi (“Qürur və Qərəz”, s. 13).
Onun məsləhətinə Cənab Binqli əməl etdi.
İngilis dilində inkar cümlələrində mübtəda birinci gəlir, sonra inkar formada olan xəbər işlənir.
I do not mind his not talking to Mrs. Long (“Pride and Prejudice”, p. 23).
Azərbaycan dilində bu cümləni mübtədasız da işlətmək mümkündür. -əm I şəxs şəkilçisi “mən”
mübtədasını əvəz edir.
Xanım Lonq ilə onun söhbətinə etiraz etmirəm.
Lakin ingilis dilində bunu etmək mümkün deyil. Mübtəda və xəbərin hər ikisinin cümlədə mövcud
olması ingilis dilində mütləqdir.
Mübtəda ingilis dilində aşağıdakılarla ifadə edilə bilər:
1. İsim (həm ingilis, həm də azərbaycan dilində) mübtəda rolunda çıxış edir.
The evening altogether passed off pleasantly to the whole family (“Pride and Prejudice”, p. 13).
Sual: What passed off pleasantly to the whole family?
Axşam bütün ailə üzvləri üçün tamamilə xoş keçdi (“Qürur və Qərəz”, s. 13).
Sual: Nə bütün ailə üzvləri üçün tamamilə xoş keçdi?
Bu cümlədə axşam (evening) ismi mübtəda rolunda çıxış edir və nə? (what?) sualına cavab verir.
2. Əvəzlik (həm ingilis, həm də azərbaycan dillərində) mübtəda rolunda çıxış edir.
He began to wish to know more of her.
O, onu daha yaxından tanımağı arzulamağa başladı.
İBN MÜHƏNNA LÜĞƏTİNİN TÜRK DİLİ HİSSƏSİNDƏ SƏS DƏYİŞİKLİKLƏRİ
Zərbəliyeva F.Ç.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: zarbaliyeva1998@mail.ru
XIII əsrin sonu XIV əsrin əvvəlləri yazılmış lüğətlərin ən qiymətlisi, ən kamili İbn Mühənnanın
“Hilyətül – insan və Həlbətül – lisan” (İnsanın bəzəyi və dilin sahəsi) lüğətidir. Bu əsəri qısaca olaraq çox
zaman “İbn Mühənna lüğəti” də adlandırırlar. Əsər üç hissədən ibarətdir: ərəbcə– farsca, ərəbcə - türkcə və
ərəbcə - monqolca. Lüğətin türkcə hissəsi "nevi" adı ilə iki bölümə ayrılır. Birinci bölümdə səs, forma və qısa
etimologiya məlumatları verilir, isim ifadələri, zərflər, ədatlar müzakirə olunur, daha sonra felin zamanları
vurğulanır. İkinci bölüm isə sadə adlardan və iyirmi dörd fəsildən ibarətdir.
İbn Mühənna, Türk dilinin qrammatik xüsusiyyətlərini müzakirə etdiyi bölümdə, forma, səs və söz ilə
bağlı mühüm qərarlar vermişdir. Türk dilinin bəzi xüsusiyyətləri haqqında nümunələrə əsaslanaraq izahat
verməzdən əvvəl türk dilinin ümumi quruluşu və türk dilinin coğrafiyası haqqında bəzi məlumatlar da qeyd
etmişdir. İbni Mühənna, “Türk dilinin kökü Türküstan xalqına uzanır. Ərəbcənin Hicaza uzanan kökündə
olduğu kimi.” ifadəsi ilə, şahid olduğu Türk dili coğrafiyasının Türküstan olmadığını, bununla birlikdə
Türküstandakı Türk tayfaları ilə əlaqədar olduğunu Ərəbcə və mənşəyi ilə müqayisə edərək aydın ifadə
etmişdir. Bu ifadəyə əsaslanaraq, qəti bir qərara gələ bilməsək də, türk dili ilə bağlı İbn Mühənnanın
nümunələri və ifadələrinin Oğuz-Qıpçaq türk dili sahəsinə aid olduğunu da düşünə bilərik.
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İbn Mühənna, türk dilinin yazılışından, xüsusən sait səslərin yazılmasından, bir az məlumat verdikdən
sonra yaşadığı zaman, mühit ilə başqa bir Türk dialektlərinin fonoloji xüsusiyyətlərinə aid əsas nümunələri
qeyd etmiş və ən əsası bu nümunələri dəyişkən formalara əsasən göstərmişdir. İbn Mühənnaya görə,
"Türküstan xalqı bəzən söylədikləri bir sözü dəyişdirir və yaxın bir hərf istifadə edirlər, bunun səbəbi hərflərin
yaxınlığı ilə əlaqədardır.” Bu çərçivədə İbn Mühənnanın qeyd etdiyi vacib səs dəyişikliklərindən bəziləri
bunlardır:
1. İbn Mühənnaya görə, türk dilindəki səs dəyişikliyindən ən məşhuru d - t - y samitləri arasında görülür.
Buna görə idi - sahib, edgü - yaxşı, və adak- qab nümunələrini verdikdən sonra dəyişkənlik göstərib bu sözlərin
Türklər tərəfindən iti, eygü və ayak şəklində qarşılandığını da bildirməsi, bir tərəfdən İbn Mühənnanın Türk
dialektləri haqqında məlumat sahibi olduğunu, digər tərəfdən də yaşadığı bölgədə olan tayfaların hansı
formaları istifadə etməsi baxımından vacibdir.
2. Mahmud Kaşğarinin Divanü lüğat-it-türk əsərində, Oğuz dialektini digər türk dialektlərindən
fərqləndirən əsas səs dəyişikliklərindən biri olaraq izah etdiyi söz t-d dəyişikliyi, İbn Mühənnanın da til-dil,
tiş-diş nümunələrinə əsaslanaraq diqqət çəkdiyi xüsusiyyətlərdən biridir.
3. Türk dilinin ilk yazılı mənbələri olan türk runik hərfləri olan yazılarda dəyişiklik göstərilməyə
başlayan söz, ümumiyyətlə başqa dil sahələrində -m ilə təmsil olunan söz -b samitinin varlığı Türk dili
tarixində vacib problemlərdən biridir. Buna görə, orijinal samitin -b olub-olmamasından asılı olmayaraq, -m
li formaların dialekt olub-olmaması barədə dəqiq məlumatımız yoxdur. İbn Mühənna da lüğətində bu məsələyə
diqqət çəkərək “Ölkəmizdəki türklər “mim” hərfini “be” hərfi ilə dəyişirlər” deyərək bəlkə də digər türk
dialektləri arasında ortaq formanı doğru qəbul edərək, m-b dəyişikliyini qəbul etmişdir.Məsələn: Men-ben,
mun-bun. İbn Mühənnanın digər Türk dialektlərindəki formanın -m kimi istifadə edildiyini bilməkdən başqa,
öz ölkəsindəki türklər tərəfindən -b kimi istifadə edilmiş olması, İbn Mühənna lüğətinin hansı mühitdə
yazıldığı haqqında nümunələr olması baxımından əhəmiyyətlidir.
İbn Mühənna, söz başı b-m dəyişikliyinin arada türk dialektləri arasında söz başındakı –b samitinin
düşdüyünü də sübut etmiş və bu mövzuya aid nümunələr göstərmişdir: ne boldı - ne oldı, ne bolgay – ne olgay.
Türk dialektləri arasındakı b-m dəyişikliyi kimi söz başındakı –b samitinin düşməsi də Oğuz dialektinə aiddir.
4. İbni Mühənna, söz kökündə samit dəyişikliklər mövzusunda verdiyi məlumatlardan başqa, əlavə
edildikdə meydana gələn səs dəyişikliklərindən də xəbərdar idi. Bu çərçivədə İbn Mühənna, samitlə bitən
fellərdən sonra keçmiş zaman şəkilçisinin (-dı) samitinin -d və ya -t olacağı mövzusunda verdiyi ikili
nümunələrlə, bir arada mövcud olmadığını göstərir: açdı-açtı, bakdı-baktı, kopdı-koptı.
5. İlk dəfə İslam türk mətnlərində qarşılaşdığımız tarixi türk dili nümunələrində söz ortası və söz sonu
damaq k – h dəyişikliyi, İbni Mühənnanın da aid olduğu zaman və mühitdə aşkar etdiyi dəyişikliklərdən biridir.
Burada verilən sıktadı – sıhtadı “ölü üçün ağladı”; akru – ahru “yavaş”; toklı – tohlı “quzu” nümunələri tarixi
türk dili sahəsində qarşılaşdığımız nümunələrlə oxşarlıq göstərir. Çünki tarixi türk dili sahəsində damaq k – h
dəyişikliyi, daha çox ş, r kimi samitlərdən əvvəl gələn k samitində baş verir.
6. İbn Mühənna tərəfindən qeyd edilən əsas samit dəyişikliklərindən biri də, yenə Tarixi türk dili
sahəsində ilk dəfə İslam Türk mətnlərində qarşılaşdığımız və əksər mənfi hallarda ortaya çıxan z – s
dəyişikliyidir. İbn Mühənna bu sahədə kelmes – kelmez, yaramaz – yaramas nümunələrindən əlavə olaraq, söz
ortasında samit ahəngindən asılı olaraq izder – ister nümunəsini də qeyd etmişdir.
Burada verilən nümunələr tarixi türk dilinin səs xüsusiyyətlərini daha düzgün müəyyənləşdirə bilmək
və İbn Mühənna lüğətinin türk dili tarixi baxımından əhəmiyyətini anlamaq üçün əsas mənbələrdən hesab
olunur
AZƏRBAYCAN DİLÇİLİYİNDƏ FRAZEOLOGİZMLƏR
Zeynalov Y.İ.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: yuniszeynalov8@gmail.com
Azərbaycan dili öz frazeoloji tərkibinə görə zəngin dillərdən biridir. Dilimizin tarixi inkişafı nəticəsində
əmələ gəlmiş mürəkkəb frazeoloji sistem o dərəcədə zəngindir ki, hətta bəzən danışıq prosesində, əsasən,
frazeoloji vahidlərin vasitəsilə bu və ya digər geniş fikri aydın şəkildə başqasına çatdırmaq olur. Tərkib və
quruluşuna görə sabit olub, əsasında məcaz olan frazeoloji vahidlər söz kimi dildə hazır şəkildədir.
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Frazeoloji vahidlər bilavasitə mədəniyyətin izlərini özündə saxlayır. Bu izlər müxtəlif sahələrə aiddir və
çox geniş fon informasiyasını mühafizə edir. Həmin informasiya etnik təfəkkürə tanış olan dünyanı əhatə edir.
Dilimizdəki frazeoloji birləşmələr həm məzmun, həm struktur baxımdan diqqəti cəlb edən
vahidlərdəndir.
Frazeologiya dildə olan bütün sabit söz birləşmələrinin məcmusu deməkdir.[3.88] Sabit söz birləşmələri
istər öz semantikasına, istərsə də forma rəngarəngliyinə görə seçilən çox maraqlı bir kateqoriyadır.Bu
kateqoriyaya daxil olan birləşmələr frazeoloji vahidlər, frazeoloji birləşmələr, tərkib hissələrinə bölünməyən
söz birləşmələri, dəyişməz söz birləşmələri, idiomatik ifadələr, leksik söz birləşəlmələri, idomlar,frazemler və
s. kimi çoxlu terminlər vasitəsilə adlanırılmışdır.
Frazeologiya bəhsində öyrənilən sabit söz birləşmələrinin aşağıdakı növləri vardır; idiomlar, ibarələr,
atalar sözləri, hikmətli sözlər, zərbi-məsəllər, və tapmacalar
Səlim Cəfərovdan fərqli olaraq Afad Qurbanov ‘Müasir Azərbaycan ədəbi dili’ kitabında qeyd edir ki,
müasir Azərbaycan dilinin frazeologiyasını iki böyük qrupa bölmək olar. 1. frazeloji sabit söz birləşmələri, 2.
Frazeoloji sabit ifadə və ibarələr.
Afad Qurbanov və Buludxan Xəlilov hikmətli sözlər, zərbi məsəllər, atalar sözləri, tapmacaları ikinci
böyük qrupa – frazeoloji sabit ifadə və ibarələrə daxil edir.
Səlim Cəfərov müasir Azərbaycan dilində olan idiomları öz quruluşuna və daxili mütəhərriklyinə görə
üç qrupa bölür; qovuşma idiomlar,birləşmə idiomlar, uyuşma idiomlar. Qovuşma idiomlar; qovuşma
idiomların tərkibindəki sözlər tamamilə məcazi mənada işlənir.Məsələn; bel bağlamaq, dil vermək, dil açmaq
və s. Birləşmə idiomlar; qovuşma idiomların tərkibində olan sözlərdən birincisi dəyişmədiyi halda, birləşmə
idiomların tərkibində iştirak edən sözlərdən birincisi mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edib dəyişə bilir.Məsələn; əli
boşa çıxmaq-əlim boşa çıxdı, dilə gətirmək- dilinə gətirdi və s.
Uyuşma idiomlar; idiomların ilk inkişaf dövrünü keçirən bu sabit söz birləşmələri daha mütəhərrik bir
xarakterə malik olmaq etibarı ilə birləşmə idiomlardan fərqlənir. Belə ki birləşmə idiomlarda sözlərdən
birincisi ancaq məsubiyyət şəkilşisi qəbul edərək dəyişdiyi halda uyuşma idiomların tərkibindəki sözlərdən
birincisi həm mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edə bilir, həm də bunların arasına başqa sözlərdə daxil ola
bilir.Məsələn; baş girləmək-başını girləmək-başını bir təhər girləmək.
Afad Qurbanov və Buludxan Xəlilov Azərbaycan dilindəki frazeoloji söz birlşmələrini onları əmələ
gətirən sözlərin məna və qrammatik cəhətdən qovuşma dərəcəsinə görə üç tipə bölür; frazeoloji qovuşma,
frazeoloji birlik, frazeoloji birləşmə.
1. Frazeoloji qovuşma; Bütün sözlərin öz mestəqil mənalarından ayrılması nəticəsində əmələ gələn
bölünməz söz birləşmələrinə frazeoloji qovuşma deyilir. Məsələn; gözü su içməmək, topa tutmaq, bel
bağlamaq və s.
2. Frazeoloji birlik: Birləşməni əmələ gətirən sözlərdən birinin mənasının zəyif hiss olunması əsasında
yaranıb semantik cəhətdən bölünməz olan frazeoloji birləşmələrə frazeoloji birlik deyilir. Məsələn; söz almaq,
dağ çəkmək, söz güləşdirmək, sözündən çıxmaq və.s
3. Frazeoloji birləşmə: Birləşmənin tərkibindəki sözlərdən birinin öz mənasında işlənməsi qalan
hissənin isə aslı vəziyyətdə olması nəticəsində yaranmış frazeoloji vahidlərə frazeoloji birləşmə
deyilir.Məsələn; tədbir tökmək, qayğı çəkmək, dərd çəkmək, həvəsdən düşmək və s.
Buludxan Xəlilov qeyd edir ki, sabit söz birləşmərinin qovuşma dərəcəsinə görə üç qrupa ayrılması
özünü doğrultmur.Ona görə ki, sabit söz birləşmələrinin komponentlərinin istər qovuşması, istər birləşməsi,
istərsə də uyuşması onların sabitliyini göstərir. Sabit söz birləşmələrinin məna bütövlüyünün nitqdə hazır
şəkildə mövcud olmasını,tərkib hissələrinin möhkəm bağlanmasını təsdiq edir.Yəni sabit söz birləşmərinin
forması da məzmunu da göstərir ki onlarin qovuşma birləşmə uyuşma məna qruplarına ayırmaq əsassızdır.
Dilimizin tarixi inkişafı nəticəsində əmələ gəlmiş, mədəniyyətin izlərini özündə saxlayan frazeoloji
vahidlərin orta əktəblərdə tədrisinə 5-ci sinifdə başlanılır. Belə ki, əvvəlcə dərslikdə sözün məcazi mənasının
necə yaranması haqqında məlumat verilir. Daha sonra isə frazeoloji birləşmələr haaqında məlumatda qeyd
edilir ki, bəzən sözlər birləşərək öz ilkin mənalarını itirir və birlikdə yeni, vahid məna ifadə edir. Sabit söz
birləşmələri və ya frazeoloji birləşələr adlanan bu söz birləşələri cümlənin bir üzvü kii çıxış edir.
Dilimizin tarixi inkişafı nəticəsində əmələ gəlmiş və ümumişləklik qazanmış frazeoloji birləşmələrə
ibtidai sinif dərliklərinə xalq dastanlarımızdan daxil edilmiş hissələrdə daha çox rast gəlinir. Belə ki, ibtidai
sinif dərsliklərinə dastan nümunələri 3-cü sinifdən başlayaraq daxil edilmişdir. 3-cü sinif Azərbaycan dili
dərsliyinə “Koroğlu” dastanından “Alı kişinin qisası” adlı, “Dədə Qorqud” dastanından “Qaraca Çoban” adlı
parçalar daxil edilmişdir. Bu parçalarda “ Həsən xan atları görəndə qəzəbindən əsib-coşdu. Xana elə gəldi ki,
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ixıçı onu ələ salır.”, “Atasının halını görən Rövşənin beyninə qan vurdu.”, “Düşmənin gözü bununla doymadı.
Dedilər, “Gedək Qazanın qoyun sürülərini ələ keçirək.”, “Yerindən dik atıldı.”, “Düşmənin gözü qorxdu.” və
s. kimi frazeoloji birləşmələrə rast gəlinir.
4-cü sinif Azərbaycan dili dərsliyinə “Koroğlu” dastanından “Çünki oldun Dəyirmançı” adlı parça daxil
edilmişdir ki, bu parça da 3 hissədə verilmişdir. Bu hissələrdə rast gəlinən frazeoloji birləşmələrə bir neçə
nümunə göstərmək olar. “Koroğlunu məğlub etmək istəyirsinizsə, bir təhər Qıratı onun əlindən çıxarın. Söz,
deyəsən, Həsən paşanın beyninə batdı.”, “Həsən paşa özü də bilirdi ki, bu, asan iş deyil, çətin ki kimsə bu işi
boynuna götürə.”, “ Qərara aldı ki, Qıratı minib yola düşsün.” və s.
Dərliklərdə rast gəlinən bu cür nümunələr şagirdlərin ntq qabiliyyətini, söz ehtiyyatını., özünü ifadə
imkanlarını genişləndirməyə xidmət edir.
ИЗМЕНЕНИЕ НОРМ ПРОИЗНОШЕНИЯ В СЛОВАРНОМ СОСТАВЕ РУССКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
Алекперова Н.Д.
Бакинский славянский университет
E-mail: nurlana_alekperova@mail.ru
Одним из важных свойств грамотной речи является ее правильное употребление, т.е.
соотношение языковым нормам.
Языковая норма – это принятые в общественно-речевой практике образованных людей правила
произношения, грамматические, стилистические и другие языковые средства и правила
словоупотребления.
Русскому литературному языку, как и иному другому, присуще свои нормы, которые
охватывают все стороны языка – словарный состав, звуковую систему, грамматический строй. Одни
из норм относятся как к устной, так и письменной речи. Другие относятся только к письменной или
только к устной речи. Только к устной речи относятся нормы произношения и ударения.
Совокупность норм и правил устной речи, которые способствуют осуществлению и образованию
форм слов, называется орфоэпией (от греч. orthos – прямой, правильный; еpos – речь). Орфоэпические
явления обычно не отражаются в полной степени на письме.
Норма произношения в литературном языке устанавливается и подкрепляется речевой
практикой культурных людей. Несколько лет тому назад правила произношения были главным
образом в центре внимания филологов-русистов, а также представителей разных профессий,
деятельность которых напрямую связана с выступлением перед публикой. Однако в последние годы
повышение интереса к проблемам культуры устной речи можно заметить среди самых разных слоев
общества.
Нормы современного произношения долгие годы складывались в различных диалектах, в
различных общественных группах и отчасти в различных стилях. Наличие разных вариантов
произношения исторически рассматривается как младшая и старшая нормы.
Новое произношение поэтапно исключает старое, но и то и другое сосуществует довольно долгое
время: устранение старой нормы произношения является более сложным явлением, чем, к примеру,
отказ от устаревающих слов, а иногда и даже разных грамматических форм. Так, например, для
старшей произносительной нормы, которая включает в себя главным образом речь образованных
людей пожилого возраста, характерно подобное произношение как праче[шн]ая, [з’в’]ерь. Младшая
норма произношения, которая наблюдается в речи молодежи владеющих литературным языком,
допускает произношение праче[чн]ая, [зв’]ерь.
Нормы произношения фиксируются в орфоэпических словарях разного вида. Кроме норм
правильного произношения слов, подобные словари включают в свой состав также отражение и норм
ударения.
Причины изменений, происходящие в произношении тех или иных слов, исходят из действий
внутренних законов языка, например, закона традиции, закона аналогии и др. Наряду с этим, на
произношение влияют также различные социальные факторы. Подобному изменению в области
ударения подверглось, к примеру, слово «творог». До 19 в. правильным считалось ударение только на
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первом слоге. В 19 в. В.И Даль внес в свой словарь вариантное произношение слова «творог» с
ударением на втором слоге «творОг». Вслед за ним такое произношение стали вводить в норму и
некоторые другие языковеды.
В настоящее время, подобное вариантное произношение с ударением на двух слогах, можно
найти в любом орфоэпическом словаре.
Таким образом, орфоэпическая норма – явление сложное, которое сформировалось исторически.
Владение нормами русского литературного произношения способствует становлению успешной
профессиональной практики.
Знание орфоэпических, в том числе и орфографических норм помогает безошибочно, четко
выражать свои мысли, позволяет воздержаться двусмысленности. Обладать культурой речи – значит
соблюдать нормы произношения в устной речи для употребления с наивысшей выразительностью
средств языка при общении.
ИЗМЕНЕНИЕ АКЦЕНТНОЙ НОРМЫ В ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМАХ ИМЕН
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
Алекперова Н.Д.
Бакинский славянский университет
E-mail: nurlana_alekperova@mail.ru
Начиная с 90-х годов XX века значительно обостряется проблема ударения в русском языке.
Причиной обострения в основном были внутрисистемные явления (столкновение действия законов
традиции и аналогии, а также закона антиномий), а к причинам внешнего характера можно отнести
влияние на речь говорящего некоторых говоров, а также влияние некоторых заимствований.
В современных исследованиях применяется главным образом грамматический принцип
описания ударения. Подобный принцип ярче прослеживается в рамках частей речи.
Именно у частей речи фиксируется либо склонность к сокращению подвижного ударения
(например, в глаголе), либо склонность к росту различительной функции ударения в отдельных формах
слов (как в именах существительных).
При грамматическом ударении частей речи часто наблюдается тенденция к подвижности. В
результате этого образуется большое количество вариантных форм в современном русском языке.
Например, при изменении формы слова, у некоторых существительных меняется место ударения, в
результате чего образуется вариативное произношение: «гуляш - гуляша гуляша»; «тираж тиража тиража»; «мост - моста моста».
Сравним старое и новое произношение некоторых форм имен существительных,
зафиксированных в словарях разных годов. Так, в «Словаре русского языка» .И. Ожегова и Н.Ю.
Шведовой (2006) для слов «гуляш», «тираж» указана единственная форма Р.п. с ударением на
окончание «гуляша», «тиража»; а Р.п. от слов «гусляр», «мост» имеет, по рекомендации Н.Ю.
Шведовой, обе формы: «гусляра - гусляра», «моста - моста». Д.Н. Ушаков в своем «Толковом словаре
русского языка» (1948) форму Р.п. «моста» считает областной. Наличие вариантов в формах слов
наблюдается и в данном словаре: «листаж - листажа
листажа» (хотя Н.Ю. Шведова дает лишь
форму «листажа») и «шантаж - шантажа шантажа» (у Н.Ю. Шведовой нормой указана форма
«шантажа», а Д.Н. Ушаков считает такую форму просторечной). Так, Д.Н. Ушаков ориентируется на
произношение, принятое в начале XX в., Н.Ю. Шведова фиксирует нормы конца XX - начала ХХI в.
Однако следует отметить, что не у всех имен существительных наблюдается вариативное
ударение в грамматических формах.
У некоторых слов колебаний в произношении в форме Р.п. не происходит, ударение остается
неподвижным: «торт – торта», «шаг – шага», «репортаж - репортажа», «аэропорт - аэропорта». Также
встречаются слова, у которых в форме род. падежа ударение смещается на окончание: «бинт - бинта»,
«прут - прута», «блин - блина».
Тенденция к подвижности ударения у имен существительных охватила большие пласты слов и
привела к вариантности в рамках нормы.

330

Magistrantların XXI Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2021-ci il
МЕТОДИКА РАСШИФРОВКИ АНГЛИЙСКИХ АББРЕВИАТУР И СОКРАЩЕНИЙ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Бехбудова Н.С.
Бакинский славянский университет
E-mail: narmin.behbudovaa@gmail.com
Аббревиатуры и сокращения принято рассматривать как довольно сложные лексические единицы
английских специальных текстов для восприятия и перевода на русский язык. Понять сокращенные
единицы полностью и определить их точное значение переводчик сможет лишь при условии обладания
хорошими знаниями в той области, к которому данный текст относится, или же если ему уже
предварительно знакомы определения аббревиатур и сокращений, которые употребляются в тексте.
Проблема понимания и перевода аббревиатур и сокращений значительно упрощается, если переводчику
известны основные закономерности сокращенных лексических единиц и способы их образования.
Для перевода аббревиатур и сокращений необходимо изучать методику их расшифровки. Само
понятие «расшифровка» рассматривается как: 1) процедура, в ходе которого определяется коррелят, то
есть полная форма сокращенной единицы; 2) собственно сам коррелят сокращенной лексической
единицы. Лексическое содержание сокращенной единицы порой может не являться одинаковым с
содержанием коррелята. Таким образом, термин «расшифровка» считается как процессом определения
коррелята, так и выяснением содержания сокращенной лексической единицы в определенном тексте.
Для того, чтобы расшифровывать аббревиатуры и сокращения, принято использовать несколько
методов: 1) анализ контекста; 2) использование словарей; 3) анализ структуры сокращенной лексической
единицы; 4) использование аналогий.
Обычно, когда сокращенные лексические единицы упоминаются в тексте впервые, они
разъясняются, то есть им дается соответствующая расшифровка. В том случае, если читатель
сталкивается с аббревиатурами и сокращениями, употребленными не в начале текста, а в частях
следующих после него, без каких-либо расшифровок, то следует ознакомиться с началом текста, дабы
узнать их значение. Немаловажную роль для определения значения сокращенной единицы также играет
анализ предложений и словосочетаний, то есть микроконтекста, где данная единица упоминается.
Поскольку в английском языке существует множество полисемантичных сокращенных лексических
единиц, лишь анализ микроконтекста способствует правильному определению семантики сокращенной
единицы, употребленной в определенном тексте. В процессе анализа контекста необходимо также
обращать внимание на тот факт, что большинство графических аббревиатур образуют словосочетания,
употребляясь вместе с именами собственными, цифрами и т. д. Так как многие английские графические
аббревиатуры имеют несколько значений, правильно определить значение аббревиатуры возможно
лишь после установления значения слова, с которым она сочетается.
Другим методом расшифровки является использование словарей. Аббревиатурам и сокращениям
отведено соответствующее место в лингвистических словарях. Данные словари могут быть как общими,
так и специальными. Сокращения представляются в словарях двумя путями: по алфавитному порядку в
самом тексте, или же в форме списка, будучи приложением к словарю. Стремительный рост процесса
аббревиации и значительное повышение количества аббревиатур и сокращений в языке породило
необходимость составления словарей сокращенных лексических единиц. Особые словари сокращений
могут быть как однозначными, так и переводными. Невзирая на тот факт, что определение правильного
значения аббревиатур и сокращения посредством словарей является вполне действенным методом, ему
присущи свои существенные недостатки. Так как аббревиатуры и сокращения являются самыми
активными и динамическими лексическими номинациями английского языка, словари сокращенных
единиц, по сравнению с другими, довольно быстро устаревают. По этой причине в современном
английском языке существуют множество новых аббревиатур и сокращений, которые пока не успели
войти в словари. Перед тем как прибегнуть к помощи словаря, нужно заранее определить по контексту
область науки, к которому данная единица относится. Для того, чтобы корректно перевести
аббревиатуру или сокращение следует пользоваться двуязычным общим или же терминологическим
словарем, так как одноязычный представляет расшифровку на том же языке. Одноязычный словарь
сокращенных лексических единиц зачастую представляют лишь их расшифровку, что, в свою очередь,
порождает временами некую опасность для переводящего. У него высока вероятность ошибиться, в
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случае, если расшифровка данная в словаре не соответствует сокращенной единице, употребленной в
контексте. Тем не менее, следует помнить о том, что даже расшифровка данная в переводном словаре не
всегда соответствует со значением, которое сокращение приобрело в контексте.
Способ анализа структуры сокращения можно применять лишь по отношении к сокращениям со
сложной конструкцией. Данный способ наиболее действенен для расшифровки составных сокращенных
единиц. В английских научно-технических текстах можно наткнуться на графические сокращения в виде
цепочек, использующиеся в письме для обозначения специальных многокомпонентных терминов.
Расшифровки таких терминов не даются в словарях. Поэтому их необходимо расшифровывать по
составным компонентам. Наряду с буквами, в структуру аббревиатур и сокращений, в первую очередь,
графических, могут войти и знаки. Чтобы расшифровывать их верно, нужно быть осведомленными об
их функциях. Точка, находящаяся в составе сокращенной единицы не оказывает какого-либо влияния на
ее значение. Косая линия в составе сокращенной единицы сигнифицирует границы или части слов, или
же используется в качестве замены предлогов и союзов. Дефис в составе сокращенной единицы, в
основном, выполняет функцию разграничивания слов или же сочетаний слов. Знак лигатуры в составе
английских аббревиатур и сокращений употребляется для замены союза «and».
Метод использования аналогий тесно связан с методом анализа структуры сокращенных
лексических единиц. Данный метод считается вспомогательным, поскольку зачастую он помогает
устанавливать лишь приблизительное определение сокращения или аббревиатуры, упрощая начальный
этап задачи перевода текста. Использование данного способа расшифровки определено «модельностью»
определенных сокращенных единиц, то есть их однотипным строением. Согласно таким структурносемантическим моделям создаются целые ряды акронимов, в основном, в научно-техническом пласте
лексики. Метод использования аналогий непосредственно связан с остальными способами расшифровки
сокращенных лексических единиц. Данный метод обычно способствует сложению только общего и
неполного представления о значениях аббревиатур и сокращений. Однако порой это является вполне
достаточным для понимания их значения в контексте. При наличии определенного опыта переводчик
может самостоятельно определять характерные для тех или иных текстов модели сокращенных
лексических единиц. Такой опыт позволит переводчику и в будущем без особых усилий разбираться в
семантике новых аббревиатур и сокращений, образованных по данным структурным моделям.
Выделенные методы расшифровки сокращенных лексических единиц практически не
применяются по отдельности. Обычно используются сочетания данных методов. Поэтому описанную
классификацию можно считать вполне условной. Метод анализа контекста, как правило, важен для
правильного понимания исключительно всех контекстов, применение метода использования аналогий
является невозможным без предварительного проведения анализа структуры сокращенной
лексической единицы и т.д. Таким образом, необходимым условием расшифровки аббревиатур и
сокращений является применение комбинаций из выделенных методов.
ПРИНЦИПЫ ВЕЖЛИВОСТИ В РЕЧЕВОМ ОБЩЕНИИ
Ибрагимова Ф.И.
Бакинский славянский университет
E-mail: ibrahimova.fatima.israyil@gmail.com
Культура современности, отраженная в дискурсных практиках повседневного общения,
функционирующих в различных формах, способах и жанрах, соотносится с категорией
повседневности, которая, в свою очередь, порождает дискурсы и их концепты. Таким образом, анализ
и описание категории повседневности через анализ ее дискурсов и концептов, позволяет лучше понять
природу современной языковой культуры, характер и тенденции развития культуры в целом.
Культура повседневной жизни включает в себя весь комплекс человеческих отношений:
культуру общения и поведения, культуру средств массовой коммуникации и культуру стилей жизни.
В лингвистическом плане категория повседневности представляет собой систему всех процессов
функционирования языка, всех форм и видов коммуникации, проявляющихся в формах
индивидуального или коллективного дискурса. Интерес современной науки к проблеме
повседневности связан с такими вопросами, как восприятие картины мира наивным сознанием,
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архетипы массовой коммуникации как регулятивная система человеческого поведения, как
соотношение высоких и повседневных форм культуры.
Повседневная жизнь в форме общепринятого мнения проявляется именно в способности
усвоить некоторые культурные коды, позволяющие повысить личный социальный статус. Система
фиксированных поведенческих реакций на окружающую среду представляет собой себя в
существовании различных культурных кодов поведения, которые существуют в языке как особый
набор речевых формул социального этикета, регулирующих выбор коммуникативных форм, структур
и набора фраз.
Многие исследователи предполагают, что вежливость является, по-видимому, наиболее
типичной чертой их поведения. Как заметила английский социальный антрополог Кейт Фокс, многие
иностранные гости жаловались на английскую сдержанность, но они были впечатлены нашей
вежливостью. Принцип вежливости общения может быть актуализирован либо как абсолютная
вежливость, либо как относительная вежливость.
Абсолютная вежливость в терминах Джеффри Лича может быть связана со шкалой, или набором
шкал, имеющих отрицательный и положительный полюс. Отрицательная вежливость состоит в
минимизации невежливости невежливых иллокуций (например, приказов), а положительная
вежливость состоит в максимизации вежливости вежливых иллокуций. Таким образом, норма
вежливости для конкретной культуры и конкретного типа иллокуции различна.
Известно, что англичане чрезмерно вежливы, когда просят об одолжениях у других. Еще одна —
норма-это норма для определенной категории людей, в зависимости от пола, возраста, социального
статуса или класса. Относительная вежливость изменчива по многим параметрам, в соответствии с
стандартом или набор стандартов.
Когда англичане сталкиваются друг с другом, они автоматически говорят “sorry”, независимо от
того, чья это вина. Пожилые люди были чуть более склонны извиняться, чем молодые. Исследователи
объясняют это явление как рефлекс извинения: рефлекс – это автоматическая, рефлекторная реакция,
не обдуманное признание вины.
Принцип вежливости общения также фиксируется в экспрессивных речевых актах,
функционирующих как иллокуции соболезнования, используемые в ситуациях, когда люди хотят
выразить свое желание разделить скорбь по поводу каких-то печальных событий, утраты, горя,
трагедии и т. д.
Вежливость таких речевых актов соотносится с обстановкой, атмосферой официальности,
искренностью общения, их взаимоотношениями и социальной дистанцией. Иллокуция речевых актов
соболезнования заключается в выражении психологического состояния, определяемого состоянием
искренности относительно ситуации определенного человека. Предложение например,: “Sympathies to
your family on the passing of your sister. She will always be in our hearts.”
В сфере экспрессивных речевых актов соболезнования можно выделить как минимум две группы
высказываний: эмотивные речевые акты и этикетные речевые акты. Эмоциональные речевые акты-это
те, где принцип искренности и эмоциональная сила высказывания раскрывают более глубокие
эмоциональные чувства и правдивость в высказывании о том, что люди действительно очень сожалеют
о чьей-то потере.
В то время как этикетные речевые акты соболезнования демонстрируют более формальный (и
менее искренний) регистр общения, большую дистанцию (социальную, личную или любую другую)
между коммуникантами.
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V BÖLMƏ
METODİKA

RABİTƏLİ NİTQİN FORMALAŞMASINDA YARADICI YAZILARIN ROLU
Abbasova M.A.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: mirvariabbasova96@gmail.com
Məktəblərdə rabitəli nitqin inkişafı üzrə iş ibtidai sinifdən başlayaraq aparılır. Bu istiqamətdə işlər bütün
fənlərdə gedir lakin əsas yük Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənlərinin üstünə düşür.
Rabitəli nitqi inkişaf etdirmək üzrə işdə ifadə və inşalar xüsusi rola malikdir. Həmçinin elan, protokol,
təqdimat, rəy, teleqram, izahat, tərcümeyi-hal və s. kimi əməli yazılara da müasir təlimdə yer verilir. İfadə və
inşalar şagirdlərdə düzgün cümlə qurmaq, cümlələri bir mövzu ətrafında məntiqli şəkildə birləşdirmək
bacarığını formalaşdırır.
Şagirdlərə yaradıcılığı üçün şərait yaradır, qrammatik qaydaların, düzgün yazı vərdişlərinin
mənimsədilməsinə kömək edir. İfadə və inşaya verilən tələbləri müəllim nəzərə almalı və yol verilmiş səhvləri
şagirdlərə izah etməlidir. Əsas tələblər bunlardır:
1. İfadə və inşaların məzmunu düzgün olmalı, fikrin ardıcıllığı gözlənilməli və fikirlər
əsaslandırılmalıdır.
2. Yazıda orfoqrafik və durğu işarəsi səhvlərinə yol verilməməlidir.
3. Nitq qüsurları və cümlə quruluşu ilə bağlı səhvlər olmamalıdır.
4. Yazı texniki cəhətdən qüsursuz və səliqəli olmalıdır.
Müəllim ifadə və inşa yazdırarkən təkcə şagirdlərin orfoqrafik səhvlərinin müəyyənləşdirilməsi və
onların aradan qaldırılması üzərində durmamalı, şagirdlərin fikirlərini düzgün və səlis şəkildə ifadə edə
bildiklərinə də əmin olmalıdır. Şagirdlərin aydın cümlələr qurması, fikirlərini dəqiq ifadə etməsi üçün müəllim
ifadə və inşa yazıların məzmununu şagirdlərin yaş səviyyəsinə görə seçməli və məzmunu onlara düzgün
mənimsətməlidir.
İfadə oxunmuş hər hansı mətnin şifahi və ya yazılı şəkildə nağıl edilməsi deməkdir və burdakı başlıca
məqsəd şagirdlərə mətndən yadda saxladıqlarını aydın və ardıcıl şəkildə ifadə etməyi öyrətməkdir.
İfadə mətni maraqlı, sadə dilə və aydın sujetə malik olmalı, şagirdlərin bilik və yaş səviyyəsinə uyğun
seçilməlidir.
Yazıya başlamazdan əvvəl mətn müəllim və ya yaxşı oxu texnikasına malik bir şagird tərəfindən aramla
oxunmalı, çətin söz və ifadələrin mənaları aydınlaşdırılmalı və mətnin planı tərtib edilməlidir.
İfadə yazıların müntəzəm şəkildə aparılması şagirdlərin şifahi və yazılı nitqinin inkişafına, Azərbaycan
dilindən verilmiş biliklərin möhkəmləndirilməsinə kömək edir.
İnşa şagirdlərin fikirlərini müəyyən ardıcıllıqla verməyi öyrədir, onların zehnini fəallaşdırır. Müəllim
inşa mövzusunu seçərkən təlim-tərbiyəvi əhəmiyyətini, şagirdlərin marağını və yaş xüsusiyyətlərini nəzərə
almalıdır.
Mövzu ana dili dərslərində keçilmiş mətnlərə əsaslanmalı lakin müəllim müsahibə aparmaqla şagirdlərin
məlumatını dərinləşdirməli və bundan sonra inşaya başlamalıdır. İnşa mövzusu oxu materiallarından başqa,
həyatımızda baş verən ictimai hadisələrə, bayramlara, xüsusi günlərə, fəsillər üzrə təbiətdə baş verən
dəyişikliklərə, kino, teatr və s. kimi məktəbdənxaric işlərə əsaslana bilər.
İfadə və inşalar nə qədər hazırlıqlı şəkildə aparılsa da şagirdlər yenə də müxtəlif nitq səhvlərinə yol
verirlər. Buna görə də, şagirdlərin yazılı nitqini inkişaf etdirilməsində onları nitq səhvləri üzərində işlətməyin
böyük əhəmiyyəti vardır.
Müəllim ifadə və inşaları diqqətlə yoxlamalı, orfoqrafik səhvlərlə yanaşı məzmuna aid qüsurları və nitq
səhvlərini də müəyyənləşdirməlidir. Lakin bununla kifayətlənməməli və səhvlərin düzəldilməsində şagirdlərin
də fəallığına nail olmalıdır.

334

Magistrantların XXI Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2021-ci il
NİTQ İNKİŞAFININ ÖYRƏDİLMƏSİNDƏ V-IX SİNİF DƏRSLİKLƏRİNİN İMKANLARI
Abbasova M.A.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: mirvariabbasova96@gmail.com
“Ümumtəhsil məktəblərinin V-XI sinif Azərbaycan dili proqramı”na əsasən Azərbaycan dili sistematik
kursu 5-ci sinifdə fonetika ilə başlayıb, 8-ci sinifdə sintaksis bölməsi ilə yekunlaşdırılır. Dərsliklər dil
qaydaları üzrə bölmələr ayrılmış və hər bölmədə tədris ediləcək dil qaydaları ilə bağlı oxu, yazı və dinləmə
materialları verilmişdir. Hər bir dərs mətnlər üzərində qurulmuşdur və bu mətnlər nitq bacarıqlarını
formalaşdırmağa imkan verir. Mətnlər həm bədii həm də elmi kütləvi xarakter daşıyır. Şagirdlər bu mətnlərin
üzərində işləyərək tələffüz qaydalarına riayət etməklə oxumağı, lüğətlərdən istifadə edərək mətndə başa
düşmədikləri sözlərin mənasını araşdırmağı öyrənirlər.
“Müasir Azərbaycan dili” fənninin əsas şöbələri bunlardır: fonetika, morfologiya, leksikologiya,
frazeologiya, orfoqrafiya, orfeopiya, sintatksis. Fonetika müasir Azərbaycan dilinin fonemlər sistemini,
fonetik qanunları və fonetik hadisələri öyrənir. Fonetika kursu V sinifdə tədris olunub yekunlaşdırılır.
5-ci sinif dərsliyinin I bölməsi fonetikanın tədrisinə həsr olunmuşdur. Şagirdlər saitlərin və samitlərin
növləri və tələffüzü, ahəng qanunu, heca, vurğu anlayışlarını mənimsəyir və mənimsədiyini nümayiş etdirmək
üçün müəyyən standartların tələbinə uyğun hazırlanmış çalışmaları yerinə yetirir. Bunun üçün verilmiş
mətnlərdən istifadə etməklə sait və samit səsləri müəyyənləşdirir, onları növlərinə görə ayırır, ahəng qanununa
tabe olan və olmayan sözləri seçir, sonda isə sözləri tərkibinə görə təhlil etməyi öyrənir. Hər bölmənin sonunda
dil qaydaları üzrə ümumi təkrara yer verilir.
Leksikologiyada müasir dilimizin lüğət tərkibindən, sözlərin quruluşundan və məna növlərindən bəhs
olunur. Leksikologiyanın tədrisinə sözün leksik və qrammatik mənasının izahı ilə başlanır, daha sonra isə
sözün həqiqi və məcazi mənası izah edilir. Uşaq sözün ilkin mənasından başqa məcazi mənasının da olduğunu
dərk etdikdən sonra çoxmənalı sözlərin öyrədilməsi daha rahat olur. Daha sonra omonimlərin izahı üçün
çoxmənalı sözlərin üstündə durulmalı və dəqiqliyi ilə izah edilməlidir ki, şagird ikisinin arasındakı fərqi dərk
etsin. Frazeoloj birləşmələr, sinonim, antonim, termin və arxaizmlər də leksikologiya bölməsində tədris edilir.
Frazeologiya Azərbaycan dilindəki frazeoloji ifadələrin tiplərində və məna növlərində bəhs edir.
Leksikologiya və frazeologiya bölmələri şagirdlərin lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsinə və ədəbi dil
normalarının mənimsədilməsinə xidmət edir.
Dərsliyin 3-cü bölməsi olan “Mənəvi dəyərlər” bölməsində kök və şəkilçi, sözün başlanğıc forması,
düzəltmə və mürəkkəb sözlər, eyniköklü sözlər ümumilikdə söz yaradıcılığı bəhsi tədris edilir. Söz yaradıcılığı
tədrisinə kök və şəkilçi anlayışlarının izahı ilə başlanmalı, bu anlayışlar dəqiqiliyi ilə çatdırılmalıdır. Şagirdlər
kökün bir sözdən ibarət, heç bir leksik şəkilçisi olmayan və məna bildirən hissə olduğunu, şəkilçinin isə
ayrılıqda heç bir leksik mənası olmadığını bilməli, kök və başlanğıc forma anlayışlarını ayırmağı bacarmalıdır.
Daha sonra leksik və qrammatik şəkilçilər, mürəkkəb sözlər və onların yazılış qaydaları, mürəkkəb adlar, ən
sonda isə sözün tərkibinə görə təhlili izah edilməlidir.
Morfologiya və sintaksis qrammatikanın müstəqil şöbələridir. Morfologiya leksikologiyadan fərqli
olaraq sözlərin leksik yox, qrammatik mənalarını, nitq hissələrini öyrənir. Lüğət tərkibində sözlər tammənalı
və natamam mənalı olmaq üzrə iki qrupa ayrılır. Tam mənalı sözlər əsas nitq hissələri, natamam mənalı sözlər
isə köməkçi nitq hissələri olmaq üzrə qruplaşır. Köməkçi nitq hissələri leksik mənası olmur və cümlə üzvü
vəzifəsi daşımır.
Morfologiya bölməsi ilə bağlı ilkin anlayışlar – konkret və mücərrəd, tək və cəm isimlər, ismin halları,
sifətin dərəcələri, feilin məsdər forması, təsdiq və inkar feillər, feilin zamana və şəxsə görə dəyişməsi
məsələləri V sinif proqramına daxildir. Əsas nitq hissələri ilə bağlı digər məsələlər – düzəltmə isimlər, ismin
mənsubiyyətə görə dəyişməsi, qeyri-müəyyənlik bildirən yiyəlik və təsirlik hallar, düzəltmə sifətlər, say və
onun məna növləri, miqdar və sıra sayları, numerativ sözlər, sayların quruluşca növləri, əvəzlik və onun məna
növləri, feilin quruluşca növləri və şəkilləri, zərf və s. VI sinifdə geniş şəkildə tədris olunur. VII sinifdə
köməkçi nitq hissələrinin tədrisi ilə morfologiya təlimi başa çatır.
Azərbaycan dili fənninin başlıca vəzifəsi şagirdlərdə düzgün yazı və nitq vərdişlərinin
mənimsədilməsidir. Müasir Azərbaycan dilinin ədəbi tələffüz normalarından bəhs edən şöbə orfoepiya,
düzgün yazı qaydalarından bəhs edən şöbə isə orfoqrafiya adlanır. Azərbaycan dili proqramında ayrıca
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“Orfoepiya” və “Orfoqrafiya” adlı bölmələr yoxdur. Bu qaydalar aşağı siniflərdən etibarən dilçiliyin ayrı-ayrı
bölmələri – fonetika, leksika, söz yaradıcılığı, morfologiyanın tədrisi zamanı əlaqəli şəkildə öyrədilir.
Qrammatikanın bir digər şöbəsi sintaksis dilin sintaktik quruluşundan bəhs edən elmdir. Dilin sintaktik
quruluşu dedikdə söz birləşmələri və cümlələrin quruluşu başa düşülür. Sintaksisin tədrisinə V sinifdən
başlanır və VIII sinifdə yekun vurulur. Bu kursun məzmununa söz birləşmələri, cümlə, cümlənin məqsəd və
intonasiyaya görə növləri, mürəkkəb cümlə və onun növləri, xitab və ara sözlər daxildir. V-VII siniflər əzrində
sintaksislə bağlı bir sıra məsələlər şagirdlərə mənimsədilir. VIII sinif Azərbaycan dili proqramı isə bütövlükdə
sintaksisin tədrisinə həsr edilmişdir.
Durğu işarələri yazılı nitq mədəniyyətinə xidmət edən işarələr sistemidir. Bu işarələrdən istifadənin
məqsədi şifahi nitqi yazıda olduğu kimi istifadə etməkdir. Şagirdlər durğu işarələri ilə ibtidai sinifdə tanış
olsalar da onunla bağlı əsas məlumatlar sintaksis tədrisi ilə əlaqəli şəkildə həyata keçirilir. Sintaksis kursunun
sonunda mövzularla durğu işarələrinin işlənmə məqamları sistemli şəkildə öyrədilir. Bu məqsədlə müxtəlif
növlü inşalardan, dərslikdəki mətnlərdən və ədəbiyyat fənnindən qiraət dərslərindən istifadə etmək durğu
işarələri haqqında əldə edilmiş bilik və bacarıqları möhkəmləndirməyə kömək etmiş olar.
MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏLİMİN TƏŞKİLİNDƏ İNKİŞAFETDİRİCİ TƏLİM METODLARI
Abbasova N.A.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: nurane.abbasova23@icloud.com
“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən beş yaşlı uşaqlar üçün
məktəbəhazırlıq zəruridir. Məktəbəhazırlığı məktəbəqədər təhsil müəssisələrində, məktəblərdə, ailədə və
qısamüddətli təlim qruplarında keçirilə bilər. Bu təhsilin ilkin pilləsi olmaqla uşaqların erkən yaş dövründən
fiziki, intellektual və psixi inkişafını, istedad və qabiliyyətinin üzə çıxarılmasını, estetik tərbiyəsini, insanlara
həssas münasibətinin formalaşmasını təmin edir. Məktəbəqədər təlimlərdə əsasən inkişaf sahələrinin
əhəmiyyətinə, standartların şərhinə, həmin standartları reallaşdırmaq üçün müvafiq fəaliyyətlər hazırlamağa,
öyrənmənin oyun üzərində qurulmasını təbliğ etməyə yönəlmişdir. Günümüzdə məktəbəqədər tədris
prosesinin müxtəlif təşkil formaları mövcuddur. Məktəbəqədər təlimin təşkili- bütövlüyü və sistematikliyi ilə
xarakterizə olunan pedaqoji prosesin məntiqi olaraq tamamlanmış forması kimi müəyyən olunur.
Məktəbəqədər təhsilin kurikulumunda təlim strategiyaları bunlardır:
1) təlim prosesi və onun təşkili prinsipləri;
2) təlimin təşkilində istifadə olunan forma və üsullar;
3) təlimin planlaşdırılması.
Təlimdən kənar fəaliyyətlərə məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün lazım olan tanışlıq, öyrənmə və oyun
oynama fəaliyyətləri daxildir. Planlaşdırılmış və ya plansız fəaliyyətlər üçün sağlam mühit, təmiz, isti və
stimullaşdırıcı sahələrin yaradılması vacibdir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarla təlim prosesində onların
innovativliyi və tamlığı qorunmaqla aşağıdakı iş formalarından istifadə edilir: fərdi; yarımqruplarla; kollektiv.
Müəllimlər tərəfindən məktəbəqədər təlimdə yeni informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının
mənimsənilməsi və tətbiq edilməsi uşağın şəxsiyyətinin uğurlu və məqsədli inkişafının açarıdır. Pedaqoji
texnologiyanın əsas meyarları aşağıdakılardır:
- Konseptuallıq - təhsil məqsədlərinə çatmaq üçün fəlsəfi, psixoloji, didaktik və sosial-pedaqoji
əsaslandırma daxil olmaqla müəyyən bir elmi konsepsiyaya arxalanmaq;
- Ardıcıllıq - sistematik texnologiyanın bütün xüsusiyyətlərinin (prosesin məntiqi, hissələrinin qarşılıqlı
əlaqəsi, bütövlük) əlaqələndirilməsi;
- İdarəetmə - nəticələrin düzəldilməsi üçün diaqnostik hədəf təyin etmə, planlaşdırma, öyrənmə
prosesinin müxtəlif vasitə və metodların tətbiq edilməsi;
- Effektivlik - konkret şərtlərdə mövcud olan müasir pedaqoji texnologiyalar öyrənmə standartının əldə
olunmasını təmin etmək təsirli və xərclər baxımından optimal olmalıdır.
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təlimin səmərəli və faydalı təşkili işin düzgün
planlaşdırılmasından başlayır. Düzgün planlaşdırma üçün yerinə yetiriləcək təlim işlərinin əvvəlcədən
layihələşdirilməsi xüsusi didaktik əhəmiyyət kəsb edir.
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AZƏRBAYCAN DİLİ DƏRSLƏRİNDƏ CÜMLƏ QURMAQ VƏRDİŞLƏRİ ÜZRƏ
GÖRÜLƏCƏK İŞLƏR
Abdullayeva A.M.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: abdullayevaaytac42@gmail.com
Şagirdlərin rabitəli nitqinin inkişaf etdirilməsi cümləq urmaq vərdişləri ilə sıx bağlıdır. Şagird əvvəlcə
sözləri dərk edir, sözlər arasında məna əlaqələri yaradaraq cümlələr qurur. Cümlə qurmaq vərdişləri ibtidai
sinifdən başlayaraq yuxarı siniflərə irəlilədikcə sistemli şəkildə sadədən-mürəkkəbə doğru prinsipi ilə
şagirdlərə aşılanmalıdır. İbtidai sinifdə şagirdlər fikirlərini ifadə etmək üçün sadə cümlələrdən istifadə edirlər.
Lakin yaş irəlilədikcə saə cümlələr onların fikirlərini əhatə etməyə yetmir.
Bəzən də bir fikri ifadə etmək üçün bir neçə sadə cümlədən istifadə edilir ki, bu da dildə ağırlıq yaradır.
Bu cəhətdən mürəkkəb cümlələrdən istifadə etmək lazım gəlir. Lakin həddindən artıq geniş və mürəkkəb
cümlələr istifadə etmək fikirdə çaşqınlıq və cümlənin mənasını dərk etməkdə çətinlik yaradır.
Sadə və mürəkkəb cümlələri bir-birilə sintez halında tədris etmək vacibdir. Məsələn, yağış yağdı və göy
guruldadı sadə cümlələrdir, biz bu cümlələri mürəkkəb cümlə halına gətirək: Yağış yağdı, göy guruldadı –
yağış yağdığı üçün göy guruldadı qaydası izah edilməlidir.
Bəzən müəllimlər sadəcə qrammatik qaydaları izah etməklə kifayətlənirlər. Lakin qrammatik qaydalarla
yanaşı, bu qaydalar üzərindən çoxlu nümunələr gətirməli, kurikulum təhsil sisteminin şərtlərini nəzərə alaraq
şagirdlərdən belə nümunəvi cümlələr tələb etməklə şagirdlərin konseptual biliyinin və cümlə qurmaq
vərdişlərinin inkişafına şərait yaratmalıdır.
Müşahidələr göstərir ki, ibtidai sinif üzrə şagirdlər cümlə qurmaqda çətinlik çəkirlər. Bu sinifdən
başlayaraq onlara cümlə, cümlədə söz sırası haqqında məlumat verilməli və bir və ya iki sözdən ibarət
cümlələrdən istifadə edərək öyrədilməlidir: Bağlıdır. Hava yağışlıdır. İbtidai sinfi başa vuran şagird
cümlələrdən istifadə edərək öz fikrini rahatlıqla ifadə edir. Buna baxmayaraq cümlə qurmaq vərdişləri təxirə
salınmamalı, bu istiqamətdə tapşırıqlar verilməlidir.
Tapşırıq nümunələrinə misal olaraq, sözlər verilib cümlələr qurmasını tələb etmək, şəkilçisiz sözlər
verilib şəkilçi əlavə edərək cümlə qurmağı da tələb etmək olar. Sadə cümlələr verilib genişləndirilməsi və ya
suallar verərək cümləni genişləndirmək tapşırıq nümunəsi sayıla bilər. Mən getdim. Hara getdim? Mən Bakiya
getdim. Nə vaxt getdim? Mən dünən Bakıya getdim. Kimlə getdim? Mən dünən qardaşımla Bakiya getdim.
Cümlə qurmağı şagirddə vərdiş halına gətirmək üçün sözlər arasındakı tabelilik (uzlaşma, idarə və yanaşma)
və tabesizlik əlaqələri, söz birləşmələri bəhsi geniş şəkildə tədris olunmalıdır.
Sözlər verilərək onlar arasında əlaqə yaratmaqla söz birləşmələri yaradıb cümlə qurmağı tapşırmaq
şagirdlər üçün olduqca keyfiyyətlidir. Məsələn, Vətən və məhəbbət sözləri arasında əlaqə yaradaraq söz
birləşməsi halına gətirin və cümlə qurun. Vətənə məhəbbət, Vətənə məhəbbət hər kəsin borcudur.
Mətn üzərində iş cümlə qurmaq vərdişlərinə müsbət təsir göstərən tapşırıqlardan biridir. Elə mətn
yazdırmaq olar ki, mətndə durğu işarələri və böyük hərflər qeyd edilməsin.
Şagirddən tələb olunsun ki, durğu işarələri və böyük hərflər düzəldilib qeyd edilsin. Şagird cümlənin
bitmiş bir fikir bildirməyini nəzərə alaraq cümlədə nöqtə və ona uyğun böyük hərfləri, sadalanan fikir ifadə
olunduqda vergülləri qeyd edəcəkdir. Bu həm də intonasiyaları düzgün istifadə etmək üçün də əhəmiyyətlidir.
Cümlə qurmaq vərdişlərini möhkəmləndirən amillərdən bri də şifahi hekayələrin yaradılmasıdır. Bir şagirdə
şifahi mətn yaratması tapşırılır. Digər dinləyən şagirdlər isə danışana və danışdığı mətnə öz fikirlərini
bildirirlər.
Müəllim bələdçi rolunu oynayaraq istiqamətverici suallar verə bilər: Danışığı xoşuna gəldi mi? , Sən
olsaydın, mətnin sonunu necə bitirərdin?, Yaradılan mətn səni qane etdi mi? Və ya danışan şagirdin özünə
Danışığından razısan mı?, Demək istəkilərinin hamsını dedin mi? Nitqində, səncə, hansısa qüsurlara yol verdin
mi?.
Cümlə qurmaq vərdişləri rabitəli nitqin inkişafına təsir göstərir. 1-ci sinifdən başlayaraq 11-ci sinfə
qədər sistemli şəkildə sadədən-mürəkkəbə doğru prinsipi ilə tədris olunmalıdır. Çünki biz fikrimizi cümlələr
vasitəsilə ifadə edirik. Bu cümlələrin sadə və ya mürəkkəb olmağının, tabeli və ya tabesizlik bağlayıcıları ilə
bağlanmış omağının fərqi yoxdur, cümlələr fikri aydınlaşdırmaq və ifadə etmək məqsədinə xidmət edir.
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MƏDƏNİ NİTQİN ƏSAS TƏLƏBLƏRİ
Abdullayeva A.M.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: abdullayevaaytac42@gmail.com
Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra nitq mədəniyyətinə olan diqqət artmağa başladı. Nitq
mədəniyyətinə yiyələnmək ədəbi dilin şifahi və yazılı formalarından məqsədəuyğun istifadə etmək bacarığıdır.
Hər kəs nitq mədəniyyətinə yiyələnə, mədəni nitqin tələblərindən istifadə də bilər. Lakin hər kəs natiq ola
bilməz. Mədəni nitqin əsas vəzifələri bunlardır:
1. Nitq nə qədər aydın olarsa, o qədər başa düşülən olar. Nitqin aydın başa düşülən olması üçün danışan
şəxs danışdığı obyekt haqqında kifayət qədər məlumata sahib olmalıdır. Dilimizdə işlədilən milli və alınma
sözlərin çoxluğu, sözün mənasının düzgün anlaşılmaması, sözlərin və cümlələrin orfoepiya qaydaları üzrə
düzgün deyilməməsi, vurğu və intonasiyanın yerində işlədilməməsi nitqin aydınlığını pozur və dərk
edilməsində çətinlik yaradır. Bəzən auditoriya qarşısında çıxış edən şəxs çox sürətlə danışır, bu zaman nitqin
əvvəlu unudulur, sözlər aydın məxrəcdə deyilmir. Bütün bunların hamısı nitqin aydınlığı tələbi ilə bağlıdır.
Auditoriya qarşısında çıxış edən şəxs, natiq, aparıcı, diktor və b. Lazım olmadıqca alınma sözlərə müraciət
etməməli (soyqırım yerinə genosid), sözün mənasını düzgün və yerində işlətməli, orfoepiya qaydalarına əməl
etməli, məhəlli danışığına yol verməməli ( papağ əvəzinə popağ, baba əvəzinə boba deyilməsi), vurğu düzgün
qoyulmalı, mühazirə etdiyi mətndəki məlumata əsasən intonasiyanın növlərindən istifadə etməlidir.
2. Fikrin qısa və yığcamlığı mədəni nitqin əsas tələbidir. Belə ki, nitqin yığcamlığı dinləyicini yormur.
Həddən artıq uzun cümlələrdən, sözçülükdən, lüzumsuz söz və ifadələrdən istifadə nitqin yığcamlığı tələbini
pozur. Nitqin dəqiqliyi də onun yığcamlığını təmin edir. Əvvəlcədən hazırlanmış hər bir çıxış dəqiq və
yığcamlığı özündə əks etdirməlidir.
3. Dilimizin uzun müddət yadelli işğalçılara və basqınlara məruz qalmasını nəzərə alaraq istər-istəməz
nitqimizdə alınma sözlərdən istifadə edirik. Lakin bəzən dilimizdə milli söz olmasında baaxmayaraq, onun
alınma qarşılığını işlətmək nitqin təmizliyinə xələl gətirir. Nitqin təmizliyi edikdə, ədəbi dilin normalarına
uyğun qurulan nitq nəzərdə tutulur. Varvarizmlər-əcnəbi sözlər, vulqarizmlər-kobud sözlər, jarqonlar, söyüş
və qarğışlar, tüfeyli sözlər (türkün məsəli, hansı ki, ardını sən de), dialekt və şivələr mədəni nitqimizdə
işlədilməməlidir.
4. Qrammatik qaydaları yaxşı bilən şəxs nitqin bütün tələblərinə yiyələndiyini üşünür. Qrammatikaya
bələd olan insanın nitqini çox zaman anlamaq olmur. Çünki yalnız rammatikanı bildikdə, ədəbi dilin
normalarına isə riayət etməkiddə həmin nitq təsirsiz və quru olavcaqdır. Qrammatik qaydalara yaxşı
yiyəənmək və ədəbi ilin normalarına uyğun olan nitq nitqin düzgünlüyünü təmin edir. Fikrin reallıqla,
gerçəkliklə ifadə edilməsi nitqin düzgünlüyünü təmin edir. Reallıqdan qeyri-kənar yaradılmış nitq maraqsız
sayılır. Bu cəhətdən nitqin düzgünlüyü həm də nitqin səmimiliyi ilə də əlaqədardır. Çıxış edən şəxs dinləyicini
öz fikrinə inandırmalı, onun ürəyinə yol tapmağı bacarmalıdır.
5. Cümlələri düzgün qurmaq, söz sırasına və intonasiyaya əməl etmək mədəni nitqi şərtləndirən əsas
vasitələrdən biridir. Auditoriya qarşısında nitq söyləyən şəxs nitqində şey, uje zad və s. kimi sözlərdən istifadə
etməməlidir. Dinləyicidə maraq və diqqət doğurmaq üçün dolğun, təsirli və aydın cümlələrdən istifadə
edilməlidir. Bunun üçün o, sinonim, antonim, aforizm, hikmətli sözlər və atalar sözlərindən yerli-yerində
nitqində işlətməlidir.
6. Natiq fikrini dinləyiciyə çatdırmaq üçün nitqində təbii, əvvəlcədən işlənmiş cümlələrdən istifadə
etməlidir. Əzbərlənmiş mətn nə təsir, nə də diqqət yaradacqdır. Nitqin orijinallığını təmin etmək üçün natiq
nitqində bədii təsvir vasitələrdən istifadə etməli, başlama və bitmə intonasiyanı nitqinə uyğun şəkildə tətbiq
etməlidir. Dildə mövcud olan təkrar ifadələrdən (məişət problemləri, dünya standartlarına uyğun, problemi
aradan qaldırmaq) qaçmalıdır.
7. Məlumdur ki, nitq ünsiyyəti bir və ya bir neçə şəxs arasında, auditoriya və ya hansısa kütlə qarşısında
qurula bilər. Bu cəhətdən natiq nitqin münasibliyini təmin etməlidir. Natiq nitqini hazırlayarkən ünsiyyətin
neçə nəfər arasında olduğunu, alim, həkim və ya tələbəyə müraciət etdiyini, ixtisasını bilməli, nitqinin məqsəd
və məzmununu nəzərə almalıdır.
Sadaladığımız bu tələblərdən qeyd edə bilərik ki, natiq hər nitqində öz cümlələrindən istifadə etməli,
nitqin təmizliyini, münasibliyini, orijinallığını, aydınlığını, səmimiliyini, rabitəliliyini qorumalıdır. Başqası
tərəfindən hazırlanmış mətn nitqin keyfiyyətinə zərər gətirir və canlılıqdan məhrum edir.
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AZƏRBAYCAN DİLÇİLİYİNDƏ NİTQ MƏDƏNİYYƏTİNİN FORMALAŞMASI MƏRHƏLƏLƏRİ
Abdullayeva A.T.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail : abdullaye555@gmail.com
Nitq mədəniyyəti düzgün danışıq və yazı sənəti sahəsidir. Bu sənət sahəsi nitq vasitələrindən
məqsədəuyğun istifadə etmək bacarığıdır.
Nitq mədəniyyətinə malik olmaq üçün ilk növbədə dili mükəmməl mənimsəmək, söz ustalığına malik
olmaq, fikri məntiqi, ifadəli və aydın surətdə izah edə bilmək, eyni zamanda düzgün yazı qabiliyyətinə malik
olmaq lazımdır.
İnsanları digər canlılardan fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biri olan danışma, demək olar ki, hər sahədə
uğur qazanmağın əsas şərtlərindən biridir. Özünü düzgün ifadə edə bilmək, dinləyiciləri asanlıqla inandıra
bilmək, peşədə uğur və nüfuz qazanmaq, digər insanlarla sağlam ünsiyyət qurmaq yaxşı danışıqdan asılıdır.
Yaxşı danışığın geniş yayıldığı cəmiyyətlərdə barışıq mühiti yaratmaq, sosial və mədəni əlaqələri inkişaf
etdirmək və iqtisadi münasibətləri təşkil etmək daha asandır.
Düzgün danışıq mədəniyyəti, hər şeydən əvvəl insanın mənəvi mədəniyyəti və bir şəxs kimi ümumi
inkişaf səviyyəsidir, eyni zamanda bəşəriyyətin mənəvi irsinin və mədəni irsinin dəyərindən xəbər verir. Deyə
bilərik ki, nitq mədəniyyəti doğma yurdumuzun tarixi və mənəvi sərvəti ilə təbii şəkildə bağlı olan ana dilinə
sevgi və hörmətin ifadəsidir
Elm və texnikanın sürətli inkişafı, xalqlar arasında mədəni, elmi və iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi,
demokratiyanın inkişafı nitq mədəniyyəti məsələlərinin də inkişafına təsirsiz ötüşmür.
Azərbaycan xalqının nitqinin yüksək səviyyədə formalaşmasının tarixi çox qədim deyildir. Mədəni
nitqimizin yüksək səviyyədə inkişafı boyunca dilimiz daim xarici dillərin təsirinə məruz qalmışdır. Belə ki,
ədəbiyyatda ərəb və fars dillərinin daha çox işlənilməsi, 1930 – 1980 – çi illərdə isə rus dilinin rəsmi dil faktı
kimi təzahür etməsi nitq mədəniyyətimizin zəif inkişaf etməsinə səbəb olmuşdur.
Azərbaycanda natiqlik sənətinin formalaşması haqqında ilk məlumatlara XI-XIII əsrlərdə yazılmış
ədəbiyyat nümunələrində rast gələ bilərik. Görkəmli şairlər, sənətkarlar, söz, kəlam, dil haqqında, haqqında
ibrətamiz fikirlər söyləmiş, insanların ünsiyyətinə, danışığına, nitqinə və natiqliyə xüsusi diqqət yetirmişlər.
Azərbaycan dilçiliyində nitq mədəniyyətinin inkişaf və formalaşmasını iki mərhələyə ayırmaq olar: 1.
Ədəbi dilin düzgünlüyü; 2. Nitq mədəniyyətinin üsluba uyğunluğu;
Azərbaycan dilçiliyində nitq mədəniyyəti məsələləri 1950 -ci ildən etibarən tədqiq edilməyə
başlanılmışdır. Nitq mədəniyyətimizin öyrənilməsi əsasən 2 mərhələyə ayrılır : 1) 1920 - 1950 – ci illər; 2)
1950 – 1980 – ci illər;
Birinci mərhələdə nitq mədəniyyəti müxtəlif terminlər adı altında təqdim olunurdu. İkinci mərhələdə isə
artıq nitq mədəniyyəti müstəqil bir elm sahəsi kimi öyrənilib araşdırılmağa başlandı. Eyni zamanda 1980 – ci
illərdən etibarən nitq mədəniyyəti tədris fənni kimi ali məktəblərimizdə də tədris edilməyə başlandı.
Bugünkü müasir dövrdə Azərbaycanın yüksək inkişafı şəraitində yüksək səviyyəli, savadlı kadrların
hazırlanmasında təhsilin roluna, hər bir şəxsin qazandığı bilik və bacarıqların keyfiyyətinə böyük diqqət
yetirilməlidir. Çünki, əldə olunan bilik və bacarıqlar insana hər sahədə uğur qazanmağa kömək edir.
Hər bir Azərbaycan vətəndaşı ana dilimizdə düzgün, aydın, səlis danışıq və yazı mədəniyyətinə malik
olmalıdır. Bildiyimiz kimi Azərbaycan dili özünün səlisliyi, ifadə imkanlarının genişliyi ilə fərqlənir. Buna
görə də hər bir şəxs dilimizin imkanlarından faydalanmalı, dilimizin və mədəniyyətimizin qoruyucusu
olmalıdırlar.
NİTQ MƏDƏNİYYƏTİNİN TARİXİ HAQQINDA
Abdullayeva A.T.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: abdullaye555@gmail.com
Dildən məqsədəuyğun istifadə etmə, yəni düzgün nitqə malik olma cəmiyyət tərəfindən həmişə yüksək
qiymətləndirilmişdir. Düzgün nitq, ona sahib olmağın yolları, üsul və vasitələri bütün dövrlərdə daim böyük
şəxsiyyətlərin diqqət mərkəzində olmuşdur.
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Nitq mədəniyyətinin yaranma tarixinə nəzər salsaq onun tarixinin çox qədim dövrlərə gedib çıxdığını
görə bilərik. Belə ki, nitq mədəniyyətinin ilk yaranma yeri, mərkəzi qədim Yunanıstan olmuşdur. Qədim
Yunanıstanla birlikdə nitq mədəniyyəti bir sıra ölkələrdə - Qədim Romada, Hindistanda, Çində, Ərəbistanda,
Fransada da inkişaf etmişdi.
Nitq mədəniyyəti yaxud ritorika ilk zamanlarda həm incəsənət, həm də elm kimi yaranıb inkişaf edirdi.
Belə ki, ritorikanın ilk yaranma yeri olan Afinada bir çox ritorika məktəbləri fəaliyyət göstərirdi. Bu
məktəblərdə daha çox 7 yaşlı oğlan uşaqları təhsil alırdılar. Bu təhsil 21 yaşadək davam edirdi. Heç təsadüfi
deyil ki, ritorikaya aid ilk traktatlar da elə məhz bu məktəblərdə yetişən natiqlər tərəfindən yaranmışdı. Belə
məktəblərdə məntiq, ədəbiyyat, riyaziyyat, astronomiya və s. fənnlər öyrədilsə də əsas aparıcı fənn ritorika idi.
Qədim zamanlarda siyasi məsələlər xalq yığıncaqlarında, kütlələr qarşısında həll olunurdu. Buna görə
də ölkəni idarə edən rəhbərlər öz fikirlərini bu kütlələrə çatdırmaq üçün danışıq sənətindən, yəni ritorikadan
təsirli bir silah kimi istifadə etməyə çalışırdılar. Bu baxımdan ritorikanın inkişaf etməsi çox əhəmiyyətli bir
hadisə idi.
Ritorika sahəsində çox böyük xidmətləri olan Platonun, Aristotelin, Lisinin, Sokratın, Demosfenin,
Siseronun adlarını çəkə bilərik. Platonun tələbəsi olmuş Aristotelin ritorikanın inkişaf etməsində çox böyük
xidmətləri olmuşdur. Onun 335-ci ildə yazdığı “Ritorika” əsəri ritorikanın əsas anlayışlarını ifadə edirdi.
Aristotel düzgün nitqi cəmiyyətlə əlaqə qurmaq və dövləti daha yaxşı idarə etmək üçün çox əhəmiyyətli bir
vasitə olaraq görürdü. O, nitq mədəniyyətini həm də xeyrə və insan xoşbəxtliyinə xidmət etməkdə görürdü.
Aristotel Ritorika əsərində natiq üçün zəruri olan keyfiyyətləri göstərir - bunlar yüksək savad, ictimai fəallıq,
xalqın hörmət bəslədiyi vəzifə, dövlət xidmətləri, nitq ustalığı, qüsursuz namusluluqdur.
Nitq mədəniyyətinin Romadakı inkişafı Yunanıstanın Romanın əyalətinə çevrilməsi ilə əlaqədardır.
Belə ki, Yunanıstan Romanın təsirinə düşdüyü zaman Romadakı natiqlər Yunan natiqlərinin əsərlərini oxuyub
onlara əlavələr edərək bu sahəni daha da inkişaf etdirmişdilər.
Şərqdə nitq mədəniyyətinin inkişafı barədə deyə bilərik ki, Şərqin böyük natiqlik ənənələrində dil və söz
xüsusi əhəmiyyətə malik olmuşdur. Füzulinin təbirincə desək, söz ölkələri, sarayları fəth edən fatehlərdən daha
qüdrətli sərkərdə olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, hələ eramızdan əvvəl I əsrdə qələmə alınmış Hind ədəbi
nümunəsi olan “Kəlilə və Dimnə” əsərində söz haqqında bir çox müdrik fikirlər yazılmışdır. VII əsrdə İslam
dinin geniş şəkildə yayılması Avropada ritorikanın inkişafına güclü təkan verdi. Bu dövrün görkəmli
natiqlərindən heç şübhəsiz, Məhəmməd Peyğəmbərin (570-632) adını xüsusi qeyd etmək lazım gəlir.
Məhəmməd(əs) məclislərdə oxuduğu xütbələrə qədər özünə gələn vəhyləri adamlara çatdırır və onları
Allahın birliyinə inanmaqda — möminliyə çağırırdı.
Azərbaycanda da nitq mədəniyyətinin yaranması tarixi çox qədimdir. Qədim zamanlardan şair və
yazıçıların əsərlərində söz, onun qüdrəti, gücü ilə bağlı bir çox şeirlər, bədii əsərlər, risalələr, şərhlər
yazılmışdır. Lakin bu sahə üzrə məlumatlar sistemli elm şəklində az öyrənilmişdir. Azərbaycanda nitq
mədəniyyətinin inkişafı sovet dövründə bir qədər zəifləmiş, lakin müstəqillik əldə etdikdən sonra yenidən
inkişaf etməyə başlamışdır. Müstəqillik illərinin yaratdığı imkanlar dilimizin və nitq mədəniyyətimizin
inkişafına böyük şərait yaratdı. Yenidən müstəqillik əldə etdikdən sonra bu sahənin inkişafı demək olar ki,
daha da genişləndi. 23 may 2012-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev
“Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin
inkişafına dair” Sərəncam vermiş, 9 aprel 2013-cü il tarixində bu barədə Dövlət Proqramı imzalamışdır.
Sərəncamda və Dövlət Proqramında rəsmi dövlət dilinin hərtərəfli inkişafı, tətbiqi və tədrisi geniş şəkildə
tövsiyə edilmiş, istiqamətlər göstərilmişdir. Burada Azərbaycan dilində nitq mədəniyyətinə xüsusi yer
ayrılmış, bu sahənin öyrənilməsi və tədrisi önə çəkilmişdir.
İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİ ZAMANI ŞAGİRDLƏRDƏ YAZI VƏRDİŞİNİN
FORMALAŞDIRILMASI
Abdulova Ş.X.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: sehlaabdulova@gmail.com
İngilis dilinin tədrisi zamanı şagirdlərdə yazı vərdişinin fomalaşdırılması oxu, dinləmə və danışıq
vərdişlərinin formalaşdırılmasından daha çətindir. Çünki onu fomalaşdırmaq daha çox səy tələb edir. Bəzi
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şagidlər xaici dildə yazılı nitq zamanı tamamilə özlərinə inamsız və istəksiz olurlar. Bunun bir çox səbəbi ola
bilər. Ola bilsin ki, onlar hətta öz ana dillərində lazımi qədər çox yazı yazaraq yazılı nitq qabiliyyətlərini inkişaf
etdirməyiblər və yaxud onlar heç nə yaza bilməməkdən, ağılllarına heç bir ideya gəlməyəcəyindən qorxurlar.
Səbəbi nə olursa-olsun, müəllimlər şagirdlərə yazılı nitq vərdişlərinin formalaşdırılmasına köməklik
göstərməlidir ki, şagirdlər onu sinif praktikasının bir hissəsi olaraq görsünlər və digər tapşırıqlara olduğu kimi
yazılı tapşırıqlara da həvəslə yanaşsınlar.
Xarici dildə yazı vərdişlərini formalaşdırmaq üçün bir çox üsullar mövcuddur. Bunlardan biri də “ani
yazı” adlanır. Bu zaman müəllim cümlənin yarısını deyir şagird isə sürətli bir şəkildə onu tamamlamalıdır.
Məsələn: Before i am thirty i would like to … . Həmçinin müəllim şagirdlərdən məktəb qayda-qanunları ilə
bağlı üç ədəd don`t cümləsi yazmağı tapşırıq verə bilər. Məsələn, Don`t run in the corridors. Bundan başqa,
şagirdlər kiçik bir film səhnəsi izləyə və səhnəcikdə baş verən hadisələri öz yazılarında təsvir edə bilərlər.
Həmçinin, onalar kiçik bir musiqi parçasına qulaq asaraq onun sözlərini və yaxud musiqi bitdikdən sonra
onlarda yaranan təsüratı, musiqinin onlara nə hiss etdirdiyini yaza bilərlər.
Ingilis dilinin tədrisi zamanı yazı vərdişlərini formalaşdırarkən şagirdlərin özlərini daha rahat hiss
etməsini təmin etmək üçün “axıcılıq” və yaxud “sürətli yazma” məşğələlərindən istifadə olunur. Bu zaman
şagirdlər verilən zaman ərzində bacardıqları qədər çox şey yazmalıdırlar. Bu tipli sürətli yazı məşğələləri
şagirdlərə xarici dildə yazı yazmağı normal sinif məşğələsi kimi qəbul etməyə kömək edir, eyni zamanda
onların yazı diapazonunu və yazı sürətini inkişaf etdirir. Metodistlər tövsiyyə edir ki, bu üsuldan istifadə
zamanı şagirdlərə izah olunmalıdır ki, verilən vaxt ərzində ağıllarına gələn hər şeyi sadecə yazsınlar, geri
qayıdıb yazılarını yoxlamağa çalışmasınlar və səhv tapdıqda üstündən xətt çəkib silməsinlər. Yazı xarici dildə
olduğu üçün hətta hər hansı sözü bilməsələr onun yerinə xətt və ya hər hansı işarə qoyub yazıya davam etmək
tövsiyyə olunur. Həqiqətən də, belə olduğu zaman şagirdlər özünü daha rahat və inamlı hiss edər.
Şablonlardan və sxemlərdən istifadə olunması da şagirdlərin ingilis dilində yazı vərdişlərini inkişaf
etdirməyə kömək edir. Əgər şagirdlərə sadə də olsa bir nümunə verilərsə, bu onlara yazını özünəinamlı və
həvəslə yazmağa kömək edər. Çünki nümunə verildikdə, parametrlər və limitlər müəyyənləşdirildikdə
şagirdlər hansı formada və janrda yazacaqlarını asanlıqla müəyyənləşdirə bilirlər. Hətta nümunənin üzərində
dəyişikliklər edərək özlərinəməxsus fərqli versiyalarını da yarada bilərlər. Bu tipli şablonlardan və sadə
strukturlardan istifadə etmədikdə isə bir çox şagirdlər özlərini ağ vərəq qarşısında tapır, yazmaqda çətinlik
çəkirlər. Bu üsuldan istifadə dil səviyyəsi aşağı olan şagirdlər üçün daha əhəmiyyətlidir.
Şəkillər xarici dildə yazı vərdişlərini formalaşdırmağa kömək edən məşğələlərin həyata keçirilməsinə
kömək edən vasitələrdən biridir. Şagirdlər müəllim tərəfindən onlara göstərilən hər hansı bir şəklin təsvirini
hekayə formasında yaza bilərlər. Eyni zamanda müəllimin verdiyi bir qrup şəklin içindən bir kişi və ya bir
qadının təsvirini yazarlar. Daha sonra isə digər şagirdlər həmin təsvirin hansı şəklə aid olduğunu taparlar. Onlar
həmçinin şəkildəki insanlarla və yaxud iki yüz il bundan əvvələ aid olan portret haqqında intervyu yaza bilərlər.
Şagirdlərin yazılı nitq vərdişlərini inkişaf etdirmək üçün istifadə olunan vasitələrdən biri də yazı
oyunlarıdır. Bu tipli oyunlara “hekayənin bərpası” məşğələsi nümunə göstərilə bilər. Bu zaman müəllim
tərəfindən şagirdlərə bir qrup şəkillər verilir, şagirdlər isə həmin şəkilləri düzgün ardıcıllıqla birləşdirib hekayə
qurmalıdırlar. Daha sonra onlar alınan hekayəni yazırlar.
Yazı vərdişlərini inkişaf etdirərkən müəllimlər “öyrənmək üçün yazmaq” və “yazmaq üçün yazmaq”
arasındakı sərhədi müəyyənləşdirməyi bacarmalıdırlar. Öyrənmək üçün yazmaq şagirdlərə xarici dilin
öyrədilməsi və ya öyrəndiklərinin yoxlanılması xarakteri daşıyır. Əgər müəllim şagirdlərə “going to” ilə
düzəldilən gələcək zamanda və yaxud indiki, keçmiş zamanlarda üç cümlə yazmağı tapşırırsa, burada məqsəd
şagirdlərin yazı qabiliyyətini inkişaf etdirmək deyil, onlara zamanlar haqqında məlumatı xatırlatmaq və ya
şagirdlərin bu haqda biliyini yoxlamaqdır.
Əgər müəllim şagirdlərə xarici dildə hər hansı bir şeyin reklamını yazmağı tapşırırsa bu zaman
şagirdlərin həmin janrda yazı vərdişini inkişaf etdirmiş olar. Eyni zamanda müəllim şagirdlərə ingilis dilində
hekayə yazmağı tapşırıbsa, burada da əsas məqsəd qrammatika haqqında hər hansı məlumatı xatırlatmaq və
ya yoxlamaq deyil, ingilis dilində yazı vərdişini inkişaf etdirməkdir. Beləliklə, müəllim şagirdlərin yazı
vərdişlərini inkişaf etdirmək istəyirsə “öyrənmək üçün yazmaq” metodundan deyil, “yazmaq üçün yazmaq”
metodundan istifadə etməlidir.
Şagirdlərə onların maraq və tələbatlarına uyğun tapşırıqların verilməsi onların yazı vərdişlərinlərinin
inkişafına kömək edən ən böyük vasitədir. Çünki gündəlik həyatda bütün insanlarda olduğu kimi dərs
şəraitində də şagirdlər onlara zövq verən, maraqlı olan tapşırıqları daha həvəslə yerinə yetirirlər. Müəllimlər
isə tapşırığa başlamazdan əvvəl onunla bağlı bütün təlimatları verdiyinə əmin olmalıdır ki, şagirdlər üçün nəyi
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necə yazmaqla bağlı qaranlıq məqam qalmasın. Həmçinin, verilən yazı tapşırıqları şagirdlərin dil səviyyəsinə
uyğun olmalıdır. Həddindən artıq çətin tapşırıqlar şagirdləri həvəsdən sala, onların motivasiyasını öldürə bilər.
Yuxarıda qeyd olduğu kimi bəzən müəllim şagirdlərə ehtiyac olduqda nümunələr, köməkçi ideyalar
verməlidir. Burada məqsəd şagirdi çoxlu məlumatlarla yükləmək deyil, onlara hər şeyi aydın formada izah
etməkdir.
MİLLİ KURİKULUMUN ANA DİLİ TƏDRİSİNDƏ ROLU
Adıgüzel Dilek
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: dilek_adiguzel@hotmail.com
Milli kurikulum ölkənin dörd bir yanında yerləşən məktəblərə və digər təhsil müəssisələrinə nəzarət
edən bir rejimdir. Milli kurikulum bir ölkənin bütün şagirdlərini ehtiva etdiyi üçün ölkənin müxtəlif
bölgələrində hər bir şagirdin təhsil gələcəyinə uyğun ümumi bir zəmin yaradır və hər şagirdin bilik və
bacarıqlarının ayrı-ayrılıqda dəyərləndirilməsinə şərait yaradır. Beləliklə, bir şagird yalnız öz sinfində və ya
yaşadığı bölgəsinin təhsil ocağında tədris görən şagirdlərlə deyil, həm də ölkəmizin dilbər guşələrindən olan
digər şagirdlərlə rəqabət aparmaq şansı əldə edir. Bundan əlavə, milli tədris proqramı müxtəlif fənlər arasında
bərabər paylanmış tədris planına malikdir. Milli təhsil konsepsiyasının üstünlükləri yalnız şagirdlərlə
məhdudlaşmır, həm də müəllimlərə də fayda verir. Milli kurikulumda əhəmiyyət verilən mövzulardan biri də
ana dilinin tədrisidir. “Milli kurikulum ana dili tədrisində bir şagirdin dinlədiyi mətnin məzmununu izah
etməyi, ona münasibət bildirməyi, şüurlu və ifadəli oxu bacarıqlarını nümayiş etdirməyi, müxtəlif formalı
rabitəli mətnlər qurmağı və təqdim etməyi, öz fikirlərini sərbəst, ardıcıl və aydın ifadə etməyi, nitq
bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün müxtəlif mənbələrdən istifadə etməyi, tərcümə bacarığını nümayiş
etdirməyi bacarmalıdır.” Çünki milli təhsil konsepsiyası üçün ana dili insanların min illərlə çəkdiyi ağrıları,
sevincləri, fəlsəfəni, tarixi, incəsənəti, musiqi və mədəniyyətini daşıyan bir sosial gen kimidir. Buna əli
çatmayan şəxslərdən özündə möhkəm bir şəxsiyyət inkişaf etdirmək və fikirlərini sərbəst ifadə etmək
gözlənilməməlidir. Bu məqsədlə ana dili təliminə milli kurikulumda böyük yer ayrılır və qarşıya müəyyən
məqsədlər qoyularaq hər il ana dili təliminin inkişaf etdirilməsi üçün təhsil sahəsinə yeni metodlar gətirir.
“Milli kurrikulumun ana dili tədrisinin qarşısına qoyduğu məqsədlərini şagirdlərin oxumağı və yazmağı,
kalliqrafik—hüsnxət yazı vərdişləri aşılamaq, qrammatik anlayışlar üzrə tələb olunan vərdişlər aşılamaq, öz
fikirlərini şifahi və yazılı şəkildə sərbəst, dolğun, dəqiq, aydın, obrazlı, rabitəli, məntiqli şəkildə ifadə etmək
üzrə informasiya vermək təşkil edir.” Bununla yanaşı, ana dili dərsi milli kurikulumda belə əsaslandırılır:
“Əlifbanın öyrənilməsi, oxu və yazı texnikasının, hüsnxət qaydalarının, düzgün, sürətli, şüurlu və ifadəli oxu
üzrə ilkin bacarıqların mənimsənilməsi, lüğət ehtiyatının tədricən zənginləşdirilməsi, ən zəruri qrammatik
qaydaların və ədəbi tələffüz normalarının öyrənilib tətbiq olunması, ekspressiv nitq bacarıqlarının
formalaşdırılması, Azərbaycan xalqının dili, tarixi, əxlaqi-mənəvi keyfiyyətləri, mədəniyyəti, adət-ənənələri
haqqında ilkin anlayışların yaradılması təmin olunur”.
TƏHSİLDƏ HUMANİST PARADİQMA
Ağayeva M.M.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: meyremm612@gmail.com
XIX vəXX əsrlər fəlsəfə ilə elmin tarixən hər zamankindən struktur olaraq bir-birinə daha yaxın olduğu
və fəlsəfənin elm sərhədlərini, mahiyyətini və kimliyini müəyyənləşdirməkdə hər zamankindən daha cəsarətli
olduğu dövrlər kimi diqqət çəkir. Bir neçə əsr əvvəl Kant və Alman idealistlərinin müzakirələrinə əsaslanan
bu yeni fəlsəfə üsulunun son nümayəndələri, çağımıza xas olan elm fəlsəfəsi ilə bağlı metodoloji problemlərin
və yeni fəlsəfi sualların başlanğıcında ilk addımlarını atdılar. Onların inqilabi yeni araşdırma yolu bu cür
problemlərlə maraqlanan hər kəs üçün elmin quruluşunu və işini anlamağa yönəldir. Bu dövrün son böyük
irəliləyişi Thomas Samuel Kunun paradiqma konsepsiyası ilə baş verir. Kun tarixdə mövcud olan elm
quruluşuna əsaslanaraq inqilablar yolu ilə elmin inkişaf etdiyini və genişləndiyini ortaya çıxarır. Şübhəsiz ki,
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elm fəlsəfəsində baş verən bu dinamizm inqilabi xarakter daşıyırdı.Bəs elm aləminə yeni daxil olan bu termin
nə üçün lazım idi və yararlığı nədən ibarət idi? Paradiqma-yunan dilindən tərcümə edilən bu ifadə, nümunə və
ya model deməkdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu cərəyan müxtəlif sahələrdə istifadə olunur: elm, dilçilik,
fəlsəfə, proqramlaşdırma və s.Başqa bir sözlə desək,paradiqma-konkret bir elm sahəsində araşdırmalar aparan
insanların,tədqiqatçıların aldıqları nəticələrin praktik cəhətdən tətbiqinin təşkili sistemi deməkdir. Sadə dillə
desək, bir paradiqma, müəyyən bir tarixi dövrdə problem həllinə necə yanaşacağımızın spesifik modeli və ya
nümunəsidir. Məsələn, qədim dövrlərdə insanlar planetimizin düz olduğunu düşünürdülər, buna görə də onlar
üçün bu bir paradiqma idi. Kainatla əlaqəli bütün qənaətlər bu paradiqma əsasında verilirdi.Daha sonra sübut
etmək mümkün oldu ki,əslində Yer kürə şəklindədir. Bu səbəbdən müasir paradiqma "kürə" halına gəldi.
Beləliklə, hər zaman , hər bir sahədə bir paradiqma mövcuddur.Pedaqogikada təhsilin məzmunu və təlimin
məqsədlərini özundə ehtiva edən pedaqoji paradiqmanın növlərindən biri də,humanist paradiqmadır. 1950-ci
illərdən başlayaraq bu hərəkət ABŞ-da baş verdi və bu hər bir tələbənin və şagirdin özünəməxsus və fərqli
vəziyyətinə daha çox diqqət ayırmağı təklif edirdi. Fərdi azad, muxtar və sağlam bir varlığa çevirməyə qadir
olan bir intizam kimi pedaqogikaya əsaslanır. Bu,özünü dərk etməyi və özünüdərkin formalaşmasını təşviq
edən olduqca fərdi bir model kimi formalaşmışdır. Müasir tədrisdə olduğu kimi,müəllim sinifdə və ya
şagirdlərə qarşı hər hansı bir avtoritarizm tətbiq etmir.Bir vasitəçi olaraq demokratik bir mühiti təbliğ
edir.Humanist paradiqmada” bunu edərək öyrənmək”anlayışı mövcuddur ki,bu anlayışda insan öz
təcrübəsindən öyrənəcək və nəticədə daha çox və daha yaxşı öyrənəcəkdir.Konfutsinin fikrinə görə,biliyə
aparan üç yoldan biridə məhz elə təcrübədir.
Humanist paradiqma bir neçə aspektlə xarakterizə olunur:o,eksiztenzializmdən ilham alır.
Ekzistensializm, varlığın mahiyyətdən əvvəl, iradənin zəkadan, gerçəkliyin düşüncədən əvvəl olduğunu elan
edən,fəlsəfi cərəyan kimi məşhurlaşmışdır. Ekzistensializmə görə azadlıq ondan ibarətdir ki, insan təbii, yaxud
sosial zərurətin təsiri altında formalaşan bir əşya kimi çıxış etməsin, özü-özünü seçsin, özünü hər bir hərəkəti,
davranışı ilə formalaşdırsın. Bununla da azad insan elədiyi hər şeyə görə məsuliyyət daşıyır, “şəraitə” görə
özünə haqq qazandırmır. Şəraitə görə dəyişmir, özünə görə şəraiti dəyişir. Bu cərəyana görə insanı insan edən
onun öz qərarlarıdır. Yəni insan hamı üçün qəbul edilən doğruları deyil şəxsi olaraq qəbul etdiyi doğruları
üstün tutmalıdır Humanist paradiqma fərdlərin insani keyfiyyətinə diqqət yetirdiyi müddətdə
ekzistensializmdən bəslənir,azadlığın və fərdi məsuliyyətin hər varlığa xas olduğunu qəbul edir.
Ekzistensializmdən irəli gələn humanist paradiqma yanaşması, insanı qərar qəbul edən (və bununla da yolunu
seçməyi bacaran), öz məqsədlərini təyin etməkdə sərbəst və davranışlarından məsul olan bir varlıq kimi
görür.Tədqiqatlar göstərir ki,ekzistensiallığın həyata keçirilməsi,məktəblilərdə sağ beyin yarımkürəsinin
fəaliyyətini gücləndirir. Müəllim artıq terminin ənənəvi mənasında bir müəllim deyil, əksinə bir şagirddir,o
şagirdlərin bənzərsiz varlıq kimi inkişaf etmələrinə köməkçi olur.
Humanist paradiqmanın nümayəndəsi və təbliğçisi olan Karl Rogersə görə orijinal bir öyrənmə prosesi
tələbənin zəkası, motivasiyası və duyğuları iştirak etdiyi zaman meydana gəlir.Rogers bu prosesi "mənalı
öyrənmə" adlandırdı.
Orijinal bir öyrənmə prosesi (hər zaman) tələbənin zəkası, motivasiyası və duyğuları iştirak etdiyi zaman
meydana gəlir; bu prosesi "mənalı öyrənmə" adlandırdı.
Beləliklə, mənalı öyrənmə ilə əlaqəli əsas elementləri parçalayır:
-Tələbənin fərdi öhdəliyi.
-Şəxsi təşəbbüs (stimul xarici olsa da).
-Beləliklə əldə edilən öyrənmə daha dərin və qalıcıdır.
-Özünü qiymətləndirmə qabiliyyəti.
Digər tərəfdən, müəllimləri şagirdlərə hər birinin ehtiyac duyduğu mənbələrlə təmin edən bir rəhbər
kimi təklif edir; simulyasiya metodunu sinifin müxtəlif sosial vəziyyətlərin çoxaldıla biləcəyi bir növ
laboratoriyaya çevrildiyi təcrübəli bir öyrənmə kimi yerləşdirir. Həm də tələbə ilə müəllim arasındakı
razılaşma və ya müqavilələrin istifadəsini təklif edir ki, tələbə onların öyrəniməsi və prosesləri üçün
məsuliyyəti öz üzərinə götürsün.
Humanist mövqe pedaqoji prosesdə uşağa əsas dəyər, onun qabiliyyəti və özünü inkişaf hüququ,
pedaqoji prosesdə subyekt-obyekt münasibətlərinin prioriteti kimi münasibət tələb edir. Humanist paradiqma
kontekstində tərbiyə, mədəniyyət tələb edən insan inkişafının məqsədyönlü bir prosesidir. Bu vəziyyətdə uşaq
yalnız həyatın deyil, həm də təhsilin aktiv bir mövzusudur. Öz inkişafındakı rolu həlledici olur,mədəniyyətin
bir obyekti və subyekti kimi çıxış edir.
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XARİCİ DİLİN TƏDRİSİNDƏ ELEKTRON TESTLƏRİN ŞAGİRD NAİLİYYƏTİNDƏKİ ROLU
Ağayeva Ş.A.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: agayevaxanim1998@gmail.com
Bu tezis elektron testlərin orta məktəb şagirdlərinin ingilis dilinin tədrisində akademik nailiyyətləri
üzərindəki təsirini ölçmək məqsədi daşıyır. Müasir dövrün tələbləri ilə bağlı şagirdlərin bilik səviyyəsinin
müəyyənləşdirmə prosesləri elektron testlərin vasitəsilə aparılır. Kağız testlərin sıradan çıxma mərhələsinin
böyük qismini mövcud şəraitlə bağlı olaraq distant təhsil təşkil edir.
Pandemiya vəziyyətiylə bağlı bütün məktəblərdə dərslər distant təhsillə əvəz edilmişdir.Bu şagirdlərin
elektron testlər üzərindəki fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün bir fürsət kimi qəbul edilməlidir. Elektron
testlərin qısa müddətdə, az zəhmətlə şagirdlərin bilik və bacarıqlarını ölçməyə kömək olduğu müxtəlif üsullarla
müəyyənləşdirilmişdir. Şagirdlər arasında aparılan müşahidə və sorğu metodları vasitəsi ilə onların elektron
testlərə olan münasibəti və nəticələrinə olan əminliyi sübut olunmuşdur. Alınan məlumatların təhlili göstərir
ki, elektron testlər kağız testlərlə müqayisədə istifadəsi daha məqsədəuyğun və etibarlıdır.
Elektron testler şagirdlərlə dərs arasındakı əlaqəni də öyrənməkdə müstəsna rol oynayır. Beləki,bir sıra
texniki müdaxilələrin şagirdləri geribildirimlə əlaqələndirməyə və gələcəkdə öyrənməyi yaxşılaşdırmaq üçün
tədbirlər hazırlamağa necə təşviq edə biləcəyini göstərir. Nəticələr, ənənəvi (qələm və kağız) testdən daha çox
elektron testdən istifadə etməyi üstün tutmağın vacibliyini göstərdi. Bu tip testlər anlama, oxuma, yazı,
qrammatika kimi biliklərin yoxlanılmasını daha asan və qısa vaxtda etmək üçün böyük əhəmiyyətə malikdir.
Şagirdlər arasında informasiya texnologiyaları sahəsinə olan marağı və bacarıqları elektron test tapşırıqlarının
nəticəsinin müfəvəqiyyətli olmağını təmin edir.
Tədqiqat müəllimlərin elektron testlər tətbiq edərək dərs ili ərzində davamlı qiymətləndirmə aparması
üçün ən yaxşı vasitə olduğu nəticəsinə gəldi. Təhsil müəssisələrində elektron testlərin tətbiqi üçün
əsaslandırma qaydalarının müəyyənləşdirilməsinin vacibliyi də xüsusi vurğulanmalıdır. Şagirdlərin bilik
səviyyəsinin etibarlı və səmərəli şəkilddə ölçülməsinə böyük fayda verir.
XARİCİ DİL DƏRSLƏRİNDƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ VƏ TEST METODLARININ ƏHƏMİYYƏTİ
Ağayeva Ş.A.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: agayevaxanim1998@gmail.com
Bu tezis qiymətləndirmə və onun üstünlüklərinin əhəmiyyətinə baxmaq üçündür. Müəllimlər üçün
ingilis dili tədrisinin əsas problemi tələbələrin təhsil müddətində əldə etdikləri uğurları və sinifdəki
nailiyyətlərini qiymətləndirməkdir. Testlər bir insanın biliyini, bacarığını və ya digər xüsusiyyətlərini
sistematik bir şəkildə ölçmək cəhdidir.
Dil bacarıqlarının yoxlanılması və qiymətləndirilməsi dil tədrisinin çox vacib hissələridir. Effektiv tədris
və effektiv test eyni sikkənin iki tərəfidir. Kurikulum tədris planlarından, materiallardan, metodlardan və
qısaca testlərdən ibarət olan ümumi bir tədris tədris proqramını təşkil edən şeydir. Müəyyən bir səviyyəyə
uyğun olaraq seçilmiş bir məlumat və qabiliyyət çərçivəsini təqdim edir. Testlər təkcə tərəqqi və nailiyyəti
deyil, həm də istifadə olunan tədris materialının və metodlarının effektivliyini qiymətləndirir. Şagirdlərin
performans səviyyəsini göstərir. Dil bacarıqlarının qiymətləndirilməsində şagirdlərdə hansı məqamların daha
çox vacib olduğunu izah edir və bu yollada həmin problemlərin həllini tapmağa kömək edir.
Qiymətləndirmə qərar qəbul etmək üçün sistematik bir məlumat toplanmasıdır. Qiymətləndirmə
aparmaq üçün daha çox səbəb əlavə etmək olar.Testləri digər səbəblər üçün də istifadə etmək olar. Bunlara
diaqnoz, proqnozlaşdırma, seçim, qiymətləndirmə, rəhbərlik, özünü düzəltmə və s.-də daxildir.
Sonda deyə bilərik ki, məqsədyönlü bir müəllimin hazırladığı test tapşırıqları aydın şəkildə başa düşülən
olmalı, məqsədlər və şagirdlərin performanslarının güclü və zəif tərəflərini bilməsi üçün kifayət qədər rəy
olmalıdır.Araşdırmalar göstərir ki, effektiv qiymətləndirmə və test üçün təlimlərin verilməsi müəllimlərin
testlərlə səmərəli fəaliyyətini təmin edir və keyfiyyətli öyrənmə mühitini formalaşdırmağa kömək edir.
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XARİCİ DİLDƏ ÜNSİYYƏT ZAMANI VURĞUNUN ƏHƏMİYYƏTİ
Alvasova Y.V.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: duyqu8585@mail.ru
Xarici dillərdə səlist üsniyyət qura bilmək əksəriyyətimizin qarşılaşdığı bir məsələlərdəndir. Ən çoxda,
əgər biz xarici bir ölkəyə səfər etmişiksə və öz ana dilimizdən yad olan dillər qrupuna aid bir mühütdəyiksə,
həmin zaman bir fikri çatdırmaq istəyimiz, yaxşı uğurlar əldə etmək, cəmiyyətə inteqrasiya etmək üçün bizə
ilk lazım olan faktor xarici dillərdən beynəlxalq dillər qrupuna daxil olan hər hansı bir dil biliyimizin olmasıdır.
Dörd fərqli dil qrupundan olan dilləri müqayisə edərkən, ingilis dilini araşdıraraq, bir şəxsin danışıq qabiliyyəti
müqayisə edildikdə, Çin, Hind, Urdu, (fransız, ispan) və farsca olan xarici dillərdən istifadə edənləri nə qədər
anlaşılan olduqlarını müəyyənlişdirmək üçün bir araşdırma etmişdirlər. Nəticə olaraq çox böyük fərqlər
tapılmışdır. Araşdırmada aşkar olunmuşdur ki, bir insanın ana dilindən aslı olmayaraq onun səsində olan vurğu
tonlarını eşidilməsi və istifadəsi tamamilə fərqlidir. Sözlərdə sait samit səslərinin tələffüzü ümümi olaraq
onların harada, necə səhvləri olduğunu qabardır. Bir nüansda qeyd edə bilərik ki, nə qədər asan və ya çətin
olsada, belə amillər hər zaman mümkun olmur. Məsələn qeyd etsək ki, Çinli və Hindli hər ikisi ortaq olaraq
ingilis dilini öyrənib istifadə edir, müəyyən zaman bir birilərini anlaya bilməsələrdə onlara yardımçı yöntəmlər
söz və qrammatikadan istifadə olacaqdır.
Hər zaman xarici dil tədris olunanda ilk öndə olan dərslərdən biri də sözlərin vurğusudur. Bu yeni xarici
dil öyrənməyə başlayan üçün çox mühüm amillərdən biridir. Hər zaman vurğuya diqqət edilməlidir. Bundan
öncəki araşdırmalarda qeyd olunmuşdur ki, xarici dil təhsili olmayan birinin 0.03 saniyə müddətində onun
yerli vətəndaş olub olmadığı tez bir zamanda bilinir. Son zamanlarda yeni fikir ortaya çıxarılıb ki, bu da
vurğunun xarici dil istifadəsində o dərəcədə də önəmi yoxdur, səbəb olaraqda o qeyd edilir ki, cəmiyyətə
inteqrasiya etmək, öz fikrini çatdırmaq nə istədiyini bildirmək üçün xarici dili öz ana dili kimi səsləndirməyə
ehtiyac duyulmur. Nəticə olaraq bir çox araşdırmalar göstərmişdir ki, xarici dillərdən istifadə zamanı
ünsiyyətdə əsas məqsəd qarşı tərəfə öz düşüncəni çatdırmaqdır.
MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI UŞAQLARDA ELEMENTAR RİYAZİ ANLAYIŞLARIN
FORMALAŞMASI
Axundova A.F.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: aynur.akhundova@biec.az
İbtidai riyazi konsepsiyaların formalaşması işinə başlayaraq, ilk növbədə bütün insan fikirlərinin
mənbəyinin obyektiv maddi aləm olduğunu xatırlatmağa dəyər. Buna görə təqqiqatın məzmunu idrak
sferasında ötürülən obrazlar, həqiqi obyektlərin və hadisələrin proqnozlarıdır. Artıq XX əsrin 90-cı illərində
elementar riyazi təsvirlərin inkişaf nəzəriyyəsi və metodologiyası ilə bağlı bir sıra perspektivli yanaşmalar
ortaya çıxdı. Bu yanaşmalar öyrənmə və inkişafın bütün spesifikliyi, metod və texnika seçimi, məktəbəqədər
yaşlı uşaqlarda bir sıra intellektual və yaradıcılıq qabiliyyətlərinin üstünlük təşkil etməsinə dair fikirlərlə
müəyyən edilmişdir: müşahidə; müqayisə etmək, təsnif etmək, ümumiləşdirmək bacarığı; fəaliyyət və
nəticələrdəki dəyişikliklərin proqnozlaşdırılması; düşüncənin aydın və dəqiq ifadəsi; “zehni təcrübə” aparmaq
bacarığı.
Hər hansı riyazi konsepsiya xətti-konsentrik prinsipə əsasən mərhələlərlə formalaşır və qurulur. Müxtəlif
riyazi təriflər bir-biri ilə sıx bağlıdır. Məktəbəqədər yaşda əsas riyazi təriflər təsviri olaraq təqdim olunur. Hər
bir konsepsiya vizual olaraq, konkret obyektlərin vizual və praktik qavranılması yolu ilə mənimsənilir. Riyazi
anlayışlar bir-birindən ayrı olaraq inkişaf etmir, əksinə bir-biri ilə sıx əlaqəli ümumi konseptual sistemin
elementləri kimi inkişaf edir.
Tədqiqat nəticəsində elementar riyazi təsəvvürlərin xüsusiyyətləri aşağıdakı şəkildə müəyyən
edilmişdir: motivasiya yaratmaq; fəaliyyətin göstərici əsaslarının sxeminin formalaşdırılması; təlim maddi
formada hərəkətin yerinə yetirilməsinə qədər azalır; maddi qaynaqlara etibar etmədən şifahi hərəkət yaratmaq

345

Magistrantların XXI Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2021-ci il
(alqoritmin bütün əməliyyatları yerinə yetirildiyi kimi şifahi hala gətirilir); daxili nitqin köməyi ilə hərəkətin
meydana gəlməsi, yəni uşaq proqnozlar və təsvirlərlə işləyir.
Riyazi anlayışlar aydınlıq, parçalanma, qeyri-sabitlik və ümumiləşdirmə ilə xarakterizə olunur. Habelə,
riyazi anlayışlar bir-biri ilə müəyyən münasibətlərdə olan sistem elementləri kimi inkişaf edir. Nitq ümumi
fikirlərin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Riyazi anlayışlar uşaqda gündəlik və elmi konsepsiyaların
inkişafı üçün zəruri olan məkan, forma, ölçü, vaxt, kəmiyyət, xassələri və əlaqələri haqqında elementar biliklər
kimi başa düşülür.
Məktəbəqədər təlimdə aktiv tədris metodları və üsullarından (modelləşdirmə, çevrilmə hərəkətləri, oyun
və s.) istifadə uşaqlarda sensor proseslərin və qabiliyyətlərin ontogenezinin üstünlük təşkil etdiyi fərziyyələrə
əsaslanır:
a) uşağın müayinə, müqayisə, effektiv praktik fəaliyyət yolu ilə obyektlərin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmə
fəaliyyətinə daxil edilməsi;
b) duyğusal standartların və tədbirlərin fəaliyyətdə, modelləşdirmədə müstəqil və şüurlu tətbiqi.
Elementar riyazi təsvirlərin formalaşması mütləq tərifləri özündə cəmləşdirən spesifik riyazi
terminologiyanı nəzərdə tutur: çoxluq, ədəd, rəqəm, say sistemi, hesablama, ölçmə, dəyər, forma, həndəsi
fiqur, vaxt və s. Buna görə də belə nəticəyə gələ bilərik ki, elementar riyazi anlayışlar məktəbəqədər uşaqlarda
insanın duyğu orqanlarına təsir göstərməyən cisim və hadisələrin şəkillərinin zehni istirahət prosesi kimi başa
düşülür.
İBTİDAİ SİNİF MÜƏLLİMİNİN PEŞƏ ETİKASI
Babayeva G.F.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: babayevgunel651@gmail.com
Mövcud pedaqoji ədəbiyyatın “İbtidai sinif müəlliminin peşə etikası” mövzusu baxımından
araşdırılması və təhlili nəticəsində müəllimin peşə etikasına məxsus aşğıdakı xüsusiyyətləri qeyd etmək
məqsədəuyğundur.
Pedaqoji prosesdə bacarıqlı müəllim dedikdə ağıla gələn ilk xüsusiyyətlərdən olan yüksək mənəvi və
əxlaqi keyfiyyətlərə malik olmaq müəllim üçün ən yüksək və ən başlıca keyfiyyətdir və bu, onun yüksək
mənəviyyata və əxlaqi sifətlərə malik olması ilə xarakterizə olunur.
Ümumi mədəniyyət insanın cəmiyyətdəki davranışı və təfəkkür tərzində özünü büruzə verir, aldığı
tərbiyədən xəbər verir, ziyalılıq səviyyəsini müəyyənləşdirməyə şərait yaradır ki, bu da bacarıqlı, səriştəli
müəllimin sahib olması vacib olan xüsusiyyətlərdəndir.
Müəllimin ümumi mədəniyyəti dedikdə paralel şəkildə ən vacib və aparıcı tərkib hissələrindən biri olan
nitq mədəniyyəti də ağıla gəlir. Müəllim-şagird, müəllim-valideyn, müəllim-rəhbərlik münasibətləri zamanı
müəllimlər gözəl, səlis, rəvan, axıcı, anlaşılan, izahedici nitqi ilə fərqlənir. Bununla da hər bir müəllim
münasibətlərin başlanğıcında müsbət fikir yaratmağa müvəffəq ola bilir. Ardıcıl olaraq müəllimin ünsiyyət
mədəniyyəti də inkişaf edib, formalaşır.
Hər bir peşədə qazanılan uğurun əsas şərti peşəyə sevgidən başlayır və buna görə də ibtidai sinif
müəlliminin peşəsində usta olması üçün onun pedaqoji biliklərə sahib olmazdan əvvəl peşəsini və uşaqları
sevməyi vacibdir. Müəllim şagirdlərinə olan sevgisini söz, vizual və kinestik formada bildirə bilər.
Bəzi müəllimlər şagirdin nəyisə bilməməsi, bacarmaması səbəbini əsas götürərək şagird şəxsiyyətinə,
onun ləyaqətinə hörmət etmir, sözə baxan, həmişə dərsə hazırlıqlı olan şagird şəxsiyyətinə isə hər zaman
hörmətlə yanaşır. Bu da pedaqoji fəaliyyətdə yolverilməz bir etik davranışdır. Tələbkarlıq müəllim-şagird
arasında əlaqənin qırılmamasına kömək edir və heç bir şagird müəllim nəzarətindən, diqqətindən kənar qalmır.
Cəmiyyətin mövcud olduğu gündən bəri müxtəlif insanlarda məsuliyyət hissi müxtəlif formada inkişaf
edir. Müəllim ən yüksək qiymətə layiq olan insanla işlədiyi üçün onun məsuliyyət hissinə malik olması əsas
tələblərdəndir. Müəllim peşəsində şagirdləri müşahidə etmək, yalnız baxaraq müşahidə etmək yox, onların
daxili aləminə nüfuz etmək, onları başa düşmək, fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərini aşkar etmək məqsədi daşıyır.
Pedaqoji fəaliyyətdə müəllim-şagird münasibətlərində şagirdə inam mühüm tələblərdəndir. Müəllimin
hər bir şagirdin gücünə, qüvvəsinə inamı şagirdi inkişaf etdirir, onu həvəsləndirir və təkmilləşdirir. Müəllim
şagirddə nəyə inam yaradarsa şagird ona inanar və ona görə də müəllim şagirdləri müsbət tərəfdən inandıra
bilməyi bacarmalıdır.
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TƏHSİL DÖVLƏTİN ƏSAS SİYASƏTLƏRİNDƏN BİRİ KİMİ
Babayeva S.S.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: babayevasuqra91@mail.ru
Təhsil cəmiyyətin aparıcı qüvvəsidir. Hər bir insanın həyatında, hər bir xalqın, millətin inkişafında təhsil
həmişə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təhsilin inkişafı, bir xalqın, millətin, o cümlədən də cəmiyyətin inkişafı
deməkdir. Cəmiyyətdə baş verən siyasi, sosial, iqtisadi dəyişikliklərin ictimai şüurda dərk olunmasında təhsilin
rolu olduqca böyükdür. Təhsil cəmiyyətin bütövlüyünü təmin edən, onun inkişafını həyata keçirən bir
sistemdir. Bəşəriyyətə məxsus dəyərlər məhz təhsil vasitəsilə gələcək nəsillərə ötürülür, eyni zamanda da
qorunub saxlanılır. Odur ki, hər bir dövlət təhsilin inkişafına xüsusi diqqət yetirir.
Müstəqilliyimizin bərpasından sonra təhsil sahəsində milli konsepsiyalar tətbiq edilməyə və yeni təhsil
siyasəti həyata keçirilməyə başlandı. İlk növbədə ali məktəblərə qəbulda test sistemi tətbiq olunmağa başlandı.
“Təhsil millətin gələcəyidir” deyən ümummilli liderimiz Heydər Əliyev təhsil sahəsində köklü islahatlar
aparmış, Azərbaycan təhsilinin inkişafında mühüm xidmətlər göstərmişdir. O, 1998-ci ildə təhsil sahəsində
islahatlar üzrə Dövlət Komissiyasının yaradılması barədə sərəncam vermiş, 1999-cu ildə isə “Azərbaycan
Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı”nı təsdiq etmişdir. Bunlar təhsilin inkişafında mühüm
əhəmiyyət kəsb edən və köklü islahatlara rəvac verən tarixi sənədlərdir. Hazırda prezident İlham Əliyev
tərəfindən təhsil siyasəti uğurla aparılmaqdadır. Belə ki, İlham Əliyevin 21 avqust 2004-cü il tarixili 353
nömrəli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərini informasiya-kommunikasiya
texnologiyaları ilə təminatı Proqramı” əsasında 3 ilərzində proqramın həyata keçirilməsi üçün büdcədən 30
milyon vəsait ayrılmışdır. 2006-cı ildə “Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli
Kurikulumu)” sənədi qəbul edilmişdir. Prezident İlham Əliyevin 10 iyun 2008-ci il tarixli 2856 nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin
informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində 20 məktəb “Elektron məktəb” pilot layihəsinə
qoşulmuşdur.
2005-ci ildə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən həyata keçirilən “Yeniləşən Azərbaycana-yeni məktəb”
proqramı çərçivəsində ən ucqar rayon və kəndlərdə 132 məktəb tikilmişdir. Həmçinin, onu da qeyd etmək
lazımdır ki, yeni məktəblərin tikilməsi ilə yanaşı, həm də uzun illərdən bəri təmir olunmayan və çox yararsız
vəziyyətə düşən məktəblər də əsaslı təmir edilmişdir. Bütün bunlar təhsilə dövlət tərəfindən diqqət və qayğı
göstərilməsinin bariz nümunəsidir.
2012-ci ilin dekabrında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” inkişaf konsepsiyasında da təhsilin əhəmiyyəti ön planda dayanır. Bu
konsepsiyanın təhsillə bağlı ana xəttinə uyğun olaraq, 2013-cü ilin oktyabrında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında Təhsilin İnkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” qəbul
edilmişdir. Strategiya Azərbaycan Respublikasında, keyfiyyət nəticələri və əhatəliliyinə görə dünya ölkələri
sırasında aparıcı mövqe tutan, səriştəli müəllim və təhsil menecerlərinə, qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan
infrastruktura malik təhsil sisteminin yaradılması istiqamətlərini müəyyənləşdirir.
“2007–2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”
müvəffəqiyyətlə başa çatdırılıb və bu günlərdə yeni “2019–2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında
ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı” qəbul olunmuşdur.
PEDAQOJİ PROSESDƏ MÜƏLLİMİN ƏHƏMİYYƏTİ
Babayeva S.S.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: babayevasuqra91@mail.ru
Müəllim cəmiyyətin mənəvi memarıdır. Millətin gələcək inkişafını təmin edəcək şəxsləri müəllimlər
yetişdirir. Müəllimlər zəruri biliklərin qazanılmasında mühüm rol göstərir, şagirdin və ya tələbənin öz
bacarıqlarını inkişaf etdirməsi üçün lazımi şəraiti yaradır. Buna görə də hər bir müəllim həmişə yeniliklərə
açıq olmalı özünü inkişaf etdirməlidir. Pedaqoji prosesdə müəllim aparıcı rola malikdir. Tədrisdə yol verilmiş
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hər hansı xırda nöqsan yetişdirilməkdə olan şəxsiyyətə zərər verə bilər. Bu səbəbdən də təhsildə mühüm
vəzifəni yerinə yetirən müəllimin öhdəsinə böyük məsuliyyət düşür.
İdeal sahibi olan müəllim tələbələrini yetişdirərkən müntəzəm olaraq araşdırmalar apararaq özünü
təkmilləşdirməyə çalışır. Beləliklə, o, yeni tədris metodlarını mənimsəyərək tələbə və şagirdlərin potensialına
uyğun olaraq tətbiq edir. Müəllim təkcə ali məktəbdə aldığı biliyə arxayınlaşıb öz üzərində işləmirsə, özünü
təkmilləşdirmirsə, onun peşəkarlığından söhbət gedə bilməz. Nə pedaqoji staj, nə də gündəlik fəaliyyət
müəllimin peşəkarlığının zəmanəti ola bilməz. Səriştəli müəllim daim axtarışda, yeniliklər etməkdə və bunları
işlərində tətbiq etməlidir.
Hər bir sahədə olduğu kimi pedaqoji sahədə də peşəkarlığın təməli ilkin təhsil zamanı əldə edilir. Yəni
hələ bakalavr pilləsində təhsil alarkən tələbə sahib olacağı ixtisası sevməlidir, əks halda peşəkar mütəxəssis,
əsl müəllim kimi yetişib cəmiyyətə və təhsilə faydalı ola bilməyəcəkdir. Təlim-tədris prosesi qarşılıqlı
fəaliyyətə əsaslanmalıdır. Əgər birtərəfli olsa gözlənilən nəticələr tam əldə olunmayacaqdır.
Pedaqoji proses şəxsiyyətin inkişafına birbaşa və əsas təsir göstərən amillərdəndir. Bu da müəllimin öz
işinə məsuliyyətlə yanaşmasını tələb edir. Müəllim şəxsiyyətin inkişafı prosesinə pedaqoji rəhbərlik edərkən
müəyyən bir fəaliyyət növünün imkanlarını aydın başa düşməli və bu prosesi idarə etmək üçün onlardan
istifadə etməlidir. Şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı yalnız fəaliyyətin çoxşaxəli xarakterində mümkündür. Təhsil
prosesinin, yəni təlim, tərbiyə və inkişaf prosesinin mahiyyəti sosial təcrübənin fərdi təcrübəyə, öyrənilənlərin
insan mədəniyyətinin bütün zənginliyinə cəlb olunmasına məqsədyönlü şəkildə çevrilir. Hal-hazırda aparıcı
müəllimlər və psixoloqlar bu baxımdan daha çox bu nöqteyi-nəzərə sadiqdir. Təhsil sistemində tətbiq olunan
çoxsaylı yeniliklər sırasında müəllim tədrisdə məlumat mənbəyi kimi deyil, yaradıcı tədris prosesinin
təşkilatçısı və əlaqələndiricisi kimi çıxış etməlidir. O, tətbiq etdiyi texnologiyalara xüsusi diqqət yetirərək hər
bir şagirdin fərdi bacarıqlarını nəzərə alaraq şagirdlərin fəaliyyətini lazımi məcraya yönəltməlidir.
Tədris prosesində müəllimin qurduğu ünsiyyət də mühüm rol oynayır. Pedaqoji ünsiyyətin düzgün
qurulmaması səmərəsiz nəticələr ortaya çıxara bilər. Bunun üçün müəllimin psixoloji vəziyyəti, şagird və ya
tələbələrlə münasibəti də nəzərə alınmalı vacib xüsusiyyətlərdən biridir. Ona görə də müəllim öz ixtisasına
dərindən bələd olmaqla, pedaqoji bilikləri mükəmməl bilməklə yanaşı psixoloji biliklərə də bələd olmalıdır.
Müəllim cəmiyyətin inkişafına işıq saçan mayak rolunu oynayır. Odur ki, müəllimlərin hazırlığına və ya daha
da təkmilləşdirilməsinə həmişə diqqət yetirilməlidir.
AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA QARABAĞ MÖVZUSUNUN TƏHLİLİ
Bayramova A.N.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: Bayramovaaygun11@gmail.com
Qarabağ mövzusu Azərbaycan ədəbiyyatının daim izlədiyi məsələ olub. Bunu Qarabağ mövzusuna həsr
olunan əsərlərdə də görmək olar. Azərbaycanın ən qədim və tarixən inkişaf etmiş ərazilərindən olan Qarabağ
istər zəngin maddi və mənəvi mədəniyyəti, əvəzsiz təbii gözəllikləri, istərsə də milli maraqların, ictimai-siyasi
mübarizələrin, hərbi münaqişə və müharibələrin bilavasitə mərkəzi meydanına çevrilmə gerçəklikləri ilə həm
də söz-sənət adamlarının diqqətini cəlb etmiş, milli ədəbiyyatımızın başlıca tədqiqat obyektlərindən birinə
çevrilmişdir. Artıq 20 ildən çoxdur ki, Qarabağda və onun ətrafında baş verən hadisələr - Azərbaycan
torpaqlarına erməni təcavüzü nəticəsində bu mövzu daha da aktuallaşmış, cəmiyyətdə başlıca problem
səviyyəsinə yüksəlmişdir. Lakin nə əvvəllər, nə də indi ədəbiyyatımız bu mövzudan bəhs edərkən bir milləti
digər millətin üstünə qaldırmaq niyyəti güdməmişdir. Əksinə o, milli hüquq və azadlıqlarımız uğrunda
mübarizəyə səsləməklə yanaşı, xəyanət və xudpəsəndliyin, zülm və irticanın, təcavüz və ekspansionizmin sonu
olmadığına inandırmağa çalışmış, yolunu azmışları doğru yola səsləmişdir. Qarabağ mövzusunun Azərbaycan
ədəbiyyatında təşəkkül tarixi və inkişaf mərhələləri bu mövzunun ümumiyyətlə Azərbaycanın ictimai-siyasi
və sosial-mədəni həyatı ilə ayrılmaz surətdə bağlı olduğunu, milli ədəbiyyatımızın bilavasitə Qarabağ mövzusu
vasitəsilə yeni-yeni bədii meyil və keyfiyyət xüsusiyyətlərinə yiyələnərək inkişaf etdiyini əks etdirir. Bununla
belə, mövzunun təşəkkülü ilə bağlı ədəbi-tarixi materialların qıtlığı problemi danılmazdır ki, bu da ümumən
Azərbaycan ədəbi-tarixi prosesinin tədqiqi vəziyyəti və bu istiqamətdə sistemli tədqiqata zaman-zaman
göstərilən neqativ təsirlərlə əlaqədardır. Bədii sözdə, etnik yaddaşda sənədləşən düşüncə və mənəviyyat,
folklor, dil, adət-ənənə özəllikləri olmasaydı, Qarabağı işğal etməyə, zor gücünə özününküləşdirməyə də
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ehtiyac yaranmazdı. Hər halda tarix bir daha göstərdi ki, Azərbaycana təcavüz, Qarabağın vahid candan
qopardılması qəsdi öncə mənəvi dəyərlərimizə, qədim maddi və mənəvi mədəniyyət örnəklərimizə qəsd və
təcavüzdən başlamışdır.
Ermənistanda yaşayan və dünyaya səpələnmiş ermənilər, o cümlədən gənc erməni nəsli arasında,
Dağlıq Qarabağın anneksiya edilməsini «milli-azadlıq mübarizəsi» kimi görüşlərin formalaşdırılması
istiqamətində məqsədyönlü siyasi kurs davam etdirilir. Hətta bu «mübarizənin» son məqsədlərə çatmadığı və
orta perspektivlərdə Naxçıvan və «Şimali Qarabağın» «azad edilməsi» üçün yenidən müharibənin başlanacağı
tezisləri erməni gənclərinə aşılandırılır. Terrorçu dövlət olan Ermənistan Respublikasında nasist dəyərlərin
təbliğatı «təmas xəttində» işğalçılar tərəfindən «atəşkəş rejimi»nin vaxtaşırı pozulmasında da özünü büruzə
verir. «Atəşkəs dövründə» düşmənin hücumlarını dəf edən Azərbaycan əsgərləri Vətən uğrunda şəhidlik
zirvəsinə ucalırlar. Təbii ki, ideoloji təbliğatda geniş istifadə edilən bədii ədəbiyyat bu prosesdən kənarda qala
bilməz. Diqqətəlayıq haldır ki, son dövrlərdə Azərbaycan ədəbiyyatında Dağlıq Qarabağ mübaribəsi və erməni
təcavüzü mövzusuna marağın artması müşahidə edilir. Bu istiqamətdə qələmə alınmış əsərlərdə erməni
terrorçusu (işğalçısı) surətinin verilməsi, həmçinin bu surətə xas səciyyələrin təhlil edilməsi xüsusi maraq
doğurur.
Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında əsərlərin əksər qismində təsvir olunan erməni işğalçılarının
millətimiz arasında böyüdüyü, bizim adət-ənənələr və mentalitetimiz ilə tanış olması diqqəti cəlb edir. Qələmə
alınmış əsərlərdə həmin ermənilər məharətlə maskalanmış «mehriban», «şirindil», «yazıq görkəmli» və tipik
surətlərdə təsvir olunur. Məsələn, Nüşabə Məmmədlinin «Zəngulə» romanında Aşot Qulamyan vaxtilə
azərbaycanlılar arasında yaşamış və azərbaycanlılarla «dostluq» əlaqələri saxlamışdır. Eynilə Nigar
Qarayevanın «Daş hasar» romanındakı Xpes Xristofor, Elçin Mehrəliyevin «Doxsanıncı illər» romanındakı
Samvel, Əli Əmirlinin «Ölü doğan şəhər» romanındakı Aşot və digər əsərlərdə təsvir olunan erməni obrazları
da sıx olaraq Azərbaycan və ya ayrı-ayrı Azərbaycanla əlaqəli olmuşlar.
N.Qarayevanın qələmə aldığı «Daş hasar» əsərinə diqqət yetirək. Romanda erməni terrorçusu kimi
qələmə verilmiş Xpes Xristofor Azərbaycanda yaşamış və Azərbaycan çörəyi ilə böyümüşdür.
Azərbaycanlıların köməkləşərək Xpes Xristoforun yanmış evinin əvəzinə yeni ev tikmələrinə, imkan daxilində
pay gətirmələrinə baxmayaraq, erməninin arvadı Aşxenlə birdən-birə yoxa çıxmaları, kəndi tərk etməmişdən
qabaq etdikləri insanlığa xas olmayan heyvani hərəkətlər (meyvə ağaclarının, üzüm tənəklərinin, qızılgül
kollarının doğrayıb böyrü üstə yerə sərməsi, evin döşəməsi və divarını oyuq-oyuq etməsi, qapı-pəncərələri
sındırması) onların daxilindəki Azərbaycan millətinə olan nifrətini açıqlayır. N.Məmmədlinin qələmə aldığı
«Zəngulə» romanındakı Aşot Qulamyanın obrazı da xüsusi maraq doğurur. Əsir düşmüş azərbaycanlılar
içərisində duz-çörək kəsdiyi dostunun həyat yoldaşının namusuna sui-qəsd etmək istəyən və dostunun qızı
Rəhimənin bir gözünü çıxardan, tanıdığı bir insanın övladını kor edən Aşot Qulamyan bu baxımdan tipik
erməni terrorçusu (işğalçısı) obrazı kimi qəbul edilə bilər.
Bununla belə, erməni terrorçusu (işğalçısı) surətinin açıqlanması zamanı Dağlıq Qarabağ ermənilərinin
yox, məhz Ermənistandan gəlmiş cinayətkarların əsas götürülməsi faktı xüsusi qeydə alınmalıdır.
E.Mehrəliyevin “Doxsanıncı illər” əsərində 80-ci illərin sonu, 90-cı illərdə milli qarşıdurmanın kəskinləşməsi
istiqamətində əsasən Qarabağ ermənilərinin deyil, Ermənistandan və xaricdən gəlmiş xüsusi hazırlanmış
qatillər tərəfindən təkan verildiyi qeyd edilmişdir: «...hər qayanın dalında bir erməni yatır. Silahlı, saqqallı
ermənilər. Deyirlər, o xarabadan tökülüşüb gəliblər, Ermənistandan».
BÖYÜK YAŞ VƏ HAZIRLIQ QRUPLARINDA VAXT HAQQINDA TƏSƏVVÜRÜN
FORMALAŞDIRILMASI
Cabbarlı R.E.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: reshadjabbar@gmail.com
Zaman anlayışı məktəbəqədər yaş qruplarında uşaqlara riyazi kəmiyyətlərin öyrədilməsi mürəkkəb
prosesdir. Bu kəmiyyətlər içərisində zaman haqqında təsəvvürün formalaşdırılması daha çətindir. İnsan
məhsuldarlığını artırmaq üçün zamandan düzgün istifadə yollarını öyrənməyə çalışır. Zamanın ölçülməsi bunu
etmək üçün ən vacib faktorlardan biridir. Zaman haqqında ilkin təsəvvürləri formalaşdırarkən zamanın
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dayanmadan hərəkət etməsi, zamanın geriyə qayıtmaması, zaman fərqi və s. anlayışların uşaqlardan tərəfindən
qavranılması uzun müddət tələb edir. Vaxt haqqında fikir və təsəvvürlərin formalaşması kiçik yaşlı uşaqları
həyatın bir sıra çətinliklərini başa düşməyə hazırlayır.
Uşaqların məktəbəqədər yaş dövründə onlara riyazi kəmiyyətlərin öyrədilməsi pedaqoqlar üçün xeyli
əziyyət tələb edir. Zaman anlayışı mücərrəd anlayış olduğu üçün onu uşaqların başa düşməyi də çətin olur.
Zamanın maddi formada olmaması pedaqoqları, onu ancaq təsəvvür formasında uşaqlara izah etməyə vadar
edir. Hər bir kəsin həyatı zamanla birbaşa əlaqəli olduğu üçün uşaqların zaman haqqında ilkin təsəvvürləri də
bağça yaşlarından etibarən başlayır. Gece olduqda günəşin batması, gündüz olduqda havanın işıqlanması,
fəsillərin növbə ilə dəyişməsi və s. uşaqların zaman haqqında ilkin fikirlərini formaalaşdırır.
Böyük yaş qruplarında zaman anlayışını uşaqlara izah edən müəllim bir sıra oyunlardan,tapşırıqlardan
istifadə edir. Bu cür didaktik oyunlardan biri kimi “Əksinə” oyununu söyləyə bilərik. Bu oyun zamanı
uşaqlardan biri zaman terminlərindən birini işlədir həmin uşaqdan sonra gələn uşaq isə həmin terminin əksini
söyləməlidir. Bundan əlavə uşaqlara bir sira tapşırıqlar verərək onların zamanla bağlı düşüncələrini inkişaf
etdirmək olar. Böyük yaş qruplarında uşaqlar artiq zamanın dövr etməsini, bir sutkanın səhər, günorta və
axşamdan ibarət olmasını başa düşürlər. Pedaqoq uşaqlara növbəti dərsin hansı gün olacağını, hansı gün
dərslərin olmadığnı , tənəffüsün nə qədər olduğunu və bu kimi suallar verib uşaqlarda zamanla bağlı real
təsəvvürlər formalaşdırır.
Zamn vahidləri içərisində uşaqların saat, dəqiqə, saniyə anlayışından daha tez aylar haqqında
təsəvvürləri formalaşır. Onlar ayların adlarını,sırasını və hansı fəsilə aid olmasını öyrənirlər. Bununla da
uşaqıar saymağı da praktik yolla tətbiq etmiş olurlar. Ay və fəsillər haqqında fikirləri formalaşdırarkən müəllim
uşaqların doğum gününü soruşur və həmin ayın hansı fəsilə aid olduğunu uşaqlarla müzakirə edir. Bu tapşırığın
davamı kimi müəllimə hər bir uşağa ailə üzvlərinin doğum gününün hansı fəsilə aid olduğunu ev tapşırığı
olaraq uşaqlara verir. Qeyd etmək lazmdır ki, uşaqların zaman təsəvvürünün formalaşmasında ev
tapşırıqlarınım əhəmiyyəti böyükdür. Uşaqlar bir ayın 30 gündən ibarət olmasını, bir həftədə 7 günün olmasını
və bir ayın 4 həftədən ibarət olmasını öyrənirlər. Həftənin günlərini uşaqlar dərs günləri ilə əlaqələndirib,
onların adlarını əzbərləyirlər.
Zaman haqqında terminləri,ölçüləri bilmək uşaqlarda ardıcıllq,sistemlilik və bu kimi xüsusiyyətlərin
formalaşmasına yardım edir. Uşaqların yuxu rejimi, gündəlik məşğələ saatı, yemək vaxtı, və s. hər biri sistemli
olaraq zamanın düzgün istifadəsi ilə birbaşa əlaqəlidir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, kiçik yaşlı uşaqların
riyazi kəmiyyətləri qavrama səviyyəsi eyni olmadığı üçün pedaqoq bu prosesde valideynleri de işin icrasında
aktiv rol oynamağa vadar edir. Uşaqlarda zaman tərbiyəsini formalaşdırmaq, zaman terminlərini və
anlayışlarını inkişaf etdirmək valideyn və pedaqoqların öhdəsində olan başlıca vəzifə sayılır.
Uşaqlar böyüdükcə onların düşüncələri də formalaşır. Müəyyən zaman keçdikdən sonra onlar hər şeyi
bir-birilə əlaqələndirməyi bacarırlar. Məhz buna görə də uşaqlar zaman haqqında təsəvvürləri tam dərk
etdikdən sonra onu digər kəmiyyətlərlə əlaqələndirməyə başlayır. Bundan əlavə uşaqların söylədikləri
cümlələrdə zaman vahidlərinə də rast gəlinməsi onlarda zaman haqqında anlayışların formalaşdığını göstərən
amillərdəndir. Uşaqlar artıq başa düşməlidirlər ki, zaman fasiləsiz olaraq hərəkət edir və onu geri qaytarmaq
olmur.
HEYDƏR ƏLİYEV VƏ MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRİMİZ
Cəlilli K.C.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: celilikonul@gmail.com
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının bu günündə də milli dəyərlərimizin qorunması və gələcək
nəsillərə çatdırılması öz aktuallığını qoruyub saxlayır. Bildiyimiz kimi bu dəyərlərin xalqımızın
formalaşmasına təsiri böyük olduğu kimi, milli dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsində də xüsusi rolu
vardır. Milli mənəvi dəyərlər insanların mənəviyyatı, əxlaqi normaları və baxışları ilə bağlıdır və onun
yaradıcısı xalqdır. Hər bir xalqın əsas göstəricisi olan milli mənəvi dəyərlər onun ən qiymətli sərvətidir.
Dünyada mövcud olan hər bir xalq milli mənəvi dəyərlər sisteminə malikdir. Haqqında danışdığım bu milli
mənəvi dəyərlər bizim tariximiz, dinimiz, dilimiz, adət-ənənələrimiz, mədəniyyətimiz, mentalitetimiz,
ədəbiyyat və incəsənətimizdir.
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Azərbaycan Respublikasının ulu öndəri Heydər Əliyev milli mənəvi dəyərlərimizin qorunubsaxlanılmasını, onun öyrənilməsini və inkişaf etdirilməsini əsas vəzifələrdən biri kimi irəli sürürdü. Öz milli
mənəvi dəyərlərini qoruyub-saxlamış hər bir xalq isə daim müstəqillik yolu ilə getmək, müstəqilliyini qorumaq
əzmindədir. Ümumilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən söylənmiş bu müqəddəs sözlər öz şanlı zəfər
gününü qeyd edən Azərbaycan xalqının göstərdiyi şücaət və qəhrəmanlığı sanki bu gün üçün deyilmiş bir
kəlam idi. Bəli, Azərbaycan xalqı bir tarix yazdı. Bu şanlı bir tarix idi və bu tarixin yaşanmasında başlıca rol
öz liderlərimiz tərəfindər milli- mənəvi dəyərlərimizə daima sahib çıxmaları bu gün müstəqil bir dövlətdə
yaşamağımıza səbəbdir. Heydər Əliyev xalqımıza məxsus olan milli mədəniyyətimizi, milli mənəvi dəyərləri
təkcə milli varlığımızın yox, həm də siyasi varlığımızın- dövlət quruculuğu prosesinin mühüm atributu kimi
dəyərləndirirdi.
Azərbaycan Respublikasının ümumilli lideri Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti və böyüklüyü o idi ki,
rəhbər vəzifəyə gəldiyi gündən bu dəyərləri düzgün qiymətləndirilməsinə, daim diqqət mərkəzində
saxlanmasına böyük önəm verirdi. Ümumilli liderin milli ideologiyanın ən önəmli istiqamətlərindən və
strukturlarından biri kimi qiymətləndirdiyi milli mənəvi dəyərlər özüdə mürəkkəb daxili struktura malikdir. O,
milli mənəvi dəyərlərin üç tərkib hissəsini xüsusi qeyd edirdi: dil, din, adət-ənənə.
Bildiyimiz kimi Azərbaycan qədim tarixə malikdir və tariximizin zənginliyinin mühüm göstəricisi olan
tarixi abidə və eksponatların qorunub-saxlanılması və gələcək nəsillərə ötürülməsi məqsədi ilə Azərbaycanın
demək olar ki, bütün bölgələrində tarixi-diyarşünaslıq muzeylərinin yaradılması haqqında Sərəncam imzaladı.
Şifahi xalq ədəbiyyatının, Azərbaycan folklorunun daha dərindən araşdırılması, aşıq sənətinin inkişafı, milli
mərasimlərimizin təbliği istiqamətində ciddi tədbirlər həyata keçirildi.
Milli mənəvi dəyərlərin qloballaşan dünyada böyük təhlükələrlə üzləşdiyi məqamlarda Heydər Əliyev
qətiyyətli bir lider kimi öz mövqeyini ortaya qoyurdu. Ümumilli liderin milli mənəvi dəyərlərin qorunması ilə
bağlı 13 avqust 2001-ci ildə verdiyi "Milli mənəvi dəyərlərin pozulması xalqımıza qarşı bağışlanmaz
xəyanətdir" bəyanatı problemə təkcə dövlət başçısının yox, həm də müdrik bir el ağsaqqalının münasibəti idi.
Ümumilli lider Heydər Əliyevin zəngin dövlətçilik ənənələrinin layiqli davamçısı olduğunu əməli
fəaliyyəti ilə dəfələrlə sübuta yetirən Prezident İlham Əliyev istər özünün daxili siyasəti, istərsədə xarici
siyasəti ilə hər zaman uğurlu addımlar atmış, eyni zamanda Azərbaycanın milli -mənəvi dəyərlərinin ən
qüdrətli mühafizəçisi kimi də özünü sübuta yetirmişdir. Müasir dövrdə ölkəmizdə aparılan və milli -mənəvi
dəyərlərə dayanan islahatların başında məhz Prezident İlham Əliyev dayanıb və bu islahatların başlıca məqsədi
müasir dünya çağırışlarına cavab verən güclü, rəqabətə davamlı və hər bir vətəndaşın layiqli, daha yaxşı
yaşadığı dövlətin qurulmasıdır. Tariximizin bu günündə Heydər Əliyevin ali ideyalarının həyata
keçirilməsində prezident İlham Əliyevlə birgə Azərbaycan Respublikasının birinci vitse - prezidenti,
YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyeva da yaxından iştirak edir.
Mövcud tarixi yaşadıqca bizə aydın olur ki, Heydər Əliyevin müdrik siyasəti məhz xalqın parlaq
gələcəyi üçün qurulmuşdur. Zaman keçdikcə bu şəxsiyyətin böyüklüyünü və aliliyini daha aydın dərk edirik.
Bu müdrik şəxsiyyət əslində hər zaman xalqımızın əhatəsindədir. Ona görə ki, onun yeganə layiqli davamçısı
Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev ümumilli liderin hər zaman qüdrətli, güclü etdiyi
və bununlada onun şah əsəri sayılan müstəqil Azərbaycan dövlətini layiqincə idarə edir və müasir dövrümüzdə
İlham Əliyev Azərbaycan xalqının qəhrəmanı adına layiq görülüb. Atası kimi cənab İlham Əliyevdə xalqın
oğlu, xalqın övladı və ən əsası xalqın qəhrəmanıdır. Bu görkəmli şəxsiyyətlərin öz xalqı üçün etdiyi möhtəşəm
ideyalar, layihələr hər zaman uğurlu addımlar olmuşdur.
PANDEMİYA DÖVRÜNDƏ XARİCİ DİLİN DİSTANT FORMADA TƏDRİSİ
Əfəndiyeva A.N.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: aytacefendiyeva98@gmail.com
Bütün dünyanı ağuşuna alaraq qlobal problemə çevrilən koronavirus pandemiyası distant təhsilə
keçməyə səbəb oldu. Bu da öz növbəsində distant təhsilin nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu göstərdi.
Bildiyimiz kimi Covid-19 virusunun yayılmağa başladığı dövrdə ölkədə sərt karantin rejimi tətbiq edildi.
Pandemiyanın ən çox zərbə vurduğu sahələrdən biri təhsil sahəsi oldu və müəyyən çaşqınlıqların yaranmasına
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səbəb oldu. Məktəblilər, müəllimlər, tələbələr arasında yoluxma riskini qabaqlamaq məqsədilə 2020-ci il mart
ayının üçündən etibarən ölkə ərazisindəki bütün məktəb və universitetlərdə ənənəvi tədris prosesi dayandırıldı.
Şagirdlərin və tələbələrin öz təhsillərindən geri qalmamaları üçün Təhsil nazirliyi tərəfindən bir sıra
önəmli addımlar atıldı. “Virtual məktəb” layihəsinə start verildi və bütün müəllim və şagirdlər virtual
məktəbdə qeydiyyatdan keçərək onlayn dərslərini keçməyə başladılar. Televiziya kanalında teledərslər
keçirilməyə başladı. Əgər şagirdin bu teledərsə baxmaq imkanı olmayıbsa və ya baxarkən dərsi anlamayıbsa,
həmin dərslərə “Virtual məktəb”in facebook səhifəsində baxa bilərlər, çünki keçirilmiş hər bir dərs orada
yerləşdirilir.
Universitetlərdə də dərslərin onlayn formada tədrisinə başlanıldı. Universitet rəhbərliyi bütün tələbə və
müəllimləri “Microsoft Teams” proqramında qeydiyyatdan keçirdi. Beləliklə, ölkədəki bütün təhsil
müəssisələri ənənvi tədrisdən onlayn tədris formasına keçdi. Pandemiya dövründə onlayn tədris zamanı bəzi
çətinliklər yaşandı. Bu çətinliklərə elə hallar daxil idi ki, bəzi uşaqların internet problemi olurdu, bəzilərində
kompüter olmurdu, bəzi ailələrdə iki və ya üç uşaq olanda onların hər birinin dərsə qoşulması üçün texniki
vasitələri olmurdu. Bütün bunlar təhsil prosesində müəyyən geriləməyə gətirib çıxarırdı.
Pandemiya dövründə xarici dilin hansı şəkildə tədris olunmasına baxaq. Xarici dil dərsləri də digər
fənlər kimi onlayn formada “Microsoft Teams” proqramı vasitəsilə keçirilir. Eyni zamanda Mədəniyyət
kanalında yayımlanan “Dərs vaxtı” teledərslərində xarici dil mövzularının izahı verilir. Bu teledərslərin
keçirilməsində əsas üstünlük Bakı məktəblərininin müəllimlərinə verilir. Bunun əsas səbəbi gediş-gəliş zamanı
çətinliklərin yaranmasının qarşısının alınması üçündür.
Xarici dil müəllimi hər dərs mövzunu keçir, qrammatikanı izah edir, yeni sözlər öyrədir və bunların
ardınca mövzu ilə əlaqədar tapşırıq verir. Şagirdlər bu tapşırıqları etdikdən sonra cavablarla öz yazdıqlarını
yoxlaya bilərlər. Xarici dil müəllimi “Microsoft Teams” proqramı ilə dərs keçməsi üçün müəyyən texniki
biliklərə malik olmalıdır. Müəllim proqramda olan ekran paylaşımı funksiyasını bilməlidir ki, keçdiyi
mövzunu aydın şəkildə izah edə bilsin. Xarici dil müəllimləri şagirdlərin eşitmə vərdişlərini inkişaf etdirmək
üçün müxtəlif listening materiallarından istifadə edə bilirlər. İnternet resurslarından istifadə etməklə müxtəlif
mövzularda çoxlu sayda materiallar əldə etmək mümkündür. Xarici dili tədris edən müəllimlər mövzu ilə
əlaqəli qrammatik çalışmalar hazırlayarkən öz bildiklərinə əlavə olaraq müxtəlif internet saytlarına müraciət
edirlər.
Xarici dilin distant formada tədrisi sırf internet resurslarından istifadə etmək baxımından səmərəlidir.
Burdan belə qənaətə gələ bilərik ki, ölkəmizdə məhz pandemiyaya görə müvəqqəti olaraq distant təhsilə
keçilmişdir. Distant təhsil artıq müasir təhsil sistemimzin bir qoluna çevrilib.
AZƏRBAYCAN DİLİ DƏRSLƏRİNƏ VERİLƏN MÜASİR TƏLƏBLƏR
Əhmədzadə Z.K.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: zemaakhmad22@gmail.com
Məktəb şagirdlərinə azərbaycan dilinin tədrisi sahəsində yeni standartın tələblərinə cavab vermək üçün,
zaman-zaman tədrisin məzmundakı dəyişikliklər təyin olundu və planlaşdırılmış nəticədə dərsin məzununun
bu fənni öyrənərkən nəyi öyrənəcəyini və necə öyrənəcəyini öyrənmək imkanı əldə etdilər, yəni: tədris
prosesində, təhsilin növbəti mərhələsində dil biliklərini öyrənməyə davam etmək üçün lazım olan bacarıq və
vərdişləri necə inkişaf etdirmək lazım olduğu müəyyən edildi.
Şagirdlərə azərbaycan dili dərslərinin əsasları haqqında möhkəm bir bilik vermək, eyni zamanda onları
həyata hazırlamaq vahid bir şəkildə həyata keçirilməlidir
Pedaqoji elmdə bir dərs, tədris prosesinin məqsədləri, məzmunu, vasitələri, metodları, təşkilatının
təqdim olunduğu məntiqi cəhətdən bütöv, zamanla məhdud bir seqment kimi xarakterizə olunur. Dərsin
keyfiyyəti və nəticələri müəllimin ustalığından, dərsin hər bir komponentinin düzgün təyin olunmasından və
onların rasional birləşməsindən asılıdır.
Təhsilin məzmunu öyrənmə məqsədləri ilə müəyyən edilir və bunları cəmiyyətin ehtiyacları diktə edir.
Cəmiyyətin məktəb üçün irəli sürdüyü yeni vəzifələr təhsilin məzmunu konsepsiyasını dəyişdirir.
Azərbaycan dili dərslərinin tədrsində müəllimlər öyrənmə və praktik fəaliyyət yollarını inkişaf
etdirməlidir. Bu baxımdan hər bir müəllim bir dərs quraraq hansı biliyi və hansı səviyyədə öyrənilməli
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olduğunu müəyyənləşdirməli və hər dərs üçün bu dərsdə əldə edilməsi lazım olan bilik və bacarıqları
yaratmalıdır.
Azərbaycan dili dərsi elə qurulmalıdır ki, onun məzmunu uşaqlara təkcə mövzunu öyrətmək deyil, həm
də şagirdin təhsil fəaliyyətini formalaşdırmaq, davamlı təhsildə, ümumiyyətlə bilik əldə etməyə həvəsli bir
maraq oyatsın.
Universal təhsil fəaliyyətlərinin formalaşdırılması vəzifəsi yalnız dərsdəki təhsil prosesinin yeni bir
təşkili şərti ilə həyata keçirilə bilər. Müəyyən bir mövzunun öyrənilməsində, konkret bir obyektiv fəaliyyətin
formalaşmasında şagirdin həm fərdi, həm öyrənmə, mənimsəmə qabiliyyətinə sahib olması lazımdır.
Azərbaycanda məktəbində azərbaycan dili dərsləri üçün şagirdlərin ana dilinin ümumi didaktik tələblərə
əsaslanan və pedaqoji ədəbiyyatda vurğulanan təsirini nəzərə alaraq əsas tələblərin aşağıdakı müddəaları əhatə
etdiyini qeyd edə bilərik:
- Məktəblərdə azərbaycan dili dərsləri üçün ən vacib tələblərdən biri də dərs məzmununun tədris və
tərbiyə prinsiplərinə uyğunluğudur. Sinifdə yeni biliklərə yiyələnmək və ümumbəşəri təhsil fəaliyyətlərinə
yiyələnmək, məktəblilərin mənəvi, əxlaqi və vətənpərvərlik tərbiyəsi vahid bir prosesə birləşməlidir.
Dərsin təhsil istiqaməti onu göstərir ki, tədris materialı və komponentləri - məzmunu, metodları, tədris
vasitələri, sinifin təşkili, müəllimin xarici görünüşü (müəllimin şagirdlərə qarşı diqqətli və xeyirxah
münasibəti) uşaqları tərbiyə edir.
- Müasir təhsil prosesi vizuallaşdırma və multimediya tədris vasitələri olmadan təsəvvür etmək çətindir.
Bir şəxs məlumatların əksəriyyətini görmə qabiliyyəti ilə qəbul edir. Əyani vəsaitlərin köməyi ilə şagirdlərin
yaddaşındakı əlavə yük aradan qaldırılır. Uşaqlar öyrənilən dil fenomenlərini daha yaxşı xatırlayırlar. Vizual
tədris vasitələri tədris materialını təqdimetmənin yeni yollarını təqdim edir, müxtəlif fəaliyyət növləri arasında
növbələşməyə imkan verir, müstəqil məlumat axtarışı imkanlarını genişləndirir. Azərbaycan dilinin istənilən
bəhsinin öyrənilməsində əyani vəsaitlərdən istifadə olunur. Azərbaycan dilinin tədrisi praktikasında milli
məktəbdəki şifahi kursun dərslərində və savadlılıq təhsili dövründə müxtəlif növ əyani və texniki tədris
vasitələrindən geniş istifadə olunur.
- Azərbaycan dili dərsinin səmərəliliyi, intizamın öyrənilməsinin və şagirdlərin biliklərindəki
boşluqların aradan qaldırılmasının rasional yollarını müəyyənləşdirmək üçün şagirdlər tərəfindən biliklərin
mənimsənilməsinin keyfiyyətinə sistematik və sistemli bir nəzarət tələb edir.
- Müasir Azərbaycan dili dərsinin əsas tələblərindən biri dərsin və onun struktur hissələrinin hədəf
qəbulu, tədris predmeti sistemində dərsin yerini müəyyənləşdirmək, kursun təhsil məqsədlərindən irəli gələn
didaktik hədəflərdir. Dürüstlük, dərsin hissələrinin daxili qarşılıqlı əlaqəsi, tədrisin məzmunu, vasitələri,
metodları və üsullarını təyin edən qəti, vahid daxili məntiq dərsin məqsədinin zəruri müddəalarıdır. Dərs üçün
qoyulan bu tələbə uyğun olaraq dərsdə bir hissədən digər hissəyə sistematik bir keçid həyata keçirilməlidir.
- Rus dilində bir dərs üçün əsas tələbləri yerinə yetirən müəllim, sinifin fərdi xüsusiyyətlərindən və
təbiətindən asılı olaraq öz sənətini, metodoloji “əlyazmasını”dərsin tərkib hissələrinə daxil etməlidir.
Son olaraq qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan dili tədrsində danışıq dərsləri üçün material (hekayələr,
oçerklər,) böyük təhsil imkanlarına malikdir. Azərbaycan dili dərslərində vacib bir təhsil vasitəsi didaktik
materialların istifadəsidir: sözlər, ifadələr, cümlələr, mətnlər. Azərbaycan dili dərsliklərindəki dil materialı və
oxu dərsləri üçün kitablardakı bədii mətnlər də dərsin təhsil vəzifələrinin həllinə kömək edir. Azərbaycan dili
dərslərində rus dilinə məhəbbət, sözə hörmət bəsləməyə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Azərbaycan dili dərsi də
hər bir şagird üçün zəruri olan dəqiqlik, müstəqillik, təşəbbüskarlıq keyfiyyətlərini artırır.
MÜASİR AZƏRBAYCAN DİLİ DƏRSLƏRİNDƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏNİN ROLU
Əhmədzadə Z.K.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: zemaakhmad22@gmail.com
Sosial inkişafın müasir mərhələsi məktəb təhsili üçün yeni tələblər təqdim edən bir sıra xüsusiyyətlərlə
xarakterizə olunur. Əvvəllər ənənəvi olaraq məktəbə şagirdə müəyyən miqdarda bilik, bacarıq vermək vəzifəsi
qoyulmuşdusa, indi təhsilin məqsədi yeni məlumat axınlarını və yeni tip axınları mənimsəməyi bacaran,
funksional cəhətdən səriştəli, öyrənməyi, ünsiyyət qurmağı, ortaya çıxan problemləri həll etməyi və bunun
nəticəsi olaraq müvəffəq olmağı bacaran fəaliyyətlər sistemini əks etdirən bir şəxsiyyətin inkişafını ehtiva edir.
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Buna görə də, yeni standartlar arasındakı fərq tam olaraq məktəb təhsilinin hədəfinin bir mövzu deyil, şəxsi
nəticəsi olmasıdır. Hər şeydən əvvəl, uşağın şəxsiyyəti və onunla baş verən dəyişikliklər məktəb zamanı
toplanan biliklərin miqdarından daha vacibdir.
Azərbaycan dili dərslərinin tədrisi hər bir şagirdin şəxsiyyət kimi formalaşmasında mühüm rol oynayır.
Dilə yiyələnməklə insan nəinki dünyanı öyrənir, həm də bu dünyada yaşamağı öyrənir, dəyər istiqamətləri
qazanır, dilin saxladığı mənəvi sərvətlərə qoşulur. Dil insani mədəniyyətin əvəzolunmaz elementidir, insan
ünsiyyətinin, insanın formalaşması və mənəvi inkişafının ən vacib vasitəsidir. “Azərbaycan dili” fənninin digər
akademik fənlər arasındakı xüsusi yerini müəyyənləşdirən və azərbaycan dilində səlislik kimi başa düşülən
məktəbdə tədrisin son məqsədini formalaşdırmağa imkan verən dilin cəmiyyətdəki rolunu başa düşməkdir.
Dövlət Təhsil Standartlarına uyğun olaraq, məktəbdəki hər bir dərs, özünü sistem-fəaliyyət yanaşma
məntiqində qurulmuş bir dərsə çevirərək quruluşunu dəyişdirir.
Bu baxımdan son vaxtlar şagirdlərin yeni yekun və aralıq qiymətləndirilmə formaları ortaya çıxdı. Bu
baxımdan biliklərə nəzarət və şagirdlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi probleminin önə çıxması
məntiqlidir. Beləliklə, bu tezisin məqsədi yeni tələblərinin tətbiqi kontekstində müasir azərbaycan dili
dərslərində qiymətləndirmə xüsusiyyətlərini öyrənməkdir. Ənənəvi təhsil sistemi şəraitində bilik əsasən
qiymətləndirilir və əsas yoxlama vasitəsi onların çoxalmasını özündə ehtiva edirdi. Bununla da, təhsilin
məzmununun qalan hissələri - bacarıq, emosional-dəyər münasibətləri - əksəriyyət qiymətləndirmə sahəsindən
kənarda qalmışdır. Bu vəziyyətdə yalnız fərdi olaraq mövzuların mənimsənilməsinin nəticələri
qiymətləndirildi.
Müasir təhsil standartlarına uyğun olaraq məktəblilərin müasir azərbaycan dili dərslərində təhsil
nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi sistemi planlaşdırılmış nəticələrlə açıq şəkildə əlaqələndirilir. Şəxsi
nəticələri qiymətləndirərkən, şagirdin daxili mövqeyinin formalaşması diaqnoz qoyulur ki, bu da özünə və
ətrafındakı dünyaya münasibətdə emosional-dəyər münasibətlərində özünü göstərir. Gündəlik olaraq təhsil
prosesində fərdi nəticələrin qiymətləndirilməsi zəruridir. Müəllim şagirdin əxlaqi və ya əksinə olan
mühakimələrini, hərəkətlərini görməzdən gələ və qiymətləndirməyə bilməz. Qiymətləndirmə (sadəcə işarə ilə
deyil) eyni zamanda, şifahi təsvirdə də özünü göstərir. Qiymətləndirmə prosesində şagird müəyyən bir
vəziyyətdə mənəvi seçim mövqeyi tutur. Unutmamalıyıq ki, belə bir qiymətləndirmə “təhdid etməyən bir
şəxsiyyət, psixoloji təhlükəsizlik və şagirdlərin emosional sabitlik vəziyyəti şəklində” olmalıdır. Müasir
azərbaycan dili dərslərində qiymətləndirmənin nəticələri və əsas məqsədi bir təhsil məqsədini qəbul etmək və
davam etdirmək, məlumat əldə etmə qabiliyyəti və s. ilə yanaşı son yoxlama işi kimi bir sıra tənzimləyici,
kommunikativ və idrak universal fəaliyyətlərin formalaşmasını əks etdirir.
Müvafiq olaraq məktəblilərin bu sahədəki nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi sistemli şəkildə
aparılmalıdır. Mövzu üzrə biliklərin qiymətləndirilməsinin nəticələri, bəzi fərdi səriştələrə əlavə olaraq, mövzu
biliklərini və formalaşmış mövzu hərəkətləri sistemini ehtiva edir. Bununla birlikdə, mövzu nəticələrini
qiymətləndirərkən əsas dəyər biliklərin özü və standart öyrənmə şəraitində çoxaltmaq qabiliyyəti deyil, bu
biliklərdən təhsil-idrak və təhsil-praktik vəzifələrin həllində istifadə etmək bacarığıdır.
Müasir Azərbaycan dili dərslərində təhsil nailiyyətlərini qiymətləndirmə sisteminə görə, onların
dinamikası həmişə nəzərə alınmırdı. Yeni qiymətləndirmə sistemi şagirdlərin təhsil nailiyyətlərinin
dinamikasına (fərdi tərəqqi) böyük diqqət ayırır. Fərdi irəliləmənin və ya təhsildə artımın təyin edilməsi, başqa
sözlə, giriş və çıxış diaqnostikasının nəticələri ilə müqayisə olunaraq həyata keçirilir. Beləliklə, məktəblilərin
müasir azərbaycan dili dərslərində təhsil nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi obyektləri fərdi, fənnlərarası,
tədrisin fənn nəticələri, eləcə də təhsil nailiyyətlərinin dinamikası (tərəqqi) ilə əlaqəli səriştələrdir.
ƏDƏBİYYAT DƏRSLƏRİNDƏ C. MƏMMƏDQULUZADƏ NƏSRİNİN TƏDRİSİ
Əjdərli Z.V.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: e.zamina98@gmail.com
Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan ədəbiyyat və mədəniyyət tarixində, ictimai həyatında mühüm yer
tutan yazıçı, nasir, ictimai xadim və jurnalistdir. O, Azərbaycan ədəbiyyatında daha çox “Molla Nəsrəddin”
jurnalı və dramaturgiyası ilə məşhur olsa da, onu nəsr əsərləri yazıçının yaradıcılığıa başlamasından bir əsrdən
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artıq bir müddət keçməsinə baxmayaraq bu gün də bir çox problemlərin həllində və gənc nəslin tərbiyəsinin
formalaşmasında olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir.
Cəlil Məmmədquluzadə nəsri öz səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə ədəbiyyatımızda məşhurdur. C.
Məmmədquluzadə nəsrini tədris edərkən bu səciyyəvi xüsusiyyətlər xüsusilə vurğulanmalı, yazıçının nəsrinin
ədəbiyyatımızdakı mövqeyi müəyyənləşdirilməlidir. O, Azərbaycan nəsr ədəbiyyatını həm məzmun, həm də
forma etibarilə zənginləşdirmişdir. Cəlil Məmmədquluzadə nəsrinin özünəməxsus xüsusiyyətləri
aşağıdakılardır:
- Cəlil Məmmədquluzadənin bədii nəsri “Danabaş kəndinin əhvalatları” (1894) povestindən və
hekayələrindən ibarətdir.
- “Danabaş kəndinin əhvalatları” (1894) povestində Azərbaycan ədəbiyyatında ilk dəfə olaraq kiçik
adamı, aşağı təbəqənin nümayədəsini – Məhəmmədhəsən əmini ədəbiyyata gətirir. XIX əsrin sonu XX əsrin
əvvəllərindəki Azərbaycan kəndərində baş verən özbaşınalıqları və mövhumatı, zülmkar kəndxudaları, pul
üçün islam dininin qanunlarını tapdalayan qazıları, kərbəlayıları, hər cür əziyyətə düçar olmuş, alçaldılmış,
avam kəndliləri, hüquqları tapdalanmış qadınları, qaranlıq mühiti, ictimai ədalətsizliyi Danabaş kəndi ilə
ümumiləşdirmişdir.
- Bənzərsiz nasiri kiçik hekayənin böyük ustadı adlandırırlar. Böyük yazıçının hekayələri həcm etibarı
ilə yığcam və sadə olmaqla bərabər cəmiyyət həyatı üçün həyati əhəmiyyətli, vacib mətləbləri özündə ehtiva
edir. Yığcamlıq, bitkinlik və böyük bir roman qədər güclülük onun hekayələrinin əsas xüsusiyyətidir.
- Cəlil Məmmədquluzadə ədəbi dillə danışıq dil arasındakı divarı yıxmışdır. Cəlil Məmmədquluzadənin
nəsri sadə və canlı əsl Azərbaycan dilində, koloritli dil- üslubdadır. O yazdığı əsərlərlə sadə ana dilində də
yazaraq xalqın hörmətini qazanaraq onun qəlbinə nüfuz etməyin mümkünlüyünü göstərmişdir.
- Realist sənətkar hadisələri təsvir edərkən satira və yumordan istifadə edir. Satirada tənqid və istehzalı
gülüşlə cəmiyyət həyatında baş verənlərin həllinə çalışırdı. Yumorda müəllif yaratdığı obraza rəğbət, hörməti
və məhəbbət bəsləyir və onları zarafatla tənqid edir.
- Cəlil Məmmədquluzadənin hekayələri mövzu etibarilə portret və hadisə hekayələri olmaqla iki yerə
bölünür. Portret hekayələrində bitkin xarakterlər təsvir edilmişdir. Məsələn, “Poçt qutusu”(1903), “Usta
Zeynal”(1905), “Qurbanəli bəy”(1906), “Zırrama”, “Molla Fəzləli”, “Rus qızı” və s. Hadisə hekayələrində
müəyyən bir hadisəni təsvir etmişdir: “Pirverdinin xoruzu”, “Kişmiş oyunu”, “Quzu”, “İranda hürriyyət”,
“Danabaş kəndinin məktəbi”, “Buz” və. s
- Vətəndaş yazıçı hekayələrinin mövzusunu real həyat hadisələrindən, həqiqi ictimai problemlərdən
götürmüşdür. Cəlil Məmmədquluzadə əsl vətəndaş yazıçı kimi öz xalqının istək və arzularını, həyat və
məişətini təsvir edərək xalqını qəflət yuxusundan ayıltmağa çalışmışdır. Sosial ziddiyyətlər, milli-mənəvi
dəyərlər, din , təhsil, dil, mövhumat, qadın azadlığı kimi bir çox mövzu ilə yazıçı ədəbiyyatımızı yeni bir
istiqamətə yönəltmişdir.
- Cəlil Məmmədquluzadənin nəsrində istər əsərlərin adı, istərsə də obraz və məkanların adı
özünəməxsuslğu ilə seçilir. Müəllifin əsərlərində diqqət çəkən ən mühüm cəhət isə yer adlarının : “İtqapan”,
“Qapazlı”, “Danabaş”, “Düdüklü”, “Samanlı” və s. seçimidir. Bu adların seçimi bir tərəfdən bu adların bu gün
də Azərbaycan kəndlərində işlədilməsidirsə, digər səbəbi yazıçının anlamaq dərdi, avamlığa olan əsəbiliyidir.
- Cəlil Məmmədquluzadə bir çox əsərlərini müqayisə əsasında yazmışdır. Hekayələrində də buna bariz
nümunələr tapmaq mümkündür:”Qurbanəli bəy” hekayəsində Azərbaycan mülkədarı ilə rus hakim təbəqə
nümayəndələrini, “Usta Zeynal” hekayəsində Usta Zeynalı erməni Muğdisi Akopla müqayisə edərək
xalqımızın geriliyini və bunu səbəblərini göstərir.
YAZIÇI MÖVQEYİNİN MÜASİR TƏDRİSLƏ ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ
(C. MƏMMƏDQULUZADƏ NƏSRİ ƏSASINDA)
Əjdərli Z.V.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: e.zamina98@gmail.com
Ədəbiyyat fənninin tədrisində başlıca vəzifə şagirdlərin bədii zövqünü formalaşdırmaq, onlara əxlaqi
xüsusiyyətlərin aşılanmasına çalışmaq, şifahi və yazılı nitq bacarıqlarının, təfəkkürün inkişafına nail olmaqdır.
Bütün bu vəzifələr bir-biri ilə əlaqəlidir, bu vəzifələrin həyata keçirilməsi təlimin düzgün təşkilindən, düzgün
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metod seçilməsindən asılıdır. Bütün bu vəzifələr yazıçılar və onların əsərləri üzərində iş vasitəsilə həyata
keçirilir. Təlim prossesində mövzu üzərində iş bir neçə mərhələdə həyata keçirilir: müəllifin həyatı və mühiti
haqqında məlumat; bədii əsərlərin oxusu; əsərin məzmununun şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsi; əsərin
təhlilinin aparılması.
Bədii əsərlərin tədrisində mühüm məsələlərdən biri “yazıçı mövqeyi” anlayışı və bu anlayışın
mənimsədilməsidir. Bu anlayışı birinci mənada C. Məmmədquluzadənin ədəbiyyat və mədəniyyət tariximizdə
yeri və mövqeyi kimi anlaşıla bilər. Bu baxımdan C. Məmmədquluzadə ədəbiyyat tariximizdə yeri və mövqeyi,
ənənələrə bağlılığı, özündən sonra yaratdığı məktəblə gələcək nəsillərə təsiri, novatorluğu və s. kimi məsələlər
təkcə ədəbiyyat tariximiz haqqında məlumat vermir, həm də milli iftixar, qürur hissinin formalaşmasında fəal
rol oynayır. Bədii əsərin tədrisinə başlamazdan öncə C. Məmmədquluzadənin ədəbiyyatımızda yeri, xidmətləri
sadalanaraq şagirdlərin diqqəti cəlb edilir. Müəllifin həyat salnaməsi haqqında verilən məlumatlar şagirdlərin
təlim-tərbiyə imkanlarını genişləndirir, gənclər üçün nümunə rolunu oynayır.
İkinci mənada yazıçı mövqeyi müəllifin əsərdəki hadisələri necə danışması və dəyərləndirməsi,
münaqişə zamanı hansı mövqeyi bildirməsidir. Yazıçı mövqeyi müəllifin mövzu haqqında fikirləridir. Bədii
əsərlər məzmun baxımından hadisələrin təsviri və onlara müəllifin mövqe və münasibətinin bildirilməsindən
ibarətdir. Realist ədəbiyyatımızda, o cümlədən bu ədəbiyyatın nümayəndəsi olan C. Məmmədquluzadə
yaradıcılığında bu iki tərkib hissə bir biri ilə üzvi bağlılıq və vəhdətdədir. Mətndə müəllifin mövqeyi anlayışı
ədəbiyyatın inkişaf tarixi boyu bir çox fərqli dəyişikliklərə və münasibətlərə məruz qalmışdır. İlkin dövrlərdə
yazıçı öz mövqeyini birbaşa ifadə etmişdir. Müəllif hər hansı qəhrəmana müsbət və mənfi münasibətini açıqca
söyləyir, münaqişələr zamanı mövqeyini bildirirdi. Lakin zaman keçdikcə müəllifin bədii əsər daxilində bu
varlığı qəbul edilmədi, müəllif oxucuya kimin tərəfində olduğuna qərar vermə imkanı yaradaraq getdikcə
əsərdən uzaqlaşdırılır. Bu prosses XX əsrdə daha da genişləndi, R. Bart bu prossesi “yazarın ölümü” adlandırdı.
Lakin tədqiqatçılar müəllifin hadisələri qiymətləndirdiyini, mövqeyini müxtəlif yollarla ifadə etdiyini qeyd
edərək, Bartın bu fikirilə razılaşmırlar.
Ədəbiyyat dərslərində mühüm məsələ təhlil dərslərinin təşkil edilməsidir. Təhlil dərslərində obrazlara,
müəllif mövqeyinə şagirdlərin münasibəti aşkarlanmalıdır. Təhlil zamanı müəllim mühazirəsi yolverilməzdir.
Müasir təlimin əsas xüsusiyyəti şagirdlərə hazır bilikləri verib əzbərlətmək yox, onlara istiqamət vermək,
müstəqil düşünmə qabiliyyətini formalaşdırmaqdır. Təhlil dərslərində əsas məqsəd şagirdlərin müstəqil
yanaşmasına şərait yaratmaqdır. Bu cür əldə edilmiş biliklər daha möhkəm olur. Təhlil zamanı mövzu və ideya
müəyyənləşdirilir. Ədəbiyyatın birinci “ədəbiyyat və həyat həqiqətləri” məzmun xətti həyata keçirilərkən
surətlər səciyyələndirilməsi obrazların qarşılıqlı münasibətinə və yazıçı mövqeyinə əsaslanır.
C. Məmmədquluzadənin əsərləri daima təlim prossesində mühüm yer tutmuşdur. Bunun başlıca
səbəblərindən biri C. Məmmədquluzadənin şəxsiyyətidirsə, digər səbəb əsərlərin mövzu, ideya və forma
xüsusiyyətlərinə görə ədəbiyyatımızdakı əvəzedilməz mövqeyidir. Mirzə Cəlilin nəsr əsərləri: “Əhvalatlar”
povesti və ədəbiyyatımızda yeni ədəbi hadisə sayılan hekayələrinin tədrisi zamanı şagirdlərin rastlaşdıqları
çətinliklərdən biri də “yazıçı mövqeyi”nin müəyyənləşdirilməsidir. Mirzə Cəlil bəzən əsərdə öz mövqeyini
açıq bildirir. Lakin bəzən öz mövqeyini açıq ifadə etmir, bu da şagirdlərdə çaşqınlıq yaradır. Yazıçı mövqeyini
müəllif nitqi və obrazların dili ilə ifadə edir.
Əsərin janr xüsusiyyətlərindən asılı olaraq yazıçı mövqeyinin ifadə yolları fərqli olur. Epik əsərlərdə,
xüsusən, hekayə kimi kiçik həcmli əsərlərdə müəllif mövqeyinin şagirdlər tərəfindən müəyyənləşdirilməsi heç
də asan olmur. Bu janrda həcm kiçik olduğundan və qısa bir əhvalat danışıldığıdan yazıçı mövqeyinin
müəyyənləşdirilməsi şagirdlərə çətinlik törədir.
Yazıçı mövqeyi əsərin əsas mahiyyətinin anlamaq üçün önəmlidir. Müəllif bunun üçün fərqli yollardan
istifadə edə bilər. Şagirdlərin diqqətinə çatdırılmalıdır ki, əsəri oxuyan zaman hər şeydən öncə qəhrəmanların
addımlarına, mətndə göstərilən detallara, obrazlara və onların portret xüsusiyyətlərinə diqqət yetirilməlidir.
Lirik ricət və peyzaj təsvirləri nəzərə alınmalıdır.
“Poçt qutusu” hekayəsində divanxanadan çıxarılıb gətirilən Novruzəli başına gələn əhvəlatı danışır.
Onun nitqindən müəllif xalqımızın erməni və ruslardan nə qədər geri qaldığını kiçik ştrixlərlə göstərmişdir.
Həcm etibarilə kiçik janr olan hekayədə müəllif öz mövqeyini məhz belə kiçik detallarla, ştrixlərlə ifadə edir.
“Əhvalatlar” povestində qazının Xudayar bəyə dedikləri müəllifin şəriət adamları və şəriətin dilindən
danışan, ondan öz çirkin məqsədləri üçün istifadə edən adamların fərqləndirilməsi mövqeyini ifadə edir.
“Əhvalatlar” povestinin Zeynəb xəttində isə müəllif öz mövqeyini müəllif nitqi ilə ifadə etmişdir. O, Zeynəbin
təslim olmaqdan başqa yolunun olmamasını “cəmiyyət qanunları” ilə əlaqələndirir. Müəllif mövqeyində
Zeynəbin ona qarşı duran şəxslərdən qat-qat gücsüzlüyü əks olunur.
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“Əhvalatlar” povestində Məhəmmədhəsən əminin düşüncələri müəllifin mövqeyi kimi mənalandırıla
bilər. Burada mühüm bir cəhəti qeyd etmək lazımdır. Sovet dövründə yazılmış tədqiqatlarda C.
Məmmədquluzadənin ifrat müsəlmançılığı, yalançı ruhaniləri ifşa edən, dindən öz çirkin məqsədləri üçün
istifadə edən insanları tənqid edən əsərlərini yanlış təfsir etmiş, müəllifin dinə qarşı yazmış olduğu əsərlər kimi
təhlil edilmişdir. Bu ənənənin bu gün də qorunub saxlandığının şahidi oluruq. Qəhrəmana olan tənqidi
münasibəti yazıçının mövqeyi kimi tədqim etmək əsərlərin obyektiv tədrisinə mane olur, müəllif mövqeyini
təhrif edir. Belə halların tədris müəssisələrinə yol tapması əsərlərin düzgün mənimsənilməsinə mane olur,
onlarda dini görüşlərin mənfi formalaşmasına gətirib çıxarır. Bu baxımdan əsərlərin tədrisi zamanı müəllif
mövqeyi düzgün müəyyənləşdirilməlidir.
C. Məmmədquluzadənin dram sərlərində olduğu kimi nəsr əsərlərində də bəzən müəllif mövqeyini açıq
şəkildə bildirmir. Bu zaman müəllifin təsvir etdiyi hadisələrə hansı mövqedən yanaşdığını, hansı yerdən
baxdığını anlamaq o qədər də asan olmur. Bu da təhlil prossesində çətinlik yaradır. Bəzən şagirdlər C.
Məmmədquluzadənin bədii əsərdə mövqeyini tamamilə zidd müəyyənləşdirirlər. Bunun səbəbi şagirdlərin
müəllifin nitqində olan satira və sarkazmı anlamaması və yanlış mənalandırmasıdır. Bəzən müəllifin
mövqeyində şərtilik olur. Hər hansı fikirdən bədii priyom kimi istifadə edir, oxucunu yönləndirir. Bu isə
şagirdlərin yanlış yönlənməsinə gətirib çıxarır. Bununun həlli üçün əsər iki dəfə oxunmalıdır. Əvvəl əsərin
mövzusu və əsərdə qaldırılmış problem sonra şagirdlərin bu mövzuya münasibəti, şərhi
müəyyənləşdirilməlidir. Problemin düzgün müəyyənləşdirilməməsi yanlış nəticələrə yol aça biləcəyindən bu
zaman diqqətli olunmalıdır. İkinci isə müəllifin mövqeyi aydınlaşdırılmalı və son mərhələdə şagirdlər öz
mövqeyini ifadə etməlidir.
ELM, TƏHSİL VƏ MƏDƏNİYYƏTİMİZİN AYRILMAZ TƏRKİB
HİSSƏSİ OLAN KİTABXANALARIMIZ
Əliyeva A.N.
Naxçıvan Dövlət Universiteti
Bəşəriyyətin qiymətli sərvəti olan kitab zəmanəmizdə nəinki bilik məlumat mənbəyi olaraq qalmış,
həmçinin yeni cəmiyyət quruculuğunun ən mühüm və fəal vasitələrindən birinə çevrilmişdir. İndi insan
həyatını və fəaliyyətini kitabsız və mütaliəsiz təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Kitabın müasir dövrdə
yerinə yetirdiyi bu funksiya şəraitlə əlaqədardır. Belə ki, kitab sosial həqiqətin obyektiv hadisəsidir. Kitab
oxucuya məqsədyönlü təsir göstərən vasitə kimi cəmiyyətdə həmişə mühüm yer tutmuşdur. Məlumatın
cəmiyyətdə mövcudluq formalarından biri olan kitabın yaradılması üsulu isə kitabçılıq işi hesab edilir.
Azərbaycan xalqının tarixinə, kitabın meydana gəlməsi, nəşri və inkişafına, habelə onun öyrənilməsinə
məhz xalqın məxsus olduğu sosial tarixi şəraitdən, kitab nəşrinin təbliği və yayılmasının formalaşmasında
və inkişafında bu şəraitin rolundan çıxış etmək lazımdır. Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına və mədəni
sərvətlərimizin mühafizə olunaraq gələcək nəsillərə çatdırılmasına böyük diqqət və qayğı ilə yanaşan ulu
öndərimiz Azərbaycanda kitabxana işinin inkişafına da öz töhfələrini vermişdir. Təbii olaraq milli-mənəvi
dəyərlərin təşəkkül, takamül və qiymətləndirmə prosesi ictimai-tarixi proseslə yanaşı, ayrı-ayrı ədəbi və
tarixi şəxsiyyətlərin adı və fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bu mənada, Azərbaycan Respublikasının ümummilli lideri
Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti, azərbaycançılıq və millilik dəyərləri ilə bağlıdır. 1993-cü ildə
Azərbaycanda yaranan çox mürəkkəb tarixi şərait və hərc-mərclik şəraitində Azərbaycanın kitabxana
şəbəkələri də məhv olmaq dilemması ilə üzləşmişdi. Məhz bu dövrdə ulu öndərimizin xalqın tələbi ilə
yenidən Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlaması bütövlükdə elmimizi, mədəniyyətimizi tamamilə
dağıdılmaqdan xilas etdiyi kimi, kitabxana şəbəkələrinin də məhvinin qarşısını aldı. 1995-ci ilin sentyabr
ayında ulu öndər "Azərbaycan Respublikasında 1995-98-ci illər dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin
dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə bağlı fərman imzaladı.
Bu fərmanın imzalanması kitabxanaların qorunub saxlanmasına şərait yaratdı. Fərmanda kitabxanalarda
saxlanılan sərvətlərin, onların binasının və sahələrinin özəlləşdirilməsi qadağan edildi. Kitabxanalar müstəqil
dövlətimizin əsas atributlarından biri kimi dövlət müəssisəsi statusuna malik oldu. Məhz bu illərdə Heydər
Əliyevin bilavasitə rəhbərliyi və qayğısı sayəsində kitabxanalar ləğv edilməkdən xilas oldu.
Bu dövrdə ulu öndər müstəqil Azərbaycanda kitabxana quruculuğunda mühüm rol oynayan daha bir
uğurlu addım ataraq 1995-ci ildə respublikada kitabxana işinin inkişafını ətraflı şəkildə təhlil etməyi Nazirlər
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Kabinetinə tapşırdı. Bundan başqa, "Kitabxana işi haqqında, mədəniyyət haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanununa dəyişiklik edilməsi barədə Qanun" (1 dekabr 2001-ci il) qəbul edildi. Bütün
bunlar, ölkəmizdə kitabxana işinin təkmilləşdirilməsinə, kitab nəşrinin və kitabxanaların inkişafına ciddi
təkan verdi. Qanunda kitabxana və kitabların milli sərvət olduğu, onların mühafizə olunub gələcək nəsillərə
çatdırılması, iş proseslərinin avtomatlaşdırılması, qiymətli nəşrlərin elektron daşıyıcılarına köçürülməsi,
informasiya sisteminə qoşulması ön plana çəkilmişdir.
Məlum həqiqətdir ki, ölkəmizdə kitabxana işinin beynəlxalq standartlara müvafiq təşkilində kadr
potensialı mühüm rol oynayır. Məhz buna görədir ki, 1993-2000-ci illərdə respublikamızda ali və orta ixtisas
təhsilli kitabxanaçı kadrların hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirilmiş, Bakı Dövlət Universitetinin
kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsində ali ixtisas təhsilli, Bakı Mədəni-Maarif Texnikumunun
kitabxanaçılıq bölməsində orta ixtisas təhsilli kitabxanaçı kadrlar hazırlanması müvəffəqiyyətlə davam
etdirilmişdir. Fakultənin çoxpilləli təhsil sisteminə keçməsi, bakalavrlarla yanaşı magistrların hazırlanması
kadr hazırlığının potensial imkanlarını gücləndirməklə böyük elmi kitabxanalarımızı yüksək peşəkar
kadrlarla təmin etmək imkanı yaratmışdır.
Milli mədəniyyətimizə xüsusi diqqət göstərən ümummilli liderimiz respublikanın kitabxanalarında
olmuş, kitabxanaların maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, müasir informasiya texnologiyaları ilə
təchiz olunması, kitab fondunun kompyuter sisteminə köçürülməsi və internetə qoşulması haqqında dəyərli
tövsiyələr vermişdir. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin M. F. Axundov adına Respublika Dövlət
Kitabxanasına, Bakı Dövlət Universiteti Kitabxanasına, Respublika Uşaq Kitabxanasına, AMEA Mərkəzi
Kitabxanasına, Naxçıvan Dövət Universitetinə AMEA Naxçıvan böməsinin açılışına dəfələrlə gəlişi və
kitabxana işçiləri ilə görüşü, ölkə başçısının milli mədəniyyətimizə vurğunluğunu, kitabxanalarımıza çox
böyük qayğısını parlaq şəkildə əks etdirir. Bütün bunlar xalqını, millətini ürəkdən sevən, onun mədəniyyətinə
və mənəvi sərvətlərinə diqqət və qayğını öz həyat amalına çevirən işıqlı şəxsiyyətin nəcib əməllərinin
bəhrəsidir.
Elm, təhsil və mədəniyyətimizin ayrılmaz tərkib hissəsi olan kitabxanalarımız çoxəsrlik tarixi inkişaf
yolu keçməklə milli-mənəvi dəyərlərin qorunub inkişaf etdirilməsində əhəmiyyətli rol oynayıblar. İlk yaranış
dövründən uzaq V-VI əsrlərdən bugünədək, kitabxanalarımız daim inkişaf edərək hazırda gördüyümüz forma
və məzmunda başqa sözlə, həm ənənəvi kitab saxlancı, həm hibrid informasiya mərkəzi (yarım
elektronlaşdırılmış), həm də elektron kitabxana (tam elektronlaşdırılmış) şəklində oxucularımıza xidmət edir.
DÜZGÜN YAZI TƏLİMİNDƏ ƏSAS QAYDALAR
Əliyeva F.B.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Düzgün yazı təlimi aşağıdakı metodlardan istifadəni təmin edir:
1) dil təhlili və sintez metodu;
2) yadda saxlama, əzbərləmə və ya təqlid metodu;
3) qrammatik -orfoqrafik problemlərin həlli metodu.
Metod və texnika seçimi aşağıdakılardan asılıdır: yazı materialının xüsusiyyətləri, yazı növü haqqında;
materialın mənimsənilməsinin psixoloji və fizioloji amillərindən; uşagirdlərin yaş xüsusiyyətlərindən və
qabiliyyətlərindən, eləcə də linqvistik əsaslardan, artıq öyrənilmiş dil materialından.
Dil təhlili və sintezi metodu şagirdlərin müstəqilliyinin və idrak fəaliyyətinin daim artmasını nəzərdə
tutur. Dil təhlilinin növlərini (onun texnikasını) nəzərdən keçirək.
1. Orfoqrafiyası tələffüzdən xeyli fərqlənən əsas sözlərdə söz və ifadələrin səs-hərf təhlili istifadə
olunur; əsasən şagirdlərin yazılış qaydalarını yoxlamaq üçün kifayət qədər qrammatik əsası olmadığı zaman
öyrənmə mərhələlərində istifadə olunur; sözləri sətirdən sətrə keçirərkən heca təhlili lazımdır.
2. Sözlərin düzəldilməsi və sözlərin morfemik təhlili köklərin, prefikslərin, şəkilçilərin, morfem
qovşaqlarının - morfemlərdəki bütün oroqrafların yazılışını mənimsədikdə, eyni zamanda bitmənin ayrılması
və yazının yerini müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunur.
3. Morfoloji təhlil - nitq hissəsinin və onların xüsusi kateqoriyalarının şəkilçilərinin düzgün yazılışına,
onların bitişik və ayrı yazılışını ayırd edilməsinə əsaslanır.

358

Magistrantların XXI Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2021-ci il
4. Sintaktik analiz - ifadələr və cümlələrdəki sözlər arasındakı əlaqələri tapmaq, cümlələrin sərhədlərini
və quruluşunu müəyyənləşdirmək, sözlərin mənasını və birləşmələrini anlamaq və morfoloji xüsusiyyətləri
müəyyənləşdirmək üçün lazımdır.
5. Semantik analiz - sözlərin mənasını (birbaşa və məcazi mənalar, polisemiya, məna çalarları), onların
birləşmələrini, cümlələrini və mətnini tapmaq - hər halda, xüsusilə də əlaqəli test sözləri seçərkən, qrammatik
münasibətləri müəyyənləşdirərkən lazımdır.
Düzgün yazı təliminin elmi əsasları ilk növbədə aşağıdakıları əhatə edir:
- Düzgün yazı anlayışı. Yazı növləri.
- Düzgün yazı bacarıqlarının formalaşması şərtləri.
- Düzgün yazı qaydası üzərində işləmə metodikası.
- Düzgün yazı tədrisi üçün metod və texnika.
Savadlı yazının təməli ibtidai siniflərdə qoyulur. Müasir yazı bir-birindən asılı olan üç hissədən ibarətdir
: əlifba; qrafika; yazı.
İbtidai siniflərdə şagirdlərə yazının bütün aspektlərini öyrətmək lazımdır. Düzgün yazı təlimində əlifba
ilə bağlı bilikləri, qrafik bacarıqların formalaşdırılmasından qoparmaq olmaz. İbtidai məktəbdə yazı anlayışı
verilir - yazı səslənən nitqin kağız üzərində sabitlənmiş qrafik işarələrlə təsviridir. Şagirdlər əvvəlcə hərfləri
ayırmağı, hərfləri və onların birləşmələrini təkbaşına yazmağı öyrənirlər. Azərbaycan dilinin hərflər toplusu
kimi əlifba konsepsiyası verilir. Əlifbaya yiyələnmək səsləri sözlərdə hərflərlə təyin etməyi öyrənmək
deməkdir. Lakin bu prosesdə əlifba bilikləri yetərli deyil, ondan düzgün istifadə etməyi bacarmaq lazımdır.
Bu, hərflərin istifadəsi qaydalarını, fərdi səslərin hərflərlə adlanması qaydalarını və xüsusən, onların
birləşmələrini müəyyənləşdirən qrafiklərin məsuliyyətidir.. Qrafika əsas problemi rus dilinin fonemlərinin
tərkibinin əlifba tərkibinə nisbətidir.
Səslənən nitqdə bir çox səslər fərqli bir şəkildə səslənr. Səslərin mövqelərinin dəyişmələri olmasaydı və
eyni hər bir danışıq səsinə uyğun gəlsəydi, səhvsiz yazı üçün əlifbaya yiyələnmək kifayət edərdi.
Səsli danışıqları hərflərlə ifadə etmək üçün bütün qaydalar sistemi, birləşmələri oxumaq və yazmağı
mənimsəmə zamanı praktik olaraq şagirdlər tərəfindən mənimsənilir. Eyni zamanda, hər zaman səsdən hərfə
(savadlılığın tədrisinin səs metoduna uyğun olaraq), çox vaxt hərfdən səsə, hərflərin birləşməsindən səslərin
birləşməsinə keçmirlər. Bu, birinci sinif şagirdləri üçün ümumi qaydaya tabe olmayan halları başa düşməyin
çətin olması ilə əlaqədardır. Belə hallarda oxumaq, yəni. hərfdən səsə gedən yol, orfoqrafiyanın
mənimsənilməsini asanlaşdırır. Bu baxımdan metodologiya şagirdləri yalnız "səs - hərf" modelinə deyil, həm
də "hərf - səs" modelinə yönəldən üsullar inkişaf etdirməlidir.
Şagirdlərlə praktik işdə qrafik və həqiqi orfoqrafiya hallarını ayırmağa ehtiyac yoxdur, lakin
metodologiyanın elmi əsaslarında bunu etmək lazımdır. Qrafika tərəfindən icazə verilən variantlar arasından
orfoqrafiya seçimi qaydaları ardıcıllığı təmin edən bir yazı sahəsidir: qohum sözlərin yazılması; qrammatik
formaların müəyyən edilməsi; xüsusi isimlərin müəyyən edilməsi və s.
Düzgün yazı təlimindəki qaydalar, təlimatlar və qadağalarla təsbit edilən bütün yazıların, qrammatik
mənsubiyyəti və forması ilə, ən çox sözün morfem tərkibi ilə əlaqəli bir səbəbi var.
DÜZGÜN YAZI TƏLİMİNDƏ ORFOQRAFİYANIN ROLU
Əliyeva F.B.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
Yazı nitqin bir növüdür, yazmağın məqsədi yazanın düşüncələrini çatdırmaqdır. Bütün səyləri yazı
üzərində cəmləşdirmək ehtiyacı mətnin məzmunu haqqında düşünməyə, ən uğurlu sözləri seçməyə və cümlələr
qurmağa mane olur. Ancaq ən yüksək avtomatizm səviyyələrində olsa da, şüurun nəzarəti istisna edilmir:
yetkin bir insan, praktik olaraq səhvsiz yazan da, hər zaman yazılarına nəzarət edir, lazımlı hallarda özünü
lüğətlə yoxlayır.
Orfoqrafiya bacarıqlarının uğurlu formalaşması üçün müəyyən şərtlər lazımdır: nitqin (fonemik)
eşitməsinin inkişafı; orfoqrafiya sayıqlığının inkişafı; dildəki mənaları başa düşmək; orfoqrafiya bacarıqlarının
əsaslandığı bacarıq və sadə bacarıqlara yiyələnmək; bir yazı hərəkəti yerinə yetirmək üçün bir yol seçmək və
həyata keçirilməsi üçün bir alqoritm etmək bacarığı; kifayət qədər praktiki tapşırıqların yerinə yetirilməsi;
səhvlər üzərində sistemli iş.
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Fonemik eşitmə "bir insanın nitq səslərini analiz etmək və sintez etmək qabiliyyətidir". Məktəbdə yazı
başlayandan bəri, fonemik eşitmə mexanizmində yeni bir cəhət və yeni bir funksiya meydana çıxır: bir
fonemdəki sözləri zəif bir vəziyyətdə “eşitmək” və dərhal, oxşarlıq əsasında dərhal yoxlamaq, yəni əlaqəli
sözlərlə.
Fonemik eşitmə nitq fəaliyyəti (dinləmə və danışma) prosesində, nitq məşqləri prosesində baş verir:
fonetik, törəmə, leksik və morfoloji səviyyədə analitik məşqlər; eyni səviyyədə sintetik məşqlər; səsləri ifadə
etmək, diksiyanı inkişaf etdirmək, intonasiyaya yiyələnmək üçün məşqlər; orfoepiyaya yiyələnmək; əyilmədə
xüsusi məşqlər: içdi, gördüm, içdim; söz formalaşmasında xüsusi məşqlər: bağ, uşaq bağçası, bağ, bağban;
ifadəli oxu, qiraət; danışmada xüsusi məşqlər; ümumi nitq inkişafı: söz ehtiyatının zənginləşdirilməsi,
morfoloji formaların formalaşması mexanizmlərinin inkişafı, sintaktik strukturların qurulması və s.
Danışıq fonematik eşitmənin inkişafına müsbət təsir göstərən bir məşqdir. Tələffüz orfoepik və ya
orgoqrafik ola bilər. Yazı və tələffüzün bir-birinə zidd olmaması üçün, sözün ikiqat oxunuşunu, tələffüzünü
yazmadan əvvəl praktik olaraq ayırd etməyə çalışmaq lazımdır: əvvəlcə orfoepik, sonra da orfoqrafik. Yazıya
xüsusi vurğu ilə, hərflərin aydın bir tələffüzü ilə tələffüz sözün hərfi tərkibinə, tələffüz və yazıdakı
uyğunsuzluqları görmə qabiliyyətinə, itaət etməməyə diqqət yetirir.
Fonemik eşitmənin inkişafı yazı ayıqlığının yaranmasına və inkişafına kömək edir. Danışma eşitmə
kimi, orfoqrafiya vərdişlərinə yiyələnməyin ön şərtlərindən biridir.
Orfoqrafiya sayıqlığı, mətndəki sözləri və birləşmələrindəki yazılışı tez bir zamanda aşkar etmək, eyni
zamanda növlərini təyin etmək bacarığıdır. Orfoqrafiya sayıqlığı həm də yazıçının buraxdığı səhvləri aşkar
etmək qabiliyyətini nəzərdə tutur. Orfoqrafiya sayıqlığının olmaması və ya zəif formalaşması səhvlərin əsas
səbəblərindən biridir.
Orfoqrafiya sayıqlığı dil təhlili və sintezi prosesində, səsləri və hərfləri, morfemləri vurğulayarkən
oxuyarkən, diktə yazarkən, kopyalayarkən, tapşırıqlarla çətinləşirsə və digər məşqlərdə formalaşır. Sistemli
təlimlə sayıqlıq avtomatlaşdırılır və sehr yazının aşkarlanması və tanınmasını təmin edən yazı bacarıqlarının
bir hissəsinə çevrilir.
Orfoqrafiya sayıqlığı tələbələrin yazılı işi müvəffəqiyyətlə sınaması üçün zəmin yaradır, yəni. edilən
səhvləri görə bilmə qabiliyyəti. Özünə nəzarət, öz-özünə edilən düzəlişlərin yazılı iş üçün göstəricinin
azalmasına səbəb olmaması, əksinə, özünü yoxlama sahəsindəki bacarıqları təşviq etməsi ilə stimullaşdırılır.
Şagirdlər tərəfindən orfoqrafiyanın mənimsənilməsinə şüurlu yanaşma dil mənalarının anlaşılmasını
təmin edir. Bu vəziyyətdə dil mənaları bütöv deyimlərin məzmunu, ayrı-ayrı cümlələrin mənası, nitq növbələri,
ifadələr, sözlərin mənaları və frazeoloji vahidlər, sözdəki ayrı-ayrı morfemlərin mənaları, söz formaları və
morfemlər.eyni zamanda sözlərin qrammatik mənası deməkdir ,
Bir sözün mənasını dəqiq və aydın bir şəkildə anlamaq, içindəki kökü və digər morfemləri vurğulamaq,
testlə əlaqəli sözləri seçmək, nitq hissəsini və söz formasını təyin etmək, cümlə əlaqələrini aydın şəkildə
anlamaq üçün lazımdır.. Sözlərin mənasını daha dəqiq başa düşmək və nitq hissələrinin formalarını xarakterizə
etmək üçün ifadələrin və cümlələrin mənasını başa düşmək lazımdır.
Müasir düzgün yazı təlimində əsas, həlledici amil şagirdlərin şüurlu işinin amili, orfoqrafiya fenomeninə
şüurlu yanaşmasıdır; burada aşağıdakılar nəzərə alınır: mətnin mənası, cümlə, söz, morfem; sözün qrammatik
mənası, söz və cümlədəki qrammatik əlaqələr; sözün söz yaradıcı quruluşu, morfemik tərkibi, söz
formalaşdırma modeli, söz yaratma yuvası; fonetika və qrafika qanunları; yazı qaydaları və ənənə.
Orfoqrafiyanın şüurlu bir şəkildə mənimsənilməsi amilinə əlavə olaraq əyani amil də öyrənmədə
mühüm rol oynayır. Vizual əzbərləmə, çətin sözləri olan yazıların, yazıın rəngli vurğulanması ilə istifadə
olunur. Çox yazmaq tövsiyə olunur. Əl hərəkəti faktoru orfoqrafiyanın mənimsənilməsinin əyani amili ilə sıx
bağlıdır: qələm tutma, bədənin, dəftərin yerini müəyyənləşdirmək, bir xəttə yapışmaq, kənarları müşahidə
etmək, ölçüsünü və nisbətlərini qorumaq bacarığı və s. Savadlı yazının mənimsənilməsi xəttatdan da asılıdır:
səliqəli, aydın yazılmış məktublar daha yaxşı qavranılır və xatırlanır. Səhv yazım bəzən heç bir yazı olmadığı
hallarda da səhvlərə səbəb olur.
Eşitmə faktoru, yəni özünün və başqasının nitqinin eşitmə qavrayışı və danışma prosesində nitq
orqanlarının hərəkətləri ilə əlaqəli hisslər orfoqrafiya bacarıqlarının formalaşmasında müəyyən bir rol
oynayır,. Şagirdlərə yazı zamanı sözlərin səs-hərf tərkibini təhlil etməyi öyrədən orfoepik və ondan sonra
orfoqrafiya (hərf) tələffüzü tətbiq olunur. Üstəlik, yazı məqsədləri yalnız hərf tələffüzü ilə deyil, həm də hər
iki variant ilə birlikdə xidmət edir, çünki ikiqat tələffüz şifahi bir eşitmə inkişaf etdirir. Şagird yalnız yüksək
səslə deyil, həm də zehni olaraq özünə aid olmalıdır, bu da tələbəni təbii yazı şərtlərinə yaxınlaşdırır.
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Yuxarıda göstərilən amillərin hamısına diqqət yetirərək şagirdələrin bütün fəaliyyətlərindən xəbərdar
olmağın, səs və yazı arasındakı uyğunsuzluqları, yazının yoxlanılması yollarını, söz formalaşdırma analizini
izah etməyin vacibliyini bir daha qeyd edirik. Səhvləri düzəltmək düzgün bilik zəncirinin yenilənməsi və
səhv olanların qarşısını almaq deməkdir.
MİRZƏ KAZIMBƏYİN PEDAQOJİ FƏALİYYƏTİ
Əliyeva N.S.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: aliyevanigar3001@.gmail.com
Mirzə Kazımbəyin pedaqoji fəaliyyəti XIX yüzillik Rusiya şərqşünaslığının bir çox tanınmış
nümayəndələrinin yetişməsində əsaslı əhəmiyyət kəsb etmişdir. Rusiya şərqşünaslığının patriarxı şərəfli adını
qazanan M. Kazımbəy fəaliyyətinin mütəxəssisi olaraq öz tələbələrinə ərəb xətt növlərini, ərəb dilində doğru
tələffüz qaydasını, eyni zamanda ərəb dili nümunələrini öyrədə bilmişdir. M. Kazımbəy Şərq aləmi ilə Rusiya
arasında elmi-mədəni körpü qurmağa nail olmaq məqsədi ilə Sədinin fars dilində olan Gülüstan əsərini türk
dilinə, Krım tarixi haqqında olan “Əssab-əs-Səyyarə” əsərini rus dilinə, Dövlətşah Səmərqəndinin türk dilində
olan “Təzkirətüş-süərap” və bir çox müxtəlif məşhur əsərləri fars dilinə tərcümə etməyə çalışmışdır. M.
Kazımbəy Şərq-Qərb dünyaları arasında mədəni və elmi körpü qurmaq məqsədi ilə bəzi əsərlərini fransız,
ingilis və alman dilləri kimi müxtəlif xarici dillərə tərcümə etməyə çalışmışdır. Mirzə Kazımbəy universitet
rəhbərliyinin müsbət rəyini əldə etdikdən sonra Xalq Maarifi Naziri tərəfindən onun Xarici İşlər Nazirliyi
sistemindən azad edilib Maarif Nazirliyinin sərəncamına verilməsini rica edir. Bu xahişnamə vasitəsi ilə həmin
ilin 31 oktyabrında Mirzə Kazımbəy Kazan Universitetinin Şərq dilləri üzrə mühazirəçisi kimi fəaliyyətə
başlayır. O, ərəb dili və fars dili dərslərini həftə ərzində üç dəfə, I və II kurslarda tədris edir. M. Kazımbəy
özünün gələcək elmi fəaliyyətini Kazan ziyalıları və cəmiyyəti ilə tanış olduqdan sonra burada davam
etdirmək, gələcəyini burada qurmaq qərarına gəlir. 1826-cı il, 2 aprel tarixində Xarici İşlər Nazirliyindən
Maarif Nazirliyi sisteminə keçid etməklə universitetdə Şərq dilləri mühazirəçisi vəzifəsinə təyin edilmək
barədə knyaz Qolitsına ərizə yazaraq müraciətini bildirir. Kazan universiteti rəhbərliyinə də 1826-cı ilin 18
mayında ərizə yazaraq müraciət edir. Kazan şərqşünaslıq elminin perspektivli inkişafına Şərq dilləri
kafedrasının iki kafedraya bölüşdürülərək türk-tatar dili kafedrasına Kazımbəyin rəhbər təyin olunması şərait
yaradır. 1828-ci ildə ərəb, fars dili ədəbiyyatları kursunu yaratmaqda Kazımbəy böyük səy göstərir və
öhdəsindən gəlir. Məhəmməd Qasım oğlu Mirzə Kazımbəy 1827-1828-ci illər tədris müddətində gördüyü
işləri-Boldirevin müəllifi olduğu fars müntəxəbatını oxuduğunu, eyni zamanda tələbələrə doğru tələffüz
qaydasını öyrətdiyini, tələbələri ilə birgə fəaliyyətləri əsasında bir çox əlyazmalarını araşdırmaqla yanaşı
onlara mövcud xətt növləri və nümunələrini öyrətdiyini, Dövlətşahın “Təzkirətüş-süərap” əsərinin tərcüməsini
və qrammatik qaydalarını başa saldığını, Qurani-Kərimin tərcümə edilməsinə zaman ayırdığını, müxtəlif söz
köklərini müəyyənləşdirdiyini və ən üstün Şərq yazıçılarının yazılarına əsaslanaraq müsəlman cəmiyyətinə
məxsus olan müqəddəs kitabın qəliz hissələrini şərh etdiyini, İbn Xəldun adlı görkəmli ərəb alim-filosofunun
ərəb dilli yazılarını araşdırdığını, eyni zamanda rus dilinə tərcümə etdiyini, məşhur rus tarixçisi və ictimai
xadimi olan Karamzinin yaradıcılığından müxtəlif hissələri ruscadan fars dilinə tərcümə etdiyini qeyd edir.
Kazımbəyin 26 yaşında əhatəli elmi dünyagörüşünə malik olması bütün bu kimi qeydlərdən məlum olur.
Beləliklə, gənc müəllim tələbələrinin Şərq ədəbiyyatına əsaslı marağını formalaşdırmışdır və onlarda müxtəlif
dillərə maraq, həvəs yaratmışdır. “Kazanski vestnikə” jurnalının 1829-cu il buraxılışının dərc olunan
nömrələrindən birində də onun üç il davam edən tərcümə işi əsasında rus dili biliklərinin inkişaf etdiyi, hətta
bir çox ruslardan daha çox dil biliklərinə malik olduğu qeyd edilmişdir. Öyrənməyə başladığı rus dilinə bir
linqvist kimi yanaşması və rus danışıq dilinin vəsaitlərindən istifadə etməklə başa düşülən, tərcümə üslubu ilə
səsləşən sözləri və ifadələri seçməsi fars dilini mükəmməl şəkildə bilən Kazımbəyin elmi fəaliyyətinin bariz
nümunələrindəndir. Məhəmməd Qasım oğlu Mirzə Kazımbəy Kazan şəhərində həyatının 23 ilini yaşamış,
həmin dövrü ümumən Kazan Universitet və gimnaziyasına həsr etmiş, elmi fəaliyyətlə məşğul olmuş, çox
sayda Avropa alimləri və rus alimləri ilə tanış olmuşdur. Mirzə Kazımbəy “Əssab-əs-Səyyarə” əsərinin Rusiya
tarixi üçün əhəmiyyəti haqqında əsərə yazdığı 30 səhifəlik müqəddimədə bəhs etmiş, kitabın dili üzərində
filoloji araşdırmalar aparmış, onun müəllifi Seyid Məhəmməd Rizanın həyatı, mühiti və şəxsiyyəti haqqında
geniş məlumat vermişdir. Kazımbəyin fikrincə, bu tarixi əsər ya Türkiyədə yaşayan Krım tatarı, ya da Türkiyə
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türkü tərəfindən qələmə alınmışıdır. Universitet tələbələri o dövrün türk yazılı ədəbi dilini məxsusən bu kitab
vasitəsilə öyrənirdilər. Kazımbəyin müxtəlif yazarların əsərləri əsasında ərsəyə gətirdiyi “Müqayisəli çıxışlar”
məqaləsi Xalq Maarif Nazirliyinin jurnalında çap edilmişdir. “Əssab-əs-Səyyar” əsərindən alınmış və Rusiya
tarixi ilə bağlı olan bir sıra məqamların tərcüməsi də “Müqayisəli çıxışlar” məqaləsində qeyd edilmişdir.
Kazımbəy “Əssab-əs-Səyyar” adlı əsəri ilə əlaqəli olaraq akademik Dorna yazmış olduğu bir məktubunda
Krım tarixinin onun üçün maraqlı olduğunu və məhz bu səbəblə “Əssab-əs-Səyyar” əsərini tərcümə etməyə
həvəsləndiyini, yeni başladığı dövrlərdə rus dilini yaxşı bilmədiyi üçün işinin ləng getdiyini, mümkün qədər
əsərin orijinalına sədaqətli olduğunu, üç illik tərcümə işi əsasında rus dili biliyinin təkmilləşdiyini qeyd
etmişdir. Kazımbəyin təkidliliyi və əməksevərliyini yüksək dəyərləndirən popeçitelə Rektor Lobaçevski
tərəfindən raport təqdim edilmişdir və beləliklə, Kazımbəyə güvənilərək dosent vəzifəsinin icrası ona həvalə
edilmişdir. Şərq ədəbiyyatı dosenti vəzifəsinin icrası üçün səsvermə yolu ilə Mirzə Kazımbəy seçilmiş olsa da
bu Xalq Maarif Nazirliyi universiteti tərəfindən təsdiqlənməmişdir. Dosent vəzifəsini icra etmək üçün
universitet təhsili və magistr elmi dərəcələrinin lazım olduğunu K.Liveni məktubunda bildirilmişdir. Sadəcə
ənənəvi Şərq təhsili alması Kazımbəyin Avropa tipli universitetin dosenti seçilməsində kifayət deyildi. Puşkin
və Lobaçevskinin israrı ilə Kazımbəyin dosent vəzifəsinə təyin edilməsi üçün universitet şurasından xahiş
olunur ki, M. Kazımbəyə Şərq dilləri ailəsinin hər hansı bir dilində dissertasiya hazırlaması şansı verilsin. Daha
sonra isə rəy üçün Peterburq Akademiyasına göndərilsin və cavab müsbət olduğu təqdirdə dosent vəzifəsinə
M. Kazımbəy təyin edilsin. Mirzə Kazımbəy bu təklifi qəbul edir və fars dilində “Ərəb dilinin və ədəbiyyatının
tarixinə bir nəzər” adlı əsərini yazır, daha sonra isə rus dilində mündəricat və müqəddiməsini tamamlayaraq
popeçitelə təqdim edir. Xalq maarifi naziri Frenin razılığı əsasında Kazımbəyi dosent-professor vəzifəsinə
təsdiq etmişdir. 1831-ci ildə M. Kazımbəy universitetin dosenti vəzifəsinə təyin edilir.
MİRZƏ KAZIMBƏY BİR ŞƏRQŞÜNAS KİMİ
Əliyeva N.S.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: aliyevanigar3001@.gmail.com
M. Kazımbəy, A. Bakıxanov, M. F. Axundzadə və bir çox şəxsiyyətlərin, Azərbaycanı həm şərq, həm
də qərb aləmində tanıdan ziyalıların Rusiyada Şərqşünaslıq elminin inkişafı üzrə xidmətləri haqqında bir çox
qiymətli əsərlər yazılmışdır. Bir sıra tədqiqatçılar Azərbaycan torpağının yetirmələri olan dünyaca məşhur
şəxsiyyətləri “Rusiya şərqşünaslığında Azərbaycan məktəbinin” nümayəndələri kimi yüksək səviyyədə
qiymətləndirmişlər. Azərbaycanın mədəni tərəqqisi və dirçəlişi Mirzə Kazımbəyin yaradıcılığının əsas
məqsədi olmuşdur. Mirzə Kazımbəy elmin müxtəlif sahələrindən Qərbin və Avropanın müxtəlif
nailiyyətlərindən bir nümunə olaraq istifadə etməyin tərəfdarı olsa da Şərq dünyasının özünəməxsus
nailiyyətlərə sahib olması üçün daha çox səy göstərmişdir. Mirzə Kazımbəy düşünürdü ki, inkişafa aparan yol
təqlid deyil, öz üzərində işləməkdir. Bir maarifçi mütəfəkkir kimi Mirzə Kazımbəy Şərqin inkişafına və geniş
müstəvidə nailiyyətlər əldə edəcəyinə inanmış və bu məqsədlə daim çalışmışdır. XIX əsrin ilk dövrlərində
vətənimizin tarixində yeni dövr başladı, torpaqlarımız Rusiya imperiyası tərəfindən işğal olundu və söz yox
ki, bu dövr xalqımızın ictimai və mədəni həyatında mühüm dəyişikliklər yaratdı. Təbii olaraq öz müstəqilliyini
itirən bir xalq üçün bu, faciəvi hadisə idi. Belə bir dövrdə mənəvi qorxu içində olan cəmiyyətin xilası Vətənin
yetişdirdiyi şəxsiyyətlərə bağlı idi. Qədim Azərbaycanın mədəni və savadlı şəxsiyyətlər ölkəsinə çevrilməsinin
müjdəçisi Mirzə Kazımbəyin milli ziyalılarımız arasında xüsusi yeri vardır. Azərbaycanımızı həm şərq, həm
də qərb aləmində tanıdan, dünyada həm şərqşünas, həm pedaqoq, həm də tərcüməçi kimi tanınan Məhəmməd
Qasım oğlu Mirzə Kazımbəy müxtəlif elm sahələrinə gözəl tövhələr vermişdir. Kazımbəy istedadlı şərqşünas
olaraq Rusiya şərqşünaslıq elminin yaradıcılarından biri hesab edilir və dünya çapında həm şərqşünaslıq, həm
də qrammatika sahəsində yeni dövr yaradan bir şəxsiyyət kimi tanınır. Dünya şöhrətli şərqşünas Mirzə
Kazımbəy Kazan Universitetində türk-tatar dilləri müəllimi, eyni zamanda Sankt-Peterburq Universitetində
Şərqşünaslıq fakültəsinin dekanı kimi fəaliyyət göstərmişdir. Görkəmli şərqşünas Məhəmməd Qasım oğlu M.
Kazımbəy yazdığı məktubunda Kazan Universitetinin şurası tərəfindən professor vəzifəsinə tövsiyə edildiyini
və fars dilində islamdan əvvəlki ərəblərin tarixinə aid elmi iş yazmalı olduğunu qeyd etmişdir. Kazımbəyin
Kazan Universitetindəki elmi fəallığına akademik Frenin təqdirəlayiq rəyi də təsir göstərmişdir. Bu səbəblə
Mirzə Kazımbəy öz iş planlarından akademik Frenə də bəhs edir və eyni zamanda akademikə Sədinin
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“Gülüstan” əsərinin farscadan ruscaya tərcümə işini başa çatdırdığı haqqında da məlumat verir. Bu məktubla
yanaşı onun bütün fəaliyyətinə nəzər salsaq peşəkar elmə yeni qədəm qoymuş gəncin necə səy, həvəslə
çalışdığını və böyük nailiyyətlər əldə etdiyini görərik. Mirzə Kazımbəy elmi fəaliyyəti əsasında bir çox elm
sahələrində böyük nailiyyətlər əldə etmişdir, və bu sahələrdən biri də Azərbaycan dilinin və dilçiliyinin
inkişafıdır. Azərbaycan dilinin və dilçiliyinin çiçəklənməsində Mirzə Kazımbəyin “Qrammatika” adlı əsəri
yeni bir dövr yaratmışdır. Dilimizin bütün fonetik, sintaktik və morfoloji quruluşu, eyni zamanda qaydaları
məhz bu əsərdə verilmiş digər türk dilləri ilə müqayisəli şəkildə araşdırılmışdır. İlk dəfə Mirzə Kazımbəy
tərəfindən əsrlərlə mövcud olmuş bu dil dünya elm dövriyyəsində “Azərbaycan dili” olaraq adlandırılmışdır.
Kazımbəy artıq elmi ədəbiyyatla yanaşı öz məktublarında da “Azərbaycan dili” ifadəsini dəfələrlə işlətmişdir.
Şərqşünas Mirzə Kazmbəy akademik Frenə “Dərbəndnamə” əsəri üzərində işlədiyini 1841-ci ildə ünvanladığı
məktubunda bildirir. Məhəmməd Qasım oğlu Mirzə Kazımbəy “Dərbəndnamə” adlı əsəri Azərbaycan dilində
yazdığını da bu məktubunda qeyd edir. “Azərbaycan dili” ifadəsi Mirzə Kazımbəy tərəfindən dünya elmində
“Türk-tatar dilinin qrammatikası” adlı əsərinin nəşr edilməsindən sonra tanınmağa başlayır. Məhəmməd
Qasım oğlu Mirzə Kazımbəy 25 illik bir müddətdə peşəkar şəkildə məşğul olduğu “Konkordans” əsərini
1859-cu ildə nəşr etdirmişdir. Fəaliyyətinə böyük həvəslə yanaşan şərqşünas Mirzə Kazımbəy göndərdiyi
əlyazma haqqında hökumətə müsbət rəy bildirən akademik Frenə məktub vasitəsilə dərin minnətdarlığını
ifadə etmişdir. Görkəmli şərqşünas kimi tanınmış Kazımbəyin elmi iş üslubu ilə bağlı olan məktublarda
maraqlı faktlar mövcuddur. Nümunə olaraq, Kazanda yaşadığı müddət ərzində Qasım oğlu Mirzə Kazımbəy
bir sıra əhəmiyyətli əlyazmaların nüsxələrini çıxartdırmaq fəaliyyəti ilə məşğul olduğu haqda və bu işi daim
yaşlı tatar mollasına tapşırdığı haqda qeyd edir. Sonralar dünyaca tanınmış Mirzə Kazımbəy Sankt-Peterburqa
köçməyə çalışır və işləyərək Şərq dilləri ilə məşğul olmağa can atır.Akademik Fren bu məsələdə Kazımbəyə
dəstək olmasına baxmayaraq, uzun zaman Mirzə Kazımbəyin Sankt-Peterburqa köçməsi və burada pedaqoji
fəaliyyətlə məşğul olmağa başlaması baş tutmamışdır. Mirzə Kazımbəy çox şəxsiyyətlər haqqında eşitsə də
onların az qismi ilə tanış ola bildiyi üçün və çox yerlər haqqında eşidib az qismini görə bildiyi üçün Kazanda
darıxdığını qeyd etmişdir, buna baxmayaraq öz taleyi ilə barışdığını, səbirli olduğunu məktublarından birində
vurğulamışdır. M. Kazımbəy Avropa elmi ilə əsaslı şəkildə tanış olmuş, ərəb, fars, fransız və bu kimi müxtəlif
dilləri yüksək səviyyədə öyrənmişdir. Humanitar və ictimai elmlərin önündə duran əhəmiyyətli, məsuliyyətli
bir iş olaraq şərqşünas Məhəmməd Qasım oğlu Mirzə Kazımbəyin elmi fəaliyyətinin öyrənilməsi, dərindən
tədqiq edilməsi, əsərlərinin, tərcümələrinin araşdırılması və nəşr edilərək tanıdılması, şərqşünaslıq
fəaliyyətinin geniş müstəvidə öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
ORTA MƏKTƏBLƏRDƏ RUS BÖLMƏSİ ÜÇÜN 5-ci SİNİF AZƏRBAYCAN DİLİ DƏRSLİYİNDƏ
MƏTNLƏRİN MƏZMUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Əliyeva P.E.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: parvanaaliyeva83@gmail.com
Dərslik komplekti təlim rus dilində olan ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinifləri üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Dərslik elmi-pedaqoji və məzmun baxımından bir sıra üstün keyfiyyətlərə malikdir.
Varislik prinsipi nəzərə alınmaqla tərtib edilmiş dərslikdə və metodik vəsaitdə standartlara,demək olar
ki,əməl olunmuş,metodik vəsaitdə hər dərsin ayrıca icmalı verilmiş,metodik vəsaitə uğurla seçilmiş imla
mətnləri də əlavə olunmuşdur.
Dərsliyin dili çox sadə və anlaşıqlıdır.Həm nəzəri,həm də praktiki mətnlərdə,demək olar ki,çətin
anlaşılan cümlə konstruksiyaları və dolaşıq fikirlərə rast gəlinir.Dərslik komplekti standartlara uyğun şəkildə
hazırlanmış milli ruhlu dərslik komplektidir.
Dərslikdəki mətnlərin əsas qayəsini müharibəsiz,sülh-əminamanlı həyat,ətraf mühitə qayğı, ana təbiətə
məhəbbət,ağacların spesifik xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi,təbiət cisimləri və hadisələri,meşə
yanğınlarının təbiətə vurduğu zərər,etibarlı dostluq,hər bir işə vicdanla yanaşmaq dünyaca məşhur səyyah
Ceyms Kukun Sakit Okeana səyahəti zamanı yeni kəşf etdiyi ərazilər, “20 Yanvar” və “Xocalı” genosidi və
şəhidləri haqqında,mənəvi dəyərlərimiz,irsimiz, Novruz adət-ənənəsi,Azərbaycanın gəzməli-görməli
yerləri,tarixi memarlıq abidələri və muzeyləri Heydər Əliyev mərkəzinin maraqlı ekspozisiyası və guşələri
təşkil edir.
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Bu mövzularla şagirdlərə uğur qazanmağın yolları,əzmkarlıq,səmimiyyət,təmkinlilik,intizam, ədalət,
qətiyyətlilik,vicdanlılıq kimi ali hisslər aşılanır.
Mətnlərin oxunması zamanı müəllim şagirdləri bəzi hallarda rollu quruplara ayırır və ya mətni davam
etdirir. (Mətnin oxunmasına fasilə verilir və şagirdlər təxəyyüllərinə uyğun hadisələrin davamını təxmin
edirlər),mətni adlandır (şagirdlər məzmundan çıxış edərək mətnə fərqli başlıq seçirlər) və s.üsullardan istifadə
edərək mətnin şagirdlər tərəfindən daha yaxşı qavranılmasına şərait yaradır.
Oxunun düzgün təşkili dedikdə strategiyalı oxu nəzərdə tutulur.Strategiyalı oxu nədir? Strategiyalı oxu
düşünərək oxudur.Strategiyalı oxu zamanı şagird çevik düşünmək,sual vermək,keçmiş biliklərə əsaslanan yeni
biliklər əldə etmək,fikir mübadiləsinə nail olmaq, nəticədə fikri dəqiq müəyyənləşdirmək və ondan həyati
problemlərin həllində bəhrələnmək kimi bacarıqlara yiyələnir.
“Sevimli məktəb” mətnində müəllim şagirdlərin diqqətliliyini yoxlanılması məqsədilə müxtəlif
çalışmalar üzərində işlər aparır.Məsələn:
Çalışma 1: Mətndə aşağıdakı suallardan hansına cavab tapmadınız?
1. Səmədgilin evində dərsə hazırlıq nə vaxt başlamışdı?
2. Səməd senytyabrın on beşini niyə səbirsizliklə gözləyirdi?
3. Səməd niyə çantasını tez-tez yoxlayırdı?
4. Səmədgilin sinfində neçə şagird var idi?
5. Səməd kimlə dostluq edirdi?
6. Səməd müəllimin gəlməsini gözləyərkən hansı hissləri keçirirdi
Çalışma 2: H.Arifin “Mən sülhə səs verirəm” şeirində hansı fikirlər ifadə olunmuşdur? Müəllif nə üçün
sülhün olmasını arzulayır? Şagirdlər bu çalışmanı yerinə yetirərkən ilk növbədə H.Arifin “Mən sülhə səs
verirəm” şeirini düzgün və ifadəli şəkildə diqqətlə oxuyaraq dərk etməli,şeirin əsas mövzusunu,mahiyyətini
şüurlu formada qavrayaraq özlüyündə təhlillər apararaq sülhsevər,mərhəmət,ədalətlilik və s. kimi mənəvi
əxlaqi dəyərlərə yiyələnir.
“Azərbaycan dili ”dərsliyində verilən mətnlər şagirdlərin təxəyyülünün,təfəkkür və nitqinin inkişaf
etdirilməsində mühüm rol oynayır.Məsələn:
Çalışma 3: “Çörək” mətnindən ananın dilindən səslənən atalar sözlərini seçin. Bu çalışmanın köməyi
ilə şagirdlər mətni tam oxuyaraq dərk edir. Mətndə işlənən atalar sözlərini ayırmağı öyrənir.Beləliklə,şagirdlər
mətni öyrənməklə yanaşı atalar sözlərini də ayırd edərək əzbərləyir.
V sinif “Azərbaycan dili” dərsliklərində mətnlərin məzmununun dərk olunmasında tapmacalardan da
istifadə edilir. 2016-cı ildə nəşr edilmiş “Azərbaycan dili” dərsliyində:
Çalışma 4:Şagirdlər tapmacanın cavabını ismin halları üzrə dəyişib yazmalıdır:
İki kürküm var
On qardaşa çatar
Bunu kim tapar?
Deməli,şagirdlər tapmacanın cavabını tapmaqla eyni zamanda dil qaydalarına yiyələnmiş olurlar.
Bir çox mətnlərdə müəyyən sözlər verilmişdir ki,tərkiblərində eyni hərflər buraxılmışdır və şagirdlərdən
həmin sözlərə uyğun gələn hərfləri yerinə qoymaqla oxumaqları tələb olunur.Bu tapşırığın köməyi ilə şagirdlər
tərkibindəki hərfləri tələffüzü ilə yazılışını dəqiq müəyyən etməyi öyrənirlər.
Çətin və maraqlı mətnləri bir neçə dəfə oxumaq təklifi ilə razılaşmaq olar.Dərsliklərin,çətin və
mürəkkəb mətnlərin oxunması zamanı təkrar və dəfələrlə oxu təbiidir.
RUS BÖLMƏSİ ÜÇÜN 5-ci SİNİF AZƏRBAYCAN DİLİ DƏRSLİYİN MƏTNLƏRİNDƏ DİL
QAYDALARININ MƏNİMSƏDİLMƏSİ SİSTEMİ VƏ YERİ
Əliyeva P.E.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: parvanaaliyeva83@gmail.com
Azərbaycan dili fənni şagirdlərin lüğət ehtiyatının zənginləşməsinə,ən zəruri qrammatik
qaydaların,ədəbi tələffüz normalarının öyrənilib tətbiq olunmasına,nitq bacarıqlarının,nitq mədəniyyətinin
formalaşmasına daha geniş imkanlar yaradır.
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Azərbaycan dili fənninin məzmunu dinləyib-anlama və danışma,oxu,yazı,dil qaydaları məzmun
xətlərindən ibarətdir.Hər bir məzmun xətti üçün ayrı-ayrı məzmun standartları müəyyən edilmişdir.Müasir
dərslikdəki materiallar da bu məzmun xətlərini əhatə edir.
“Azərbaycan dili” dərsliyi özündə oxu,yazı və qrammatik qaydaları birləşdirir.Dərslikdəki bölmələr və
bölməyə aid olan mətnlər tədris prosesində bir-biri ilə sıx şəkildə bağlıdır.Azərbaycan dili fənni şagirdlərə
sözlərin fonetik,orfoqrafik,orfoepik,leksik normaları və qrammatik quruluşu haqqında ilkin anlayış verir.
Şagirdlər yeni mətni oxuduqca ilk növbədə mətnin məzmununu müəyyən edir,xüsusi rənglərlə
işarələnmiş yeni söz və söz birləşmələri ilə tanış olur,sualların hansının mətnə uyğun olub olmamağını
müəyyənləşdirir,mətni danışmaq üçün qeyd edilmiş planla tanış olur,mətndə altından xətt çəkilmiş sözlərə
suallar verir,omonim,sinonim,antonimləri müəyyənləşdirir,müxtəlif nitq hissələrinin suallarına cavab verən
sözləri seçərək,qruplaşdırıb yazır,altından xətt çəkilmiş sözləri kök və şəkilçiyə ayırır,mətndən seçilmiş
sözləri,söz birləşmələrini və cümlələri azərbaycan dilinə və ya rus dilinə tərcümə edir,mətnin nəticəsini çıxarır.
Dərslikdə şagirdlər xüsusi qrammatik qaydalarla tanış olurlar.Qaydaları mənimsətmək üçün mətnlər üzrə
tapşırıqlar verilir və həmin qaydalar bu tapşırıqlar əsasında öyrənilir.
Dilimizdə işlətdiyimiz sözlərin bəziləri əşyaları-Qarabağ,Günay,ağac,ev.., bəziləri əlaməti-yaşıl, böyük,
ağıllı…, bəziləri hərəkəti-dincəlir, oxuyur,baxdı…,bəziləri miqdarı-əlli, səkkiz, yeddi,çoxlu… və s. ifadə
edir.Sözlərin belə qrupları nitq hissələri adlanır.
2016-cı ildə nəşr edilmir Azərbaycan dili dərsliyində dil qaydaları sistemli şəkildə verilib:
1)Nitq hissələri [1.s13]
2)İsim [1.s16].
3)Tək və cəm isimlər [1.s.22].
4)Ümumi və xüsusi isimlər [1.s.31]
5)İsmin halları [1.s.38]
6) “ky”, “qg” əvəzlənməsi [1.s.46,s.65]
7) Sifət.Əlamət və keyfiyyət bildirən sözlər [1,s 70]
8)Say [1.s.77]
9)Əvəzlik [1.s.96]
10)İşarə əvəzlikləri[1.s.124]
11)Sual əvəzlikləri[1.s.130]
Qaydaları mənimsəmək üçün mətnlər və bu mətnlər üzrə tapşırıqlar verilib ki, şagirdlər həmin
tapşırıqları yerinə yetirməklə dil qaydalarına da yiyələnmiş olurlar.
Rus dilində bəllidir ki,bütün canlı varlıqlar ктo?(kim?) sualına cavab verir.
Məsələn: кoшка (ктo?), дедушка (ктo?),заяц(ктo?),вoлк (ктo?),люди (ктo?) və s.
Lakin rus dilindən fərqli olaraq Azərbaycan dilində isə yalnız insan anlayışı bildirən sözlər kim? sualına
cavab verir.Bu qaydaya uyğun dərslikdə 2 tapşırıq verilib.Məsələn:
Çalışma 15: Şeirdəki kim? sualına cavab verən sözləri seçib yazın.Həmin sözlərə artırılan şəkilçilər bu
sözlərin sualını dəyişirmi?Fikirlərinizi əsaslandırın. [1.s.18].
Çalışma 11: Şagirdlərdən “Şirvanşahlar sarayı” mətnindən hara? sualına cavab verən bir neçə söz tapıb
dəftərlərinə yazıb və cümlələrdə işlətmək tələb edilir. [1,s.31]
Şagirdlər “Qonaq” mətnindəki “tütək” sözünün yazılışına diqqət yetirsələr,görərlər ki, sonu “k”samiti
ilə bitən sözlərə saitlə başlayan şəkilçi artırıldıqda “k”“y” əvəzlənməsi baş verir.Məsələn:çiçəkçiçəyin,çiçəyi, çiçəyiniz...Sözə samitlə başlanan şəkilçi qoşulduqda isə sözün son samiti dəyişmir.
Məsələn:çiçəklər, çiçəkdən, çiçəklik, çiçəkdir...Məsələn:
Çalışma 16:Şagirdlərdən buraxılmış hərfləri əlavə edib,sözləri dəftərlərinə köçürmələri tələb edilir:k,
yoxsa y? Bər..dən,çiçə..i, yemədi..ləri,bəzə..li,köynə..im,bişirəcə..lər [1,s.53]
Əsas nitq hissəsi olan sifətlə bağlı dərslikdə 19 tapşırıq verilib.Nümunə kimi birini göstərmək olar.
Çalışma 17: Şagirdlərdən boşluqların yerinə uyğun sözləri artırmaqla atalar sözlərini köçurməkləri tələb
olunur.Onların mənalarına fikir verin.[1,s.70]
1)
dostun olunca,
düşmənin olsun.
2)İlanın
da lənət,
da.
3)Dostu
gündə sınayarlar.
4)
başda ağıl olmaz.
5)Dostsuz insan
quş kimidir.
KÖMƏKÇİ: yaman,ağıllı,qanadsız,ağına,ağılsız,qarasına,acıqlı
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Sayla bağlı isə 14 tapşırıq verilib.Nümunə kimi:
Çalışma 7:Şagirdlərdən verilmiş sayları sözlə yazmaq tələb edilir.
7,8,9,20,50,56,80,115,1956, 2013[1,s.96]
Nümunələrdən gördüyünüz kimi,saylar,aid olduğu sözdən əvvəl işlənir.
Uşaqlar tez-tez öz nitqdində mən,sən,o, siz, həmin, bu,onlar, heç nə,necə, özüm, bütün, birisi,kimi və s.
kimi sözlərdən istifadə edirlər.Bu sözlər əvəzliklər adlanır.Dərslikdə əvəzliklər və onların növlərinə aid 14
tapşırıq verilib ki,onlardan birini nümunə kimi göstərmək olar.
Çalışma 17:Şagirdlər xətlərin yerinə “o,bu” sözlərindən uyğun gələnini yazıb və cümlələri rus dilinə
tərcümə etməlidir.
1)Anam
məktəbdə işləyir.
2)
qızın qardaşı əlaçıdır.
3)
tapşırıq vaxtında yerinə yetirildi.
4)
hasarı kim uçurdu? [1,s123]
“Azərbaycan dili” dərsliyində verilən mətnlər şagirdlərin təxəyyülünün,təfəkkür və nitqinin inkişaf
etdirilməsində,dil qaydalarının mənimsədilməsində,onların mənəvi aləminin formalaşmasında və həmçinin
oxu vərdişlərinin inkişaf etdirilməsində mühüm rol oynayır.
Ədəbiyyat:
1. Abdullayeva H.,Əfəndiyeva İ.,Ələsgərova M. “Azərbaycan dili 5”, “Kövsər” nəşriyyatı,Bakı 2016
2. Bektaşı S., Abdullayeva Y., Əhmədova S.Ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinfi üçün “Azərbaycan dili
(tədris dili kimi) fənn üzrə müəllim metodik vəsait.Bakı,Şərq-Qərb,(2020),160 səh.
3. Azərbaycan Respublikasının Ümumtəhsil məktəbləri üçün Azərbaycan dili (Dövlət dili kimi) fənni
üzrə təhssil proqramı (I-XI siniflər) Bakı 2013
4. Kərimov Y. Ana dilinin tədrisi metodikası. Bakı,2003
UŞAQLARIN NİTQİNİN İNKİŞAFINDA MÜƏLLİM, TƏRBİYƏÇİ VƏ VALİDEYNLƏRİN ROLU
Əliyeva S. İ.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: sekine.eva97@gmail.com
İnsanın nitq mədəniyyətinə malik olması onun mədəni yetkinliyinin əsas sübutudur. Bu səbəbdən nitq
inkişafına erkən yaşlardan başlamaq bugünkü dövrdə həm təhsil sisteminin, həm də hər bir ailənin qarşıya
qoyduğu əsas məqsədlərdən biridir.
Müasir dövrdə elm və texnikanın inkişafı, dəyişən dünyanın tələbləri nitqin inkişafını da zəruri edir. Bu
prosesin əsası ailədə qoyulur və məktəbəqədər müəssisələr, məktəb, ali təhsil müəssisələri, hər bir konfranslar,
tədbirlər, yığıncaqlar, yarışlar -başqa sözlə, iştirak etdiyimiz hər bir sahə bizdən mükəmməl bir nitqə sahib
olmağı tələb edir. Nitqin insan həyatındakı rolu çox kiçik yaşlarından başlayır. 6-7 aylıq bir uşaq yaşlılarla
emosional ünsiyyətdə olur və bu proses davam edərək sonrakı dövrlərdə də onun ətraf aləmlə münasibətində
xüsusi rol oynayır.
Müasir dövrün tələbi olan mükəmməl nitq üçün onun düzgünlüyü, dəqiqliyi, təmizliyi, aydınlığı,
məntiqi ardıcıllığı, gözəlliyi, zənginliyi, sadəliyi, yığcamlığı, ifadəliliyi kimi normalara əməl olunmalıdır.
Əlbəttə, burada ən mühüm məqam nitqin bu tələblərini erkən yaşlardan uşaqlara aşılamaqdır.
Ümumiyyətlə, nitqin inkişafı dedikdə, anadan olandan uşağın müxtəlif səsləri tələffüz etməsi, nisbətən
sonra yaşlıların nitqini qavraması, öz fikirlərini ifadə etməyə başlaması, qırıq-qırıq sözlərdən istifadə etməsi,
hətta 2 yaşlı uşaqların artıq sadə cümlələr qurması, məktəbəqədər yaş dövründə ətraf aləmlə, yoldaşları ilə
münasibəti nəzərdə tutulur. Uşaq inkişaf etdikcə onun sinir sistemi də inkişaf edir, təfəkkürü formalaşır, nitqi
daha aydın və səlis olur. Nisbətən böyük yaşlı uşaqlar ana dilinin zəngin lüğət tərkibindən istifadə etməklə
yanaşı, eyni zamanda dilin qrammatik normalarına əsaslanan bir nitqə malik olurlar. Uşaqlarda yaradıcı
təxəyyül inkişaf edir, onlar öyrənməyə, axtarışlar etməyə cəhd edirlər. Bu yaşda uşaqların çoxlu suallar
verməsi də bununla əlaqəlidir.
Sözsüz ki, uşaq nitqinin kortəbii inkişafına ümid bəsləmək olmaz. Hər bir uşağın nitqinin ədəbi dilin
normalarına uyğun inkişafını təmin etmək lazımdır ki, onların düzgün tələffüz qaydalarına əsaslanan ünsiyyət
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prosesi inkişaf etsin. Düzgün nitq inkişafı şəxsiyyətin formalaşmasının da əsas amilidir. Bu prosesdə müəllim
və tərbiyəçilərin üzərinə olduqca böyük məsuliyyət düşür. Onlar uşaq şəxsiyyətinin, əsasən də, onların nitqinin
inkişafına istiqamətlənən tədbirlər həyata keçirməlidirlər.
Məktəbyaşlı uşaqların fəaliyyəti və nitqi üzərində aparılan müşahidələr göstərmişdir ki, öz başına
buraxılmış uşağın inkişafı ilə məktəbəqədər müəssisələrdə tərbiyə alan uşağın inkişafında fərq var. Buna
baxmayaraq, məktəbəqədər müəssisələrdə və sonrakı pillələrdə uşaqlar nitq bacarıqlarına yiyələnsələrdə,
onların tam nitq mədəniyyətinə yiyələndiyini deyə bilmərik. Nitq mədəniyyəti nitqin düzgünlüyünü,
təmizliyini, ədəbi dilin normalarına uyğun tələffüzünü, sözlərin dəqiq və yerində işlədilməsini tələb edir. Bu
baxımdan ibtidai sinif müəllimləri şagirdlərin nitqi üzərində aparılan müşahidələrə əsasən onların düzgün nitq
mədəniyyətinə yiyələnməsinə çalışmalıdırlar.
Nitq inkişafı məsələsi bir çox elmlərə nüfuz etdiyi üçün demək olar ki, onun araşdırılması hər bir elmin
əsas tədqiqat proseslərinin mərkəzində dayanır. Bu sahə ilə bağlı istər Azərbaycanda, itərsə də dünya
ölkələrində kifayət qədər məqalələr, monoqrafiyalar və elmi əsərlər yazılmış, tədqiqat işləri aparılmışdır.
Görkəmli pedaqoq, psixoloq, sosioloqların, eləcə də filosof və ədəbiyyatşünasların orijinal elmi əsərləri
meydana gəlmişdir.
Sözsüz ki, uşaq nitqinin inkişafı və bu sahə ilə bağlı tədqiqatların aparılması Azərbaycan pedaqoji
fikrinin də diqqətindən kənarda qalmamışdır. XIX əsrin görkəmli maarifçi-pedaqoqlarından A. Bakıxanov,
M.F.Axundov, A.O.Çernyayevski, F. Ağazadə, S.Ə.Şirvani, M.Ə.Sabir, N. Nərimanov, F. Köçərli, A. Şaiq,
A. Səhhət kimi ədiblərimiz istər elmi, istərsə də bədii əsərləri ilə Azərbaycan pedaqoji fikrinin inkişafına öz
töhfələrini vermişlər. Bu yazıçılarımızın bədii məhsulu olan bir-birindən gözəl uşaq ədəbiyyat nümunələri həm
uşaqların mənəvi aləminin zənginləşməsində əvəzsiz rol oynamış, həm də nitq inkişafında bədii ədəbiyyatın
əhəmiyyətini artırmışdır. Əlbəttə ki, sənətkarlarımızın zəngin ədəbi irsi sonrakı dövrlərdə də Azərbaycan
ədəbiyyatının, xüsusilə də, uşaq ədəbiyyatının inkişafına öz təsirini göstərmişdir.
Ümumiyyətlə, hər bir insan dövrün tələbi olan gözəl nitq mədəniyyətinə yiyələnmək üçün daim öz üzərində
çalışmalıdır. Bu cəhətdən kiçik yaşlı uşaqların, məktəblilərin nitq prosesinin inkişafında valideynlər, tərbiyəçi
və müəllimlərin rolu böyükdür.
KƏMİYYƏTLƏRİN ÖLÇÜ VAHİDLƏRİ SİSTEMLƏRİ HAQQINDA
Əli-zadə F.Z.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: teacher_fariza@mail.ru
Beynəlxalq vahidlər sistemi 1960-cı ildə çəkilər və ölçülər üzrə XI Baş Konfransı tərəfindən qəbul
edildi, sonrakı bəzi konfranslarda Beynəlxalq vahidlər sistemində bir sıra dəyişikliklər edildi. Beynəlxalq
vahidlər sistemi (BS) özündə yeddi əsas fiziki kəmiyyət, iki əlavə vahid və bir sıra törəmə vahidlərini
birləşdirir.
Əsas vahidlər kiloqram, metr, saniyə, mol, kelvin (K), amper (A) və kandeladır (kd). BS-də bu vahidlər
müstəqil ölçülərə sahibdirlər, yəni əsas vahidlərdən heç birini başqalarından almaq mümkün deyil.
Törəmə vahidlər əsas vahidlərdən vurma və bölmə kimi cəbri əməliyyatlardan istifadə edərək əldə edilir.
BS-də əldə edilən vahidlərdən bəzilərinin öz adları var, məsələn, radian.
Ön sözlər vahid adlardan əvvəl istifadə edilir. Bu, ölçü vahidlərin əsası 10 olan tam üstlü qüvvətə
vurulması və ya bölünməsi deməkdir. Məsələn, “kilo” prefiksi 1000-ə (kilometr = 1000 metr) vurmaq
deməkdir. BS-də ön sözlərə onluq prefikslər də deyilir.
BS fransız alimləri tərəfindən yaradılmış və ilk dəfə Böyük Fransız İnqilabından sonra geniş tətbiq
olunmuşdur. Metrik sistemin tətbiqinə başlamazdan əvvəl vahidlər bir-birindən asılı olmayaraq seçilirdi, buna
görə bir vahiddən digərinə keçmək çətin idi. Bundan əlavə, fərqli yerlərdə, bəzən eyni adlarla fərqli
vahidlərdən istifadə edilirdi. Metrik sistem əlverişli və vahid ölçü və çəkilər sisteminə çevrilməli idi.
1790-cı illərin əvvəllərində metrin və kiloqramın müvəqqəti standartları Fransada hazırlandı.
Standartların nüsxələri, xüsusilə ABŞ-a göndərildi, lakin nüsxələr olan gəmi ingilis quldurları tərəfindən
tutuldu və Amerikaya çatmaları mümkün olmadı. Bu da BS-nin Amerikada bu günə qədər yaxşı inkişaf
etməməsinə səbəb oldu.
1799-cu ildə Fransada iki standart hazırlanmışdır – uzunluq vahidi (metr) və kütlə vahidi (kiloqram).
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1832-ci ildə alman riyaziyyatçı Karl Gauss vahid sistemlərinin qurulması üçün elmi əsasları inkişaf
etdirdi və yeni bir sistem (SQS – santimetr, qram, saniyə) yaratdı. Uzunluğu, kütləni və zamanı əsas fiziki
kəmiyyətlər, millimetr, milliqram və saniyəni əsas vahidlər kimi götürdü. Sonradan bu sistem BS-nin inkişafı
üçün böyük rol oynadı.
1875-ci ildə on yeddi dövlətin nümayəndələri tərəfindən Metrik Konvensiyası imzalandı ki, bununla da
metr və kiloqram üçün beynəlxalq standartların hazırlanması üzərində işin başlamasında böyük rol oynadı.
1889-cu ildə SQS kimi MKS (metr, kiloqram, saniyə) qəbul edildi. Bu sistemə metr, kiloqram və saniyə
vahidləri daxil idi. Çünki bu vahidlər praktik istifadə üçün daha əlverişli hesab olunurdu. Daha sonra elektrik
və optik sahədəki fiziki kəmiyyətlər üçün əsas vahidlər təqdim edildi.
Bəzi ölkələr BS-ni qəbul etməmiş və ya qismən qəbul etmiş və ingilis ölçülər sistemini və ya oxşar
vahidləri istifadə etməyə davam edirlər.
VAXT VƏ ZAMAN ANLAYIŞININ MEYDANA GƏLMƏSİ
Əli-zadə F. Z.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: teacher_fariza@mail.ru
Min illər əvvəl insanlar təbiətdə çox şeyin təkrarlandığını gördülər: günəş şərqdə doğub qərbdə batır,
yay qışı əvəz edir və əksinə. Onda ilk zaman vahidləri – gün, ay və il yarandı. Ən sadə astronomik alətlərin
köməyi ilə bir ildə təxminən 360 gün olduğu və 30 gün ərzində ayın siluetinin bir dolunaydan digərinə bir
dövrü keçdiyi aşkar edildi. Buna görə Xaldey müdrikləri altmışlıq say sistemini əsas götürdülər: gün 12 gecə
və 12 gündüz saatlarına, dairə 360 dərəcəyə bölündü. Hər saat və hər dərəcə 60 dəqiqəyə, hər dəqiqə isə 60
saniyə bölündü.
Lakin sonrakı daha dəqiq ölçmələr ümidsiz şəkildə bu mükəmməlliyi pozdu. Dünyanın 365 gün, 5 saat
48 dəqiqə və 46 saniyədə Günəş ətrafında tam bir dövür etdiyi ortaya çıxdı. Digər tərəfdən, Ayın Yer ətrafında
dövr etməsi 29.25 ilə 29.85 gün arasında davam edir. Hər hansı bir ulduz seçin və göydəki yerini düzəldin.
Eyni yerdə ulduz bir gündə, daha dəqiq 23 saat 56 dəqiqədə görünəcək. Uzaq ulduzlara nisbətən ölçülən
günlərə ulduz günləri deyilir (qəti şəkildə desək, sideral gün, ekinoks bərabərliyinin iki ardıcıl üst zirvəsi
arasındakı zaman aralığıdır). Daha 4 dəqiqə hara gedir? Həqiqət budur ki, Yerin Günəş ətrafında hərəkəti
sayəsində dünyadakı bir müşahidəçi üçün ulduzların fonunda gündə 1° dəyişir. Onu “yaxalamaq” üçün Yer
kürəsinə bu 4 dəqiqə lazımdır.
Günəşin yer üzündə görünən hərəkəti ilə əlaqəli günlərə günəş günləri deyilir. Günəşin bu meridianın
alt kulminasiya nöqtəsindən başlayırlar (gecə yarısı). Günəş günləri eyni deyil – yerin orbitinin ekssentrikliyi
səbəbindən, qışda şimal yarımkürəsində bir gün yaydan daha az, cənub yarımkürəsində isə əksinə davam edir.
Bundan əlavə, ekliptik müstəvisi yerin ekvatoru müstəvəsinə əyilir. Buna görə ortalama 24 saatlıq bir günəş
tətbiq edildi.
Beləliklə, Yer öz oxu ətrafında 23 saat 56 dəqiqə ərzində bir dövr edir. 24 saat – orta bir günəş günü –
Yerin Günəşin mərkəzinə nisbətən dövür vaxtı. İnsan günəş saatına uyğun olaraq yaşayır və işləyir. Digər
tərəfdən, astronomların müşahidələrini təşkil etmək üçün kənar vaxta ehtiyacları var.
Eyni meridianda yerləşən şəhərlərdə eynidir, ancaq paralel boyunca hərəkət edərkən dəyişəcək. Yerli
vaxt gündəlik həyat üçün əlverişlidir – müəyyən bir ərazidə gecə ilə gündüzün dəyişməsi ilə əlaqələndirilir.
Bununla birlikdə nəqliyyat kimi bir çox xidmət eyni zamanda işləməlidir.
Beləliklə, Rusiyadakı bütün qatarlar Moskva vaxtına uyğun hərəkət edir. Qarışıqlığın qarşısını almaq
üçün Greenwich Time (UT) konsepsiyası təqdim edildi. Bu Greenwich Rəsədxanasının yerləşdiyi baş
meridianın yerli vaxtıdır. Ancaq ruslar londonlularla eyni vaxtda yaşamağı əlverişsiz hesab edirlər. Standart
vaxt fikri belə ortaya çıxdı. 24 Yer meridianı seçildi (hər 15 dərəcədə). Bu meridianların hər birində zaman
ümumdünya vaxtından tam saat sayı ilə fərqlənir, dəqiqə və saniyə Qrinviçlə üst-üstə düşür.
Bu meridianların hər birindən hər iki istiqamətdə 7,5° ölçüldü və zaman zonalarının sərhədləri çəkildi.
Saat qurşaqları daxilində zaman hər yerdə eynidir. Ayrı-ayrı yaşayış məntəqələrinin bir anda iki saat
qurşağında olmasının qarşısını almaq üçün zonlar arasındakı sərhədlər bir qədər dəyişdirilmişdir: əyalətlər və
bölgələrin sərhədləri boyunca çəkilmişdir.
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KİÇİKYAŞLI MƏKTƏBLİLƏRİN VƏTƏNİN TƏBİƏTİNİN VƏ SƏRVƏTLƏRİNİN
QORUNMASI RUHUNDA TƏRBİYƏSİ
Güldost Ş.V.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: seker.ehmedova.97@mail.ru
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında deyilir ki , ətraf mühitin mühafizəsi hər kəsin borcudur.
Deməli , təbiəti qorumaq hər bir Azərbaycan vətəndaşının müqəddəs borcudur.
Şagirdləri Vətənin təbiətinə və sərvətlərinə hörmət , məhəbbət ruhunda tərbiyə etmək pedaqoqlar ,
müəllimlər, tərbiyəçilər qarşısında qoyulmuş mühüm vəzifələrdəndir. Ekoloji tərbiyənin formalaşdırılması
fasiləsiz olaraq ailədən, uşaq bağçalarından başlayaraq, orta məktəblərdə, və nəhayət, ali məktəblərdə
aparılmalıdır. Məktəblilər öyrəndikləri fənlərdən , iştirak etdikləri tədbirlərdən , yarışlardan əldə etdikləri
biliklər sayəsində düzgün dərk etməlidirlər ki , torpaq , vətən müqəddəsdir.
İnsan üçün vacib olan və təbii yolla yaranmış yaşayış vasitələrinə təbii sərvətlər deyilir . İçdiyimiz su ,
nəfəs aldığımız təmiz hava , yediyimiz təbii məhsullar bunlar hamısı təbii sərvətlərimizdir. Belə ki ,
bəşəriyyətin gələcəyi və istehsalat bu təbii sərvətlərdən asılıdır.
İnsanlar zaman keçdikcə , dünyanı gəzib tanıdıqca təbiətin qanunları haqqında müxtəlif elmlər
yaratmışlar . Bu elmlər təbiəti kəşf etdikcə daha da zənginləşir. Təbiətin insanı sağlamlaşdıran tərəfi vardır .
Dağların , meşələrin təmiz havası , bulaqların saf suyu və digər təbii vasitələr insanı sağlamlığına olduqca
xeyirdir və bir çox xəstəliklərin çarəsidir.
Təbiətin müalicəvi xeyrinden əlavə tərbiyəvi cəhəti də vardır. Belə ki , təbiətlə ,torpaqla məşğul olmaq
, heyvanlarla , bitkilərlə maraqlanmaq, onlari bəsləmək insanda mülayimlik , xeyirxahlıq , mehribanlıq kimi
xüsusiyyətlərin yaranmasına səbəb olur. Deməli , ekoloji tərbiyə günümüzün çox diqqət yetirilən aktual
məsələlərindəndir . Təbii ki , sağlam cəmiyyət , sağlam həyat sağlam ekologiya deməkdir.
Ekoloji tərbiyə erkən yaşlardan başlamalıdır . Kiçik yaşlardan uşaqları təbiətə qayğı , sevgi , təbii
sərvətlərə qarşı məsuliyyət , mühafizə və eyni zamanda onlardan düzgün istifadə ruhunda tərbiyə etmək
lazımdır . İnsan təbiəti qoruduqca onun sərvətlərinin çoxalmasına və daha faydalı istifadəsinə səbəb olur . Hər
bir insanın vətəndaşlıq və vicdan borcudur ki , təbiəti mühafizə edib ona qayğı göstərsin . Kiçik yaşlardan əgər
ekoloji tərbiyəyə diqqət edilməzsə , uşaqlarda təbiətə qarşı laqeydlik hökm sürəcək , həmçinin təbiətin
faydalarını , gözəlliklərini duya və dərk edə bilməyəcəklər. Bugün təbiətin qorunması dünya xalqlarını narahat
edən qlobal problemlərindən biridir . Bir çox ölkələrlə ətraf mühitə zərər verənlərə , onu korlayanlara qarşı
ciddi tədbirlər görülür və sərt cəzalar verilir.
Vətənimiz , doğma yurdumuz Azərbaycan gözəlliklər diyarıdır , insanı valeh edən , ürəyini oxşayan
mükəmməl təbiəti , bitki örtüyü , heyvanlar aləmi vardır. Bütün bu gözəlliklərin qayğısına qalmalı , onu
qorulamalı , ona dəyər verilməlidir. Gözəl təbiətimiz Ulu Tanrının bizə bəxş etdiyi möcüzəvi hədiyyədir . Bu
hədiyyəni korlamaq , zərər vermək , diqqət göstərməmək vicdansızlıqdır. Uşaqlarımıza da doğma yurdumuzu
sevdirməli , onun gözəllikləri ilə tanış etməli , təbiəti mühafizə ruhu aşılanmalıdır.
Təbiətin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunlarında deyilir : “Respublika
vətəndaşları təbiəti qorumalı ,onun sərvətlərini mühafizə etməlidirlər.” Axı təbiəti qorumaq , ona qayğı ilə
yanaşmaq, eyni zamanda ictimai mülkiyyətə vicdanla yanaşmaq , vətəndaşların öz şəxsi mənafe və
hüquqlarının mühafizəsinə qayğı deməkdir .”
EKOLOJİ TƏRBİYƏDƏ AİLƏNİN ROLU
Güldost Ş.V.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: seker.ehmedova.97@mail.ru
Ətraf mühitin qorunması müasir dövrün qlobal problemlərindən biridir. Həmin problemin həlli insanın
və təbiətin qarşılıqlı münasibəti və fəaliyyəti ilə əlaqəlidir. Ətraf mühiti dərindən dərk etmək üçün də insanları
ekoloji biliklərlə təmin etmək lazımdır. Bu prosesdə əsas rol müəllimlərin və valideynlərin üzərinə düşür.
Belə ki, ekoloji tərbiyə həmçinin şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafında önəmli rol oynayır.
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İnsan təbiətin bir hissəsidir. Ekoloji tərbiyə də insanın təbiətə qarşı sevgisinə , məsuliyyətinə , onu
mühafizə hissinə əsaslanır . Təbiət insanın yaşama mənbəyidir. Təbiət öz sərvətləri ilə insanın müəyyən vacib
tələbatlarını ödəyir, yaşaması üçün lazım olan şəraiti yaradır. Lakin bəzən insan lazımi biliyi olmadığından və
ya digər səbəblərdən ətraf mühitə ciddi ziyan vurur. Sənaye və kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı vacib olan
ekoloji qaydalara riayət edilmədiyinə görə tullantılar havanı , suyu, torpağı və s. çirkləndirir. Bütün bunlar isə
insan sağlamlığında ciddi problemlər yaranmasına səbəb olur.
Belə problemlərin qarşısını almaq üçün uşaqları kiçik yaşlardan ekoloji biliklərlə silahlandırmaq
lazımdır. Onlara təbiətə qayğı , məsuliyyət , sevgi hissi aşılanmalıdır. Ailələr kiçik yaşlardan uşaqları təbiət
hadisələri ilə tanış etməli , onlara canlılar aləmini – heyvanları , bitkiləri , ağacları , çiçəkləri və s. sevdirməlidir.
Uşaqlarda xeyirxahlıq, mərhəmət , mehribanlıq hissləri formalaşdırılmalıdır.
Uşaqlarda ekoloji mədəniyyəti formalaşdırmaq üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə etmək olar. Ailədə
uşaqlarla birlikdə təbiət hadisələri, bitkilər və ya heyvanlar haqqında olan sənədli filmlərə baxmaq , uşaqları
zooparka , müxtəlif bitkilər yetişdirilən parklara , bağlara , meşələrə aparmaq ,yaşlarına uyğun heyvanlar
yaxud bitkilər haqqında olan kitablardan istifadə etmək uşaqların ekoloji bilikləri daha yaxşı dərk etməsinə
şəraiti yaradacaqdır. Ekoloji tərbiyənin praktik olaraq daha dərindən dərk olunması üçün evdə heyvan
bəsləmək , otaq bitkiləri yetişdirmək , uşaqlardan öz otaqlarını mütəmadi təmizləməyi , zibilləri zibil qutusuna
atmağı tələb etmək faydalı olacaqdır. Təbiətin gözəl guşələrinə birgə səyahət etmək, uşaqları maraqlandıran
suallara düzgün cavab vermək, qurumuş çaylar, çirklənmiş sular, natəmiz küçələr və sair barədə onlara
məlumat vermək, gözəl təbiətin hansı yollarla bu hala düşdüyünü onlara ətraflı şəkildə izah etmək də vacibdir.
Yalnız bu vasitələrlə ətraf mühitin qorunması uğrunda əsl şəxsiyyət tərbiyə etmək mümkündür. Ekoloji
fəaliyyət olmadan ekoloji bilikləri aşılamaq mümkün olmaz.
Təbiətin gözəllikləri insanın zövqünü oxşayır. Öz yurdunun vətəninin gözəlliklərini məsuliyyətlə
yanaşmaq , onu qorumaq , qayğısına qalmaq kimi keyfiyyətlər uşaqlar tərəfindən daha yaxşı
mənimsənilməlidir. Bunun üçün uşaqlara vətənə sevgi , hörmət, qayğı hissi ötürülməlidir.
Təbiətlə insan lap kiçik yaşlarından qarşılıqlı əlaqədə olur. Və əslində, məhz təbiət də bizim ilk
müəllimimizdir. Ona görə də , təbiətə hörmətlə , qayğıyla, həssas yanaşmaq lazımdır. Ekoloji tərbiyəyə daha
çox zaman və diqqət ayrılmalıdır ki , uşaqlar indi və gələcəkdə öz vətənlərini , onun təbiətini , sərvətlərini
qorumağı bacarsınlar.
ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİNDƏ ÇOXSAYLI ZƏKA NƏZƏRİYYƏSİ
Haxverdiyeva G.A.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: Gulnurhyeva@gmail.com
İnteqrasiya olunmuş təlim-tədris yanaşmasına görə ənənəvi təcrübələr əvəzinə şagirdlərin qavrayış və
ifadə bacarıqlarını stimullaşdıran müasir tədris yanaşmaları, metod və üsullarından istifadə edilməlidir.
Ədəbiyyat və həyat həqiqətləri, yazılı nitq, şifahi nitq mövzusu ilə əlaqəli davranışları təmin etməyi hədəfləyən
bir təlim təbiətinə uyğun müxtəlif vasitələrdən istifadə edilməlidir. Bu işdə, inteqrasiya olunmuş təlim-tədris
yanaşmasının çoxsaylı perspektivlərinə əsaslanaraq, konstruktivizm yanaşması, çoxsaylı zəkalar nəzəriyyəsi
və tam öyrənmə modeli olan üç təlim-tədris yanaşmasının prinsipləri qəbul edilib. Konstruktivizm yanaşması,
çoxlu zəka nəzəriyyəsi və tam öyrənmə modeli prinsipləri, bu tədris planı üçün zəruri hədəfləri və davranışları
seçərək, inteqrasiya edilmiş tədris-öyrənmə yanaşmasına uyğun olaraq müasir dil və ədəbiyyat tədris proqramı
modelinin hazırlanacağı prinsipləri müəyyənləşdirmək üçün xüsusi bir rol oynayır.
Çoxsaylı zəka nəzəriyyəsi, Gardnerin Boston Universiteti Tibb Fakültəsi və Boston Təqaüd İdarəsi Tibb
Mərkəzində apardığı araşdırmaların nəticəsidir ki, burada normal və istedadlı uşaqların idrak bacarıqlarının
inkişafını və beyin zədələnməsindən qaynaqlanan zehni xəstəlikləri araşdırmışdır. Çoxsaylı zəka nəzəriyyəsinə
görə hər insanda hər cür zəka sahəsi var. Fərdi xüsusiyyətlərdən asılı olaraq, bu zəka sahələri hər fərddə fərqli
nisbətlərdə inkişaf edir. Çoxsaylı zəka nəzəriyyəsi zəka anlayışının məzmununu genişləndirmişdir. Çoxsaylı
zəka nəzəriyyəsinə görə insanlarda səkkiz fərqli zəka sahəsi var:
1. Şifahi zəka: Sözləri yazılı və şifahi şəkildə təsirli şəkildə istifadə etməkdə müvəffəq olan insanlarda
görülür. Bu zəkada olan insanlar dili faydalı, yaradıcı və ifadəli formalara çevirə, özlərini effektiv izah edə
bilirlər.
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2. Məntiqi-riyazi zəka: Cisimlərin necə işlədiyi ilə maraqlanan və yaddaşlarında hesablaya bilən
insanlarda görülür.
3. Görmə-məkan zəkası: Rəngləri, formaları, naxışları və toxumaları yüksək dəqiqliklə ayırd edə bilən
və rəsm, fotoqrafiya kimi fəaliyyətlərlə maraqlanan və bu fəaliyyətlərdə bacarıqlı insanlarda görülür..
4. Musiqi-ritmik zəka: Ritmləri tez və yeni ritmləri qavramaq, bir alət çalmaqla əlaqəli mahnı oxumaq
və istehsal etmək istəyən insanlarda görülür.
5. Fiziki zəka: Bədənləri ilə özünü ifadə edə bilən və jest, mimikalarını uyğun şəkildə istifadə edə bilən
insanlarda görülür. İdman, rəqs etmək və aktyor olmaq istəyən insanlarda mövcud olan bir zəka sahəsidir.
6. Sosial zəka: İnsanlarla ünsiyyət qurmağı bacaran, özlərini başqalarının yerinə qoymaq istəyən,
insanlararası harmoniya üçün səy göstərən və bu sahədə müvəffəq olan insanlarda görülən bir zəka sahəsidir.
7. Naturalist zəka: Təbiətə və təbiətdəki şeylərə diqqət yetirmək. Təbii maddələrin araşdırılması,
heyvanların xüsusiyyətlərinin araşdırılması, ətraf mühitin nizamının qorunması kimi fəaliyyətlərlə maraqlanan
insanlarda görülür.
8. Daxili zəka: Özlərini tanıyan və yüksək səviyyədə öz-özünə proqnozlaşdırıla bilən insanlarda görülür.
Bu sadalanan xüsusiyyətlərə əsaslanaraq çoxsaylı zəka nəzəriyyəsi, insan zəkasının öyrənmə
məzmununu necə mənimsədiyini və yaddaşında şərh etdiyini izah etməyə çalışır. Ənənəvi təhsil parametrləri
daha çox şifahi/linqvistik və məntiqi/riyazi intellekt sahələrinin inkişafına dair planlaşdırılırdı. Müasir tədrisin
prinsip və məqsədlərinə nəzər saldıqda isə hərtərəfli inkişaf etmiş, çoxyönlü şəxsiyyətlərin yetişdirilməsini
əsas götürdüyünü görürük. Çoxsaylı zəka nəzəriyyəsinə görə, mədəniyyət və ətraf mühit şərtlərinin təsiri ilə
fərdlərin zəka sahələrinin hər biri lazım olduqda istifadə edilə bilməsi üçün səmərəli şəkildə inkişaf
etdirilməlidir. Həyatla birbaşa əlaqədə olan ədəbiyyatın tədrisində bu nəzəriyyənin tətbiqi üçün kifayət qədər
geniş imkanlar vardır. Çünki ədəbiyyat elə bir sahədir ki, demək olar ki, bütün elmlərlə əlaqədədir və istənilən
elm sahəsi ilə maraqlanan insanları özünə çəkə biləcək bir gücə malikdir. Elmi biliklərlə zəngin olmaqla
yanaşı, müxtəlif insan tiplərini, onların özünəməxsus xüsusiyyətlərini, fərqli həyat hekayələrini bizə göstərən
ədəbiyyat əslində həyatı bizə göstərmiş olur. Bu da ədəbiyyat tədrisi zamanı müəllimin ən böyük silahıdır.
İstənilən zəka sahibi insanları düzgün əsərlər və vasitələr seçərək maraqlandırmaqla onları digər sahələrlə tanış
etmək, maraq oyatmaq, passiv olan zəka növlərini də aktivləşdirmək mümkündür. Məntiqi-riyazi zəkaya sahib
olan bir insanın daxili, sosial, şifahi zəkasını inkişaf etdirərək fikirlərini daha təsirli çatdıra bilən bir natiqə
çevrilməsini təmin olar. Ya da şifahi zəkaya sahib ədibin, musiqi-ritmik zəkası olan bir bəstəkarın məntiqiriyazi təfəkkürünü təfəkkürünü inkişaf etdirərək fizika, kimya, astronomiya ilə maraqlanan bir tədqiqatçıya
çevrilməsi mümkündür. Çünkü hər birimizdə bütün zəka növləri var, əsasən, biri daha çox inkişaf etmiş olur,
lakin bu digərlərinin inkişaf etdirilə bilməyəcəyi mənasına gəlmir. Hərtərəfli şəxsiyyət yaratmaq istədiyimiz
cəmiyyətdə tədris prosesi zamanı bunu ön plana çıxarmaq labüddür. Tələbələr analamalıdır ki, zəka insanları
ayırd etmək üçün deyil, onları tanımaq üçün istifadə olunmalıdır. İntellekt sahələrinin səviyyəsini öyrənməklə
digər insanları, öncəliklə də özlərini daha yaxşı tanıya və qiymətləndirə bilərlər. Eyni zamanda özlərində
gördükləri çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün bir səy göstərə bilərlər. Tədrisdə istifadə olunan çoxsaylı
zəka nəzəriyyəsinin məqsədi, sahib olduqları sahələrin səriştələrindən istifadə edərək qarşılaşdıqları problemli
vəziyyətləri həll etməyə kömək etməkdir. Çoxsaylı zəka nəzəriyyəsi bütün zəkalar bərabər dəyərlidir, heç biri
digərindən üstün deyil müddəasını əsaslandırır. Bu nəzəriyyəyə əsaslanan təhsildə də zehni inkişaf etdirməklə
yanaşı, təhsilalanların istedadının da otraya çıxarmaq mümükündür. Bütün bu məqsədlərə çatmaq üçün lazimi
şərait ədəbiyyat tədrsində rahatlıqla qurula bilir ki, bu da ədəbiyyatın yalnızca bir fənn olmadığının, bütöv bir
həyatın əksi olduğunun göstəricisidir.
XARİCİ DİLİN ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ YAZI VƏRDİŞLƏRİNİN ROLU
Həbilova N.Ə.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: nailaeyyubovna@mail.ru
Müasir dövrümüzün ən böyük tələblərindən biri də ingilis dili və ya bu kimi beynəlxalq dilləri
mənimsəmək və yazı, danışıq, dinləmə kimi bacarıqları düzgün şəkildə qavramaqdır. Yazının istər ana dilinin
öyrənilməsində, istərsə də digər bir xarici dilin öyrənilməsində əhəmiyyəti göz önündədir. Hər hansı dildə səlis
bilib, amma yazı bacarıqlarının zəif olması həmin dilin incəliklərini, düzgün qavranılmasını çətinləşdirir . Buna
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görə də şagirdlərin və ya tələbələrin xarici dil öyrənmə prosesində diqqət yetirməli olduqları önəmli nüanslar
vardır. Bunlar təbii ki, müəllimlərin də iştirakı ilə həyata keçirilməlidir. Bu prosesdə yazı vərdişlərinin
aşılanması, müvafiq durğu işarələrindən istifadə olunması, orfoqrafiya qaydalarına riayət olunması, yazının
anlaşıqlı və başadüşülən olması əsas faktorlardandır.
Şifahi nitqdə intonasiya, səs tonu kimi nüanslara əhəmiyyət verildiyi kimi, yazılı nitqdə də durğu
işarələrinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Hətta bir mətndə əgər durğu işarələri istifadə olunmazsa və ya düzgün
şəkildə istifadə olunmazsa həmin mətndə böyük anlaşılmazlıqlar meydana çıxa bılər. Orfoqrafik qaydalara
əməl edilməsi həmin şəxsin danışdığı dildə necə mütəxəssis olmasından, dili necə qavramasından və həmçinin
də dili mənimsəmə keyfiyyətindn xəbər verir.
İxtisası dil olan xarici dildə dildən yaradıcı şəkildə istifadə etmək qabiliyyətinin tələbələrə aşılanması
müasir metodikanın ən vacib və hələ də həllini gözləyən məsələlərindən biri olaraq qalır. Dil fakültələrində
təhsil alan tələbələrə ingilis dilindən yaradıcı şəkildə istifadə etmək bacarıqlarının aşılanmasından danışarkən
tədrisin bütün pillələrində dil və nitq vərdişlərinin tələbələrə kommunikativ-yönümlü aşılanmasının xüsusi
əhəmiyyəti qeyd edilməlidir. İxtisas dilinin kommunikativyönümlü, tələbə-yönümlü təlimini təşkil etməklə,
dil fakültələrində ingilis dilini ixtisas dili kimi öyrənən tələbələrdə danışıq, yazı və oxu bacarıqlarının daha
səmərəli inkişaf etdirilməsini təmin edə bilən şəraitin yaradılmasına nail olmaq mümkündür. Məlumdur ki,
ixtisası xarici dil olan ali məktəblərdə irəli sürülən əsas vəzifələrdən biri ingilis dilindən qloballaşma dövrünün
tələblərinə uyğun olan sərbəst, yaradıcı, qüsursuz və adekvat şəkildə istifadə etmək qabiliyyətinə malik olan,
kommunikativ cəhətdən səriştəli olan düzgün yazı vərdişlərinə yiyələnən və ondan istifadə etməyi bacaran
mütəxəssislərin hazırlanmasıdır. Dil fakültələrində qlobal ünsiyyət dili olan ingilis dilinin tədrisi kontekstində
nitq fəaliyyətinin əsas növləri olan oxu, yazı, şifahi nitq və eşidib-anlamanın təlim prosesinin kommunikativyönümlü, interaktiv, inteqrativ şəkildə təşkil edilməsi müasir dövrün tələblərinə uyğun olan pedaqoji kadrların
funksional-yönümlü hazırlanmasını şərtləndirən əsas meyarlardandır. İxtisası dil olan ali məktəb məzunlarının
nitqinə və yazı vərdişlərinə verilən yüksək tələblər tələbələrin nitq bacarıqlarının, o cümlədən nitq prosesində
dildən sərbəst və yaradıcı şəkildə istifadə etmək bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə istiqamətləndirilmiş,
sistemli, ardıcıl və mərhələli şəkildə təşkil edilmiş fəaliyyətin həyata keçirilməsini ən önəmli məsələlərdən
birinə çevirir.
PAYLI VƏ BİRGƏ ÖHDƏLİKLƏR
Həsənli Ü.C.
Naxçıvan Dövlət Universiteti
E-mail: Ulkarh@inbox.ru
Bildiyimiz kimi, mülki hüquq ədəbiyyatında öhdəliklərin müxtəlif meyarlara görə təsnifatını aparmaq
mümkündür. Məsələn, şəxslər çoxluğuna görə öhdəliklər paylı və birgə öhdəliklər olmaqla iki qrupa ayrılır.
Öhdəliyin sözügedən növlərini aydınlaşdırmaq üçün ilk növbədə, paylı və birgə öhdəlik nədir? sualına aydınlıq
gətirək.
Paylı öhdəlik öhdəliyin elə bir növüdür ki, burada tərəflərin qarşılıqlı razılığına əsasən, onların payları
əvvəldən məlum olur. Qeyd etmək lazımdır ki, paylı öhdəliklər mülki hüquq ədəbiyyatında “solidar”
öhdəliklər olaraq da adlandırılır. Paylı öhdəliklərin hüquqi təbiəti aşağıdakı xüsusiyyətlərlə səciyyələnir:
1. Kreditor və ya kreditorlar tərəfindən onlara düşən payın tələb edilməsi- bu hüquqi xüsusiyyət özlüyündə
kreditorların borclu şəxslər tərəfindən öhdəliklərin icrasını tələb etməkdə haqlı olduqlarını ifadə edir.
2. Borclu və ya borclular tərəfindən verəcəkləri borcların ödənilməsi- bu hüquqi xüsusiyyət, borclu və ya bir
neçə borclu şəxs isə öz növbəsində borcunu başqaları ilə birlikdə bərabər hissədə olmaqla ödənilməsində ifadə
olunur.Yəni, hər bir borclu öhdəliyi üzərinə düşən pay həcmində icra etməyə borcludur.
İndi isə paylı öhdəliyə aid bir məsələni nümunə gətirməklə vəziyyəti aydınlaşdıraq. Fərz edək ki, A, B
və C şəxsləri müvafiq “N” saylı MMC-nin səhmdarlarıdırlar. Müvafiq olaraq, A-nın pay hissəsi şirkətin
səhmlərnin 45 %-ni, B-nin pay hissəsi 35 %-ni, C-nin payı isə 15% faizini təşkil edir. Tutaq ki, həmin şəxslər
şirkəti inkişaf etdirmək üçün müəssisənin adından bankdan pul məbləği qəbul edirlər. Belə olan halda, A, B
və C şəxsləri bank qarşısında paylı öhdəliyə malik olurlar. Bank isə öz növbəsində, paylı borclular qarşısında
kreditora çevrilir. Burada paylı öhdəliyin xarakterik cəhətləri kreditor qismində çıxış edən bank tərəfindən
onlara düşən payın tələb edilməsi və borclular tərəfindən borcların ödənilməsində üzə çıxır. Qeyd etmək
lazımdır ki, paylı öhdəliyi olan şəxslər nümunəyə uyğun olaraq, A, B və C şəxslərinin hər biri borcu öz payında
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düşən hissədən ödəməlidir. Həmin şəxslərin üzərinə düşən borcun müvafiq olaraq, A 45%,-ni, B 35%-ni C isə
15%-ni ödəməlidir. Sözügedən şəxslər həmçinin, öz öhdəliklərinə görə məsuliyyət daşıyırlar və paylı
öhdəlikdə borc üzrə onların hissələrinə digər şəxslər (söhbət kreditor qismində çıxış edən bankdan gedir)
tərəfindən heç bir tələb oluna bilməz. Məsələn, MMC-nin səhmdarlarından biri olan A əgər müəssisənin
adından bankdan pul götürübsə, bu zaman kreditor qismində çıxış edən bank tərəfindən gələcəkdə A-ya qarşı
borcun ödənilməsi tələbi olan zaman yalnız A-nın şirkətdə malik olduğu pay hissəsini tələb edə bilər.
Bildiyimiz kimi, paylı öhdəlikdə ödəniləcək borcu hər kəs öz payına düşən hissədən ödəməlidir. Qeyd etmək
lazımdır ki, əgər öhdəlik paylı olaraq, nəzərdə tutulubsa, bu zaman hər bir borclu kreditor qarşısında ayrı-ayrı
şəkildə öhdəliyə malikdirlər və öz öhdəlikərinə görə məsuliyyət daşıyırlar. Buna görə də, B və C, A-nın
öhdəliyinə görə məsuliyyət daşımırlar və digər şəxslər tərəfindən onların hissələrinə heç bir tələb oluna bilməz.
Birgə öhdəliklər öhdəliyin elə bir növüdür ki, burada kreditor icranı borcun ya tamamilə, ya da qismən
ödənilməsi şərtilə, həm bütün borclulardan, həm də onların hər birindən ayrılıqda tələb edə bilər. Belə halda,
öhdəliyi tam icra edən borclu öz payına düşən hissəni çıxdıqdan sonra, borcun qalan hissəsini digər
borclulardan tələb etmək hüququna malik olur. Tələb hüququna malik olma öhdəliyi tam icra etmiş borclunu
digər borclular qarşısında kreditora çevirir. Qüvvədə olan Mülki Məcəllənin 509.1-ci maddəsinə əsasən,birgə
öhdəliyi icra etmiş borclu, əgər müqavilədə və ya bu Məcəllədə ayrı qayda müəyyənləşdirilməyibsə, qalan
borclular barəsində onların paylarına mütənasib surətdə, lakin öz payı çıxılmaqla reqress qaydasında tələb
hüququna malikdir. “Reqress” – latın mənşəli reqressus sözündən götürülüb, mənası geriyə tələb deməkdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, reqress qaydasında verilən tələbin həcmi əsas öhdəlikdə olan tələbin həcmindən az
olmalıdır. Əks təqdirdə, verilən tələb əsassızdır və hüquqi əhəmiyyət kəsb etmir.
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəllənin 493-cü maddəsində birgə kreditorların və birgə
səlahiyyətlərin leqal anlayışı verilmişdir. Həmin maddədə deyilir ki, əgər bir neçə şəxs onlardan hər birinin
tam icranı tələb edə biləcəyi şəkildə icranı tələb etməyə səlahiyyətlidirsə, borcluya isə yalnız birdəfəlik icra
həvalə edilirsə, onlar birgə kreditorlardır. Anlayışdan da göründüyü kimi, birgə kreditor hesab olunmaq üçün
birincisi, kreditorların hər birinin tam icranı tələb edə biləcəyi şəkildə icranı tələb etməyə səlahiyyətli qismində
iki və daha artıq şəxsin iştirak etməsi, ikincisi, borcluya isə yalnız birdəfəlik icranın həvalə edilməsi şərtləri
zəruridir. Birgə səlahiyyətlər dedikdə, müqaviləyə, qanuna və ya öhdəlik predmetinin bölünməzliyinə əsasən
əmələ gələn səlahiyyətlərin məcmusu başa düşülür. Birgə borclular və birgə öhdəlikərin hüquqi anlayışı isə,
Mülki Məcəllənin 500-cü maddəsində əks olunmuşdur. Həmin maddədə deyilir ki, əgər öhdəliyin icrası bir
neçə şəxsə onlardan hər birini öhdəliyin tam icrasında iştirak etməyə borclu edən şəkildə həvalə edilirsə,
kreditor isə yalnız birdəfəlik icranı tələb etmək hüququna malikdirsə, onlar birgə borclulardır. Anlayışdan da
göründüyü kimi birgə borclu hesab olunmaq üçün tələblər 1) öhdəliyin icrası bir neçə şəxsə onlardan hər birini
öhdəliyin tam icrasında iştirak etməyə borclu edən şəkildə həvalə edilməsi və 2) kreditorun yalnız birdəfəlik
icranı tələb etmək hüququna malikliyi; olmaqla 2 yerə ayrılırlar. Həmin maddənin II bəndində isə, birgə
öhəliyin hüquqi anlayışı verilmişdir. Birgə öhdəlik dedikdə, müqaviləyə qanuna və ya öhdəlik predmetinin
bölünməzliyinə əsasən yaranan öhdəliklər başa düşülür.
İndi isə birgə öhdəliyə aid bir nümunə gətirməklə, yuxarıda qeyd olunanları izah edək. Fərz edək ki,
“N” saylı notariusun mülkiyyətçiləri olan A, B və C şəxsləri birgə öhdəlik daşıyırlar. Əgər C müəssisənin
adından bankdan pul məbləği qəbul edirsə, belə olan halda kreditor qismində çıxış edən bank gələcəkdə C-yə
qarşı tələbi olan zaman digər birgə borcluların da hissəsini tələb etməkdə haqlıdır. Paylı öhdəliklərdən fərqli
olaraq, əgər öhdəlik qanunla birgə olaraq müəyyənləşdirilmişdirsə, bu zaman birgə hər bir borclu kreditor
qarşısında birgə şəkildə öhdəliklərə malikdirlər və birgə olaraq məsuliyyət daşıyırlar. Bu baxımdan
gətirdiyimiz nümunəyə uyğun olaraq, A və B şəxsləri C-nin öhdəliyinə görə məsuliyyət daşıyırlar və onların
hissəsinə digər şəxslər tərəfindən tələb irəli sürülə bilər.
UŞAQLARIN TƏRBİYƏSİ VƏ TƏHSİLİNDƏ VALİDEYNLƏRİN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ
Həsənov R.E.
Naxçıvan Dövlət Universiteti
Ailənin böyük üzvlərinin və ailə həyat tərzinin uşağa müntəzəm, məqsədəuyğun təsirində ailə
tərbiyəsinin rolu çox böyükdür. Ailə tərbiyəsinin əsas və ümumi vəzifəsi uşaqları mövcud ictimai şəraitdə
həyata hazırlamaq, daha məhdud və konkret vəzifəsi isə onlara ailə şəraitində şəxsiyyətin normal şəkildə
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formalaşması üçün zəruri olan bilik, bacarıq və vərdişlər aşılamaqdır. Ailə tərbiyəsinin məqsəd və vasitələri
ictimai-iqtisadi quruluşdan, mədəniyyətin inkişaf səviyyəsindən asılıdır. Ailə tərbiyəsi ailənin mənsub olduğu
ictimai təbəqənin ideologiyası, əxlaqı və qarşılıqlı münasibətlər sistemi üzərində qurulur. O, böyüklərin
özünütərbiyəsi, onların xarakterində uşaqlara səmərəli pedaqoji təsir göstərə bilən keyfiyyətlərin formalaşması
ilə sıx bağlıdır.
Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin 58-ci maddəsinə əsasən, valideynlər uşaqlarını tərbiyə
etmək hüququna malikdirlər və uşaqlarını tərbiyə etməyə borcludurlar. Maddənin mətnindən göründüyü kimi
uşaqlarını tərbiyə etmək valideynin həm hüququ, həm də vəzifəsidir. Valideynin bu hüquq və vəzifələri
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 17-ci maddəsinin 2-ci, 34-cü maddəsinin 4-cü hissəsindən və
“Uşaq hüquqları haqqında” Konvensiyanın 18 və 27-ci maddələrindən irəli gəlir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 17-ci maddəsində qeyd olunur ki, uşaqların qayğısına
qalmaq və onları tərbiyə etmək valideynlərin borcudur. Bu borcun yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarət edir.
Konstitusiyanın 34-cü maddəsində isə qeyd olunur ki, ər ilə arvadın hüquqları bərabərdir. Uşaqlara qayğı
göstərmək, onları tərbiyə etmək valideynlərin həm hüququ, həm də borcudur.
Bundan başqa “Uşaq hüquqları haqqında” Konvensiyanın 19-cu maddəsinə görə, iştirakçı dövlətlər
uşağı valideynlər, qanuni qəyyumlar və ya uşağa qayğı göstərən hər hansı digər şəxs tərəfindən fiziki və ya
psixoloji zorakılığın, təhqirin və ya sui-istifadənin, qayğısızlığın və ya etinasız münasibətin, kobud rəftarın və
ya istismarın, o cümlədən seksual sui-istifadənin hər cür formalarından müdafiə etmək məqsədilə bütün lazımi
qanunvericilik, inzibati, sosial və maarifçilik tədbirlərini görürlər. Bu maddədə valideynlərin uşaqların
tərbiyəsi üçün görməli olduqları işlər konkret sadalanmayıb. Sadəcə uşaqların tərbiyəsinin əsas yönləri
göstərilib: uşaqların sağlamlığı, onların psixi, fiziki və mənəvi inkişafı.
Azərbaycan Respublikasında ailə qanunvericiliyi beynəlxalq hüquq normalarına və ümumbəşəri
prinsiplərə söykənərək ailədə uşaqlara keçmişdən miras qalmış valideyn qayğısının passiv obyekti kimi
münasibətdən əl çəkmiş, yetkinlik yaşına çatmayan uşaqların ailədə hüquqi statusunu konkretləşdirən normalar
təsbit etmişdir. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı “Uşaq hüquqları haqqında” Konvensiya uşağı
özünün hüquqlarının müəyyən mənada həyata keçirilməsi və müdafiəsinə malik olduğu müstəqil şəxsiyyət
gözündə görür. Konvensiyada təsbit olunmuş normalara əsalanaraq və bu sənədin prinsiplərini rəhbər tutaraq
Azərbaycan Respublikasının ailə qanunvericiliyi ailədə uşaqların hüquqlarına həsr edilmiş müddəalarda uşağın
hüquqlarının və mənafelərinin hərtərəfli müdafiəsinə təminat vermişdir. Azərbaycan Respublikasının Ailə
Məcəlləsində Azərbaycanda ailənin ümumbəşəri prinsiplər əsasında qurulmasına təminat verilir. Azərbaycan
Respublikasında ailənin dövlət himayəsində olmaqla, analığın, atalığın və uşaqlığın qanunla mühafizə
edilməsini təsbit edən norma ailə münasibətlərini məhz uşaqların hüquq və mənafeləri mövqeyindən
tənzimlənməsini nəzərdə tutan müddəa kimi başa düşülməlidir.
Yeri gəlmişkən, uşaq anlayışının tərifi Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinin 49.1-ci
maddəsində də verilib. Bu maddəyə görə 18 yaşına (yetkinlik yaşına) çatmayan və tam fəaliyyət qabiliyyəti
əldə etməyən şəxslər uşaq hesab olunurlar. Ailə qanunvericiliyinin nəzərdə tutduğu hüquq fəaliyyət
qabiliyyəti, yəni şəxsin öz hərəkətləri ilə ailə qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş hüquqlar əldə etmək
qabiliyyəti uşağın doğulduğu andan əmələ gəlir. Hər bir uşaq ailədə yaşamaq və tərbiyə almaq; öz valideynləri
və başqa qohumları ilə ünsiyyətdə olmaq; öz hüquqlarını və qanuni mənafelərini müdafiə etmək; ailədə onun
maraqlarına toxunan istənilən məsələnin həlli zamanı öz fikrini bildirmək, habelə məhkəmə istintaqı və inzibati
araşdırmaların gedişində dinlənilmək; ad, ata adı və soyadı daşımaq və s. hüquqlara malikdir. Eyni zamanda
valideynlər də öz uşaqları barəsində qanunla müəyyən edilmiş qaydada bərabər hüquqlara malikdirlər və
bərabər vəzifələr daşıyırlar.
Qeyd etmək lazımdır ki, valideynlər öz hüquqlarını qanunla müəyyən olunmuş qaydada və istənilən
şəraitdə uşaqlarının mənafelərinə uyğun şəkildə həyata keçirməlidirlər. Valideynlər özbaşına valideynlik
hüquqlarının başqa şəxslərə ötürülməsinə dair qərar qəbul edə bilməzlər. Valideynlik hüququ
özgəninkiləşdirilə bilməz. Valideynlərin öz uşaqlarından imtina etməsi, yəni valideynlik hüquqlarından imtina
etmələri yalnız müstəsna hallarda və qanunla müəyyən olunmuş qaydada mümkündür. Valideynlər uşağın
tərbiyəsi ilə bağlı öz vəzifələrini yerinə yetirmədikdə valideynlik hüququndan məhrum edilə bilər və ya onun
valideynlik hüquqları məhdudlaşdırıla bilər.
“Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 19-cu maddəsinə əsasən,
valideynlərin uşağın tərbiyəsində bərabər hüquq və vəzifələri vardır. Onlar uşağı sağlam böyütməli,
ümumbəşəri və milli dəyərlər əsasında tərbiyə etməli, müstəqil həyata hazırlamalıdırlar. Uşağın qabiliyyətinin
inkişaf etdirilməsi, onun maddi və mənəvi tələbatlarının təmin edilməsi, hüquq və mənafelərinin mühafizəsi
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valideynlərin əsas vəzifələridir. Valideynlərin uşaqlar barəsində hüquq və vəzifələrinin həyata keçirilməsinə
dövlət orqanlarının qarışmasına yalnız qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda və uşağın maraqları naminə yol
verilə bilər.
Hər bir uşağın təhsil almaq hüququ vardır. Dövlət hər kəsə pulsuz orta təhsil almaq imkanı yaratmalıdır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 42-ci maddəsində də qeyd olunur ki, hər bir vətəndaşın təhsil
almaq hüququ vardır, təhsil sisteminə dövlət tərəfindən nəzarət edilir.
“Uşaq hüquqları haqqında” Konvensiyanın 28-ci maddəsinə qeyd olunur ki, iştirakçı dövlətlər uşağın
təhsil hüququnu tanıyır və bərabər imkanlar əsasında bu hüququn həyata keçirilməsinə tədricən nail olmaq
məqsədilə onlar:
a) pulsuz və icbari ibtidai təhsili tətbiq edirlər;
b) orta təhsilin istər ümumi, istərsə də peşə təhsili kimi müxtəlif formalarının inkişaf etdirilməsini
həvəsləndirir, bu təhsilin bütün uşaqlar üçün mümkün olmasını təmin edir və pulsuz təhsilin tətbiqi və lazım
gəldikdə maliyyə yardımı göstərilməsi kimi zəruri tədbirlər görürlər;
c) bütün lazımi vasitələrin köməyi ilə ali təhsilin hər kəsin bacarığı əsasında hamı üçün mümkün
olmasını təmin edirlər;
d) təhsil və peşə hazırlığı sahəsində informasiyanın və materialların bütün uşaqlar üçün müyəssərliyini
təmin edirlər;
e) məktəblərdə müntəzəm davamiyyətə kömək göstərilməsi və məktəbi tərk edən şagirdlərin sayının
azaldılması üçün tədbirlər görürlər.
Uşağın hüquqları və qanuni mənafeləri pozulduqda, o cümlədən valideynləri (və yaxud onlardan biri)
uşağın təhsili, tərbiyəsi üzrə vəzifələrini yerinə yetirmədikdə və ya valideynlik hüquqlarından sui-istifadə
etdikdə, uşaq öz hüquqlarını qorumaq üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanına, 14 yaşına çatdıqda isə
məhkəməyə müraciət etmək hüququna malikdir. Ailə qanunvericiliyində uşağın öz fikrini bildirmək hüququ
onu göstərir ki, qanunverici uşağı şəxsiyyət kimi qəbul edir, onun maraqlarına, qanuni mənafelərinə toxunan
məsələlərə dair fikrini bildirmək hüququna hörmətlə yanaşır. Bu hüquqların yerinə yetrilməsi üçün Qanun
uşağa təminat verir.
İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ FRAZEOLOGİYANIN YERİ
Hüseynova M.A.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: mery_m1996m@mail.ru
İngilis dilinin xarici dil kimi tədrisi metodikasında əhəmiyyətli sahələrdən biri frazeologiyadır. Ümumi
faktların, hadisələrin və gerçək proseslərin cəmini özündə əks etdirən leksikadan fərqli olaraq frazeologiya
insanın psixoloji vəziyyətini (sevinc, kədər, münaqişə, mübarizə, sevgi, dostluq), hiss və təcrübəlsini, hadisə
və predmetlərinin kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikalarını müəyyən edir.
Elmin müxtəlif sahələri kimi, frazeologiyanın tədrisi metodologiyası da ingilis dilinin xarici dil kimi
öyrənilməsinin inkişaf mərhələsidir. Pedaqoji təcrübənin ümumiləşdirilməsi, koqnitiv elm, sosiolinqvistika,
psixologiya, psixolinqvistika və digər elmlərin yeni məlumatları əsasında tələbələrin idiomatik vahidləri
mənimsəməsi üçün metodik tədris sistemi, "texnologiyaların" təkmilləşdirilməsi və s. həyata keçirir.
Linqvodidaktika sahəsi kimi frazeologiyanın tədrisi metodikası ümumidaktik prinsiplərə əsaslanır, lakin
onların məzmunu yenidən nəzərdən keçirilir, həmçinin tədris prosesində onların yeri və rolu müəyyən meyarlar
üzrə yenidən qiymətləndirilir. Bu da bir çox hallarda ingilis dilinin tədrisi məqsədlərinin spesifikliyi ilə
müəyyən edilir: tələbələr müəyyən dil bilik, baqcarıq və vərdişə yiyələnməklə ingilis dilində nitq
fəaliyyətlərini inkişaf etdirirlər. Frazeoloji vahidlərin tədrisində hər bir ümumidaktik prinsip öz əhəmiyyətini
tam qoruyaraq yeni məzmun kəsb edir.
Xarici dilin tədrisində frazeoloji vahidlərdən istifadə olunmasında ziddiyyətli yanaşmalar özünü
göstərir. Bir qrup alimlər frazeoloji anlayışların ilkin mərhələdə tətbiqinin düzgün olmadığını müdafiə edirlər.
Digər qrup alimlər isə, frazeoloji vahidlərin praktiki olaraq bütün ingilis dili dərsliklərində mövcud olması
fikrini irəli sürürlər. Xarici dil müəllimləri arasında keçirilən sorğuya əsasən, tələbələrin nitq prosesi zamanı
ifadələri qeyri-dəqiq istifadə etməsinin əsas səbəbi leksik vahidlərin düzgün və yerində işlədilməməsidir.
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İngilis dili üzrə metodist və mütəxəssislərin əksəriyyəti xarici dilin tədrisi prosesinə frazeoloji
vahidlərin daxil edilməsini zəruri hesab edirlər. Nəticə olaraq , əsas diqqət minimallaşdırma prinsiplərinin
işlənib hazırlanmasına yönəldilir. Tədris materialının seçilməsi, effektiv üsulların müəyyən edilməsi,
frazeoloji material və metodik təşkilatın semantizasiyası üçün tipoloji cəhətdən müxtəlif təlim vasitələrindən
istifadə edilir. Frazeoloji vahidlərin təhsil prosesinin dil məzmununa daxil edilməsi həm də onların nitqin
funksional üslublarının diferensiasiyası vasitəsi kimi çıxış etmək qabiliyyəti ilə şərtlənir.
1906-1907 Cİ İLLƏRDƏ I-II MÜƏLLİMLƏR QURULTAYINDA ANA DİLİNİN TƏDRİSİ
MƏSƏLƏLƏRİ
Hüseynova T.Q.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: Askeryy@mail.ru
Hər bir millətin varlığını təmsil edən ən qiymətli abidə,onun ana dilidir. Əsrlərdən bəri xalqımızın
şanlı tarixi adət və ənənələri, mənliyimiz,kimliyimiz məhz ana dilimizin köməyi ilə yaşamış,əsrdənəsrə,nəsildən-nəsillərə ötürülmüşdür.Ana dilimizin saflığı,aydınlığı,inkişafı uğrunda mübarizə aparmaq,onu
qorumaq hər bir Azərbaycan vətəndaşının müqəddəs borcudur. Ulu öndərimizin dediyi kimi: Hər bir dili
yaşadan və inkişaf etdirən onun xalqıdır. Dilimiz zəngindir,çox ahəngdar dildir,dilimizim söz ehtiyatı çox
böyükdür. Şəxsən mən bu dili sevirəm.Bu mənada müəllimlərin öhdəsinə düşən ən mühüm vəzifələrdən biri
də gənc nəsili,şagirdləri tələbələri ana dilinə mükəmməl yiyələndirməkdir. Uşağın təfəkkürünün inkişafı, təlim
və tərbiyəsinin mahiyyəti, şəxsiyyətinin formalaşması ana dilinə necə yiyələnməsindən asildir.
Ana dilinin tədrisinin məqsəd və vəzifələrindən danışarkən qeyd etməliyik ki,ana dili sahəsindəki
bacarıq və vərdişləri (nitq,oxu,yazı) şagirdlərin təlim əməyinin zəruri şərtidir. Uşaqlar oxumaq bacarığına
yiyələnməklə ilk növbədə dərketmənin, təhsilliyin, əqli inkişafın açarı olan doğma ana dilini öyrənirlər. Dilin
incəliklərinə yiyələnmədən yüksək ideyalı, zəngin biliyə malik şəxsiyyət yetişdirmək mümkün deyil. Ana
dilinin tədrisinin
ən başlıca vəzifəsi uşaqlarda doğma vətənimizə,yurdumuzun azadlığı uğrunda
mübarizələrə,millətimizə,xalqımızın adət-ənənələrinə sədaqət,haqqa,ədalətə hörmət tərbiyə etməkdir. Bu
fənnin tədrisi sayəsində insanpərvərlik,dostluq və yoldaşlıq hissləri,vətənpərvərlik quruculuq işində fəal iştirak
etmək meyli tərbiyə olunur.
Ana dilinin tədrisi metodikasının mənbələrini araşdırarkən belə qənahətə gəlirik ki,ana dilinin tədrisi
metodikasının inkişafının ən etibarlı mənbələrindən biri metodik irsimizdir. Ana dilinin tədrisi ilə əlaqədar
F.Köçərli,M.Mahmudbəyov,B.Çobanzadə,Ə.M.Qafarlı və başqalarının yazdıqları kitablar və mənbələr bu gün
də öz mahiyyət və təravətini saxlamaqdadır.Bugünkü metodika elmi məhz onların yazdıqlarından bəhrələnir.
1906- 1907-ci illərdə keçirilən müəllimlərin l-ll qurultayında əsas məqsəd ana dilinin tədrisi
məsələlərinin həllinə yönəldilmişdir.
XX əsrin əvvəllərində təhsil,müəllim kadırları ilə bağlı məsələlər çox acınacaqlı durumda idi.Həmin
dövrdə çatışmamazlıqları,nöqsanları aradan qaldırmaq üçün milli birlik kontekstində çıxış etmək zərurəti
meydana çıxdı. Məhz bu məqsədlə 1906- cı ilin 15 avqustunda başlanıb 30 avqust da başa çatan Azərbaycan
Müəllimlərinin l Qurultayı ilə bağlı geniş hazırlıq işləri görüldü.Əsas məsələlər nədən ibarət idi?
Qurultayda Azərbaycan dilində mövcud proqramları müzakirə edib yeniləmək yeni müvafik dərsliklərin
hazırlanması, kənd müəllimlərinin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması kimi məsələlər müzakirə olunmuşdu. Bu ilk
qurultay Azərbaycan təhsili tarixinde mühüm rol oynayıb.Bu qurultayın təşkili və keçirilməsində
H.B.Zərdabi,N.Nərimanov,F.B.Köçərli,A.Şaiq, S.S.Axundov,F.Ağazadə və başqaları böyük fəallıq
gösdəriblər. Qurultaya sədr və F.B.Köçərli və H.B.Zərdabi seçilmişlər. I qurultayın gündəliyində ən əsas
yerlərdən birini ,,Kişilərlə bərabər , qadınlara da təhsil hüququnun verilməsi idi.
Ana dilinin tədrisi metodikasını elmi əsaslar üzrə təşkil etmək üçün hər bir təhsil ocağında ana dilinin
tədrisi nəticələri diqqətlə öyrənilməli,təhlil olunmalı,yol verilmiş nöqsanların baş vermə səbəbləri
araşdırılmalıdır.Qabaqcıl təcrübənin ən yüksək mərhələsi yenilikcilikdir.Müəllimlər yeni ideyalar irəli
sürür.Əvvəllər məlum olmayan yeni forma, vasitə,metod və priyomlardan istifadə edərək ana dilini tədris
edir,irəli sürdüyünü yeniliyi sübut etməyə çalışır.Müəllim həm də tədqiqatcı olmalıdır.Ana dilinin tədrisi
metodikası sahəsində ən çox lazım olan elmi tədqiqat metodlarını (müşahidə,müsahibə,anket sorğusu,pedaqoji
eksperment və.s ) bilmək və tətbiq etmək müəllimin peşəkarlığından xəbər verir.Və dilimizin saflığı uğrunda
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bütün həyatı boyu mübarizə aparmış Firidun bəy Köçərlinin sözləri ilə desək : Körpəlik dövründən uşaqlarda
ana dilinə məhəbbət tərbiyə edilməlidir.Ana dili millətin mənəvi dirliyidir....
TERMİNLƏRİN ORTA MƏKTƏBDƏ TƏDRİSİ
Hüseynzadə S.Ə.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: sevinchuseinle@gmail.com
Orta məktəblərdə şagirdlərə terminlərin tədrisi, mənimsədilməsi aktual problemlərdən biridir.
Şagirdlər mövzularda yeni terminlərlə qarşılaşırlar, bunları öyrənməkdə və dərk etməkdə çətinlik çəkirlər.
Müəllimlər bu terminləri şagirdlərə əzbərlətməklə yadda saxladırlar. Lakin əzbərləməklə əldə olunan bilik bir
müddət keçdikdən sonra unudulur. Bu yeni terminləri şagirdlərə əzbərlətmək əvəzinə həmin terminin işləndiyi
mətnlər üzərində çoxlu çalışmalar yerinə yetirmək lazımdır. Termini dərk etmək lazımdır. Bununla bağlı
olaraq Şəlalə Nəbiyeva müəllifi olduğu “Ana dili tədrisi metodikasinin aktual problemləri” adlı metodik
vəsaitində yazır: “Dil faktorlarının elmi terminlərini öyrətməzdən əvvəl, onu duymağa yönəldən bədii
mətnlərdən geniş istifadə etmək zəruridir. Şagird elmi müddəalara qədər ismin əsas xüsusiyyətlərini duymalı,
onu “kəşf etməli”dir. Bu, tədris prosesinin ən əhəmiyyətli nöqtəsidir. Məhz bu cəhətinə görə fəal təlim
texnologiyasından bəhs edən alimlər şagirdlərin “tədqiqatçı olması”nı tələb edirlər.”
Bu gün orta məktəbdə, ümumiyyətlə bütün təhsil sahələrində təhsilə yanaşma dəyişir. Təhsil alanlara
sadəcə olaraq bilik vermək deyil, onlarda müəyyən bacarıq və vərdişlər inkişaf etdirmək tələb olunur. Qeyd
etdiyimiz kimi əzbərləməklə əldə edilmiş bilik tez bir zamanda yaddan çıxır, lakin bacarıq və vərdişlər
unudulmur. Müasir təhsilin tələblərinə uyğun olaraq şəxsiyyətyönümlü təhsilin əsas məqsədi şagirdi alim
etmək yox, onu müstəqil həyata hazır etməkdir. Bu məqsədlə də hər bir şagirdin intellektini, xarakterini,
dünyagörüşünü və mənəviyyatını düzgün formalaşdırmaq və inkişaf etdirmək lazımdır.
Təhsilin inkişafı üçün yeni islahatlar qəbul edilib icra edilir. Əvvəlki illərdə isə təhsilin inkişafı
bugünki səviyyədə olmamışdır. Bu haqda Əyyub Tağıyev yazır: “XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda maarif,
məktəb və mədəniyyət işlərinə, onların fəaliyyətinə rəhbərlik etmək, lazımı metodik, pedaqoji göstərişlər
vermək üçün vahid bir mərkəz yox idi. Bütün Qafqaz üzrə götürsək, azərbaycanlı uşaqların 7,6%-i ibtidai
məktəblərdə təhsil alırdı”.
Bu gün isə təhsilin bir çox pillələri vardır. Təhsilin hər bir pilləsində müstə
qil düşüncəyə malik
şagirdin yetiişdirilməsinə çalışılır. Şagird düşüncələrində və mülahizələrində müəllimin fikirlərini deyil, öz
fərdi düşüncələrini söyləməyi bacarmalıdır.
Terminlərin orta məktəbdə tədrisi də ibtidai siniflərdən başlayaraq yuxarı siniflərə doğru davam edir.
Uşaqlarda yaradıcı təfəkkürün yaranmasında ibtidai məktəbin çox mühüm rolu vardır. Çünki kiçik məktəb
yaşlarından başlayaraq uşaqlarda yaradıcı fəaliyyət üçün psixoloji təməl formalaşmış olur. Şagirdlərdə fikirlər
və fantaziyalar inkişaf edir, hər şeyi öyrənməyə, araşdırmağa həvəs yaranır, hadisələri analiz etmək bacarığı
yaranır, müqayisələr aparırlar, faktları ümumiləşdirir və nəticələr çıxarırlar.
Azərbaycan dilini qrammatikasında çoxlu terminlər vardır. Bu haqda “1938-ci ildə Əbdüləzəl
Dəmirçizadə ilə D.Quliyevin natamam və orta məktəblər üçün hazırladıqları dərslikdə göstərilir ki, dilimizdə
başlıca olaraq aşağıdakı qrammatik kateqoriyalar var: 1. İsim, 2. Sifət, 3. Say, 4. Əvəzlik, 5. Feil, 6. Zərf, 7.
Qoşma, 8. Bağlayıcı, 9. Nida. Kitabda morfoloji anlayışları ifadə edən morfologiyaya aid dilçilik terminləri
qrammatik kateqoriyalar adlandırılmışdır.”
Dilimizdə olan qrammatik terminlər təbii ki, yalnız bunlardan deyildir. Bunlardan əlavə dilimizdə
çoxlu qrammatik termkinlər vardır. Bu terminlərin və bunlara aid qrammatikaların şagirdlərə tədris olunması
yüksək peşəkarlıq tələb edir.
Bəzən şagirdlər yeni terminlərin öyrənməsinə maraq göstərmirlər, buna heç maraqları olmur və bu
terminləri lazımsız hesab edirlər. Müəllim çalışmalıdır ki, şagirdlərdə bu halı aradan qaldırsın. İlk növbədə
onu qeyd edək ki, əgər müəllim istəyirsə ki, şagirdi mövzuları yaxşı öyrənsin, təhsilə qarşı məsuliyyətli olsun
o zaman onda maraq yaratmalıdır. Əgər şagiridin elmə, hər hansısa fənnə qarşı marağı yüksək olsa, onda o,
çalışqan olacaqdır və yeni mövzuları dərindən öyrənməyə can atacaqdır. Şagirddə dərsə maraq olmasa isə o,
daima aktiv olmayacaq və heç bir bilik də əldə etməyəcəkdir. Bu da onun gələcək həyatına, bir şxsiyyət kimi
yetişməsinə mənfi təsir göstərəcəkdir.
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Terminlərin tədrisi aktual problem olmasına baxmayaraq, orta məktəblərdə yeni təlim
texnologiyalarından istifadə etməklə bunu asan şəkildə şagirdlərə mənimsətmək olar. Bunun üçün müəllim
yüksək mütəxəssis, öz ixtisasını sevən, öyrənməyi və öyrətməyi xoşlayan olmalıdır və hər zaman öz üzərində
işləməyi bacarmalıdır. Fənni ilə, tədrislə bağlı yenilikləri izləməli, onlarla tanış olmalı və dərsində tətbiq
etməlidir.
ŞAGİRDLƏRİN YAZILI VƏ ŞİFAHİ NİTQİN İNKİŞAFI ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULAN ZƏRURİ
ŞƏRTLƏR
İbişova A.A.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: aibishova@std.beu.edu.az
Müasir məktəb düşünən və hiss edən, nəinki biliyə sahib olan, həm də bu biliklərdən həyatda necə
istifadə edəcəyini, ünsiyyət qurmağı bilən və daxili mədəniyyətə sahib bir insan hazırlamalıdır. Məqsəd
şagirdin mümkün qədər çox bilməsi üçün deyil, hər vəziyyətdə hərəkət edə və problemləri həll edə bilmə
bacarığını formalaşdırmaqdır. Dil, nitqə yiyələnmək sosial cəhətdən aktiv bir şəxsiyyətin formalaşması üçün
zəruri şərtdir. Aydın və qrammatik cəhətdən düzgün danışmağı, yaxşı səslənməyi, öz fikirlərini sərbəst yaradıcı
təfsirdə şifahi və yazılı şəkildə ifadə etməyi, duyğularını müxtəlif intonasiya vasitələri ilə ifadə edə bilməyi,
nitq mədəniyyətini müşahidə etməyi və ünsiyyət qurma qabiliyyətini inkişaf etdirmək hər kəs üçün lazımdır.
Buna görə də şagirdlərə təlimin hazırkı mərhələsində ən vacib vəzifələrdən biri nitq fəaliyyətinin inkişafıdır.
Nitqin inkişafı konsepsiyası həm fəlsəfi-psixoloji, həm də elmi-metodoloji mənalarda görünür.
Şəxsiyyətin mənəvi formalaşması, daxili aləminin zənginləşməsi ilə insanın həyat boyu daim baş verməsi ilə
birbaşa əlaqədə nitq və mexanizmlərə yiyələnmə prosesidir. İnsanın mənəvi həyatı yalnız ictimai və istehsalat
fəaliyyətində deyil, həm də nitq hərəkətlərində, dil davranışında, yəni onun yaratdığı mətnlərdə fəlsəfi və
estetik yanaşmalar böyük ölçüdə formalaşma problemini anlamağa kömək edir.
Danışıq əxlaqi və etik inanclardan ayrılmazdır. Keçmişin filosofları və natiqləri həqiqi danışıq
qabiliyyətini natiqin yüksək mənəvi səviyyəsi ilə əlaqələndirirdilər. “Heç kim fəzilət sahibi olmasa bəlağət edə
bilməz. Natiqlik daxili mükəmməlliyin səsidir "
Daha dar, elmi və metodiki mənada nitqin inkişafı "müəllimin və şagirdlərin nitqin mənimsənilməsinə
yönəlmiş xüsusi təhsil fəaliyyəti" kimi başa düşülür.
Azərbaycan dilinin öyrənilməsi ilə əlaqədar tələbələrin nitqinin inkişafı üzrə işdə üç yanaşmanı
birləşdirmək lazımdır: 1. Nitq fəaliyyəti nəzəriyyəsinə əsaslanan psixolinqvistik. 2. Linqvodidaktik, ana və
xarici dillərin tədris qaydalarını araşdırmaq. 3. Metodik və ədəbi, bədii ədəbiyyat, ədəbi tənqid, tənqid və
natiqlik nəzəriyyəsi imkanlarını nəzərə alaraq.
Məktəblilərin nitqin inkişafı üzrə işin ən böyük səmərəliliyinə nail olmaq onun kommunikativ fəaliyyət
şəraitində həyata keçirilməsinə kömək edir, buna görə "nitq fəaliyyəti" psixolinqvistik termini nitqin inkişafı
nəzəriyyəsinə və praktikasına daxil olub nitq hərəkətləri sistemi ilə xarakterizə olunur.
Dil, nitq, nitq fəaliyyəti anlayışları arasındakı əlaqəni çox dəqiq bir şəkildə təyin etdi. A.K. Markov,
dilin müxtəlif tapşırıqlarla nitq fəaliyyətinə daxil olaraq müəyyən funksiyalar qazandığını iddia edərək nitq
fəaliyyəti kontekstində ünsiyyət vasitəsinə çevrilir.
Psixolinqvistlər tərəfindən hazırlanmış nitq nitqlərinin yaradılması modeli aşağıdakı mərhələləri əhatə
edir: a) bəyanatın motivasiya mərhələsi; b) konsepsiya mərhələsi; c) planın həyata keçirilmə mərhələsi (planın
həyata keçirilməsi); d) konsepsiyanın həyata keçirilməsinin konsepsiyanın özü ilə müqayisəsi.
Azərbaycan dili dərslərində məktəblilərin nitq inkişafını həyata keçirərək, müəllim ünsiyyət
fəaliyyətinin xüsusiyyətləri barədə biliklərə etibar etməlidir, çünki dil və nitqin mənimsənilməsi ünsiyyət
prosesində ən təsirli olur.
Linqvodidaktik yanaşma müəllimləri və məktəbliləri müəyyən üslub xüsusiyyətlərinə və əhəmiyyətli
effektivliyə malik nitq əsərlərini məqsədyönlü qurma qabiliyyətinin formalaşmasına yönəldir. Yerli və xarici
linqvodidaktika bu cür bacarıqları ən yüksək hesab edir və inkişafın təkmilləşdirilməsi üçün tətbiqi bir məktəb
mövzusu kimi ədəbiyyatın xüsusiyyətləri ilə yaxşı uyğun gələn və təlimlərin artmasına kömək edən aşağıdakı
məşq qruplarını təklif edirlər. Məktəblilərin dil və ədəbi yaradıcılıq səviyyəsi aşağıdakılardır: 1.Nitq
inkişafının rola əsaslanan prinsipini həyata keçirmək üçün məşqlər; 2.Məhsuldar nitq sənətkarlığının inkişaf
elementləri olan məşqlər; 3.Sənətşünaslıq bacarıqlarının inkişafı; 4.Estetik mətn təhlili bacarıqlarının inkişafı;
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5.Mətnlə işləyərkən, məsələn, rejissorun iradlarını yaratmaq, “eyni səslə oxunması lazım olan mətn
seqmentlərini tapmaq” və s.
Azərbaycan dilinin öyrənilməsi prosesində nitq fəaliyyətinin formalaşması və təkmilləşdirilməsinin
aparıcı prinsipləri bunlardır:
Azərbaycan dili dərsləri prosesində tələbələrin nitqinin inkişafına aktivliyə əsaslanan yanaşma nitq
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi aşağıdakı prinsiplərlə konkretləşdirilmişdir: Azərbaycan dilinin dərk edilməsi
prosesində əxlaq tərbiyəsi, məktəblilərin intellektual, bədii, estetik və nitq inkişafının qarşılıqlı əlaqəsi; həm
tələbələrin nitq fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasını, həm də ədəbi material qavrayışının dərinləşməsini təmin edən
dildəki bütün sinif komponentləri ilə nitqin inkişafı üzrə işin üzvi əlaqəsi; fənnin tədrisi əsasında şagirdlərin
yaradıcı nitq fəaliyyətini stimullaşdıran müxtəlif metodik forma və üsullar; ibtidai, orta və yuxarı siniflərdə
həyata keçirilən şagirdlərin nitq fəaliyyətinin məzmunu və çeşidləri ilə davamlılığa riayət olunması; tələbələrin
nitqinin inkişafı və həm real həyat vəziyyətlərinə, həm də bəzi sənət növlərinə yaxınlaşdırılmasına dair işlərin
praktiki istiqamətləndirilməsi; məktəblilərin nitqini yaxşılaşdırmaq üçün işlərin sistematik xarakteri;
məktəblilərin nitq fəaliyyətinin təşkili prosesində ədəbiyyatın, rus dilinin, tarixin və digər fənlərin
mövzulararası əlaqələrini nəzərə almaq.
Akademik bir mövzu olaraq dil xüsusiyyətlərini ən çox nəzərə alan bəzi formalaşmış prinsiplər haqqında
qısa bir şərh təklif edirəm.
Azərbaycan dilinin öyrənilməsi ilə əlaqədar olaraq şagirdlərin nitq fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün işin
təşkil edilməsinin aparıcı prinsipləri bu əsərin bədii əsərin təhlili ilə, fikri, əxlaqi və bədii-estetik inkişafı ilə,
yəni pozulmaz birliyidir.
Bədii-estetik və nitq fəaliyyəti son dərəcə yaxın qarşılıqlı asılılıqdadır və bu səbəbdən Azərbaycan dili
və Ədəbiyyat müəlliminin vəzifələrindən biri də bu qarşılıqlı əlaqənin təbiətindən irəli gələn imkanlardan
maksimum dərəcədə istifadə etməkdir. Bu yanaşma xüsusilə yuxarı siniflərdə bir tərəfdən əxlaqi-estetik
tərbiyənin və bədii zövqün formalaşmasının effektivliyi artır, digər tərəfdən məktəblilərin söz ehtiyatı
zənginləşir, eyni zamanda şifahi ifadələrin müxtəlif janrlarında tutarlı nitq bacarıqları eyni zamanda, kütləvi
auditoriya üçün hazırlanmış şifahi tamaşalar getdikcə daha yaradıcı olur.
Fənnin tədrisinin məqsədi şagirdə mənəvi, ideoloji, estetik təsiri maksimum dərəcədə artırmaqdır.
Ədəbiyyat dərsləri böyüyən bir şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı üçün bədii, estetik və nitq fəaliyyətinin qarşılıqlı
əlaqələrindən istifadə etmək, ona şifahi yaradıcılığa ehtiyac aşılamaq üçün böyük imkanlara malikdir, çünki
burada “tələbə ədəbi əsərlə məşğul olur. Azərbaycan dili və Ədəbiyyatın tədrisi metodikası ilə bağlı aparılan
müasir tədqiqatlarda şagirdlərin yaradıcılıq fəaliyyəti, o cümlədən yaradıcı nitq əsərlərinin yaradılmasına
yönəlmiş fəaliyyətlər fənnin şəxsiyyətin formalaşmasına mənəvi və estetik təsirinin artırılması üçün bir şərt
kimi qəbul edilir.
Məktəblilərin şifahi nitqinin inkişafı problemi getdikcə daha çox ictimai əhəmiyyət qazanır, çünki nitq
insanın mənəvi mədəniyyətinin inandırıcı göstəricisidir. Ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması,
mədəniyyət və təhsilin humanistləşdirilməsi proseslərinin dərinləşməsi, mənəviyyatın dirçəlişi, Azərbaycan
mədəniyyətinin mənşəyinə və ənənələrinə qayıtmaq, doğmatik və birtərəfli qiymətləndirmələrdən qurtulma
sənət fenomenləri insanlar arasındakı ünsiyyət tərzini dəyişdirir, mövzunu genişləndirmək, şifahi nitq
zənginliyindən daha mükəmməl istifadə, həmsöhbət şəxsiyyətinə diqqət yönəldir. Məktəb həm də şagirdin
şəxsiyyətinə, onun mənəvi inkişafına, mədəniyyətinə, düşüncə tərzi və danışıq tərzinə, yaratma qabiliyyətinə
diqqəti artırır. Cəmiyyət bu sözü bilən, inanclarını, baxışlarını müdafiə edən, müzakirə etməyi bacaran,
insanlararası ünsiyyət prosesində yaradıcılıqla məşğul olan insanlara ehtiyac duyur.
XARİCİ DİL NECƏ ÖYRƏNMƏK OLAR
İbrahimova Ş.A.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: ibrahimovasefiqe04@gmail.com
Xarici dillərin öyrənilməsi hər zaman dünyaya inteqrasiya baxımından vacib addım sayılıb. Bu gün
xarici dil bilmək müasir dövrün əsas tələblərindən biridir. Həm yaxşı iş yeri tapmaq, həm dünyaya səyahət
etmək, həm də ölkəmizdə turizm potensialının artması səbəbilə çoxsaylı turistləri qarşılamaq baxımından
xarici dilə tələbat daha da artıb. Bu gün demək olar ki, hamı, hətta məktəb yaşlı uşaqlarda belə xarici dili -
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ingilis dilini, rus dilini öyrənmək həvəsi var.Eyni zamanda Azərbaycanda əcnəbi dillərdə təhsilə də maraq
artır. Övladının xarici dildə və xaricdə təhsil almasına çalışan valideynlərin sayı artmaqda davam edir.Müasir
dövrdə xarici dillərə (xüsusən ingilis dilinə) tələbat çoxdur. Kompüteri, planşetı, telefonu olanlar, internetdə
hər hansı bir sahədə məluat axtaranlar dil bilməyin əhəmiyyətini daha yaxşı anlayar. Ümumiyyətlə, nə qədər
çox dil bilsək, o qədər yaxşıdır. Deyirlər, insan neçə dil bilirsə, içində o qədər şəxsiyyət vardır. Dil ünsiyyət
vasitəsi olduğu üçün çox dil bilənlər öz fikirlərini daha çox insanlara çatdıra bilər, daha çox ölkələrə daha
rahat, özünü qərib hiss etmədən səyahət edə bilər.Bəs hər hansı bir dili tez bir zamanda öyrənmək üçün nə
etmək lazımdır? Əlbəttə, xarici dili həmin dilin "vətənində" öyrənmək daha asandır, lakin bunu öz vətəninizdə
də edə bilərsiz. Necə? Bu məqalədə məhz bu haqda danışacağam. Dil dünyaya aparan körpüdür. Uzaqdan
dünyaya səssizcə tamaşa etmək istəmirsənsə körpüdə addımlamalısan. Dil öyrənmək elə səyahət etməkdir. Hər
ikisi ilk addımla başlayır. Xarici dil öyrənmək bəziləri üçün narahatedici, bəziləri üçün isə əyləncəli bir
prosesdir. Ancaq hamının ortaq düşüncəsi xarici dil öyrənməyin çətin olmasıdır. Bu gün bir çox insan xarici
dilləri demək olar ki, eyni metodlardan istifadə edərək öyrənməyə başlayır. Günümüzdə inkişaf etməkdə olan
texnologiya və təhsil metodları ilə xarici dildə təməl səviyyədə də olsa qısa müddətdə danışmaq mümkündür.
Nizamlı bir şəkildə tətbiq edildikdə müəyyən bir nəticə verəcək addımları sizinlə bölüşürük. Dil öyrənən
yanında bir dəftərçə gəzdirməyi yeni bir söz eşidəndə mütləq yazmağı və o sözdən gün ərzində istifadə etməyi
vacibdir. Xarici dili öyrənmədə ilk qaydalardan biri də qrammatik bilgilərə yüklənməməkdir. Çünki riyazi
qaydalar kimi qrammatik qaydalar da bir müddətdən sonra unudulur. Yadda saxlamaq lazımdır ki, dili ən çox
oxumaq və yazmaqla öyrənmək daha məqsədə uyğundur. Ədəbi kitabları seçərkən ana dilimizdə əvvəlcə
oxuduğumuz kitabları seçmək məqsədə uyğundur.. Bu bizə mətni anlamaqda kömək edəcək. Çünki, tez-tez
lüğətə baxmaq fikir yayınır və bu insanı usandırır. Azərbaycanın təhsil sitemində ikinci dilin öyrədilməsinə
ciddi fikir verilir. Orta məktəbdə 11 il ingilis dili tədris olunur.
TEXNOLOGİYANIN ÜSULLARIN İNNOVATİVLİYİNDƏ ROLU
İbrahimova T.Q.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: tunzaleibrahimova96@gmail.com
Təhsil prosesində yeni informasiya texnologiyalarından istifadə məsələsi ən aktual məsələlərdən biridir.
Xarici dil tədrisinin məqsədi subyektin mədəniyyətlərarası ünsiyyət bacarıqlarını formalaşdırmaqdırsa, xarici
dilin tədrisində yeni informasiya texnologiyalarından istifadə xarici dilin tədrisindən irəli gələn bir zərurət
olacaqdır.
Son illərdə yeni xarici dil tədrisi sürətlənmişdir. Müəllimlər yeni texnologiyanın köməyi ilə qısa
müddətdə böyük nailiyyətlər əldə edə bilərlər. Ənənəvi təhsil prosesinə innovativ texnologiyaların tətbiqi
müəllim və şagirdlərə ənənəvi forma və metodları, habelə yenilərini təkmilləşdirməyə imkan verir. İnnovasiya
təkcə yeniliklərin tətbiqi deyil, yenisini ənənəvi təhsil prosesinə tətbiq etmək bacarığıdır.
Müasir texnologiyaların tətbiqi xarici dil dərslərini daha maraqlı və anlaşıqlı edir. Orta məktəblərdə
xarici dil dərsləri üçün təşkil olunan otaqlar şagirdlərin hədəf dildə oxuma, yazma, dinləmə, danışma kimi dörd
əsas bacarıqları inkişaf etdirmək üçün nəzərdə tutulan texnologiya və avadanlıqlarla təhciz edilmişdir.
Kompyuter şəbəkəsi, inernet əlaqəsi, müxtəlif audio və video cihazlar, ağıllı lövhələr və s kimi texnikaların
xarici dillərin tədrisində rolu böyükdür. Ən vacib bir neçəsini nəzərdən keçirərək texnologiyanın xarici dillərin
tədrisində nə dərəcədə rol oynadığını aydınlaşdıraq.
Xarici dil dərsləində ən əhəmiyyətli texnologiyalarda biri internet hesab olunur. Dil öyrənənlər qlobal
internetin istifadəsinə əsasən dörd növ nitq fəaliyyətində bacarıqlarını inkişaf etdirə bilirlər, sistem
materiallarından istifadə oxuma və yazma bacarıqlarını inkişaf etdirməyə, lüğət ehtiyatlarını zənginləşdirməyə
imkan verir. İnternetdən istifadə edərək, şagirdlər istənilən ölkənin nümayəndələri ilə ünsiyyət qura bilər.
"İnternet" termini ingilis dilində "international net" sözündən götürülmüşdür və "beynəlxalq əlaqə" mənasını
verir. İnternet vasitəsi ilə dil öyrənən şəxs birbaşa dil təmsilçisi ilə əlaqə qura bilər və xarici dil dərsində
internetə qoşulmaqla həqiqi bir ünsiyyət modeli yaratmaq mümkündür.
Xarici dilin ənənəvi tədrisində dil öyrənənlər dil məşqləri etmək və lazımi materialları əzbərləməklə
məhdudlaşırlar. Yəni belə görünür: "lüğət + tələb olunan quruluş = dil". Lakin dil quruluşunu əzbərləməklə
məhdudlaşmaq dili bir ünsiyyət vasitəsi olaraq tam mənimsəməyə imkan vermir. Xarici bir dildə dil
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ünsiyyətini öyrətmək üçün real həyatda vəziyyətlər yaratmaq lazımdır. Məhz texnologiyalar şagirdlər
tərəfindən lazımi materialın əldə edilməsinə və uyğun davranışın formalaşmasına kömək edir və bu problemin
həllində mühüm rol oynayır.
Ənənəvi xarici dil dərsini təsvir edərkən əksər hallarda xarici dilin tədrisi prosesində müəllimin
şagirdlərə rəhbərlik etdiyinin, yəni rəhbərlik və ya nəzarət etməyin əvəzinə liderlik mövqeyinə keçdiyinin
şahidi oluruq. Bu hərəkət, psixoloqlara görə, şagirdlərin düşünmə prosesinə maneə törədir. Məsələn, dəyirmi
masa müzakirəsi müəllim tərəfindən hazırlanır və bir plan verir və şagirddən danışarkən yalnız ona etibar
etməsini tələb edir. Yəni bir insana özünü ifadə etmək azadlığı verilmir. Problemi başa düşmədən şagird lazım
olan məlumatları ala bilməyəcək, problemə yaradıcı bir həll yolu tapa bilməyəcək, özləri düşünə bilməyəcək
və maraqlı şərhlər verə bilməyəcəkdir. Problemin həllində yeni fikirlər və dəyərli fikirlər irəli sürmək çox
vacibdir.
Müxtəlif məlumat mənbələrindən istifadə edərək kompüter texnologiyalarının köməyi ilə şagirdlər dili
öz axtarışları ilə öyrənmək üçün peşəkar bacarıqlar inkişaf etdirirlər. Yeni informasiya texnologiyası müxtəlif
məlumatların elektron daxil edilməsi, saxlanması və ötürülməsidir. Bir sözlə, sinifdə yenilikçi texnologiyaların
istifadəsi onun effektivliyinə uyğun bir mühit yaratmağın yeganə yoludur və bu da öz növbəsində əməkdaşlığı
və insan münasibətlərini inkişaf etdirir. Tədrisə yenilikçi bir yanaşmanın tətbiqi təcrübəyə yönəlmiş
öyrənmənin böyük bir nailiyyətidir.
KOMMUNİKATİV DİL TƏLİMİNDƏ MÜƏLLİM VƏ ŞAGİRDLƏRİN ROLU
İsgəndərli N.Z.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: isgenderlinermin98@gmail.com
Dil tədrisi uzun illər bir çox alim və mütəfəkkirlərin maraq dairəsində olmuş, tarix boyu dəyişikliklərə
məruz qalmışdır. 1960-cı illərin ortalarına qədər istifadə olunan metodlar artıq müasir metodlara əvəz
olunmuşdur. CLT günümüzdə ən geniş yayılmış tədris formalarından biridir. Kommunikativ dil tədrisi
tələbələrə müəllimlə qarşılıqlı əməkdaşlıq zəminində bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirməyə şərait yaradır.
CLT əsasən motivasiya edici xarakter daşıyır. Burada təhsilalanların müstəqil şəkildə özünüifadəsi vacib
xüsusiyyət sayılır. Kommunikativ dil tədrisində müəllim və tələbələr müxtəlif rollara sahibdirlər. Əvvəlki
metodlardan istifadə zamanı təhsilalanlar tədris müddətində passiv mövqe tuturdularsa, hal-hazırda,
öyrənməyə fərdi yanaşmadan daha çox qarşılıqlı əməkdaşlığa əsaslanan sinif fəaliyyətlərində aktiv iştirak
edirlər. CLT-də şagirdlər cüt və ya qruplarla iş zamanı bir-biriləri ilə fikir mübadiləsi aparır, yoldaşlarının
düşüncələrinə münasibət bildirir, müqayisə edir və bununla da mövzunu daha dərindən mənimsəmiş
olurlar.Tələbələrin müəllimlə deyil, əsasən bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olması gözlənildiyi üçün, müəllim
nadir hallarda müdaxilə edərək səhvləri düzəldir və məsləhətçi rolunda çıxış edir. Müəllimlər kimi tələbələrin
üzərində də böyük məsuliyyət vardır. CLT-də şablonlaşdırılmış qaydalar yoxdur, qrammatika qaydaları təqdim
edilmir, sinif tənzimlənməsi isə qeyri-standartdır. CLT-də vurğulanan kooperativ yanaşma dil öyrənənlər üçün
yad ola bilər. Nəticə etibarilə, CLT metodistləri uğursuz ünsiyyətin ortaq məsuliyyət olduğunu, uğurlu
ünsiyyəti isə qarşılıqlı əməkdaşlıq əsasında əldə edilmiş müvəffəqiyyət olaraq qeyd etmişlər.
Ənənəvi metodun tətbiqi zamanı müəllim sinifdə rəhbər hesab olunurdusa, CLT-də tətbiq olunan sinif
fəaliyyət növlərinə əsasən müəllim vasitəçi və ya məsləhətçi rolunda çıxış edir. O, kommunikativ tədris
zamanı şagirdlərin danışıq və yazı bilik, bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə kömək edir. Müəllimin iki əsas
rolu vardır. Birincisi kommunikativ fəaliyyət zamanı sinifdəki bütün iştirakçıların işini asanlaşdırmaqdan
ibarətdir.Belə ki,o, burada əsas mənbə rolunu oynayır, materialları hazır şəkildə təqdim edir. İkinci rolu isə
təlim-tədris qrupu daxilində müstəqil bir iştirakçı kimi çıxış etməkdir və ilk rolun məqsədləri ilə yaxından
əlaqəlidir. Bu rollar müəllim üçün bir sıra ikinci dərəcəli rolları da nəzərdə tutur. Üçüncü rol sayılan və
mahiyyət etibarı ilə ikinci dərəcəli rollara aid edilən bu funksiya müəllimin tədqiqatçılıq qabiliyyətidir. Dilçilər
bu üç rolu müəllimin analitik, məsləhətçi və rəhbər(idarəedici) funksiyaları ilə xarakterizə edirlər.
CLT müəllimi şagirdlərin dil ehtiyaclarını müəyyənləşdir. Məsələn, müəllim şagirdlərin xarakterini,
materialı qavrama qabiliyyətini analiz edir və hansı öyrənmə üsullarını tətbiq edəcəyinə qərar verir. Hər bir
şagirdə individual yanaşır. Bu muəllimin analitik rolu hesab edilir. Məsləhətçi müəllim isə CLT zamanı natiq
və dinləyici arasındakı ünsiyyətə rəy bildirir və lazım gələrsə müəyyən tövsiyyələr verir. Sinifdə rəhbər rolunu
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icra edən müəllim qrup fəaliyyətlərinin sonunda müzakirənin yekunlaşmasına rəhbərlik edir, öyrənənlərinin
ünsiyyət zamanı yaranan səhvlərini aşkarlayır.
AZƏRBAYCAN DİLİ DƏRSLƏRİNİN ƏNƏNƏVİ VƏ MÜASİR MÜSTƏVİDƏ TƏHLİLİ
İsmayılova T.Q.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: ismayilovaturkan1995@gmail.com
Azərbaycanda təhsil sistemi surətlə inkişaf etməkdədir. Əlbəttə ki, bu inkişafın səbəbi dövlətimizin
inkişafı ilə bilavasitə əlaqəlidir. İnkişaf olan yerdə mütləq fərqlilik və yenilənmə də olmalıdır. Təhsil
sistemində bu iki formada təzahur etmişdir: 1.köhnənin tamamilə aradan çıxması və yeninin onu əvəz etməsi;
2. köhnənin əsasının saxlanılması, müəyyən dəyişikliyin edilməsi yolu ilə dəyişdirilməsi.
Ənənəvi və müasir Azərbaycan dili dərslərini müqayisə etsək burada baş vermiş dəyişiklikləri
görməmək mümkün deyil. İlk növbədə onu qeyd etmək lazımdır ki, dərsi tədris edən müəllimdir. Müəllim
mövqeyində baş verən dəyişim tədris siteminə, dərsin gedişatına və nəticələrə mütləq ki təsir edir. Əsas
məsələ ondan ibarətdir ki, bu dəyişim müsbət istiqamətdə olsun.
Kurikulum təhsil proqramanın tətbiqi əsasında müəllimin fasilitator(bələdçi) kimi iştirakı, ənənəvi
dərsdəki mövqeyindən kəskin şəkildə fərqlənir. Cəmiyyət və dövrün tələbinə uyğun olaraq müəllim artıq
bilik verən yox, biliyi əldə etmək üçün doğru yol göstərən bir şəxsə çevrildi. Bu metodun doğru tətbiqi
nəticəsində yüksək nailiyyətlər əldə etmək olar.
Şagirdlərin mövqeyindəki baş vermiş dəyişiklik isə ondan ibarətdir ki, bütün məlumatları hazır formada
əldə edən passiv dinləyici olmaq əvəzinə aktiv iştirakçi, bir növ tədqiqatçıya çevrilmiş oldu. Şagirdyönümlülük
prinsipinin əsas qayəsi də , bütün dərsin şagirdlərin maraq və tələbatına uyğun formada təşkil olunmasına
xidmət etməkdir.
Əsas subyekt şagird olduğu üçün dərs prosesinin də onların istəyinə, maraq dairəsinə uyğunlaşdırmaq,
inteqrativlik yaratmaq vacibdir. Əlbəttə ki, bütün bunlar müəyyən çərçivədə, müəllim nəzarəti altında və plan
üzrə həyata keçirilməlidir ki, əsas məqsəddən yayınma halı baş verməsin.
Şəxsiyyətyönümlülük prinsipi də bunu ehtiva edir. Şagirdi dünya görüşlü, nitq qabiliyyətinə sahib, milli
və ümumbəşəri dəyərlərə sadiq şəxsiyyət kimi yetişdirmək. Ənənəvi təlim bilikyönümlü hesab olunur. Yəni,
ənənəvi tədrisdə əsas məqsəd fənn üzrə bilikləri şagirdlərə mənimsətməkdir. Burada əsas məsələyə diqqət
yetirmək lazımıdır ki, şəxsiyyətyönümlülük deyəndə bu o demək deyil ki, dərs prosesində şagirdə ancaq
şəxsiyyət kimi yetişdirmək üçün imkan yaradılır, bilik ikinci planda qalır. Yaxud ənənəvi təlimdə biliklər
öyrədilib şagirdin şəxsiyyəti arxa planamı atılırdı? Əsla belə deyil. Bu məsələyə aşağıdakı formada aydınlıq
gətirək:
Təlim - tərbiyə bir - biri ilə əlaqəli, tədrisin ayrılmaz komponentləridir. Nə tərbiyəsiz təlim, nə də
təlimsiz tərbiyəni təsəvvür etmək mümkün deyil. Şagirdyönümlülk və bilikyönümlülük həm ənənəvi təlimdə
həm də fəal təlimdə mövcud olmuş və hər zaman da mövcud olacaq ayrılmaz prinsiplərdir. Biz ənənəvi dərsi
yalnız bilikyönümlü hesab edə bilmərik. Buradakı incə nüans ondan ibarətdir ki, ön planda bilik dayanmışdır.
Şagirə ilk növbədə müəyyən biliyi mənimsətmək əsas hesab olunub.
Ənənəvi təlimdə şəxsiyyətin inkişafı daha çox milli - mədəni və mental dəyərlərimiz üzərində
qurulmuşdur. Ancaq müasir təlimdə dünyaya inteqrasiya edən, həyati bacarıqlara sahib, yalnız bilik yox
bacarıq və vərdişlərə yiyələnən bütöv, hərtərəfli şəxsiyyət yetişdirməkdir.
Azərbaycan dili dərslərinin forma və məzmunundakı dəyişiklik də bu prinsiplərdən irəli gələrək baş
vermişdir. Ənənəvi Azərbaycan dili dərsliklərini xatırlayaraq. Yeni dil qaydaları lokonik şəkildə verilir. Həmin
qaydaları şagirdlərin yaxşı əzbərləməsi üçün dərslikdə bir neçə çalışma da verilmişdir. Ancaq müasir
Azərbaycaan dili dərslikləri hər bir dərs şagirdin dünyagörüşü, mənəvi keyfiyyətlərinin, tarixi, mədəni,
ümumbəşəri dəyərlərin, vətənpərvərlik və s. kimi meyarların üzərində qurulmuşdur.
Dərslərin mənt üzərində qurulması həm oradakı verilmiş bilikləri öyrənmələri, həm də nitq inkişafı üçün
böyük əhəmiyyətə malikdir. Mətn üzərində çalışmaların nəticəsində şagird həm dil qaydalarını həm də
orfoepiya və orfoqrafiya qaydalarını mənimsəyir. Mətnin təhlili zamanı müxtəlif sualların qoyulması
nəticəsində şagirdlərdə məntiqi və tənqidi təfəkkür də inkişaf etdirilir.
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AZƏRBAYCAN DİLİ DƏRSLƏRİNDƏ DİL QAYDALARININ TƏDRİSİNDƏ STANDARTLARIN
ƏHƏMİYYƏTİ
İsmayılova T.Q.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: ismayilovaturkan1995@gmail.
Azərbaycan dili fənninin mükəmməl formada tədris olunması tarixən bizim alimlərimizi narahat etmiş
və düşündürmüşdür. A.A.Bakıxanov, M.Ş.Vazeh, M.Kazım bəy, L.Z.Budaqov, F.Ağazadə, N.Nərimanov,
M.F. Axundzadə, F. Köçərli kimi alimlərin Azərbaycan dilinin inkişafı və bu dilin orta məktəbdə tədrisi üçün
çox əziyyət çəkmişdirlər. Bugünkü inkişafın təməlində məhz bu alimlərin fəaliyyəti, onların dil siyasəti
dayanıb. Dilimiz nə qədər inkişaf edib azad ölkənin azad dilinə çevrilsə də bu alimlərimizin əmək və fəaliyyəti
daima xatırlamalıyıq.
Müasir dövrdə dərslərin məzmun və məqsədi, tədrisi qaydası, dərsin ümumi strukturu xeyli
dəyişdirilmişdir. Bu dəyişikliklər müsbət yöndə aparılmış və nəticədə yüksək inkişaf səviyyəsinə gəlib
çatmışdır. Azərbaycan dili fənninin tədrisindəki əsas dəyişiklik keçirilmə formasındakı dəyişiklikdir.
Məlumdur ki, şagird dili daha yaxşı öyrənib, mənimsəmək üçün dilin fonetik, leksik, qrammatik qaydalarını
bilməli, üslubi xüsusiyyətlərinə hakim olmalıdır. Azərbaycan dilinin tədrisi bu fənn üzrə hazırlanmış məzmun
xətlərinə və məzmun standartlarına əsaslanır və dərslər bir neçə fəaliyyət istiqamətində qurulur. Məzmun xətti
sabitdir və sinifdən sinifə dəyişməz olaraq qalır. Ancaq məzmun standartları olan əsas və alt standartlar
sinifdən sinifə dəyişir. Dərslikdə mətnlərin tərtibi zamanı nəzərə alınan və diqqət mərkəzində saxlanılan əsas
məqamlardan biri də məzmun standartlarıdır. Mətnin tərtib olunması, tərkib hissələrinin müəyyən edilməsi,
məlumatların abzaslar üzrə yerləşdirilməsi, abzaslar arasında əlaqələrin olması və s. bu kimi tələblər əvvəllər
ardıcıl və sistemli şəkildə aparılmırdı. Mətnin tipləri (nəqli, təsviri və mühakimə) haqqında isə bu vaxta qədər
müəyyən olunmuş bir standartda əks olunmayıb. Kurikulumdan əvvəlki tədris proqramında, adətən, mətnin
üslubu (bədii, elmi, publisistik) üzərində iş aparılırdı. Kurikulum proqramının yeniliyi də ondan ibarətdir ki,
mətnin tərtibində yuxarıda sadalanan bütün qaydalar nəzərə alınmışdır.
Azərbaycan dili dərsləri dörd məzmun xətti ( dinləyib- anlama və danışma, oxu, yazı, dil qaydaları)
əsasında tədris olunur. Məzmun xətti isə əsas və standartlar əsasında formalaşır. Məzmun xətti imkan verir ki,
müəllim tədris edəcəyi dərsin əsas məqsəd və vəzifəsini aydınlaşdırsın. Dərslər müxtəlif məzmun xətləri
əsasında formalaşa bilir. Bir dərsə bəzən bir neçə saat vaxt ayrılır ki, bu da mövzunun çətinlik səviyyəsinə
uyğun olaraq nizamlanır. Azərbaycan dili fənnində dərslər əsasən mətn üzərində qurulduğu üçün dərsə mətnin
oxunması və şagirdlər tərəfindən başa düşülməsi ilə başlanılır.
Şagird oxuduğu mətndəki əsas fikri müəyyənləşdirir, təhlil edir və münasibət bildirir. Əgər dərsə
ayrılmış birinci saat tədris olunursa və burada iş mətn üzərindədirsə 1. məzmun xətti – yəni dinləyib anlama
və danışma olacaq. İkinci variantda əgər şagird mətnin oxusunu həyata keçirəcəksə 2. məzmun xətti əsas
götürülərək standartlar tərtib olunur. Mətnin oxusundan sonrakı- növbəti dərsdə hər hansı yazı işləri
aparılacaqsa( inşa, esse) 3. məzmun xətti yazı olacaqdır. Dil qaydalarının tədrisini bir dərsə ayrılmış sonuncu
akademik saatda olur. Şagirdlər mətndəki əsas fikri mənimsədikdən sonra mətnin üzərində müxtəlif çalişmalar
vasitəsilə dil qaydalarını mənimsəyirlər. Artıq bu dərs 4. məzmun xətti əsasında qurulur. Məzmun xətti
anlayışından sonra dərsdə əsas və alt standart anlayışı da olur. Hər bir dərsdə müəllim müəyyən standartlara
əsaslanaraq dərsi təşkil və tədris edir.
Azərbaycan dili dərslərində bəzi standartlar vardır ki, digərlərinə nisbətən daha çox reallaşdırılır. Həmin
standartların bir neçə fəaliyyət istiqamətini birləşdirməsi, başqalarının isə daha konkret bir bacarığı nəzərdə
tutması ilə əlaqədardır. Məsələn; 2.2.3. standartı özündə mühakimə yürütmə, əsaslandırma, nəqletmə, mətn
qurma kimi bacarıqları birləşdirdiyi halda, 2.2.2. standartı yalnız mətnin tərkib hissələrini müəyyənləşdirməyi
tələb edir. Dil qaydaları üzrə 4.1.2. standartı sözün qramatik mənasını müəyyənləşdirmək tələbi ilə bütün nitq
hissələrinin tədrisi zamanı tətbiq olunur, 4.1.3. standartı müxtəlif dil qaydalarının tədrisi ilə bağlıdır. Yazı
məzmun xəttində 3.1.1. “Müxtəlif yazı tiplərini fərqləndirir” standartının tətbiq dairəsi çox genişdir. Çünki
istənilən halda şagirdin qurduğu mətn müəyyən yazı tipinə aid olur. Bununla əlaqədar olaraq həmin
standartların reallaşdırılmasına xidmət edən təlim nəticələri də daha çoxdur.
Ümumtəhsil məktəblərində (V -XI sinif ) Azərbaycan dili fənni üzrə dil qaydalarının tədrisi sadədən
mürəkkəbə prinsipi üzərində qurulmuşdur. Həmin dil qaydaları zəncirvari xarakter daşıyaraq bir – birini əvəz
edir, tamamlayır.
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MÜLKİ HÜQUQLARIN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ
Maxsudov Z.Ə.
Naxçıvan Dövlət Universiteti
E-mail: huquq001@gmail.com
Mülki hüquq subyektlərinin öz mülki hüquqlarını və onları müdafiə etmək hüququnu öz istədikləri kimi
həyata keçirmək imkanları hər şeydən əvvəl mülki qanunvericiliyin dispozitivlik prinsipinə əsaslanır . Mülki
Məcəllədə nəzərdə tutulmuş çoxsaylı dispozitiv mülki hüquq normaları yalnız o zaman tətbiq olunurlar ki,
mülki hüquq subyektləri öz davranışının başqa qaydasını müəyyənləşdirməsinlər. Məhz bu davranış
qaydalarının müəyyənləşdirilməsində subyektlərin müstəqilliyi, onlara öz mülki hüquqların istədikləri kimi
həyata keçirmələrinə imkan verir. Məsələn Mülki Məcəllənin 709-cu maddəsinə əsasən torpaq icarəsi zamanı
torpağın yüklüklərini və ondan tutulan vergiləri torpağın mülkiyyətçisi ödəməlidir. Dispozitiv xarakterli bu
maddəyə əsasən tərəflər bu qaydaya uyğun olmayan öz istədikləri başqa qayda , məsələn müəyyən şərtlərlə
həmin ödənişlərin icarəçinin üzərinə qoyulmasını müəyyən edə bilərlər. Maddədə göstərildiyi kimi mülki
hüquq subyektləri mülki hüquqları müdafiə etmək hüququnu da öz istədikləri kimi həyata keçirirlər. Məsələn
Mülki Məcəllənin 466-cı maddəsinə əsasən öhdəliyin icrasının pozulması üçün dəbbə pulu
müəyyənləşdirilmişsə zərərin dəbbə pulu çatmamış hissəsinin əvəzi ödənilir. Lakin tərəflər öz istəklərinə
müvafiq olan müqavilədə zərərin əvəzinin deyil, yalnız dəbbə pulunun tutulmasını və ya dəbbə pulundan artıq
zərərin tam məbləğdə ödənilməsini, yaxud da ya dəbbə pulunun ya da zərərin əvəzinin ödənilməsini nəzərdə
tuta bilərlər.
Fiziki və hüquqi şəxslərin özlərinə mənsub hüquqları həyata keçirməkdən imtina etməsi bir qayda olaraq
bu hüquqların xitamına səbəb olmur. Lakin şərh edilən maddədə nəzərdə tutulduğu kimi qanunvericilikdə bu
ümumi qaydadan istisnalar nəzərdə tutula bilər. Məlumdur ki, fiziki və hüquqi şəxslər özlərinə mənsub olan
əmlak üzərində mülkiyyət hüququna malikdirlər. Onlar həmin əmlaka sahiblik edir, onlardan istifadə edir və
onların barəsində sərəncam verir.
Həyatda belə hadisələrə rast gəlmək olar ki, bəzi mülkiyyətçilər özlərinə mənsub olan əmlakdan imtina
edirlər. Buna görə də Mülki Məcəllənin 185-ci maddəsində nəzərdə tutulmuşdur ki, mülkiyyətçi özünə mənsub
olan daşınar əşyaya mülkiyyət hüququndan imtina etmək məqsədilə onu atarsa, yaxud digər şəkildə ondan əl
çəkərsə başqa şəxslər onu öz mülkiyyətinə yönəldə bilər. Yaxud Mülki Məcəllənin 1762-ci maddəsinə əsasən
vərəsələrdən biri mirasdan imtina edərsə, onun payı qalan vərəsələrin payına əlavə edilir, vərəsələrin hamısı
mirasdan imtina edərsə, miras əmlak dövlətin mülkiyyətinə keçir. Bu kimi istisnalar nəzərə alınmazsa mülki
hüququn istifadəsindən imtina onun xitamına səbəb olmur. Mülki hüquqların onun sahibləri tərəfindən öz
istədikləri kimi həyata keçirmələri özbaşınalıq və ya hərcmərclik demək deyildir. Azərbaycan xalqı
Konstitusiyanın 72-ci maddəsində təsbit edilmiş belə bir konstitusion prinsip şəraitində yaşayır ki, hər bir şəxs
Respublikanın Konstitusiyasına və qanunlarına əməl etməli, başqa şəxslərin hüquq və azadlıqlarına hörmət
bəsləməlidir. Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən mülki hüquq münasibətlərinin bütün
iştirakçıları Konstitusiyanın bu müddəasına riayət etməlidirlər. Bu konstitusion müddəadan çıxış edərək Mülki
qanunvericiliyin prinsiplərini müəyyən edən Mülki Məcəllənin 6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuşdur ki, fiziki
və hüquqi şəxslər müqavilə əsasında öz hüquq və vəzifələrini müəyyənləşdirərkən ancaq qanunvericiliyə zidd
olmayan müqavilə şərtləri qoymaqda sərbəstdirlər. Mülki hüquqlar və vəzifələr mülki qanunvericilikdə
nəzərdə tutulmuş əsaslardan habelə fiziki və hüquqi şəxslərin qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamış lakin mülki
qanunvericiliyin prinsiplərinə zidd olmayan hərəkətlərindən əmələ gəlir. Mülki Məcəllənin 560-cı maddəsində
birmənalı şəkildə müəyyən edilmişdir ki, mülki hüquqlar yalnız hüquqa uyğun həyata keçirilməlidir. Beləliklə,
mülki qanunvericiliyin dispozitivlik prinsipinə əsasən mülki hüquq münasibətləri iştirakçılarına verilmiş
sərbəstlik nəhayətsiz deyil və mülki qanunvericiliyin prinsipləri çərçivəsindən kənara çıxa bilməz.
Təsadüfi deyildir ki, Mülki Məcəllənin 18-ci maddəsində imperativ qaydada nəzərdə tutulmuşdur ki,
mülki hüquqların müdafiəsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və qanuna, ictimai qaydaya və əxlaqa
zidd olmayan üsullarla həyata keçirilir. Mülki hüquqların həyata keçirilməsi ixtiyarlı şəxsin iqtisadi-sosial və
əlbəttə ki, hüquqi nəticələr əldə etməsinə yönəlir. Mülki hüquq subyektləri mülki hüquqlarını həyata keçirmək
yolu ilə öz mənafelərindən çıxış edərək, müqavilələr bağlayır, əmlak əldə edir, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul
olur, təkbaşına və yaxud başqa şəxslərlə birlikdə digər mülki hüquq münasibətlərində iştirak edir. Şəxsin mülki
hüquqlarını həyata keçirməsindən danışarkən Respublika Konstitusiyasının 24-cü maddəsində müəyyən
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edilmiş belə bir müddəanı nəzərə almaq lazımdır ki, hüquqlar və azadlıqlar hər kəsin cəmiyyət və başqa şəxslər
qarşısında məsuliyyətini və vəzifələrini də əhatə edir. Beləliklə, öz subyektiv mülki hüquqlarını həyata keçirən
şəxs öz vəzifələrinin icrasından yan keçə bilməz. Öz mülki hüquqlarını həyata keçirərkən vəzifələrini
kobudcasına pozmaq Mülki Məcəllənin 560-cı maddəsinə əsasən hüquqdan sui-istifadə hesab edilir. Şəxs öz
mülki hüquqlarını həyata keçirərkən başqasının hüququnu poza bilməz. Məsələn Mülki Məcəllənin 218-ci
maddəsinə əsasən ümumi paylı mülkiyyət hüququndakı pay üçüncü şəxsə satılarkən, bu payı almaqda qalan
mülkiyyətçilərin üstünlük hüququ var. Buna görə öz payını satan mülkiyyətçi qalan mülkiyyətçilərdən heç kəs
onu almazsa, üçüncü şəxsə sata bilər. Mülkiyyətçilərdən biri bu payı almaq istədikdə payı mülkiyyətçisi onu
üçüncü şəxsə sata bilməz. Bu qaydanı pozaraq pay üçüncü şəxsə satıldıqda başqasının hüququ pozulduğuna
görə məhkəmə qaydasında pozulmuş hüquq bərpa edilir. Mülki hüquqların həyata keçirilməsinin 2 üsulu
fərqləndirilir: a) faktiki tisul, b) hüquqi üsul. Faktiki üsul-ixtiyarlı şəxsin özünə mənsub hüquqların heç bir
and bağlamadan öz ehtiyaclarına istifadə etməsidir. Məsələn evin mülkiyyətçisi onu ancaq özünün və ailəsinin
yaşaması üçün, öz avtomobilini işə gedib-gəlmək üçün istifadə edir. Hüquqi üsullar isə şəxsin hüquqi nəticələr
yaradan əqdlər və digər hərəkətlər etməklə öz mülki hüquqların həyata keçirməsidir. Buraya mülkiyyətçinin
öz əmlakını satması, bağışlaması, vəsiyyət etməsi və s. kimi birtərəfli və ikitərəfli əqdlərin həyata keçirilməsi
daxildir.
Mülki hüquqların həyata keçirilməsinin müəyyən hüdudları vardır. Məsələn qanunvericilikdə müəyyən
hüquqların həyata keçirilməsi müəyyən müddətlə məhdudlaşdırılır. Müddət mülki-hüquqi mənada mülki
hüquq və vəzifələrin əmələ gəlməsinin, dəyişməsinin və xitamının bağlı olduğu vaxtdır. Məsələn Mülki
Məcəllənin 1246-cı maddəsinə əsasən mirasın qəbul edilmə müddəti 6 aydır. Mülki Məcəllənin 589-cu
maddəsində satılmış əşyanı qüsurlarının aşkar edilməsi müddətləri müəyyən edilmişdir ki, alıcı bununla bağlı
öz iddia hüquqlarını həyata keçirir və s. Bəzi qanunvericilik aktlarında hüquqlarını həyata keçirən şəxslərin
başqalarının hüquqlarına və qanuni mənafelərinə xələl gətirməsi bilavasitə təsbit edilmişdir. Məsələn,
Azərbaycan Respublikasında mənzil fondunun özəlləşdirilməsi haqqında Qanunun 12-ci maddəsinin I
abzasında müəyyən edilib ki, mənzilə mülkiyyət hüququnun həyata keçirilməsi başqa şəxslərin hüquqlarına
və qanuni mənafeyinə xələl gətirməməlidir. Beləliklə, mülki hüquqların qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş
yaxud mülki münasibət subyektlərinin qanunvericiliyə zidd olmayan razılaşmaları ilə müəyyən edilmiş
üsullarla və bu hüquqlarla bağlı mülki-hüquqi vəzifələri də icra etməklə faktiki və hüquqi hərəkətlərlə həyata
keçirilir.
BƏKİR ÇOBANZADƏ I TÜRKOLOJİ QURULTAYIN TƏŞKİLATÇISI KİMİ
Məhərrəmova F.S.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: fidan.mhrrmova@mail.ru
Zaman-zaman Azərbaycan dilçiliyinin inkişafında bir sıra alimlərimizin rolu olmuşdur. Belə alimlərdən
biri də professor Bəkir Çobanzadədir. Doğrudur, Bəkir Çobanzadə cəmi 45 il ömür sürmüşdür, lakin özündən
sonra çox zəngin irs qoyub getmişdir. Dilçilik elminin elə bir sahəsi tapılmaz ki, alim ona öz münasibətini
bildirməsin. Alimin araşdırmalarının əsas istiqamətləri bu cür təsnif edilir: 1) Türkoloji tədqiqatlar; 2) Ümumi
dilçilik problemləri ilə bağlı əsərlər; 3) Dialektoloji tədqiqatlar; 4) Terminoloji tədqiqatlar; 5) Əlifba və yazı
məsələlərinə dair araşdırmalar; 6) Ədəbiyyatşünaslığa dair əsərlər; 7) Metodikaya dair əsərlər.
I Türkoloji qurultay türk dünyasının böyük elmi hadisəsi olmaqla yanaşı, onun inkişafında baş vermiş
böyük mədəniyyət hadisəsi idi. I Türkoloji qurultay 1926-cı il fevralın sonu, martın əvvəllərində Bakıda
keçirilmiş və Azərbaycan dilçiliyinin inkişafına işıq salmışdır. 131 nəfər nümayəndə qurultayın tərkibində
iştirak etmiş, 17 iclas keçirilmiş, türk dünyasının müxtəlif sahələrinə, xüsusilə dil, tarix, etnoqrafiya, ədəbiyyat
və mədəniyyətinə aid 38 məruzə dinlənilmişdir. Qurultay türkologiyanın 7 böyük məsələsi üzrə müzakirələr
apararaq, qərarlar qəbul etmişdir. Bu məsələlərə daxildir: 1) Əlifba; 2) İmla-orfoqrafiya; 3) Termin; 4) Tədrismetodika; 5) Qohum və qonşu dillərin əlaqəsi və interferensiya problemləri; 6) Türk dillərinin ədəbi dil
problemləri, ortaq ədəbi dil; 7) Ulu dil nəzəriyyəsi və türk dillərinin tarixi problemləri.
I Türkoloji qurultayın keçirilməsində türkoloq alimin rolu əvəzsizdir. Məlumdur ki, qurultayın ilk
iclasında 131 nümayəndə içərisindən rəyasət heyətinə seçilən 22 nəfərdən biri məhz o olmuşdur. Ayrıca qeyd
etmək lazımdır ki, alim qurultayın təşkilat komissiyasının 13 üzvündən biri olub. Qurultayın anketində onun
“təşkilat komissiyası” təyinatı ayrıca qeyd olunur. Türkologiya ilə bağlı tədqiqatlar aparılsa da, həmin
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araşdırmaların hamısı alimi qane etmirdi. Buna görə də, qurultayın keçirilməsinin zəruriliyindən danışan alim
qeyd edir ki, türkoloji qurultayın yalnız türkologiya sahəsində deyil, ümumiyyətlə XX əsrdə elmin tərəqqisi
baxımından əhəmiyyəti üzə çıxmış olur. Alim qurultayda türkologiya elminin, Azərbaycan dilçiliyinin inkişafı
üçün bir sıra dəyərli fikirlər söyləmişdir. Qurultayın istər təşkili, istərsə də gedişindəki fəaliyyətinə görə onu
heç kəslə müqayisə etmək olmaz. Dilçi alimin qurultayla bağlı fəaliyyəti 3 istiqamətdə nəzərdən keçirilməlidir:
1) Qurultaya qədər olan mərhələ; 2) Qurultay dövrü mərhələsi; 3) Qurultaydan sonrakı dövr mərhələsi.
Qurultaya qədərki mərhələdə alim maarifləndirmə işi aparıb. Qurultaydan sonra gördüyü işləri isə ayrıca
tədqiq etmək məqsədə uyğundur. Alimin qurultay dövründə gördüyü işlər isə daha əhatəlidir. Alim qurultayda
əlifba, türkdilli xalqların dil və gen qohumluğu, terminologiya, üsuli-tədris, ümumi ədəbi dil kimi məsələlərə
toxunmuşdur. Alim qurultayda yeni əlifbanın prinsiplərindən danışmış, rəhbərliyi ilə hazırlanmış yeni əlifba
layihəsini qurultayın gündəliyinə daxil etmişdir. B.Çobanzadə bildirirdi ki, yeni əlifba bizi Avropaya, Qərbə
yaxınlaşdırır. Yeni əlifba dedikdə latın əlifbası nəzərdə tutulurdu. Alim əlifba haqqında deyir ki, əlifba latın
qrafikası əsasında qurulmalıdır. Dilçi alimin latın əlifbasına keçilməsində çox mühüm xidmətləri olmuşdur.
1922-ci ildə Azərbaycanda latın əlifbasına keçid üçün Yeni Əlifba Komissiyası yaradıldı. Azərbaycandakı
əlifba dəyişikliyi işlərini idarə edən S.Ağamalıoğlu bu işlərdə kifayət dərəcədə məlumatlı olan, 1922-ci ildən
bu məsələlər üzərində işləyən alimi Bakıya dəvət edir. Bəkir Çobanzadə S.Ağamalıoğlunun dəvətini qəbul edir
və 1924-cü ilin sentyabrında Bakıya gəlir. B.Çobanzadə 1925-ci ildən Azərbaycan təhsil sistemində işə
başlayır. Bakıya gəldiyi ilk vaxtlardan bəri Azərbaycan Dövlət Universitetində həm dərs deyir, həm də yeni
əlifba, orfoqrafiya, terminologiya, dialektologiya kimi sahələrdə çalışır. Onun fəaliyyəti nəticəsində Bakıda
türkoloji tədqiqatlara maraq artır.
Bəkir Çobanzadə türkdilli xalqların dil və gen qohumluğu sahəsində də öz sözünü demişdir. Alim
qurultayda “Türk şivələrinin yaxın qohumluğu haqqında” adlı məruzə ilə çıxış etdi. Bu məruzəsində alim ilk
dəfə türkologiyada M.Kaşğaridən geniş danışaraq və divanının müddəalarından çıxış edərək həmin dövrdən
zamanımıza qədər ədəbi dil təzahürlərindən, türkcələrdə anlaşmadan, həmçinin bu anlaşmanın
qanunauyğunluqlarından bəhs etdi. Məhz bu məruzəsində alim türk dillərinin xüsusilə, şivələrinin
M.Kaşğaridən Samoyloviçə qədər keçdiyi yolu ümumiləşdirir.
Qurultayın gündəliyində duran həlli vacib məsələlərdən biri də türk dillərinin elmi terminoloji sistemi
məsələsi idi. Qurultayın 8-ci iclasında etdiyi “Elmi terminologiya sistemi haqqında” adlı məruzəsi məhz bu
məsələyə həsr olunub. Məruzədə alim Avropa xalqlarının terminologiyasının əhəmiyyətini yüksək
qiymətləndirərək, Avropa dillərində vahid elmi terminologiyanın formalaşdığını vurğulayır. Alim bunun
səbəbini ilk növbədə Avropada elmi dilin əsası olan latın dilində görürdü. Türk dillərində terminoloji sistemin
yaradılmasına diqqət çəkən alim leksik lüğətimiz üçün 3 zəminin mövcudluğunu vurğulayır:
1) Ümumtürk zəmini; 2) Ərəb-fars sözlərinin mənimsənilməsi; 3) Avropaya yönəlməyimiz.
Alimə görə terminlər ikili əhəmiyyət kəsb edir. Birincisi elmi, ikincisi isə pedaqoji əhəmiyyət. Elmi
terminologiya əlifba prinsiplərinə əsaslanır, əlifbada hər səs ayrıca işarəsinin olmasını tələb etdiyi kimi,
terminologiya da hər hansı bir anlayışın qarşılığı olaraq ayrıca bir termin olmasını tələb edir. Terminlər
olmadan məktəbdə dərs demək, elmi kitablar yazmaq mümkün deyil. Bu isə pedaqoji əhəmiyyətdir. Vahid
terminoloji sistemin yaradılmasında alim məktəbin rolunu yüksək qiymətləndirir, artıq türk dilində tədris
aparan məktəblərimizin olduğunu vurğulayır.
Qurultayda üsuli-tədris məsələləri də geniş şəkildə müzakirə olunaraq, həlli yolları göstərilmişdir. Alim
yazır: Üsuli tədris haqqındakı qərarnamənin birinci maddəsi müəllimlərimiz, dilçilərimiz arasında
anlaşılmazlığın səbəbi olan qarışıq bir məsələni açıq surətdə həll edir. Qərarnamənin birinci maddəsində
deyilir: “Ayrı-ayrı şivələrin tədqiqi, müəllimlərin dilçilik elmində lazımi qədər hazırlıqları olmadıqca türk
xalqlarında ana dili tədrisinin müvəfəqiyyətli şəkildə götürülməsi mümkün deyil. Buna görə şivələrin, dil
biliklərinin həm orta, həm də yüksək məktəblərin proqramında mühüm bir yer tutması lazımdır”. Məlum
olduğu kimi, qurultayın on yeddinci iclasında ana dili tədrisi metodikasının qətnaməsi müzakirə olunmuşdur.
Burada əsasən tədris zamanı ana dili fənninə müstəqillik verilməsi paraqrafında “fənnə müstəqillik verilməsi”
ifadəsinə etiraz olunur. Qətnaməni məruzə edən kəs arqumenti həll etməyi bacarmır. Müstəqillik sözünün
qətnamədən atılmağı söylənilir. B.Çobanzadə bu məsələ ilə bağlı izah verir. Dilin müstəqil rolunun nə
olduğunu izah edir. Bununla da həmin termin qətnamənin mətnində saxlanılır, bu gün üçün də əhəmiyyətli
olan bir fikirdir. Qurultayda Bəkir Çobanzadə həm də ümumtürk ədəbi dil məsələsinə də toxunur, ümumtürk
ədəbi dilinin iqtisadi və mədəni faktorlarla şərtləndiyini qeyd edir. Qurultay çox böyük işlər görsə də, müəyyən
çatışmazlıqlar da oldu. Qurultay problemləri axıradək həll etmir. Qurultaydan sonra isə həmin problemlər
tədricən həll edilir. Bu fikri türkoloq alimin özü də təsdiq edir. Alim “Türkoloji qurultayın müəllimlər üçün
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əhəmiyyəti’’adlı məqaləsində qurultay sonrası görüləcək işlər, qarşıda duran vəzifələr barədə öz fikirlərini
oxucu ilə bölüşür.
Bəkir Çobanzadə yalnız türkoloq deyil, həm də görkəmli metodist, yeni əlifba uğrunda böyük mübariz,
şair və ədəbiyyatşünas olmuşdur. Qurultayın çağırılması və təşkilində, dilimizin inkişafında çox mühüm
xidmətləri olmuşdur. Onun irsini biz gənc nəsil öyrənməli, təbliğ etməli və gələcək nəsillərə ötürməliyik.
AZƏRBAYCAN DEMOKRATİK RESPUBLİKASININ MAARİFÇİ QADINLARI
Məmmədəliyeva H.A.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: hilal.mmmdliyeva@bk.ru
XIX əsri səciyyələndirən ən mühüm xüsusiyyətlərdən biri maarifçilik ideyalarının geniş vüsət
almasıdır.Azərbaycanın öndə gedən ziyalıları əski adət-ənənələrə qarşı çıxmış, cəmiyyəti yeni ideyalarla
maarifləndirməyə çalışmışdılar.Həmin maarifçilərin əsas qayələrindən biri qadını cəmiyyətin fəal üzvünə
çevirmək idi. Millətin, xalqın işıqlı gələcəyə çıxması üçün kişilərlə bərabər qadınlar da bu uğurda mübarizə
aparmalıdırlar. Dini mövhumatı təbliğ edən insanlar qadına qul kimi yanaşmış, onun inkişafına əngəl
törətməkdən çəkinməmişlər. Maarifçi ziyalılar köhnə fikirli belə şəxslərə qarşı mübarizə aparmış, qadınların
hüquq və azadlıqlarını dərk etməsində yardımçı olmuşlar.Təbii ki, hər şeyin kökündə elm, təhsil dayanır.
Görkəmli xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin maliyyə yardımı ilə tikilən məşhur Qızlar məktəbi
qadınların savadlanmasında böyük xidmətlər göstərmişdir. Bu məktəbin yetirmələri olan azərbaycanlı qadınlar
sonrakı dövrdə maarifin inkişafında ciddi rol oynadılar.
1918-ci il 28 may tarixində Azərbaycan Demokratik Respublikası yarandığı gündən Azərbaycan
qadınlarının ictimai həyatda fəal iştirakı əsas prioritetlərdən idi. Müsəlman şərqində ilk dəfə olaraq qadınlara
seçki hüququnun verilməsi məhz bu dövrdən başlayır. Hökumət qadınların cəmiyyətdə xidmətini
genişləndirmək məqsədilə qız məktəblərinin, seminariyaların açılması ilə bağlı qərar qəbul etdi.Qızların
oxuyub təhsil almasında Azərbaycanın maarifçi qadınları hökumətə kömək etdi.
Çağırışlara cavab verən ziyalı qadınlarımızdan biri Şəfiqə Əfəndizadə oldu. İlk qadın jurnalistimiz eyni
zamanda pedaqoq olmuş Şəfiqə xanımın fəalliyyətini yalnız cümhuriyyət dövrü ilə məhdudlaşdırmaq doğru
deyil. Cümhuriyyətdən qabaq rus-müsəlman qızlar məktəbində Azərbaycan dilini tədris edirdi. Şəfiqə xanım
öz məqalələrində qadınların elmə, təhsilə yiyələnməyinin vacib olduğunu dönə-dönə vurğulayırdı. Qadınların
öz hüquq və vəzifələrini dərk etməməsinin səbəbini cəhalətdə görürdü. Bu cəhalətdən xilas olmağın yeganə
yolu elmə hakim olmaqdır.
Azərbaycan Demokratik Respublikasının ideyalarını dəstəkləyən maarifpərvər qadınlardan biri də
Mədinə Qiyasbəyli olmuşdur. On yeddi yaşından pedaqoji fəaliyyətə başlamış, Azərbaycan qızlarının təhsil
alması üçün gecə-gündüz çalışmışdır.Yaşadığı Qazax və Gədəbəy ərazilərində qızların təhsilə cəlb
edilməsində yaxından iştirak etmişdir. Hətta Mədinə xanım xalq məktəbləri inspektoru vəzifəsində çalışmışdır.
Milli hökumət yarandıqdan sonra pedaqoji fəaliyyətinə Bakıda davam edərək axşam kurslarında qadınların
savad almasında mühüm rol oynamışdır. 1930-cu illər hadisələri Mədinə xanımdan yan keçməmiş,
güllələnərək öldürüldü.
Cümhuriyyət yolçularından olan cəmiyyətin inkişafı üçün əlindən gələni əsirgəməyən qadınlardan biri
də Xədicə Əlibəyovadır. Daşlaşmış adət-ənənələri gün üzünə çıxarmaqda mətbuatın rolunun əvəzsiz olduğunu
bilən Xədicə xanım “İşıq” jurnalının redaktoru idi.Həmin jurnalın əsas məqsədi qadınların savadlanmasına
çağırış etmək olmuşdur. Xədicə Əlibəyova məqalələrində müsəlman qadınlarına öz mentalitetlərini qoruyub
saxlamaqla maariflənməyə səsləyirdi. Mental dəyərlər qadını ictimai-siyasi həyatdan uzaqlaşdırmamalı əksinə
onu cəmiyyətin fəal üzvünə çevirməlidir. Yalnız həkim və publisist kimi deyil xeyriyyəçilik fəaliyyətilə əbədi
yaşarlıq qazanmışdır.
Milli hökumətə töhfə verən maarifçi qadınlar sırasında Məryəm xanım Bayraməlibəyova xüsusi olaraq
seçilir. Dövlətin həyata keçirdiyi siyasətlə ziyalılarımızın fikirlərinin üst-üstə düşməsinin bariz
nümunələrindən biri Məryəm xanımın “Ünas” məktəbinin müdiri vəzifəsində çalışmasıdır. Azərbaycan
Demokratik Respublikası daima çalışırdı ki, qadınlar rəhbər vəzifələrdə işləsinlər. Özlərindən sonra gələn
qızlarımızı irəli çəkə bilsinlər. Məryəm xanım 1919-cu ildə Lənkəranda xeyriyyə cəmiyyəti yaratmışdır.
Yetim, kimsəsiz uşaqlara daima qayğı, diqqət yetirmişdi. Min bir əzab-əziyyətlə hər addımbaşı gəzərək qızları
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təhsilə cəlb etmək üçün yorulmadan mübarizə aparmışdır. Onun mübarizəsi öz bəhrəsini verdi. Neçə-neçə
ziyalı qadınlar Məryəm xanımın yolunu davam etdirdi.
Həmin dövrün fəal qadınları sırasında Səkinə Axundzadə, Həmidə xanım Cavanşir, Ümülbanu xanım,
Şəfiqə Qaspıralı, Liza Muxtarova, Mina xanım Aslanova kimi vətənpərvərlərin adını çəkə bilərik.
Cümhuriyyət qadınlarını birləşdirən ən mühüm xüsusiyyət əhali arasında savad, bilik, mədəniyyət yaymaq
üçün tədbirlər görmələridir. Hökumətin çağırışlarına səs verən ziyalı qadınlarımız cümhuriyyətdən qabaq və
sonra da öz missiyalarını yerinə yetirmişdilər. Özlərindən sonra gələcək nəslə bir çıraq yandırmışlar.
Bir millətin irəli getməsinin, onun inkişafının ən başlıca səbəbi cəmiyyətindəki qadınlarının elmli,
təhsilli, azad düşüncəli olmasıdır. Bu gün Azərbaycan qadınları Azərbaycan Demokratik Respublikasının
maarifçi ənənələrini yerinə yetirir. Rəhbər vəzifələrdə, dövlət strukturlarında təmsil olunan kifayət qədər qadın
fəaliyyət göstərir. Bu dövlətin həyata keçirdiyi düzgün siyasətin nəticəsidir.
AZƏRBAYCAN DİLİ DƏRSLƏRİNDƏ VİDEO MATERİALLARDAN İSTİFADƏ
Məmmədli M.Ə.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: Meryem_memmedli@icloud.com
Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının həll etdiyi məsələlərin arasında ən aktual mövzulardan biri
doğma dilimizdə ünsiyyət bacarığı ilə əlaqədar bütün komponentlərin inkişafıdır. Müasir komputer
proqramlarından və internet resurslarından istifadə bu məsələnin həllində xüsusi rol oynayır. İKT-dən istifadə
günümüzdə bir çox yeni materialları öyrənib tətbiq edilməsində və həmçinin Azərbaycan dili dərslərində bu
resurslardan istifadə dilimizin tam şəkildə öyrənilib mənimsənilməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycan dili dərslərində video materiallardan istifadə etmək vizual görünüş əsasında biliyin şagirdlər və
tələbələr tərəfindən tam şəkildə dərk edilməsində,biliyin qavranılmasında əsaslı rol oynayır. Video
materiallardan istifadə etmək təlim prosesi zamanı tələbələrə və şagirdlərə real kommunikativ prosesi tam
şəkildə təqdim etmək imkanını yaradır.
Təlim prosesi zamanı istifadə edilən yeni təlim texnologiyaları bəzi xüsusiyyətlərinə görə ənənəvi təlim
metodlarından fərqlənir. Həmin bu xüsusiyyətlərə şagirdlərin tədqiqat fəaliyyətinə cəlb olunması, müəllim
tərəfindən problemli vəziyyətin yaradılması və biliklərin şagirdlər tərəfindən müstəqil şəkildə əldə edilməsi
aid edilmişdir.
Müasir təlim metodları ilə işləmək üçün də bəzi xüsusiyyətlər nəzərə alınır. Bunlara: fəal təlim üçün iş
formalarının müəyyənləşdirilməsi; fəal dərsin mərhələləri; fəal dərsin strukturu aid edilmişdir.
Fəal təlim üçün iş formalarına fərdi iş, cütlərlə iş, kollektiv və qruplarla iş daxil edilmişdir. Hər bir iş
formalarından fəal dərsin mərhələlərində istifadə edilir. Fəal dərsin mərhələlərinə: motivasiya; tədqiqatın
aparılması; məlumatın mübadiləsi; məlumatın müzakirəsi və təşkili; ümumiləşdirmə və nəticələrin çıxarılması;
yaradıcı tətbiqetmə; qiymətləndirmə və refleksiya mərhələləri aiddir.
Azərbaycan dili dərslərində video materiallardan fəal dərsin mərhələləri olan motivasiya və yaradıcı
tətbiqetmə mərhələlərində daha geniş şəkildə istifadə edilir. Bu zaman belə bir sual yaranır.
Motivasiya sözünün mənası sübutlar, əsaslar, dəlillər, səbəblər deməkdir. Hər hansı bir fəaliyyətin
mexanizmini işə salan sövqedici qüvvədir və fəal dərsin mərhələləri arasında bünövrə rolunu oynayır.
Motivasiya mərhələsində rəmzi simvolik materiallardan geniş istifadə edilir. Bunun əsas səbəbi şagirdlərin və
tələbələrin dərsə olan maraq dairələrinin artırılması ilə əlaqədardır. Bu zaman müəllim öz yaradıcılıq
qabiliyyətini ön plana keçirərək, Azərbaycan dili dərsləri ilə əlaqədar olaraq əvvəlcədən hazırlaşır, qrammatika
və yaxud mətn üzərində işlərin tətbiqi və həmçinin keçiriləcək mövzunun tam şəkildə aşılandırılması üçün
məhz fəal dərsin əsas mərhələsi olan motivasiya mərhələsində video materiallardan geniş istifadə edir.
Təlim prosesi zamanı istifadə edilən video materialların özünəməxsus növləri vardır:
1. Dərs, yəni təlim prosesi xüsusi video sujetlər əsasında hazırlanır;
2. Dərsin mövzusu ilə əlaqədar olaraq müəllim video fraqment hazırlayır.
Hazırlanan video fraqmentin mənbəyi bədii və sənədli filmlərdən, tamaşalardan, cizgi filmlərindən,
televiziya verilişlərindən və s. mənbələrdən ibarət olur. Məsələn, Azərbaycan dili dərsliyində vətənlə bağlı
mətn varsa, bu zaman müəllim vətənlə bağlı videoçarx hazırlayır. Həmin videoçarxda Azərbaycanın ucsuzbucaqsız gözəlliklərini, yaşıl rəngin ən gözəl tonunu əks etdirən təbiətini, Xəzərin mavisini, Ümumilli
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liderimiz Heydər Əliyevin qoyduğu yolu uğurlu bir şəkildə davam etdirən prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin
səyləri nəticəsində ölkəmizi dünya dövlətləri içərisində tanıdacaq məşhur tikililərimizi,hələ də öz qədimiliyini
qoruyub saxlayan Şirvanşahlar Sarayı, XII əsrin tikilisi olan Qız qalası kimi abidələrimizi və vətənimizi əks
etdirəcək bir çox video fraqmentlər göstərərək dərsə olan maraq dairəsinin artırılmasına, mətnin tam şəkildə
dərk olunmasına səbəb olur. Eyni zamanda video materialların istifadəsi tələbələrə,şagirdlərə kitab
materialından daha güclü təsir göstərir.
Həm dilimizə, həm də ölkənin mədəniyyətinə aid materialların yaddaşa daha möhkəm həkk olunmasına
yardım edir .Müəllim tərəfindən öyrədilən biliyin möhkəmləndirilməsi məqsədilə istifadə edilən videoçarxlar
eyni zamanda mənimsənilən biliyin göz yaddaşı vasitəsilə qavranılmasına və yaddaşda daha uzun müddət
ərzində saxlanılmasına, hansısa bir məlumatı yada salmaq istədikdə,lakin unutduğumuzda göz yaddaşımız
əsasında vizual görüntünün göz önünə gətirilərək xatırlanmasında da xüsusi rol oynayır.
Son illərdə qloballaşan tədris prosesi biliklərin verilməsinin ötürücü modelini cəlbedici modellə əvəz
edir.Müəllim tərəfindən hazırlanan videoçarxlar da bu modelin reallaşdırılmasına xidmət edir. Dərs vaxtı vaxta
qənaət etmək, o cümlədən dərsin daha maraqlı həyata keçirilməsini təmin etmək üçün məhz bu videoçarxların
xüsusi rolu olur. Obyektlərin animasiyası isə ən vacib komponentləri vizual olaraq qeyd etməyə və bununla da
tələbələrin diqqətinin yönəlməsinə kömək edir. Video materiallar dərsdə müəllimi əvəz edə bilməz, ancaq
Azərbaycan dilini tədris edərkən onlardan istifadə etmək zəruri hesab edilir. Video materialların təqdimatı ya
dərs boyu, ya da dərsin istənilən hissəsində tətbiq edilə bilər. Video materiallarla edilən təqdimat eyni zamanda
mövzu ilə əlaqəli olaraq əyani şəkildə təsəvvürün yaradılması üçün şərait yaradır. Auditoriyada elektron lövhə
olduqda tələbələr dil üzrə çalışmaları da burada rahatlıqla yerinə yetirə bilirlər. Video dərslər, həmçinin
prezentasiyalar üçün Microsoft Office PowerPoint ,Windows Movie Maker proqramları tələbələrin də
müstəqil prezentasiyalar hazırlaması üçün əlverişli şərait yaradır. Prezentasiyaları hazırladıqca tələbələr də öz
yaradıcılıq qabiliyyətlərini nümayiş etdirirlər. Deməli, günümüzdə istifadə edilən bu video materiallar əldə
edilən biliklərin tam şəkildə mənimsənilməsinə, müəllimlərin və tələbələrin yaradıcılıq qabiliyyətlərini
göstərmələrinə, eyni zamanda əyani şəkildə anlayışların yaranması ilə əlaqədar olaraq xüsusi əhəmiyyət kəsb
edərək Azərbaycan dilinin tədrisində xüsusi rol oynayır.
TƏHSİLDƏ İNTEQRASİYANIN MƏQSƏDİ
Məmmədli X.İ.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: xeyal_memmedli_2017@mail.ru
Təhsil dünyanı yaxşıya doğru dəyişdirməkdə olduqca əhəmiyyətli və mühüm rol oynayır. Nelson
Mandela "təhsil dünyanı dəyişdirmək üçün istifadə edə biləcəyimiz güclü silahdır" deyərək təhsilin silah
müharibəsini üstələdiyini göstərir. Lakin intellektual gənclərin yetişdirilməsində düzgün təhsil metoduna
ətraflı diqqət yetirilməlidir. Mövcud tədris yanaşmaları müəllimə mühazirələr oxumaq üçün bir çox müəyyən
metodlar təqdim edir. Bununla yanaşı, tələbələrin biliklərini artırmaq üçün hər bir çox yanaşma tətbiq edilir.
Ən çox müzakirə olunan tədris yanaşmalarından biri inteqrativ tədris metodudur.Ən çox müzakirə olunan
tədris yanaşmalarından biri inteqrativ tədris metodudur. İnteqrativ öyrənmə, şagirdlərin tədris arasında
əlaqələr qurmasına kömək edən inteqrasiya olunmuş dərslərə doğru hərəkəti təsvir edən bir öyrənmə
nəzəriyyəsidir.
Yeni tədris metodunda inteqrasiya anlayışı aparıcı yer tutur və qlobal dünyamızda informasiyaların
genişləndiyi bir dövr üçün cəmiyyətin, dünyanın sürətlə və dəyişkən dinamikasını diqqətdə saxlamaq
baxımından ən səmərəli strategiyalardan biri və ən əsası kimi qəbul edilir. İnteqrasiyaya insan fəaliyyətinin
bütün sferasını əks etdirən bir tendensiya kimi yanaşılır. Ümumilikdə inteqrasiya təhsilin bütün struktur
elementlərinə aiddir. Bu baxımdan müasir dövrlərdə "inteqrativ təlim", "inteqrativ dərs", "inteqrativ fənn" və
s. anlayışlar özünü göstərir.
Təhsilin əhəmiyyətli dərəcədə yenidən qurulması səbəbindən inteqrasiya olunmuş tədris proqramı da
daxil olmaqla çoxsaylı yeniliklər ortaya çıxdı. Tədrisə inteqrasiya olunmuş bir yanaşma şagirdlərin fərqli fənlər
arasında mənalı və əhatəli əlaqələr qurmağı dəstəkləyir. Material haqqında daha dərindən bir anlayış
yaratmaqla yanaşı, mövzular arasında təkrarı azaldır. İnteqrasiya əsasında qurulan tədris bir insanın birbaşa
təcrübəsinin məqsədyönlü öyrənmə üçün həlledici olduğuna inamı dəstəkləyir, mənalı öyrənmənin reallığa
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çevrilməsinə imkan yaradır. Bu əsasda qurulan tədris ənənəvi məktəb strukturundan kənara çıxmağı qarşıya
bir məqsəd qoyur.
İnteqrasiya olunmuş tədris proqramının müəllimləri kurslarını şagirdlərin cəmiyyətimizi daha dərindən
dərk etmələri üçün bir fürsət kimi qiymətləndirirlər, tarixi və müxtəlifliyi tanıma və qiymətləndirmə
qabiliyyətləri genişlənir. Bildiyimiz kimi müasir təhsilin əsas məqsədi şagirdləri dərsə cəlb etmək, onlara
bilik, anlayış, problem həll etmə bacarığı, özünə inam, özünütəsdiq və öyrənmə həvəsini inkişaf etdirməyə
kömək etməkdir ki, bunlar hər bir müəllimin sinfə gətirdiyi ümumi hədəflərdir və fənlərarası təlim və tədqiqat
bu məqsədlərin reallaşmasına kömək edir. Fənlərarası təlim şagirdlərin idrak qabiliyyətlərini - beyin əsaslı
bacarıqları və tapşırıqları yerinə yetirmək üçün lazım olan zehni prosesləri inkişaf etdirməyə kömək edir,
şagirdlər üçün əlaqələr qurmağa, onların real həyata bağlana bilən müvafiq, mənalı fəaliyyətlərlə məşğul
olmasına imkan verir.
Ümumilikdə inteqrasiya (fənlərarası əlaqə) əsasında qurulan dərs zamanı nəzərdə tutulmuş əsas
məqsədlər aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik: Əsas bacarıqlara, məzmuna və daha yüksək səviyyəli düşünməyə
diqqət; Ömür boyu öyrənməyə həvəsləndirmək; Mövzuları daha böyük fikirlər və mənalı konsepsiyalar
ətrafında öyrənənməyə meyl; Müxtəlif tədris fənləri arasında əlaqə yaratma bacarığı; Öyrəndikləri bacarıqları
tətbiq etmək imkanı yaratmaq; Müvafiq real həyat təcrübələrində aktiv iştirak etməyi təşviq etmək; Şagirdlərə
yüksək motivasiya aşılamaq; Məzmunun daha dərindən başa düşülməsini təmin etmək; Müxtəlif öyrənmə
üslubları / nəzəriyyələri (yəni sosial öyrənmə nəzəriyyəsi, kooperativ öyrənmə, daxili motivasiya və
özünütəsdiq) və çoxsaylı zəkaları özündə cəmləşdirmək; Mübahisənin hər iki tərəfinə daha yaxından baxmaq;
Şagirdləri inkişafa istiqamətləndirmək; Bilik və bacarıqları daha asan mənimsədilməsinə nail olmaq; Dərslərin
daha asan maraqlı, anlaşılan bir şəkildə qurulması; Şagirdlərin problemi həll etmək üçün birdən çox yol
olduğunu anlamalarına kömək etmək.
Tədris zamanı qarşıya qoyulan bu məqsədlərin həyata keçirilməsi şagirdi bütün müsbət xüsusiyyətlərə
sahib bir fərd kimi formalaşdırır. Əlavə olaraq qeyd edə bilərik ki, məqsədlər şagirdlərin dərs zamanı real
dünya ilə daha çox əlaqələr yaratmasına, dərslə daha fəal məşğul olmalarına təkan verir. İnteqrasiya olunmuş
tədris şagirdlərin bacarıqlarını dəfələrlə görmə qabiliyyətidir. Yalnız oxumaqda anlama strategiyalarını
öyrətmək əvəzinə, bu strategiyaları bir çox fənlər üzrə tətbiq etmək, şagirdlərə onu daha tez-tez görmək və
həyata keçirmək imkanı verə bilər. Öyrənilən bacarıqların təkrarlanması sinifdə şagirdlər üçün məlumatların
daha yüksək səviyyədə başa düşülməsi üçün şərait yaradır və şagirdlərə fənlər arasındakı əlaqələri və aktuallığı
görməyə kömək edir. İnteqrasiya olunmuş tədris proqramı tələbə mərkəzli bir yanaşmadır. Fənlərarası
yanaşma ilə tədris zamanı şagirdlərə tez-tez bir seçim verilir və mövzunu mahiyyət etibarilə daha mənalı edir.
AZƏRBAYCAN DİLİNİN ƏDƏBIYYATLA ƏLAQƏLİ TƏDRİSİNDƏ LÜĞƏT EHTİYATININ
ARTIRILMASI YOLLARI
Məmmədli X.İ.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: xeyal_memmedli_2017@mail.ru
İnsan həyatında, bəşəriyyət tarixində ən vacib hadisələrdən biri nitqdir. İnsanlar nitq vasitəsi ilə birbirlərini başa düşür, istək və arzularını ifadə edirlər. Nitq insanların qarşılıqlı əlaqə vasitəsidir. Söz insanları
işə, qəhrəmanlığa, barışa çağırır, pis əməllərin qarşısını alır, onları sevindirir, ağladır, güldürür və inamlarını
artırır.
Nitqin düzgün, dəqiq, ifadəli şəkildə qurulmasına, sözlərin yerində, məqamına uyğun seçilməsinə
Azərbaycanda ən qədim zamanlardan diqqət edilmişdir. Nitq, söz şifahi xalq ədəbiyyatında, atalar sözləri və
məsəllərdə, böyük mütəfəkkirlərimizin yaradıcılığında yüksək qiymətləndirilir: Məsələn, “Söz odur ki, haqqa
vara”,“Danışmaq gümüşdürsə, susmaq qızıldır”, Sözün doğrusu dəmiri dələr”. Füzuli deyirdi:
Can sözdür əgər bilirsə insan,
Sözdür ki, deyirlər, özgədir can.
Hər kəs gözəl, aydın, obrazlı, dəqiq nitqə malik olmalıdır. Bunun üçün hər bir müəllim, tərbiyəçi
şagirdin nitqinin inkişafına daha böyük əhəmiyyət verməlidir. Çünki, danışığın inkişafı da düşüncənin
formalaşmasına gətirib çıxarır ki, bu da uşağın fəaliyyətinin digər sahələrini tənzimləməsinə imkan yaradır.
Bildiyimiz kimi bir söz nitq vahidi olduğu üçün bir uşağın tutarlı nitqinin inkişafı və fikirlərini başqalarına
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çatdırmaq bacarığı söz ehtiyatını nə qədər çox olmağından asılıdır. Bu baxımdan tanınmış metodistlər
şagirdlərin zəngin söz ehtiyyatını formalaşdırmaq üçün hər zaman ciddi çalışmışlar. Ümumilikdə nəzərə
alınmalıdır ki, şagirdlərə dili mənimsətmək üçün sözlərin mənasını dəqiq dərk etdirmək və onlarda zəngin söz
bazası formalaşdırmaqdır. Zəngin lüğət ehtiyyatına sahib olan hər bir şagird sözü məqamına uyğun istifadə
edə bilir, bu isə onun nitqini yaxşılaşdırır, aydınlaşdırır. Zəngin söz ehtiyatına malik uşaq dərin biliyə sahibdir.
Lüğət üzrə işlər, şagirdlərin söz ehtiyyatının artırılması orta məktəbin 1-ci sinfindən 11-ci sinfinə qədər
sistemli şəkildə həyata keçirilir. Yeni tədris kursunun sonunda artıq sagirdlər ictimaiyyətdə hamı tərəfindən
işlənən sözlərin əksəriyyətinə bələd olurlar. Bu isə şagirdlərin öz fikirlərini, düşüncələrini daha effektli şəkildə
ifadə etməsinə təkan verir. Söz ehtiyatı hər bir kəsin təsəvvürünə uyğun olmalıdır. Şagird kifayət qədər geniş
təsəvvürə malikdirsə və onu ifadə edə bilmirsə, nitqi kasıb olacaqdır. Tədris zamanı sagirdlərin lüğət
ehtiyatının formalaşması əsasən oxu və Azərbaycan dili dərsləri zamanı həyata keçirilir. Oxu dərsləri zamanı
arxaik sözlər, yeni sözlər və müxtəlif ifadələr, elmi terminlər şagirdlərin nitqinə daxil olur.
Azərbaycan dili dərslərində şagirdin lüğət ehtiyyatının artırılması əsasən bədii mətnlər əsasında,
müəllimin ədəbiyyatla əlaqəli formada tədrisi prosesində özünü daha qabarıq formada göstərir. Bildiyimiz
kimi, müasir Azərbaycan dili dərslikləri əsasən bədii mətnlərə istinadən qurulur. Bir növ tədris prosesi zamanı
inteqrasiya etməsindən əvvəl dərsliklərin tərtibi zamanı biz bu inteqrasiyanı müşahidə edirik. Ədəbiyyat dilin
əsasını təşkil edir. Ədəbiyyat söz sənəti, Azərbaycan dili isə söz haqqında elmdir. Ədəbiyyatımızın söz
xəzinəsi olması, şagirdləri dilimizin söz sənəti ilə ünsiyyətə qoşması, yazıçı və şairlərin nümunəvi dili ilə tanış
etməsi şagirdin şəxsiyyətini, nitq bacarığını, lüğət ehtiyyatını, düşüncə qabiliyyətini formalaşdırır.
Nümunələr əsasında Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərslərinin əlaqəli tədrisinin lüğət ehtiyatının
artırılmasında olan rolunu, dərsliklərin təşkili zamanı ədəbi mətnlərdən istifadənin bu məqsədə xidmət
dərəcəsinə nəzər salaq. Məsələn 5-ci sinif Azərbaycan dili dərsliyində əksini tapan “Qanadlı misralar” mətninə
diqqət edək. Biz bu ədəbi mətn zamanı Nizami Gəncəvi, Bəxtiyar Vahbzadə, Aşıq Abbas, Abbas Səhhət,
Məhəmməd Araz, Midhət Camal Kuntay və Ülvi Bünyadzadənin şeir nümunələri ilə rastlaşırıq. Bu nümunələr
əsasında məsələn, Məmməd Arazın “Vətən mənə oğul desə, nə dərdim,
Mamır olub qayasında bitərdim” –şeir parçasında “mamır” sözü, yaxud Aşıq Abbasın “El bir olsa, dağ
oynadar yerindən, Söz bir olsa, zərbi kərən sındırar” şeir parçasında zərb, kərən sözü lüğət əsasında şagirdə
öyrədilərək onların söz ehtiyatını zənginləşdirir. Başqa bir örnək olaraq “Kəntxuda və Muzdur” mətnini
göstərə bilərik. Metodik vəsaitdə müəllim mövzunu izah edən zaman motivasiya mərhələsində ədəbiyyata
inteqrasiya edərək “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanından bu şeir parçasını oxumalıdır:
Əcəl aldı, yer gizlədi,
Fani dünya kimə qaldı?
Gəlimli-gedimli dünya,
Son ucu ölümlü dünya...
Şeir parçasında gördüyümüz kimi “fani” sözünün izahına ehtiyac vardır. Qeyd etdiyimiz bu
nümunələrdən istinad edərək fikirlərimizi ifadə edək. Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərsləri arasında əlaqənin
bu formada təşkilinin şagird üçün əhəmiyyətinin tərəflərinin geniş olduğunu vurğuladıq. Bunlardan əsası lüğət
ehtiyatının artırılmasıdır. Hər bir müəllimin qarşıya qoyduğu məqsədlərdən biri şagirdə sərrast nitq, fikirlərini
düzgün qurmaq üçün zəngin düşüncə qabiliyyəti və ən əsası tükənməz söz ehtiyatını formalaşdırmaq olmalıdır.
Müasir təhsil metodunun əsasını şagirdi bir şəxsiyyət kimi formalaşdırmaq olmuşdur ki, şəxsiyyətin əsas
özülünü özünüifadə təşkil edir. Bunun üçün müəllim dərs zamanı nə qədər çox ədəbi mətnlərə istinad edərsə,
sərbəst nitqin formalaşmasına təkan vermiş olar.
Ümumilikdə, belə qənaətə gəlmək olar ki, müəllim şagirdlərin lüğət ehtiyyatını zənginləşdirmək üçün
aşağıdakı vasitələrdən sistemli şəkildə istifadə etməlidir.
1. Yeni sözlərin izahı və nitqin məcazi ifadəsi üzərində işlər;
2. Ekskursiyaların təşkili;
3. Bədii mətnlər və qrammatika üzərində işlər.
Müəllim şagirdlərin qarşılaşdığı yeni sözlərin mahiyyətini və mənasını aydınlaşdırmalı, başqa sözlərlə
qarşılaşdırıldıqda daha hansı mənaları ifadə edə bildiklərini izah etməlidir. Yeni sözlər sonrakı dərslərdə
istifadə olunmazsa, tez bir muddətdə unudular. Buna görə də şagirdlərin lüğətinə yeni daxil olmuş sözləri
müxtəlif metodlar əsasında müəllim şagirdin təfəkküründə möhkəmlətməlidir. Bu metodlardan biri kimi
mnemonik üsulu əsas götürə bilərik. Mnemonika çətin anlayışları xatırlamağımız üçün istifadə etdiyimiz hər
hansı bir yaddaş vasitəsidir. Çətin sözlər üçün mnemonika üsulundan istifadə çox yaxşı bir sinif fəaliyyəti ola
bilər. Şagirdlərin hər birinə bir söz verin və onu xatırlamaq üçün məzəli bir hekayə uydurmalarını xahiş edin.
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Tapşırığı başa düşmələri üçün onları bir nümunə ilə başlaya bilərsiniz. Mnemonik texnikadan istifadə edən
zaman aşağıda sadaladığımız digər məqamlara diqqət yetirmək lazımdır.
Məlumatların kodlaşdırılmasında daha çox pozitiv şəkillər və işarələrdən istifadə etmək. Çünki beyin
pozitiv görüntüləri və simvolları neqativlərdən daha yaxşı xatırlamağa meyllidir. Duyğu orqanlarını təsir
edəcək dinamik şəkillər və simvollar seçməyə çalışmaq. Zehni şəkillərin və obrazların vacib hissələrini daha
qabartmaq və diqqətini çəkməsini təmin etmək. Zahirən mürəkkəb görünən məlumatları daha sadə bir şəkildə
simvolizə edin. Unutmayın, həm sadə mnemonik texnikalarda, həm də qabaqcıl yaddaş təlimində 3 əsas prinsip
var. Bu üç əsas prinsip "xəyal qurmaq", "əlaqələndirmək" və "quraşdırma"dır.
Mnemonik yaddaş metoduna bir nümunə qeyd edək: Məsələn, göy qurşağında hansı rənglərin olduğunu
düşünərək və onların sırasını xatırlamalısınız. Bunun üçün yaddaşımızda saxlamaq istədiyimiz göy qurşağının
rənglərinin ardıcılığını samitlər əsasında yadda saxlamağa çalışmalıyıq. Məsələn: QNSYGMB
=qırmızı, narıncı, sarı, yaşıl, göy, mavi, bənövşəyi.
Lüğətin artırılması zamanı “Söz xəritəsi” adlı metoddan istifadə edilməsi sözlərin yadda saxlanılması
baxımından önəmlidir. Onların əyani öyrənməsinə kömək etmək üçün şagirdlərinizə söz xəritələri yaratmaq
tapşırığı verə bilərsiniz. Hər bir tələbədən lüğət dərsinizdə 5 söz üçün söz xəritələri yaratmasını istəyin. Sözü
səhifənin ortasında, fərqli birləşmələrə və sinonimlərə birləşdirən budaqlarla yazmalarını istəyə bilərsiniz. Bu
fərdi tapşırıqdan sonra, bütün sinif sözlərini birləşdirən bir söz xəritəsi yaratmaq üçün bütün sinfinizlə
əməkdaşlıq edə bilərsiniz. Bu əyləncəli bir sinif fəaliyyəti ola bilər! Şagirdləriniz yeni sözlər öyrənməklə
yanaşı, aralarındakı əlaqələri də anlayacaqlar.
FİZİKİ TƏRBİYƏ DƏRSLƏRİNƏ VERİLƏN MÜASİR TƏLƏBLƏR
Məmmədova A.V.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: memmedovaarzu118@gmail.com
Məktəbdə fiziki tərbiyə dərsləri üzrə təlimin əsas təşkilat forması dərsdir. Fiziki tərbiyə dərsləri cədvəl
üzrə həftədə iki dəfə aparılır. Bu dərslərdə şagirdlərə fiziki keyfiyyət, bacarıq və vərdişlər, hərəkət
keyfiyyətlərinə dair lazımi bilik, bacarıq və vərdişlər aşılanır. Müəllim qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq
üçün dərsi pedaqoji, psixoloji və metodiki cəhətdən düzgün qurmalıdır. Bədən tərbiyəsi fənn üzrə təlim-tərbiyə
işlərinin səmərəli olması, məşğələlərin təşkili və keçirilməsi metodikasından əhəmiyyətli asılıdır.
Tədris prosesi zamanı şagirdlərin öyrədilməsi və tərbiyəsi sinifdənxaric və məktəbdənkənar
məşğələlərdə və ictimai faydalı əmək işlərində aparılır.
Məktəbdə təlim-tərbiyə işlərinin təşkilinin əsas forması dərsdir. Dərs məktəbdə fiziki tərbiyə işlərinin
aparılması və gənc nəslin fiziki cəhətdən sağlam və gümrah böyüməsində bir vasitədir. Məktəbdə bədən
tərbiyəsi dərsi şagirdləri özünə cəlb edən məşğələdir. Belə dərs və ya məşğələ məşğul olanların fiziki
hazırlığını nəzərə almaqla, dərsin yaxşı təşkil edilməsini və aparılmasını müəyyən edir.
Bədən tərbiyəsi dərsləri həftənin müəyyən edilmiş günləri və saatlarında vahid dərs cədvəli əsasında 45
dəqiqə ərzində aparılır.
Onlar bütövlükdə proqramda nəzərdə tutulan minimum bilik və vərdişlərin sistemli öyrənilməsini təmin
edir və beləliklə, şagirdlərin hərtərəfli fiziki tərbiyəsinin əsasını təşkil edir.
Dərsin düzgün aparılması şagirdlərdə sərbəst məşğulolma qabiliyyətini və bacarığını inkişaf etdirir.
Uşaqlar müəllim tərəfindən verilən tapşırıqları evdə və ya idman bölmələrində sərbəst yerinə yetirmək
qabiliyyətinə malik olurlar.
Şagirdlər bir qayda olaraq dərsdə verilən tapşırıq materialı ilə tanış olur və bundan əlavə, tənəffüsdə və
bədən tərbiyəsi dəqiqəsində, dərsə qədər gimnastika məşğələlərində bu materiallardan istifadə edirlər. Müəllim
dərsdə bədən tərbiyəsi və idmanın vəzifələri və əhəmiyyəti, məşhur idmançılarımızın nailiyyətləri, fiziki
hərəkətlərin növləri və oyunlar haqqında məlumat verir. Belə məlumatlar şagirdlərdə gimnastikaya və oyunlara
qarşı həvəs oyadır, onların idman bölmələrinə cəlb olunmasına şərait yaradır.
Bədən tərbiyəsi dərsi öz məzmunu və təşkili ilə fərqlənir. Dərslər zalda və meydançada aparılır. Bədən
tərbiyəsi dərslərinin hər biri aşağıda qeyd olunan tələblərə cavab verməlidir.
- Bütün dərslərin ümumi və ayrı-ayrı hissələri müəyyən edilməlidir.
- Metodik cəhətdən düzgün qurulmalıdır.
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- Keçmiş dərslər ardıcıllığı və eyni zamanda özünün faydası ilə fərqlənməli, növbəti dərslərə
hazırlaşmağın məzmunu və vəzifəsi də nəzərə alınmalıdır.
- Şagirdlərin fiziki hazırlığı və inkişafı, yaşı, cinsinə müvafiq olmalıdır.
- Şagirdlər üçün maraqlı olmalı və onları fəal fəaliyyətə sövq etməlidir.
- Hərtərəfli fiziki inkişafa, sağlamlığın möhkəmləndirilməsinə, qamətin düzgün formalaşdırılmasına
müsbət təsir göstərən oyunlar və hərəkətlər verilməlidir.
- Cədvəldəki başqa dərslərlə düzgün əlaqələndirilməlidir.
- Dərs tərbiyəvi xarakter daşımalıdır.
BƏDİİ ƏSƏRLƏRİN NÖV VƏ JANR XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN NƏZƏRƏ ALINMASI
Məmmədyarova L.İ.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: tevekkul2000@gmail.com
Ədəbiyyat dərslərinin təşkili zamanı bədii əsərlərin növ və janr xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla müxtəlif
növ və janrlarda yazılmış əsərlər əsasında yazıçının sənətkarlıq bacarığını şagirdlərin diqqətinə çatdırmaq
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bədii parçalar təhlil olunarkən ilk növbədə onun növünü müəyyənləşdirmək
lazımdır. Bədii əsərin növü və janrı müəyyən olunduqdan sonra bədii xüsusiyyətləri təhlil olunur. Janra uyğun
olaraq bədii əsərin kompozisiyası haqqında danışmaq olar. Lirik şeirlərdə, kiçik həcmli əsərlərdə kompozisiya
ünsürlərini, süjet xəttini tapmaq nisbətən çətin olduğu halda, iri həcmli əsərlərdə bunu daha aydın görmək
mümkündür.
1. Lirik əsərlərin tədrisi. Bədii əsərlərin emosionallığının mənimsənilməsi prosesində poeziya
nümumələrinin rolu olduqca böyükdür. Şeir parçaları ilə şagirdlər ibtiadi siniflərdən tanış olurlar. Şeir
şagirdlərin hisslərinə təsir edir, dünya, təbiət, ətraf-mühit haqqında fikirlərini, bədii zövqünü formalaşdırır.
Lirik əsərlərin bədii xüsusiyyətlərinin düzgün tədrisi şagirdlərdə mənəvi və əxlaqi keyfiyyətlərin
formalaşmasında müsbət rol oynayır. N.A.Dobrolyubov lirikanın məzmunu ilə bağlı belə bir ifadə işlətmişdir:
“Lirik şeirdə məlum təbiət hadisəsi və həyatın şairdə oyatdığı hiss bilavasitə ifadə olunur və başlıca məsələ
burada hiss etmək, passiv qavramaq deyil, kənardan alınan təəssürata qarşı daxili münasibətdir”. Şagirdlərin
şeirə olan münasibəti onun hansı şəkildə tədris olunmasından asılıdır. Şairin sənətkarlıq xüsusiyyətlərini,
şeirdə istifadə etdiyi bədii təsvir və ifadə vasitələrini şagirdlərin diqqətinə çatdıran müəllim istifadə olunan
janrın xüsusiyyətləri haqqında onların yaş və bilik səviyyələrinə uyğun məlumat verməli və nümunələrlə
aydınlaşdırmalıdır. Bedii parçanın – şeirin hansı janrda və ya vəzndə yazlmasından asılı olaraq hər bir bend,
beyt, misra tehlil olunur. Şagirdlər müəllifin düşüncələrini dərindən duyur. Məsələn, 5-ci sinif “Ədəbiyyat
dərsliyin”də Tofiq Bayramın “Ən gözəl” şeiri verilmişdir. “Əsərdə hansı faktlar xalqın bir məqsəd uğrunda
birləşməsini gğstərir?” “Yaxşı lider öz ölkəsi üçün nələr edə bilər?” sualları qoyulur ki, bu da şagirdlərin
təfəkkürünü inkişaf etdirməsinə kömək edir, sənətkarın şeirdə ifadə etdiyi fikir haqqında onlarda geniş
təsəvvür oyanır. Şeirdə şagirdlərə tanış olmayan sözlər müəyyənləşdirilir, onların şeirdə ifadə etdiyi məna
çalarları aydınlaşdırılır. Bu da şagirdlərin lüğət ehtiyatını xeyli dərəcədə zənginləşdirir. Şeirlər ilk növbədə
sinifdə müəllim və yaxşı oxu qabiliyyətinə malik şagird tərəfindən oxunur. Bu zaman düzgün oxu qaydalarına
əməl olunması önəmlidir. Şeirin oxusu zamanı müxtəlif musiqi parçasından, peyzaj nümunələrindən istifadə
etməklə şeirdəki emosionallığı daha effektli şəkildə çatdırmaq mümkündür.
2. Epik əsərlərin tədrisi. Epik əsərlərdə geniş həyat lövhələri yaradan yazıçı insan xarakterini təsvir
edir və ümumiləşdirir. Epik növün müxtəlif janrları – hekayə, povest, roman janrlarında yazıçı bədii
imkanlardan geniş şəkildə istifadə edir və müəllim bununla bağlı şagirdləri məlumatlandırmalıdır. Epik növün
məktəbdə tədris olunan janrı hekayədir. Hekayə epik növün yığcam, süjet xətti nisbətən sadə olan janrıdır.
Burada yazıçının diqqətə çatdırmaq istədiyi ideya sadə bir dillə ifadə olunur. Hekayə janrının tədrisində epik
növün şifahi xalq ədəbiyyatında bu janra yaxın olan nağıl janrı ilə müqayisələr aparılır, oxşar və fərqli cəhətləri
göstərilir. Nəqletmə xarakterli bədii əsərlərin ideyaları müəyyən edilir. Buna misal olaraq, 5-ci sinif
“Ədəbiyyat dərsliyin”də Lev Tolstoyun “İlyas” hekayəsi verilmişdir. “Bu mətn nəqlidirmi?” “Əgər nəqli
mətndirsə, bunu necə müəyyən etdiniz?” sualları ilə hekayə janrının xüsusiyyətləri daha dərindən təhlil olunur.
3. Dramatik əsərlər üzərində iş. Dramatik növ üçün səciyyəvi olan xüsusiyyət baş verən hadisələrin
obrazların danışığı yolu ilə canlandırılmasıdır. Bu növ öz mənbəyini əsasən xalq dramlarından götürmüşdür.
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Xüsusən antik dövrdə dram əsərləri aparıcı bir janr kimi özünü göstərmişdir. Dramatik növün nəzəri prinsipləri
Esxil və Sofoklun faciələri, eyni zamanda Aristofanın komediyaları əsasında formalaşmışdır. Öz adını dram
sözündən götürmüşdür və dram əsərlərini hərəkətsiz təsəvvür etmək mümkün deyildir. Bu baxımdan
drammatik əsərlərin tədrisi məktəbdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, görkemli dramaturqlarımız M.F.Axundov, C.Cabbarlı, S.Vurğun, və başqalarının əsərləri vasitəsilə dramaturgiya və teatr tariximiz
haqqında məlumat alırıq. Şagirdlər dram əsərləri ilə yuxarı siniflərdə tanış olurlar. Dramatik əsərləri tədris
edərkən ilk növbədə janr xüsusiyyətləri haqqında məlumat verilməlidir. Bu barədə, əsasən, geniş melumata
ehtiyac duyulmur. Dramatik növün janrları – dram, faciə, komediya, dram əsərləri üçün səciyyəvi olan
remarka, dialog, monoloq anlayışları şagirdlərlə tanış edilir. Əsərin oxusu zamanı şagirdlər janrın
xüsusiyyətləri ilə daha yaxından tanış olurlar. Dram əsərləri şagirdlərə obrazları, hadisələri daha dərindən
səciyyələndirməyə imkan yaradır, hadisələrin baş verdiyi məkan, obrazların daxili aləmi haqqında geniş
təsəvvür oyadır. Məsələn, 9-cu sinif dərsliyində Anarın “Keçən ilin son gecəsi” adlı dram əsəri verilmişdir ki,
burada şagirdlərə “Əsəri rollar üzrə oxuyun”, “Ilkin təəssüratı bölüşün”, “Əsər barədəki hiss və düşüncələrinizi
qeyd edin” kimi tapşırıqlar verməklə həm əsərin məzmunu, ideyası, həm də müəllifin sənətkarlıq
xüsusiyyətləri ilə bağlı onların düşüncələri ilə tanış olmaq olar.
ƏDƏBİYYAT DƏRSLİKLƏRİNDƏ YER ALMIŞ H.ARİF, Ə.KÜRÇAYLI VƏ BAŞQALARININ
TƏBİƏT TƏSVİRLİ ŞEİRLƏRİNİN TƏHLİLİ
Mövlamlı G.Ə.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: movlamligulnar96@gmail.com
Azərbaycan ədəbiyyatında təbiət təsvirli şeirləri ilə oxucusunun qəlbini ovsunlayan şairlər sırasında
Hüseyn Arif, Əliağa Kürçaylı, Mədinə Gülgün, Mirmehdi Seyidzadə, Qabil xüsusi yer tutur. Adlarını
sadaladığımız hər bir şairin təbiət mövzusuna müraciəti bir məqsəd daşıyır – Azərbaycanımızın doğma
təbiətini, onun maddi sərvətlərini oxucuya sevdirmək, ona sahib çıxmağa, onu qorumağa səsləmək. Bu
səbəbdəndir ki, bu mövzuda yazılmış əsərlər ümumtəhsil məktəblərinin ədəbiyyat dərsliklərində hərtərəfli əks
olunmuşdur. Çünki dərslik müəllifləri uşaqların mənəvi tərbiyəsində xüsusi rolu olan bu şeirlərin hələ kiçik
yaşlarından onlara öyrədilməsinin, onlarda doğma yurda, onun hər qarışına hörmət, rəğbət hissini aşılamağın
vacibliyini dərk edir. Təbiət mövzusunun məktəblərdə şagirdlərə keçilməsi, dərs prosesində müəllif ideyasının
şagirdlərə düzgün çatdırılması baxımından böyük məsuliyyət müəllimlərin üzərinə düşür. Təcrübəli pedaqoq
keçiləcək lirik nümunənin təhlili zamanı şagirdləri düzgün istiqamətləndirir, onların fikirlərinə düzəlişlər edir,
müəllif qayəsini açmağa yardımçı olur. Məktəblərdə keçilən təbiət mövzulu lirik əsərin təhlili zamanı müəllim
nələrə diqqət etməli, şagirdlərin bədii əsərin təhlili üzərində çalışarkən hansı məsələlərə diqqət yetirməsini
vurğulamalıdır? Lirik əsərlərin təhlili zamanı şagirdlər əsərin mövzu və ideyasına, janr xüsusiyyətlərinə,
nümunənin bədii dili üzərində işə, müəllifin istifadə etdiyi bədii təsvir və ifadə vasitələrinə xüsusi diqqət
yetirməlidirlər. Təbiət mövzusuna Azərbaycan şair və yazıçılarının bu qədər sıx müraciət etməsinin səbəbi
doğma yurdun təbiətinə məhəbbət hissləri aşılamaq, təbiətimizi yad ünsürlərdən qorumaq, vətəndaşlarımızı da
təbiətimizin, ekologiyamızın müdafiəsinə səsləməkdir. Çünki müasir dövrümüzdə doğma təbiətə laqeydlik bir
çox təbii sərvətlərimizin azalmasına, tükənməsinə, havanın çirklənməsinə və s. bu kimi qlobal problemlərə yol
açır. Təbiət nəinki insanlara töhvə verdiklərinin qarşılığını almır, əksinə haqsızlığa uğrayır. Təbiət-insan
münasibətləri isə qarşılıqlıdır. Bu gün təbiətə göstərdiyimiz “münasibət” bumeranq kimi özümüzə qayıdacaq.
Təbiət mövzusunda dərs keçən müəllim müəllif ideyası kimi bunları uşaqlara aşılamalıdır. Bilirik, ki təbiət
mövzulu şeirlər peyzaj lirikasına aiddir. Burada emosional, obrazlı deyim tərzi üstünlük təşkil edir. Lirik növün
janrları da olduqca geniş və müxtəlifdir. Rafiq Yusifoğlu “Ədəbiyyatşünaslığın əsasları” adlı kitabında lirik
növün janrlarını onların fərdi xüsusiyyətlərinə görə hərtərəfli araşdırmışdır. Burada həm klassik
ədəbiyyatımızda şairlərin üstünlük verdiyi, həm də müasir ədəbiyyatımızda müəlliflərin ən çox müraciət etdiyi
janrlar öz əksini tapmışdır. Ədəbiyyatşünaslığın bu qaydalarına yaxından bələd olan təcrübəli pedaqoq çətinlik
çəkmədən keçəcəyi mövzunun janr xüsusiyyətləri haqda şagirdləri məlumatlandıra bilər. Orta məktəblərdə
təbiət mövzulu əsərlərin dil və üslub cəhətdən təhlili şagirdlərin estetik tərbiyəsini formalaşdırır, onların
mənəvi aləminin zənginləşməsinə təkan olur, dilimizin lüğət fondunun zənginliyi, söz və ifadələrin gözəlliyi
haqqında onları məlumatlandırır. Bu mövzuda yazılmış lirik nümunənin bədii təhlilinə başlamazdan öncə
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müəllim şeirin ifadəli şəkildə oxunulmasını həyata keçirməlidir. Çünki ifadəli oxu, sözlərin düzgün tələffüzü,
pauzaların yerli-yerində istifadəsi, hansısa məqamların daha yüksək tonla, pafosla deyilməsi şagirddə əsərə
qarşı maraq oyatmağa, onu qavramağa, duymağa köməklik edə bilər. Əsərin ifadəli oxusundan sonra bədii
təhlilə başlamaq olar. Ədəbi əsərin dil və üslub xüsusiyyətləri haqqında danışarkən fikrimizi ümumiləşdirmək
üçün Hüseyn Arifin “Yaşıl işıq”, Əliağa Kürçaylının “Vətən”, Qabilin “Qoy danışsın təbiət” şeirləri üzərində
təhlil aparaq. Hər üç şeir təbiət mövzusunda yazılmışdır. Hər üç şair Azərbaycan ədəbi dilinin
emosionallığından, zənginliyindən şeirlərində istifadə etmişdir. Obrazlı deyim, mövzuya fərdi yanaşma tərzi
bu şairlərin hər birində fərqlidir. Hər üç şairin peyzaj lirikasının ümumi cəhəti isə təbiət lövhələrini bir rəssam
incəliyi ilə, zərifliklə işləməsidir. Bu şeirlər üzərində təhlil aparan şagird nəyə diqqət etməlidir? Müəllim dərsin
bələdçisi olaraq şagirdlərə aşağıdakı məsələlərə aydınlıq gətirmələrini tapşırır:
1. Şair doğma yurdumuzun təbiətini təsvir edərkən hansı təbiət mənzərələrinə diqqət etmiş, onları poetik
qələmiylə şeirə gətirmişdir?
2. Doğma Azərbaycanımızın maddi sərvətləri bu şeirlərdə necə təsvir olunmuşdur?
3. Müəllif qayəsini anlamaqda bu təbiət təsvirli şeirlərin xidməti nədən ibarətdir?
4. Şeirlərdəki hansı bədii təsvir və ifadə vasitələri əsərin poetik ruhuna rəng qatır?
Hüseyn Arif, Əliağa Kürçaylı, Qabilin dili anlaşıqlı və aydındır. Hər üç şairin şeirlərində qəliz ifadələr,
deyimlər demək olar ki, yoxdur. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, ədəbiyyatımızda elə nümunələr də vardır ki,
oradakı söz və ifadələri anlamaq şagirdlər üçün bir qədər çətinlik törədir. Ədəbiyyat dərsliklərimizdə müasir
dövrdə yazıb-yaradan şairlər arasında dili çətin anlaşılan şeirlər yer almasa da, klassik poeziya
nümunələrimizdən verilən şeirlərdə bu cür ifadələrə rast gəlmək mümkündür. Məsələn, 8-ci sinif ədəbiyyat
dərsliyində Şah İsmayıl Xətayinin “Dəhnamə” poemasından “Bahariyyə” adlı hissə verilmişdir. Bu lirik
parçanın təhlilini aparan şagird lüğətlə işləyərək çətin söz və ifadələrin mənasını araşdırmalı, izahını verməyə
çalışmalıdır. Əsərdə müəllifin istifadə etdiyi bədii təsvir və ifadə vasitələrini müəyyən etmək, müəllifin
məcazın hansı növündən – epitet, təşbeh, litota, mübaliğə, kinayə, rəmz, metafora, metonimiyadan istifadəyə
üstünlük verdiyini aydınlaşdırmaq da təhlil zamanı şagirdin üzərinə düşən vəzifələrdəndir.
KÖMƏKÇİ NİTQ HİSSƏLƏRİNİN FƏRQLƏRİ
Musayeva E.Ə.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: musayevaemiliya96@gmail.com
Nitq hissələri müstəqil məna ifadə edib-etməməsinə görə əsas və köməkçi nitq hissələrinə bölünür.
Köməkçi nitq hissələri isə dilçilər tərəfindən müxtəlif cür təsnif edilmişdir. Belə ki, bəzi dilçilər köməkçi nitq
hissələrinə əsasən qoşma, bağlayıcı və ədatı aid edir, modal sözlər və nida haqqında isə ayrılıqda məlumat
verirlər və bunları xüsusi nitq hissələri kimi qeyd edirlər. Xüsusi nitq hissələrinə eyni zamanda təqlidi sözləri
də aid edirlər. Lakin orta məktəb dərsliklərində köməkçi nitq hissələrinə qoşma, bağlayıcı, ədat, modal söz və
nida aid edilərək tədris olunur.
Köməkçi nitq hissələri əsas nitq hissələrindən bir çox cəhətlərinə görə fərqlənir. Belə ki, köməkçi nitq
hisslərini fərqləndirən başlıca məqam sözlərin müstəqil lüğəvi mənaya malik olub-olmamasıdır. Əsas nitq
hissələrinin müstəqil lüğəvi mənası olduğu halda köməkçi nitq hissələri ayrılıqda lüğəvi məna bildirmir.
Köməkçi nitq hissələri ad, əlamət, keyfiyyət, kəmiyyət, hərəkət mənaları ifadə etmir və yalnız ümumiləşmiş
qrammatik mənası olur. Ümumiləşmiş qrammatik mənalarına görə köməkçi nitq hissələri sözləri və cümlələri
bir birinə bağlayaraq onlara müəyyən məna çaları verir.
Köməkçi nitq hissələrini əsas nitq hissələrindən fərqləndirən cəhətlərdən biri də morfoloji
xüsusiyyətlərinə görədir. Morfoloji xüsusiyyət dedikdə sözlərin müxtəlif şəkilçilər qəbul edərək dəyişməsi,
söz yaradıcılığında iştirak etməsi nəzərdə tutulur. Əsas nitq hissələri müstəqil leksik mənaya malik olduqları
üçün müxtəlif şəkilçilər qəbul edərək yeni sözlər yarada və yaxud sözün müxtəlif formalarına düşə bilir.
Köməkçi nitq hissələri isə bu imkandan məhrumdur. Çünki müstəqil mənası olmayan sözün yeni mənalı söz
yaratması mümkün deyildir. Köməkçi nitq hissələri cümlədə sintaktik vəzifə daşıması baxımından da əsas nitq
hissələrində fərqlənir. Əsas nitq hissələri leksik mənaya malik olduğu üçün suala cavab verir və cümlədə
müəyyən cümlə üzvü olur, lakin köməkçi nitq hissələri cümlə üzvü vəzifəsində çıxış edə bilmir. Qoşma isə

395

Magistrantların XXI Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2021-ci il
istisnalıq təşkil edir. Belə ki o qoşulduğu sözün ismin müxtəlif halda olmasını tələb edərək onunla birlikdə
cümlə üzvü olur. Köməkçi nitq hissələri sintaktik əlaqədə də iştirak etmir.
Köməkçi nitq hissələrini əsas nitq hissələrindən həmçinin tarixilik baxımından da fərqləndirmək
mümkündür. Belə ki, köməkçi nitq hissələri əsas nitq hissələrindən sonra yaranmışdır. Qəzənfər Kazımov qeyd
edir ki, köməkçi nitq hissələrinin sayı qədimdə çox az olmuşdur.O, bunu “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında
işlənmiş köməkçi nitq hissələri ilə göstərir və qeyd edir ki “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında təkrarları nəzərə
almasaq, 76 köməkçi söz işlənmişdir.
Köməkçi nitq hissələrinin tarixən əsas nitq hissələrindən yarandığını da müxtəlif dil faktları sübut edir.
Buludxan Xəlilov bunu bəzi köməkçi nitq hissələrinin əsas nitq hissələri ilə omonimliyi ilə izah etmişdir. O
qeyd edir ki, bəzi qoşmalar (əvvəl, sonra, başqa, bəri) və moda sözlər (görünür, deməli) əsas nitq hissələri ilə
omonimlik təşkil edir, buradan da deyə bilərik ki köməkçi nitq hissələri tarixən əsas nitq hissələrində
yaranmışdır. Köməkçi nitq hissələrini əsas nitq hissələrindən fərqləndirən cəhətlərə sözlərin fonetik tərkibini
də misal göstərə bilərik. Köməkçi nitq hissələrinin bəziləri şəkilçilərə bənzəyir. Bu da köməkçi nitq
hissələrinin tarixən şəkilçiləşməyə doğru inkişaf etdiyini və beləliklə, onların fonetik variantlarının meydana
gəldiyini göstərir.
FEİLİ SİFƏT, YOXSA FEİLDƏN DÜZƏLƏN SİFƏT
Musayeva E.Ə.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: musayevaemiliya96@gmail.com
Feili sifət həm feilin, həm də sifətin xüsusiyyətlərini daşıyan, şəxsə, kəmiyyətə və zamana görə
dəyişməyən feilin təsriflənməyən formasıdır. Feili sifət hərəkət məzmunu ilə birlikdə, həm də sifətin əlamət
bildirmək xüsusiyyətinə malikdir. Belə ki feili sifət də sifət kimi aid olduğu isimdən əvvəl gələrək ona aid olur.
Bu baxımdan feili sifət və feildən düzələn sifətlər oxşarlıq təşkil edir. Feili sifət və feildən düzələn sifətlərin
oxşar cəhətlərindən biri də həm sifətin, həm də feili sifətin cümlədə necə?, nə cür?, hansı? suallarına cavab
verməsi və təyin vəzifəsində çıxış etməsidir. Belə ki, feildən düzələn sifətlər morfoloji cəhətdən sifətdir və
sifətin sullarına cavab verir.
Feili sifətlərin məzmununda isə hərəkətlə birlikdə həm də əlamət məzmunu olur. Məsələn, çalışqan
tələbə, ağlağan uşaq, çalışan tələbə, ağlayan uşaq bu nümunələrdən göründüyü kimi çalışqan, ağlağan,
çalışan, ağlayan sözlərinin hər biri əlamət mənası ifadə edərək necə? sualına cavab verir. Lakin heçdə
bunların hamısı feili sifət və yaxud feildən düzələm sifət deyildir. Çalışqan və ağlağan sözləri sadəcə əlamət
mənası bildirdiyi halda, çalışan və ağlayan sözlərinin məzmununda həm də hərəkət mənası vardır. Buna görə
də çalışqan və ağlağan sözləri feildən düzələn sifət, çalışan və ağlayan sözləri isə feili sifət adlanır.
Həm feili sifət , həm də feildən düzələn sifətin isimləşə bilməsi də onların oxşar cəhətidir. Bu zaman
hər ikisi sifətə məxsus əlamət bidirmək və cümlədə təyin olmaq xüsusiyyətini itirərək ismin əlamətlərini qəbul
edir. Məsələn, Çalışqanları mükafatlandırdılar cümləsində feildən yaranan sifət-çalışqan, Çalışanları
mükafatlandırdılar cümləsində isə feili sifət-çalışan isimsiz işlənərək ona məxsus cəm və təsirlik hal
şəkilçisini qəbul edərək isimləşmişdir. Bütün bu oxşarlıqlara baxmayaraq, onların fərqli cəhətləri də vardır ki,
buda onların bir-birindən ayırd edilməsinə kömək edir. Həmin fərqli cəhətlər isə aşağıdakılardır:
1. Feili sifət şəkilçiləri sözün mənasını deyil, yalnız formasını dəyişən sözdüzəldici qrammatik
şəkilçilərdir. Lakin feildən sifət düzəldən şəkilçilər sözdüzəldici leksik şəkilçilərdir. Məsələn, küsəyən qız –
burada -əyən feil düzəldən –ağan2 leksik şəkilçisinin variantıdır və buna görə də küsəyən sözü feildən yaranan
sifətdir, lakin küsən qız birləşməsində isə -an2 feili sifət yaradan qrammatik şəkilçidir.
2. Feili sifətlər həm əlamət, həm də hərəkət mənası ifadə etdiyi halda, feildən düzələn sifətlərin yalnız
əlamət bildirmək xüsusiyyəti vardır və bu həmdə onun daimi əlamətidir.
3. Feili sifətlər feilə məxsus təsirlilik və təsirsizlik kateqoriyasında işlənə bildiyi halda, feildən düzələn
sifətlər bu xüsusiyyətə malik deyil. Məsələn, kitabı oxuyan feili sifəti təsirli, kinoya baxan feili sifəti isə
təsirsizdir.
4. Feili sifət və feildən düzələn sifətlərin ən mühüm fərqlərindən biri inkarlıq kateqoriyası ilə əlaqəlidir.
Belə ki, sözün feili sifət yoxsa feildən düzələn sifət olduğunu yoxlamaq üçün həmin sözün inkarda işlənə bilibbilməməsinə diqqət edilməlidir. Yəni, söz inkarlıq şəkilçisi qəbul edə bilirsə feili sifət, əks halda isə feildən
düzələn sifətdir. Məsələn, danışmayan, küsməyən, baxmayan feili sifətlərdir və inkarda işlənmişdir.

396

Magistrantların XXI Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2021-ci il
KOOPERATİV DİL ÖYRƏNMƏNİN MÜSBƏT VƏ MƏNFİ TƏRƏFLƏRİ
Nağıyeva N.F.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: nagiyevanrgiz@gmail.com
İngilis dilinin tədrisi hal-hazırda müxtəlif metod və üsullarla həyata keçirilməkdədir. Kooperativ təlim
əksər şagird və tələbələrin aktiv şəkildə dərsə qoşulmağına, dili mənimsəməyinə kömək edir. Şagirdlər və
tələbələr biryerdə oxuyarkən bir-birlərinin düşüncələrinə hörmət edirlər. Kooperativ dil öyrənmə dərslərində,
öyrənmə prosesi əsnasında qruplara bölmə, qrupda iştirak, fikir irəli sürmək, fərqli rollar oynamaq,
müzakirələr aparmaq, mükafatı paylaşmaq dil öyrənənlərin sosial bacarıqlara sahib olmasına səbəb olur.
Kooperativ təlim siniflərdə diqqətin yayınması halının qarşısın alır və şagird və tələbələr tolerant olmağı
öyrənirlər. Nəticədə özlərinə və başqalarına hörmət hissi artır. Qarşılıqlı əlaqələrin təşviqi müsbət qarşılıqlı
münasibətlərə, psixoloji uyğunlaşmaya və sosial səriştəyə səbəb olur.
Kooperativ işin faydaları sırasında sosial qarşılıqlı təsir imkanları, biliklərini inkişaf elətdirmək, daha
yaxşı işlər irəli sürmək imkanları vardır. Fərqli fikirlər müzakirə olunduğu üçün kooperativ təlim
motivasiyanı, yaradıcılığı və məhsuldarlığı artırır. Kooperativ iş insanın idrak yükünü azaldır. İki baş bir
başdan yaxşıdır. Bununla yanaşı, siniflərdə kooperativ təlim zamanı müəllimlər şagirdlərə daha yaxşı proyekt
işləri verirlər ki, onlar qrup halında çalışsınlar. Bu şəkildə adi şeylərdən başqa dəyərli, maraqlı işlər yarada
bilərlər .
Kooperativ işin müsbət tərəfləri ilə yanaşı, mənfi tərəfləri də vardır. Mənfi tərəflərdən bəhs edərkən
qrupların təşkilatlanmasına və bir tapşırıq üzərində işləyərkən qrup üzvlərinin münasibətlərinə diqqət yetirmək
lazımdır. Qrup işi zamanı çalışmaq istəməyənlər də olur. Çünki onlar birgə işləmək niyyətində olmayan və ya
məsuliyyət daşımaq istəməyən , söhbət etməyi üstün tutan şagird və ya tələbələrdir. İşin məhsuldarlığı qrup
üzvlərinə görə dəyişir, çünki bu, həqiqətən, qrupun digər üzvlərinin maraq və töhfəsindən asılıdır. Tapşırıqların
paylanmasını bərabər şəkildə bölmək vacib olduğu kimi qrupdakı hər kəsin məsuliyyəti lazımi şəkildə
götürmək istəyib-istəməməsi də vacibdir. Qrup yaxşı təşkil olunmasa, qrup işi faydasız olacaq.Yəni bəzi
tələbələr öz fikirlərini bölüşməyin tərəfdarı deyillərsə, o zaman bu qrupda heç bir şey yaradılmamışdır. Bir
insan, başqalarının ona təzyiqi,təsiri olmadan da motivasiya oluna bilər. Birlikdə işləyərkən bir problem ortaya
çıxdıqda bu həm müvəffəqiyyətə, həm də qrup yoldaşları arasındakı münasibətlərə təsir edəcəkdir.
Fərdi inkişaf və bacarıq inkişafı məhdudlaşdırıldıqda bəzən tələbələr ruhdan düşür və bu özlərinə olan
inama da mənfi təsir göstərir. Belə təlim prosesində tələbələr birlikdə işləməyə məcbur edilməməlidir.
Kooperativ iş onlar üçün yaradıcılığı və məhsuldarlığı məhdudlaşdıra bilər. Çox vaxt biryerdə oxumaq
tələbənin yaradıcılığına zərər verə bilər və bəzən tənbəlliyə səbəb olar. İnsanı istəmədiyi bir şeyi etməyə
məcbur edirsinizsə, bu,daha pis nəticələrə gətirib çıxarar. Şagirdlər və tələbələr fərqli öyrənmə tərzlərinə sahib
olduqları üçün qruplarda işləmək bəzən daha az məhsuldar ola bilər. Tələbələri və ya şagirdləri əməkdaşlıqda
işləməyə məcbur etmək düzgün deyil. Əgər məcburidirsə, onların ortaq nöqtələri nəzərə alınmalıdır .
KOOPERATİV DİL ÖYRƏNMƏNİN DİL VƏ ÖYRƏNMƏ NƏZƏRİYYƏSİ
Nağıyeva N.F.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: nagiyevanrgiz@gmail.com
Kooperativ dil öyrənmə qarşılıqlı dil nəzəriyyəsini dəstəkləsə də, hər hansı konkret nəzəriyyə ilə əlaqəli
deyil və dil tədrisinə yanaşmanı məlumatlandıran bir neçə dil nəzəriyyələri ilə uyğunluq təşkil edir.
Dil mənanı ifadə etmək üçün mənbədir. Dil öz nüfuzuna görə öyrənilmir, onun məqsədi məna ifadə
etməkdir. Məna adətən ortaq əməkdaşlığın nəticəsi olaraq ortaya çıxır.
Dil müxtəlif ünsiyyətcil funksiyaları ifadə etmək vasitəsidir. Kooperativ dil öyrənmə və kommunikativ
dil tədrisinin ortaq anlayışı ondan ibarətdir ki, kommunikativ rəqabət şəxsi, insanlararası, directiv, referensial
və xəyali fikirlər kimi nitq aktlarını ifadə etmək və anlamaq qabiliyyətindən asılıdır. Kooperativ dil öyrənmə
fəaliyyətləri funksional mənanın ifadə kateqoriyalarında səlisliyin artırılması üçün istifadə oluna bilər. Dil
insanlarararası ünsiyyət və sosial əlaqə vasitəsidir. Kooperativ dil öyrənmədə öyrənənlərdən həm yazılı, həm
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də şifahi dil vasitəsilə qarşılıqlı əlaqə qurmaq tələb olunur. Dil burada qarşılıqlı əlaqə vasitəsidir və ünsiyyət
nəticəsində inkişaf edir. Dil müxtəlif tapşırıqları həyata keçirmək vasitəsidir. Kooperativ dil öyrənmə
fəaliyyətlərinin çoxunda adətən diqqət müxtəlif tapşırıqların icrasına yönəlir. Bununla da dil öyrənənlərin
müxtəlif ehtiyaclarına cavab verən praktiki hədəflərə çatmağa xidmət edir.
Kooperativ dil öyrənməni dəstəkləyən təlim nəzəriyyəsi İkinci dil öyrənmə ilə əlaqəli nəzəriyyəyə
həmçinin də sosial- mədəni öyrənmə nəzəriyyəsinə töhvə verir.
Söhbət vasitəsilə qurulan qarşılıqlı əlaqədən əldə edilən biliklər . Nəzəriyyənin bu hissəsi ikinci dil
öyrənmə nəzəriyyələrinin bəzilərinin əsasını təşkil edir. Burada fikir ondan ibarətdir ki, öyrənənlər mənanı
anlamaq məqsədilə ünsiyyətin axıcı şəkildə davam etməsi üçün müxtəlif ünsiyyət strategiyalarının istifadə
olunduğu ortaq müzakirələrdə iştirak edirlər. Bunlara təkrar, təsdiq, yenidən düzəltmə, anlama yoxlamaları,
aydınlaşdırma tələbləri və s. aiddir və bunlar öyrənmənin əsasını təşkil edən qarşılıqlı ünsiyyət aspektləridir.
Kooperativ dil öyrənmə mənanın müzakirəsi üçün optimal məzmun yaradır və bununla da ikinci dilin
inkişafına fayda verir. Qarşılıqlı əlaqəni aşağıdakı yollarla təbliğ etmək olar: Kooperativ Öyrənmə ədəbiyyatı
fərqli bacarıqlara sahib şagirdlərin qrup yoldaşı olmasını məsləhət görür. Bu heterogenlik mənanın tapılması
üçün müzakirənin vacibliyini artırır. Bundan başqa müəllimlər heterogenik(müxtəlif) qruplar yaradarkən ikinci
dil səviyyəsi müxtəlif olan uşaqlardan istifadə edirlər və bu da daha bacarıqlı şagirdin öz yaşıdına yardım
edəcəyindən xəbər verir; Kooperativ Öyrənmədə müəllimlər şagirdlərə müdaxilə etmədən ünsiyyəti onların
öz öhdəsinə buraxa bilər, lakin istənilən vəziyyət üçün orada hazır dayanmalıdır; Kooperativ Öyrənmə
fəaliyyətləri şagirdlərin tam siniflə müqayisədə daha çox ünsiyyətdə ola biləcəyi məzmunu təmin edir; . İkinci
dil öyrənmə tədqiqatçıları təklif edirlər ki, qrup fəaliyyətləri şagirdləri müəyyən bir formula üzərində
müzakirələrə həvəsləndirə bilər. Bu, qrammatika qrup fəaliyyətlərinin ən azı bir hissəsini təşkil edən zaman
həyata keçirilə bilər.
Əməkdaşlıq bacarıqlarının öyrədilməsi şagirdləri ünsiyyət üçün effektiv strategiyalarla təmin etdiyinə
görə onlar arasında qarşılıqlı əlaqənin təbliği baxımından çox vacib ola bilər. Buraya ikinci dil öyrənənlərin
də ünsiyyətdəki qırılmaları aradan qaldırmaq üçün istifadə edə biləcəkləri (təkrarlama, aşağı sürətlə danışmaq,
ucadan ifadə və ya sözün mənasını izah etmək kimi) bacarıqlar da daxildir. Əməkdaşlıq bacarıqları tələbələrin
qəbul edib anladıqları, lakin buna etiraz etmək və ya əlavə məlumat əldə etmək istədikləri zaman da faydalı
ola bilər.
MƏDƏNİ NİTQƏ VERİLƏN TƏLƏBLƏR
Nəbiyeva N.R.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: Nebiyev.namiq@mail.ru
Hər bir kəsin nitqi onun daxili aləmindən xəbər verir. İnsanları xasiyyət və xarakter baxımından tanımaq
üçün onlarla ünsiyyət və təmasda olmaq kifayətdir. Həzrəti Əli buyurmuşdur: “Hər bir insam öz dilinin altında
gizlənir”.
İstər şifahi, istər yazılı ədəbiyyatda mədəni nitq və bu cür nitqə malik insanlara yüksək dəyər verilmişdir.
Mədəni nitqin təşkili üçün bəzi tələblər vardır: aydınlıq, düzgünlük, yığcamlıq, təmizlik, zənginlik, sadəlik,
orijionallıq, rabitəlik və s. Sadalanan tələblərə əməl olunçası nəticəsində etalon nitq yaranır.
Nitqin aydınlığı. Nitqin aydınlığı dedikdə nitqin dinləyici yaxud oxuyucu tərəfindən asanlıqla başa
düşülməsi nəzərdə tutulur. Yunanıstanlı filosof, alim, natiq Aristotel nitqin aydınlığını ünsiyyətin əsas və
önəmli şərti adlandırmışdır. Nitqin aydınlığı üçün əsas məqam danışan şəxsin mövzu ilə əlaqəli geniş bilik və
məlumata sahib olmasıdır. Aydın nitqə sahib olmaq üçün haqqında danışılacaq mövzu öncədən araşdırılmalı
və məlumat toplanmalı, əldə edilmiş material sistemləşdirilməli və sonda yazılı mətn bir neçə dəfə oxunaraq
oradakı çətin yaxud mənası hər kəs tərəfindən anlaşılmayan sözlərin tələffüzü üzərində işləmak lazımdır.
Nitqin düzgünlüyü. Nitqin düzgünlüyündən danışarkən ilk ağıla gələn bütün qrammatik qaydalara əməl
olunmasıdır. Lakin düzgün nitq tək qrammatik qaydalara əməl etməklə yaranmır. Bunun üçün ədəbi dilin digər
normalarını da gözləmək lazımdır. Cümlələr arasında məntiqi ardıcıllıq, fikirlərin aydın olması, eləcə də
düzgün seçilməsi, sözün təsir gücünü artıran ifadə vasitələrindən yerində istifadə etmək və reallığa əməl
etməklə düzgün nitqə sahib olmaq mümkündür. Nitqdə reallıqdan uzaqlaşmamaq üçün mövzuya dərindən
bələd olmaq lazımdır. Əks halda natiq hiss olunacaq bu boşluğu səthi məlumatlar verməklə doldurmağa
çalışacaqdır.
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Nitqin yığcamlığı. Burada yığcamlıq dedikdə əsas mövzudan yayınmadan, dinləyici yaxud oxucunu
yormadan, geniş fikrin qısa formada təqdim olunması nəzərdə tutulur. Yığcamlıq əsasən sözçülüyə yol
verilməsinin qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Sözlərin lazımsız işlənməsinə istər yazılı, istərsə də şifahi
ədəbiyyatda, eləcə də gündəlik həyatımızda tez-tez rast gəlirik.
Adətən savadı və dünaygörüşü zəif olan insanlar fikirlərini yığcam formada yaza yaxud söyləyə bilmir,
lazımsız təfərruatlara yer verirlər. Xarici ölkələrdə nitqin yığcamlığına çox önəm verilir. Məsələn, xüsusi
günlər olduqda qısa olaraq “təbrik edirəm”, “təbrik edirik” kimi müxtəsər cümlələrdən istifadə olunur və uzun
sözlər lazımsız hesab edilir.
Nitqin təmizliyi. Mədəni nitqə verilən əsas tələblərdən biri də nitqin təmizliyidir. Bu tələbin əsas şərti
ədəbi dil normalarına əməl olunmasıdır.. Nitqin temizliyini qorumaq üçün aşağıdakı qaydalar gözlənilməlidir:
Dialekt, şivə, jarqon, alınma sözlərdən istifadə edilməməlidir; Alınma sözün dilimizdə qarşılığı olduğu halda
alınma sözün yerinə işlənməlidir.
Natiq alınma sözlərdən, terminlərdən o zaman istifadə ede bilər ki, bu söz dinləyicilərin böyük hissəsi
tərəfindən başa düşülsün və bu sözün ana dilində qarşılığı olmasın.
Nitqin zənginliyi. Natiqin nitq zənginliyini göstərən əsas amil onun geniş söz ehtiyyatına sahib
olmasıdır. Hər bir natiq söyləyəcəyi nitqə öncədən hazırlaşmalı və nitq zamanı fikrini dolğun və düzgün
formada çatdıra bilmək üçün münasib sözlərdən, sinonimlərdən, antonimlərdən, məcazi mənalı sözlərdən
istifadə etməyi bacarmalıdır. Bütün bu qeyd olunanların uğurla həyata keçirilməsi natiqin lüğət ehtiyatının
zənginliyinin və kifayət qədər təcrübəyə malik olmasının göstəricisidir. Lüğət ehtiyatının artırılmasında elmikütləvi, publisistik əsərlərin mütaliəsi rolu danılmazdır. Mütaliə zamanı mənası anlaşılmayan sözlərlə
rastlaşdıqda lüğətlərdən istifadə edərək yeni sözlərin öyrənilməsi söz ehtiyatının zənginləşməsinə səbəb olur.
Nitqin sadəliyi. Həll yolu çətin olan problemi sadə dillə izah etmək olduğu kimi mürəkkəb fikri də sadə
dil ilə izah etmək mümkündür. Bu isə natiqdə təcrübə, savad, söz ehtiyatının zənginliyini tələb edir. Lakin nitq
sadəliyi deyəndə məzmunun yalnız sadə cümlələrlə verilməsi kimi anlaşılmamalı, işlədilən bütün sözlər
dinləyicilərin ümumi səviyyəsinə uyğun və anlaşıqlı olmalıdır. Sözçülük, bir fikrin təkrarən işlədilməsi,
anlaşılmayan yaxud hər kəs tərəfindən az anlaşılan terminlər, leksik vahidlərdən istifadə halları mədəni nitqin
bu tələbinin pozulma hallarından biri kimi qəbul olunur.
Nitqin orijionallığı. Nitq orijionallığı dedikdə özünəməxsusluq nəzərdə tutulur ki, bu da hər bir natiq,
yazıçı, şairin öz sahəsində inkişaf etməsinin göstəricisidir. Orijional nitqin yaranmasına səbəblərdən biri bədii
təsvir vasitələridir. Bu vasitələrdən düzgün istifadə edə bilmək üçün müntəzəm olaraq şair və yazıçıların
əsərlərini mütaliə etmək lazımdır.
Nitqin rabitəliliyi. Nitqin rabitəliliyi dedikdə ifadə ediləcək fikrin yığcam, lakin aydın və ifadəli
formada, orfoepik qaydaları gözləməklə, sözlərdən düzgün və yerində istifadə etməklə qurulan nita nəzərdə
tutulur. Rabitəli nitq üçün aşağıdakı qaydalara əməl olunmalıdır: a) Hər hansısa məsələ barəsində danışarkən
müəyyən mətiqi ardıcıllığa əməl olunmalıdır; b) Nitq məzmunca dolğun olmalı və buna görə də natiq nitqi
öncədən mənimsəməlidir.
Mədəni nitq tələblərinin insanlara aşılanmasında radio və televiziya işçilərinin üzərinə böyük yük düşür.
Bəzi insanlar çoxlu mütaliə hesabına mədəni nitqə yiyələndiyi halda bir çox insanın nitq inkişafında, söz
ehtiyatının zənginləşməsində radio və televiziya verlişləri mühüm rol oynayır. Bu baxımdan jurnalist, diktor,
aparıcıların nitqi ədəbi dilin tələblərinə cavab verməli, düzgün, aydın, səlis bir sözlə mədəni nitqin tələblərinə
cavab verərək dinləyicilərər, tamaşaçılara örnək olmalıdır.
İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİ ZAMANI NİTQ BACARIQLARININ İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİNİN
BƏZİ YOLLARI
Orucova A.E.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: orucovaaysel99@gmail.com
İngilis dilinin öyrənilməsində təbii olaraq bir dərs müddətində bu bacarıqları təhsil alana mənimsətmək
çətin bir prosessdir. Bu zaman kəsimində tədris edən və təhsil alan arasında əlaqələrin olması və səriştəli
inkişafını mütəmadi olaraq təmin etdirməlidirlər. İngilis dilin tədrisində digər bacarıqların inkişafı ilə yanaşı,
danışıq bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün dərslərin planlı olması mühümdür. Tədris davam etdikdə müəllim
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ilə ingilis dili öyrənənin arasında inam, dostluq olması motivasiya yaradaraq, dəsrin gedişatını bir addım önə
çəkmiş olur. Təbii ki, xarici dilləri öyrənən zaman nitq fəaliyyəti bacarıqlarının inkişaf etdirmək üçün bir çox
çətinliklər mövcud olur. Əldə onunan təcrübələrə əsasən mənimsənilmiş bilikləri gündəlik həyat tərzinə
nümunələr gətirdikdə öyrənmə prosessi sürətlənir və ilk öncə çətin görünən bəzi nüanslar nisbətən asanlaşır.
Xarici dillərin öyrənilməsi üçün bir çox dilşünas alimlər var ki, bu sahə üzrə çox araşdırmalar
etmişdirlər. Onlardan biri olan Francaois Gouin qeydlərindən nümünə götürsək, Gouin xarici dilin tədrisində
nitq bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün sözlərin öyrənilməsi prosesini bir neçə yerə bölmüşdür. Əsas məqsəd
sözləri aydın dərk edilməsidir. İlk olaraq həyat, cəmiyyət, təbiət, gündəlik həyat tərzimizi ifadə edən sözlərin
olmasıdır. Daha sonra gündəlik materiallar, gözəllik, dostluq olan sözlər öyrədilir və bu ardıcılıqla davam
etdikdə nitq bacarıqlarının inkişafına dəstək yaradır.
Daha bir başqa nümunənin əsasında Arontstein alman metodistinin qeydlərinə nəzər salqsaq, nitq
vərdişlərinin inkişafı üçün ilk öndə olanlar: nümunə şəkillər verilərək təsvir edilməsi, sinonim, omonim
vasitəsi ilə xarici dili öyrənən üçün yeni olan sözlərin izah və təsvir edilməsi söz ehtiyatlarının daha çox
mənimsənilməsi üçün məşqlərdir. Qeyd olunan nümunələri əsas götürərək bütün bu sadalananlar ingilis dili
dərslərində nitq bacarıqlarının inkişafı zamanı həmin əldə olunan söz biliklərini möhkəmlənir və sözlərin
qruplaşdırılmasına yardım edir. Məsələn, sözün omonimini və ya sinonimini tapmaqla ingilis dildən təhsil
alanlar, burada sözlər arasında oxşar və fərqli cəhətləri tapır nəticə olaraq söz ehtiyatını çoxaldaraq nitq
vərdişlərinin inkişafına təkan yaratmış olur. Bu ardıcıllıqla davam edilərək cümlələr qurulur, fikirlər ifadə
olunur, yekun olaraq ingilis dili dərslərində nitq bacarıqlarını inkişaf etdirilməsi üçün qarşıya qoyulan nəticə
və məqsədə gətirib çıxardır.
İLYAS ƏFƏNDİYEV NƏSRİNDƏ DİDAKTİKA
Qarayeva A.E.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: garayeva97@inbox.ru
Pedaqoji ədəbiyyatda didaktikanın mövzusu təhsil və təlim nəzəriyyəsi və ya onların vəhdəti kimi şərh
olunur. Didaktika təlim və təhsil prosesinin nəzəri əsasları, təşkili formaları, vasitə və metodlarını araşdırır.
Didaktikanın obyekti təlim və təhsil prosesidir. Onun predmeti isə təlim və təhsil prosesinin
qanunauyğunluqları, müəllimin öyrətmə və şagirdin öyrənmə fəaliyyətinin qarşılıqlı əlaqəsi, səmərəli yolları
və şərtlərini müəyyən etməkdir.
Didaktikanın əsas anlayışlarına təhsil, təlim, tədrisetmə, təhsilalma və s. daxildir. Təhsil müəyyən tədris
müəssisəsində verilən, tərbiyə və inkişafa xidmət edən bilik, bacarıq və vərdişlərin sistemidir. Təhsil həm
müəllimin rəhbərliyi ilə, həm də müstəqil yolla (özünütəhsil) əldə edilə bilər. Təlim müəllimin rəhbərliyi
altında insanın məqsədyönlü şəkildə bilik, bacarıq və vərdişlər sisteminə yiyələnməsi və bu zəmində tərbiyə
və inkişaf etməsi prosesidir.
İlyas Əfəndiyevin ilk qələm təcrübələri olan hekayələrində, həmçinin povest və pyesində psixoloji
xüsusiyyətlər təhlilə cəlb olunur, qəhrəmanların mənəvi-fəlsəfi axtarışları ilə lirik-psixoloji üslub arasındakı
əlaqələrin əsrin ideya-mənəvi problematikasındakı rolu tədqiq olunur.
Mənəvi oyanma yazıçının epik və dramatik üslubda qələmə aldığı əsərlərinin fəlsəfi mövzusudur. Onun
hekayə, povest, roman və pyeslərini birləşdirən əsas mövzu insanın xoşbəxtliyi və mənəvi aləmidir. Mənəvi
aləmdən də oxuculara müəllif niyyəti ilə psixoloq niyyətinin sintezi kimi fikirlər çatdırılır.
Müasir təlim prosesində ədəbi mövqedən tədris qeyd edilən formalarda ola bilər:
 Mövzu ilə bağlı orijinal formanın seçilməsi, fərdi və qruplar üzrə kollektiv işin uzlaşdırılması;
 Mövzu ilə əlaqədar ədəbi-estetik problemin müəyyən edilməsi və həlli prosesinə şagirdlərin fəal cəlbi;
 Dərsdə müəllim-şagird, şagird-şagird əməkdaşlığının, həssas ünsiyyətin, emosional, işgüzar mühitin
yaradılması;
 Ədəbiyyat fənninin səciyyəsinə, təlim materialına uyğun fəal, interaktiv təlim metodlarından
məqsədyönlü istifadə;
 Tədris olunan mövzunun dərs prosesində mənimsədilməsi;
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 Şagirdlərin ədəbi bilik və bacarıqlarının bütünlüklə qiymətləndirilməsi üçün çevik formalardan
istifadə olunması;
 Ədəbiyyat dərsində təhsil, tərbiyə və inkişaf vəzifələrinin qarşılıqlı əlaqədə həyata keçirilməsi, mövzu
ilə bağlı şagirdlərə müvafiq həyati bacarıqların aşılanması;
 Şagirdlərə fərdi yanaşmanın, onların idrak fəallığının, müstəqillik və təşəbbüskarlığının təmin
edilməsi;
 Təlim vaxtının optimal bölüşdürülməsi;
 Əyanilikdən məqsədyönlü istifadə olunması;
 İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə edilməsi;
 Fəndaxili və fənlərarası inteqrasiyanın yaradılması.
Şəxsiyyətin özünüdərki və özünütəsdiqi prosesinin təsvirində didaktikanın rolu danılmazdır. Müəllifin
yaradıcılığında insanın maddi və mənəvi mövcudluğunun səbəbləri aydınlaşdırılır. “Söyüdlü arx”,
“Körpüsalanlar”, “Sən həmişə mənimləsən” əsərlərində mövcud ədəbi ənənədən uzaq dövrün məişət və əxlaq
həqiqətləri üzərində yaranan qəhrəmanlar azadlıq və mənəvi gözəlliyin axtarıcısı olan insanlardır.
İLYAS ƏFƏNDİYEV NƏSRİNDƏ PSİXOLOGİZM
Qarayeva A.E.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: garayeva97@inbox.ru
Ədəbiyyatşünaslıqda psixologizm bir bədii üsul kimi roman, povest, hekayə, ssenari və dram kimi ədəbi
janrlarda işlənərək mahiyyətcə yeni forma almışdır.
İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığında psixologizm alimlərin tədqiqat mövzusuna çevrilmiş, bu mövzu ilə
bağlı çoxlu sayda məqalə, dissertasiya, monoqrafiyalar yazılmışdır. Görkəmli ədəbiyyatşünas Yaşar Qarayev
İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığındakı lirizmlə bağlı qeyd edir ki, “Əlbəttə, onun nəsr və dramaturgiyada daha
çox ədib və ya şair olduğu mübahisəli mövzudur. Lakin bir şey mübahisəsizdir. İlyas Əfəndiyev, hər şeydən
əvvəl bir lirikdir, şairanə üsluba malikdir”.
Hakim sovet ideologiyasının təlqini ilə vaxtilə bir sıra əsərlərimizdə vulqar sosiologizm təzahürləri
qüvvətlənmiş, məhz buna görə də yazıçıların diqqəti insan mənəviyyatının dərin psixoloji şərhi və təhlilindən
uzaqlaşmışdır. Sosrealizm insanın daxili aləminin təsvirinə əhəmiyyətsiz yanaşır, hətta bu cür halları
“mücərrəd psixologizm” kimi də dəyərləndirirdi. Nəticədə “konfliktsizlik” anlayışı meydana gəlmişdir. Ədəbi
əsərlərdə insan duyğularının tənəzzülə uğradığı bir zamanda İlyas Əfəndiyev əsərləri ilə nəsr və
dramaturgiyamıza əsl həyati konfliktlər əsasında yaradılmış saf qəlbli, prinsipial və mərd qəhrəmanların yeni
bədii surətlərini gətirdi. Həmin surətlər tənqidçilərimizin diqqət mərkəzinə çevrilib ədəbi təhlil süzgəcindən
uğurla keçməyi bacarmışdır. Lakin bunu da qəbul edək ki, hər bir yenilik cəmiyyət tərəfindən birmənalı
qarşılanmır. Həmçinin ideologiya “Demokl qılıncı” kimi tənqidçilərin başı üzərində olduğu üçün
İ.Əfəndiyevin yeni mövzu və yeni xarakterli obrazlara malik əsərləri bəzilərini qane etmirdi.
İlyas Əfəndiyevin “Körpüsalanlar” (1960) əsərini M.Arif sosrealizm mövqeyində qiymətləndirərək
nöqsanlı hesab etmişdir. Tənqidçinin fikrincə əsərin nöqsanı əmək prosesinin kifayət qədər təsvir olunmaması
idi. Həmçinin M.Əlioğlu da “Səriyyə haqlıdırmı?” adlı məqaləsində M.Arifin fikrini bir növ təsdiq edərək
qeyd edir ki, “İnsanın ruhi aləmində baş verən sarsıntılar, ailə məsələləri ilə bağlı hiss və duyğular müəllifi
daha çox düşündürdüyündən əsərdə yaradıcılıq pafosu arxa plana keçmişdir”.
Ədib qəhrəmanın fərdi psixologiyasını ictimai mühitin diqtə etdiyi psixologiyanın önünə keçirdi.
Dövrünün intellektual müstəvidə olan demokratik dünyagörüşlü, humanist, mübariz qəhrəmanlarını – Nuriyyə,
Səriyyə,Valeh və Sarıköynəkləri ədəbiyyatımıza gətirdi.
Filologiya elmləri doktoru Muxtar İmanov psixologizm problemini 60-70-ci illər Azərbaycan nəsrinin
əsasında tədqiq etmiş, həyat həqiqətlərini ədəbi-bədii əks etdirmənin üsul və prinsiplərindən biri kimi təqdim
etmişdir: “Psixologizmin üstünlük qazandığı nəsr əsərlərində müəllif qəhrəmanın düşüncələrində baş verən
əhvalatların bilavasitə təsvirinə keçir. Ətraf aləm qəhrəmanın fikir dünyası, daxili hekayə və dramında daimi
iştirakçı kimi çıxış edir”.
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İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığında psixologizm ədəbi tənqidin diqqət mərkəzində olan mühüm
problemlərdən biridir. Bu problemlə bağlı bir çox tənqidçilərimiz məqalə və tədqiqatlarında dəyərli fikirlər
söyləmiş, bu məsələni İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı əsasında ətraflı işıqlandırmışlar. Vilayət Quliyev,
Məryəm Əlizadə, İlham Rəhimli, Rəhim Əliyev, Muxtar İmanov, Vaqif Yusifli, Vəli Nəbiyev, Şirindil
Alışanov, Nizaməddin Şəmsizadə, Vəfa Xanoğlan öz tənqidi məqalələri və tədqiqatlarında bu problemə
toxunmuş, psixologizmi sənətkarın yaradıcılığında mühüm və aparıcı hesab etmiş, onun üslubunu
başqalarından fərqləndirən, müəllifin qələmindən süzülən bədii nümunələrin orijinallığını təmin edən
yaradıcılıq manerası kimi qəbul etmişlər.
BAKIXANOV ABBASQULU AĞA QÜDSİ BÖYÜK MAARİFÇİ ŞƏXSİYYƏT KİMİ
Qasımova B.B.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: Qbenovse@inbox.ru
Tarix elə danışmayan natiqdir ki, sələflərinin vəsiyyətlərini,ehtiyac və rifah səbəblərini, tərəqqi və tənəzzül
səbəblərini bütün dəqiqliyi ilə insanlara çatdırır.Tarixin səhifələrini vərəqlədikcə müxtəlif dövrlərdə
Azərbaycanın ictimai–siyasi mədəni həyatında mühüm rol oynayan dahi şəxsiyyətlər haqqında məlumat alırıq.
Bu şəxslərdən biri də Qüdsi təxəllüsü ilə tanınan Azərbaycanın ictimai, siyasi, mədəni fikir tarixində
özünəməxsus yer tutmuş ensklopedik şəxs Abbasqulu ağa Bakıxanovdur. Azərbaycanın ən keşməkeşli
dövrlərindən birində dünyaya göz açmış və cəmi 53 il ömür sürmüş, özündən sonra tarixdə iz qoymuşdur.
Abbasqulu ağa Bakıxanov Bakı xanı Mirzə Məhəmməd xan Saninin oğludur. Vətəninin parçalanmasına qərar
verilən iki sülh müqaviləsində tərcüməçi kimi iştirak etmiş, böyük qəlb yanğısı və kədərlə bu səhnəni izləməyə
məcbur olmuşdur.Daha sonra bu gördükləri əsasında ilk tarixi əsərimiz olan “Gülüstani-İrəm” əsərini qələmə
almışdır.Abbasqulu ağa Bakıxanov uşaqlıqdan kitablara böyük maraq göstərmiş və zəngin kitabxanası
olmuşdur.Ərəb və fars dillərin mükəmməl öyrənmiş, bu dillərdə yazılan əsərləri oxumuşdur. A.Bakıxanov
hərbi rütbəli şəxs olduğu üçün, eləcə də dövrün ziddiyyətlər səbəbi ilə inqilabi mütəfəkkir olmasa belə,
əsərlərində despotizm, mütləqiyyət əleyhinə maarifçi demokrat kimi çıxış etmiş, xalqını maarifləndirməyə
çalışmışdır. M .F. Axundov, S.Ə. Şirvani, N. Vəzirov və başqalarının yaradıcılığında inkişaf edən realistdemokratik ədəbi cərəyanın ilk rüşeymininə Abbasqulu ağa Bakıxanovun yaradıcılığında təsadüf
olunur.Abbasqulu ağa Bakıxanov yaradıcıllığında xəlqiliyə meyl etmişdir. Onun elmi, fəlsəfi və bədii
yaradıcılığı XIX əsrin I yarısında feodal münasibətlərin tədricən sarsıldığı və kapitalizm ünsürlərinin yenicə
yaranmağa başladığı dövrə təsadüf edir. Onun hər üç sahə üzrə davam edən yaradıcılığındakı məhdudiyyət və
ziddiyyətləri də bu keçid dövrünün ziddiyyətləri ilə əlaqədar idi. A. Bakıxanov Azərbaycan elmi tarixində
mühüm rolu olan böyük alimlərdən biri olmuş , "Qanuni-Qüdsi", "Əsrarül-mələkut", "Təhzibül-Əxlaq",
"Eynül-mizan", "Gülüstani-İrəm" kimi əsərləri ilə böyük şöhrət qazanmışdır. Kainatın quruluşundan bəhs edən
əsərlərlə maraqlanan A.Bakıxanov qədim yunan və ərəb alimlərinin bu sahədə yazdıqları əsərləri mütaliə edir.
Dil, coğrafiya, tarix, astronomiya, məntiq, psixologiya və digər elm sahələrinə aid əsərləri onun hərtərəfli bir
alim olduğunu göstərir. Qitələrdən və Amerikanın kəşfindən bəhs olunan və dövrümüzə gəlib çatmayan
“Ümumi coğrafiya” əsərinin müəllifidir. A.Bakıxanov pedaqoji məsələlərlə də məşğul olub, uşaqların və
gənclərin tərbiyəsi ilə əlaqədar mülahizələrini əks etdirdiyi "Təhzibül-əxlaq" əsərin qələmə alıb. O, dərin
əxlaqi-fəlsəfi məzmuna malik olan əsərində cəmiyyət haqqındakı fikirlərini sistem şəklində şərh edərək,
gənclər arasında nəcib əxlaq normalarını təbliğ etmişdir.A.Bakıxanov elmin müxtəlif sahələrinə aid əsərlərlə
yanaşı, lirik əsərlər də qələmə almışdır. Lirik əsərlərindən olan qəzəllərdə azad eşqi tərənnüm etmişdir. Onun
ictimai-siyasi mövzuda yazdığı qəzəllər də dövrümüzə qədər qorunub saxlanılmışdı.Lirik şeirlərində təşbeh,
kinayə, təzad və s. bədii ifadə vasitələrindən istifadə etmişdir.Bu qəzəllərdə dövrünə olan şikayətini, ehtirazını
ifadə etmişdir. Qüdsinin bədii yaradıcıllığından məlum olduğu kimi, o, klassik şeirlərində ədəbi ənənələri
davam və inkişaf etdirməklə yanaşı, yeni demokratik ruhlu ənənələri də ilk dəfə əks etdirmişdir. Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixində, .”Xəyalların uçuşu” əsəri ilə müasir mənada, poema janırının təməlini qoymuşdur.
A.Bakıxanova qədərki dövrdə biz məsnəvi şəklində yazılmış müstəqil bioqrafik poemalara təsadüf etmirik.
Azərbaycanın qabaqcıl maarifpərvərlərindən olan A.Bakıxanov elmə, təhsilə xüsusi önəm verən biri olaraq
yeni məktəblərdən cəhalətə qarşı, mədəniyyətin inkişafı üçün istifadə etməyə, məktəblərdə təhsil alan
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azərbaycanlıların sayını artırmağa çalışırdı. A.Bakıxanov Bakıda azərbaycanlı uşaqların dünyəvi təhsil ala
bilməsi üçün “Bakıda müsəlman məktəbi” layihəsini tərtib edir. A.Bakıxanov insanlara çatdırmağı çalışırdı ki,
yerli xalqlar arasında maarif nə qədər geniş yayılarsa, dövlət bir o qədər çox sağlam fikrli adamlara malik
olar.Onun fikrincə, müsəlmanlar maarifləndirilərsə, yerlərdə baş verən cinayətlər və qanunsuzluqlar da
tədricən azalar. İnsanlar doğru şəkildə öz fikirlərini çardırmağı bacarar. Xalqı maarifləndirmənin isə ilk yolu
yeni məktəblər açmaqdır. Qiymətli fikirləri, yazdığı əsərləri yaşadığı dövrdə olduğu kimi hazırki, dövrdə də
aktuallığını qorumaqda davam edir.
SCOPUS
Qasımova S.K.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: qasimova.sinaver.1990@mail.ru
Scopus- Elsevier tərəfindən 2004-cü ildə elmi ictimaiyyətə təqdim olunan ən əhatəli Verilənlər
bazalarından biridir. Elmi istinad göstəricisidir. Elm, texnologiya, tibb, sosial elmlər, sənət və humanitar
elmlər kimi fərqli sahələri əhatə edən Scopus, nəzərdən keçirilən jurnalların sayına görə ən böyük məlumat
bazasıdır. Bura 57 milyon nəşr, 21.915 jurnal və dünyanın hər yerindən 7.000 naşir daxildir.Bu jurnallar,
kitablar və konfrans sənədləri milyonlarla Scopus istifadəçisi tərəfindən görünür, onlar da məzmununu oxuyur
və sonra öz məqalələrində, qrant müraciətləri və hesabatlarında və ya patent müraciələrində istinad edirlər.
Sitat verilənlər bazaları müəlliflər, qərar qəbul edənlər, qurumlar, ölkələr və digərləri üçün vacibdir.
Buna görə də onlar üçün yüksək keyfiyyətli jurnalların indeksləşdirilməsi vacibdir. İndeksləşdirmədən əvvəl
seçim meyarları müəyyənləşdirilməlidir. Scopus-un jurnal seçim meyarları iki kateqoriyaya bölünür;
minimum texniki meyarlar və digərləri (jurnal siyasəti, jurnal vəziyyəti və s.). % 94 jurnallar Scopus'un
minimum texniki meyarlarına cavab verir.
Scopus-da jurnal seçimi “nə qədər çox jurnal olsa , o qədər yaxşıdır” strategiyası ilə aparılır. Bu
strategiyanın nəticəsi olaraq da digər verilənlər bazalarına (PubMed, WoS, Google Scholar) görə daha çox
jurnal indeksləşdirilir. Daha çox coğrafi bölgələrdəki regional nəşrləri indeksləşdirməyə meyllidir.Verilənlər
bazasında indeksləşdiriləcək jurnallar üçün minimum texniki meyarlara əsasən əvvəlcədən qiymətləndirmə
aparılır.Bu meyarlara cavab verməyən jurnallar üçün digər meyar qrupları üzərində heç bir qiymətləndirmə
aparılmır.
Scopus-a daxil olan jurnalların özəllikləri: əlçatan veb saytına sahib olmaq, İngilis jurnal veb saytına
sahib olmaq, bütün jurnal məzmununa onlayn olaraq daxil olmaq, müntəzəm olaraq nəşr olunma və
biblioqrafiyanın aydın olması üçün Latın əlifbasında verilməsi, prosesin ictimaiyyətə açıq bir izahatının
olması, ISSN Mərkəzində qeydiyyatdan keçmiş bir elSSN olması, məqalələrdə ingiliscə abstrakt və başlıq da
daxil olmaqla jurnalın müntəzəm nəşri, ictimaiyyət üçün etik prinsiplərin açıq olması.
Jurnal keyfiyyətini müəyyənləşdirmək üçün Scopus davamlı və daha az fəaliyyət göstərən jurnalları
dörd fərqli şəkildə müəyyənləşdirən yenidən qiymətləndirmə proqramını həyata keçirir:1. Eyni mövzulu
jurnalla müqayisədə aşağı performans göstərir; 2. jurnalın və ya naşirin yayım standartları ilə bağlı
narahatlıqları rəsmi şəkildə aradan qaldırılır; 3. CSAB rəyinə əsaslanan davamlı kurasiya ; 4. Jurnal
Scopusdakı fəaliyyətinə əsasən daha açıq davranış göstərir. Ildə bir dəfə verilənlər bazasındakı bütün
jurnalların fəaliyyətini təhlil edir.
Məzmunun keyfiyyəti Scopus üçün hər şeydən üstündür. Scopus-a qəbul edilməzdən əvvəl ciddi bir
qiymətləndirmə aparılır və seçim proseslərindən keçən jurnallardan əlavə keyfiyyət səviyyələrini ilbəil
qoruyabilmə qabiliyyətlərini də nümayiş etdirmələri gözlənilir.
Scopus tədqiqatçıların geniş məlumat ehtiyaclarına xidmət etməsini təmin etmək üçün Məzmun Seçimi
və Məsləhət Şurası (CSAB) yaradıb.Hansı ki bu şura məzmun siyahısını genişləndirmək üçün təklif və nəşr
proqramlarını davamlı nəzərdən keçirir.
Scopus-un naşirlərə faydaları: nəşrlərin görünürlüyünü artırır, qlobal tədqiqatçı və mütəxəssis
auditoriyasına giriş imkanı verir, nəşrlərin performansını izləmə və rəqabətli nəşrlərə nəzarət şansı yaradır.
Scopus-un açıq şəkildə ifadə edilmiş bir seçim siyasətinə və beynəlxalq miqyasda tanınmış bir seçim
mütəxəssislər heyətinə sahib olması onu tədqiqat məzmununun ən böyük indeksatoru edib. Çıxışların
qiymətləndirilməsində yaxşı bir alternativ olaraq görülür.
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NİYƏ THOMSON & REUTERS
Qasımova S. K.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: qasimova.sinaver.1990@mail.ru
Thomson Reuters agentliyi, 1851-ci ildə Londonda Paul Julius Reuter tərəfindən yaradılmışdır. Reuters
beynəlxalq xəbər agentliyidir. Thomson Reuters- dünyanın əhəmiyyətli və nüfuzlu jurnallarının geniş
əhatəsini təmin edərək abunəçilərinin məlumatlılıq və axtarış ehtiyaclarını ödəyir.
“Web of Science” (əvvəllər Web of Knowledge kimi tanınırdı ) Thomson Reuters tərəfindən təqdim
olunan beynəlxalq bir elmi istinad bazasıdır. Bir çox fərqli akademik fənlər üçün hərtərəfli istinad məlumatları
verən birdən çox məlumat bazasına abunə əsaslı giriş təmin edən bir veb saytdır . Əvvəlcə Elmi İnformasiya
İnstitutu (ISI) tərəfindən istehsal edilmişdir və hazırda Clarivate Analytics (əvvəllər Thomson Reutersin Fikri Mülkiyyət və Elm biznesi ) tərəfindən saxlanılır. Hazırda 9000-dən çox təbiət elmləri, sosial elmlərin
hər sahəsində beynəlxalq və regional jurnallar və kitab seriyaları, incəsənət və humanitar elmləri əhatə edir.
Web of Science, istifadəçiyə məlumatları vaxtında əldə etməyi, təhlil etməyi və yaymağı təmin edən
birləşdirici tədqiqat vasitəsidir. Birincisi, fənlər üzrə nəticə axtarmaq qabiliyyəti ilə inkişaf etdirilən sitat
indeksləşdirmə tətbiq olunur. Bir fikrin təsiri, tarixi və metodologiyası ilk bildirişdən və ya günümüzə
yönəldildikdən sonra izlənilə bilər. Bu texnologiya - yalnız axtarış metodu- açar sözü ilə bir çatışmazlığa işarə
edir . İkincisi, ədəbiyyat və ya tədqiqatla əlaqəli incə meyllər və nümunələr ortaya çıxır. Geniş tendensiyalar
günün əhəmiyyətli mövzularını, həm işdə, həm də müəyyən tədqiqat sahələri ilə əlaqəli tarixi göstərir.
Üçüncüsü, tendensiyalar qrafik şəkildə təmsil oluna bilər .
Web of Science üçün qəbul edilə bilən məzmun aşağıdakı meyarlara əsaslanan qiymətləndirmə və seçim
prosesi ilə müəyyən edilir: təsiretmə, vaxtında, eyni məzmunların nəzərdən keçirilməsi və coğrafi təmsil.
Web of Science Core Collection altı onlayn məlumat bazasından ibarətdir:
- Genişləndirilmiş elmi istinad indeksi , 8500-dən çox diqqətəlayiq jurnalları əhatə edir. Əhatə dairəsi
1900-cü ildən bu günə qədərdir.
- Sosial Elmlər Sitat İndeksi , sosial elm sahələrində 3000-dən çox jurnalları əhatə edir. Əhatə dairəsi
1900-cü ildən bu günə qədərdir.
- İncəsənət və humanitar elmlər indeksi, 1975-ci ildən başlayaraq 1700-dən çox sənət və humanitar
jurnalları əhatə edir. Bundan əlavə, 250 əsas elmi və ictimai elm jurnalları da əhatə olunur.
- İnkişaf etməkdə olan Mənbələrin Sitat İndeksi elmlər, sosial elmlər və humanitar elmlər sahələrində
5000-dən çox jurnalları əhatə edir.
- Kitab Sitat İndeksi , 2005-ci ildən başlayaraq 60.000-dən çox redaksiya tərəfindən seçilmiş kitabı əhatə
edir.
24 Fevral 2017-ci il tarixinə qədər 12.000 jurnal, 160.000 konfransı əhatə edir. Seçim təsir
qiymətləndirmələri əsasında aparılır və çoxsaylı akademik fənləri əhatə edən giriş jurnallarından ibarətdir.
Əhatə dairələri bunlardır: sosial elmlər , sənət və humanitar elmlər və fənlərarası
Web of Science əhatə dairəsini genişləndirərək 2009-cu ilin noyabrında Thomson Reuters Century
Social Sciences- ı təqdim etdi . Bu xidmət 20-ci əsrin əvvəllərindəki sosial elm araşdırmalarını izləyən
sənədləri ehtiva edir və Web of Science indi 1900-cü ildən bu günə qədər indeksləşdirmə əhatə dairəsinə
malikdir.
Thomson Reuters-in missiyası Web of Science-da jurnal əhatəsini yeniləmək, perspektivli yeni
jurnalları müəyyənləşdirmək , qiymətləndirmək və daha az faydalı olmuş jurnalları silməkdir.
AZƏRBAYCAN DİLİ TƏDRİSİNİN MÜASİR PROBLEMLƏRİ
Qasımova Z.V.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: zerintac.v.qasimova@gmail.com
Ümumiyyətlə, Azərbaycan dilinin tədrisindəki problemlər demək olar ki, əksər dilçilərin diqqətini
çəkmiş və bu çatışmaqlıqların aradan qaldırılmasından ötrü çox vacib işlər görülmüşdür. Azərbaycan dili
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qədim tarixi olan dillərdən biridir və çox çətinliklərdən keçərək indiki dövrə gəlib çatmışdır. Qeyd etməliyik
ki, onun indiki formada bizə gəlib çatmasında şair və yazıçılarımızın, tarixçi-alimlərimizin, elmitədqiqatçılarımızın və dilçi-alimlərimizin mühüm əməkləri vardır.
Hazırda istifadə etdiyimiz Azərbaycan dilinin şifahi növünün yaşı 1300 il əvvələ dayanır ki, bunun da
tarixini tədqiqatçı-alimlər "Kitabi-Dədə-Qorqud" dastanı ilə bağlayırlar.
Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi 8 əsrə qədər təkamül yolu keçmişdir. Bu təkamül yolu əski dövr və
müasir dövr adlandırılan 2 dövrü özündə birləşdirir. Belə ki, əski dövr XIII əsrdən XVIII əsrə qədər davam
edib, böyük bir arealı əhatə etmişdir. XVIII əsrdən indiki dövrümüzə qədər davam edən ikinci dövrün dili isə
hal-hazırda istifadə olunan Azərbaycan dilidir.
Azərbaycan dili problemi bütün dövr dilçilərinin qarşısına qoyduğu, həll etməli olduğu məsələlər
sırasında idi. Dil sahəsində aparılan islahatlar hər zaman ön pillələrdə dururdu. Bu islahatlar sırasında ən
faydalı olanlara 1999-cu ildə təhsil sistemində aparılan islahatları hesab etmək olar. Müstəqillik illərindən
sonra təhsil sahəsində bir sıra uğurlu islahatlar aparılmışdır.
Azərbaycan təhsilinin Avropa təhsilinə inteqrasiyası isə bu islahatların aparılmasında prioritet
məsələlərdən idi. Təhsildə bir çox uğurlara imza atılmasının səbəbi isə "Kurikulum" proqramının tətbiq
edilməsi oldu. Bu sistemə görə təhsil ocaqlarında Azərbaycan dilinin tədrisi milli maraqlar baxımından vacib
məsələ sayılır və şəxsiyyətin formalaşması baxımından çox vacib hesab olunurdu.
Azərbaycan dili fənn tədrisi üçün əsas problemlərindən biri də dərsliklər idi. Belə ki, bu fənnə aid heç
bir heç bir dərslik materialının olmaması qarşıda duran çətinliklərdən biri idi, buna görə əksər müəllimlər isə
Azərbaycan dilinin gözəlliyi və zənginliyi barədə müxtəlif əsərlərə istinad edərək məlumat vermişlər.
Bu məsələ ilə bağlı hələ orta əsrlərdə bəzi tədqiqat işləri aparılmışdır, ancaq qrammatika ilə bağlı olan
ilk kitablar XIX əsrdən sonra yazılmağa başlandı. Bu dövrdə yazılan bu dərsliklərin və tədqiqat əsərlərinin
Azərbaycan dilinin inkişafında mühüm faydası danılmazdır. Azərbaycan dili fənninin tədrisində yaranan
problemlər də, yüksək inkişaf da məhz XX əsrə aid hesab olunur.
XX əsrdə dilin inkişafına üç tendensiya aid edilir:
1. Ədəbi dil ilə xalq dilini bir-birinə yaxınlaşdırmaq tendensiyası. Bu meylin tərəfdarları “Molla
Nəsrəddin” jurnalı və onun nümayəndələri hesab olunur. Bu nümayəndələrin əsərlərində də bu meyl özünü
göstərir. Belə ki, əsərlər xalq danışıq dilinə oxşar formada yazılmalı idi, belə əsərlər kütlə tərəfindən asan başa
düşülən olur və hər kəsdə mütaliə etmək üçün maraq oyadırdı. Bu da xalqı savadlandırır və qəflət yuxusundan
oyadırdı.
2. Əski Azərbaycan dili ənənəsi ilə bu dilin inkişafını önə çəkmək isə 2-ci meylin tərəfdarlarının məqsədi
idi. Buna isə “Füyüzat” jurnalında çalışan yazıçıların əsərlərində açıq şəkildə rast gəlmək mümkündür. Lakin
bu dil xalq tərəfindən asan başa düşülmürdü. Əsərlər çətin və anlaşılmayan izafət tərkibləri və ifadələrlə dolu
idi.
3. Üçüncü meylə isə, hərkəs tərəfindən asan başa düşülən, tez anlaşılan, dialekt və şivələrdən kənar,
həmçinin, ədəbi dil qaydalarına uyan dil yaratmaq istəyi idi.
A.Şaiq, A.Səhhət, C.Cabbarlı və s. yazıçılar belə bir dili yaratmaqda əllərindən gələni əsirgəmirdilər.
Əlbəttə, bu meyillərin hər birinə aid öz tərəfdarları və nümayəndələri var idi. Lakin mənim fikrimcə, üçüncü
meyil Azərbaycan dilinin gələcəyi üçün daha uğurlu meyil idi. Çünki, dilin ədəbi dil normalarına riayət edərək
xalqa təlqin edilməsi daha uğurlu hesab olunurdu ki, müasir dövrdə bunun nəticəsini artıqlamasıyla müşahidə
edirik.
Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra yeganə məqsədi Azərbaycan dilinin Dövlət
dili statusu alması idi. Və H.Əliyev 1995-ci ildə ümumxalq referendumuyla qəbul olunmuş konstitusiya
əsasında buna nail oldu və Azərbaycan dili dövlət dili kimi elan edildi.
Hələ müstəqillik qazanana qədər Azərbaycan dili də daxil olmaqla dövləti düşmənlər tərəfindən həm
mənəvi, həm də maddi baxımdan hər zaman şiddət görmüşdür. Ancaq bugün biz müstəqil ölkə olaraq
uğurlarımızla qürur duyur, bu uğurlar sayəsində dünyada tanınır və öz sözümüzü deyə bilirik. Bunun
nəticəsidir ki, xarici dövlətlərin də maraq obyektinə çevrilmişik.
Azərbaycan dilində mükəmməl şəkildə danışmaq, yazmaq və oxumaq hər bir Azərbaycan vətəndaşının
borcu sayılır. Şagirdlərimizdə isə ana dilimiz-Azərbaycan dilindən düzgün və ustalıqla istifadə etmək
bacarığını formalaşdırmaq, ilk növbədə, biz müəllimlərin borcudur.
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AZƏRBAYCAN DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ MÜASİR TƏLİM TEXNOLOGİYALARI
Qasımova Z.V.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: zerintac.v.qasimova@gmail.com
Müasir təhsilin əsas vəzifəsi gənc nəsli demokratik ruh, fərdi düşüncə, bilik və bacarıqlarla
yetişdirməkdir. Tədris prosesində müasir təlim texnologiyalardan istifadə etmək bunun vacib şərtidir. Hazırda
təhsildə müasir təlim texnologiyalarından istifadə etməklə keçilən dərslərin keyfiyyətini artırmaq bütün
pedaqoqların arzusudur. Müasir aktiv öyrənmə dərsinin mahiyyəti düşünmək, öyrənmək və danışmaqdır.
Metodiki ədəbiyyatda fəal dərsin quruluşu 7 mərhələdən (motivasiya, problem qoyma, araşdırma, məlumat
mübadiləsi, məlumat mübahisəsi, nəticələr və ümumiləşdirmə, yaradıcı tətbiq, qiymətləndirmə) ibarət olsa da,
əslində 3 mərhələdən ibarətdir: təlim, tətbiqetmə, qiymətləndirmə.
Belə ki, şagird 45 dəqiqəlik dərs müddətində özünü fəal aparır. Dərsin gedişində həm yazılı, həm də
şifahi olaraq iştirak edir. Fəal təlimdə hər bir fənnin strukturuna uyğun fəaliyyət xətləri verilir. Ana dili
təlimində isə aşağıdakılar göstərilir:
- Problemi həll etmək;
- Mühakimə yürütmək və əsaslandırmaq;
- Ünsiyyətə girmək;
- Tədqiqetmək;
- Tətbiqetmək.
Bunlara məzmun standartlarında da rast gəlinir.
Şagird məzmun standartlarının həyata keçirilməsində müstəqil fəaliyyət göstərir, fikir yürüdür, onları
əsaslandırmağa çalışır, öyrəndiklərindən təcrübədə istifadə edir.
Müəllim isə təlim boyu müxtəlif üsullardan istifadə edərək şagirdlər üçün müstəqil fəaliyyətə, məsələni
həll etməyə şərait yarada bilər.
İndiki zamanda pedaqoq-müəllimlər təhsilimizdəki yeni təlim üsulları və texnologiyalarını kurikulum
proqramı əsasında öz pedaqoji fəaliyyətlərində tətbiq etməyə cəhd göstərirlər. Pedaqoji fəaliyyətin isə
əməkdaşlıq və qarşılıqlı anlaşma əsasında qurulması imkan verir ki, hər bir şagirdin intellektini, fərdi
qabiliyyətlərini, müxtəlif meyillərini düzgün aşkara çıxarmaq mümkün olsun. Həmçinin, bütün pedaqoqlar
şagirdlərin maraqlarının hansı istiqamətdə olduğunu öyrənir, onun qabiliyyət və istedadının düzgün
yönləndirilməsinə kömək etməyə çalışırlar. Bu formada fərdi yanaşma şagirddə özgüvənin formalaşmasına
təkan verir. Şagird isə öz növbəsində müxtəlif bacarıqlarını özünəəminliklə göstərməyə çalışır.
Pedaqoji fəaliyyətdə uğur qazana bilmək üçün hər bir şagirdin psixoloji vəziyyəti ilə yaxından tanış
olmaq lazımdır. Düzgün qurulmayan müəllim-şagird münasibəti şagirdin dərsə olan marağının get-gedə
sönməsinə zəmin yaradır. Dərs müddəti müəllim və şagird arasında qarşılıqlı ünsiyyətin olması isə şagirdlərin
fəal olmalarına, kollektiv, qruplarla işlərin düzgün əməkdaşlıq əsasında aparılmasına şərait yaradır.
Fəal təlim zamanı texniki vasitələrin istifadəsi təlimin gedişatına müsbət təsir göstərir. Müxtəlif
proqramlar vasitəsilə bir-birindən fərqli və cəlbedici dərslər hazırlamaq mümkündür. Belə hazırlanan dərslər
şagirdlərin diqqətini cəlb edir və asan yadda qalır.
Müasir dərslərin motivasiya ilə başlaması şagirdlərin diqqətini çəkməklə bərabər onu fəallaşdırır.
Tədqiqat aparılarkən həm fərdi, həm də qruplarla işdən istifadə edilir. Fərqli qruplara tapşırıqlar verilir
ki, bu tapşırıqların da maraqlı olması vacibdir. Qrup işinin ona görə vacib hesab edilir ki, sinfin önündə dərs
danışmağa utanan və ya cəsarət etməyən şagirdlər qrup işlərində fəaliyyət göstərə bilirlər.
Dərs zamanı şagirdlər tədqiqat apararkən zamanı ölçü vahidi kimi qum saatından və ya digər maraqlı
vasitələrdən istifadə etmək əlverişli hesab olunur. Çünki vaxtın qoyuluşu şagirdlərdə həm məsuliyyət hissi
formalaşdırır, həm də zamanı düzgün bölməyə öyrəşdirir. Məlumat mübadiləsi prosesində isə qrup liderləri
tədqiqat nəticələrini sinfə bildirirlər. Beləliklə, sinifdəki hər bir şagird yeni bilik əldə etmiş olur. Hətta şagirdlər
yoldaşlarının fikirlərinə də müdaxilə edə bilərlər.
Dərslərin gedişatında interaktiv lövhədən də istifadə olunması şərait yaradır ki, təlim daha çox
yaddaqalan olsun. Və bu da öz növbəsində təhsilin keyfiyyətini daha da yüksəldir, şagirdlərin öyrənməyə
həvəsli olmalarına zəmin yaradır.
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MÜASİR DÖVRDƏ SİNTAKTİK YOLLA YENİ SÖZLƏR NECƏ YARANIR
Qayıbova A.A.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: qayibovaaytac7@gmail.com
Yeni sözlərin yaranmasında yaxından iştirak edən növbəti bir üsul sintaktik üsuldur.. Sintaktik yolla
yeni sözlərin yaranma prosesi dilin lüğət tərkibinin inkişafında özünəməxsus rol oynamışdır və bu gün də
oynayır.
Sintaktik yolla yeni sözlərin yaranması morfoloji üsula nisbətən azdır bunun ən böyük səbəbi
Azərbaycan dilində çoxhecalı sözlərin işlənməsinin yad olmasıdır.
Digər səbəb isə morfoloji üsulun müasir dövrdə daha çox inkişaf etməsi və sintaktik üsula olan ehtiyacı
azalmasıdır. Qədim dövrlərdən fərqli olaraq müasir dövrdə sintaktik yolla yeni sözlərin yaranması prosesində
bir sıra yeni xüsusiyyətlər əmələ gəlmişdir. Sintaktik üsulun tədqiqat obyekti mürəkkəb və analitik
sözlərdirMürəkkəb sözləri müəyyənləşdirmək üçün eyni zamanda həmin sözüm həm formasını, həm də
məzmuna diqqət yetirmək lazımdır.
Digər sahələr kimi dilçilikdə də məzmun və formanın bir birini tamamlaması müəyyən dərəcədə özünü
göstərir. Bunun səbəbi məzmun və formanın eyni zamanda yaranmaması ilə bağlıdır. Mürəkkəb sözlərin
quruluşuna nəzər yetirsək onları bu qruplara bölə bilərik.
1. Yeni yaranan mürəkkəb sözlər
2. Formalaşma mərhələsində olan mürəkkəb sözləe
3. Tam formalaşmış, inkişafını başa vurmuş mürəkkəb sözlər.
Azərbaycan dilində mürəkkəb sözlərin yaranmasında aşağıdakı yollar özünü göstərir. Maddi əsas, tərkib
hissələrin məna xüsusiyyətləri, forma və məzmun vəhdəti, tərkib hissələr arasında əlaqə.
Mürəkkəb sözlər öz özünə əmələ gəlmir. Mürəkkəb sözlərin əmələ gəlməsi üçün ilk növbədə sözlərin
məna cəhətdən bir birini tamamlaması. Bu da mürəkkəb sözlərin maddi əsasını təşkil edir
Maddi əsasın xüsuyyətləri bunlardır:Ənənəyə görə, qüvvətləndirməyə görə, əlamətə görə, funksiyaya
görə, bənzətməyə görə, hərfi tərcüməyə görə , mənsubiyyə görə
Ənənəyə görə yaranan mürəkkəb sözlərin əsasını vaxtilə olan dini inanclarımız və mövhumat əsas rol
oynayır.
Məsələn :Allahverdi, Allahverən və s. Bu sözlərin tərkib hissələrinə diqqət yetirdikdə burda dinlə bağlı
sözlərə rast gəlirik. Bu hal bütün islam ölkələrində müşahidə edilir. Bu yolla dilimizdə çoxlu miqdarda yaranan
mürəkkəb adlar mövcuddir.
Qüvvətləndirməyə görə yaranan mürəkkəb sözlər eyni sözün təkrarındam yaranır. Məsələn :qaça - qaça,
baxa-baxa, vura-vura və s.
Əlamətə görə yaranan mürəkkəb sözlərdə əşyanın daşıdığı əlamət ona verilən adda öz əksini tapır.
Məsələn :yerkökü elə bir bitkidi ki, torpağın altında bitir.
Yerfıstığı torpağın altında bitən bitki və s.
Funksiyaya görə mürəkkəb sözlərin yaranmasında əşyanın daşıdığı funksiya əsas rol oynayır. Məsələn
:qazantutan - isti əşyaları tutmaq üçün istifadə edilən əşya
Bənzətməyə görə yyaranan mürəkkəb sözlərdə əşyalar hər hansı başqa bir əşya və ya heyvana bəzədilir.
Məsələn :itburnu bitkisi.
Hərfi tərcümə ilə yaranan mürəkkəb sözlər dilimizə digər dillərdə tərcümə(kalka) yolu ilə keçən
sözlərdir. Dilimizdə hərfi tərcümə ilə işlədilən sözlər əsasən rus mənşəlidir.
Mənsubiyyət görə yaranan mürəkkəb sözlərin mənasında br mənsubluq olur. Məsələn: əmicanı,
dayıcanı.
Mürəkkəb sözlərin tərkib hissələri arasında məna xüsuyyətləri
Tərkib hissələrində iştirak edən sözlərin mənalarına görə mürəkkəb sözlərin hissələri həqiqi və məcazi
mənalı sözlərdən əmələ gəlir.
Buna görə də sözləri yaranma yollar aşağıdakı qrupkar bölünür.
1. Mürəkkəb sözlərin tərkib hisslərinin hər biri həqiqi mənada işlənir
2. Mürəkkəb sözlərin tərkib hissələrinin birinci həqiqi ikincisi məcazi mənada işlənir
3. Mürəkkəb sözlərin tərkib hisslərinin birinci məcazi ikincisi həqiqi mənada işlənir
4. Mürəkkəb sözlərin tərkib hissəsələrinin hər biri məcazi mənada işlənir

407

Magistrantların XXI Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2021-ci il
YENİ MƏNA KƏSB ETMƏK HESABINA DİLDƏ YENİ SÖZLƏRİN YARANMASI
Qayıbova A.A.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: qayibovaaytac7@gmail.com
Sözlərin çoxmənalılığını itirib omonimləşməyə doğru getməsi dildə yeni sözlərin əmələ gəlməsində
mühüm rol oynayır. Belə dəyişmə dilin öz imkanları hesabına baş verir. Dilimizdə çoxmənalılıq bütün nitq
hissələrində baş verir lakın hamısında eyni dərəcədə olmur. Dilimizdə ən çox çoxmənalılq fəsillərdə müşahidə
edilir. İsim və sifətlər isə feillərə nisbətən çoxmənalılıq azdır. Sözlərin çoxmənalılığını itirib omonimləşməsi
hadisəsi ən çox isim və sifətlərdə özünü göstərir. Feillərə isə çox nadir hallarda bu müşahidə edilir. Buna səbəb
feillərin bildirdiyi hərəkət məvhumunun əşya məvhumuna nisbətən daha mürəkkəb olmasıdır. Məsələn gəlir
feilinin dəyişməsinə baxaq. Maşın gəlir, adam gəlir, heyvan gəlir və s. Burada hərəkət müxtəlif tərzdə və
müxtəlif zaman kəsiyində baş vermişdir. Lakin bütün mənalarda eynilik təşkil edir. Düzdür feillər də
çoxmənalılıq dan omonimləşməyə keçmə zəifdir, amma yox dərəcəsində deyil. Məsələn baxmaq feili. Mən
xəstəyə baxıram (burada qeydinə qalmaq mənasında), Zaur pəncərədən baxır(nə isə görmək mənasında).
Feillərdə çoxmənalılıqdan keçərək, omonimləşmə prosesi ilə, yeni leksik vahidlərin yaranması o zaman fəal
bir şəkildə özünü göstərir ki, hərəkətlə onu icra edən əşya arasında olan münasibət, yəni hərəkətlə materiyanın
vəhdəti formal cəhətdən öz varlığını saxlamış olur. Bu zaman eyni fonetik tərkibə malik olan söz müxtəlif
şəraitdə həm əşyanı, həm də hərəkəti bildirmək xüsusiyyətini kəsb edir :məsələn, saç(maq) - feil, saç - isim
ac(maq) - feil, ac-sifət və s. Digər omonimləşmə prosesiləri kimi feillərində omonimləşmə prosesi dilimizin
çox qədim zamanlarına aid olub, sözün öz mənasından uzaqlaşmasına deyil əksinə hərəkət və əşya
məvhumunun daha çox vəhdət halında işlənməsində irəli gəlir buna görə də bu gün istifadə edilən bu üsul öz
işləkliyimi demək olar ki itirib.
Bildiyimiz kimi sözlərin çoxmənalılıqdan omonimləşməyə doğru getməsi ən çox isim və sifətlərdə
müşahidə olunur. Bu hadisə eyni nitq hissəsinin daxilində baş verdiyi kimi digər nitq hissəsinə də keçmə
müşahidə etmək mümkündür.Məsələn, sözlərin çoxmənalılıqdan omonimləşməyə keçidi zamanı isidən
yenidən isim, sifətdən yenidən sifət düzəlir,həmçinin də isimdən sifət, sifətdən də isim düzələ bilər.
İsimlərdən isimlərin əmələgəlmə prosesi özünü 4 yolla göstərir:1)Xüsusi isimlədən ümumi isimlərin
yaranması :məsələn, Gədəbəy - yer adı, gədəbəy-mineral su adı, Slavyanka-yer adı, slavyanka - mineral su adı
və s. 2)Ümumi isimlərdən xüsusi isimlərin yaranması. Bu hadisədə daha çox bitki,quş heyvan adları iştirak
edir. Məsələn:Heyvan adının insana verilməsi Aslan (yırtıcı heyvan) - Aslan( şəxs adı). Ceyran(heyvan adı) Ceyran (şəxs adı) və s. 3)Müəyyən cisimlərin hərəkəti nəticəsində meydana gələn hadisəyə həmin cismin adı
verilir. Məsələn :Ay yerin peykidir və yer ətrafında tam dövrə vurması 30 gün olur. Bu otuz günə insanlar ayın
adını vermişlər. 4)Ümumi isimlər xüsusi isimlər, xüsusi isimlər ümumi isimlər keçdiyi kimi ümumi isimlərdə
ümumi isimlərdə keçərək yeni sözlər yarada bilir. Məsələn : bel - insanın onurğa sütunu, bel - torpağı əkmək
üçün istifadə edilən alət.
İsimlərin atributivləşməsi eyni zamanda sifətlərində subistantivləşməsi nəticəsində Azərbaycan dilində
yeni sözlər yaranır. Sifətlərin subistantivləşməsinə dilimizdə daha çox rast gəlirik. İsimləşmə və sifətləşmə
zamanı güclü və zəif ola bilir elə sifətlər var ki, isumləşsə belə sifət olduğu daha aydın olur. Elə sifətlər də
vardır ki, onlarda əlamət bildirməksən çox isinə aid xüsuyyətlər nəzərə çarpır. İsimlərin sifətləşməsinin
dilimizdə az işlənmə səbəbi insan şüurunun inkişaf etməsi ilə əlaqədardır. Bu gün sifət mövqeyində işlənən
isimlər üçün yeni sözlər tapılır və isimlərin sifətləşməsinin zəifləyir.

DİL VƏ MƏDƏNİYYƏT
Qədimli K.S.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: kqdimli@bk.ru
Aydındır ki, dil ictimai hadisə olmaqla insanlar arasında ən mühüm ünsiyyət vasitəsidir. Dil cəmiyyətin
təşəkkülü zamanı ibtidai insanların birgə əmək fəaliyyəti nəticəsində yaranmışdır və dil təfəkkürlə sıx bağlı
olduğu üçün insanların təfəkkürü inkişaf etdikcə dilləri də inkişaf edir. Həmçinin dil düşünmək üçün, insanın

408

Magistrantların XXI Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2021-ci il
ətrafda baş verən hadisələri dərk etməsi üçün əsas vasitədir. Dilin tarixi xalqın tarixi ilə sıx bağlıdır, çünki dili
xalq yaradır və xalqlar da dili yaratdıqdan sonra onu qoruyur və inkişaf etdirirlər. Hal-hazırda dünyada
müxtəlif dillər var və bu dillər bir-birindən lüğət tərkibinə görə, quruluşuna görə fərqlənirlər. Xalqlar dil
vasitəsilə başqa xaqlarla əlaqə yaradır və bir-birini anlayırlar.
Mədəniyyət nədir?
“Mədəniyyət “sözün dilimizə ərəb dilindən keçmişdir və “şəhər “mənasında olan “ mədinə “
sözündəndir. Mədəniyyət insanların və cəmiyyətin inkişafının müasir səviyyəsi, insanın yaratdığı və nəsildənnəslə ötürdüyü mənəvi və maddi dəyərlərdir. Zaman keçdikcə insanın cəmiyyətə, təbiətə münasibəti
dəyişdikcə mədəniyyət də dəyişir, təkmilləşir. Mədəniyyətin tarixi qədimdir, belə ki müxtəlif dövrlərdə
ədəbiyyat əsərlərini bilmək və onları düzgün təhlil etmə bacarığını, həmçinin gözəl davranış normalarına əməl
etmək, savadlı olmaq və s.kimi xüsusiyyətləri mədəniyyət adlandırırdılar. Hal-hazırda mədəniyyət anlayışını
müxtəlif fəaliyyət sahələrində tətbiq edirlər, məsələn, ailə mədəniyyəti, dil mədəniyyəti, natiqlik mədəniyyəti,
nitq mədəniyyəti, müəllim mədəniyyəti və s.
Hər bir xalqın mədəniyyəti inkişaf etdikcə bu digər xalqların da mədəniyyətinə öz təsirini göstərir,
bununla bərabər bəşəri mədəniyyətin formalaşmasında da müxtəlif xalqların mədəniyyəti özünəməxsus rola
malikdir.
Məlumdur ki, dil və mədəniyyət arasında qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. Belə ki, mədəniyyət dilin, dil də
mədəniyyətin inkişafına istiqamət verir. Müxtəlif xalqların mədəniyyətinin öyrənilməsi, ötürülməsi, onun
qavranılması və qorunması da məhz dilin sayəsindədir. Hər bir xalq özünəməxsus mədəniyyətə malikdir və
bu mədəniyyət aid olduğu xalqın şüurunun inkişafını, mənəvi zənginliyini təmin edir. Dil inkişaf edəndə
mədəniyyət də inkişaf edir, mədəniyyət inkişaf edəndə dil də inkişaf edir. Bildiyimiz kimi dil mədəniyyətin
tərkib hissədir və həm dil, həm də ki mədəniyyət xalqın ən böyük sərvətidir. Biz hansısa bir millətin
mədəniyyətini, tarixini, incəsənətini öyrənmək istəyiriksə ilk növbədə həmin millətin dilini bilməyilik. Əgər
dil olmasa xalqlar inkişaf edə bilməz, bir- biri ilə ünsiyyət yarada bilməz və bu zaman insanlar mədəniyyətin
əsas göstəricisi hesab edilən savada, gözəl davranış normalarına yiyələnə bilməzlər.
LİNQVİSTİK TƏHLİLİN APARILMASI HAQQINDA
Qəhrəmanova F.M.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: fatya.qahramanova@gmail.com
İyirminci əsrin ikinci yarısında ortaya çıxan yeni bir elm olan dilçilik, izahı təmasda olan fənlərdən heç
birinin çərçivəsinə sığmayan dil faktlarının nəzəri dərk edilməsinə yönəldilmişdir. Bunun əsasında formalaşan
linqvistik təhlil isə öz növbəsində ünsiyyət prosesi və nitqin anlaşılmasında dil vahidləri, dəstəkləyici
elementlərin dildə istifadəsi, xarici və daxili amillərin təsiri altında tətbiq edilməsinin spesifik xüsusiyyətləri
və s. kimi məsələlərin tədbiqini və təhlilini özündə ehtiva edir. Bir sıra linqvistik nəşrlər dil şüurunun
etnomədəni spesifikliyinə dair suallar qaldırır, dillərin müxtəlif aspektləri, fərdi bir leksikonun vahidi kimi
sözün özünəməxsusluğu, ikinci bir dilin mənimsənilməsi və istifadəsi strategiyaları və s kimi aktual məsələləri
izah edir.
Azərbaycan dili də daxil olmaqla orta məktəbdə dil və ədəbiyyat dərslərinin tədrisi prosesində
inteqrasiya olunmuş yanaşmanın əhəmiyyəti və məqsədəuyğunluğu danılmazdır. Dərslərin Azərbaycan dilində
tədris olunduğu məktəblər üçün dil və ədəbiyyat dərsləri nəzərdə tutulan tədris proqramları inteqrasiya prinsipi
əsasında qurulmuşdur.
Orta məktəb şagirdləri üçün ədəbi əsər ünsiyyət və nitq qabiliyyətlərini inkişaf etdirən və formalaşdıran
vasitələrdən biridir. İki filoloji fənnin inteqrasiyası çərçivəsində Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi zamanı
linqvistik təhlilin elmi-metodoloji əsasını aşagıdakılar təşkil edir: məqsədə çatmaq üçün dil biliklərindən
istifadə etmək, fikirləri aydın şəkildə ifadə etmək üçün real ünsiyyət bacarıqlarına yiyələnmək; dilin mədəni
bir fenomen olaraq başa düşülməsi; idrak bacarıqlarının və məntiqi düşüncənin inkişafı; nitqin təsirli düşüncə
vasitəsinə çevrilməsi.
Qeyd olunanları yerinə yetirmək üçün orta məktəblərdə dil və ədəbiyyat dərslərində təqdim olunan bədii
mətnlərlə işləmə metodikasını inkişaf etdirmək olduqca vacibdir. Bir qayda olaraq, bunlar povest və təsvir
xarakterli bədii mətnlərdir.
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Linqvistik təhlil zamanı konkret bir dərs üçün nümunələr seçilərkən bədii mətnin effektivliyi və
məhsuldarlığı, yəni metodoloji və didaktik baxımdan məzmunu, dili nəzərə alınmalıdır. Eyni zamanda, bədii
mətnin funksional nitq üslublarının digər janrları ilə müqayisədə xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək lazımdır.
İ.R.Halperin fikrinizcə, “linqvistik təhlil zamanı bir mətn, yazılı sənəd şəklində obyektivləşdirilmiş, bir
ad (başlıq) və bir sıra xüsusi vahidlərdən (perfrazal vahidlər) ibarət, fərqli birləşdirilmiş, tamlığı olan danışıq
prosesinin bir əsəridir və özündə müəyyən bir məqsədyönlülük və praqmatik quraşdırma olan leksik,
qrammatik, üslubi əlaqələrin növlərini ehtiva edir” .
Linqvistik təhlil zamanı mətnin aşağıdakı əsas xüsusiyyətləri qeyd edilə bilər: mətnin yazılı ifadəsi;
müəllif münasibəti; semantik və struktur tamlığı; bütövlük.
Bu baxımdan linqvistik təhlil metodundan istifadənin əsasında şagirdlərə sənət əsərindən müxtəlif tipli
məlumatları çıxarmağı öyrətməyin xüsusi metodoloji əhəmiyyəti vardır. Buna baxmayaraq “indiyə qədər orta
məktəb praktikasında bir bədii əsərin linqvistik təhlili çox vaxt ideoloji və tematik məzmundan təcrid olunmuş
şəkildə aparılır, bədii nitq vasitələri fərdi məcazi və ifadəli siyahıya salınır”.
Beləliklə, dil fenomenləri obrazlar sistemində və onların ideoloji əhəmiyyəti nəzərə alındıqda, məktəbdə
linqvistik təhlilin düzgün təşkili istiqamətində linqvodemoloji səylərin konsentrasiyası dil, üslub və ədəbi
komponentin birliyində ön plana çıxır.
Dil və ədəbiyyat fənnlərinin tədrisi zamanı linqvistik metodlar arasındakı əlaqə məsələsinə daha çox
baxılması “dil şəxsiyyəti” anlayışına istinad edilmədən mümkün deyil. Hal-hazırda bu konsepsiya müasir
dilçiliyinin əsas kateqoriyalarından biridir və onun antroposentrik yönümünü dəqiq əks etdirir. Dil şəxsiyyəti
nəzəriyyəsi Y.N.Karaulov tərəfindən inkişaf etdirilmişdir. Onun təbirincə, ən yüksək dərəcədə dil
şəxsiyyətinin bir-birindən fərqli olan nitq əsərlərinin (mətnlərinin) yaradılmasını və qavranılmasını təyin edən
bir insanın qabiliyyət və xüsusiyyətlərinin məcmusu kimi başa düşülür. Bu özünü aşağıdakı şəkildə göstərir:
dilin struktur mürəkkəbliyi dərəcəsi; reallığın əks olunmasının dəqiqliyi; müəyyən bir hədəfə doğru
istiqamətləndirmə.
N.Nikitenkoya görə, yaradıcılıq, müstəqillik kimi şəxsiyyət xüsusiyyətləri ilə əlaqəli bir dil şəxsiyyəti
konsepsiyası, ana dili və xarici dilləri vahid bir mövzuya birləşdirən əsas anlayışdır. İ.V.Xaleeva xarici dil
bilən şəxs üçün metodoloji terminoloji bazada dilçi şəxsiyyət konsepsiyasına - bir xarici dildə
mədəniyyətlərarası ünsiyyət üçün bir qabiliyyət və hazırlıq kompleksini daxil etmişdir.
Linqvistik təhlil zamanı mətn stilistikası (mətn dilçiliyinin bir qolu kimi) xarici dillərin tədrisi
metodikasına ciddi təsir göstərir. Bu sahədəki tədqiqat mövzusu - xarici dillərin tədrisi metodikasındakı mətn
təhsilin məzmununun bir hissəsi kimi qəbul edilir və xarici dillərin tədrisinin əsas vasitəsi kimi çıxış edir. Ən
əsası, müxtəlif növ mətnlər və onların üslub xüsusiyyətləri, nitq növləri (monoloq, dialoq), mətn vahidləri
(məsələn, superfrazal vəhdət), müxtəlif janrlarda olan mətnlərin təhlil metodları mətnlərin qavranılması və
başa düşülməsi prosesləri ilə yanaşı, bu sahədə inkişaf etdirilən məsələlərdir.
Beləliklə, ənənəvi olaraq linqvistik təhlil mətnin stilistikasında təsvir, izah, mülahizə monoloq nitqin
funksional və semantik növləri kimi təsnif edilir. Şagird nitqindəki bacarıqların təsnifatı bu növlərə əsaslanır.
Məsələn, şagirdlər konkret bir insanı, xarakteri, hadisəni təsvir edə bilmək üçün bu növlərə istinad edirlər.
Linqvistik təhlilin elmi-metodoloji əsasını dil və onun fəaliyyət dairəsi arasındakı əlaqə təşkil edir.
Linqvistik təhlilin əsas müddəalarının metodologiyada inkişafı nəticəsində dilin ünsiyyət səriştəsinin həyata
keçirmək bacarığı və hazırlığı kimi formalaşması yolu ilə kommunikativ fəaliyyətin mənimsənilməsini
nəzərdə tutan bir sistem-fəaliyyət yanaşması, ana dilində danışanlarla şəxsiyyətlərarası və mədəniyyətlərarası
ünsiyyət vasitəsi formalaşır.
NİTQ İNKİŞAFINDA OXU DƏRSLƏRİNİN ROLU
Qocayeva Z.A.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: zeynebqocayeva@mail.ru
Nitq insanın ən qüdrətli silahıdır. Buna görə də hələ qədim dövrlərdən Yunan və Roma natiqləri nitqin
düzgünlüyünə, səlisliyinə və aydınlığına yüksək qiymət vermişlər. İnsanın dünyagörüşündə, həyata baxış
prizmasında, düşüncələrini və fikrini aydın, səlis ifadə etməsində nitqin rolu əvəzolunmazdır. Buna görə də
hələ kiçik yaşlarından uşaqlarda nitqin düzgün inkişaf etməsinə xüsusi önəm vermək lazımdır. Həyatımızın
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hər bir mərhələsində; məktəbəqədər hazırlıq dövründən, məktəb və ali təhsil müəssisələrində, hətta
çalışdığımız sahələrdə də düzgün nitqə yiyələnmək tələb olunur. Nitqimiz kiçik yaşlardan formalaşmağa
başlayır və məktəb dövründə daha da inkişaf edir. Şagirdlər hələ məktəbə gəlməmişdən müəyyən nitq
vərdişlərinə yiyələnmiş olurlar. Onlar bu vərdişlərə valideynlərinin və ətraf mühitdəkilərin nitqini yamsılamaq
və təkrarlamaqla yiyələnirlər. Təhsil müsəssisələrində nitqin inkişafı üçün xüsusi olaraq oxu dərsləri tədris
olunur. Oxu dərsləri şagirdlərin nitqini inkişaf etdirir, onların söz ehtiyatlarını zənginləşdirir və fikrə münasibət
bildirmək qabiliyyətini formalaşdırır. Bu dərs vasitəsilə şagirdlər ilk öncə hərflərdən hecalar, hecalardan sözlər
tərtib edərək ilkin oxu vərdişlərini formalaşdırırlar. Ibtidai siniflərdə oxu dərsləri onların yaş xüsusiyyəti
nəzərə alınaraq kiçik həcmli nağıllar, sadə süjetli bədii əsərlərdən ibarət olur. Ibtidai siniflərdə oxu dərslərinin
təşkil olunması ilə təkcə şagirdlərin nitqi inkişaf etmir, həm də mətn əsasında təsvirlər və suallar verilərək
onlarda məntiqi təfəkkürü və hadislərə münasibət bildirmək bacarığını inkişaf etdirirlər. Nümunə olaraq birinci
sinif “Azərbaycan dili” dərsliyində olan “Azıx mağarası” oxu materialında şagirdlərə Azıx mağarası, oradakı
qayaüstü rəsmlər barədə məlumat verildikdən sonra, söz ehtiyatlarını zənginləşdirmək üçün “Söz boğçası”
başlığı altında onlara tanış olmayan sözlər verilir; “kəşf, alaçıq, qaya, yarıq, dəyənək”. İkinci mərhələdə oxu
materialı əsasında təsvirlər verilərək tapşırıqlar verilir; “Şəkilə baxın və qədim insanlar haqqında danışın.
Onlar nə geyinirdilər? Heyvanları necə ovlayırdılar? Siz qədim insanların yanında yaşasaydınız, onlara nə
öyrədərdiniz?” tipli suallar verilir.
Oxu dərslərinə yalnız, ibtidai siniflərdə deyil, yuxarı siniflərdə də geniş yer verilir. Ibtidai siniflərdən
fərqli olaraq yuxarı siniflərə həm milli, həm də dünya ədəbiyyatından əsərlər verilir. Bu mərhələdə şagirdlərə
vətən sevgisi, qəhrəmanlıq, özünə inam motivlərini aşılayan bədii əsərlərin verilməsinə xüsusi diqqət yetirmək
lazımdır. Nümunə olaraq Cek Londonun “Həyat eşqi”əsərini oxu materialı kimi vermək olar. Dünya
ədəbiyyatına məxsus belə əsərlərin verilməsi şagirdlərdə şəxsiyyətin formalaşmasında böyük rol oynayır.
İsmayıl Şıxlının “Dəli Kür”, Fərman Kərimzadənin “Çaldıran döyüşü”, Məmməd Səid Ordubadinin “Qılınc
və qələm” və s. əsərlər şagirdlərə milli hislərin aşılanmasında böyük əhəmiyyəti var. Bu əsərlər vasitəsi ilə
şagirdlərə dövrün tarixi mənzərəsini tarix fənnindən daha artıq canlandırmaq olur.
Nitqin inkişafına nail olmaq üçün oxu təlimini müəllim yalnız Azərbaycan dili dərslərində deyil, digər
fənlərin tədrisində, ev tapşırıqlarında da ona xüsusi əhəmiyyət verməlidir. Sinifdənxaric oxu üzrə verilən
materiallar oxu təliminin əsasını təşkil edir. Şagirdlərin məktəbdə oxu dərsləri vasitəsi ilə əldə etdikləri
məlumatlar sinifdənxaric oxunun köməyi ilə daha da dolğunlaşır, tamamlanır. Oxu dərsləri şagirdlərin nitqini
inkişaf etdirməklə yanaşı, onlarda oxuya, mütaliəyə meyli gücləndirir. Oxu dərslərinin nəticəsi olaraq şagird
öz fikrini sadə şəkildə ifadə edə bilmək, oxuduğu materialı mənimsəyərək nəql edə bilmək və mətni real
hadisələrlə əlaqələndirə bilmək bacarığını formalaşdırır. Oxu təlimi yalnız şagirdin nitqini inkişaf etdirmir
üçün deyil, həmçinin onların təfəkkürünün inkişafı üçün də zəruridir. Mütaliə ilə məşğul olmayan insanın
düşüncə tərzindəki və söz ehtiyatındakı kasadlıq hər zaman nəzərə çarpır. Kitab oxumaq, mütaliə ilə məşğul
olmaq aysberqə bənzəyir. Aysberqin böyük hissəsi suyun altında qaldığı kimi, kitab oxumağında müsbət
cəhətləri insanın daxilində gizli qalır, ünsiyyət qurduğu zaman həmin gizli qalıqlar ortaya çıxır. Fransa
maarifçisi Volterin də dediyi kimi “ Mükəmməl yazıçıların əsərlərini oxuya-oxuya mükəmməl nitqə sahib
olmaq olar”.
XARİCİ DİLİN TƏDRİSİNDƏ İNTERAKTİV TƏLİM METODLARI
Quliyeva N.M.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: nigarnigar204@gmail.com
İnteraktiv təlim metodları şagirdlərin fəal idrak fəaliyyətinə əsaslanan və təhsil prossesinin digər
iştirakçıları ilə əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilən təlimi nəzərdə tutur. Bu təlim vasitələri üçün aşağıdakı
cəhətləri sadalamaq olar: 1. Müəllim tərəfindən iradi olaraq idraki situasiyanın yaradılması 2. Problemin həlli
prossesində şagirdlərin fəal tədiqiqatçı mövqeyinin stimullaşdırılması 3. Şagirdlər üçün yeni və zəruri olan
biliklərin müstəqil kəşfi, əldə edilməsi və mənimsənilməsi üçün şəraitin yaradılması. Yeni yanaşmanın
mahiyyəti ondadır ki, təlim şagirdlərin yaddaşının təkcə yeni elmi biliklərlə zənginləşdirilməsinə deyil, həm
də təfəkkürünün müntəzəm inkişaf etdirilməsi əsasında daha çox biliklərin müstəqil əldə edilməsi və
mənimsənilməsi ən mühüm bacarıq və vərdişlərin, şəxsi keyfiyyət və qabiliyyətlərinin qazanılmasına
yönəlib.Bu zaman şagirdlər müəllimin rəhbərliyi altında, asan başa düşülən və yadda qalan ən vacib təlim
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materiallarının öyrənilməsi prosesində fakt və hadisələrin səbəb nəticə əlaqələrinin qanunauyğunluqlarını
aşkar etməyi, nəticə çıxarmağı öyrənirlər. Metod olaraq interaktivlik təlim prossesində müəllim və şagird
arasında işin gedişindən – mövzudan, dialoqdan, rollu oyundan həmin anda meydana çıxan yanaşma, izah,
dialoq və s.dir. Yəni bu tərz əvvəldən planlaşdırılmır, işin təlim prossesinin gedişi bu məqamı ortaya çıxarır
və daha çox şagirdin müstəqilliyi və müdaxiləsi ilə baş verir. Digər tərəfdən, interaktivlik şagirdlərin özləri
arasında da ola bilər. İnteraktiv təlim vasitələri (qruplar, cütlər, rollar, multimedia) tədbiqi tədris prosesini
xeyli intensivləşdirir. Onu hər bir şagird üçün əhəmiyyətli və maraqlı edir, dərsdə fəallığın maksimum
artmasına zəmin yaradır. İnteraktiv təlim prosesi elə təşkil olunmalıdır ki, şagirdlər biliyi tədqiqat yolu ilə əldə
etsin. Bu təlim prosesində sinif, qrup və cütlər formasında problemin həlli yollarına dair axtarışa çıxarılır,
qruplar əldə olunmuş nəticələri işçi vərəqlərində qeyd edir , sonra onun təqdimatını həyata keçirirlər. İnteraktiv
vasitələrin tədris prosesinə daxil edilməsi şagirdlərin passivliyinin aradan qaldırılmasına , lazım olan təfəkkür
xüsusiyyətlərinin və yaradacılığının formalaşdırılmasına şərait yaradır. İnteraktiv vasitələrdən istifadə zamanı
şagirddə özünə inam hissi artır, məktəbə və oxumağa olan münasibəti daha müsbət edir. Beləliklə, interaktiv
vasitələrin zəruriyyəti birinci növbədə ondan ibarətdir ki, şəxsiyyətdə belə bir qabiliyyətlərin formalaşdırılması
daim dəyişən şəraitə uyğunlaşma və onun həyata effektiv daxil olmasına imkan yaradır. İnteraktiv vasitələrin
tədbiqi müəllim üçün dərsin keyfiyyətini artırmaq üçün vacib bir vasitə ola bilər. Bu metod şagirdlər üçün
dərsi çox maraqlı və cəlbedici edir. İnteraktiv vasitələrin tədbiqi həm təlimin məzmununun öyrənilməsi, həmdə
məzmunun tədbiqini daha səmərəli edir.

AZƏRBAYCAN DİLİ DƏRSLƏRİNDƏ FƏAL-İNTERAKTİV TƏLİM METODLARINDAN
İSTİFADƏNİN ZƏRURİLİYİ
Quliyeva R.Ç.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: rquliyevaa98@gmail.com
XXI əsrdə Azərbaycan təhsil sisteminin qarşısında duran ən vacib məqsədlərdən biri mövcud təhsil
sisteminin dünya təhsil sisteminə inteqrasiyasıdır. Son vaxtlarda dünya təcrübəsi yaxından izlənmiş və
məktəblərimizdə qərb təhsil sisteminə xarakterik olan strategiya, metod və üsullar tətbiq olumağa başlamışdır.
İnteraktiv metodların təlimdə tətbiq olunması təhsil sistemində aparılan islahatlardan irəli gəlir.
Hazırda təlimin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri şagirdlərin dərsə marağının artırılmasıdır.
Şagirdlərin dərsə marağını artırmaq üçün təlim fəaliyyətinin üsul və formalarını təkmilləşdirmək, interaktiv
təlim metodlarından istifadə etmək lazımdır. İnteraktiv təlim şagirdlər üçün dərslərin maraqlı keçməsinə
kömək edir, onlara təlim prosesinin fəal iştirakçısı olmaq, fikir və təcrübələrini bölüşmək, kollektiv ilə
qarşılıqlı əlaqədə olmağı və müstəqil qərarlar qəbul etməyi öyrənmək imkanı verir.
Tədrisin interaktiv forma və metodlarından istifadə müəllimə şagirdləri dərs ilə maraqlandırmağa, onları
aktiv iştirak etməyə, yüksək nəticələr əldə etməyə, qrup işinə həvəsləndirməyə və bilik və bacarıqları şüurlu
şəkildə mənimsəməyə təşviq edir. İnteraktiv metodlarla keçirilən dərslər şagirdlərin intellektual fəallığının,
onların tənqidi təfəkkürünün artmasına kömək edir, bu isə onun ənənəvi dərsdən üstünlüyü deməkdir.
Azərbaycan dili dərslərində interaktiv tədris metodlarının tətbiqi nəticəsində şagirdlər aşağıdakı
nailiyyətləri əldə edirlər: interaktiv təlim prosesində şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətləri və dünyagörüşləri
inkişaf edir; interaktiv öyrənmə prosesində şagirdlər müstəqil şəkildə düşünmə qabiliyyətinə yiyələnir;
təcrübələr apararaq həll yollarının düzgünlüyünü öyrənir; müqayisə aparmaqla məlumatların daha düzgün
mənimsənilməsinə nail olur; şagirdlər fərdi və kollektiv şəkildə informasiyanı əldə edib, onu qiymətləndirməyi
bacarır; informasiyanın müzakirəsində iştirak edir; diskussiya aparmaq və öz fikrini qrupun digər üzvlərinə
çatdırmağı öyrənir; müstəqil düşünərək öz fikirlərini sərbəst şəkildə ifadə edir; öz fikirlərini arqumentlər
əsasında izah edir; başqalarını dinləyir və onların fikrinə hörmət edirlər.
Dərsdə interaktiv işin təşkili zamanı hər bir şagirdin fərdi xüsusiyyətləri nəzərə almaq, şagirdlərin
psixoloji hazırlığına diqqət yetirmək, dəstəkləyici mühiti təşkil etmək, şagirdlərin fikirlərini sərbəst şəkildə
ifadə etmələrini təmin etmək lazımdır.
Tədrisin interaktiv formalarının istifadəsi müəllimin təlim prosesindəki rolunu əhəmiyyətli dərəcədə
dəyişir, müəllim mərkəzi fiqur olmaqdan çıxır, ancaq prosesin tənzimləyicisinə çevrilir. Müəllimin vəzifəsi
effektiv interaktiv təlim tapşırıqları hazırlamaq, şagirdlər arasında müzakirə üçün suallar və mövzular
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hazırlamaq, məsləhətləşmələr aparmaq və planlaşdırılan dərsin icrasına nəzarət etməkdir. İnteraktiv təlimdə
hər bir şagirdin öz fikri, ideyası olur. Fikir mübadiləsi nəticəsində fikirlər dəyişir, yeni ideyalar yaranır.
Qrupdakı bütün şagirdlər müzakirəyə qoşulur, müzakirə zamanı bir-birilərini dinləməyi öyrənilirlər. Bu isə
onlarda dinləmə mədəniyyətini formalaşdırır. Beləliklə, təlim prosesində şagirdlərarası əlaqə, qarşılıqlı təsir
və əməkdaşlıq əsas olur.
ƏNƏNƏVİ TƏLİMDƏN FƏAL-İNTERAKTİV TƏLİMƏ
Quliyeva R.Ç.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: rquliyevaa98@gmail.com
Təlim metodu müəllim ilə şagird arasındakı qarşılıqlı əlaqə yolu ilə təlim prosesində formalaşır. Mövcud
təlim şərtləri daxilində təlim prosesi ümumi bilik, bacarıq və dəyərləri şagirdə ötürməyi hədəfləyən müəllim
və şagird arasında qarşılıqlı əlaqə kimi qəbul edilir. Bu gün müəllimlə şagird arasında qarşılıqlı əlaqənin üç
geniş yayılmış forması mövcuddur: Passiv (ənənəvi) təlim metodları; Aktiv təlim metodları; İnteraktiv təlim
metodları.
Ənənəvi (passiv) təlim metodunda müəllim əsas mərkəzi fiqur olur, şagird isə passiv dinləyici olaraq
qalır. Ənənəvi təlimdə müəllim şagirdlərə hazır şəkildə bilik ötürür, şagirdləri yaradıcılığa təşviq etmir.
Dərs kitabları əsasən ev tapşırığı üçün istifadə olunur, şagirdlərin intelektual səviyyəsini inkişaf
etdirəcək əlavə tapşırıqlar verilmir. Ənənəvi dərslərdə şagirdlərdə bacarıqlar və vərdişlərin formalaşmasına
deyil, biliklərin mexaniki mənimsənilməsinə diqqət edilir. Bu təlim prosesində müəllimin əsas funksiyası hazır
məlumatı şagirdlərə çatdırmaq və onun öyrədilməsi üçün şərait yaratmaqdır. Ənənəvi təlimin çatışmazlığı
şagirdlərin yaradıcılığına deyil, yaddaşa daha çox diqqət yetirilməsidir, üstünlüyü isə qısa müddətdə daha çox
informasiya əldə etməkdir.
İnteraktiv təlim idrak fəaliyyətinin təşkili üçün xüsusi bir formadır. Burada çox spesifik və
proqnozlaşdırılan hədəfləri nəzərdə tutur. İnteraktiv təlimin vəzifəsi şagirdin müvəffəqiyyətini, intellektual
səriştəsini hiss etdiyi rahat öyrənmə şəraiti yaratmaqdır ki, bu da tədris prosesinin özünü səmərəli edir. Başqa
sözlə, interaktiv təlim hər şeydən əvvəl interaktiv öyrənmədir ki, bu müddət ərzində şagird ilə müəllim
arasında, şagird ilə şagird arasında qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. İnteraktiv təlim qarşılıqlı anlaşmanı, qarşılıqlı
əlaqəni, hər bir şagird üçün ümumi vəzifələrin birgə həllini özündə ehtiva edən dialoq ünsiyyətinin təşkili və
inkişafını nəzərdə tutur. İnteraktiv təlim zamanı şagirdlər tənqidi düşünməyi, şəraitin və müvafiq məlumatların
təhlili əsasında mürəkkəb problemləri həll etməyi, sərbəst qərarlar qəbul etməyi, müzakirələrdə iştirak etməyi,
kollektivlə ünsiyyət qurmağı öyrənirlər. İnteraktiv təlim şagirdlərin təlim prosesinə maksimum dərəcədə cəlb
olunmasına kömək edir.
Şagird yalnız dinləyici mövqeyində olan, lakin mühazirə prosesində fəal iştirak edən və maksimum bilik
əldə edən passiv bir bilik alıcısı deyil. İnteraktiv təlim nəticədə alınan məlumatlar daha uzun müddət yadda
qalır. Son tədqiqatlar göstərir ki, interaktiv öyrənmə öyrənənə yeni material asanlıqla əldə etməklə yanaşı,
daha uzun müddət yadda saxlamağa kömək edir.
Müəllimin interaktiv dərslərdə yeri dərsin məqsədlərinə çatmaq üçün şagirdlərin fəaliyyətinə istiqamət
verməkdir. Müəllim hazır bilik vermir, iştirakçıları müstəqil axtarışa təşviq edir və bələdçi rolunu oynayır.
Ənənəvi yanaşmada müəllim təlim prosesinin mərkəzidir və şagirdlər isə passiv şəkildə yalnız məlumat alırlar,
şagirdyönümlü bir sistem olan interaktiv təlimdə müəllim və şagird ənənəvi rollarını dəyişdirirlər ki, şagird
öyrənmə prosesində fəal iştirak etsin.
Şagirdlər interaktiv təlimdə təkcə informasiya əldə etmir, eyni zamanda hadisə və faktları təhlil edir,
müzakirlər aparır, yeni bacarıqlara yiyələnir, öz münasibətlərini bildirirlər. Müəllimin interaktiv təlimdəki rolu
tədris prosesində şagirdlərin hədəflərinə çatmağa yönəldilmişdir.
Müəllim şagirdlərin yeni məlumatlar əldə edəcəyi interaktiv fəaliyyətlər, yaradıcı təfəkkürü inkişaf
etdirən tapşırıqlar hazırlayır. İnteraktiv təlimdə qrup tapşırıqlarına üstünlük verilir ki, bu da şagirdlərin
əməkdaşlıq, kollektivlə işləmə bacarıqlarını inkişaf etdirir. İnteraktiv tədris metodlarından istifadə şagirdlərin
təlim prosesində tam iştirakını təmin edir və bu da əsas öyrənmə mənbəyidir.
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İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ ÖYRƏTMƏ ÜSULLARI
Quliyeva Z.S.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: zahra.guliyeva28@mail.ru
İngilis dilində və ya hər hansı xarici dildə danışıq bacarıqlarının formalaşması və inkişafı üçün onu
praktiki olaraq istifadə etmək lazımdır. Onu danışaraq, ünsiyyət quraraq və hətta yazılı şəkildə istifadə etmək
belə məqsədəuyğundur. Bir çox araşdırmalar göstərir ki, hər hansısa bir dili öyrənmək, onu düzgün formada
danışa bilmək üçün qrammatik bacarıqların olması önəm daşımır. Bunu belə əsaslandırmaq olar ki, hər hansısa
bir tələbə sinifdə digər yoldaşlarına nəzərən qrammatik bacarıqları üstün səviyyədədir və hətta bu bacarıqları
müəyyən praktiki tapşırıqlar zamanı tətbiq edə bilir, lakin həmin tələbə şifahi ünsiyyət zamanı ya susur, ya
müəllimin verdiyi sualı başa düşsə belə ona necə cavab verməli olduğunu bilmədiyinə görə ünsiyyət baş
tutmur. Belə vəziyyətdə də həmin o tələbənin qrammatik bacarıqlarının nə dərəcə mükəmməl olması
sinifdənkənar vəziyyətdə önəm daşımır. Burdan da belə qənaətə gəlmiş oluruq ki, ingilis dilini və ya hər
hansısa bir dili səlis danışa bilmə bacarığına yiyələnmək üçün qrammatikanı bilmək vacib sayılmır.
Dili tez bir zamanda öyrənmək və səlis danışa bilmək üçün bizə dili səthi öyrənmək yox, dərindən
öyrənmək lazımdır.
Öyrənmə üsullarına keçməzdən əvvəl natiq və 6 motivasiya kitabının müəllifi, Guinnes Rekordlar
Kitabının (2011) sahibi və Sinqapurda yeganə böyük hafizə ustası Nişant Kasibatlanın bu barədə bir fikrini
sitat gətirmək olar. O deyir: “Əsl və həqiqi bacarıq üçün oxuma və dinləmə (input) bacarıqlarına deyil,
danışma və yazmaya (output) daha çox diqqət yetirməlisiniz”. Bunu daha dəqiq anlamaq üçün ingilis dilində
tərcüməsi ilə desək “For true mastery, you need to focus more on the OUTPUT, rather than the İNPUT”. Bu
həqiqətən də belədir. Biz dili öyrəndiyimiz zaman onu istifadə etməsək, onu danışıqda və ya ünsiyyət zamanı
tətbiq etməsək biz onu itirəcəyik. Yəni belə bir fikir ortaya çıxır ki, dili ya istifadə et, ya da onu itir.
Birinci üsul əlbəttə ki öyrənməkdir (learn). Hər şeydən öncə biz öyrənmə zamanı oxuma və dinləmə
bacarıqlarımızın yüksək olduğuna əmin olmalıyıq. Öyrənmə zamanı biz oxuduğumuz və ya dinlədiyimiz bir
şeyə 100% diqqət yetirməliyik. Amma problem burasındadır ki, indiki vaxtda biz insanlar dil öyrənərkən və
ya ümumiyyətlə nə iləsə məşğul olarkən eyni anda bir çox işlə məşğul oluruq. Buna ingiliscə “multitasking”
deyilir. Təbii ki buna ən əsas səbəb əlimizdə tutduğumuz telefonlardır. Təsəvvür edək ki, ingilis dilində və ya
müəyyən bir dildə kitab oxuyarkən bizim telefonumuz yanımızda və ya gözümüzün qarşısında olur. Biz
oxuyarkən, biz öyrənərkən, biz oxuduğumuz mövzunu anlamağa çalışarkən telefonumuza arxa-arxaya mesaj
gəlməyə başlayır. Və biz əlbəttə ki həmin söhbətə qatılmağa başlayırıq. Bununla da biz konsentrasiyamızı
pozmuş oluruq. Dil öyrənərkən eyni anda bir çox işi görməməliyik. Dil öyrənmək o an üçün bizim əsas və tək
məşğuliyyətimiz olmalıdı. Yəni ingiliscə desək “single tasking” etməliyik. Xüsusilə dil öyrənməyə gələndə
fikir yanılmasına yol verməməli, 100% diqqətimizi dilin öyrənilməsinə verməliyik.
İkinci üsul öyrəndiyini ifadə etməkdir. İngiliscə desək yəni “reflect”. İngilis dilində müəyyən bir şeyi
öyrəndikdən sonra fasilə verib özümüzə sual verməliyik ki, bu gün öyrəndiyimiz şeylər bizə nə qazandırdı,
nələri öyrəndik və aldığımız informasiyaları ailəmizdə, işimizdə, ümumiyyətlə həyatımızda necə tətbiq edə
bilərik. Öyrəndiyimiz bir şeyi ünsiyyət zamanı ifadə etmiriksə, onu öyrənmək sadəcə boşa zaman israfıdır.
Üçüncü və önəmli üsullardan biri həyata keçirmək üsuludur. Buna ingiliscə “implement” üsulu deyilir.
Yeni dil öyrənən insanlarların demək olar ki böyük bir qismi bu mərhələdə problemlərlə qarşılaşır. Əgər ingilis
dilində öyrənərkən sadəcə oxumağı və ya qulaq asmağı vərdiş halına gətirsək, bu dil öyrənmədə aldadıcı üsul
olmuş olacaq. Buna illuziya bacarıqları da deyə bilərik. Daha dəqiq desək “illusion of competence”. Belə halda
insan dili öyrəndiyini, həmin dildə səlis danışa biləcəyini düşünür. Lakin bu dilə səlis yiyələnmək sayılmır.
Çünki dili cəmiyyətdə, ümumiyyətlə öz həyatında tətbiq etmirsən. İnsanın təkbaşına dil öyrənməsi onun hələ
professionallaşması demək deyil. Dildə nəyisə öyrəndikdən sonra fasilə verib nələri həyatımızda tətbiq edə
biləriksə onun qeydini aparmaq və ünsiyyət qurarkən həmin o qeydlərdən istifadə etmək lazımdır. Nəyisə
etmək və ya onu etməyə çalışmaq ümumiyyətlə hərəkətə keçməməkdən daha yaxşıdır.
Və son əsas üsullardan biri öyrəndiyini öyrətmək paylaşmaq üsuludur. Yəni “sharing” üsulu. Belə bir
deyim var ki, bir şeyi öyrənmənin ən yaxşı üsulu onu öyrətməkdir. Və bu həqiqətən də düzgün metoddur. Əgər
ki öyrədə bilmiriksə, sadəcə öyrəndiyimiz bir şeyi başqaları ilə paylaşaraq, müzakirə edərək beynimizin həmin
şeyə daha çox diqqət ayırmasına yardımçı ola bilərik. Bununla da həm özümüz öyrənirik, həm də başqasına
bildiyimiz məlumatı ötürmüş oluruq.
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MƏHƏMMƏD HADİNİN “TÜRKÜN NƏĞMƏSİ” ŞEİRİNDƏ VƏTƏN VƏ MİLLƏT
İDEYALARININ TƏDRİSİ YOLLARI
Rəhimli N.S.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: naz.rehimli.18@mail.ru
Xalqımızın ictimai-fikir tarixində vətən, millət və azadlıq mövzuları hər zaman ön planda yer
tutmuşdur. Ədəbiyyatımızın görkəmli yazıçıları da bu idealları öz yaradıcılıqlarında işıqlandırmış və
millətimizin mənəvi dünyasına təsir göstərməyə çalışmışlar. Vətən və millət sevgisini daim qəlbində yaşayan,
bu sevgini millətinə aşılamaq istəyən görkəmli yazıçılarımızdan biri də romantik şair M.Hadidir. Onun
poetikasında, elmi-publisistik məqalələrində vətən, millət və azadlıq düşüncələri, haqsızlığa qarşı mübarizə,
ümid, gələcəyə inam poetik şəkildə təsvir olunmuşdur.
Romantizmin bir mərhələsi olan humanizm və maarifçilik M.Hadinin yaradıcılığından ana xətt kimi
keçir. Bu maarifçilik funksiyası özlüyündə azadlığı, insanpərvərliyi, millət və vətən ideyalarını əhatə edir.
Şairin yaradıcılığında vətən və millət anlayışı ana adı ilə əlaqəli təsvir edilir. M.Hadi “Hissiyati-madəranə”
şeirində vətənlə millət arasındakı əlaqəni ana ilə övlad arasındakı münasibət kontekstindən izah edir:
Millətin nisfini təşkil qılanSiz deyilsinizmi, a nisvani-cahan?
M.Hadi yaradıcılığının ilk mərhələsinin məhsulu olan “Məktəb”, “Məktəb şərqisi” və s. şeirlərində
elmi, savadı və biliyi tərənnüm edirdi. Bu şeirlərində bilik olmadan həyatın mənasının olmadığını, elm
vasitəsilə bəşəriyyətin hər şeyə sahib olacağını təsvir edir. Romantik şairlərimizin bir çoxunun yaradıcılığında
əks etdirdikləri millət problemi əslində xalqın böyük kütləsini əhatə edən savadsızlıq məsələsinə görə
yaranırdı. Bu problemin əksi məhz M.Hadi yaradıcılığında da öz əksini tapmışdır. Şair “Maarif olsa, zülmün
məhv olur, əlbəttə bünyanı” deyərək, maarifi zülmün qarşısını alan vasitə kimi görürdü. M.Hadi millətin
sağlam olması üçün onun yarısını təşkil edən qadınların elmli, savadlı olmasının vacibliyini vurğulayır:
Nə Məhəzaman kəsbi-ülum etsə nisa,
Cismi-millət tapacaq onda şəfa.
Şair cəmiyyət üçün elmin əhəmiyyətli olduğunu vurğuladığı kimi, eyni zamanda da vətəni sevib onu
qorumağın, azadlığın dəyərini də təsvir edirdi. Milli-azadlıq mövzusunda yazılmış şeir nümunələrinin xalqa
aşılanması, əsasən, uşaqların təhsil aldıqları dövrdən etibarən başlayır. Bütün şeirlərində daim vətən sevgisini,
azadlığı və humanizmi tərənnüm edən şairin xalqa çatdırmaq istədiyi fikirlər, ideallar həm geniş şəkildə tədqiq
olunmalı, həm də türk millətinin övladlarına tədris edilməlidir. Bu baxımdan şairin halhazırda orta məktəb
ədəbiyyat dərsliklərində tədris olunan “Türkün nəğməsi” şeiri səciyyəvidir. Özündə türkçülüyü, türklərin
qorxmazlığını, mübarizə əzmini əks etdirən bu şeirin metodiki tədrisi şagirdlərdə vətənpərvərlik, türkçülük
duyğularının müsbət şəkildə formalaşmasına təsir göstərir:
Qan ilə qazandıq zəfəri, verməriz əldən,
Xof eyləmədik atəşi-dəhhaşe düvəldən
Bir zərrə belə qorxmayırız dəsti-əcəldən.
“Türkün nəğməsi” şeiri 1918-ci ildə Birinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində yazılmışdır. Həmin dövrdə
türk xalqları böyük itkilər vermişdir. Şair bu şeirində həmin dövrdəki türk xalqlarını, millətimizi təsvir etmiş
və hadisələrə öz münasibətini bildirmişdir. Dövlətimiz müstəqilliyini geri qazanmaq üçün uzun illər mübarizə
aparmış və sonda buna nail olmuşdur. Müstəqillik uğrunda belə şanlı, eyni zamanda dəhşət dolu bir yol keçmiş
millət milli-azadlıq ruhunda yazılmış əsərləri, poetik nümunələri çox dərindən öyrənməlidir. Məhz buna görə
“Türkün nəğməsi” şeirinin tədrisi bu qədər əhəmiyyət kəsb edir.
“Türkün nəğməsi” şeirinin orta məktəblərdə tədrisi zamanı bir neçə önəmli məqam nəzərə alınmalıdır.
Ilk olaraq, şeirin tədrisi yolları müəyyənləşdirilməlidir ki, bunlardan birincisi, yeni dərsin təqdimatı zamanı
şeirin mövzusuna uyğun olaraq, şagirdlərə milli-azadlıq ideyaları ilə bağlı suallar vermək, onların bu mövzuda
hansı biliklərinin olduğu müəyyənləşdirilməkdir. Ikinci məqam isə şeirin təqdimatının düzgün formada
aparılmasıdır. Bu mərhələdə əsasən, digər milli-azadlıq mövzusunda yazılmış poetik nümunələrlə şeirin
müqayisəsi aparıla bilər. Bu zaman nümunələr arasında olan oxşar və fərqli cəhətlər meydana çıxacaqdır ki,
bu cəhətlərin köməyi ilə yeni dərsin mövzusu daha aydın şəkildə təqdim olunacaqdır. Üçüncü önəmli məqam,
şeirin təhlilinin aparılmasıdır. Təbii ki, dərsliyə uyğun olaraq, şeirin təhlili bir neçə çalışma və qısa mətnlər
əsasında da aparıla bilər. Məsələn, “Türkün nəğməsi” şeirinin bir hissəsinə nəzər yetirək:
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Türkün tökülən qanları bihudə gedərmi?
Diqqətlə düşün, yoxsa bu qan həpsi hədərmi?
Dörd ildə verilmiş bu qədər can hədər olmaz,
Məfkurə yolunda tökülən qan hədər olmaz.
M.Hadi şeirin istər bu bəndində, istərsə də digər misralarında türkün mübarizəsindən, yenilməzliyindən,
vətəni və milləti üçün igidcəsinə canından keçməsindən bəhs edir. Vətən uğrunda verilən canların heç vaxt
hədər olmayacağını qeyd edir. Və bu ifadələr, o zamanlar təqdim olunan ideyalar öz reallığını hər zaman
qoruyub saxladı. Şeirin təhlili zamanı bu məqamlar diqqətə alınmalı və şagirdlərə düzgün formada təqdim
olunmalıdır.
Ümumi şəkildə qeyd etsək, M.Hadinin “Türkün nəğməsi” şeirinin tədrisi yollarını aşağıdakı şəkildə
ümumiləşdirmək olar:
1. Şeirin məzmununa uyğun olaraq, şagirdlərin biliklərinin yoxlanılması;
2. Şeirin milli-azadlıq və müstəqillik mövzusunda yazılmış digər poetik nümunələrlə müqayisəsi;
3. Təhlil zamanı mövzuya uyğun olaraq, yeni metodlar əsasında hazırlanmış çalışmalar və qısa mətnlər
vasitəsilə şeirin ideyasının müəyyənləşdirilməsi;
4. Əsərin təhlilinə uyğun olaraq, türk xalqlarının mübarizə əzmi, yenilməzliyi haqqında başqa
məlumatları şagirdlərə çatdırmaq;
Qeyd etmək lazımdır ki, M.Hadinin bu şeirdə ifadə etdiyi milli ideallar çox aydın şəkildə göstərilmişdir.
“Türkün nəğməsi” şeiri şagirdlərin və eyni zamanda bir xalqın milli-azadlıq ruhunda yaşaması üçün çox
önəmli poetik nümunədir. Bilmək lazımdır ki, şagirdlərə aşılanılan və öyrədilən hər bir bilik, eyni zamanda
millətin və xalqın biliyinə çevrilir.
AZƏRBAYCAN NƏSRİNDƏ MÖVLUD SÜLEYMANLI YARADICILIĞINA ÜMUMİBAXIŞ
Rəhmanova A.M.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: arzu.rakhmanova@mail.ru
Ədəbiyyatın inkişaf yollarını aydın, dəqiq, sistemli öyrənmək məqsədilə tədqiqatçılar tərəfindən
ədəbiyyat tarixi müvafiq dövrlərə bölünmüşdür. 60-70-ci illərdə cəmiyyətdə gedən ictimai-siyasi proseslər,
mənəvi iqlimin dəyişməsi, müasir həyatın və problemlərin ədəbiyyata təzahür etməsi, ədəbiyyatda yeni mövzu
və problematikaya səbəb oldu. Cəmiyyətdə, insan həyatında baş verən yeniliyə doğru addımlar bədii
ədəbiyyatdan da yan keçmədi və bununla da nəsrdə yeni üslublar formalaşdırıldı.
Bu dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında bədii nəsrin sürətli şəkildə inkişaf etdiyi bir dövr kimi qələmə
vermək olar. Eyni zamanda yazıçılarımız öz qələmini xatirə-memuar, hekayə, oçerk,roman, povest, publisistik
nümunələrlə Azərbaycan ədəbiyyatını zənginləşdirmiş və nəsrimizi dünyaya tanıtmışlar. 60-cılar nəsrində
Anar, Elçin, F.Kərimzadə, M.Süleymanlı və başqa nasirlər göz önündə olublar. Bu yazıçıların əsərləri əxlaqimənəvi dəyərlər, psixoloji və ideya-estetik baxımından xüsusi qeyd etmək olar.
Keçən əsrin 60-cı illərində Azərbaycan ədəbiyyatına gələn görkəmli nasirlərdən biri də Mövlud
Süleymanlıdır. Digər nasirlərdən fərqli olaraq öz əsərlərində şəhər, kənd həyatını vəhdətdə götürmüşdür. O,
qələminin itiliyini povest, hekayə, roman kimi nəsr əsərlərində xüsüsən göstərmişdir. Əsərlərində dövrün
mənzərəsini real düşüncələrlə əks etdirən bir şəxsiyyətdir.
Mövlud Süleymanlı yaradıcılığında xalq bədii təfəkküründən qaynaqlandığını açıq görmək
mümkündür.Yazıçı “Quru kəllə”,”İt dərsi”,”Ağacan” və s. kimi hekayələrində mifik tərzi, “Şanapipik”,
“Duzsuzluq”, “Ot”, “Noxtalı adam” və s. povestlərində isə etnoqrafik tərzi aydın göstərmişdir. O, “Dəyirman”,
“Şeytan” povestlərində sovet rejiminin çürüməyə, çökməyə başladığını əks etdirmişdir.
M.Süleymanlının “Üç roman” adlı kitabı nəşr olunub. Bura müəllifin “Köç” , “Ceviz qurdu” , “Səs”
romanları daxildir. “Köç” romanı xalqımızın köçəri ruhunun bədii etnoqrafiyası kimi səciyyələnir. Romanın
başlıca ideyası Azərbaycan xalqının birliyidir. Romanlarında şərti-metoforizmin olması aydın əks olunur.
M.Süleymanlını Azərbaycan nəsrinin yaradıcılarından biri kimi göstərmək olar. Nəsrində adətənənələrə, folklor motivlərinə yer verilməsi, milli-mənəvi dəyərlərə hörmət hissi onun əsərlərinin müasir
tədrisdə əhəmiyyətli yer tutmasına şərait yaradır. Mövludun yaratdığı obrazlarda qəhrəmanın hərtərəfli təsviri,
mürəkkəb boyalarla əks olunmuş. Əsərlərində yaratdığı obrazları real həyatdan götürmüşdür.
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MÜƏLLİMİN PEDAQOJİ PEŞƏ MƏDƏNİYYƏTİ
Rüstəmova N.Y.
Bakı Slavyan Universitet
E-mail: nerminabbsli9@gmail.com
“Müəllimin pedaqoji peşə mədəniyyəti” mövzusu üzərində apardığımız tədqiqatlar aşağıdakı qeyd
etdiklərimizin vacib olduğunu üzə çıxardı:
1. Müəllimin pedaqoji peşə mədəniyyəti onun peşəkar keyfiyyətləri sırasında mühüm rola malikdir.
Onun didaktik, təşkilatçılıq, kommunikativ, konstruktiv, perseptiv, suqqestiv, digər bacarıq və qabiliyyətləri
xüsusi rola malik olduğu kimi, müəllimin pedaqoji peşə mədəniyyəti də peşəkarlıq və pedaqoji ustalıq
sferasında xüsusi rola malikdir.
2. Müəllimin pedaqoji peşə mədəniyyəti humanizmə əsaslanan və humanist münasibətlərdən ibarət olan
bir mədəniyyətdir. Müəllimin uşaqlara humanist münasibət bəsləməsi, onların gələcəyinə ümidlə baxması,
gələcək cəmiyyətin məhz onların əli ilə qurulacağını dərindən dərk etməsi pedaqoji peşə mədəniyyətini
istiqamətləndirən amillər kimi əhəmiyyətlidir və təsirlidir.
3. Müəllimin pedaqoji peşə mədəniyyətinə dair nəzəri-metodoloji biliklərə malik olması və onun
əsaslarına yiyələnməsi. Burada müəllimin etikanı, pedaqogikanı, psixologiyanı, pedaqoji psixologiyanı,
psixopedaqogikanı, şagirdlərin yaş və fərdi xüsusiyyətlərini yaxşı bilməsi, pedaqoji prosesin
qanunauyğunluqlarına, prinsiplərinə və metodlarına dair biliklərə yiyələnməsi başlıca şərtlərdəndir.
4. Şagird şəxsiyyətinə hörmətlə və humanistcəsinə yanaşmağı müəllim öz pedaqoji fəaliyyətində nəzərə
almalıdır. Humanistlik müəllim peşəsinin mahiyyətində və onun daxilində olan bir xüsusiyyətdir.
5. Müəllimin sosial-pedaqoji dəyərlərin daşıyıcısı kimi onu özünün gündəlik pedaqoji fəaliyyətində əks
olunur. Müəllim yalnız nəsillərarası varisliyin deyil, həm də mədəniyyətin və dəyərlərin daşıyıcısı kimi
mühüm bir vəzifəni də yerinə yetirir.
6. Müəllimin yaradıcı pedaqoji təfəkkürə malik olması və pedaqoji yaradıcılıqla məşğul olması da onun
pedaqoji peşə mədəniyyətinin bir hissəsidir. Müasir dövrdə təhsilin sürətlə və yüksək səviyyədə inkişafı,
aparılan islahatlar müəllimdən yeni pedaqoji təfəkkürə malik olmaq tələb edir və yalnız mövcud olanlarla
kifayətlənmək deyil, pedaqoji yaradıcılığa meyilli olmaq və onunla məşğul olmağı tələb edir.
7. Müəllimin yeni pedaqoji texnologiyaları, texnikanı mənimsəməsi və onları pedaqoji fəaliyyətində
tətbiq edə bilməsi də vacib şərtlərdən biridir. Zamanın tələbi olan bu problem müəllim pedaqoji fəaliyyətində
mühüm yer tutur. Nə müasir məktəbi yeni informasiya texnologiyalarsız, nə də müasir müəllimi onlardan
yüksək səviyyədə istifadə etmək bacarıqlarsız təsəvvür etmək mümkün deyildir.
8. Pedaqoji texnologiyaların tətbiqində istifadə edilən resurslar, metodlar, vasitələr, tərzlər, yaradılan
situasiyalar, onların seçilməsi və tətbiqi öyrədənlə öyrənənlərin əməkdaşlıq səviyyəsindən və təhsilalanların
münasibətindən asılı olmaqla yanaşı, müəllimin pedaqoji ustalığından, peşəkarlıq və səriştəlilik səviyyəsindən
də çox asılıdır.
9. Peşə mədəniyyəti ümumi mədəniyyətin tərkib hissəsidir və bu keyfiyyətin formalaşdırılmasına
müəllim hazırlığı prosesindən başlanmalı və peşə fəaliyyəti prosesində ona xüsusi fikir verilməlidir.
İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ ƏDƏBİ VASİTƏLƏRİN TƏTBİQİ
Şabılı F.Ş.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: farizsabiyev@gmail.com
İngilis dili müəllimlərinin əsas hədəflərindən biri daima şagirdlərini həvəsləndirəcək materialların əldə
olunmasıdır. Ədəbi mətnlər orijinal kontekstlərdə geniş bir dil istifadəsini nümayiş etdirdikləri görə həmişə
ingilis dili dərsləri üçün vacib bir material mənbəyi olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, ədəbi mətnlər sinifdə
və sinifdənkənar fəaliyyət üçün əsas dərs materiallarını tamamlamaqda dəyərli bir çeşid kimi qəbul edilmişdir.
Dil tədrisində ədəbiyyatdan istifadəyə olan bu maraq bir-biri ilə əlaqəli üç elementdən ibarətdir:
orijinallıq, mədəniyyət və şəxsi inkişaf. Birincisi, bədii mətnlər dilin inkişafı və öyrənmə prosesini
stimullaşdırmaq üçün yeni materialların işlənməsində orijinal kontekst yaratdıqlarına görə digər
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materiallarından daha faydalı ola bilər. Qrammatik quruluşları və lüğət ehtiyyatlarını özündə cəmləşdirən bədii
mətnlər şagirdlərin dil bacarıqlarını (yazmaq, oxumaq, dinləmək, danışmaq) inkişaf etdirir. İkincisi, dil
tədrisində ədəbiyyatdan istifadə etmək dil haqqında mədəni məlumat vermək kimi bir üstünlüyə sahibdir.
Ədəbi mətnlər xarici dil öyrənənlərin öyrəndikləri dilin mədəniyyəti və insanları haqqında anlayışını artırır.
Nəhayət, ədəbiyyat şagirdlərin öz mədəniyyətlərindən fərqli digər mədəniyyətləri, cəmiyyətləri və
ideologiyaları anlamalarını və qiymətləndirmələrini təmin etdikləri üçün fərdi böyüməyi və intellektual
inkişafı dəstəkliyir.
Beləliklə, ingilis dilinin tədrisində ədəbiyyatdan istifadənin üstünlükləri göz qabağındadır:
- Əvvəla, tədrisdə ədəbiyyatdan istifadə etməklə şagirdlər adət halını almış gündəlik dərs rejimindən
uzaqlaşırlar.
- İkincisi, şagirdlərin fərdi inkişafını təmin edən fərqli mədəniyyətləri anlamaq şansı əldə edirlər.
- Nəhayət, dilin bütöv bir kontekstdə öyrənilməsini (sözləri və qaydaları əzbərləmək əvəzinə) təmin
edən orijinal materiallarla məşğul olmaq fürsəti əldə edirlər.
Bədii vasitənin uzunluğu da tədris zamanı böyük əhəmiyyətə malikdir. Gəlin ingilis dili müəllimləri
üçün qısa hekayələrin istifadəsinin üstünlüklərini sadalayaq.
- qısa hekayələr praktikdir, çünki uzunluğu bir və ya iki dərs müddətində tamamilə əhatə oluna biləcək
qədər olur.
- Şagirdlər bu hekayələri təkbaşına işləyə bilirlər.
- Fərqli maraqlar və zövqlər üçün müxtəlif seçimlərə sahibdirlər.
- Bütün səviyyələrdə (başlanğıcdan yuxarı səviyyəyə qədər), hər yaşda (gənc öyrənənlərdən böyüyə
kimi) və bütün siniflərdə (birinci sinifdən sonuncu sinifə qədər) istifadə edilə bilir.
Bütün bunlar ədəbi vasitələtin nisbətən qısa və sadə bir süjetə sahib olmasını və gənc şagirdlər üçün
yazılmış bədii ədəbiyyatın dil tədrisində xüsusilə uyğun ola biləcəyini göstərir. Eləcə də ədəbi vasitənin
məzmunu şagirdlər üçün xüsusi bir maraq kəsb edir. Bildiyimiz kimi ingilis dilinin tədrisində bəzi şagirdlər
ana dilindən daha çox istifadəyə meyilli olurlar. Eyni zamanda ədəbiyyatdan istifadə həmin problemin həlli
üçün də şərait yaratmış olur.
İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ DİNLƏYIB-ANLAMA PROSESİNİN ROLU VƏ ƏHƏMİYYƏTİ
Sarıyeva F.İ.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: Fidansariyeva74@gmail.com
Dinləmə prosesi xarici dilin tədrisində inkişaf etdirilməsi vacib olan, əhəmiyyətli dil bacarığıdır.
Əhəmiyyətinə baxmayaraq dil öyrənənlər bu prosesi ən çətin dil bacarığı hesab edirlər. Dil tədrisində dinləmə
materialının rolu dəfələrlə vurğulandığından, bir çox müəllimlər dərsdə onun əhəmiyyətinə kifayət qədər
diqqət yetirmir. Tədqiqatçılar ingilis dilinin tədrisində dinləmə bacarığının inkişaf etdirilməsinə zəmin
yaratmaq üçün dinləyib-anlama ilə bağlı bir sıra vacib məsələləri nəzərdən keçirməkdədirlər. Dinləyib-anlama
prosesi dinləməni vacib edən səbəblərin qısa bir müzakirəsi ilə başlayır, sonra dinləmənin əhəmiyyəti,
dinləyib-anlama prosesində müəllimlərin rolu, dinləmə strategiyaları, üsulları və məqsədləri müzakirə olunur.
Bu tədqiqatlar müxtəlif ədəbiyyatların nəzərdən keçirilməsi, öyrənənlərin müəllimlərin köməyi ilə, müvafiq
materiallardan və fəaliyyətlərdən istifadə edərək müəyyən qədər praktika etməklə dinləmə-anlama
qabiliyyətlərini inkişaf etdirə biləcəyini göstərmişdir.
Rost dinləmənin yeni bir dil öyrənərkən əhəmiyyətli olduğunu və öyrənənlərin dil inkişafında mühüm
rol oynadığını bildirmişdir. O, dinləmənin inkişafının danışıq qabiliyyətinin inkişafı ilə əlaqəli olduğunu da
əlavə etmiş, dinləmənin dil öyrənməkdə ən vacib bacarıq olduğunu, çünki gündəlik həyatda ən çox istifadə
olunan dil bacarığı olduğunu qeyd etmişdir. Kraşen və Hamudaya görə dinləmə bacarığı anlaşıqlı bir məlumat
əldə etmək üçün vacib bir elementdir. Hasan və Hamuda dinləyib-anlamanın digər dil bacarıqlarının
mənimsənilməsi və inkişaf etdirilməsi üçün müvafiq şərait yaratdığını qeyd etmişlər. Dinləyib-anlama prosesi
dinləmənin öyrədilməsində faydalı intuisiyalar təmin edir. Tələbələr üçün dinləyib-anlama bacarığını
öyrənmək çətin ola bilər və bu da müəllimlərə dinləmə materiallarını daha effektiv versiyalarla dəyişmək
imkanı yarada bilər. Dinləmə-anlama bacarığını inkişaf etdirmək, tələbələrin anlama qabiliyyətini artırmaqla
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öyrənmə prosesində uğur qazanılmasına kömək edir, özlərinə inamı artırdığı üçün ana dilində olduğu kimi
ingilis dilində də danışmağa həvəsləndirir.
Təəssüf ki, bir çox ingilis dili dərslərində dinləyib-anlama təlimləri diqqətdən kənarda qalmışdır.
Oxforda görə dinləmə digər üç dil bacarığından daha sürətli inkişaf edir və digər dil bacarıqlarının inkişafını
daha da asanlaşdırır. Dinləyib-anlama öyrənənlərin tələffüzü üçün faydalıdır, yəni onlar gündəlik bu dil ilə
kontaktda olmaqla, onun səslərini, intonasiyasını, stresini və söz qruplarını daha yaxşı mənimsəyə bilərlər.
Bundan əlavə, dinləmənin vacibliyi arxasında duran digər səbəb tələffüzü təkmilləşdirməklə danışıq
qabiliyyətini artırmaqdır.
Xarici dilin öyrənilməsi prosesində dinləmənin müsbət effektinin danılmaz olduğunu nəzərə alsaq,
sosial protokollarda iştirak etmək, informasiya mübadiləsi aparmaq, düşüncələri başqaları ilə bölüşmək üçün
bu bacarığı inkişaf etdirmək lazımdır. Bəzi metodistlərə görə müəllimlər şagirdləri aşağıdakı addımlar üzrə
hazırlamalıdır:
a) Dərsdə aktiv iştirakı təmin etmək. Bu, əsas fikirləri anlamaq və vacib olan məlumatların tanınması
üçün əsasdır;
b) Elanları, xəbərləri və hava proqnozlarını ingilis dilində dinləmək. Bu fəaliyyyətdə dinləyicilərin, yəni
şagirdlərin əsas məqsədi müvafiq məlumatlara yiyələnməkdir.
c) İngilis dilində müxtəlif tamaşalar seyr etmək, televiziya izləmək və ya radio dinləmək. Bu fəaliyyətin
keçirilməsində əsas məqsəd şagirdləri əyləndirmək və yeni dilə qarşı maraq oyatmaqdan ibarətdir.
d) Spikerlərin çıxışını dinləmək. Bu əsnada dinləyicilər həmin şəxsin fikirləri və hadisələrə
münasibətləri ilə maraqlanır, müxtəlif baxış bucaqları ilə tanış olur və xarici dildə olan çıxışlar onu daha da
cəlb edir.
e) Müəllim tərəfindən verilən təlimatlara intensiv əməl etmək. Burada dinləyicinin başlıca vəzifəsi
addımları uğurla yerinə yetirməkdir.
Dinləmə zamanı daha çox konsentrasiyaya və sürətli anlama qabiliyyətinə ehtiyac duyulur. Dinləmə
zamanı spikerlər tərəfindən verilən informasiyanın anlaşıqlığının asanlaşdırılması üçün vacib olan kontekst,
mimika, jest və bədən dili kimi amillərə xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Hedc dinləmənin gündəlik həyatda rolunu nəzərə çatdırır və qeyd edir ki, ünsiyyət zamanı 9% yazmağa,
16% oxumağa, 30% danışmağa, 45% dinləməyə sərf olunur ki, bu da dinləmənin kommunikasiya zamanı
əhəmiyyətinin bariz nümunəsidir. Landstin dinləmənin nəzərə çarpan ilk bacarıq olduğunu dilə gətirmiş,
şagirdlərin danışıqdan əvvəl dinləmə prosesinə daha çox diqqət yetirdiyini vurğulamışdır. Bu səbəbdən
dinləmənin əhəmiyyəti göz ardı edilə bilməz. Qeyd edək ki, dinləmə-anlama şüurlu şəkildə inkişaf etdirilməli
olan kompleks bir bacarıqdır. Tələbələr qiymətləndirilmə qorxusu olmadan dinləmə müddətinə fokuslandıqda
təcrübə nəticəsində bu bacarıq inkişaf etdirilə bilər. Dinləmə strategiyalarının effektiv istifadəsi şagirdlərin
individual dil bacarıqlarına təsir göstərir.
Müəllimlər şagirdlərə ana dildə danışanların nitqinə qulaq asmaq imkanı verməli, ana dili ingilis dili
olan insanlar tərəfindən səsləndirilən mətnlər seçməlidirlər ki, dinləmə bacarıqlarının inkişafında uğur əldə
etsinlər. Şagirdlər müəyyən səviyyədə dinləmə bacarıqlarına yiyələndikdə, müəllimlər bunun üçün müvafiq
tədris materialları və ya əlavə fəaliyyətlər seçə bilərlər. Dinləmə-anlama üçün tərtib olunmuş tədris proqramı
şagirdlərin komplekslərini azalda, müstəqil öyrənmə üçün səmərəli zəmin yarada bilər.
Nəticə etibarilə, şagirdlərə dinləmə prosesində rəhbərlik etmək, onlara dinləmə fəaliyyətini
müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmək üçün fərqli metodlar tətbiq etmək və təlimə davamlı olaraq nəzarət etmək hər
bir müəllimin vəzifəsidir.
İNSAN VƏ VƏTƏNDAŞ HÜQUQLARININ PRİNSİPLƏRİ
Cəfərov T.
Naxçıvan Dövlət Universiteti
Hüquq nəzəriyyəsində dövlətin formalarına nəzər salarkən siyasi rejiminə görə dövlətlər demokratik və
antidemokratik olaraq 2 yerə ayrılır. Vətəndaşlara məxsus hüquq və azadlıqların tanınmasını təmin edən
demokratik rejimli dövlətlərdə hakimiyyətin yeganə mənbəyi xalq sayılır. Demokratiya termini yunan dilindən
tərcümədə demos - xalq və kratos - hakimiyyət sözlərinin birləşməsindən yaranmışdır. Demokratik
dövlətlərdə vətəndaşlar, bir qayda olaraq, qanuna tabe olurlar. Qanun qarşısında hər kəsin bərabər sayılması
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demoratik cəmiyyətin ilkin özüllərindən biridir. Hüquqi dövlət idarəçiliyində insan və vətəndaş hüquq və
azadlıqlarının birbaşa qüvvədə olması vətəndaşlara geniş hüquqlar verməklə bərabər bir sıra vəzifələr də
qoyur.
İnsan və vətəndaş hüquqlarının qorunması hər bir hüquqi dövlətin daxili qanunvericiliyi ilə yanaşı
beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri ilə tənzimlənir. İnsan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində görülmüş
beynəlxalq tədbirlər, o cümlədən "İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında" Konvensiyanın
və Ümumdünya İnsan hüquqları Bəyannaməsinin qəbul edilməsi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan
Hüquqları Şurasının yaradılması və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin təsis edilməsi insan hüquqlarına
verilən ümumbəşəri dəyərin bariz nümunəsidir. İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının müdafiəsində ən
başlıca rolu qanunun aliliyi prinsipi durur. Çünki hər kəs qanunla onun hüquqlarının qorunacağından əmin
olmaqla yanaşı həmin hüquqlardan doğan öhdəlikləri qeyd-şərtsiz yerinə yetirməyə borcludur. İnsan hüquqları
nəzəriyyəsində aşağıdakı əsas prinsiplər fərqləndirilir: humanizm prinsipi; azadlıq prinsipi; bərabərlik və
bərabərhüquqluluq prinsipi, şəxsiyyətin ləyaqəti prinsipi.
Humanizm prinsipinin əsasını humanizm ideyaları təşkil edir. Yəni burada insan və vətəndaş hüquq və
azadlıqlarını müdafiə edərkən humanist mövqenin əsas götürülərək insanların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi,
cinayət törtəmiş şəxslərə qarşı tətbiq edilən cinayət-hüquqi tədbirlərin icrası zamanı cismani cəza və ya insan
heysiyyətini alçaltmaq məqsədinin olmaması humanizm prinsipinin əsas göstəricilərindəndir.
Azadlıq hüququ beynəlxalq hüquqi aktlarda şəxsiyyətin azadlığı və toxunulmazlığı kimi
qiymətləndirilir. Ümumiyyətlə, azadlıq hüququ özündə şəxsi, siyasi və peşə fəaliyyətində həyata keçirilən
imkanlar toplusunu birləşdirir. Yəni hər kəsin müstəqil şəkildə yaşayış yeri seçmək azadlığı, hərəkət etmək
azadlığı, fəaliyyət azadlığı şəxsi azadlığın, fikir azadlığı və söz azadlığı siyasi azadlığın, əmək azadlığı,
yaradıcılıq azadlığı və s. azadlıqlar isə peşə azadlığının tərkib hissələri sayılır. Adətən hüquq elmində isə
“azadlıq” termini bir neçə mənada işlədilir: dar mənada – tutulma və həbslə məhdudlaşdırılan fiziki azadlıq;
geniş mənada – bütün mülki hüquqlar sistemini özündə ifadə edən fərdi azadlıq; ən geniş mənada – insan
hüquqlarının bütün sistemində ifadə olunan azadlıq.
İnsan hüquqlarının ali prinsipinə çevrilmiş bərabərlik prinsipi qanun və məhkəmə qarşısında hamının
hüquq və azadlıqlarının bərabərliyini ifadə edir. Hüquq və azadlıqların bərabərliyi dilindən, dinindən,
cinsindən. milliyətindən, irqindən, mənşəyindən, əqidəsindən, əmlak vəziyyətindən, yaşayış yerindən, qulluq
mövqeyindən asılı olmayaraq hamı üçün tanınır və qorunur. Bərabərliyin qorunması və müdafiəsi demokratik
dövlətlərin başlıca prinsiplərindən biridir. Bərabərliyin pozulması insanların dövlətə etimadını azaltmaqla
yanaşı qanunlara tabe olmamasına da gətirib çıxaran hallardandır. Bərabərliyin pozulmasının daha geniş
yayılmış forması ayrıseçkilikdir. Buna görə də ayrıseçkiliyin ləğv edilməsi hüquq bərabərliyinin tam
reallaşmasının ən mühüm şərtlərindəndir.
Beynəlxalq hüquqda insan hüquqlarının prinsiplərindən biri kimi insan hüquq və azadlıqlarına hörmət
prinsipi aktuallığını qoruyub saxlamışdır. Bu prinsip hər bir dövlətin öz ərazisində yerləşən bütün şəxslərin
əsas hüquq və azadlıqlarına hörmət etmək öhdəliyi daşıması, dövlətlərin cinsi, irqi, dil və dini əlamətlərə görə
ayrı-seçkiliyə yol verməmək vəzifəsini təsbit etməsi, dövlətlərin insan hüquq və əsas azadlıqlarına ümumi
hörmət edilməsi və bu məqsədlərə nail olunması sahəsində bir-birilə əməkdaşlıq etməyə yardım etmək
öhdəliyini özlərində daşıması kimi vacib məsələləri özündə ehtiva edir.
İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ İNTERAKTİV METODLAR
Şəfiyeva F.E.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: Shafiyeva.farida@mail.ru
İngilis dilinin tədrisi hal-hazırda müxtəlif metod və üsullarla həyata keçirilməkdədir.
İngilis dilinin tədrisində ənənəvi metoddan fərqli olaraq interaktiv metod daha çox bacarıq və
vərdişlərin inkişaf etdirilməsinə yönəlmişdir.
Ənənəvi tədrisin mahiyyəti qrammatika – tərcümə metodu, yəni oxu və yazı üzərində qurulurdusa,
interaktiv metodlarla aparılan dərslərdə həm produktiv və həm də reseptiv ( danışmaq, yazı, oxumaq,
dinləmək) bacarıqların inkişafı əsas götürülür.
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İngilis dilinin klassik tədris metodikası formaya daha diqqət verirdisə, interaktiv tədris məna (kontent)
və işlənmə (performance) hallarına daha çox yer və üstünlük verir.
İnteraktiv metod ilə keçirilən dərslərdə qrammatika heç də kənara qoyulmur, o sadəcə kommunikativ
mühitdə, yəni kontekst içində tədris olunur. Buna bəzən ingilis dilində qrammatikanın “gizli” (covert) tədrisi
deyilir. Bu da ingilis dilində bacarıqların sistemli istifadəsi üçün əhəmiyyətli rol oynayır.
İngilis dilinin mənimsənilməsi və təkmilləşməsi təcrübədə baş verdiyi üçün qrammatika sadəcə vasitəçi
rolunu oynayır və mənimsəməni kamilləşdirir.
İnteraktiv dərslər keçirilərkən bir çox üsullardan-“informasiya boşluğu”, “Jigsaw oyun-tapmaca” növü,
“Tango oturuşu”, “rollu oyunlar”, “beyin həmləsi”, “problem həlli (case study)” tətbiq olunur.
Bir çox alimlər xarici dilin tədrisində interkativ metodun əsas üsullarından olan “oyun”lardan istifadəni
məqsədə uyğun görür. İnteraktiv metod ilə keçirilən dərslərdə bacarıqların sistemli şəkildə formalaşması üçün
maraq oyadan, düşündürücü oyunlar, tapşırıqlar mövcuddur.
İnteraktiv dərslərdə tələbələr müəllimdən – informasiya mənbəyindən asılı olmurlar, onlar fəal şəkildə
özləri araşdırma etməklə öyrənir , müəllim isə sadəcə bələdçi rolunu oynayır. İnteraktiv ingilis dili dərslərində
bu kimi üsullardan istifadə təfəkkürün fəallaşması, tələbələrin fəallığı, informasiyanın toplanılması, yaradıcı
təfəkkürün inkişafı kimi qabiliyyətlərin inkişafına da təkan vermiş olur.
İngilis dilinin tədrisi interaktiv metod baxımından daha effektli ola bilər . Bu halda dil öyrənənlər
məqsədlərinə daha çox sıx bağlanmış və ingilis dilinin mühitinə daxil olmuş olurlar. Burada real həyatdan
götürülmüş mətnlər və mövzular mövzudaxili öyrənmə yerinə yetirilən təlimin açarı kimi hesab oluna bilər.
Məlumdur ki,hal- hazırda texnologiya dövründə yaşayırıq və bu demək olar ki,artıq həyatımızın bütün
sahələrini əhatə edib. Müxtəlif metodlarla yanaşı texniki vasitələrin ingilis dilinin effektiv tədrisində böyük
rolu vardır. Lakin bu lüzumsuz yerə texnologiyaların tədris prosesində artırılmasına gətirib çıxarmamalıdır.
İnteraktiv metodların əsas tələblərindən biri də ingilis dilinin tədrisində iştirak edən dinləyicilərin
araşdırma işlərinə cəlb edilməsi, yəni dərsdən kənar mühitdə də xarici dil ilə təmasda olmağa yönəltmədir.
Xarici dilin tədrisində başlıca məsələlərdən biri də dərsin vaxtından səmərəli istifadə
edilməsidir.İnteraktiv metod yaradıcı, tənqidi, məntiqi təfəkkürün inkişafında rol oynayır. Məhz buna görə də
interaktiv metod qısa müddətdə daha çox problemin həll edilməsində rol oynayır.
Son zamanlar interaktiv metodla yanaşı yeni metodlar da inkişaf etməkdədir. Bunlardan biri“ bütün
metodlar yaxşıdır, lakin ayrılıqda hər biri qüsurludur” mülahizəsinə söykənərək, “qarışıq tədris” (blended
learning) metodunun yaranmasına zəmin yaratmışdır. Bu metod xarici dilin tədrisində bütün metod, üsul və
yanaşmalardan istifadəni və yararlanmağı təbliğ etsə də, onun əsas məzmun xətləri interaktiv metodun
prinsiplərinə söykənir.
MÜLKİYYƏT HÜQUQUNUN MƏHDUDLAŞDIRILMASININ ƏSASLARI
Talıblı T.İ.
Naxçıvan Dövlət Universiteti
E-mail: turkantalibli96@gmail.com
Çox geniş bir sahəni əhatə edən iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlara maddi və mənəvi nemətlərin
yaradılması, istifadəsi ilə bağlı bir çox hüquq və azadlıqlar daxildir. İqtisadi hüquqlar arasında ən geniş
yayılmış və ən mühüm hüquqlardan biri vətəndaş cəmiyyətinin mühüm institutu olan mülkiyyət hüququdur.
Bu hüquq hər bir kəsə məxsusdur. Mülkiyyət iqtisadiyyatın inkişafının əsasını təşkil edir və insanla maddi
əşyalar arasındakı münasibətləri ifadə edir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 13-cü maddəsində
mülkiyyət toxunulmaz elan edilərək dövlət tərəfindən mühafizə olunur.
Belə ki, əsas insan hüquqlarından biri olan mülkiyyət hüququ hər kəsin qanunla müəyyən olunmuş
qaydada və üsullarla əmlaka sahib olmaq, əmlakdan istifadə etmək və onun barəsində sərəncam vermək
hüquqlarından ibarətdir. Mülkiyyət hüququ cəmiyyətdəki hər bir fərdin azadlığının əsası kimi çıxış edir,
şəxsiyyətin inkişafı üçün zəruri şərtdir.
Yuxarıda göstərilənlərə əsasən mülkiyyət hüququnun zəruriliyinə baxmayaraq, o mütləq deyil və
məhdudlaşdırıla bilər. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılması ilə
bağlı əsaslar müəyyən etmişdir. Burada göstərilir ki, heç bir mülkiyyətçi mülkiyyətindəki obyektdən insan və
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vətəndaş hüquq və azadlıqları, cəmiyyətin və dövlətin mənafeləri, şəxsiyyətin ləyaqəti əleyhinə istifadə edə
bilməz.
Həmçinin mülkiyyətçi mülkiyyət hüquqlarını həyata keçirərkən vətəndaşların sağlamlığına və ətraf
mühitə ziyan vurmamalıdır. Mülkiyyətçi qonşularına və üçüncü şəxslərə narahatlıq gətirə bilən bütün
hərəkətlərdən çəkinməlidir, çünki bir tərəfin həyata keçirdiyi hüququ digər tərəfin hüququnu poza bilməz, yəni
bir tərəfin hüququ başqasının hüququnun başladığı yerdə bitir.
Müasir hüquq sistemlərində mülkiyyət anlayışının formalaşmasında Roma hüququnun xüsusi bir rolu
vardır. Mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılmasının tarixi kökləri Roma hüququ ilə bağlıdır. Mülkiyyətçilərin
hüquqlarının məhdudlaşdırılması o dövrdə Romanın ictimai-iqtisadi quruluşu ilə əlaqədar idi. Roma
hüququnda xırda torpaq mülkiyyətçiləri arasında baş verən toqquşmaların qarşısını almaq məqsədi ilə
mülkiyyət hüququ məhdudlaşdırılırdı. Həmçinin mülkiyyət hüququnun bu cür məhdudlaşdırılması halları hələ
XII Cədvəl Qanunlarında nəzərdə tutulmuşdu. Onların bəzilərini bir sıra müasir ölkələrin qanunvericiliyində
də öz əksini tapmışdır. Beləliklə, müasir hüquq sistemlərində olduğu kimi Roma hüququnda da mülkiyyətə
ictimai səbəblərdən bəzi məhdudiyyətlər nəzərdə tutulmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsi mülkiyyətçiyə sahiblik, istifadə və sərəncam hüququ
verməklə bərabər, həmçinin bu hüquqların həyata keçirilməsi zamanı bəzi məhdudiyyətlər nəzərdə tutur. Bu
cür məhdudiyyətlərin müəyyən edilməsi əmlak münasibətlərinin tənzimlənməsinin ən vacib üsuludur.
Mülkiyyət hüququnun həyata keçirilməsinin məhdudlaşdırılmasına yalnız Mülki Məcəllədə və
müqavilədə nəzərdə tutulmuş hallarda yol verilir. Mülkiyyətçi tərəfindən mülkiyyət hüququ qanunla müəyyən
edilmiş qaydalara riayət etməklə həyata keçirilməldir. Belə ki, mülkiyyət hüququna verilən səlahiyyətlərin
həcminə görə bu hüquq tam suveren xarakterə malik deyildir.
Mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılması mülkiyyətçinin şəxsi mənafeyi ilə cəmiyyətin ictimai
mənafeyi arasındakı uyğunsuzluğu aradan qaldırmaq məqsədi güdür.
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi mülki hüquqları sırf başqasına zərər vurmaq məqsədi ilə
istifadəsini qadağan etmişdir.
Yuxarıda göstərilənlərə əsasən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, mülkiyyət hüququnun
məhdudlaşdırılması qanunçuluğun tələblərinə cavab verməli, tətbiq edilən məhdudiyyətlər həmin hüququn
mahiyyətini dəyişməməli, başqa şəxslərin hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi məqsədilə tətbiq edilməli, qanuni
məqsədə yönəlməli və həmin məqsədə mütənasib olmalıdır. “İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının
müdafiəsi haqqında” Avropa Konvensiyasının 1saylı Protokolunun 1-ci maddəsinə əsasən, heç kəs cəmiyyətin
maraqları naminə, qanunla və beynəlxalq hüququn ümumi prinsipləri ilə nəzərdə tutulmuş şərtlər istisna
olmaqla, öz mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz. Qeyd olunan normanın məzmunundan görünür ki,
mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılması qanunçuluğun tələblərinə cavab verməli, başqa şəxslərin hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsi məqsədilə tətbiq edilməli, mütənasib olmalı və bu konstitusiya hüququnun
mahiyyətini dəyişməməlidir
Bu cür məhdudiyyətin mümkünlüyü və onun xarakteri layiqli həyat səviyyəsi də daxil olmaqla
konstitusion əhəmiyyətli dəyərlərin müdafiəsi ilə şərtləndirilməlidir.
MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI UŞAQLARIN VƏTƏNƏ MƏHƏBBƏT RUHUNDA TƏRBİYƏSİ
Təhməzova Ş.A.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: thmzvasl@gmail.com
Əxlaqi və mənəvi tərbiyənin mühüm tərkib hisslərindən biri də vətənpərvərlikdir.Xalqımızın Vətənə,
doğma yurda məhəbbəti və bağlılığı öz rişələrini onun folklor nümunələrindən, böyük söz ustadlarının
əsərlərindən, dövlət xadimləri və sərkərdələrinin, qəhrəmanlarının nümunələrindən alır. Söz dünyasının
korifeyləri – Xaqani, Nizami, Tusi, M.Əvhədi, Ə.Təbrizi, Xətai, M.Füzuli, A.Bakıxanov, M.F.Axundov,
A.Səhhət, S.Vurğun və b. Vətəni, onun gözəlliyini vəsf etmiş gəncləri Vətən torpağının qədrini bilməyə, göz
bəbəyi kimi qorumağa çağırmışlar.
Respublikamızda şəhidlərin xatirəsinə qanlı 20 yanvar gününün, 31 mart 1918, Xocalı soyqırımının
matəm günləri kimi keçirilməsi xalqımızın dözümlü və təmkinli xalq olduğunu bütün dünyaya nümayiş etdirdi.
Şəhidlər Xiyabanına doğru gedən insan axını bir daha təsdiq etdi ki, xalqımız özünün dərin mənəvi tarixi
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köklərini, milli mənliyini, milli ləyaqətini, vətəndaşlıq dözümünü dərindən-dərinə dərk etmişdir.Belə dərketmə
uşaqların mənəvi dünyasına ciddi təsir etmişdir.Çünki respublikamızda mənəvi əsasların təsir dairəsi
genişlənərək yeni məzmun kəsb etmiş, adamların, xüsusilə kiçik yaşlı uşaqların fəaliyyətinə, gündəlik
davranışlarına təsiri güclənmiş, onların sosial və əxlaqi məsuliyyətinin artmasına şərait yaratmışdır.
Əxlaqi və hüquq normalarına əməl edilməsi,Vətənin xeyrinə işləmək hər bir uşağın təbii tələbat və
sarsılmaz daxili qanununa çevrilmişdir. Ilkin mənəvi təsəvvür və anlayışlar, əxlaqi-etik kateqoriyalar –milli
şüur, milli ləyaqət, milli psixologiya, mənlik, vətəndaşlıq dəyanəti, dözümlülük, ailədə qayğı, məhəbbət, şərəf,
qeyrət, namus və s. kimi kateqoriyalar məhz məktəbəqədər yaş dövründə daha sürətlə formalaşmağa
başlayır.Müasir dövrdə bu vəzifələrin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi kiçik yaşlı uşaqları müstəqil həyata
hazırlamaq, uşaqların tərbiyəsindən, xüsusilə də vətəndaşlıq, insanpərvərlik və Vətənə məhəbbət ruhunda
tərbiyəsindən həlledici dərəcədə asılıdır. Uşaqların tərbiyəsinin qarşısında duran başlıca məqsəd dərin və
hərtərəfli biliyə, mütərəqqi dünyagörüşə, milli və ümumbəşəri əxlaqa, mənəviyyata və mədəni dəyərlərə
yiyələnən şəxsiyyət formalaşdırmaq və cəmiyyətimiz üçün layiqli vətəndaşlar yetişdirməkdir.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların vətənə məhəbbət ruhunda tərbiyəsi olduqca mühüm və zəruridir. Bu,
vətənə və təbiətə məhəbbət tərbiyəsidir, doğma vətəninə bağlılıq tərbiyəsidir. Ana dilində, mənsub olduğu
xalqa vurğunluq tərbiyəsidir. Dilini, xalqını, soydaşlarını, həmvətənlərini sevmək tərbiyəsidir. Respublika
konstitusiyasına, onun bayrağına, gerbinə, himninə hüsnrəğbət tərbiyəsidir. Eyni zamanda mənsub olduğu
xalqla, onun nailiyyətləri ilə,tarixi ilə, mədəniyyəti və milli-mənəvi dəyərləri ilə fəxr etmək tərbiyəsidir. Vətən
torpaqlarının azadlığı, qorunması naminə mübarizlik tərbiyəsidir. Vətənin çiçəklənməsi naminə fədakarlıq
göstərmək – yaxşı oxumaq, elmlərin əsaslarına dərindən yiyələnmək, üzərinə düşən vəzifəni məsuliyyətlə
yerinə yetirmək tərbiyəsidir. Buna görə də kiçik yaşlı uşaqlarda insanpərvərlik və təbiətə məhəbbət
keyfiyyətlərinin formalaşdırılması müasir dövrdə həmişəkindən daha çox aktuallıq kəsb edir və onun hərtərəfli
tətbiqinə ehtiyac hissolunur.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların necə olacaqlarını həlledici dərəcədə onların uşaqlıq illərini necə
keçirməsindən, bu illərdə ətraf aləmdən onların ağıl və ürəyinə nəyin daxil olmasından xeyli asılıdır. Böyük
arzu ilə bağçaya gələn balaca uşaqlar dərhal təlim və tərbiyənin güclü təsirinə məruz qalır.
GƏNCLƏRİN İŞTIRAKI İLƏ PEDAQOJİ PEŞƏNİN İNKİŞAFININ ƏSAS PRİOTETLƏRİ
Xəlilova A.T.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: aytaccxelilovaa@gmail.com
Təhsil dünya miqyasında inkişaf və gənclərin həyatının yaxşılaşdırılması üçün beynəlxalq səviyyədə
razılaşdırılmış inkişaf hədəflərində prioritet sahə kimi müəyyən edilmişdir. Təhsil yoxsulluğun və səfalətin
aradan qaldırılması da daxil olmaqla davamlı, əhatəli və bərabər iqtisadi inkişafın təşviqində olduqca vacib bir
yerə sahibdir. Bu nöqteyi nəzərdən gənclərin düzgün peşə seçimi etmələri də inkişafa təkan verən
amillərdəndir. Həyatımızı nəyə həsr edəcəyimizə qərar verə bilmək azadlığından faydalanmaq da
bəşərövladının ən əsas hüquqdur. Doğru peşə seçimi daxili motivlərimizə, qabiliyyətlərimizə, münasibət və
ehtiyaclarımıza uyğun olmalıdır. Pedaqoji peşə sosialyönümlü olub yeniyetmənin mənəvi, intellektual və
emosional böyüməsi ilə əlaqəsi ilə xarakterizə olunur. Şagirdlərin nəticələrinin yaxşılaşdırılması tədris işçi
qüvvəsinin və tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsindən asılıdır. Empirik tədqiqatlar müəllim keyfiyyətinin
şagirdlərin
öyrənmə və ailə mənşəli xüsusiyyətlərini nəzərə aldıqdan sonra belə şagirdlərin
müvəffəqiyyətindəki qazancları təyin etmək üçün vacib bir amil olduğunu izah edir. Karyera boyu müəllim
təhsili və peşə inkişafı keyfiyyətindəki artım, daha effektiv tədris yolu ilə tələbə nailiyyətlərinin artmasına
kömək edə biləcək. Yaxşı seçilmiş pedaqoji peşəyə sahib olmaq tədrisimizin keyfiyyətini və şagirdlərin
öyrənmə tərzini yaxşılaşdıraraq əsas materialların daha dərindən mənimsəmələrinə kömək edə biləcək.
Məktəb sosial pedaqogikanın getdikcə əhəmiyyət qazanan sahələrindən biridir. Müəllimlərin əsas
funksiyalarını uğurla yerinə yetirmələri üçün maraq məktəblərdə və öyrənmə mühitində tələb olunan əsas
dəyişikliklərə yönəldilmişdir. Müəllimlər və şagirdlər arasındakı pedaqoji, didaktik və təhsil əlaqələri də bu
peşənin əsas faktorlarındandır. Müəllimlərin əsas səriştələri bu münasibətlərlə əlaqəli olaraq müzakirə olunur.
Müəllim peşəsinin davamlı nüfuzunu təmin etmək üçün vacib strategiyalar (ixtisaslı ilkin müəllim təhsili, iş
təhsili, işlə əlaqəli psixososial inkişaflar, hesab qabiliyyəti yönümlüyündən qaçınma və xarici qiymətləndirmə)
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təqdim olunur. Müəllimlər gəncləri cəmiyyətin gələcək üzvləri kimi dövlətin intellektual, sosial və iqtisadi
inkişafına töhfə verərkən özlərinə və gələcək ailələrinə qayğı göstərməyə hazırlayırlar. Müəllimlər də
məktəblərin və müəllimlərin nələri etməli və etməməli olduqları barədə fikirlərini təqdim edən cəmiyyətin
müxtəlif təbəqələri kimi bu müddətdəki əsas rollarının fərqindədirlər. Müəllimlərin işininin əsasını sosial,
emosional, fiziki və psixoloji amillər təşkil edir. Bir çox qərb ölkəsində tədrisin cəlbedici görüntüsü və ya işə
qəbulla bağlı ciddi problemlər olduğu üçün vəziyyəti qlobal səviyyədə yaxşılaşdırmaq üçün təsirli həllərə
ehtiyac var.
Günümüzdə getdikcə mürəkkəbləşən cəmiyyətlərdə müəllimlər təhsil işlərinə sadiq olan tərəfdaşlara
ehtiyac duyurlar. Bir sözlə pedaqoji peşə həqiqətən cəmiyyətin onurğa sütunudur. Müəllimlər uşaqlar üçün
örnək, rəhbər və fədakarlıq təcəssümüdür. Pedaqoji peşə ölkələrin sosial və iqtisadi cəhətdən inkişafına yol
açan nadir vasitələrdən biridir.
TƏDRİSDƏ TƏYİN BUDAQ CÜMLƏSİ VƏ TƏRZİ-HƏRƏKƏT BUDAQ CÜMLƏSİNİN
FƏRQLƏNDİRİLMƏSİ
Yusubova Ə.A.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: esmeryusub@gmail.com
Sintaksis özündə hər bir bölmənin elementlərini əks etdirir. Fonetika bölməsindən orfoepik və orfoqrafik
qaydalar qorunmalıdır. Və bu da bizim nitqimizdəki cümlələrdə özünü göstərir. Əgər buna diqqət edilməzsə,
fonetik normanı pozmuş oluruq. Morfologiyanın da bir çox mövzusunun sintaksislə əlaqəsinin şahidi oluruq.
Buna da çox sayda nümunə gətirmək olar. Söz birləşmələrinə nəzər salsaq, ismi birləşmələrdə isim mövzusuna
qayıdırıq. Onun hal, mənsubiyyət şəkilçiləri vasitəsilə təyini söz birləşmələri yaratmış oluruq. Feili
birləşmələrdə hər bir tərkibin feildən başqa digər əsas nitq hissələri ilə əlaqəsinin olduğunu görürük. Məsdər
təkibinin əsas tərəfi həm ismin özünəməxsus xüsusiyyətlərini, həm də feilin xüsusiyyətlərini daşıyır. Feili sifət
tərkibinin əsas tərəfi həm feilin, həm də sifətin, feili bağlama tərkibinin əsas tərəfində olan feili bağlama isə
həm feilin , həm də zərfin xüsusiyyətlərini özündə birləşdirir.
Bundan əlavə cümlə üzvlərinin özləri də nitq hissələri ilə əlaqəli mövzudur. Nitq hissələrini, onların
suallarını yaxşı bilməyən şagird cümlə üzvlərini seçməkdə çətinliklə üz-üzə gələ bilər. Eyni zamanda sintaksis
özünün daxilində olan mövzularla da yaxınlıq təşkil edir. Biz tabeli mürəkkəb cümlələrdə olan təyin budaq
cümləsinin və tərzi hərəkət budaq cümləsinin olduğunu bilirik. Və bu iki budaq cümləni tapmaqda şagirdlər
çətinlik yaşayırlar. Onlar seçim edərkən çaşqınlıqlar yaranır onlarda. Hansının təyin budaq cümlə, hansının isə
tərzi-hərəkət budaq cümlə olduğunu seçə bilmirlər. Bu da şagirdlərdə bir problemə çevrilir. Bu problemin həlli
isə hər zaman müəllimin üzərinə düşür. Təyin budaq cümləsi ilə tərzi hərəkət budaq cümləsini qarışdırmaq
şagirdlərdə çox rast gəlinən bir haldır. Bunun kökü isə elə cümlə üzvləri mövzusuna gedib çıxır. Bir az da
əvvələ getsək nitq hissələri mövzusuna dayanır. Çünki şagird cümlə üzvləri olaraq təyini zərflikdən seçə
bilərsə, elə təyin budaq cümləsini də tərzi-hərəkət budaq cümləsindən seçə bilər. Ona görə ki baş cümlədən
verilən sual cümlə üzvünün sualıdır. Baş cümlədə buraxılan cümlə üzvü də budaq cümlədə verilir. Və
müəllimin üzərinə düşən iş odur ki, şagirdlərə cümlə üzvlərini yaxşı mənimsədə bilsin. Az öncə qeyd etdiyim
kimi cümlə üzvləri isə nitq hissələrinə əsaslanır. Şagird sifətin, sayın, zərfin suallarını bilərsə və onları bir
birindən seçməyi bacararsa işin 50% -ni yerinə yetirmiş olar.
Müəllimin etməli olduğu iş burada nədir? Müəllim ilk öncə qeyd etməlidir ki, həm təyin budaq cümləli,
həm də tərzi –hərəkət budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin sualları eynidir. Orada diqqət yetirilməli olan
hissə isə həmin sualın əşyaya, yoxsa hərəkətə aid olmasıdır. Əgər verilən sual hərəkətə aiddirsə, necə?, nə cür?
suallarına cavab verirsə, o zaman budaq cümlə baş cümlədəki hərəkətin tərzini bildirir. Və tərzi-hərəkət budaq
cümləli tabeli mürəkkəb cümlədir. Müəllim bu qaydanı qeyd etdikdən sonra mütləq ki, onu cümlələrlə izah
etməlidir. Belə bir cümlədən istifadə etmək olar:
O elə düşünür ki, hər şey yaxşı olacaq.
Bu cümlədə baş cümlə “ki” bağlayıcısı vasitəsilə budaq cümləyə bağlanmışdır. Bağlayıcıdan əvvəl baş
cümlə, sonra isə budaq cümlə gəlmişdir. Sual baş cümlədə yaranır. O necə düşünür? Burada necə? sualı
düşünmək feilinə aiddir. Hərəkətin necə baş verdiyini soruşur. Cümləni sadələşdirərkən isə cümlə bu formaya
düşür:
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O hər şeyin yaxşı olacağı tərzdə düşünür.
Cümlə sadələşdirilərkən budaq cümlə əvvələ gəlir. Cümləni sintaktik təhlil edəndə də budaq cümlədə
verilən hissə cümlənin tərzi-hərəkət zərfliyi olur. Ona görə də budaq cümlənin adı tərzi-hərəkət budaq cümləsi
adlanır. Bu şəkildə izah verməklə şagirdə tərzi-hərəkət budaq cümləsinin necə olduğunu başa salmaq olar.
Sintaktik təhlildən danışılmışdırsa, o cümləni sintaktik təhlil edib şagirdlərə göstərmək mühümdür.
O hər şeyin yaxşı olacağı tərzdə düşünür. (mübtəda, zərflik, xəbər)
Cümlədə istifadə olunan əvəzlik-qəlib də cümlənin zərflik budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə
olduğunu sübut edir. Çünki “elə” işarə əvəzliyi hərəkəti izah edir.
Təyin budaq cümləsində isə budaq cümlə hərəkətin yox, əşyanı izah edir. Burada da sual necə?-dir.
müəllim bu qaydanı da nümunə verərək izah edərsə şagirdlərdə bu mövzu daha aydın olar. Onlar artıq təyin
budaq cümləsi ilə tərzi-hərəkət budaq cümləsini ayırd edə bilər. Müəllimin yenə də nümunə verməlidir bu
mövzu ilə bağlı. Məsələn:
Firəngiz elə hisslər keçirdi ki, onu heç vaxt yaşamamışdı.
Müəllimin izahı belə ola bilər: “ Uşaqlar, bu cümlədə “ki” bağlayıcısından istifadə edilmişdir. “Ki”-dən
əvvəlki hissə baş cümlə, sonrakı hissə isə budaq cümlədir. Sual baş cümlədən çıxır. O necə hisslər keçirdi? Və
burada baş cümlə hərəkətin izahını yox, əşyanın izahını tələb edir. O izah da budaq cümlədə verilib. Hiss sözü
mücərrəd mənalı isimdir. Ona görə də bu cümlə təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə sayılır. Hiss
sözünün əvəzinə feil işlənsəydi o zaman ona tərzi-hərəkət budaq cümlə deyəcəkdik”. Şagird artıq cavabı budaq
cümlədə görür.
O heç vaxt yaşamadığı hisslər keçirir.
Bu forma həmin mürəkkəb cümlənin sadələşmiş şəklidir.
Beləliklə, aydn olur ki, tərzi-hərəkət budaq cümləsi ilə təyin budaq cümləsi bir-birinə çox bənzəyir.
Hətta tərkibində işlənən əvəzlik-qəliblər də eynidir. Sadəcə şagird onları fərqləndirməyin yolunu bilməlidir.
Onu da müəllimin köməyi ilə həll etmiş olurlar.
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ УЧЕБНИКА ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ IX КЛАССОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ШКОЛ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ
ОБУЧЕНИЯ
Аббасовa У.Э.
Бакинский славянский университет
E-mail: ulya_akh96@mail.ru
В данной публикации мы постараемся изучить опыт создания первых учебных программ и
учебников по литературе для азербайджанских школ с русским языком обучения. В этих целях
просмотрим учебник для IX класса, выпущенный в начале 2000-х годов.
На наш взгляд, среди удачных учебников по предмету «Литература» начала 2000-х годов
оказался и учебник по литературе 2001 года для IX класса (авторы А. Гаджиев, Г. Гулиев, Г. Гусейнов,
А. Третьякова. Он представляет собой материал, рассчитанный соответственно учебной программе, на
96 учебных часов. Материал учебника по литературе, представлен в виде 3-х разделов под названием:
«Древняя литература и литература эпохи Возрождения», «Литература XVIII века» и «Литература
первой половины XIX века».
Материал полностью соответствует учебной программе по литературе для 9-ого класса. С
соблюдением хронологической последовательности в каждый из вышеназванных разделов включены
произведения зарубежной, азербайджанской и русской литератур. Статьи по теории литературы даны
во всех разделах учебника.
Зарубежная литература представлена поэтом-романтиком Байроном и двумя величайшими
драматургами Ж. Мольером («Мещанин во дворянстве»), В. Шекспиром («Гамлет»). В учебник
включены произведения таких литературных направлений как реализм, романтизм, сентиментализм и
классицизм.
В структуру учебника по литературе включены «Вопросы и задания», которые даны к каждой
теме. Они рассчитаны на умение критически осмысливать прочитанное, на исследовательскую
деятельность школьников, способствуют закреплению усвоенного материала. При этом следует
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отметить, что вопросов творческого характера меньше, чем фактoлогических.
К материалам о некоторых авторах (К.Закир, М.Ш.Вазехе, М.В.Видади, М.П.Вагиф) даны тексты
их произведений. На наш взгляд, следует напомнить, что это не учебник-хрестоматия. А если все же
сочли необходимым дать в учебнике по литературе полные тексты произведений, то следовало бы дать
тексты всех 3-х программных стихотворений (например, в статье о М.П. Вагифе нет самого известного
его произведения «Журавли»).
Следует также отметить, что при анализе произведений в учебнике по литературе не соблюдена
единая архитектоника: у одних авторов ‒ «особенности, сюжет, композиция», или «идейнохудожественное содержание и сюжет», у других ‒ «идейно-художественное содержание». Приведем,
конкретный пример: если при анализе произведений Д. И. Фонвизина и Ж. Мольера о художественных
особенностях не говорится, то при анализе «Гамлета» говорится об идейно-художественном
содержании и сюжете.
Говоря о языковом содержании представленного в учебнике по литературе материала, следует
отметить, что в языковом понимании материал способствует поддержанию интереса к учебному
предмету «Литература», и в целом соответствует уровню развития учеников IX класса.
В учебнике встречается определенное количество неточностей и несоответствий. К ним следует
отнести следующие: в статье об М.Ф. Ахундове не дан портрет и не приводятся данные о творчестве и
жизни; в статьях же о К. Закире, М.Ш. Вазехе, А. Бакиханове нет даже заголовка; в статьях же о Д.И.
Фонвизине, М.Ю. Лермонтове, Н.М. Карамзине, М.В. Видади, М.П. Вагифе, М. Физули и Низами
Гянджеви говорится только о творчестве и жизни; в статьях о Н.В. Гоголе, А.С. Пушкине, А.С.
Грибоедове, А.С. Грибоедове, В.А. Жуковском, Д.Г. Байроне, А.Н. Радищеве, Г.Р. Державине, В.
Ломоносове, Ж. Мольере, В. Шекспире, Фирдоуси, Эсхиле, говоря о жизни и творчестве,
подчеркивается их место в литературе.
СВОЕОБРАЗИЕ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ
УЧЕНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ
ШКОЛ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ, СОСТАВЛЕННЫХ В НАЧАЛЕ 2000-Х ГГ
(НА МАТЕРИАЛЕ УЧЕБНИКА «ЛИТЕРАТУРА» ДЛЯ XI КЛАССА)
Аббасовa У.Э.
Бакинский славянский университет
E-mail: ulya_akh96@mail.ru
Среди удачных учебников начала 2000-х годов следует отметить учебник по литературе 2002
года (для 11-ого класса) Т. Джафарова, И. Джарчиевой, Х. Мурсалиевой, включающий 28
тематических разделов и «Приложение», куда входят «Программа» по литературе и примерное
распределение часов.
На наш взгляд, следует отметить, что учебник по литературе имеет четкую архитектонику.
Соответствующим теоретическим материалом или одним автором представлен каждый раздел
учебника по литературе. К каждому автору дан обзор его творчества, или дана биографическая справка
о соответствующем поэте или писателе. Для подробного изучения представлено чаще всего одно
произведение. Каждый раздел заканчивается вопросами и заданиями.
Статьей о русской литературе конца XIX – начала XX в. открывается учебник по литературе для
1-го класса. Статья написана доступным для понимания школьников языком. В ней достаточно полно
раскрыто значение данного литературного периода в истории русской литературы.
В учебнике представлен литературно-художественный анализ творчества 19 авторов, из которых
2 зарубежных автора (Ч. Айтматов, Б. Шоу), 6 азербайджанских, 11 русских.
Особенно хотелось бы отметить, что азербайджанская литература, наряду с малыми
стихотворными формами, представлена и крупными произведениями («Меч и перо» М.C.Ордубади,
«Севиль» Дж. Джабарлы, «Вагиф» С.Вургуна, «Иблис» Г.Джавида).
Изложен доступным для учеников 11-го класса научным языком, теоретический материал,
включающий такие понятия, как «эволюция сатиры», «серебряный век», «модернистские течения»,
«метод и мировоззрение».
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Содержание входящих в учебник по литературе статей и произведений в целом соответствует
реализации цели изучения литературы в школе, отвечает как возрастным особенностям учеников 11го класса, так и их уровню развития.
Вопросы и задания, предназначенные для проведения анализа литературоведческого и
литературно-художественного материала, в основном представлены в виде традиционных вопросов к
текстам. Мало заданий, направленных на активизацию самостоятельной исследовательской учебной
деятельности школьников, и почти нет заданий, проверяющих усвоение литературоведческого
материала.
ЛЕКСИЧЕСКИЕ НАВЫКИ И ИХ МЕСТО В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ
Абдулова Г.С.
Бакинский славянский университет
E-mail: suleymanlih@inbox.ru
Во время изучения иностранных языков главное место занимает лексика, так как именно она, как
важный компонент речевого общения, выступает в речи во взаимодействии с грамматикой и фонетикой
иностранного языка. С использованием лексики
передается все
мысли и чувства
человека.Формирование лексического навыка является одной из основных практичных целей обучения
английскому языку . Это представляет собой автоматизированный процесс по выбору лексической
единицы соответственно значению и ее правильному использованию с другими единицами в
практичной речи и автоматизированное понимание и ассоциирование со значением в рецептивной речи
Термин «лексический навык» нередко становилось объектом исследования в работах психологов,
психолингвистов. Под лексическим навыком понимается «умение моментально вызывать из
долговременной памяти эталон слова в зависимости от конкретной речевой задачи, а также включать
его в речь. Продуктивные лексические навыки руководят за верный подбор и образование слов в устной
и письменной речи на основании с ситуациями и целями общения, а рецептивные лексические навыки
– за распознавание и понимание слов при прослушивании иностранной речи либо при чтении чего-либо.
При изучении английского языка все навыки образуются при выполнении речевого действия. Так
как структура лексического навыка включает в себя фонетический состав лексических единиц, действии
по их выбору и сочетанию, речевую проблему, она неотделима от структуры речевого действия. Все
элементы лексического навыка связаны друг с другом, и отделение какого-то из них становится
причиной разрушения всей структуры навыка . Свойства памяти и мыслительная деятельность ребенка
играет важную роль при изучении английского языка, и они тесно связаны с лексическим навыком. По
этой причине принципы и приемы при изучении языка должны соответствовать данным и
способствовать развитию способностей.
Из всего этого следует ,что много факторов влияют на результат освоения иностранного языка .
Чтобы достичь целей обучения, педагогу следует внимательно подходить к выбору и передаче
лексического материала, нацеливаясь на основные принципы формирования лексических навыков для
освоения иностранного языка.
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Абдулова Г.С.
Бакинский славянский университет
E-mail: suleymanlih@inbox.ru
Целью использования лексических игр на уроках является помощь учащимся достичь и увеличить
словарный запас ,также показать использование и употребление слов в коммуникации. Это также
стимулирует речевую деятельность у учащихся,сосредоточивая внимание на изучаемом лексическом
материале.
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Существует разного рода лексических игр. Соответственно этапам изучения лексики можно
выбирать игры. например при ознакомлении лексического материала педагог ведет рассказ при котором
использует новые слова ,значение которых ученики находят сами по контексту. Учащиеся стараются
передать значение слов дав его определение или близкое/противоположное значение слова. Это
приводит к здоровой состязательности и сотрудничеству.
На уроках также учителя могут обратиться к лексическим загадкам: учитель описывает слово, но
не называет его, а ученики отгадывают. Это приводит к вспоминанию выражения, где оно используется
(в предложении или ситуации). Упражнения такого типа улучшает усвоение лексики, не используя
перевода на родной язык. Лексические игры готовят учащихся к работе с кроссвордами, чайнвордами
и т.д. Продолжительное повторение активного словарного запаса по определенной теме создает
возможность переходить к играм на карточках, основой которых могут быть внезапный рассказ,который
создаетсявсеми членами группы. Все из них употребляют слово или выражение, написанное на
доставшемся листке, в предложении. В обучении иностранного языка очень
расширилось
использование игры – соревнования, в том числе викторины, конкурсы, игры типа «Аукцион» или
«Дуэль», целью которых является последним назвать слово, выражение, фразу, касающейся
определенной теме, ситуации. Полезны лексические игры на скорость (ученики должны как можно
быстрее записать слова, антонимы /синонимы; или же их дефиниций).
Из всего можно сделать вывод, что применение лексических и речевых игр как разновидностей
учебных игр и творческих заданий помогают учащимся сгруппировать свои знания, умения и навыки и
оперативно и продуктивно развивать свои знания.
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Алескерова Ш.И.
Бакинский славянский университет
E-mail: elesgerovashefiqe@gmail.com
В развитии методики преподавания литературы в XIX веке можно выделить несколько четких и
отчетливых этапов. При этом все этапы этого обучения сочетали поиск главной методической
проблемы - разграничения курса истории гимназической и университетской литературы. Известные
методологические и дидактические концепции решили проблему дифференциации и в то же время
создали теоретическую платформу для формирования преемственности в преподавании литературы
XIX века от начала до самого высокого уровня.
В истории образования проблема формирования преемственности преподавания литературы
XIX века от среднего до высшего прослеживалась несколько периодов. В целом можно отметить, что
с завершением институционализации среднего и высшего образования начался процесс установления
конкретных методических связей между литературой и учебными программами в гимназиях и
университетах. Современный научный интерес к механизмам преемственности преподавания
литературы XIX века и разработке новых методов остается актуальным и сегодня. На наш взгляд, это
связано с очевидным сходством интенсивности образовательных реформ того времени и
современности и центральным положением литературы в системе общего гуманитарного образования.
Методика преподавания литературы становится предметом научных исследований, в том числе
содержание педагогических исследований и государственных актов. Фактически формирование
методики преподавания литературы происходит в контексте конфликта с научной педагогикой и
педагогическими концепциями, которые возникли как экспериментальная наука. На наш взгляд,
результаты этого конфликта привели к появлению в методологии и дидактике преподавания
литературы в средней и высшей школе ряда элементов, существующих в современном образовании.
Процесс обучения русской литературы XIX века литературе в средней школе был тесно связан с
решением основной методической проблемы и выделением единого курса истории литературы для
гимназии и университета. Эта проблема имела решающее значение для формирования принципов
преемственности литературного образования, поскольку действительно возникла на стыке гимназии и
университета. Институционализация высшего образования сопровождалась постепенным
расширением языковых курсов в нем. Благодаря «кураторской функции» университетов постепенно
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расширяются языковые курсы на уровне гимназий. В то же время следует отметить, что до 1840-х годов
в школьной методике преподавания литературы было мало теоретических работ, а также
отсутствовали практические алгоритмы преподавания тем.
В основном благодаря научным исследованиям внутренних методов содержание преподавания
литературы XIX века как учебного предмета радикально меняется следующим образом: поэзия и
теория прозы отошли на второй план; Основное содержание обучения начинается с изучения русской
литературы и выдающихся произведений мировой литературы.
Таким образом, в проведении XIX уроков русской литературы вырисовывается новая
методическая линия: на уроке преобладание над учебником напрямую переносится на анализ текста
по содержанию, форме и художественным особенностям.
Таким образом, XIX век прошел большой путь в развитии методологии преподавания
литературы, характеризуемый несколькими отчетливыми этапами. При этом все этапы объединял
поиск дифференциации методики курса преподавания литературы по главной методологической
проблеме века.
Дидактические и методологические концепции решали проблему дифференциации и
одновременно создавали теоретическую платформу для формирования принципов устойчивости
литературного образования от среднего до высшего. Безусловно, одним из главных теоретических
достижений этой серии является необходимость увязать представления, учащихся о возрасте и
содержании литературного курса обучения.
ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО УРОКА
Ализаде Н.М.
Бакинский славянский университет
E-mail: nubar96.96@mail.ru
Активное обучение- – это форма взаимодействия студентов и преподавателя, при которой они
взаимодействуют друг с другом в ходе занятия и студенты здесь не пассивные слушатели, а активные
участники, студенты и преподаватель находятся на равных правах, проводится исследование ,
оценивание проводится на всех этапах урока .
Этапы активного урока :
1. Mотивация ( Постановка проблемы ,выдвижение гипотез ,формулировка исследовательского
вопроса)
2.Проведение исследования (поиск фактов для проверки гипотез и ответа на исследовательский
вопрос )
3.Обмен информацией (презентация полученной информации ,своих исследований )
4. Обсуждение и организация информации (обсуждение информации ,похождение связи между
различными фактами ,их классификация и т.д.)
5. Выводы и формулировка обобщения ( формулирование обобщения и сравнение с гипотезами,
выводы об их подтверждении или опровержении , ответ на исследовательский вопрос)
6.Творческое применение ( применение в новых условиях, для решения практических задач)
7.Оценивание и рефлексия
(отражение и оценка собственной деятельности ,может проводиться на любом из этапов)
Результат:
1.Гипотезы и исследовательский вопрос
2. Исследовательские работы ,новые факты
3.Новая информация для обсуждения
4. Систематизированная информация
5. Новое знание (обобщение)
6.Опыт и понимание путей применения знания
7.Навыки самооценивания , усвоение правил учебной деятельности , навыки самостоятельности
обучения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОНАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗЕ
Алиосманова А.Р.
Бакинский славянский университет
E-mail: Aliosmanova1988@gmail.com
Почему мы используем новые технические механизмы, для чего они нам нужны, какие его цели
и задачи?
Основные цели и задачи:
Основная цель информатизации системы образования - обучение людей современной
информационной культуре, формирование единой образовательной и информационной среды в стране.
Эта среда должна обеспечивать с использованием новых информационных технологий: 1. Повышение
качества образования; 2.Формирование новой информационной культуры; 3.Равный доступ к
образованию для граждан на всех уровнях;
Обеспечение интеграции системы образования в мировое информационное, культурное и
образовательное пространство. Для достижения этих целей необходимо комплексно решить
следующие важные задачи:
1. Создание единой образовательной и информационной системы. Эта система должна включать
в себя все уровни образования и информационные системы, а также управление образованием,
сервисные, исследовательские, методические и образовательные и технологические центры;
2. Обеспечение интеграции информационных технологий в образовательный процесс.
Разработка национальных электронных учебников и их применение в учебном процессе, интеграция с
традиционными учебными пособиями, а также разработка вспомогательных учебных пособий.
Обеспечение качества, стандартизация и сертификация средств информационных технологий для
образовательных целей;
3. Создание эффективной и прозрачной системы мониторинга на основе ИКТ и ресурсного
центра для управления образованием;
4. Создание системы подготовки педагогических и ИКТ-кадров для образовательных
учреждений. Привить им умение использовать новейшие информационные технологии в учебном
процессе. Создание возможностей для всех участников процесса обучения для приобретения навыков
ИКТ;
5. Обеспечение учебных заведений современным ИКТ-оборудованием и сетью Интернет;
6. Разработка терминологии ИКТ и ее применение в качестве единого стандарта;
7. Развитие научного обеспечения процесса информатизации образования и современных
методов обучения на основе информационных технологий;
Процесс информатизации системы образования в основном осуществляется по следующим
направлениям:
2.1. Создание информационной инфраструктуры системы образования
1. Эта инфраструктура должна включать единые государственные информационные системы для
управления, мониторинга, аккредитации, сертификации и оценки знаний, услуг, центров
информационных технологий;
2. Создание системы мониторинга для изучения спроса на электронное оборудование,
электронные учебные пособия и персонал;
3. Cоздание единой базы данных. Обеспечение создания и использования TIMS в школах по
всей стране;
4. Обеспечение электронного документооборота между образовательными учреждениями;
5. Создание системы мониторинга и анализа результатов ИКТ-проектов в образовании;
6. Организация внутрирайонного, межрайонного и международного обмена информацией,
создание доступа к источникам информации мира;
7. Автоматизация управленческой и финансовой деятельности образовательных учреждений;
8. Создание информационной системы законодательных актов в сфере образования;
9. Создание телекоммуникационной системы, которая способствует нормальному обмену
информацией между всеми участниками образовательного процесса.
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ТРУДНОСТИ В УСВОЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА УЧАЩИМИСЯ-АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ
Гаджи Ф.М.
Бакинский славянский университет
E-mail: haciyeva.f@mail.ru
Трудности в усвоении русского языка в азербайджанской школе становится обычным явлением
для детей, которые говорят по-азербайджански, не растут в русскоязычной среде, не получают
образования в русскоязычных дошкольных учреждениях, чьи родители и родственники не говорят порусски и, конечно же, не имеют доступа к родительской помощи во время тренировки.
Чтобы заполнить пробелы, в первую очередь необходимо сделать следующее: во-первых,
интенсивное обучение иностранному языку должно быть согласовано с возрастом детей, и даже
стандарты обучения иностранному языку должны быть изменены в учебных программах обычных
школ; во-вторых, следует принять решение об использовании учебников, дифференцированных в
зависимости от наличия и уровня речевой базы учащихся, и предпринять усилия для их составления с
учетом самых современных методологий и подходов. Формирование и развитие чувства русского
языка у нерусских имеет свои особенности, которые должны быть учтены в процессе обучения,
развитие практических речевых умений должны осуществляться у нерусских одновременно,
параллельно. При этом следует иметь в виду, что, с одной стороны, наличие у учащихся чувства
родного языка облегчит формирование чувства русского языка и ускорит развитие навыков русской
речи, а с другой стороны, оно будет постоянно оказывать и определенное отрицательное влияние на
практическое овладение русской речью, порождать речевые ошибки, вызванные влиянием
специфических норм родного языка обучающихся. Рассматривая сложную структуру чувства языка,
психолог проф. Б.В.Беляев выделял в нем следующие компоненты: семантическое чутье, лексическое
чутье, фонетическое чутье, грамматическое чутье и стилистическое чутье, благодаря которым
становится возможным практическое пользование языком.
Особо подчеркивая, что решающую роль в развитии языковой интуиции играет речевая
практика на русском языке, надо отметить и то, что важную роль в формировании чувства русского
языка играет знание норм языка. Наблюдения, проведенные в школах, показали, что чувства русского
языка возникает горазда быстрее, если учащиеся имеют необходимы теоретические сведения о языке
и не только интуитивно, но и сознательно пользуются этими сведениями при наличии подходящих
условий.
Развитие русской речи учащихся национальной школы на основе языковой теории имеет свои
специфические особенности. В русской школе учащиеся, как правило, владеют русской речью,
обладают «чувством языка». При помощи языковой теории учащиеся осознают элементы языка,
которыми они практически уже владеют. Учащиеся национальной школы, напротив, обычно не имеют
практических речевых умений на русском языке, не обладают «чувством языка», и поэтому изучение
языковой теории, формирование речевых умений и выработка «чувства языка» протекают
одновременно, параллельно, что представляет собой чрезвычайно сложную задачу. Кроме того,
изучение языковой теории и развитие на этой основе у учащихся национальной школы речевой
деятельности на русском языке осуществляется на базе знаний и соответствующих умений и навыков
учащихся, полученных на уроках родного языка.
В условиях национальной школы обучение русскому языку на основе изучения языковой теории
целесообразно проводить с учетом следующих основных принципов:
1. Задача учителя состоит в том, чтобы, опираясь на знания учащихся по родному языку и таким
образом, исключая излишнее теоретизирование, уделить главное внимание выработке у учащихся
умения употреблять изучаемые явления в предложениях и связной речи;
2. В процессе изучения явлений русского языка, не имеющих соответствий в родном языке
учащихся, необходимо строит обучение таким образом, чтобы учащиеся усвоили сначала суть новых,
впервые изучаемых явлений русского языка.
3. При изучении целого ряда явлений русского языка, имеющих аналогию в родном языке
учащихся, возникают трудности, которые вытекают главным образом из сложности выражения
грамматического явления,что иногда приводит к тому, что учащиеся при овладении общими для
родного и русского языка категориями испытывают не меньшие трудности, чем при изучении
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грамматических категорий, отсутствующих в их родном языке. Мы считаем, что проблема
преподавания русского языка и преподавания в русскоязычных учебных заведениях нашей страны
является важным событием. Несмотря на увеличение количества русскоязычных классов в республике,
как и в столичных школах, количество учителей-предметников сокращается. Заказываемые школами
вакансии не заполняются, что свидетельствует как о низком уровне подготовки по профильным
предметам, так и о недостаточном количестве выпускников. Высокая загруженность учителейпредметников в этой секции также снижает качество преподавания. Безотлагательное решение этой
проблемы должно стать приоритетом в деятельности учреждений, занимающихся профессиональной
подготовкой педагогов.
МЕТОДИКА РАБОТЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РОМАНА «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» В
ВУЗЕ
Гадирли Н.Г.
Бакинский славянский университет
E-mail: qedirlinigar @gmail.com
Творчество Ф.М.Достоевского заманчиво тем, что оно со всей серьезностью национальное
явление и в то же время основывается на общечеловеческих идеях, идущих из самой жизни,
философских и религиозных книг. Оно предугадывает будущее России, опережает и осуждает вредные
мысли и идеи.
Вся творческая жизнь писателя полна спасения и вылечивания человечества от накопившихся
страданий и пороков, это путь к безупречности и всеобщей гармонии. Достоевский верил в то, что
русский народ приобретет спасение через религию, через веру в Бога.
В наше время отсутствует работа по комплексному проведению исследования характера в
творчестве автора романа «Преступление и наказание». Все его работы связаны стремлением найти
скрытого в глубинах натуры человека, человеческое начало в нем. Человек у Достоевского сложнее
социального. Поэтому методика работы при изучении романа должна раскрывать студентам
нравственное и философское содержание произведения. В аудитории, уже прочитавшей роман заранее
самостоятельно, необходимо провести анкетирование, групповую беседу, с целью выявления разных
пластов, уровней текста: от внешнего, событийного, социального, до идейного и нравственногофилософского его содержания.
Важно отметить, что роман «Преступление и наказание» приравнивают к детективному жанру.
Сюжет произведения значительно шире и глубже обыкновенного детектива. Создатель новейшего
типа романа полифонического выстроенного на равном многоголосье, когда правда рождается через
скрещение голосов героев-идеологов, позволяющих себе противоречить на равных даже с автором.
Ф.М.Достоевский делает допустимым многообразное осмысление и трактовку его произведений,
понуждая читателя трудиться душевно, чтобы осмыслить сущность авторского воззрения.
Каждый читатель подвергает себя, как и герои его романа, серьезнейшему психологическому
восприятию, основные принципы которого составляет испытание соотношения добра и зла, Бога и
дьявола в собственной душе. Самое важное событие романа это свершения убийства Раскольниковым.
Исследователи творчества писателя не сходились в нахождении доводов, и поскольку одна из
важнейших мировоззренческих задач строится на определении философских, психологических и
социальных мотивов преступления.
При изучении данного романа можно провести анкетирование, групповую работу, создать
проблемную ситуацию, направить студентов на поиск ответов, который искал сам автор романа
«Преступление и наказание». Есть много вопросов, которые можно задать студентам на этапе обмена
и обсуждения информацией, для развития их творческого мышления. К примеру, Допустимо ли, чтобы
один человек взял на себя смелость, присвоил себе право стать «благодетелем человечества» со всеми
вытекающими отсюда последствиями? Старуха-процентщица-символ современного зла. Допустимо ли
ради счастья большинства уничтожение «ненужного» меньшинства? Герой роман отвечает, что
допустимо, но автор показывает обратное. Мы видим, как вместе с «ненужной» старушкой он убивает
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и беременную девушку, ту самую униженную и оскорбленную, ради которой, как он пробует внушить
себе, и был поднят топор.
В образе Раскольникова Достоевский показывает отрицание уникальности человеческой
личности и всем содержанием произведения показывает, что всякая человеческая личность, в том
числе и такая недоброжелательная старуха-процентщица свята и неприкосновенна и что в этом
отношении все люди равноправны.
Идея высшей значимости человеческой личности нашла в Ф.М.Достоевском своего сильного
заступника и выразителя. Мысль о неприкосновенности любой человеческой личности играет главную
роль в понимании идейного смысла романа. Этот роман произвел большое впечатление на
современников того времени и пой сей день остается актуальным. Роман цитируют и переводят на
разные языки мира. Творчество и произведения писателя изучается школьниками и студентами.
В заключении хотелось бы отметить, что в 2021году культурное сообщество России стало
отмечать 200-летний юбилей великого писателя. Достоевский ставил перед собой цель воспитать
духовного человека, оценивающего мир, в соответствии с гуманистическими взглядами, поэтому
перед современной наукой стоит задача открывать новые возможности теоретической и практической
организации форм работы для изучения его творчества на уроках литературы.
ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Гасанова Т.О.
Бакинский славянский университет
E-mail: www.tamuna.ru@mail.ru
Новая технология, новый способ организации обучения не разрушает «традиционную» систему
деятельности, а преобразовывает ее, сохраняя все необходимое для реализации новых образовательных
целей. Сегодня социальный заказ общества на образование коренным образом отличается от
предыдущего. И одно из главных отличий состоит в том, что в основе стандарта нового поколения
лежит системно–деятельностный подход. В связи с новыми требованиями, меняется технология
проектирования образовательного процесса и прежде всего конкретных форм его реализации–урока и
внеурочного занятия.
Осуществляя деятельностный подход, организую учебную работу на уроках так, чтобы
обучающиеся являлись субъектами собственной деятельности: осознавали и сами могли вычленить
проблему, сами могли поставить цель изучения того или иного вопроса, сами формулировали задачи,
решали их, применяли полученные знания на практике.
Подробно изучая теоретические аспекты данной технологии, мы выдем
(по
целенаправленности) четыре типа уроков: уроки открытия нового знания (ОНЗ); уроки рефлексии;
уроки общеметодологической направленности; уроки развивающего контроля.
Остановим на структуре урока которые состоит в следующем:
1. Самоопределение к деятельности (организационный момент).
Цель: включение учащихся в деятельность на личностно-значимом уровне. На данном этапе мы
организум положительное самоопределение обучающихся к деятельности на уроке.
2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности.
Цель: повторение изученного материала, необходимого для «открытия нового знания», и выявление
затруднений в индивидуальной деятельности каждого учащегося. На данном этапе учащиеся
фиксируют затруднение в своей индивидуальной деятельности.
3. Постановка учебной задачи.
Цель: обсуждение затруднений («Почему возникли затруднения?», «Чего мы еще не знаем?»);
проговаривание цели урока в виде вопроса, на который предстоит ответить, или в виде темы урока. На
данном этапе обучающиеся соотносят свои действия с используемым способом действий (алгоритмом,
понятием и т.д.), исследуют возникшую проблемную ситуацию в форме эвристической беседы,
формулируют цель урокам и уточняют тему урока.
4. Построение проекта выхода из затруднения («открытие» детьми нового знания).
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Цель: решение устной задачи и обсуждение проекта ее решения. На данном этапе предлагаю
обучающимся (коллективно) выбрать метод разрешения проблемной ситуации. На основе выбранного
метода они выдвигают гипотезы и проверяют их.
5. Первичное закрепление во внешней речи.
Цель: проговаривание нового знания, запись в виде алгоритма. Учащиеся в форме коммуникативного
взаимодействия решают типовые задания на новый способ действий с проговариванием
установленного алгоритма во внешней речи.
6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
Цель: каждый для себя должен сделать вывод о том, что он уже умеет. При проведении данного этапа
использую индивидуальную форму работы: учащиеся самостоятельно выполняют задания на
применение нового способа действий, осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивают с
образцом, и сами оценивают ее.
7. Включение в систему знаний и повторение.
На данном этапе новое знание включается в систему знаний. При необходимости мы выполняем
задания на тренировку ранее изученных алгоритмов и подготовку введения нового знания на
последующих уроках.
8. Рефлексия деятельности (итог урока).
Цель: осознание обучающимися своей учебной деятельности, самооценка результатов деятельности
своей и всего класса. В ходе проведения таких уроков я имела возможность организовывать учебнопознавательную деятельность учащихся так, что у них формировались умения, позволяющие
самостоятельно добывать необходимую информацию и знания.
Положительное подкрепление ребенка, поощрение его правильных действий, вовлечение в
течение всего урока в общий труд учения дали положительные результаты: практически каждый мой
ученик почувствовал хоть и небольшую, но все-таки значимость и необходимость. Ребята не раз
испытывали на уроке радостное чувство успеха, у них появилось желание двигаться вперед,
развиваться. Такие уроки помогли многим ребятам без стеснения говорить о своих затруднениях в
понимании какого-либо понятия или темы, выполнении того или иного учебного действия.
РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК
ИНОСТРАННОГО
Гурбанова Л.Н.
Бакинский славянский университет
E-mail: qurbanovaleyla.00@mail.ru
Актуальность этой темы заключается в том, что изучение методов и приемов обучения русскому
языку до сих пор остается одним из важных аспектов в сфере методики преподавания русского языка
для многих постсоветских стран (Россия, Азербайджан, Казахстан и другие). Именно поэтому
разрабатываются такие методы обучения, которые будут соответствовать современным реалиям
образования.
Интерактивная форма обучения, рассматриваемая нами в этой работе, содержит методы и
приемы, способствующие быстрому обучению русскому языку, и позволяет учащимся использовать
эти знания на практике.
Целью написания этой работы является изучение роли интерактивного обучения на уроках
русского языка и рассмотрение его влияния на учащихся.
В области исследования методики преподавания русского языка существует множество научных
работ, большинство из которых исследуют традиционные и активные методы обучения. Но в
последнее время много внимание начало уделяться именно интерактивному обучению.
Пользу от использования интерактивных методов приносит и то, что они способствуют
расширению словарного запаса учащихся. Например, такие методы обучения как «мозговой штурм»,
«метод круглого стола», «словесная ассоциация», «метод дискуссии», «подготовка проектов» и другие
способствуют тому, что учащиеся находятся в постоянном общении, как между собой, так и с
учителем. Тем самым они учатся правильно выражать свои мысли, также слышат много новых слов на
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уроке. Участники интерактивного обучения должны научиться высказывать свое мнение без страха и
стеснения. В этом им помогут учитель и другие участники группы, которые должны спокойно и с
уважением относиться к чужому мнению. Умение работать в больших и малых группах помогут
учащимся в будущем правильно выстраивать отношения в коллективе.
Нужно также прояснить различие между активным и интерактивным методом обучения. Во
многом два этих метода схожи, но различаются они тем, что в интерактивном методе обучения
осуществляется взаимодействие обучающего и обучаемых друг с другом, также взаимодействие
обучаемых между собой. В активном же методе обучения взаимодействуют только учитель и
учащиеся, что делает это обучение немного ограниченным.
Использование интерактивного обучения на протяжении всего урока является не обязательным,
его можно чередовать с традиционными и активными методами обучения. Главным в итоге для
учителя является получение эффективного результата и наличие интереса к уроку у учащихся.
Результатом частого использования методов интерактивного обучения является:
- Появление мотивации учащихся;
- Получение эффективного результата в обучении;
- Сохранения заинтересованности учащихся в ходе всего урока;
- Увеличение словарного запаса учащихся;
- Умение работать в коллективе;
- Научиться осуществлять самостоятельную исследовательскую деятельность (проблемный
вопрос, подготовка проектов и т.д.);
- Умение правильно оценивать себя и других участников процесса.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА
УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В ВУЗЕ
Гурбанова Р.У.
Бакинский славянский университет
E-mail: qurbanovarufana97@gmail.com
В настоящее время возрастает потребность в применении новейших информационно –
коммуникативных технологий в вузе. В современные информационные технологии входят не только
современные технические средства, но и новейшие формы и методы обучения. ИКТ играют
организационную роль эффективного процесса обучения в вузах, в основу которых входят
компьютерные системы, разнообразные электронные средства, аудио- и видеотехника.
Применение ИКТ на занятиях литературы является главным признаком положительных
результатов творческой деятельности, что содействуют улучшению практических умений и навыков,
содействует повышению мотивации учащихся. Преподаватель литературы, при применении
информационно – коммуникационных технологий дает возможность создавать, тиражировать и
хранить дидактические материалы к занятию.
Цель применения ИКТ: обучению работе с информацией, развитие коммуникативных навыков;
изучение учебного материала; повысить познавательную активность учащихся и поддерживать
заинтересованность к предмету; формировать исследовательских навыков, умения самостоятельно
принимать оптимальные решения.
Современный педагог в своей деятельности для реализации продуктивного урока, должен
отбирать и анализировать информацию; использовать информационные технологии в процессе
обучения, а также применение разнообразных средств, для общения с коллегами и обучающимися,
такие информационные средства как электронная почта, социальные сети, интернет, мультимедиа и
т.д. Задача педагога заключается в обобщение собственных достижений и проблем и поиск новых
путей их решения, формировать у учащихся общеобразовательных и общекультурных умений
работать с информацией.
Одним показателем важности использование ИКТ стала нынешняя ситуация в стране. Несмотря
на положение в стране связанной с пандемией, а также с войной, студенты продолжали получать
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знания с помощью интернет, а также иметь возможность проходить онлайн – уроков. Использование
ИКТ при преподавании литературы повышает интерес и активность, развитие творческого мышления
у учащихся к занятию. Информационно – коммуникативные технологии могут быть эффективными,
когда учитель владеет цифровой грамотностью, и понимает, как интегрировать её в учебную
программу.
Урок литературы должен быть красочным, эмоциональным, при использовании значительного
иллюстративного материала, с употреблением аудио- и видео – сопровождений. Все это обеспечивает
компьютерная техника с её мультимедийными пособиями, дающие возможность взглянуть на мир
глазами литераторов, услышать актёрское стихотворное прочтение, участвовать на виртуальных
экскурсиях по местностям связанным с жизнью и творчеством писателя. С применением ИКТ можно
проводить занятия с помощью технологических проектов, который приводит к приближению изучение
литературы к жизни и оказывающий более практическое значение.
Применение современных информационных, образовательных технологий методов, приёмов
являются условием достижения высокого качества современного образования. Одним словом,
современный мир не мыслим без информационных технологий.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: ПРОБЛЕМА И
НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ЕЕ РЕШЕНИЮ
Гусейнова Р.Н.
Бакинский славянский университет
E-mail: 454987@inbox.ru
Проблема экологического образования человека сложна и многогранна. Его появление
обусловлено рядом объективных причин, возникающих при изучении взаимодействия человеческого
общества и природы. Экологическое образование детей-важная и глобальная задача,
реконструирующая социальную значимость, решение которой напрямую связано с развитием
современной философско-исторической концепции взаимоотношений человека и природы.
Концепция, разработанная на сегодняшний день в рамках ряда научных дисциплин (и, прежде всего, в
философии, социальной экологии и общей теории жизни), позволяет определить общие подходы к
сути, содержанию и фокусу экологического образования.
С тех пор, когда люди осознали себя как людей, их отношения с природой стали предметом их
знаний. Теперь вопрос о природе отношений человека с природой, каким он должен быть и что будет
как для человека, так и для природы, - это вопрос о настоящем и будущем человечества. Как правило,
значение этого вопроса связано с реальной экологической опасностью. Превращаясь из сложной
экологической ситуации в экологическую катастрофу, она становится все более угрожающей по своей
природе и масштабу.
Проблема не в экологической опасности, которая действует как явление, отражающее суть
происходящего. Поиск оптимального решения — проблемы - это реальность, когда возникают
особенности отношений между человечеством и природой, в которой действует ее проявление, точная
оценка текущей ситуации — деконструкция. Проанализировав это, исследователи пришли к выводу,
что в современных условиях необходимо реализовать научно обоснованный и ориентированный на
человека переход к новому типу отношений между природой и обществом, реконструированный
переход к природе и обществу. Этот тип связи В.И. Вернадский показал в учении о ноосфере.
Рассмотрение содержимого этой ссылки в целом позволяет нам разделить два важных аспекта в
ней. Во-первых, определение и применение взаимодействия с природой, а также забота, необходимая
для естественного сохранения и восстановления природы для человеческого поселения. Таким
образом, будут гарантированы оптимальные условия для существования и жизни людей. Во-вторых,
формирование человека как субъекта новейшей, гуманно-ориентированной культуры отношений
между природой и обществом не считается менее важным, здесь основной момент оптимизации и
формирования возникающих проблем человека и его естественного образования деконструкция
человека и его естественное образование.
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В результате экологический план отношений человека с природой накапливает все разнообразие
определенных человеческих проявлений вместе с материалами и производством. Категория отношения
к природе выражается категорией полезности, а также категорией универсальности, отражающей
универсальность связей человечества с природой. Такое отношение, как фундаментальный компонент,
включает в себя образование экологических потребностей человека. Во главе них лежит
необходимость относиться к природе по-человечески “ради себя”, претендовать на ее внутреннюю
ценность, принимать ее как самодостаточную силу.
Проблема экологического образования человека становится одним из основных пунктов
деконструкции взаимодействия между природой и обществом. Что особенно важно в его решении с
социальным аспектом, так это на самом деле педагогика: становится актуальным развитие целей и
задач современного человека, средств экологического образования. Экологически образованный
человек может характеризоваться развитым экологическим сознанием, экологически
ориентированным действием и работой в естественной среде, экологически правильными
отношениями к ней. Экологический уровень культуры человека, содержащийся в наличии
экологических навыков и знаний, которыми он руководит в фактической практике, при выполнении
различных работ в природе, выполнении условия бережливых отношений с ним, по-видимому,
определяет уровень экологического образования. Сравнение выделенных функций контента
обеспечивает основу для определения общих задач экологического образования для детей начальной
школы: создание экологических элементов в сознании; разработка различных практических навыков и
навыков природоохранной
деятельности; учить гуманному отношению детей к природе;
содействовать экологическому поведению и культуре деятельности для младших школьников.
В качестве направления рассмотрим возможные компоненты экологического образования детей
в общих чертах. Доминирование ребенка над элементами экологического сознания определяется
формированием его знаний об экологическом содержании. В качестве подсистем можно включать:
- информацию о живых организмах, которые действуют как носители жизни, их характеристики:
целостность, система потребностей и адаптация к окружающей среде и т. д.;
- основную информацию о человеке как живом существе, живущем в естественной среде;
- знание о важности природы в жизни человека раскрывает ребенку различные ценности как
материальной, так и познавательной, а также эстетической природы;
- информацию о взаимодействии людей и природы, включая как материальные, так и
нормативные критерии для такого взаимодействия.
Предлагаемый перечень знаний в связи с этим предоставит школьникам необходимый объем
социально-исторического опыта, который является основой для создания систем ориентации
школьников экологической культуре общества. Развитие экологических знаний тесно связано с
образованием системы когнитивных навыков среди учащихся младшего школьного возраста.
Следующие из них, вероятно, имеют большое значение: в различных качествах (черты, качества,
жизненные проявления и т. д.) видение живого объекта; оценка состояния природных объектов (живых
организмов и окружающей среды); просмотр объекта под разными углами, включая различные
системы; навыки прогностического характера, позволяющие предсказать последствия воздействия на
живой объект и окружающую среду.
Содержание и уровень этих навыков, конечно, будут определяться возрастными вероятностями
когнитивной деятельности учащихся, содержанием освоенных знаний.
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Гусейнова Р.Н.
Бакинский славянский университет
E-mail: 454987@inbox.ru
В настоящее время, наряду с укреплением позиций нового гуманистического типа экологической
культуры, прямые понятия биосоциальной системы "человек-общество-природа" должны быть
включены, прежде всего, в экологическое образование и воспитание, а основы прошлой культуры
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потребления должны быть подвергнуты критическому изучению. Особенно важным при переходе на
новые программы и учебные программы является гармонизации деконструкция отношений между
обществом и окружающей средой, формирование и развитие ответственного отношения к ней. В
начальной школе закладывается основа, ответственная за отношения с окружающей средой, поэтому
результат экологического образования во многом зависит от первого этапа образования детей
начальной школы. При создании современных экологических курсов лежат следующие цели:
- формирование целого представления о социальной и природной среде как о человеческом
существовании, работе и зоне отдыха;
- формирование способности принимать окружающий нас мир с помощью чувств и
когнитивного интереса и способность объяснять причины при рассмотрении явлений и реалий
окружающей реальности;
- просвещение студентов о способах познакомиться с окружающим миром;
- воспитание нравственного и эстетического отношения к сфере жизни человека, способность
вести себя в соответствии с нормами универсальной морали в нем.
В конце шестидесятых годов XX века начальная школа претерпела ряд значительных
преобразований, то есть предмет "естественные науки" вошел в учебную программу, тем самым
появились современные тенденции в экологическом образовании. Эти образования прогрессировали в
период, когда возникла проблема охраны природы, по той же причине, несмотря на идеи создателей
курса - реконструировать интегрированную дисциплину цикла естественных наук, отражая
конкретные проблемы взаимоотношений между ними.
Начальное научное образование с глубокими и прочными традициями и богатым арсеналом
практического опыта в российских школах претерпело значительное обновление в последние годы.
Речь идет о проблеме, в связи с чем единого подхода к ее реализации нет. Руководящие
принципы начальной школы предлагают программы некоторыми авторами, которые дают курс
естественной истории под разными названиями. Давайте взглянем на некоторые из них.
Развитие личности учащихся является приоритетной целью современного начального
образования. Цель может быть достигнута путем создания возможностей для стабильного развития
ученика начальной школы и гармонизации образования. Одним из компонентов этого потенциала
является З. А. Считается уроком "природа и люди", разработанным клепанной.
Основная задача - предоставить студентам единое знание человеческого общества и мира
природы, точно так же, как о ближайшем окружении младшего школьника и отношениях в системе
"Человек - Человек", "природа - природа", "природа-природа". человек".
Другая задача была сосредоточена на улучшении когнитивной и практической учебной
деятельности студентов. Следующая задача-сформировать личные качества младшего ученика:
научное мировоззрение, экологические и этические культуры, эмоции, творчество, патриотизм и т. д.
Программа" Природа и люди " хранит в новой версии все без исключения, что накопило курс
естественной истории на практике на протяжении многих лет, а вместе с ним и идеи развития
образования. Определяет задачу: информировать студентов и предоставлять основную информацию о
живой и неживой природе; дайте понятия различных явлений; научите ребенка проводить
исследования и наблюдать, какие изменения происходят в природе; предоставить информацию о
ценности сохранения природы и событиях, направленных на сохранение природных ресурсов; развить
базовые навыки и знания о личной гигиене; развить гуманное отношение к природе. Вопросы охраны
природы играют важную роль в программе. Содержание направлено на создание условий для
обязательного участия студентов, присущих профилактической деятельности.
Учащиеся наблюдают изменения, происходящие в природе, преобразования, происходящие в
растениях, поведение животных и т. д. Особое внимание уделяется экскурсиям на природу.
Наблюдения могут помочь учащимся средних школ получить точное представление о природе и
отношениях, которые существуют в природе, и способствовать накоплению знаний о своей родине.
На последующих курсах разрабатываются основные понятия и концепции естественной истории
в соответствии с федеральным образовательным стандартом. Общие дидактические методы и
конкретные принципы, найденные в методах преподавания естественных наук, являются ведущими
методами выбора как содержания, так и дизайна курса. Дек декретный принцип охраны окружающей
среды вырабатывается в меж соединении по схеме:" Природа - Человек"," Человек - Природа " - общие
правила охраны природы - доступная экологическая деятельность учащихся начальной школы
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(выращивание растений, кормление животных, сбор семян растений и распределение их среди жителей
и т. д.).))- юридически принятые меры по охране природы. Эти идеи приводят не только к причине и
следствию, но и к пониманию сути экологической науки. Применение принципов охраны окружающей
среды в предлагаемой системе способствует развитию экологической культуры.
Структурные элементы курса:
- Знакомство с внешним миром (основной курс). 1 - 2. Классы.
- Естествознание (основной курс). 3 - 4. Классы.
- Экология для детей начальной школы (факультативный курс).
- Планета загадок (необязательно).
Основными целями курса "знакомство с окружающим миром" являются расширение
представлений учащихся об объектах и явлениях природы и общественной жизни, систематизация и
обогащение морального опыта, установление бережливых отношений с богатством природы и
общества способность к правильному поведению в естественной и социальной среде. В программе
первого класса создаются первые экологические и экологические концепции: роль природы в нашей
среде с целью существования, ее засорение и необходимость бережного отношения к ней. Учебный
материал второго класса, естественно, продолжает то, чему учатся первокурсники. Большой интерес
представляют экскурсии, тема которых может измениться, например, речные экскурсии, изучение
местности, сезонные экскурсии. Основная цель курса" Естественные науки " (третий и четвертый
классы) - ответственная связь человеческой, творческой, конструктивной, активной личности с
богатством природы и общества. Значения в программе переносятся на экологическое образование.
Однако развитие знаний о явлениях и объектах природы, начавшихся в первых двух классах, не
прекращается.
ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Исрафилова А. А.
Бакинский славянский университет
E-mail: isva1993@mail.ru
Сегодня во всех высших учебных заведениях, включая вузы, используются современные
информационные технологии, мультимедийные комплексы, современные учебники и учебные пособия
на основе интерактивных методов, аудио-видео методические пособия, необходимые учебные пособия
и др. Демонстрационные материалы, современные компьютерные комплекты, и также
предоставляются интерактивные доски. Это повысит интерес к науке, особенно к способам
расширения знаний и навыков на иностранных языках. Особенность педагогической технологии
состоит в том, что она проектирует и реализует учебный процесс, обеспечивающий достижение целей
обучения. Цели и задачи образования должны быть определены таким образом, чтобы обеспечить
взаимосвязь между целями обучениями всего общества и конкретными целями, и задачами каждого
этапа. Если разделить поставленную цель на две группы, первая группа - это цели, поставленные в
педагогической деятельности, а вторая группа - цели для студентов. Процесс достижения обеих этих
целей обеспечит эффективность образования. Традиционный урок - это модель обучения на
определенный период времени, процесс обучения более ориентирован на учителя, состоящий из этапов
введения, освещения, закрепления и завершения темы. В этих случаях эффективность традиционного
урока намного ниже, и ученики становятся пассивными участниками учебного процесса. Исследования
показывают, что при сохранении традиционной формы обучения обогащение ее разнообразными
районными методами, которые активизируют активность учащихся, приводит к повышению их
мастерства.
Для этого организация учебного процесса повышает интерес студентов со стороны
преподавателя, постоянно поощряется их активное участие в учебном процессе, учебные материалы
делятся на небольшие части, увеличивая их содержание. Необходимо будет работать в малых группах,
использовать методы исследовательских ролевых игр, приводить интересные примеры, поощрять
студентов к самостоятельному выполнению практических упражнений, использовать разные методы
оценивания.

439

Magistrantların XXI Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2021-ci il
Образовательные технологии необходимо использовать вовремя и в нужном месте. Метод
Pinboard также можно использовать для повышения эффективности урока. Студенты разовьют
культуру общения и обсуждения, способность выражать свое мнение не только устно, но и письменно,
а также способность мыслить логически и систематически. Кроме того, можно использовать
следующие методы и техники для повышения эффективности уроков: дебаты: учебные группы делятся
на две группы в форме обмена мнениями по теме. Музей: направлен на устранение барьера между
преподавателем и учеником; игры: деловые или ролевые игры. Только в этой игре вместо текстовых
материалов инсценируется жизненная ситуация, в которой учащиеся играют роль.
ФУНКЦИИ НАГЛЯДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОМУ РЕЧЕВОМУ ОБЩЕНИЮ
Калантаров А.Г.
Бакинский славянский университет
E-mail: aydinkalantarov@mail.ru
Наглядность – основа,на которой современный язык запоминается самостоятельно и создаются
речевые процессы учеников и студентов. Пользование средствами наглядности гарантирует лёгкос
ть воспроизведения. Одним из реcурсов процесса обучения иностранному языку является пользов
ание средствами наглядности. Этот принцип в обучении иностранного языка являлся очень акту
альным. К изобрази- тельным средствам наглядности относятся технические средства – учебные
видеофильмы, аудиозаписи, радио и пр. Такие средства называют аудиовизуальными.
Раньше наглядность в преподавании иностранным языкам имела только предметный характер, к
примеру написав иное слово, показывали обозначаемый им предмет или его изображение. Потом
начали чётко иллюстрировать грамматическое строение языка, к примеру предъявляли ученикам и
студентам выполненные в разных красках схематические изображения падежей или синтаксического
строения предложения. В таком случае использовалась театрализованная наглядность. Языковую
наглядность можно описать следующим образом, это специально-обработанная подача устной и
письменной речи.Сюда относятся возможные типы устной и письменной речи в исполнении специалистов худжественного слова, а также преподавателя, которому надо это учить. Очередной тип – это
ситуативно-модельная наглядность, здесь говорится про наглядность речевых поступков.В этом типе наглядности понимают репрезентацию хода повседневной жизни на изучаемом языке которая
приводила бы к конкретизации правил языка.
Таким образом, во время появления наглядное обучение базировалась на тенденциях философии, и не противопоставлялась росту поэтического мышления. Наглядность в обучении позволяет
школьникам,вместе с пониманием предметов и восприятием процессов окружающего мира,также формировать представления, верно отображающие объективную деятельность.
Отцом пользования наглядностью в преподавании наглядности был Я.А. Коменский.Главной
чертой было то,что он был под влиянием Ф.Бэкона и имел прогрессивные идеи. Его точка зрения закл
ючается в том, что в познании первичны вещи. Обучая учеников надо много пользоваться нагляднос
тью. Следуя за Ф.Бэконом,он началом познания считал чувственные впечатления. Его идеи об этом
продолжал К.Д. Ушинский. По его мнению наглядным называется обучение которое «строится не на
отвлечённых словах, а на некоторых образах принятыми самим ребёнком. Необходимо отметить что.
принцип наглядности был значительно обогащён в работах Г. Песталоцци. По его мнению органы
чувств сами доставляют нам сведения об окружающем мире.
Наглядные пособия - объёмные и плоскостные изображения которые создаются с целью обуче
ния.Использование таких учебников приводит к формированию у учащихся материалистичестичес
кихпредставлений и умений. Данные пособия должны соответствовать содержанию учебников,такж
е методам и приёмам обучения и возрастным особенностям. К этим пособиям входят специальные уч
ебные по-собия типа грампластинок и магнитофонных лент с записями текстов.
Изобразительная наглядность является своего рода визуальным контекстом,без которого нев
оз- можно эффективное формирование и развитие различного рода компетенции учащихся – общеучебных также конкретно-предметных.
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ИГРЫ НА ЗАНЯТИЯХ РКИ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Магеррамова Р.М.
Бакинский славянский университет
E-mail: magerramovar1995@mail.ru
Игровые
задания
являются важным
элементом
в
процессе
обучения
языку.
Есть различные методы провоцировать аудиторию к активности, но самыми действенными являются
игра, творчество и любознательность. На игровых занятиях главную роль играют различные виды
активности обучаемых; активность является решающим условием продуктивности и эффективности
игрового взаимодействия.
Игра – один из наиболее интересных видов учебной деятельности. Игровые методы и приемы
позволяют освоить и закрепить новые знания не традиционным методом зазубривания и
многократного повторения, а с помощью активных, вызывающих повышенный интерес и
дополнительную мотивацию действий. Применение игровых технологий в педагогической практике
преподавания русского как иностранного и преподавания в целом не раз становилось предметом
осмысления педагогов высшей и средней школы. Игра рассматривается как основа современного
урока, изучаются особенности использования и включения игры при освоении нового материала,
процесс подготовки игры, некоторые статьи на заданную тему имеют в своей основе разработку
определенных игр.
В методике преподавания языков выделяют игры лингвистические и коммуникативные. В
лингвистических акцент делается на точности, например, нужно назвать правильную форму слова,
синоним и т. д. В центре внимания коммуникативных игр – успешный обмен информацией.
Обучающая игра — это не игра-развлечение, она не должна преобладать в образовательном
процессе. Но в то же время игровой способ владеет довольно важной особенностью - игра создает
положительный психологический климат в учебном коллективе, способствует усовершенствованию
учебного процесса, может помочь преподавателю познакомить учащихся с русским языком, культурой
и традициями.
Существуют различные варианты игр: учебно-речевые (фонетические; лексические;
грамматические; обучающие чтению, аудированию, устной и письменной речи); сюжетно-ролевые
игры; ситуационно-ролевые игры бытового и обиходного содержания, имитационные деловые игры;
Игры на занятиях иностранного языка рекомендуется применять для снятия напряжения,
монотонности, при отработке языкового материала, при активизации речевой деятельности. Чаще
всего игры проводят в середине или в конце урока. Работа с игровыми заданиями должна приносить
положительные эмоции и пользу и, кроме того, служить действенным стимулом в ситуации, когда
интерес, внимание либо мотивация учащихся к изучению русского языка по различным причинам
начинает ослабевать.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК
ИНОСТРАННОГО
Магеррамова Р.М.
Бакинский славянский университет
E-mail: magerramovar1995@mail.ru
Процесс преподавания русского языка как иностранного языка находится в постоянном
изменении, так как на смену традиционным подходам приходят новые средства, методики и
технологии, призванные повысить эффективность обучения, обеспечить оптимизацию учебного
процесса и мотивацию изучения.
Широкое применение в учебном процессе получила интерактивная доска, которая позволяет
учитывать при обучении возрастные и психологические особенности учащихся, создавать
благоприятный психологический климат на уроке, сохранять интерес детей к предмету, поддерживать
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условия для самовыражения учащихся, реализовать как совершенно новые, так и уже годами
отработанные педагогические приемы.
Интерактивная доска – это инструмент, который не только облегчает работу преподавателя, но
и выводят систему подготовки квалифицированных кадров на принципиально другой уровень. Именно
благодаря использованию инновационных технологий у педагога формируется принципиально новая
роль, а эффективность обучения не вызывает никаких сомнений.
Работа с интерактивной доской повышает уровень восприятия материала за счет сочетания
различных форм передачи информации – визуальной, звуковой и тактильной. Оформление занятия,
которое включает в себя комбинирование фона, фигур аудио- и видеоряда в единое целое, играет
важную роль.
Интерактивная доска помогает реализовывать принципы коммуникативной активности,
обратной связи, интерактивности, наглядности, системности и доступности подачи материала,
межпредметных связей, личностнодеятельностного подхода к обучению, а также использования
разных режимов работы (индивидуального, парного, группового).
Работа с интерактивной доской способствует развитию творческого потенциала учащихся и
умений работать в команде. С ее помощью можно организовать «мозговой штурм», «круглый стол»,
микроконференции, тренинги и просмотр презентаций Power Point. Благодаря мультимедийным
возможностям доски учащиеся могут представить результаты групповых проектов в живой
интерактивной форме.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ПО ВНЕКЛАСНОМУ
ЧТЕНИЮ
Магомедова С.Р.
Бакинский славянский университет
E-mail: saida_muhammad@mail.ru
Развитие речи являясь одним из способов в развитии коммуникативных умений в процессе
обучения является важным средством игровой ситуацией. Речь-это исконно сложившаяся форма
общения. Процесс речи представляет собой , с одной стороны, формирование и построение мыслей, а
с другой стороны, их восприятие и понимание. Речь является основой любой умственной деятельности,
а также способом коммуникации. Поэтому развитие речи является одной из главных задач начального
образования. Закономерно точная, доказательная, образная устная и письменная речь являются
показателями умственного развития учащегося. Достижения ученика в развитии речи обеспечивают и
определяют его успехи в учёбе, а также содействует формированию полноценного навыка чтения и
увеличению его грамотности. Речь возникает от необходимости высказаться. На базе высказывания
должен лежать речевой мотив. Hаличие речевой мотивации говорит о том, что школьник хочет
поделиться своими мыслями, эмоциями, знаниями. В частности, такого рода речевой мотив
порождается во время живого общения с детьми. Работа по развитию речи требует всевозможных
методов и приемов. В ходе живого общения речь детей должна быть свободной, а в ходе занятий мотив
речи изменяется. В процессе развития коммуникативных умений и навыков учитель должен
концентрировать внимание детей на целостность и последовательность слов, лексическое богатство.
Следует учесть тот факт, что успех невозможен, если ученик будет отвечать только после осознания
необходимости выполнить задание ,предлагаемое учителям. В таком случае ,когда каждое
высказывание исходит из подчинение к авторитету учителя, когда место связной речи занимает
«полные предложения», мотив речь угасает и ослабевает. Это впоследствии приводит к тому, что
ребёнок не может излагать мысль без наводящего вопроса. Поэтому в процессе развития
коммуникативных умений как средство вступает внеклассное чтение. Внеклассное чтение следует
сочетать и использовать оба варианта обучения.
Правильной, грамотной речи нужно учить каждый день. При обучении связной речи, ребенок
должен научиться осознавать услышанное, воссоздавать в воображении, преобразовать образы в слова
и тогда речь ребенка будет яркой и выразительной. Для достижения результата нужно использовать
разные виды деятельности (рисунок, игра, беседа). В игре у ребенка проявляется самостоятельность,
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расширяется фантазия, а в рисовании у ребенка проявляется образное мышление. Это очень важно на
первых этапах обучения.
Существует несколько способов показывающих взаимосвязь разных видов деятельности в
развитии коммуникативных умений в процессе игровой ситуации. Рассмотрим некоторые из них:
 Суть первого метода заключается в том, чтобы учащиеся коллективно сочинили сказку и
сумели его визуализировать
 Второй метод основан на обороте «если бы…» . Учащийся должен перейти из реального мира
в воображаемый, войти в роль вымышленного персонажа и рассказать картину
 Задача третьего метода построить схему (начало, ход событий, волшебство, победа добра над
злом и т.д)
 Четвертый метод заключается в создании проблемной речевой ситуации. Задачей данного
метода является вызвать речевую активность ученика, то есть создать необходимые условия для
высказывания впечатления.
Эти методы ориентированы на углубление смыслового восприятия текста и применяются в
определенной последовательности. Основными приемами для осуществления данной работы является
вопрос учителя. Также приветствуется инсценировка и прием драматизации. В процессе драматизации
дети с легкостью усваивают использованные языковые средства. Важным критерием развития речи
является выразительное чтение. Оно способствует всестороннему развитию личности ребенка. Также
важны такие ступени как слоговой анализ слова, семантическое понимание. Если ребенок не понимает
лексического значения слова, он не сможет выполнить то, что от него требуется.
Развитие речи — это сложный и творческий процесс, который не возможен без эмоций и
увлеченности. Обогатить память школьника количеством слов недостаточно, важно развить гибкость,
точность и выразительность. Успех развития речи заключается в постоянной, запланированной
учебной работе.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РКИ
Мамедбейли Г.А.
Бакинский славянский университет
E-mail: 1996memmedbeyli@mail.ru
Самостоятельная работа студентов представляет особый вид деятельности, в основе успеха
которой, лежит соблюдение следующих условий: мотивированность учебного процесса, конкретная
постановка цели и задач, алгоритма выполнения заданий, определения преподавателем форм
отчетности, объема работы, сроков, определения видов консультационной помощи, критериев оценки,
видов и форм контроля.
Процесс организации самостоятельной работы, подразумевает соблюдение определенных
требований, способных гарантировать ее эффективность: регулярность, системность, тщательный
контроль со стороны преподавателя, связь с основным учебным материалом.
Цель самостоятельной работы - научить студента самостоятельно работать, привить основы
самоорганизации и умения непрерывного самообразования.
Главным отличием иностранного языка от других предметов является то, что объектом усвоения
являются различные виды деятельности - чтение, говорение, слушание, письмо, единицей которых
выступает действие. Готовность обучающихся выполнять эти действия, так же является важным
компонентом успешного выполнения самостоятельной работы.
Мотивация играет важнейшую роль в процессе организации самостоятельной работы. С одной
стороны это - подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности (требования
системы непрерывного образования); с другой стороны - заинтересованности в достижении результата
самим обучающимся. Студент должен осознавать цель каждого задания, опираться на свои знания,
опыт в изучении дисциплины, а так же уметь пользоваться различными средствами.
Преподаватель в свою очередь, должен уметь правильно организовать самостоятельную работу
над языком, как во время занятия, так и во внеурочное время. Определение и осознание целей, четкая
постановка задач преподавателем становится необходимым условием для правильного построения
самостоятельной работы.
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Сотрудничество – новая форма взаимодействия между преподавателем и студентом. При
планировании самостоятельной работы преподаватель выполняет вспомогательную роль, приходит на
помощь только по просьбе обучаемого, не навязывает своего мнения.
Основная функция преподавателя – помощь студентам в развитии их навыков
самостоятельности и овладении языком в целом. Для ее реализации преподаватель должен
руководствоваться следующими задачами: изучение студенческого коллектива, индивидуальных
особенностей обучающихся; определения порядка всех возможных действий обучаемых с учебным
материалом и установление последовательности выполнения этих действий для достижения цели;
обучение работе с техническими средствами обучения.
В организации самостоятельной работы немаловажную роль играет методическое обеспечение
учащихся необходимыми учебниками и пособиями, основанными на рационально отобранном
материале, а также знание самим студентом средств обучения, умение пользоваться ими.
Методические разработки с указанием источников литературы, методические указания к
выполнению практических заданий, а так же к индивидуальным заданиям обеспечивают наиболее
высокую эффективность при выполнении самостоятельной работы, при этом выполняют и роль
руководства над ней; а также должны способствовать непрерывному развитию познавательной
деятельности в процессе изучения иностранного языка.
Таким образом, успех выполнения самостоятельной работы зависит от правильности ее
организации и выполнения всех требований, как со стороны студента, так и со стороны преподавателя.
Повышение уровня эффективности организации самостоятельной работы играет важную роль в
процессе обучения иностранному языку, так как сегодня востребованы самостоятельные,
инициативные специалисты, обладающие компетентностью в своей предметной области, способные к
самосовершенствованию своей личности и самообразовательной деятельности.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРИНЦИПА ПРИ
ИЗУЧЕНИИ МОРФОЛОГИИ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
Маханькова Л.П.
Бакинский славянский университет
E-mail: www.maxankova96@mail.ru
На современном этапе жизни школы остается актуальной проблема коммуникативного и
интеллектуального развития школьников. Основные цели лингвометодики в современном курсе
русского язык – развитие коммуникативной компетенции учащихся, умение грамотно создавать
тексты разных типов и стилей речи в письменной и устной форме.
Во второй половине XX столетия известный методист М.Т. Баранов единственный, кто в своей
методологической концепции классифицирует функциональный принцип как общеметодический,
который исходит из особенностей предмета русский язык и его разделов. В учебном процессе изучение
функционального принципа является приоритетным. Функциональный принцип знакомить учащихся
с речевыми и языковыми явлениями, а также углубляет знания об особенностях употребления
грамматических форм в тексте, тем самым формируя коммуникативную компетентность учащихся.
Современный курс обучения русскому языку способствует реализации
функционального
принципа, выполняя определенные критерии. Отметим основные:
1) Введение нового содержания
в урок
грамматики-ознакомления учащихся с
текстообразующей и выразительно-изобразительной функциями грамматических форм
2) При условии типологизации текстов, используемых в обучении, ибо научность в исследовании
вопроса предполагает обобщение конкретных контекстов в определенные инвариативные типы,
представляющие систему употребления грамматических форм на уровне высшей единицы языкатекста.
Методика изучения частей речи при функциональном подходе решает следующие задачи:
1) Сформулирована система умений учащихся на основании знаний о текстообразующей
функции грамматических форм.
2) Разработана система упражнений при организации обучения на функциональной основе.
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3) Определены типы текстов для изучения частей речи на функциональной основе, чтобы их
использования в учебном процессе, особенности анализа текста на предмет функционирования
грамматических форм.
4) Предложена методика обучающего изложения с лингвистическим анализом текста в аспекте
стилистики языковых единиц.
Функциональный принцип в преподавании русского языка позволил установить соответствие
между достижениями современной русистики, в частности функциональной грамматики, и
методической системой изучения морфологии с учетом функций грамматических форм в тексте.
Функциональный подход при изучении морфологии не только обогащает грамматический строй
речи учащихся, расширяет коммуникативные способности, но и помогает развивать чувство языка
через создание искусcтвенной речевой среды с богатыми примерами реализации выразительноизобразительной функции частей речи в текстах художественного стиля, формирует языковую
личность.
МЕТОДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ
Мехдиева А.Б.
Бакинский славянский университет
E-mail: oxuedu@gmail.com
Развитие устной речи – одна из главных задач преподавания русского языка. Значение этой
задачи определяется во многом той ролью , которую выполняет устная речь в современном обществе
и в школьном учебном процессе широта аудитории мгновенно воспринимающей информацию ( через
радио, телевидение, интернет ); способность сохраняться и воспроизводиться; приближение к
письменной речи по своей содержательности и языковой нормативности; возможность
совершенствования письменной речи через руководство устной речью учащихся и др.
В основе обучения устной речи лежат следующие принципы:
- Опора на сознательное восприятие и творческое воспроизведение языкового материала,
информации ;
- Связь с жизнью и русским языком как учебным предметом ;
- Взаимосвязь слушания, говорения, чтения и письма ;
- Неразрывность содержания логической , смысловой и произносительной сторон устной речи ;
- Широкое использование ситуативного метода обучения в целях приближения речевого
общения учащихся к естественной форме высказывания и создания у них подлинных речевых навыков
, необходимых для получения образования ;
- Новизна речевого материала, вызывающего интерес к содержанию и форме речи ;
- Опережение развитием речи знаний грамматики ( развитие речи забегает несколько вперед, тем
самым подготавливает усвоение грамматики) ;
- Включение в ‘’звучащую среду’’ не только слова учителя, но и основных видов звукозаписи.
Эти принципы подразумевают руководящую роль учителя в процессе обучения учащихся,
определяет содержание устной речи, ее материал, методы обучения, учитывают способности родного
языка учащихся, интерес детей, указывают на необходимость использования в процессе обучения
современных образовательных технологий, требует, чтобы развитие речи не задерживалось уровнем
знания учащимися грамматики.
ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Мирзоева Э.И.
Бакинский славянский университет
E-mail: elviramirzayeva5@mail.ru
Проектная деятельность - новая педагогическая технология, однако она имеет большое будущее.
Исследовательская деятельность учеников по конкретному вопросу называется проектной
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деятельностью. Ценность проекта в том, что в процессе его выполнения, ученики учатся
самостоятельно получать знания, а также она имеет коммуникативную особенность.
Метод проектов один из эффективных способов решения задач, которые связаны с оптимизацией
учебного процесса по иностранным языкам.
Выделяются нижеследующие типы проектов:
I. Языковые или лингвистические:
- Обучающие (языковые) проекты. Эти типы проектов формируют определённые речевые
умения и навыки.
- Лингвистические изучают и анализируют языковые явления (неологизмы, идиомы, поговорки).
- Филологические типы изучают литературные исследования и этимологию слов.
II. Страноведческие:
- Историко-географические посвящаются истории определённой страны или местности.
- Этнические изучают традицию, этнический состав народа, также культурные особенности
различных народов.
- Целью политических проектов является ознакомление с государственным устройством, с
политическими партиями, со средствами массовой информации, а также изучение искусства,
литературы, культуры страны изучаемого языка.
III. В ролево-игровых проектах участники выступают в роли различных литературных образов
или вымышленных героев, которые воспроизводят деловые и общественные отношения, задуманные
участниками. Несмотря на то, что этот вид проектов отличается высокой степенью творчества, однако
основной деятельностью является ролево-игровая.
Проектная методика предоставляет педагогу преимущество включить учеников в живое
общение, которое опирается на исследовательскую и коллективную работу. Тема проектной работы
соответствует интересам учащихся. Итак, проектная деятельность-это целенаправленная и
самостоятельная деятельность учащихся, которая осуществляется под контролем учителя и
направляется на решение исследовательской проблемы.
СИСТЕМА СРЕДСТВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К
ЧТЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ БИОГРАФИЙ
ПИСАТЕЛЕЙ
Мусаева А.И.
Бакинский славянский университет
E-mail: musayevaa3@gmail.com
Несмотря на технологические новшества, литература до сих пор сохраняет свою значимость,
потому что именно с литературы начинается формирование высокоморальной личности, чувства
эмпатии. Литература помогает воспитать личность, воспринимающую счастье и переживания другого
человека, как свои собственные, т.е. личность, умеющую сопереживать. В наше время это очень
актуально, так как с развитием технологии люди начали терять нравственные и духовные ценности.
Учащие, получающие огромный поток информации из СМИ, интернета перестали читать вовсе или же
знакомятся с кратким содержанием изучаемых произведений. Поэтому остро стоит вопрос, как
вернуть школьникам интерес к литературе, как помочь осознать современным учащимся значимость
книги в их жизни, как сформировать профессиональных читателей? Ведь именно чтение, как вид
познавательно-информационной деятельности способствует формированию личности.
Несмотря на возникшие проблемы, у каждого учителя имеются свои методы, чтобы поднять
интерес у учащихся к произведениям художественной литературы и вернуть им любовь к чтению.
Среди многочисленных приёмов и методов, которые содействуют активации читательской
деятельности школьников, большую роль играет изучение биографий писателей. Жизненный пример
художника слова как неотъемлемая часть его наследия оказывает существенное влияние на
формирование духовных ценностей у школьников, становление их мировоззрения.

446

Magistrantların XXI Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2021-ci il
Начиная с 5-ого класса, учащиеся начинают знакомство с жизнью и творчеством писателей.
Если вначале это узнавание имён авторов, то потом знакомство с отдельными эпизодами из жизни
авторов художественных текстов. При этом важную роль играет правильный отбор биографического
материала. Необходимо учитывать и возрастные особенности, и интересы учащихся при выборе тех
или иных эпизодов из биографии художника слова. Учитель должен ясно представлять, какое
эмоциональное воздействие может оказать на школьников то или иное событие жизни писателя или
определённый этап его биографии. Информация о писателе должна быть объективной, а форма
изложения понятна и доступна.
Учитель может использовать различные методы для достижения поставленной цели, среди
которых можно назвать организацию обмена читательским опытом между учителем и учащимися;
проведение внеклассных чтений; создание учениками презентаций, иллюстрирующих жизненный
путь писателей; подготовку специальных заданий, стимулирующих развитие интереса к чтению через
изучение биографии писателя.
ЗНАЧЕНИЕ БИОГРАФИИ ПИСАТЕЛЯ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ
ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Мусаева А.И.
Бакинский славянский университет
E-mail: musayevaa3@gmail.com
Чтение – это важный элемент культуры, и читающее общество является мыслящим обществом.
В настоящее время большой проблемой является снижение интереса к чтению, но нельзя отрицать тот
факт, что книги играют важную роль в формировании и развитии личностно-индивидуальных черт
человека. Для повышения интереса к чтению разрабатываются всевозможные программы, проводятся
мероприятия, конференции, посвящённые этой теме. Нужно отметить, что основной задачей учителей
литературы в школе является создание крепкой базы читательской культуры и её развитие. Решению
этой задачи помогает знакомство с биографией писателя, которое, по мнению многих литературоведов
и методистов, оказывает большое влияние на повышение заинтересованности учащихся в чтении
художественных текстов. Следует отметить, что решение этой сложной проблемы требует
кропотливой работы, разработки новых методических приёмов и средств.
Использование уже имеющихся средств и методов и разработка новых подходов к решению
вышеназванной проблемы должны способствовать развитию интереса школьников к чтению: через
заинтересованность личностью писателя подвести учащихся к желанию прочесть его произведения,
познакомиться с его творчеством. Таким образом биографический материал подготавливает встречу
учеников с текстом художественного произведения. Важным моментом является использование
материала не просто справочного характера, а разной направленности. Следует выбирать из
биографии писателя самые яркие, эмоциональные моменты, вызывающие сопереживание. Для
наибольшей наглядности использовать технические средства на уроках литературы.
Разноаспектный биографический материал предоставляет возможность для формирования
информационных навыков, помогает оценить роль и место того или иного автора в историколитературном процессе, увидеть его творчество на мировом литературном процессе.
При соблюдении условий отбора материала по биографии писателей необходимо выстраивать
методическую работу таким образом, предлагать такой материал, чтобы изучение литературного
произведения было глубоким. Для этого: а) учитывать интересы школьников к различным фактам
биографии писателя; б) при знакомстве с жизнью писателя показывать учащимся лишь правду, что
подразумевает знакомство детей с разными точками зрения на факты биографии; в) чётко очерчивать
круг явлений и фактов, постепенно вживаясь в личность писателя; г) излагать биографию писателя на
простом и понятном языке; д) совмещать на уроках как традиционные, так и инновационные формы
подачи материала; е) стимулировать самостоятельную исследовательскую работу учащихся.
Чётко разработанная методическая система средств окажет, несомненно, положительное
влияние на возникновение и упрочение интереса к личности писателя, к его биографии, будет

447

Magistrantların XXI Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2021-ci il
способствовать активации процесса чтения художественных текстов, будет стимулировать научноисследовательскую деятельность учащихся, поможет развить их литературно-творческие способности.
Через изучение биографий писателей реализуется концепция духовно-нравственного воспитания.
ВЛИЯНИЕ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Насибзаде Н.В.
Бакинский славянский университет
E-mail: nasibzada1999@icloud.com
Речь — один из могущественных факторов и главных причин развития. Правильное
формирование личности дошкольника, в первую очередь зависит от развития у ребёнка грамотной
речи. Чем грамотнее и свободнее речь у дошкольника, тем проще ребёнку самовыражаться, тем
динамичнее уточняется его психическое становление, тем легче удаётся ему войти в контакт с
окружающими. Дети с недостаточными речевыми способностями испытывают затруднения в
овладении понятиями, не могут делать анализ, неверно воспринимают информацию при общении с
окружающими.
Нарушения речевого развития речи влияет на общее развитие дошкольника, не удаётся ему
нормально общаться и играть со сверстниками и взрослыми, затрудняют познание окружающего мира.
Виды нарушений устной речи: заикание – нарушение темпa, ритмической организации речи; дислалия
– нарушение произносительной стороны речи при обычном слухе; ринолалия – нарушение тембра
голоса.
Причинами нарушения речи могут являться травмы во внутриутробном периоде, родовая травма,
замедленное психофизическое развитие, двуязычие в семье и самое главное невнимательность
родителей к своим детям. При нарушении речи у дошкольника снижается самооценка и у него
появляется закомплексованность, закрытость, негативное отношение к окружающим. Дошкольники с
речевыми нарушениями, как правило, либо стараются меньше говорить, либо замыкаются совсем и не
хотят общаться со сверстниками. И это приводит к нарушению одна из основных функций речи –
коммуникативная и это затормаживает речевое развитие. Ребёнок с правильной речью в дошкольном
возрасте усваивает необходимые для учения в школе словарный запас, и языковые грамматические
формы, подготавливаются к овладению звуковым и морфологическим анализом слов. Но у детей с
речевыми нарушениями эти процессы замедляются, и это влияет на формирование личности
дошкольника. Ребёнка, неправильно выговаривающего звуки, в детском коллективе часто
высмеивают, и это приводит к психологическим проблемам. В дошкольном периоде заканчивается
длительный и трудный процесс овладения речью.
Если ребёнок затрудняется передать свою мысль, ему надо спокойно подсказать. После того как
взрослые помогают и подсказывают правильный вариант, ребёнок охотно повторяет за взрослыми, но
это он должен делать по собственному желанию. Требовательность сердит, расстраивает ребёнка,
может вызвать молчаливость, даже отвращение к речи. Основными задачами развития речи в
дошкольный период — воспитание звуковой культуры речи, обогащение словарного запаса, так же он
должен уметь правильно использовать слова в нужный момент. Все эти задачи имеют целый круг
проблем, который необходимо решать параллельно и своевременно.
Нарушения в звукопроизношении указывает на то, что у дошкольника в будущем появится
трудности в школе. К тому же, ребёнок с не правильной речью не уверен в себе, не хочет общаться со
сверстниками и взрослыми. Правильная и грамотная речь не передается по наследству, а ребёнок к
этому учится у окружающих его взрослых. По этой причине очень важно, чтобы ребёнок с момента
рождения слышал чёткую, грамотную речь. Семья обладающая речевой культурой формирует у
ребёнка тот же тип общения. Поэтому за правильное формирование личности дошкольника большая
ответственность лежит на родителях. Родители должны понимать, какое большое значение имеет для
дошкольника речь старших, и должны знать, как правильно нужно разговаривать с ребёнком.
Родители должны общаться со своими детьми, побуждать их отвечать на вопросы и с помощью
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общения у ребёнка развивается речь. Дошкольник с раннего возраста должен слышать чистую и
чёткую речь, на основе которой формируется его собственная речь.
Нарушение речи говорит о том, что дошкольник испытывает определённые психологические
трудности. Нарушение в речи плохо влияет на развитие личности ребёнка. Любое речевое расстройство
обязательно отражается на общении человека с другими людьми. И в основном показывает себя тогда,
когда в результате нарушенного произношения, речь звучит невыразительно, некрасиво или
недоступно. И это может утомлять собеседника и вызывать отрицательную реакцию. Сейчас большое
внимание уделяется проблеме раннего диагностирования и коррекции отклонений речевого развития
у дошкольников. Если вовремя помочь дошкольнику, использовать постоянно все способы развития
речи, эти трудные проблемы можно успешно решить. Работая с дошкольниками, имеющими речевые
нарушения, воспитателю следует учитывать кроме индивидуальных особенностей также и их речевые
нарушения.
Дети — наше будущее! Забота о ребёнке является главным долгом педагогов и родителей.
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ РЕШЕНИЮ ПРОСТЫХ ЗАДАЧ НА СЛОЖЕНИЕ
И ВЫЧИТАНИЕ
Насирли И.Я.
Бакинский слвянский университет
E-mail: nasirli2012@yandex.ru
Новые стандарты дошкольного образования ставит перед учителями новые требования. Целью
программы дошкольного образования является не только обогащение в процессе обучения детскую
память информацией но и развитие мышления, личных качеств и способностей приобретения навыков,
необходимых для жизни.
В принятом документе о дошкольном образовании (с 2017 года) даются общие результаты
обучения детей дошкольного возраста. Результаты даются для средней, большой и для дошкольной
группы:
«...Общие результаты обучения для средней группы (3-4 года): выполняет математические
операции в 3-х кругах с предметами;
...Общие результаты обучения в большой группе (4-5 лет): выполняет математические операции
в 5 кругах с предметами;
...Общие результаты подготовки дошкольной группы (5-6 лет): выполняет математические
операции в 10 кругах с предметами».
Эти требования обеспечивают физическую и психологическую подготовку детей к школе. Для
закрепления приобретенных знаний по теме арифметические действия используются задачи. Начиная
с средней группы предлагаются простые задачи на сложение и вычитание. Обучение сложению и
вычитаниею является основной частью программы дошкольного образования. Для закрепления этих
навыков используют простые задачи.
Исследования показывают, что дети, которые не понимают смысл этих действий сталкиваются с
трудностями при решении задач. В связи с этим первые несколько месяцев учебного года должны быть
посвящены формированию умения выполнять действия сложения и вычитания с числами. Дети
должны иметь твердое понимание того, что такое число и что оно представляет собой в процессе
сложения и вычитания. Часто методисты расходятся во мнениях о том, следует ли обучать сложению
и вычитанию. Дети в дошкольном возрасте путают действия сложение и вычитание, если не имеют
сильной базы. Можно учить сначало сложению, а затем перейти на вычитание.
Для закрепления умений и навыков сложения и вычитания чисел надо переходить на решение
простых задач используя вначале предметы: например можно дать ребенку 5 кубиков. Один ребенок
делит их на две части и скрывает одну часть. Другой должен угадать, сколько кубиков во второй части:
2 кубика, так как 2 плюс 3 будет 5.
На следующем этапе можно нарисовать предметы, чтобы показать, например, что 4 плюс 1
равно 5 и т.д. Дальше можно перейти на абстрктные задачи.
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Понятно, что что пятилетним детям нужно много практики, чтобы овладеть навыками сложения
и вычитания. Эти навыки должны быть повторены и усилены с большим количеством занятий. Дети
должны использовать эти навыки в своей повседневной жизни.
Итак, чтобы уметь решать простые задачи на сложение и вычитание, дошкольники должны
-уметь считать, по крайней мере до 10;
-уметь распознавать цифры 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9;
- уметь правильно подсчитать данное количество объектов (не менее 10);
- должны уметь сопоставить число с подсчитанным предметом;
-используя некоторые счетчики или объекты, дети должны уметь показать, что такое число.
(Число 4, означает четыре объектов);
-уметь записывать числа (иногда бывает, что ребенок может показать три объекта и четыре
объекта и правильно посчитав их, получить семь, но не знать как выглядит число 7).
Умение самостоятельно решать задачи поможет ребенку развивать внимание, речь, умение
аргументировать свои высказывания, развивать логическое мышление, воспитывать любовь к
математике, желание заниматься и узнавать новое.
ТВОРЧЕСТВО Л. Н. ТОЛСТОГО В ШКОЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ: СРАВНИТЕЛЬНОИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Рзаева С.С.
Бакинский славянский университет
E-mail: Suzie_Q9@mail.ru
Произведения и рецензии Л.Н. Толстого давно стали неотъемлемой частью школьной
программы старших классов по историко-литературной тематике. Произведения Толстого (полностью
или частично) еще при жизни автора входили в круг читателей детей и юношества, были предметом
обсуждения в литературных беседах.
Материалы о Л.Н. Толстом и его произведениях включены в антологии, учебники, методические
указания и учебники для самостоятельной работы.
Например, в учебник «Русской хрестоматии» А.Д. Галахова вошли отрывки из повести
«Отрочество» Толстого. В других учебниках, изданных в последующие годы, в качестве наглядных
примеров показаны отрывки из различных произведений автора, в том числе из романа «Война и мир».
Позднее в учебниках по истории русской литературы появились главы о различных
произведениях Л. Н. Толстого (сначала небольшие, потом достаточно большие). Сведения о писателе
вошли также в произведения В. П. Острогорского «Русские писатели как учебный материал для уроков
с детьми» (1874 г.), «Двадцать автобиографий образцовых русских писателей» (1890 г.).
Таким образом, в первые десятилетия ХХ века школа приобрела опыт изучения произведений
Л.Н. Толстого. Педагоги языков уделяли большое внимание организации выразительного чтения,
устного перевода, внеклассного чтения и внеклассных мероприятий (литературные встречи, беседы,
выступления и т. д.).
Что касается анализа творчества Л. Н. Толстого в дореволюционной школе, то можно с
уверенностью сказать, что роман автора «Война и мир» возглавляет этот список. Произведения автора,
прежде всего роман «Война и мир», в основном соответствовали реализации учебных задач при
изучении курса русской литературы, написанных многими учителями и учеными второй половины
XIX века. Таким образом, О.Ф. Миллер отстаивал в учении «исторический принцип» нашей
органической связи с прошлым, нашу полную зависимость от великой целостности, именуемой
народом, и в то же время сознательное влечение к этой целостности, развивая наше понимание
желания.
Подходы к анализу романа «Война и мир» были связаны с формированием новых литературных
школ, в которых нашли отражение культурные, исторические и психологические аспекты. «Война и
мир», как и другие произведения русской литературы, - «художественное выражение мыслей и чувств
известного человека». Суть романа, основная часть разделов, приведенных в учебниках, была
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посвящена нравственному поиску героев, отражению авторского мировоззрения в романе, описанию
национальных, сословных, семейных «тенденций».
Отдельно следует отметить причины методологического толкования творчества Льва Толстого:
 Прежде всего следует отметить, что во второй половине XIX века проявилась этикоэстетическая направленность в преподавании литературы, что и было у многих педагогов, В.П.
Острогорского, В. Я. Стоюнина поддержанного преемниками А. И. Незеленова.
 Вторая причина заключалась в том, что тематика и язык работ автора хорошо подходили к
контексту логического и стилистического анализа, который преобладал в учебных программах,
направленных на знакомство студентов с примерами описания, рассуждения и повествования.
 Третья причина заключается в том, что некоторые произведения автора написаны специально
для чтения детьми или предназначены для детей или юных читателей. Например, многократно
издаваемые «Новая азбука» (1875 г.), «Азбука» (1872 г.), «Русские книги для чтения» (1875 г.), мы
можем показать, что эти книги являются наиболее ценными для учителей, которые еще занимаются
своим начальным образованием. методы обучения остается материальным.
Понятно, что практика усвоения и преподавания произведений Л. Н. Толстого учителями в
первой половине XIX - XX вв. требует современного развития и современной интерпретации в этой
области, что частично делается авторами современных учебников литературы для
общеобразовательной школы.
УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
Халилова А.Э.
Бакинский славянский университет
E-mail: aytekinxelilova0606@gmail.com
В области преподавания русского языка как иностранного одной из актуальных проблем
является решение вопроса обеспечения студентов учебным материалом.
Преподавание русского языка за короткий срок времени должно приобщить студентовиностранцев к коммуникации, знакомить со спецификой разговорной речи. С этой целью методические
разработки учебников и учебных материалов по русскому языку, в первую очередь, должны отражать
коммуникативную направленность обучения. При преподавании языка иностранной аудитории
объектом изучения должна быть речевая деятельность, а сам язык должен являться основой речевой
деятельности. Студенты должны приобрести способность участвовать в языковой коммуникации на
русском языке.
Учебники и учебные материалы играют важную роль при обучении языку. Успех обучения
зависит от того, насколько правильно подобран материал, насколько методически целесообразно он
изложен, насколько правильно отобран лексический и грамматический материал и правильно
построена система упражнений по развитию речи.
Для правильного определения содержания учебного материала основой являются: 1) подбор и
систематизация тематики; 2) правильное определение тематики предстоящей работы; 3) речевые
ситуации, типичные для этой тематики; 4) типы языковых сообщений; 5) типы языковых средств.
Все эти требования при составлении учебного материала являются очень важными для
активизации речи учащихся. Проблема отбора текстов тоже очень важный момент при определении
тематики учебного материала. Прежде всего, надо отметить то, что сам текст должен быть объектом
изучения.
При преподавании русского языка как иностранного особенно важно методически правильно
организовать материал: тексты должны отбираться именно по тематическому принципу, так как это
способствует накоплению лексики, а грамматический материал здесь можно подавать свободно.
Последовательность подачи грамматического материала в этом случае также определяет сам текст. И
грамматика в силу этого изучается «по мере встречаемости» в тексте, что не способствует системности
в подаче грамматических явлений. Основные требования к тексту: 1) текст должен представлять
коммуникативную ценность; 2) текст должен вызвать интерес учащихся; 3) текст должен нести
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основную информацию, стилевую принадлежность, логическую четкость; 4) текст должен отражать
основные стилистические особенности языка.
В условиях иностранной аудитории прежде всего нужно формировать у студентов навыки
построения связной монологической речи. Умение построить монологическое высказывание
необходимо для того, чтобы студенты могли участвовать в беседах, дискуссиях, дебатах и умели
свободно передавать свою мысль.
Учебный материал должен подаваться таким образом, чтобы с первых занятий студенты
научились строить собственное высказывание подобно предложенному учебному тексту. Содержание
текстов, их структурно-композиционный состав и языковое оформление являются для студентов
ориентирами для правильного построения собственного высказывания.
В учебный материал следует включить упражнения и тексты, которые могут вызвать у студентов
их определенные потребности в использовании русского языка как средства общения и познания.
Учебники или учебные материалы, написанные без учёта всех вышеназванных требований,
будут не только неэффективными, но могут даже оттолкнуть от русского языка людей, желающих
изучать его.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Халилова А.Э.
Бакинский славянский университет
E-mail: aytekinxelilova0606@gmail.com
Средства обучения – обязательный элемент оснащения образовательного процесса. Наряду с
целями, содержанием, формами и методами обучения средства обучения являются одним из главных
компонентов дидактической системы. Главная задача учителя заключается в том, чтобы сделать
предмет интересным для учащихся.
В современной образовательной системе важное значение имеет процесс информатизации, и
поэтому в условиях появления новейших информационно коммуникационных технологий и
электронных средств обучения необходимо использовать на занятиях мультимедийные средства, что
оказывает большое влияние на повышение мотивации учащихся. Изменения в системе высшего
образования связаны с инновационными технологиями. Всемирная информационная сеть позволяет
сделать процесс обучения наиболее эффективным. Использование компьютерных технологий
помогает быть студентам более самостоятельными.
Для успешного достижения развития речевых навыков студентов преподаватель должен
овладеть новыми методическими подходами в обучении, уметь организовать правильную и
систематическую работу с интернет-ресурсами. При такой форме работы творческий потенциал
студентов раскрывается шире, нежели при традиционной системе обучения.
Существуют следующие формы использования новейших технологий при обучении русскому
языку: создание различных презентаций по развитию речи; работа с интерактивной доской;
выполнение заданий на основе аудио видеоматериалов; работа с сайтами, которые ориентированы на
обучение русскому языку; использование электронных энциклопедий и словарей; дистанционное
обучение языку; ипользование интерактивной доски.
Использование интерактивной доски на уроках по развитию речи, повышает активность
учащихся на уроке. Однако построить весь урок с использованием интерактивных средств
невозможно. Втаком случае учащиеся потеряют интерес и данное средство обучения не будет на
столько привлекательным для них, как было раньше. Программное обеспечение интерактивной доски
позволяет вовлечь всех учащихся в активную работу на практических занятиях, позволяет активно
выполнять индивидуальные и групповые упражнения.
В результате использования в работе этих электронных образовательных ресурсов:
- повышается качество обучения;
- активизируется интерес у школьников к учебным предметам;
- повышается мотивация;
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- ученики получают возможность для формирования действий самоконтроля; повышается
стремление к совместной работе у всех участников образовательного процесса: детей, родителей,
учителей;
- учащиеся владеют механизмом анализа, поиска и сбора информации, умеют зрительно
воспринимать выражение идей, понятий и процессов.
Целенаправленное и правильное применение интерактивных средств обучения русскому языку
помогает разнообразить образовательный процесс, сделать более эффективным сам процесс
образования и познания.
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VI BÖLMƏ
AZƏRBAYCAN MULTİKULTURALİZMİ

ZAQATALA RAYONUNDA YERLƏŞƏN ÇÜDÜLÜ BİNƏ ALBAN MƏBƏDİNİN TƏSVİRİ
Adgözəlova A.R.
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: aliya.adigozalova@mail.ru
IV əsrin əvvəllərində Qafqaz Albaniyası tarixin yeni mərhələsinə qədəm qoyur. Bu mərhələdə
xristianlığın dövlət dini kimi qəbul edilməsi faktoru mühüm yer tuturdu.
Albaniyada ilk xristian kilsələri Xristianlığın ölkədə rəsmi dövlət dini kimi qəbul edilməsindən çoxçox əvvəllər tikilib.
Alban memarlıq sənəti özünəməxsus mürəkkəb koloriti, texnikası, təkrarolunmaz gözəlliyi və üslubu
ilə həmişə maraq doğurmuş və seçilmişdir. Həmişə diqqət çəkən yenilik öz məzmununa görə maraq
doğurduğundan digər Qafqaz xalqları da qədim alban mədəniyyətindən faydalanaraq özlərinin memarlıq və
mədəniyyətlərini inkişaf etdirmişlər.
Alban memarlığında mövzu etibarilə günbəz memarlığı rəngarəng, konstruktiv həllinə görə mürəkkəb,
dekor tərtibatına görə isə ilk orta əsrlərdə formalaşmış prinsipləri davam etməklə Qafqaz Albaniyası
memarlığının daha yüksək inkişaf mərhələsini təşkil edir. İlk orta əsrlərdə günbəz inşası sahəsində əldə edilmiş
zəngin təcrübə, möhkəmlənmiş Alban dövlətini və gücünü vəsf etməyi tələb edən tarixi-siyasi şərait XI-XVI
əsrlərdə günbəz memarlığının sürətlə inkişaf etməsinə şərait yaratdı. Bu dövrdə bir neçə memarlıq
kompozisiyasında məbədlər tikilirdi.
Dövrümüzə gəlib çatmış çoxsaylı monumental memarlıq abidələri Alban memarlarının yüksək
sənətkarlıgından xəbər verir. Bu dövrün memarlığı haqda zəngin və hərtərəfli məlumatı müdafiə və dini
tikililəri verir. Alban memarlığının müəyyən bir hissəsinin Zaqatala ərazisində yerləşmiş nümunələri haqda
məlumatları bir sıra elmi mənbələrdən və arxeoloji tapıntılardan almaq mümkündür. Zaqatala ərazisində
Qafqaz Abaniyasının dini abidələri əsasən IV-XVI əsrləri əhatə edir. Çox nefli, bazilikalı, bir zallı, tağ tavanlı,
dairəvi plan quruluşlu dini məbədlər Zaqatalanın bir sıra kəndlərində səpələnmişdir. Müxtəlif tipli xristian
abidələri, qalalar, kilsə və sövmənişinlər bölgənin əyalətlərində çətin relyefdə, meşəlik ərazilərində
qalmaqdadır. Rayonun əsasən kəndlərində qalmış Alban abidələrinin maliyyə çətinlikləri üzündən yenidən
bərpası mümkün olmasa da, qismən də olsa qorunması sahəsində müəyyən işlər görülmüşdür.
Zaqatalanın dövrümüzə gəlib çatmış çoxsaylı mönumental memarlıq abidələri Alban memarlarının
yüksək sənətkarlığından xəbər verir. Bu dövrün memarlığı haqda zəngin və hərtərəfli məlumatı müdafiə və
dini tikililəri verir.
Xaçvari-günbəzli kompozisiya alban-xristian memarlığında sonrakı dövrdə də istifadə olunurdu.
Zaqatala rayonundakı Çüdülü-Binə yaşayış məntəqəsində yerləşən kilsə həm tikinti texnikasına, həm də
memarlıq üslubuna görə Kürmük məbədi ilə eyni memarlıq tipinə aiddirlər. Maraqlı nüans budur ki, bu iki
məbəd bişmiş kərpicdən tikilmiş nadir kilsələrdəndir.
Zaqatala rayonunda bu dövrdə inşa olunmuş xristian məbədlərindən yalnız Çüdülü-Binə kəndindəki
XVI əsrə aid edilən eyni adlı məbəd dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır. Xalq arasında tikili “Pəri qala” adı ilə
də tanınır. Lakin tikilinin plan quruluşu və ibadət üçün istiqamətlənmiş altarı onun məhz dini tikili olmasını
sübüt edir. Qeyd etmək istərdim ki, xalq arasında “qala” kimi qeyd edilən dini abidələr, dövrünün müdafiə
tikililəri kimi də istifadə olunmuşdur. Möhkəm konstruksiyalı, iri həcm-məkan tutumlu bu tikililər düşmən
hücumları zamanı “Allah evi” kimi Allaha pənah aparmaqla əhalinin sığınacağına çevrilmişlər.
Çüdülü-Binə kilsəsinin kompozisiyası kvadrat şəkilli olmaqla günbəz konstruksiyalıdır. Planın xaç
şəklini künclərdəki yerləşkələr yaradır. Məbədin şərqində yarımdairəvi apsidalı altar yerləşir. Altar bir, yan
yerləşkələr iki pəncərə vasitəsilə işıqlandırılır. Məbədin şimal və cənub istiqamətlərinə də belə pəncərələr
açılır. Gümbəz və tağ-tavanı saxlayan çatma tağların lanset formasında olması İslam memarlığının təsirini
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aydın formada göstərir. İslam memarlığının təsiri abidənin digər hissələrində də hiss olunur, daha dəqiq tikinti
texnikasında, gümbəzin keçid konstruksiyasında, fasadların hissələrində və xüsusilə də gümbəzin özündə.
Məbədin gümbəzi çox hündür baraban üzərində yüksəlir və formasına görə səkkizbucaqlı İslam dini
abidələrini xatırladır. Tağlar öz növbəsində hündür barabanı, baraban isə səkkizguşəli gümbəzi saxlamışdır.
Gümbəz 1971-ci ilə kimi salamat qalmışdır. Kiçik hücrələrə giriş iki istiqamətdən çatma kiçik tağlarla həll
olunmuşdur. Kilsə bütöv kərpicdən ( 22x22 sm ) inşa olunub və öz quruluşuna görə kvadrat formasına yaxındır.
Məbədin hər küncündə yerləşən dörd yan otaq ona xaçvari görünüş verir. Məbədin şərq hissəsində qurbangah
apsidlə bitir və mərkəzi hissədə həcmli gümbəzlə tamamlanır.
Gümbəzli, xaçvari plan quruluşlu Alban-xristian məbədlərindən olan Çüdülü-Binə məbədi ilkin feodal
dövrü dini abidələrindən bəhrələnsə də, həcm-fəza tutumu, mürəkkəb plan quruluşu və İslam dini abidələrinin
elementləri ilə digər analoji alban məbədlərdən fərqlənir.
AİLƏ PLANLAŞDIRMASININ SOSİAL PROBLEMLƏRİNİN TƏHLİLİ
Heydərova N.M.
Naxçıvan Dövlət Universiteti
Ailə planlaşdırılmasının sosial problemlərinin təhlili sosial işin əsas aspekti kimi çox önəmli rol oynayır.
Sosial işin bilavasitə praktiki qnesoloji funskiyaları ilə əlaqəli olan ailə planlaşdırılmasının sosial
problemlərinin təhlili, müasir dövr sosiologiya və bu sahəyə aid tibbi sosial işin əsas tərkib hissələrindəndir.
Ailə planlaşdırılmasının sosial problemlərinin təhlilində əsas metodologiya analiz, sintez, ümumidən xüsusiyə
doğru induksiya və deduksiyadır. Buna görə də sosiologiyanın ailəyə verdiyi təriflə ailə planlaşdırılmasının
sosial problemlərinin təhlilinə başlaya bilərik. “Ailə – kiçik bir dövlətdir”. Bu ifadə nə vaxt deyilib, dəqiq bilən
yoxdur, amma mahiyyəti hər zaman, bütün məqamlarda dəyişməzdir. Öz qayda-qanunları, adətləri ilə
fərqlənən ailələr ümumilikdə həm də oxşardır. Bu bənzəyiş bəlkə də əsrlər boyu qoruna-qoruna gələn adətənənələrimizə bütün ailələrdə qanun kimi riayət edilməsindən doğur. Son onilliyin timsalında isə “ocaq” kimi
formalaşan ailələrin çox vaxt heç nədən soyuduğunun şahidi oluruq. Əlbəttə, zaman keçir və onun diqtəsi
həyatın hər sahəsinə olduğu kimi, ailələrə də təsirsiz ötüşmür. Qərbə açılan qapılar şərq ailəsinin içindən keçir.
Əvvəllər adət-ənənələrimizə qeyd-şərtsiz əməl edən gənclər müasir dünyanın təsirindən, qərbləşməsindən
ailəyə ikinci dərəcəli məsələ kimi yanaşırlar. Təbii ki, qərb ailələri haqqında şübhə yaratmaq istəmirik, sadəcə
onlardan fərqli şərqli mentaliteti deyilən bir nəsnə var ki, onu qorumağa hamımız borcluyuq. Əvvəllər ailənin
dağılmasına, boşanmağa faciə kimi yanaşanlar bu gün çox tez ailəsini dağıdır, bir-birindən ayrılırlar. Səbəb?!
Çox sadədir. Bir vaxtlar yaranmış söz-söhbətlər, çatışmazlıqlar, ağsaqqal, ağbirçək məsləhəti ilə yoluna
qoyulurdusa, indi bu haqda danışmağa belə dəyməz. Bu gün “xasiyyətin tutmaması”ndan, “birlikdə yaşamağın
maraqsız olması”ndan neçə-neçə ailənin ocağına soyuq su calanır. Kiçik problemlər qlobal bəla
səviyyəsinədək şişirdilir. Boşanmalardan itirən isə valideynlərindən birini həyatda ikən itirən övladlar olur.
Uşaqsız ailələrdə isə ən böyük faciə baş verir: ailənin məhz nəsil artırmaqdan ötrü qurulduğunu bir daha yəqin
edib, öz həyatının mənasızlığını görmək, zənnimizcə, kimsəyə xoş gəlməz. Gənclər ailə qurmazdan, bu
“dövlət”in varlığına son qoymazdan öncə psixi cəhətdən möhkəmlənməli, onlara tibbi anlayışlar, hüquqi
məsləhətlər verilməli, ailənin uzunömürlüyünü qorumaq üçün mütəxəssislərdən məsləhətlər alınmalıdır. Şərq
ailəsinə məxsus qaydalara onu qəbul edərkən sonadək riayət edilməli, bir-birinə inam olmalıdır. Bu, əlbəttə,
heç bir rəsmi qanunla təsdiqlənmir. Amma bunları bilməli və mentalitetimizdən irəli gələn atribut kimi ailə
həyatımızda tətbiq etməliyik.
Zənnimcə, gənc ailənin problemlərinin yaranmasına başlıca səbəb qayınana-gəlin problemi, rezus
faktor, dünyagörüşün üst-üstə düşməməsi, kənar müdaxilə, oğlanın ailə həyatına hazır olmaması, övladın
olmaması, qısqanclıq, inamsızlıq, maddi vəziyyətin ağırlığı və s. Təcrübə göstərir ki, ailənin dağılmasına qızın
yeni mühitinin onu qəbul etməməsi də səbəb olur. Ana ilə həyat yoldaşı arasında yaranan xoşagəlməz
münasibətlərin öhdəsindən gələ bilməyən və məsələnin məcrasına düşməsində qəti mövqe göstərməyi
bacarmayan oğul sonda kənara çəkilərək ailənin dağılmasına şərait yaradır. Ailələrin birinin “demokratik”,
digərinin “mühafizəkar” olması da evliliyə son verə bilər. Tutaq ki, təhsilli, bir az ekstravaqant geyinən,
müasirliklə daha çox ayaqlaşan qız nisbətən mühafizəkar ailəyə gəlin gedir. Bu qızın hərəkətləri həmin ocaqda
tərbiyəsizlik kimi qəbul ediləcək. Bundan yaranan problemlər isə sanki partlayışla nəticələnəcək. Sonda
valideynlərin və ailənin təsiri ilə oğula təzyiq edilərək qız qarşısında şərt qoyulacaq: “Ya bizim ailənin ab-
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havasına öyrəşməli, ya da ayrılmalısan”. Bəs nə etməli? Təbii ki, seçim etməzdən öncə həm qudalar, həm də
oğlanla qız bir-birinin dünyagörüşünə, təhsil səviyyəsinə, həyata baxışlarına bələd olmalı, göstəricilərin
uyğunluğu qarşılığında izdivaca razılıq verilməlidir. Uyğunluq gözlənilərsə ailə uzunömürlü, əks halda isə
onun “süqutu” qarşısıalınmaz olur.
Ailələrin dağılmasını şərtləndirən amillərdən biri də rezus faktordur. Ananın qanının rezusu mənfi,
övladının qanında isə atasında olduğu kimi, rezus müsbət olduqda ananın qanında övladın qanına qarşı
antitellər yaranır. Birinci hamiləlik, adətən uğurlu olsa da, sonrakılarda müxtəlif formada problemlər meydana
çıxa bilir. Buradan da ailədə bir çox narazılıqlar – həkimə çox pul xərcləmək, ailənin digər övlada sahib
olmaması baxımından söz-söhbətlər yaranır ki, bu da boşanmayla nəticələnir. Bir məsələni də unutmaq olmaz
ki, məhz valideynlərdən hər birinin övladının ailə həyatına hazırlanmaması da pis sonluqla nəticələnə bilər.
Bəzən çox erkən evləndirilən oğul ailənin ilkin çətinliyi ilə rastlaşanda çiyinlərini kənara çəkir və ilk problem
qarşısında zəiflik nümayiş etdirir. Ona görə də oğulu tərbiyə edəndə onu, ilk növbələ, çətinliklərə alışdırmağa
çalışmaq lazımdır. Bu çətinliklərin yolu isə əsasən hərbi xidmətdən keçir. Təbii ki, gənclər öz seçimlərində nə
qədər israrlı olsalar da, valideynlər bu sahədə təcrübələrini əsas gətirərək işin onların dediyi kimi
nəticələnməsini arzu edirlər.
MODA İNDUSTRİYASİNDA BİOTEK
Kazımov O.S.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Unuversiteti
E-mail: orxan.kazymly.79 @mail.ru
Kostyumlarda bioformaların istifadəsinin xüsusi spesifikası təbii analoqun və insan fiqurunun, insanın
hərəkətlərinin xarakterinin, qarderob əşyasının funksional təyinatının düzgün və savadlı şəkildə
uzlaşdırılmasının zəruriliyindən ibarətdir. Həmçinin mürəkkəb vəzifə qismində kostyumun adət olunmuş
kompozisiya prinsipləri ilə bionik strukturu arasında balansın təmin edilməsi, eləcə də, formaların,
teksturaların, rənglərin uzlaşdırılması kimi məsələlər qeyd edilməlidir. Bizə artıq yaxşı tanış olan üç qrupa
bioformaların təşkiledici strukturlarının istifadəsi ilə geyimin yaradılması prinsiplərinə nəzər salaq :
1. Biomorfizm dizaynerlər tərəfindən bütün digər metodlarla müqayisədə daha çox istifadə olunur,
çünki burada yalnız vizual təhlilin aparılmasına ehtiyac yaranır. Kostyumun yaradılması üçün ilham qismində
çox vaxt təbii formaların məzh morfoloji xarakteristikaları çıxış edir. Dizaynerlər orqanizmlərin
təşkilediciliyinin həm daxili, həm də xarici strukturları təqlid edirlər, eyni zamanda mütləq şəkildə nəzərə
almaq lazımdır ki, geyimin düzgün dinamikasının yaradılması məqsədilə təqlidetmə obyektinin fəzada
hərəkətini də nəzərə almaq lazımdır. Bəzən bioformaların birbaşa istifadə olunmasına da rast gəlmək
mümkündür (arxa çantası-akvarium). Lakin daha çox təqlidetmə tətbiq olunur. Bioformaların kopyalanması
birbaşa ola bilər, məsələn: Angel Chen brendindən olan çanta-böcək, çanta-ördəkburnu, həmçinin dolayı təqlidçiliyə
də rast gəlinir–üslublaşdırma, printlərin, teksturaların, formaların istifadəsi və s. Gündəlik konstruksiya
formalarında bionika elementlərinin istifadə nümunələrinə həm bizə tamamilə adi görünən ətək-zanbağı, ətəkzıngırovu və ətək-güzül gülü, həm də aksesuarlarda təbii formaların təkrarlanmasını da (broşlar, üzüklər,
kulonlar və s.) aid etmək mümkündür. Təbiətin və bitkilərin ornamental növlərinə massmarketlərin və
butiklərin məhsullarında printlər yaxud patternlər qismində tez-tez görmək olar.
2. Biomimikriya–bir o qədər konstruksiyaların özü deyil, daha çox onların yaradılması və
təkmilləşdirilməsi nöqteyi-nəzərdən tətbiq edilməli materiallar işlənib hazırlanır. Çox güman ki, kostyumda
biomimikriyanın istifadəsinin başlıca meyarı kimi təbiətin (həm də, nəticə olaraq, kostyumun)
transformasiyalara uğramaq qabiliyyəti – funksional və vizual dəyişikliklər imkanları göstərilməlidir. Odur ki,
həm təbiəti, həm də kostyumu müxtəlif transformasiyalara uğramaq və ətraf mühitə dair uyğunlaşmaq
qabiliyyəti nöqteyi-nəzərdən dəyərləndirmək lazımdır. Belə ki, “Adidas” firması tərəfindən “akula dərisi”
kostyumu işlənib hazırlanmışdır, burada üzgüçülərin idman ekipirovkasına dair irəli sürülən bütün
hidrodinamik tələblərə riayət olunmaqla yanaşı, akula dərisinin bütün xüsusiyyətlərinin oxşarlığı təmin
edilmişdir. “Speedo” adlı Britaniya şirkəti isə akula dərisinin hidrofobluğu əsasında suyun müqavimətini
azaldan hamar səth hesabına suqaytarıcı kostyum yaratmışdır. Biomimikriyanın ən yaxşı tanınan
nümunələrindən biri geniş yayılmış və Jork de mestral tərəfindən işlənib hazırlanmış “yapışqan” tekstil
ilgəyidir, onun prototipi isə it dərisinən yapışan ayıpəncəsi çiçəyinin bəhərləri idi. Əlbəttə ki, quş lələyinin
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quruluşu əsasında yaradılmış “molniya” ilgəyi, eləcə də hamıya yaxşı tanış olan və heyvanların qorunma
mexanizmlərini imitasiya edən kamuflyaj rənglərində kostyumlar.
3. Ekosentrizm kostyumu ətraf mühitin məkanın üzvi surətdə daxil etmək imkanı verir. Ekosentrizm,
məsələn, əl əməyi ilə hazırlanan aksesuarlara, vuntajlı elementlərə, təbii parçalara, təkrar xammalın
istifadəsinə maraqların bərpa edilməsində özünü büruzə verir. Tekstilin boyanması və emalı ilə bağlı ekoloji
cəhətdən təmiz texnologiyaların tətbiqi, təbii resurslara və materiallara maksimum dərəcədə qənaət edilməsi,
eləcə də bərpa olunan və alternativ tipli materialların istifadəsi get-gedə daha geniş miqyas almağa başlayır.
Həmçinin məmulatın nə dərəcədə uzun istismar müddətinə malik olmasını da nəzərə almaq lazımdır ki,
məmulata sərf olunan xərclərin və onun həyat müddətinin davamlılığının nisbəti optimal olsun .
XX–XXI ƏSRİN MODA İNDUSTRİYASINA URBANİZASİYANIN TƏSİRİ
Kazımov O.S.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Unuversiteti
E-mail: orxan.kazymly.79 @mail.ru
Urbanizasiya həyatımıza təkcə sosial struktur kimi deyil, həmçinin dəbli istiqamət kimi daxil olmuşdur.
Urbanistik üslub – bu, üslubların qarışığı deməkdir. Burada klassik formalar idman üslubunun elementləri ilə
səsləşir. Üslub həllində müəyyənliyi izləmək şətindir, heç buna zərurət də yoxdur, çünki “urbanistik şıq” –
bizim həyatdır. Funksionallığın və maksimum komfortun yaradılması. Şəhər üslubu üçün tərtibin
(komponovkanın) və uzlaşmaların yüngüllüyü səciyyəvidir. Həmin üslubda işləyən dizaynerlər üçün
məhdudiyyətlər yaxud çərçivə hüdudları mövcud deyil. Hər şey onların fantaziyasından, ətraf aləmin
mənimsənilməsindən və hərəkət azadlığından asılıdır ki, bütün bunlardan onlar rahatlıqda istifadə etməsi
mümkündür.
Dəb dünyasında urbanizasiya yeni və köhnə dəyərlərin harmonik surətdə uzlaşdırılmasından
başlamışdır, lakin “şəhər şıq” üslubu çağdaş dəb aləmində nisbətən yeni bir istiqamətdir. Belə üslubda işlənib
hazırlanmış qarderob əşyalarını əminliklə universal adlandıra bilərik. Onlar hədsiz dərəcədə bəzək elementləri
ilə fərqlənmir, nəzərə çarpan əlavələrlə gözə dəymir. Daha dəqiq olsaq, hər şey tam əksinədir, “şəhər şıqı”
geyii kifayət qədər təvazölüdür. Müasir həyatın enerjili ritmi qarderobdan təkcə lpmfort, rahatlıq və praktiklik
deyil, həmçinin estetika və gözəllik də tələb edir.
Urbanizasiya dalğası fəal şəkildə dizaynerləri öz təsiri altına salmışdır, bu da müasir bazarda şəhər
üslubunda dəbli partlayışa gətirib çıxarmışdır. Hal-hazırda şəhər üslubu bütün məşhur geyim dizaynerləri
tərəfindən qəbul edilmişdir və yüksək dəb aləminə əhəmiyyətli təsir göstərir. Diqqətçəkən məqam bundan
ibarətdir ki, bütün digər üslublardan fərqli olaraq, haqqında danışdığımız üslub ciddi şəkildə müəyyən növ
fason və rəngləri əhatə etmir, amma, bununla yanaşı, bir sıra qarışıq üslub istiqamətləri də təklif edir.
“Urbanistik şıq” üslubunun ən parlaq nümayəndəsi Alexander Wang hesab olunur. Öz karyerasının ilk
başlanğıcından Wang şəhər mühitindən ilham alırdı. Onun kolleksiyalarında siluetdən başlayaraq, rəng
həllərinə qədər hər yerdə şəhər ruhunu duymaq mümkündür
Çağdaş həyatımızın yüksək templəri və müasir insanların aktiv fəaliyyəti zahiri görkəmlə bağlı
məsələlərin həllinə sərf edə biləcəyimiz olduqca az miqdarda vaxt buraxır. Universal təyinatlı üslublaşdırılmış
obrazların yaradılması ilə bağlı tələbat da məhz bundan qaynaqlanır, yəni söhbət həm iş fəaliyyəti, həm də
gündəlik həyat üçün eyni bərabərlikdə münasib ola biləcək obrazlardan gedir. Geyimdə şəhər üslubu (yaxud
urban style) casual və klassika kimi dəbli cərəyanların qeyri-adi qarışığından ibarətdir. Bu, biznes, ictimai
işlərlə ciddi məşğul olan, yaxud daimi hobbiya malik insanlar üçün ideal variantdır. Dəbli setlərin qurulması
səliqəsiz eleqantlıq çərçivəsində mövcud olan azadlıq və risklər prinsipi üzərində dayanır. Dəbli üslubun
əsasını klassik fasonlarda və rənglərdə hazırlanmış, eləcə də praktiklik və komfort nöqteyi-nəzərdən korrektə
edilmiş əşyalar təşkil edir. Urbanistik geyim dəbli trendlərin tətbiqi imkanını istisna etmir. Bunun nəticəsində
parlaq və eleqant luklar əmələ gəlir. Qadınlar və kişilər üçün geyimin şəhər üslubu öz fərdliliyin və
unikallığının nümayiş etdirilməsi yolu ilə onlara özünü ifadə etmək baxımdan gözəl imkanlar yaradır. Hər bir
insan yalnız özünü komfortlu və rahat hiss etdiyi geyimlərdən istifadə etmək hüququna malikdir. Bu zaman
gəlirlərin səviyyəsi və brend məmulatların olub-olmaması ümumiyyətlə heç bir əhəmiyyət kəsb
etmir. Meqapolisdə yaşayan müasir sakinin dəbli qarderobu öz sahibinin şəxsiyyətinin izlərini daşıyan
obrazların müxtəlifliyi ilə xarakterizə olunur. Hər bir əşyanı seçərkən, insan özünün xarakterinə və zövq
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üstünlüklərinə uyğun şəkildə hərəkət etməlidir.Üslubun daha vacib cəhəti çoxlaylı olmasıdır. Bu mürəkkəb,
müxtəlif və qeyri-adi komplektlər ərsəyə gətirmək imkanı yaradır. Urbanistik geyimin səciyyəvi fasonların
olan “urban style” setləri siluetin lakonikliyini və əşyaların birtonlu olmasını klassikadan iqtibas etmişdir.
“Urban style” dəbli setlər üçün parçaların seçiminə qarşı qətiyyən tələbkar deyil. Burada eyni dərəcədə təbii
və sintetik materiallardan istifadə etmək mümkündür, bəzi hallarda isə onların vahidlukda uğurla birləşdirmək
olar. “Urban” üslubuna daxil olan elementlərin əsas dəsti, “casual” üslubunu, demək olar ki, tam şəkildə
təkrarlayır.
Dəbli setləri formalaşdırmaqla, burada bijuteriyadan, şərflərdən, boğaz dəsmallardan, baş geyimlərdən,
toqqalardan, eynəklərdən kifayət qədər geniş surətdə istifadə edirlər. Bütün bu əşyalar obraza zərif, incə,
yunşaq eleqantlıq gətirir. Küçələrdə çantası olmayan şəhər sakinlərini nadir hallarda görmək mümkündür.
Urbanistik geyim komplektlərinə müxtəlif arxa çantalar, torbalar, həcmli və klassik modellər daxil
olmalıdır. Şəhər üslubu yaradıcı ideyaların həyata keçirilməsi üçün olduqca geniş meydan təqdim edir.
MEHRİBAN ƏLİYEVANIN SİYASƏTİNDƏ MULTİKULTRALİZM
Məmmədova S.İ.
Naxcıvan Dövlət Universteti
E-mail: mamedovas77@mail.com
Azərbaycan ərazisində yaşayan xalqların nəzəri və praktik baxımdan öyrənilməsi üçün onların tarix
boyu qarşılıqlı əlaqələrinə, sosial-mədəni inkişaf təcrübəsinə diqqət yetirmək lazımdır.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin dediyi kimi, “Azərbaycan onun ərazisində
yaşayan bütün millət və xalqların vətənidir”.
Multikultralizmin dövlət siyasətinə gətirilməsi Azərbaycan Respublikasını bu sahədə nümunəvi ölkəyə
çevirir. Beynəlxalq arenada multikultral ölkə olaraq adımız görülən işlər ilə ön planda çəkilir. Bu gün bu
multikultral çələngi davam etdirən şəxslər sırasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Cənab İlham
Əliyev və Birinci Xanım, Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın adı xüsusi
vurğulanır.
Mehriban Əliyeva multikultralizmlə bağlı bir çox konfrans və tədbirlərdə iştirak edib. Bu tədbirlərə
misal olaraq "Mədəniyyətlərarası dialoqda qadınların rolunun genişləndirilməsi", "Qloballaşma şəraitində
mədəniyyətlərin rolu", "Çoxmədəniyyətli dünyada sülh şəraitində birgə yaşama", "Azərbaycan- tolerantlıq
məkanı" layihələrini xüsusi qeyd etmək olar.
Mehriban Əliyevanın multikultral sferada növbəti görüşlərindən biridə Vatikanda 5-6 mart 2015-ci ildə
baş tutubdur. Görüş zamanı Roma Papası Fransisk Roma ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli əlaqələrin yüksək
səviyyədə olduğunu ifadə edib, bu münasibətlərin yaxşı perspektivlərinin olduğunu vurğulayıbdır.
Söhbət zamanı Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun son illərdə Vatikanda
həyata keçirdiyi müxtəlif mədəni layihələrin əhəmiyyəti də qeyd edilib. Roma Papası Fransisk Heydər Əliyev
Fondunun maliyyə yardımı ayırması ilə Katakombaların təmir-bərpa işlərini yüksək qiymətləndirib.
Azərbaycan ilə YUNESKO arasında münasibətlərin genişlənməsində Mehriban xanım Əliyevanın rolu
danılmazdır. YUNESKO rəsmiləri Mehriban xanım Əliyeva ilə görüşdə ölkəmizdəki abidələrin qorunması və
yenidən bərpa olunmasında maraqlı olduqlarını vurğulayıblar.
Mehriban Əliyevanın bu sahədə növbəti keçirdiyi uğurlu tədbirlərdən biridə 8-9 sentyabr 2015-ci ildə
Paris şəhərində baş tutubdur. Parisdə "Odlar yurdu Azərbaycanın müasir əsərləri" adı ilə keçirilən tədbirdə
iştirak edib, həmçinin Fransanın mədəniyyət naziri ilə danışıqlarda olub. Konfransda Mehriban
Əliyeva multikultralizm ilə bağlı görülən tədbirlərdən, sivilzasiyalar arası əlaqələrdən, mədəni müxtəlifliyin
qorunub-saxlanmasına önəm verilməsindən bəhs edib, sonda isə Azərbaycanın bu istiqamətdə hansı
platformada olması ilə bağlı məlumat veribdir.
Mehriban Əliyeva İSESCO-nun da xoşməramlı səfiri olaraq Azərbaycan tarixini, mədəni irsini,
Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq istiqamətində arasıkəsilməz fəaliyyətlər göstəribdir.
İçərişəhər, Şirvanşahlar Sarayı , Qız qalası, Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəzi UNESCO-nun
Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilib. Həmçinin, muğam və aşıq sənətimiz, “Dədə Qorqud irsi”, Azərbaycan
kəlağayı sənəti Qeyri-maddi mədəni irs siyahısına salınıbdır.
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Nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki, multikultralizmlə bağlı arasıkəsilməz tədbirlər bu günlərdədə davam
edir. Heydər Əliyev fondunun Prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə milli mədəni dəyərlərin
qorunması və dünyaya çatdırılması ətrafında geniş miqyaslı işlər görülüb. Tolerantlıq və multikulturalizm
baxımından Azərbaycanın dünya mərkəzlərindən birinə çevrilməsi prosesində Mehriban Əliyevanın böyük
təşəbbüsü danılmazdır. Dünya mədəni müxtəlifliyinə verilən tohfələrdən biridə ölkəmizdə yaşayan xalqlara
dostluq münasibətinin olması və fərqli ölkələrin tarixi, mədəni irsinin qorunması üçün maliyyə vəsaiti və s.
yardımların edilməsi buna sübut ola bilər.
İSTANBUL AVROPANIN MƏDƏNİYYƏT PAYTAXTIDIR
Nəsirova A.A.
Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: ayten.nesirova96@gmail.com
İstanbul əsrlər boyu müxtəlif mədəniyyətlərə ev sahibliyi etmiş, imperiyaların paytaxtı olmaq şərəfinə
sahib olan bir mədəniyyət mərkəzidir. Bura qitələrin, mədəniyyətlərin, sivilizasiyaların, dinlərin, keçmişin və
gələcəyin qovuşduğu nöqtədir. Avropa və Asiya qitəsində yerləşən yeganə şəhər İstanbuldur. Eyni zamanda
özündə zəngin tarixi və mədəniyyəti yaşadan və 1600 il boyunca 3 böyük imperiyanın mərkəzi kimi tanınan,
başdan-başa zəngin mədəniyyət abidələri ilə əhatə edilmiş şəhər və muzeydir. Belə ki, 330-395-ci illər arasında
Roma İmperiyası, 395-1204 və 1261-1453 illər arasında Bizans İmperiyası, 1204-1261 il lərdə Latın
İmperiyası və son olaraq da 1453-1922 illəri arasında Osmanlı İmperiyasına paytaxtlıq etmişdir.
Osmanlı İmparatorluğu 1004 ildə “Bizans”, 1116 il də “Konstantinopol” adlanan şəhəri fəth etdikdən
sonra adının nə olacağı ilə bağlı mübahisələrə girməmişdir. Osmanlı dövründə “Konstantiniyye”, “Stanpolis”,
“DerSaadet”, “Asitane”, “Darülhilafe” və “Makarrı Saltanat” da adlandırılan şəhərin adı Respublika elan
edildikdən sonra “İstanbul” olaraq qəbul edildi.
Mərmarə dənizi, Boğaz və Haliçlə əhatə olunmuş yarımadada yerləşən İstanbulun tarixi bölgələri 1985ci ildə UNESCO-nun Dünya İrsi Siyahısına daxil edilmişdir.
İstanbul tarixi beş əsas dövrə bölünür: 1. Eramızdan əvvəlki dövr; 2. Quruluş və Bizans dövrü;
3. Konstantinopolis dövrü; 4. Konstantiniyyə dövrü; 5. Müasir İstanbul dövrü.
“Avropanın Mədəniyyət Paytaxtı” adı Avropa Birliyi tərəfindən təsis edilmiş fəxri tituldur. İstanbulun
bu fəxri adı qazanması ilə bağlı layihələrin həyata keçiril məsini təmin etmək üçün xüsusi qurum yaradılmışdı.
Yaradıcılıq və yenilikçili yin təşviq edilməsi, mədəniyyət turizminə töhfə verilməsi, mədəni müxtəlifliyin
təbliği, tarix və memarlıq mirasının qorunması, sənət töhfələrinin bütün istanbul lular üçün əlçatan olmasının
təmin olunması, beynəlxalq əməkdaşlıq, Avropa ölkə ləri ilə mədəni əlaqələrin dərinləşdirilməsi və s əsas
hədəflərdən idi. 2006-cı ildə Avropa Birliyi Mədəniyyət Nazirləri Şurasının qərarı ilə İstanbulun 2010-cu ildə
“Avropanın Mədəniyyət Paytaxtı” seçilməsi elan edilmişdir.
Son illərdə İstanbulda ardı-arda aşkar edilən arxeoloji tapıntılar bəşəriyyət tarixində mühüm rol
oynayır. Yarımburqaz mağarasında tapılan daş alətlərlə ibtidai insan izlərinin 400.000 il əvvələ söykəndiyi
ortaya çıxarmışdır. Bu arxeoloji tapıntılar təkcə İstanbul deyil, bütün Mərmərə regionunun ən qədim insan
izləridir. Müstəqillik dövründən hələ öncə əsarəti altında olduğu bütün dövlətlərin paytaxt rolunu oynayan bu
şəhər, 13 oktyabr 1923-cü ildə paytaxtın Ankaraya köçürülməsi ilə bu statusunu itirmişdir. Buna baxmayaraq,
İstanbul hal-hazırda da ölkənin ticarət, sənaye, nəqliyyat, turizm, təhsil, mədəniyyət və incəsənət mərkəzi
olaraq qalmaqda davam edir.
İstanbulun Dünya Mirasları siyahısına daxil edilmiş tarixi yerləri dörd əsas bölgə ilə təmsil olunur:
Sultanahmet Arxeoloji Parkı, Süleymaniye Qoruma Bölgəsi, Zeyrek Qoruma Bölgəsi və Torpaq Divarlarını
Qoruma Bölgəsi. Bu sahələr, mədəni varlıqlarının dövrü və keyfiyyəti baxımından fərqlər göstərərək
İstanbulun şəhər tarixini ortaya qoyur.
İstanbulun ən əhəmiyyətli tarixi abidələrindən olan Ayasofya eramızın 532-537-ci illəri arasında inşa
olunmuşdur. Bu gün bəşəriyyətin ortaq mədəniyyətinə xidmət edən bina dünyanın ən qədim abidə
ziyarətgahlarından biridir. 1500 illik tarixi olan, YUNESCO-nun Dünya İrsi siyahısına daxil edilmiş Ayasofya
binası tikildikdən sonra, öncə kilsə, İstanbulun fəthindən sonra məscid, 1930-cu illərdən sonra isə muzey kimi
fəaliyyət göstərib. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan İstanbuldakı Ayasofya muzeyinin məscidə
çevrilməsi barədə fərman imzalaması ilə 2020-ci il 11 iyul tarixindən yenidən məscid kimi fəaliyyət göstərir.
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Ayasofyanın tam qarşısında yerləşən Sultanahmet Məscidi, günbəzləri, altı minarəsi və memarlığı ilə şəhərin
ən möhtəşəm tikililərindən biridir. Bundan başqa Osmanlı İmperatorluğunun inzibati mərkəzi olan Topkapı
Sarayı, Haliç, Basilica Sarnıcı, İstanbulun tarixi və mədəni bir təcrübəsi paytaxt olduğunu sübut edir.
Təxminən 380 ildir Osmanlı İmperatorluğunun inzibati, təhsil və sənət mərkəzi olan Topkapı Sarayı, indi
muzey olaraq fəaliyyət göstərir.
DÜNYA XALQLARININ DİNİ VƏ MƏDƏNİYYƏTLƏRİNİN YAXINLAŞDIRILMASI
HAQQINDA
Şamilov B. E.
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
E-mail: almaz_lak@mail.ru
Müasir dövrdə liberalizm, plüralizm, multikulturalizm elmi ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə
qarşılanıb. Bakı prosesi, Bakıda Multikulturalizm mərkəzinin yaradılması müasir tarixi hadisələrin obyektiv
nəticəsidir.
İslam dini İsa -peyğəmbəri peyğəmbər kimi qəbul edir. Mən dünyanın yeddi əsas dinləri arasında
prinsipial fərq yoxdur. Expansiya bəşəriyyətə lazım deyil, nəyin praqmatik olduğunu aşkar etmək isə lazımdır.
Ta qədimdən aqrar sahənin istehsal etdiyi məhsulları yeyir.
Azərbaycanda dünyanın bütün dini qurumları vardır təqribən. Yeddi əsas dinlər arasında prinsipial fərq
yoxdur. Bütün bu yeddi əsas dinlərdə səmaya itaət edirlər, hər dinin peyğəmbəri olur, müqəddəs kitabları olur,
ət balıq yeməklərinə üstünlük verirlər. Bircə fərq, ailə münasibətlərində olur.
İnsanların bəsirət göžünü açan fikir sahibləri peyğəmbər kimidi. Hansı dinə və mədəniyyətə mənsub
olmasından asılı olmayaraq.
Müasir Azərbaycan gəncləri ən qocaman gənclərdi, çünki bu günə qədər olan elmi mənimsəyirlər.
İnsanları cəzalandırmaq olmaz, yalnız və yalnız müalicə etmək lazımdır.
Pifaqor deyir ki, dost ikinci mən deməkdir, məcazi mənada, yəni özünüzə rəva bildiyinizi başqasına da
rəva görün. Riyaziyyatın dilində isə, dost yoxdur deməkdir. Başqa bir filosof öz əsərlərində idealizmi fəlsəfədə Platon xətti, materializmi isə Aristotel xətti adlandırır.
Müxtəlif mədəniyyətlərin və dinlərin nümayəndələri öz düşüncələrini ifadə edərək alimlik,
peyğəmbərlik məqamına çatıb. V.Hüqonun düşüncələrindən belə qənaətə gəlmək olar ki, İsa peyğəmbər kimi
fikirləşəndə Günəş daha da alışır, yəni Günəş əbədidir Yerlə və İnsanla birgə.
Ğünəş alışır İsa kimi, Məcnun kimi, Tan(q)rı kimi, Budda kimi, Azərbaycanlı və sairə kimi fikirləşib
məmlük kimi dürüstlük nöqtəsinə çıxanda Məhəmməd peyğəmbər kimi fikirləşəndə... Bunlar hamısı faktlardı,
faktı isə heç kim inkar edə bilməz.
Nizami Gəncəvi ərəbcə yazırdı ki, mən fikirlər ustasıyam, fəzilətim bir ümmandır; zamanlara və
məkanlara hökm etməyim səmadandı; mən kainat məşəliyəm, üçüncü qatda Günəş mənəm; Mən ikinci İsayam
ki xoş nəfəsim bir loğmandı.
Nəsimi yazırdı ki, zaman mənəm, məkan mənəm, zərrə mənəm, Günəş mənəm, Musaya zəban mənəm.
Xaqani Şirvani yazır ki, Mən sükutla kamala getdim. Sükutda olmaq İsa -peyğəmbərə yaxın olmaq
deməkdir. Dini, mədəniyyəti, ailəni də bir elm kimi normativ xarakterli aktlarla birgə son vaxtlar öyrənməyə
cəhd edirlər.
AZƏRBAYCANDA MULTİKULTURALİZMİN DÖVLƏT SİYASƏTİ SƏVİYYƏSİNDƏİNKİŞAFI –
HEYDƏR ƏLİYEV DÖVRÜ
Umudlu İ.M.
Bakı Dövlət Universiteti
E-mail: m.ismayilumudlu@gmail.com
Multikulturalizm modeli hər hansı bir ölkənin sərhədləri çərçivəsində müxtəlif etno-mədəni qrupların
dinc şəkildə yaşaması, öz mədəni fərqliliklərini, özünəməxsus yaşam tərzlərini rəsmən ifadə etmək, onları
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qoruyub saxlamaq kimi hüquq və azadlıqlara malik olması deməkdir.
Azərbaycanda multikulturalizm modelinin dövlət siyasəti səviyyəsində inkişafının əsasını ölkənin sahib
olduğu tarixi dövlətçilik ənənələri və onların qorunub saxlanılması, gələcək nəsillərə ötürülməsi təşkil edir. Bu
köklü ənənələrə nəzər yetirsək görərik ki, Azərbaycan tarixin bütün mərhələlərində: istər Səfəvilər dövlətinin,
istərsə də, Azərbaycan Demokratik Respublikasının mövcud olduğu dövrdə, həmçinin, maarifçilik dalğasının
genişləndiyi illərdə ölkə ərazisində yaşayan azsaylı xalqları, etnik-dini qrupların nümayəndələrini özündə
birləşdirmişdir.
Qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycanda multikultural və tolerant dəyərlər, ənənələr tarixən mövcud
olmuşdur. Lakin multikulturalizmin elə məhz bu ənənələrə əsaslanaraq, dövlət siyasəti səviyyəsində inkişaf
etdirilməsi birbaşa olaraq Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Çünki ümummilli liderin hakimiyyəti illərində
qəbul edilən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının bəndlərində, eyni zamanda, müxtəlif qanunvericilik
aktlarında, imzalanan sərəncam və ya fərmanlarda multikulturalizmin siyasi əsasları təcəssüm etmişdir.
Müstəqilliyimizin elan olunması ilə birlikdə artıq yeni konstitusiyanın hazırlanması zərurəti də
yaranmışdı. Bu səbəbdən, həmin dövrdə ölkə prezindenti olan Heydər Əliyevin başçılığı ilə xüsusi komissiya
yaradılmış və tərtib edilən yeni konstitusiya layihəsi ümumxalq müzakirəsinə çıxarılmışdı.
Beləliklə, 12 noyabr, 1995-ci il tarixində referendum yolu ilə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası
qəbul edildi. Həmin gün müstəqil Azərbaycan Respulikasının ilk Konstitusiyasının qəbul olunması kimi tarixə
yazıldı.
Əgər biz Konstitusiyanın maddələrinə və söykəndiyi prinsiplərə ayrılıqda nəzər yetirsək, görərik ki, o,
özündə ümumbəşəri dəyərləri ehtifa edir. Bu, Azərbaycanda hətta dövlət səviyyəsində qəbul edilən qanun və
qaydaların belə multikultural dəyərlərə əsaslandığının əsas göstəricisidir.
Azərbaycanda yaşayan müxtəlif dinlərin, xalqların nümayəndələrinin çoxluğunu nəzərə göz önünə
gətirdikdə, əlbəttə ki, demokratik və dünyəvi bir respublikanın konstitusiyasının həmin şəxslər arasında
yuxarıda qeyd etdiyim göstəricilərə görə xüsusi ayrı-seçkilik qoyulmadan, onların hüquq və azadlıqlarının
təmin etməsinin nə dərəcədə vacib olduğu anlaşılan və qəbulediləndir.
Azərbaycanda yaşayan xalqların, milli və etnik qrupların hüquq və azadlıqları ölkə Konstitusiyasının21,
25, 44 və 45-ci maddələrilə qorunur.
Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində Azərbaycan hökuməti xüsusilə, insan haqqları və eyni zamanda,
milli azlıqların müdafiəsilə bağlı bir çox beynəlxalq təşkilat və konvensiyalara qoşulmuşdu. Bunlardan biri
2000-ci il 16 iyun tarixli qanunla qoşulduğu Avropa Şurasının “Milli azlıqların müdafiəsi haqqında Çərçivə
Konvensiyası” idi.
Müstəqillikdən əvvəlki dövrə nəzər salsaq, Sovet hakimiyyəti dövründə xalqımızın İslam dinindən ayrı
salınmağa çalışıldığını qeyd etməliyik. Həmin dövrdə insanlar öz dini etiqadlarını ifadə etməkdə belə
problemlər yaşayırdılar. Hazırda isə demokratik dövlətimizdə yaşayan bütün insanlar öz dini etiqadlarını dilə
gətirə, hətta öz dini ayinlərini tam rahat şəkildə yerinə yetirə bilərlər.
Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinə qayıdışı ilə həm dini dəyərlərə münasibətdə, həm də dövlət-din
münasibətlərində yeni mərhələnin başlanğıcı qoyuldu. Dövlət-din münasibətlərinin tənzimlənməsi onun
apardığı siyasətin əsas istiqamətlərindən olduğundan, buarada atılan mühüm addımlardan biri də 2001-ci ildə
imzaladığı fərmanla Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması idi.
Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu dövrdə Azərbaycanda çoxlu sayda məscidlər inşa edildi, eləcə
də, dini abidələr və ziyarətgahlar bərpa olundu. Əgər müstəqillikdən öncə Azərbaycan ərazisində 17 məscid
mövcud idisə, hazırda bu rəqəm 1200-ü ötüb. O, mütamadi olaraq məscidləri ziyarət edir, dindarlarlagörüşlər
keçirib, fikir mübadiləsi aparırdı.
Əlbəttə ki, tolerantlıq və multikultural dəyərlərdən danışırıqsa, mütləq şəkildə ümummili liderin islam
dini ilə yanaşı, digər dinlərə, onların nümayəndələrinə eyni dərəcədə diqqət və qayğı ilə yanaşdığını qeyd
etmək lazımdır. O, öz əməlləri ilə elə bir tolerant mühit yaratmışdı ki, bu, xalqımız üçün də örnək rolunu
oynayırdı.
Heydər Əliyev digər dini nümayəndələrlə də tez-tez görüşür, onların arzu və istəklərini öyrənir,
problemlərinin həll olunmasında köməklik göstərirdi. O, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən sinaqoq və kilsələrədə
mütamadi olaraq baş çəkirdi. Bundan başqa, həmin dini məbədlərinin bərpa olunmasında da böyük rol
oynayaraq nümunəvi davranış nümayiş etdirmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu səbəbdən dolayı, Rus Provaslav Kilsəsinin Bakı və Azərbaycan
Yeparxiyasının arxiyepiskopu Aleksandr İşein ümumimilli lider haqqında danışarkən Heydər Əliyevin Rus
Pravoslav Kilsəsinin fəaliyyətinə yüksək qiymət verməsini və kilsənin mərasimlərində iştirak etməsini diqqətə
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çatdırırdı. İşein Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların ölkəmizdə olan multikultural vəziyyətə heyran
olduqlarını qeyd edirdi.
Azərbaycan çoxmillətli respublikadır. 1993-cü il ölkə üçün çətin dövr idi - müharibə davam edirdi,
büdcə o qədər də zəngin deyildi, hətta vətəndaş müharibəsi təhlükəsi ilə üzləşmişdi. Bu problemlərin hökm
sürdüyü vəziyyətdə belə Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşayan milli azlıqlara diqqət
göstərirdi, onların inkişafına, dil və mədəniyyətlərinin qorunmasına vəsait ayırırdı. Məsələn, XX əsrin 90-cı
illərinin ortalarında milli mədəniyyət mərkəzləri üçün ofislərin alınması və media orqanlarının yaradılması
üçün dövlət büdcəsindən pul da ayrılmışdı.
Heydər Əliyev multikulturalizmə böyük önəm verirdi və nitqlərində vurğulayırdı ki, demokratik ölkənin
əsas təməllərindən biri multikultural cəmiyyətin olmasıdır. O deyirdi: "Azərbaycanda yaşayan dini, irqi, siyasi,
dil mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər kəs bərabərdir. Siz əmin ola bilərsiniz ki, biz bu məqsədlərimizə və
prinsiplərimizə sadiq qalacağıq".
Beləliklə, ölkədə bərabərləyin konstitusiya ilə tənzimlənməsi, bunun qanunvericilikdə öz əksini tapması
Azərbaycanda mövcud olan multikultural dəyərlərin həm xalq arasında, həm də dövlət siyasəti səviyyəsində
inkişafında əsas təkanverici funksiya rolunu oynamışdır.
СТИЛЬ В ДИЗАЙНЕ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗА
Ибрагимова М.
Азербайджанский государственный экономический университет
E-mail: Ibr.maryam@mail.ru
В настоящее время дизайн существует в различных сферах нашей жизни и становится
универсальным средством и понятием окружающего мира, его также можно определить, как своего
рода эргономику окружающей среды человека и его жизнедеятельности. Поскольку дизайн является
одной из важнейших составляющих экономической системы, его влияние на уровень жизни людей
весьма велико. Дизайн всегда направлен на инновационное развитие современных технологий, поиск
и разработку новых моделей и материалов, качество продукции и ассортимента, наиболее
потребляемого различными по благосостоянию слоями потребителей. Развитие дизайна напрямую
связано с экономическим развитием. Экономика влияет на рынок спроса, тем самым оказывая большое
влияние на сам дизайн.
Выбор вещей все чаще основывается не только на функциональных, но и на эстетических
свойствах, которым уделяется все больше внимания. Современные дизайнеры, создавая новые формы
и образы, все чаще обращаются к идеям прошлого, исторически сформировавшимся стилям.
Классические формы получают современное воплощение, обнаруживая новые краски и необычные
грани. Однако, не существует образцового стиля, поскольку они ежедневно изменяются, как и нужды
и потребности людей.
Стиль – это своеобразный язык дизайна, проекта или создаваемой композиции. Каждая эпоха
определяет свой индивидуальный стиль, присущий только данному отрезку времени. Человек владеет
в жизни двумя языками: повседневным и литературным, его речь постоянно изменяется, принимая
новые заимствование слова из другой языковой среды, которые упрочняются в его лексиконе. Также
происходит и со стилями, которые заимствуют линии и формы различных исторически сложившихся
стилей, тем самым создавая новые художественные образы, отражающие понятия и модные
направления, новой эпохи.
Профессиональное заимствование такого рода, может быть весьма удачным, создавая эклектику,
а в неумелом исполнении будет абсолютной безвкусицей – китчем. Граница между эклектикой и
китчем может очень тонкая и требует профессионального мастерства для умелого соединения деталей.
Для дизайнера необходимы знания основ композиции, вкус, чувство цвета, знание используемых
материалов. Все это в совокупности и образует стиль. Стиль может быть не только современным,
отражающим требования нового времени, но и исторически сложившимся, а также индивидуальным,
представляющим конкретного человека и его особенности.
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Художественный образ – это проявление дизайнером своего «Я», своего ощущения, личностного
видения предмета, явления и окружающего мира, в связи с настроением, внутренним состоянием и
душевным настроем. Существуют определенные художественные средства выражения – это форма,
цвет, фактура и др., помогающие дизайнеру добивается наибольшей выразительности
художественного образа.
Подобно человеку, мозг которого делится на два полушария: левое и правое, Планета Земля
также разделяется на восточное и западное полушария, также и направления в дизайне, искусстве,
интерьере, моде бывают восточное и западное. Каждое из направлений обладает присущими только
ему индивидуальными чертами. Смешение этих направлений и стилей образуют новые формы,
которые с успехом применяют в современном дизайне для создания новых художественных образов.
Примером смешения стилей является Эклектика, где используется несколько стилистических типов,
объединенных цветовым решением и текстурой используемых материалов. Можно сказать, что наше
время является временем Эклектики, для него характерно смешение стилей, функциональность и
использование декоративных элементов.
Основная задача современного дизайнера заключается в более широком понимании его роли при
создании художественного образа. Дизайнеру, который отражает образ жизни в своих изделиях,
необходимо не только определить типологические характеристики художественного образа в целом,
но и отделить от него чуждые элементы, внедрившиеся в него посредством деформации
формообразующих технологий и уменьшении роли художественного творчества в формировании
утилитарных изделий. Дизайн помогает определить идеального покупателя на каждый товар, а
экономика в свою очередь показывает спрос на данный товар.
«Дизайн по самой своей сущности и по своему определению достиг и воплотил то, что является
многовековым и нередко бесплодным стремлением пространственных искусств – идею органичного
синтеза» .
Особенно остро стоит вопрос о художественно-образном содержании объектов, следует
возрождать индивидуализацию модели человеческой жизни, которая определяется региональнокультурными, социальными и экономическими условиями. Все это необходимо учитывать для
создания новых художественных образов и стилей, в связи с эти выбор стиля для создания
художественного образа является приоритетным в работе дизайнера, кроме этого следует помнить, что
дизайн является важным фактором развития экономики.
РОЛЬ ТЕХНОЛОГИИ В ПОЯВЛЕНИИ ДИЗАЙНА ВО ВРЕМЯ
ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Рустамова З.Р.
Азербайджанский государственный экономический университет
E-mail: vezirova.zema@gmail.com
Технология является одним из довольно важных факторов в промышленном дизайне.
Промышленный дизайн возник в результате внедрения механизированного массового производства и
разделения труда во время промышленной революции в Европе. С эпохи изобретения паровой машины
до сегодняшней цифровой эры, такие технологии стали основной движущей силой в социальном
развитии и промышленном дизайне.
В то время как Первая и Вторая мировые войны нанесли разрушительные удары по человечеству,
сильный спрос на новые технологии и материалы ещё больше ускорил развитие технологий и
промышленного дизайна.
ХХ век был определен как век, в котором произошли великие инновации. Произошли
радикальные изменения в области культуры, искусства, политики, науки и технологии. Благодаря
технологическим инновациям и общественным мероприятиям 1900-х годов промышленный дизайн
создал свой собственный язык.
В конце 19 века с появлением швейной машины наряду с фабричной системой возникло массовое
производство. Во время Первой мировой войны массовое производство в основном производило
одежду для военных. Это являлось большим и первым опытом для массового производства. После
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окончания войны фабрики, которые работали для армии начали успешно выпускать повседневную
одежду. Первая массовая продукция разных размеров производилась на мужской одежде. С первых
лет двадцатого века готовая одежда стала доступной и для женщин. Периоды изобилия и голода,
которые испытывали страны в экономике, в значительной степени повлияли на одежду. Не случайно в
женской одежде юбки укорачивались в период войны и голода и выбирались модели, требующие
меньше ткани.
Все товары, которые можно было использовать в военных целях, были отобраны для армии.
Женщины были вызваны на фабрики для работы вместо мужчин.
Война началась в Европе 28 июля 1914 года и получила название «Мировая война» с участием
стран со всего мира. В отличие от предыдущих войн, Первая мировая война была войной, в которой
технологии использовались на фронте, а социальный статус изменился за фронтом.
В связи этим с началом Первой мировой войны женщины начали активно работать на всех видах
работ, водить мотоциклы и автомобили. Городские женщины сняли неудобные корсеты, подстригли
волосы, укоротили юбки. Предпочли удобную и одежду практичную, а обувь на низком каблуке с
ремешком на щиколотке стала модой. И это стало поворотным моментом в текстильной
промышленности.
Десятилетие между 1910 и 1920 годами было годами тревог и страданий. Благодаря
положительному влиянию роста богатства и массовой культуры различные политические цели
европейских держав вскоре привели к разрушительной войне.
К двадцатым годам Первая мировая война изменила старые жизненные привычки. Люди стали
лучше жить, повысили интерес к новому образу жизни и начали тратить больше денег на бытовыю
технику, развлечения и путешествия.
ХХ век – важный период с точки зрения дизайна и технологий, он полон инноваций, которые
очень глубоко повлияют на эволюцию. Научные исследования и технологические разработки
улучшили коммуникации, транспорт, экономику и промышленность.
Все это заставило людей изменить свои ожидания и жизненные привычки. Социальные и
культурные события на западе затронули весь мир особенно в первой половине 20 века.
После Второй мировой войны пластик становится все более важным материалом. Внешний вид
предметов значительно изменятся. Раньше пластмассы рассматривались только как заменители других
материалов. Но после войны многие дизайнеры предпочли использовать именно пластик в своих
различных проектах.
Например, акрил, открытый в 1930-ых годах, использовался в дизайне мебели и в качестве более
легкого материала для замены стекла. Прозрачные пленки, использовались для изготовления
водонепроницаемых плащей и зонтов, а нейлон использовался американскими военными для
изготовления парашютов.
Одним из самых захватывающих достижений стало использование пластика для современных
стульев. Создателями этой идеи были американский архитектор Чарльз Имс, его жена Рэй и Эро
Сааринен. Во время войны Имс работал над полиэфиром, армированным стекловолокном, для
производства радиолокационных куполов для самолетов. Применив знания, полученные в результате
этих исследований, к конструкции стула, в 1948 году они сделали стул, который стоит на
металлических ножках.
Генри Форд строит первую в мире сборочную линию для автомобилей. В области энергетики
производство электроэнергии достигло огромных размеров. Развитие новых производственных систем
и использование новых материалов повлияло на модные тенденции.
В 1913 году изобретение метода крекинга при переработке нефти стало очень важным шагом в
производстве искусственного каучука, искусственного волокна и пластмасс. Эта разработка упростила
производство подошв для обуви и дала возможность создавать удобные и простые в изготовлении
дешевые конструкции подошв.
Эти десятилетия смены веков знаменуют собой начало общественного потребления и массового
производства предметов домашнего обихода с художественным и декоративным дизайном.
Таким образом, появилась рекламная индустрия, которая убеждала людей покупать. Даже
упаковка товара играла большую роль в продаже. Производимый продукт должен был привлечь
внимание. Реклама на телевидении, радио и в журналах постоянно подталкивала людей покупать
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больше товаров. В результате ненужного потребления продуктов управляемое экономикой привело к
появлению понятия обществное потребление.
Дизайн – это явление, которое зависит от условий среды, где он живет. Это цепной порядок:
географическое положение общества, его экономическая, социальная и политическая структура: его
технологические, научные, культурные и художественные достижения являются определяющими в
качестве основных факторов развития.
В результате дизайн стал наиболее важным фактором, изменившим определение производства и
повлиявшим на предпочтения в покупках в 20 веке.
Дизайн – это величайшее наследие от 20 века до 21 века. Помимо дизайна, изменилась также
стратегия производства и продаж, розничные продажи по каталогам диверсифицировались, включая
фабричные магазины, телетрансляции и электронную коммерцию.
Отрасль, которая больше всего выиграла от окончания войны и роста потребления, была
индустрия промышленности и массового производства.
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