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Модулярные динамические системы (МДС) [1, s.12-28] находят широкое применение в
вычислительной технике, в системах диагностики, в системе зашиты информации и т.д. Нелинейные МДС применяются при моделировании и управлении различных процессов (например, процессы встречаемые в нефтехимических, металлургических отраслях) [1, s.12-28].
Применение НМДС в системах управления требует решение задачи синтеза для них. Вопрос
решения задачи синтеза до трехпараметрических классов НМДС рассмотрен достаточно. Однако подобные задачи четырехпараметрических НМДС ( 4 D –НМДС) к настоящему времени
не исследованы. В докладе рассматривается вопрос решения задачи синтеза двоичный 4 D –
НМДС, описываемый в виде двухзначного аналога полинома Волтерры [2, c 46–54]:
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n  [0, ]  0,1,..., c  [0, C ]  {0,1,...,C },   1,3 , а { y0 [n, c1 , c2 , c3 ] : n  [0, N ]},
c1  [0, C1 ], c2  [0, C2 ], c3  [0, C3 ], суть желаемые выходные последовательности 4 D –НМДС

Пусть

(1). Пусть на вход НМДС (1) поступает произвольная двоичная неизвестная последовательность {u[n, c1 , c2 , c3 ] : n  [0, N ], c1  [0, C1 ], c2  [0, C2 ], c3  [0, C3 ]} . Задача синтеза двоичных 4 D –
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НМДС (1) заключается в нахождении для всех ( j, ,  )  L() ,   i , ,  {1,..., i },
i {1,..., S} таких hi , [ j, ,  , ] {0,1} , при которых минимизируется функционал
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На основе U 0 (i, , j,  ,  , k ) строятся матрицы U1 (i, , j,  ,  ) , U 2 (i, , j,  ) , U 3 (i, , j ) , U 4 (i, ) ,
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U 5 (i) , U  (U 5 (1) ... U 5 (S )) . Пусть H 1 (i, , j,  ,  )  (hi , [ j,  ,  ,  1 ],...,hi , [ j,  ,  , 

i ,

])T . На основе

этого вектора строятся векторы H 2 (i, , j,  ) , H 3 (i, , j ) , H 4 (i, ) , H 5 (i) , H  ( H 5 (1),...,H 5 (S )) T .
Блочная матрица U и вектор H как обыкновенная матрица и вектор имеют размерность
S

соответственно ( N  1)(C1  1)(C2  1)(C3  1)  R и R , где R   C (in0 1) r1r2 r3 . Пусть
i 1

Y0  ( y0 [0,0,0,0],..., y0 [0,0,0, C3 ],..., y0 [0,0, C2 , C3 ],..., y0 [0, C1 , C2 , C3 ],..., y0 [ N , C1 , C2 , C3 ])T ,
Y  ( y[0,0,0,0],..., y[0,0,0, C3 ],..., y[0,0, C2 , C3 ],..., y[0, C1 , C2 , C3 ],..., y[ N , C1 , C2 , C3 ])T .

Тогда задача (1), (2) имеет следующий матричный вид:
Y  U  H , GF (2) , J  (Y  Y0 )T  (Y  Y0 )  min . (3)
Пусть последовательность {ui, [n, c1 , c2 , c3 ] : n  [0, N ], c1  [0, C1 ], c2  [0, C2 ], c3  [0, C3 ]} ортогональна, т.е. матрица U , образованная из нее, удовлетворяет условиям ортогональности
U T  U  diag{d1,1 ,...,d R, R }; d ,  0,   1,..., R . Тогда решение задачи (3) можно определить на
основе решения следующей непрерывной задачи квадратичной оптимизации:
(4)
Y  U  K , J  (Y  Y0 ) T (Y  Y0 )  min .
Здесь K суть R -мерный вектор. Пусть k и h есть  - ый компонент вектора K и H соответственно. Решение задачи (3) определяется по правилу: если k  0.5 , то h  1, иначе
h  0. В случае ортогональной входной последовательности решение задачи (4) можно
определить по формуле K  (V T V ) 1 V T  Y0 . Выше изложенная методика оптимального
синтеза может быть использована при построении оптимальных систем управления в
некоторых объектов встречаемых в различных отраслях.
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Xülasə
Abayeva Nigar Bəhram qızı
Bir sinif ikilik 4d - qeyri-xətti modulyar dinamik sistemlərin optimal sintezi məsələsi
Volterra polinomlarnın iki qiymətli analoqu şəklində verilən ikilik bir sinif 4D - qeyri-xətti modulyar dinamik sistemlərin optimal sintezi məsələsinə baxılır. Ortoqol giriş ardıcıllıqlı MDS halında
məsələnin həllinin tapılması düsturu verilir.
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Summary
Abayeva Nigar Bahram
The problems of optimal synthesis one classes of binary 4d - nonlinear modular dynamic
systems
The problems of optimal synthesis one classes of binary 4D - NMDS, which defined as a twovalued analogue of the Volterra’s polynomial, is considered. Formula for finding a solutions of
problem with orthogonal input MDS sequences is provided.
Abasova Könül Hacı qızı
Bakı Dövlət Universiteti
SONLU TEMPERATURDA ŞREDİNGER TƏNLİYİNİN ANALİTİK HƏLLİ
Açar sözlər: quark, cazibədar, heyranedici, kornell
Ключевые слова: кварк, очарованного, прелестного, корнелл
Key words: quark, charmonium, bottomonium, cornell
Bu işdə radial Şredinger tənliyi Cornell üstəgəl tərs kvadratik potensial üçün sonlu temperaturda
orbital kvant ədədinin l  0 halı üçün Nikiforov-Uvarov (NU) metodu tətbiq etməklə analitik şəkildə
həll edilmişdir. Enerji spektrinin və məxsusi funksiyanın l  0 halı üçün analitik ifadəsini tapmaq
məqsədi ilə məzkəzdənqaçma potensialına yeni yaxınlaşma tətbiq edilmişdir. Sonlu temperaturda
T  0 və T  0 qiymətlərində charmonium və bottomonium kvarklarının kütlələri və enerji
spektrləri orbital kvant ədədinin müxtəlif qiymətləri üçün hesablanmışdır. Alınan analitik ifadələrin
sonlu temperaturda tətbiq olunma spektri göstərilmişdir. Bir çox potensiallar üçün dalğa tənlikləri
təqribi yaxınlaşma metodları və ədədi üsullarla həll oluna bilər.
Kvant mexanikasının əsas məqsədlərindən biri dalğa tənliklərinin müxtəlif potensial üçün dəqiq
və analitik həllini tapmaqdan ibarətdir. Çünki dalğa tənliyi həll edilərək tapılan dalğa funksiyaları
özündə kvant mexaniki sistem haqqında bütün məlumatlar özündə saxlayır [1,2].
Sonlu temperaturda Şredinger tənliyinin Cornell üstəgəl tərs kvadratik potensial üçün həlli
olduqca əhəmiyyətli və maraqlıdır. Həmin potensialı aşağıdakı kimi göstərə bilərik:
B C
V (r)  A  r   2
(1)
r r
Burada A- Kulon potensialı üçün model parametri, B- gərginlik parametri, C- xarici sahənin
gərginliyi, r- kvarklar arasında məsafədir.
Cornell və tərs kvadratik potensial cəmi üçün radial Şredinger tənliyinin analitik həlli.
Sferik koordinat sistemində Şredinger tənliyi aşağıdakı kimidir:
2
2  2 E  V ( r ) ( r,  ,  )  0
(2)

Beləliklə, Cornell üstəgəl tərs kvadratik potensial üçün Şredinger tənliyi aşağıdakı şəkildə yaza
bilərik:
2
2 
l (l  1) 2
B С
R' ' ( r )  R' ( r )  2  E 
 A  r   2  R( r )  0
(3)
2
r
 
2r
r r 
(3)-də radial dalğa funksiyası R( r ) 

1
 ( r ) belə təyin olunur, bu zaman radial Şredinger tənliyi
r

aşağıdakı şəklə düşür:

2 
 2 l (l  1)
B С
 " (r)  2  E 
 A  r   2   (r)  0
2
 
2 r
r r 
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Burada µ- kvark hissəciyinin gətirilmiş kütləsidir. Bu kütlə charmonium kvarkı üçün  

mс
,
2

b
-dir.
2
T > 0 orta termik temperaturda potensial rəng ekranlaşdırılması tərəfindən dəyişdirilmişdir, hansı
ki, bu aşağıdakı formada yazıla bilər:
A
(5)
1  exp(  D (T )r   B exp   D (T )r   С2 exp   D (T )r 
VT ( r ) 
 D (T )
r
r
Sonra (4) tənliyini aşağıdakı şəkildə yaza bilərik:
2 
 2 l (l  1)
G
С
 ' ' (r)  2 E 
 D  Fr   Lr 2  2   ( r )  0
(6)
2
 
2 r
r
r 
İşdə əsas məqsəd (6) tənliyini aşağıdakı ümumiləşdirilmiş hiperhəndəsi-növ tənliyinə
gətirməkdir.Ümumi hiperhəndəsi-növ tənlik aşağıdaki formadadır [4]:
~
~
 ' ' ( s)   ' ( s)  2  ( s)  0
(7)
bottomonium kvarkı üçün isə  





1
əvəzləməsi daxil etsək, sonra biz alarıq :
х

2х
2 1 
2
F
L
 ' ' ( x)  2  ' ( x)  2 4 E 
l (l  1) x 2  D   Gx  2  Cx 2   ( х )  0
(8)
2
х
х
 х 
х

Indi biz enerjinin məxsusi qiymətini müəyyən ütmək üçün NU metodunu uğurla tətbiq edə bilərik.
(9)
~( х)  2 х,  ( x)  x 2 , ~( x)   H  Nx  Qx 2 .
 s  funksiyası aşağıdaki kimi faktorizə olunmuşdur:
(10)
 ( s)   ( s) у( s)
Enerji üçün bu ifadəni alarıq:
(6) tənliyində r 



2   3F 8L

 3  G
2 
2 
2

3F 6 L 
 




E D
 2 
 
2 
F
L

 (1  2nr )  1  4l (l  1)  8  3  24   4  8С 
Əgər biz (11) tənliyində T  0 və С  0 götürsək, onda alarıq [3]:
2


 3A

2  2  B 


3A 




E

 
A
 1  2n   1  4l (l  1)  8 3 
 

Sonda radial dalğa funksiyası üçün analitik ifadəni taparıq:
R ( r )  C nr l r

1

N
2 H

е

Hr

n
 2 d   2 n 
 r
 r
dr  


N
G

е 2

Hr


.


2

(11)

(12)

(13)

Beləliklə, T  0 sonlu temperaturda kvark sistemlərinin kütləsi M üçün alarıq :


2   3F 8L

 3  G
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3F 6 L 
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F
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Резюме
Абасова Кенул Гаджы кызы
В данной работе решено радиальное уравнение Шрёдингера для Корнелл плюс обратно
квадратичного потенциала в конечных температурах для случая орбитального квантового
числа применением метода Никифорова-Уварова (НУ). Вычислены массы и энергетические
спектры при разных значениях орбитального квантового числа для очарованного и
прелестного кварков в конечных температурах T  0 и T  0 .
Summary
Abasova Konul Haji
In this work, the radial Schrodinger equation analytically solved using the Nikiforov- Uvarov
(NU) method for l  0 , the sum of Cornell and inverse quadratic potential at finite temperature.
Charmonium and bottomonium quarks masses and energy spectrum calculated different values of the
orbital quantum number at finite temperature and zero temperature.

Алиева Ульвия Санган кызы
Сумгаитский государственный университет
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОУПРУГИХ ВОЛН
В СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМАХ
Ключевые слова: термоупругие, динамические, напряжения, модуль Юнга, модуль
упругости, теплоёмкость, теплопроводность
Açar sözlər: termoelastik, dinamik, gərginlikər, Yunqa modulu, elastiklik modulu, istilik tutumu,
istilik keçiriciliyi
Key words: thermoelastic, dynamic, voltage, Young's modulus, elastic modulus, heat capacity,
heat transfer
В современной технике, в частности самолётостроении, машиностроении и других
отраслях промышленности используются элементы в различных геометрических формах,
например в виде пластины, стержня и т.д. Изучение физико-механических свойств этих
элементов является актуальным и позволяет определить оптимальные размеры, а с другой
стороны обеспечивает устойчивость и прочность при эксплуатации.(4, c.2)
Данная работа посвящена частичному исследованию указанных проблем, т.е. исследуется
задача о распространении термоупругих волн в стержневых системах, состоящих из двух
частей: конечной 0  x   и полубесконечной   x   .(3, 120)
Пусть к стержневой системе, находящейся в покое при t  0 , в момент времени t  0 к
торцу x  0 конечного стержня прикрепляется динамическая нагрузка(2, c.115)
 1   0 H (t )
Определим напряженно-деформационное состояние системы в последующие моменты
времени.
7
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Математически волновой процесс описывается следующими системами:( 3, c.120)
 i
 2ui ( x, t )
 i
(1)
x
t 2
u ( x, t )
ui ( x, t )  0, i
 0 , при t  0 (2)
t
 1   0 H (t ) при x  0 (3)

u1 (, t )  u2 (, t ) ;  1 (, t )   2 (, t ) при x   (4)
u2 ( x, t )  0 при x  
где  i - плотность материалов, E - модуль Юнга,  ( x, t ) - напряжение, u( x, t ) перемещение.
Если на систему действует еще и температура, описывающаяся уравнением (4, c.5)
1 (0, t )   0 H (t ) ,
то к системе уравнений (1)- (4) присоединяется уравнение теплопроводности
 2 i ( x, t )
 ( x, t )
i
 mi i
(5)
2
x
t
с начальными и граничными условиями:
1 ( x,0)  0 при t  0 (6)
1 (0, t )   0 H (t ) при x  0
1 (, t )   0 (, t ) при x   (7)
 (, t )
 (, t )
1 1
 2 2
при x  
x
x
 2 ( x, t )  0 при x   (8)
Определяющее соотношение принимаем в виде (1, c.200)

 i ( x, t )  Ei [ i ( x, t )   ii ( x, t )] (9)
где mi - теплоемкость,  i -коэффициент теплопроводности,

i

- коэффициент теплового

расширения,  i ( x, t ) - деформация, H (t ) - функция Хевисайда.
Поставленная задача решена с помощью интегрального преобразования Лапласа.
Отметим, что сначала решается уравнение теплопроводности с соответствующими
граничными условиями, а потом считая  ( x, t ) известным и используя соотношения (9),
находим решение уравнения (1) с соответствующими краевыми и начальными условиями.
Литература
1. Гасанов А.Б. Реакция механических систем на нестационарные воздействия. Баку,
«Эльм», 2004, 240 с.
2. Ильясов М.Х. Нестационарные вязкоупругие волны. Баку: «Азербайджан хава
йоллары», 2011, 330 с.
3. Ильюшин А.А., Победря Б.Е. Основы математической теории термовязкоупругости.
М., «Наука», 1970, 280 с.
4. Курбанов Н.Т., Юсифли В.Н. Распространение нестационарных продольных волн в
вязкоупругом двухслойном полупространстве. Россия. Научный журнал КУБГАУ, 2014,
№101(07), с.1-13
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Xülasə
Əliyeva Ülviyyə Sanqan qızı
Çubuqlu sistemlərdə termoelastik dalğaların tədqiqi
Məqalədə Laplasın inteqral çevirməsindən istifadə edərək çubuqlu sistemlərdə termoelastik
dinamik dalğaların yayılması məsələsi araşdırılır.
Summary
Alieva Ulviyye Sangan
Research of thermoelastic waves in rod systems
The article investigates the problem of the propagation of thermoelastic dynamic waves in rod
systems using the Laplace integral transform.
Ализаде Мохсун Расим оглы
Бакинский государственный университет
ВЛИЯНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ НА ЭФФЕКТИВНОЕ СЕЧЕНИЕ
ПРОТОН-ПРОТОН СТОЛКНОВЕНИЯ ПРИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЯХ
Açar sözlər: proton-proton toqquşması, qvarklar, Feynman diaqramı, effektiv kəsik, faza həcmi
Ключевые слова: протон-протонное столкновение, кварки, диаграмма Фейнмана,
поперечное сечение, фазовый объем
Keywords: proton-proton collision, quarks, Feynman diagram, cross section, phase volume
ВВЕДЕНИЕ
Исследования протон-протонных столкновений является одним из важных задач теории
ядра и элементарных частиц. Это связано сложной структурой протона, их энергии
взаимодействия, поляризации и т.д., которую необходимо учитывать в экспериментальных и
теоретических исследованиях. Протоны и антипротоны при очень больших энергиях выглядят
практически одинаково, и поэтому нет особой разницы, что сталкивать — протоны с
протонами (как на LHC) или протоны с антипротонами (как на коллайдере Тэватрон) [1-5].
Вычисление эффектиного сечение протон-протон столкновение при высоких энериях
а) столкновение не поляризованных протонов
pp  ~i0 ~ 0j ; (i, j  1,2) и q p1 q  p 2   ~i0 k1 ~ 0j k 2  ; (i, j  1,2,3,4)
Постоянные Мандельштама: s   p1  p 2   k1  k 2  ,





2

2



t   p1  k1   m2~ 0  2 p1 k1  2 p1 k1  m2~ 0  t , u   p1  k 2 2  m 2~  2 p1 k 2  2 p1 k 2  m 2~  u
i
i
2

0
j

  1k  k  и калибровку
Используем пропагатор процесса: iD   i  g   

2
2
Фейнмана:   1  iD 

k  i 

 ig  

k

0
j





тогда матрица перехода процесса будет равна:

k2

ie 2 eq
  ig   
M  u k1   ie  k 2  2   p 2  iee q   u  p1   2 u k1   k 2    p 2   u  p1 g  
k
 k 
2
 ie e q
 k 2   ' uk1   u  p1   '  p 2 g  ' ' тогда
и M 
k2
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 k 2    p 2   u p1 g    k 2   ' uk1  u  p1   '  p 2 g  ' '



uk1 u k1   kˆ1  m ~ 0







u  p1 u  p1  

1
 pˆ 1  m1   k 2  k 2   kˆ2  m~ 0j ,
2
1
  p 2   p 2    pˆ 2  m2  и при высоких энергиях E  m частицы можно считать безмассовыми

Обозначим:

i

,

2









( m1  0 ; m2  0 ) а также учитываем Tr        0 , kˆ1    k1 , 2 p1 k 2  m 2~ 0  u ,
j









 
m  um  u m  t m

2 p 2 k1  m 2~ 0  u , 2k 2 p 2  m 2~ 0  t , 2k1 p1  m 2~ 0  t , 2 p1 p 2   s и окончательно получим:
i

4

M

2



2e e
k

4

2
q

j

i

2

2

2

2

~ 0j

~i0

~ 0j

~i0





 t  m ~ 0 m ~ 0 s (1)



j

i



ij
2
2
M где ij  0.5 s  m 2~  m 2~  4m 2~ m 2~ .
2
288s
б) столкновение поляризованных протонов:
pp  ~i0 ~ 0j ; (i, j  1,2) и q p1 , s1 q  p 2 , s 2   ~i0 k1 ~ 0j k 2  ; (i, j  1,2,3,4)
Используем те же обозначения, что в разделе (а)
ie 2eq
  ig   
M pol  u k1  ie   k2  2   p2 , s2  iee q  u p1 , s1   2 u k1   k2     p2 , s2   u p1 , s1 g  
и
k
 k 
 ie 2eq

 k2   'uk1  u  p1, s1  '  p2 , s2 g ' ' . Тогда
M pol 
k2
e4eq2
2

M pol  M polM pol
 4 u k1   k2     p2 , s2   u p1 , s1 g    k2   'uk1  u  p1 , s1   '  p2 , s2 g  ' '
k
1
Обозначим: uk1 u k1   kˆ1  m ~ 0 , u  p1 , s 2 u  p1 , s 2   1  1 5  pˆ 1 ,  k 2  k 2   kˆ2  m ~ 0 ,
i
j
2
1
  p 2 , s 2   p 2 , s 2   1   2  5  pˆ 2 . Используем условия E  m и ранее использованные
2
обозначения получим:
2e4eq2 2
2
M pol 
m~ 0  u m2~ 0  u  m2~ 0  t m2~ 0  t  m~ 0 m~ 0 s 1  12  (2)
4
j
i
j
i
j
i
k
и эффективное сечение равно  

0
i





0
j

0
i

0
j















 









Выводы
Направление спина влияет на эффективное сечение сталкивания протонов.
Следовательно, эффективное сечение может увеличиваться и уменьшаться в зависимости от
взаимного направления спина сталкивавших протонов. Выражения (1) и (2) отличаются
множителем (1-λ1λ2). Действительно при отсутствии поляризации одного или в обеих пучках
сталкивающихся протонов λ1λ2=0 выражение (2) совпадает с (1). Кроме того, при одном те же
значении λ1λ2 , при различных значениях произведений λ1 и λ2 эффективное сечение
сталкивания поляризованных протонов одинаково.
Литература
1. Ahmadov A.I., Demirci1 M. Single neutralino production at the LHC // ArXiv: 1307.3777v1
[hep-ph], 2013
2. Demirci M., Ahmadov A.I., Search for neutralino pair production at the CERN LHC //
Phys.Rev. D 89, 2014, 075015
3. Debovea J., Fuksb B., Klasena M. Gaugino-pair production in polarized and unpolarized
hadron collisions // arXiv: 0804.0423v2 [hep-ph], 2003, 18p.
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Xülasə
Əlizadə Möhsün Rasim oğlu
Polyarizasiyanın yüksək enerjilərdə proton-proton
toqquşmasının effektiv kəsiyinə təsiri
Təqdim olunan işdə yüksək enerjilərdə patron modelində proton-proton toqquşması tədqiq olunmuşdur. Polyarizə olunmamış və olunmuş protonların toqquşmasının differensial effektiv kəsiyi
hesablanmışdır.
Summary
Alizada Mohsun Rasim
Influence of polarization to effective cross
section of proton-proton collision at high energies
At present work proton-proto n collision at high energies has been considered in parton model.
Differential section of collision of unpolarized and polarized protons has been determined.
Abbasova Reyhan Cəfər qızı
Bakı Dövlət Universiteti
SƏPİLMƏ OPERATORUNUN XASSƏLƏRİ
Açar sözlər: səpilmə operatoru, Volter operatoru, inteqral göstəriliş, asimptotik göstəriliş
Ключевые слова: оператор рассеяния, Волтерровый оператор, интегральное представление, асимптотическое представление
Keywords: scattering operator, Volterr operators, integral representation, asymptotic
representation
Aşağıdakı
𝜕𝑢𝑖 (𝑥, 𝑡) 𝜕𝑢𝑖 (𝑥, 𝑡)
𝜉𝑖
−
= 𝑐 (𝑥, 𝑡)𝑢(𝑥, 𝑡),
𝜕𝑡
𝜕𝑥
(1)
𝑖 = 1,2,3, −∞ < 𝑡 < +∞, 𝑥 ≥ 0, 𝜉1 > 𝜉2 > 0 > 𝜉3
hiperbolik tənliklər sisteminə baxaq. Burada
𝐶(𝑥, 𝑡) = (

𝑐1 (𝑥, 𝑡)
0
0

0
𝑐2 (𝑥, 𝑡)
0

0
𝑢2 (𝑥, 𝑡)
0 ) , 𝑢(𝑥, 𝑡) = (𝑢3 (𝑥, 𝑡))
𝑐3 (𝑥, 𝑡)
𝑢1 (𝑥, 𝑡)

və |𝑐𝑖 (𝑥, 𝑡)| ≤ 𝑐(1 + 𝑥 )−1−𝜀 ∙ (1 + |𝑡|)−1−𝜀 , 𝑖 = 1,2,3
şərtləri ödənilir. 𝑐𝑖 (𝑥, 𝑡), (𝑖 = 1,2,3) əmsalları kəsilməzdirlər.
(1) sistemi üçün elə məhdud həll axtarılır ki,
𝑢𝑖 (𝑥, 𝑡) = 𝑎𝑖 (𝑡 + 𝜉𝑖 𝑥 ) + 0(1), 𝑥 → ∞, 𝑖 = 1,2
və
𝑢3 (0, 𝑡) = 𝑢1 (0, 𝑡) + 𝑢2 (0, 𝑡)
şərtləri ödənilir. Göstərmək olur ki, (2) şərti ödənildikdə
𝑢3 (𝑥, 𝑡) = 𝑏(𝑡 + 𝜉3 𝑥 ) + 0(1), 𝑥 → +∞,
asimptotikası doğrudur və (1)-(3)-(4) məsələsinin yeganə həlli var. Deməli elə
𝑆 = (𝑆1 , 𝑆2 ) operatoru vardır ki, 𝑏 = 𝑆1 𝑎1 + 𝑆2 𝑎2 .
Burada 𝑎1 (𝑡), 𝑎2 (𝑡), 𝑏(𝑡) funksiyaları (−∞, ∞) intervalında kəsilməz funksiyalardır.
S operatoru səpilmə operatoru adlanır. Baxılan (1)-(3)-(4) məsələsi üçün həllin inteqral
göstərilişi yazılır. Onun köməyi ilə aşağıdakı təklifin doğruluğu göstərilir.
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Teroem: 𝑆2 operatoru Ι + 𝐹 şəklindədir. Burada Ι − vahid, 𝐹 – isə Hilbert Şmidt tipli
operatordur. Bu operatorun tərsi var və
𝑆2 = (1 + 𝐴+)(1 + 𝐵−)
şəklində göstərilir. Burada
𝑡

+∞

𝐴+ 𝑓(𝑡) = ∫ 𝐴(𝑡, 𝑠)𝑓(𝑠)𝑑𝑠, 𝐵− 𝑓(𝑡) = ∫ 𝐵(𝑡, 𝑠)𝑓(𝑠)𝑑𝑠
−∞

operatorları Volter operatorlardır.
İki məsələyə görə tərs məsələ [1] işində öyrənilmişdir.

𝑡

Ədəbiyyat
1. Нижник Л.П. Обратные задачи рассеяния для гиперболических уравнений. Киев:
Наукова думка, 1991, 232 с.
Резюме
Абасова Рейхан Джафар кызы
Свойства оператора рассеяния
В данной работе изучены свойства оператора рассеяния для гиперболических систем
уравнений на полуоси.
Summary
Abasova Reyhan Jafar
The properties of the scattering operator
In this paper, we study the properties of the scattering operator for hyperbolic systems of
equations on the semi-axis.
Алиев Джейхун Асиф оглы
Бакинский государственный университет
АСИМПТОТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ
ТРАНСЦЕНДЕНТНЫХ УРАВНЕНИЙ
Ключевые слова: трансцендентные уравнения, асимптотические решение, оценка снизу
Açar sözlər: transendent tənliklər, asimptotik həll, aşağıdan qiymətləndirmə
Keywords: transcendental equations, asymptotic solution, lower bounds
Постановка задачи. Найти асимптотические представления корней уравнений
1 ( )  eia  q1 ( )  0,   R, (1.1)
и
1
 0,   R, (1.2)
q 2 ( )
E ( )
где q1        E ( ) , q2    i   
;   1  i2 ,    1


 2 ( )  e a 

 i 2 , aa  0,  k ,  k R -

некоторые вещественные числа, i   1 ,   комплексное число. Здесь и в дальнейшем через
E   обозначаются различные функции (конкретные выражения которых не важны) определенные в области   R, для которых E    const , при   R, где R - достаточно большое положительное число.
10. Пусть a  0 и   0.
Положим
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     2 1
1
ln  2m  1   12 2
;
2m  1a  a



2
m

1




1 
1
y10m   ln  2m  1  
a a
 2m  1
x20m  

 2  m
2m 
1
 
ln 
a
a 2ma  a

      
  1 1 2 2 2 ;

 a



1 1 2   2 1
 
;
2

 2m

1

1  2  m 
1  1 1   2 2 
, sin   2 ,
 
y20m   ln 
 
;   arg  , m.e. cos  
2


a  a  2m  a


2.0 )
1.0 )
(jm
 y 0jm  ix 0jm . (2)
 x0jm  iy 0jm , (jm
Теорема 1. При ограничениях 10, уравнения (1.к) (k  1,2) в комплексной плоскости

имеют, соответственно, две группы счетных множеств нулей

  ,  j  1,2,
(k ) 
jm m 1

для

которых единственной предельной точкой является    . Эти корни при достаточно
больших m допускают асимптотические представления
 1 
(jmk )  (jmk .0)  0
, m  , j  1,2, (3)
 m ln m 
где (kjm.0) из (2).



1
1. j )
  : (1) j Re   0, Im   0, Im   ln   h,   R,
Положим  (Rh
a


2


1
 (Rh2. j )   : (1) j Im   0, Re   0, Re   ln   h,   R,  (Rhk )    (Rhk . j ) .
a
j 1


2m   (1.2) 
2m   

Прямые lm(1.1)   : Re  
 , lm   : Re   
  , m  N0 , N0  1,,
a
a
a
a a


( N 0  достаточно большое натуральное число), разбивают область  (Rh1 j ) на криволинейные

четырехугольники Tm(1. j )  Tm(1. j ) ( R, h) с боковыми границами, лежащими на прямых lm(1. j ) и
1
1
2m  

lm(1. 1j ) основаниями Im    ln   h, Im    ln   h, а прямые lm( 2.1)   : Im   
 ,
a
a
a a

2m   

lm( 2.2)   : Im  
  , разбивают области (Rh2. j ) на криволинейные
a
a a

( 2. j )
четырехугольники Tm  Tm( 2. j ) ( R, h) с основаниями. лежащими на прямых lm( 2. j ) и lm( 2. 1j ) и
1
1
боковыми границами Re    ln   h, Re    ln   h. Длину диагонали
a
a
четырехугольника Tm( k . j ) обозначим через d m( k . j ) : d m( k . j )  sup   z .
(k. j )

 , zTm

Лемма 1. При ограничениях 10, при фиксированным R и h последовательность d m( k . j )
ограничена, т.е. d m( k . j )  d , ( j  1,2), (k  1,2), m  N 0 , N 0  1,, где d  d ( R, h) , некоторое
положительное число.
2v
2v
 ad 
, z 2v 
i,
Положим (   целый часть  ), S0  1   , z1v 
a
a
 2 

13

Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika
Elmi Konfransının Materialları:2 cilddə, I c.
( k .v )
k .0 )
 mj
 (jm
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 S  mj( k .v ) , S ( z0 )   :   z0   ,

v  S0

1
1

 

1Rh   :   R, Im   h  ln     :   R, Im   h  ln  ,
a
a

 

1
1

 

 2 Rh   :   R, Re   h  ln     :   R, Re   h  ln  .
a
a

 



 k   :    d  \  S z kv , 1    eia  1,  2    e  a  1.
v  S0


Обозначим через  k и M k минимум и максимум функции  k ( ) в области  k

соответственно.
Лемма 2. При ограничениях 10, существуют такие достаточно большие числа R, h, N0 и
достаточно малое число  (  0) и такое положительное число  0 что при k  1,2 имеют
место следующие утверждения:
2
2
  0 , (jmk .0)  (jlk .0) 
0 ,
(jmk )  (jmk )1  , lim (jmk )  ; (jmk )  (jmk .0)   / 2; (jmk )  (jlk ) 
m 
a
a
при m  l , m, l  N0 ;

   
   
S    T





 
 
 T

k)
k .0 )
k .0 )
S (jm
, S (jm
 S (jlk .0)   , (  -пустое множество),
 (Rhk . j ) ; S (jm
k .0 )
k)
k)
S (jm
 S (jlk )   , при m  l; S (jm
 Tm( k . j ) , S (jm
 Tm( k . j ) ;



( k .0 )
jl

(k. j)
m

  ; S

(k )
jl

(k. j )
m

 

  , при m  l.

Теорема 2. При ограничениях 10, существуют достаточно большие числа R, h, N 0 и

достаточно малое число    0 и некоторое положительное число  0  0  0 , что

i ) при m  N 0 множества Tm( k . j. ) непустые, односвязные, замкнутые , ограниченные
области;
ii ) имеют место неравенства

2M 1 

1
1
1
1 ( )  1  0, 2M 1  e ia 1 ( )  1 , при   Tm(1. j . ) ;
2
q1 ( x)
2
1
1 ( )   0 , e ia 1 ( )   0 , при   1Rh ;
q1 ( )

1
1
 2  0, 2M 2  q2 ( ) 2 ( )   2 , при   Tm( 2. j. ) ;
2
2
a
e  2 ( )   0 , q2 ( ) 2 ( )   0 , при    2Rh .

2M 2  e a  2 ( ) 

Существуют последовательности типа окружности замкнутых расширяющихся
контуров v(k ) (включенные друг в друга) с радиусами Rv(k ) и центрами в начале координат
что
i ) R  R1( k )  R2( k )  , lim Rv( k )  ,
v 

ii ) имеют место неравенства

1
(1)
ia
1 ( )   0 , e 1 ( )   0 , при   v ;
q1 ( )

q2 ( ) 2 ( )   0 , e a  2 ( )   0 , при   v( 2) .
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Xülasə
Əliyev Ceyhun Asif oğlu
Bəzi transendent tənliklərin asimptotik həll üsulları
Məqalədə bəzi transendent tənliklərin köklərinin asimptotik ifadələri alınır və müəyyən
qiymətləndirmələr göstərilir. Bir-birinə daxil olan genişlənən qapalı çevrəvari hamar konturlar
ardıcıllığı qurulur və bu konturlar üzrə baxılan tənliklərə daxil olan transendent funksiyaların mütləq
qiymətləri üçün aşağıdan müntəzəm qiymətləndirmələr alınır. Alınmış nəticələrdən xüsusi törəməli
diferensial tənliklər üçün qeyri-requlyar sərhəd şərtli qarışıq məsələlərin həllində istifadə etmək olar.
Summary
Aliev Jeyhun Asif
Asymptotik methods for solving some transcendental equations
In the paper we obtain asymptotic representations of the roots of some transcendental equations
and give some estimations. We constant a sequense of examding cricle type closed smooth contours
of included to each other and obtain along these contous approriate uniform lower bounds for the modulus
of functions included in the considered transcendental eqution. The results of the paper may be used when
solving some mixed problems for partial differential equations with irregular boundary conditions.
Babayeva Samirə Rafiq qızı
Gəncə Dövlət Universiteti
MS EXCEL PROQRAMINDA PRAKTİK İŞİN HAZIRLANMASI VƏ APARILMASI
METODİKASI
Açar sözlər: kompüter, Excel proqramı, tədris prosesi
Ключевые cлова: компьютер, программа Excel, учебный процесс
Keywords: computer, Excel program, learning process
MS Office windows əməliyyat siteminin ümumi istifadə prinsipinə malik proqramlardan ibarət
və hamı üçün əlçatan proqram paketidir. Bu paket müxtəlif istiqamətləri əhatə edən müstəqil
tətbiqlərin toplusu olaraq bir –birinə inteqrasiya olunmuş proqramlardan ibarətdir.
Riyaziyyat ixtisasının tələbələri təhsil aldıqları müddətdə bir neçə ofis proqramını öyrənir və
ondan peşə fəaliyyətində istifadə edir: MS Word mətn redaktoru; MS Excel elektron cədvəllər; MS
PowerPoint təqdimat proqramı; MS Access verilənlər bazası idarəetmə sistemi.
Bu proqramlarla öyrədilməsi zamanı praktik məzmunlu işlərin ümumi xarakteristikasını vermək,
digərləri ilə də analoji qaydada işləməyin əhəmiyyəti böyükdür. Bu baxımdan əvvəlcə laborator iş və
praktik iş anlayışlarının fərqini izah edək:
Laborator iş - bu metod tələbələrin müstəqil şəkildə eksperiment və tədqiqat aparması deməkdir.
Laborator metoddan, əsasən, fizika, kimya və biologiyanın öyrənilməsində istifadə edilir. Laborator
işlər fərdi və ya qrup şəklində ola bilər. Laborator metodun köməyi ilə tələbələr bacarıq və vərdişlər
əldə edir, müəyyən alətlərlə işləməyi öyrənirlər. Bu metod həm də praktik bacarıqların formalaşdığı
mühiti yaratmış olur. Öyrənmə üsulunun seçilməsi, nəticələrin yoxlanması və emal edilməsi, hesablama, ölçmə kimi işlərin seçilmə üsullarını öyrənməyə zəmanət verir. Laborator metodun lazımi şəkildə tətbiqi üçün xüsusi avadanlıq, müəllim və şagirdlərin hazırlığı, kifayət qədər zaman və enerji
resursları lazımdır.
Praktik iş isə laborator metoddan böyük miqyasda nəzəri biliklərə dair praktik tapşırıqları yerinə
yetirməklə fərqlənir. Məhz nəzəriyyənin praktikaya tətbiqi vərdişləri bu metodun başlıca vəzifəsidir.
Praktik iş bilikləri dərinləşdirir, vərdişləri nizamlayır, idraki fəaliyyəti stimullaşdırır, nəzarətedici
və korrektəedici vəzifələri həll edir. Ona görə də informatika ayrı-ayrı fənlərinin öyrənilməsində
praktik işlərin tərtibinə və tətbiqinə daha çox ehtiyac vardır. Praktik iş metodundan həm də istənilən
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yaş səviyyəsində olan məktəblilərlə aparılan təlim zamanı istifadə edilə bilər. Əsas tələb ondan
ibarətdir ki, tapşırıqlar şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinə və bacarıqlarına uyğun gəlsin.
Bilirik ki, riyaziyyatçıların tətbiqi proqramlardan ən çox istifadə etdikləri Excel cədvəl
proqramıdır. Bu redaktor həm orta məktəblərdə, həm də ali məktəblərdə tədris olunur. Redaktorun
ətraflı öyrənilməsi üçün mütləq praktik işlərin hazırlanmasına və istifadəsinə ehtiyac vardır. Nümunə
üçün Exceldə praktik işə nəzər salaq.
Praktik iş
Mövzu: MS Excel elektron cədvəlində sadə düsturların yaradılması və diaqramların qurulması.
Məqsəd: Excel elektron cədvəlində sadə düsturların köməyi ilə hesablamaların aparılması.
Xanalara daxil edilmiş verilənlərin diaqramının qurulması.
İşin qısa məzmunu: Sadə düsturların yaradılması, istifadə olunması və diaqramların qurulması.
Excel elektron cədvəlində xanalar üzərində hesablamalar aparmaq və nəticəni istənilən xanaya
yazmaq mümkündür. Bunun üçün mausun sol düyməsini nəticə alınacaq xananın üzərində saxlayıb
klaviaturadan “=” düyməsini sıxmaq lazımdır. Bundan sonra hesablamada iştirak edən xanaları növbə
ilə qurub onları düstur sətrində riyazi işarələrlə birləşdirmək lazımdır.
Məsələn: B6 xanasında yerləşən 19 ədədini C8 xanasında yerləşən 25 ədədinə vurub nəticəni D4
xanasına yazmaq lazımdır. Bunun üçün D4 xanasında =B6*C8 düsturu yazmaq lazımdır.
Hesablama aparıldıqdan sonra həmin düsturu digər sətrlərə də çox asanlıqla tətbiq etmək olar.
Bunun üçün mausun göstəricisini nəticə yazılan xananın aşağı sağ küncündə yerləşən qara nöqtənin
üzərinə gətirib sol düyməni sıxıb saxlamaq şərtilə lazım olan istiqamətə dartmaq lazımdır. Beləliklə
həmin düstur aşağıda yerləşən digər sətrlərə də avtomatik tətbiq ediləcək. Sütunun sonunda cəm
hesablamaq lazım gələrsə, onda kursoru cəm alınacaq xanada yerləşdirib Cəm ( ∑ Summa )
düyməsini sıxmaq lazımdır. Sonda Enter düyməsi sıxılmalıdır.
Düsturların daxil edilməsi və redaktəsi. Microsoft Excel proqramının əsas məqsədi
hesablama əməliyyatını avtomatlaşdırmaqdır. Hesablama əməliyyatını asanlaşdırmaq üçün excel
bizə xüsusi funksiyalar təqdim edir. Məsələn, 10! Hesablamaq üçün gərək 1-dən 10-a qədər kimi
ədədləri bir-birinə vuraq. MS Exceldə hər hansısa xanaya =Fact(10) yazsaq 10! nəticəsini göstərər.
Hesablamanın nəticəsi düsturu yazıldığı xanada görünür. Hesablamanın necə yerinə yetirildiyini
aşağıdakı cədvəldə baxaq:
1. C1 xanasında = A1+B1 düsturunu görürük. A1 xanasının qiyməti 4, B1 xanasının qiyməti 5
olduğu üçün, C1 xanasının qiyməti 9 olacaq.
2. C2 xanasında eyni ilə vurma əməliyyatı yerinə yetiriləcək. A2=3 və B2 =6 olduğu üçün C2
xanasının qiyməti 18 olacaq.
3. C3 xanasında eyni ilə bölmə əməliyyatı yerinə yetiriləcək. Nəzərə alın ki, “/” işarəsidir.
A3=12 və B3=4 olduğu üçün C3 xanasının qiyməti 3 olacaqdır.
4. C4 xanasında eyni ilə çıxma əməliyyatı yerinə yetiriləcək. A4=7 və B4=5 olduğu üçün, C4
xanasının qiyməti 2 olacaq.
5. D1 xanasında cəmin tapılması şərtlə verilib, ">4" şərti verildiyinə görə 4 dən böyük olan
ədədlərin cəmini hesablayacaq və D1 xanasının qiyməti 14 olacaq.(B> 4;C> 4)
6. D2 xanasında orta qiymətin tapılması əməliyyatı yerinə yetiriləcək. A2=3; B2=6;C2=18
olduğundan D2 xanasının qiyməti 9 olacaq
7. D3 xanasında maksimum ədədin tapılması əməliyyatı yerinə yetiriləcək. A3=12; B3=4; C3=3
olduğundan D3 xanasının qiyməti 12 olacaq.
8. D4 xanasında minimum ədədin tapılması əməliyyatı yerinə yetiriləcək. A4=7; B4=5; C3=2
olduğundan D4 xanasının qiyməti 2 olacaq.
A
B
C
D
1

4

5

=A1+B1 =SUMİF (A1:C1;">4")
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3

6

=A2*B2 =AVERAGE(A2:C2)

3

12

4

=A3/B3 =МАX(A3:C3)

4

7

5

=A4-B4 =МİN(A3:C3)
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Diaqramların qurulması. Exceldə diaqram qurmaq üçün əvvəlcə verilənləri cədvələ daxil
etmək lazımdır. Verilənlərə uyğun diaqram və yaxud qrafik qurmaq üçün “İnsert ” menyusundan
Chart əmrindən istifadə edilir. Əmrdə əks olunan diaqram təsvirindən hər hansı biri seçilir və onun
üzərində əməliyyat aparılır. Diaqramın tipi, forması, rəngləri və s. parametrləri istifadəçini qane
etmirsə, onu dəyişmək olar. Müxtəlif diaqram formaları var: column (histoqram-sütun); Line( qrafikxətt); Pie( dairəvi), Bar(zolaqlı); Area (Sahələrlə); Scatter (Paylanma) və s. Aparılan sadə
hesablamanın diaqramını quraq.

Dərsin izahından sonra mövzuya uyğun tələbələrə variantlar üzrə işlər verilir. Tələbələr praktik
iş işləyən zaman Excelin riyazi funksiyaları ilə də tanış olur və funksiyaların qrafiklərini qurmağı
öyrənirlər.
Riyaziyyat ixtisasında təhsil alan tələbələrin praktik işlərini bu formada təşkil etməklə onların
Excel proqramı ilə işləmək bacarıqlarını vərdişlərini artırmaq və yüksək nəticələr əldə etmək
mümkündür.
Ədəbiyyat
1. Abdullayeva M.V.Ümumtəhsil məktəblərin riyaziyyat kursunun tədrisində şagirdlərdə qrafik
bacarıqların formalaşdırılması üzrə işin sistemi:Ped. üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün
dis. avtoref. Bakı, 2012, 25 s.
2. Mübariz Xəlilova, Nazlı Həsənova “İnformatika” Bakı 2014 Universtetlər üçün dərslik.
3. Pələngov Ə. Q., Qasımova A.M., Informatika dərslərinin təşkili təcrübəsindən, / Müəllim
hazırlama siyasəti və problemləri, beynəlxalq simpoziumu. ADPU . Bakı-2013. Səh.176-178
4. Ş.A. Talıbova, Ə.Q.Pələngov, A.M.Quliyev, İnformatika kursu üzrə laboratoriya işlərinin
yerinə yetirilməsinə aid metodiki göstəriş, Bakı, ADPU, 2006.
5. Кузнецов Александр Андреевич, Захаров Александр Сергеевич, Захаров Борисовна
«Общая методика обучения информатике» М. 2016
Резюме
Бабаева Самира Рафиг кызы
Mетоды подготовки и реализации практических работ в программе MS Excel
Преподавание программ MS Office обязательно для студентов изучающих математику. В
пакете MS Office программное обеспечение используется для составления учебных
материалов, для создания презентаций, используемых в объяснении уроков и для вычисления
математических функций и создания графиков.
В статье рассматривается также методика подготовки и проведения практической работы
в табличном процессоре MS Excel. В ходе практической работы разработки математических
функций и диаграмм в MS Excel были подробно обьяснены. Это также помогает студентам
лучше понять предмет.
17

Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika
Elmi Konfransının Materialları:2 cilddə, I c.

Riyaziyyat və Fizika

Summary
Babayeva Samira Rafig
The preparing of practice works and carrying out method in Excel
The teaching MS Office programs is necessity for the students who study in math. The software
used in the MS Office suite is used to compile teaching materials on a computer, prepare presentations
used in classroom descriptions, and calculate mathematical functions and make graphs.
In this article the preparing of practicial work and carrying method have been investigated in MS
Excel table processor. During practical work carrying out mathematical functions and setting of
diagrams in MS Excel were widely explained. This causes the students to understand the subject
better.
Fərzəliyeva Ülkər Mirsamid qızı
Lənkəran Dövlət Universiteti
XÜSUSİ QRADİYENT HƏDLİ XƏTTİ QEYRİ-STASİONAR KVAZİOPTİKA TƏNLİYİ
ÜÇÜN BİR OPTİMAL İDARƏETMƏ MƏSƏLƏSİ HAQQINDA
Açar sözlər: optimal idarəetmə məsələsi, qeyri-stasionar kvazioptika tənliyi, varlıq, yeganəlik
Ключевые слова: задача оптимального управления, нестационарное уравнение
квазиоптики, существование, единственность
Key words: optimal control problem, non-stasionary quasi optics equation, existence, uniqueness
Bu işdə
J  v   0  ., T ,.  y0

funksionalının

2
L2  L 

 1  .,., L   y1



2
L2  T 

 v 

2

(1)

H



0

V  v   v0 , v1  : vm  L2  0, l  , vm  x   bm ,  x   0, l  , m  0,1

çoxluğunda
i



 2

 ia0
 a1 2  ia2 ( x)
 a( x)  v0 ( x)  iv1  x   f ( x, t , z ),
t
z
x
x

 x, t , z    , (2)

 x,0, z    0 x, z , x, z    L , (3)
 x, t ,0  1 x, t , x, t   T , (4)
  0, t , z     l , t , z   0,  t , z   QTL , (5)
şərtləri daxilində minimallaşdırmasından ibarət olan bir optimal idarəetmə məsələsinə baxılır.
Burada i  1 xəyali vahid, T  0, L  0, l  0, a0  0, a1  0 ,   0, b0  0, b1  0 - verilmiş ədəd0  0, 1  0
0  1  0
lər;
isə
şərtini
ödəyən
ədədlərdir;
0  t  T ,0  z  L, 0  x  l , t   0, l    0, t  ,  z   0, l    0, z  , tz   0, l    0, t   0, z  ,

  TL , Qtz   0, t    0, z  -dir; a  x  , a2  x  , y0  x, z  , y1  x, t  , 0 x, z , 1 x, t , f x, t , z  funksiyaları isə ölçülən funksiyalar olub aşağıdakı şərtləri ödəyir:
0

0  a  x   0 ,  x   0, l  , 0  const  0 (6)

a2  x   1 ,

0
da2  x 
 2 ,  x   0, l  , 1, 2  const  0 ; (7)
dx

y0  L2  L  , y1  L2  T  ; (8)
0 2,1

0 2,1

0 W 2  L  ,1 W 2  T  , f W20,1,1    ; (9)
0

  0 , 1   H  L2  0, l   L2  0, l  - verilmiş elementdir,  simvolu “sanki bütün” mənasını verir.
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Bu məqsədlə (1)-(5) optimal idarəetmə məsələsinin həlli üçün varlıq və yeganəlik məsələsi
öyrənilmiş və əvvəlcə   0 olduqda optimal idarəetmə məsələsinin həllinin varlıq teoremi isbat
edilmiş, daha sonra isə   0 olduqda baxılan optimal idarəetmə məsələsinin həllinin varlıq və
yeganəlik teoremi isbat olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, oxşar nəticələr idarəetmə sistemi xüsusi
qradiyent həddi olmayan xətti qeyri-stasionar kvazioptika tənliyi üçün başlanğıc-sərhəd məsələsi ilə
təsvir olunduqda daha öncə (1, səh 45-55; 2, səh. 102-121) işlərində əldə edilmişdir.
Ədəbiyyat
1. Ибрагимов Н.С. Задача идентификации для нестационарного уравнения квазиоптики
// Таврический Вестник Информатики и Математики, 2010, № 2, с. 45-55.
2. İskenderov A.D.,Yagubov G.Ya.,İbragimov N.S.,Y.Aksoy N.Variation formulation of the
inverse problemof determining the complex-coefficient of equation of quasioptics. // Euroasian
Journal of mathematical and computer applications, vol. 2, issue 2 (2014), pp.102-121.
Резюме
Фарзалиева Улькер Мирсамид кызы
Об одной задаче оптимального управления для линейного нестационарного уравнения
квазиоптики cо специальным градиентным слагаемым
В работе изучается вопрос существования и единственности решения рассматриваемой
задачи оптимального управления. При этом сначала доказана теорема существования решения
задачи оптимального управления при   0 , а потом доказана теорема существования и
единственности решения рассматриваемой задачи оптимального управления при   0 .
Summary
Farzalieva Ulkar Mirsamid
On an optimal control problem for linear non-stationary equations of quasi-optics with a
special gradient terms
In this paper we study the question of the existence and uniqueness of a solution to the given
optimal control problem. In this case, the existence theorem for the solution of the optimal control
problem for   0 is first proved, and then the existence and uniqueness theorem for the solution of
the optimal control problem under consideration for   0 is proved.
Həsənli Nicat İsmayıl oğlu
Sumqayıt Dövlət Universiteti
BİR SİNİF İKİLİK MODULYAR DİNAMİK SİSTEMLƏR ÜÇÜN TERMİNAL OPTİMAL
İDARƏETMƏ MƏSƏLƏSİ
Açar sözlər: modulyar dinamik sistemlər, terminal optimal idarəetmə, zəruri optimallıq şərti
Ключевые слова: модулярные динамические системы, терминальные оптимальные
управления, необходимое условие оптимальности
Key words: modular dynamic systems, terminal control problems, necessary condition for
optimality of control
Modulyar dinamik sistemlər (MDS) [1, s.12-28, 66-154.] kəsilməz və diskret obyektlərin modelləşdirilməsində, idarə edilməsində və s. sahələrdə geniş tətbiq olunur. MDS-lərin bəzi tətbiqlərində
onlarda optimal proseslərin tapılması tələb olunur. Optimal proseslərə optimal idarəetmə, optimal nöqtə
və s. aiddir. MDS-in optimal idarəetmə məsələsi indiyə kimi çox az tədqiq olunmuşdur. Bu işdə bul və
psevdo bul funksiyalarının törəmə və diferensialı anlayışından [2, s. 57-76] istifadə etməklə ikilik bir
sinif MDS-lər üçün optimal idarəetmə məsələsində zəruri optimallıq şərti tapılır Tutaq ki,
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(1)
x[n  1]  f ( x[n], u[n]), x[0]  a, GF (2) .
T
m
(1)-də x[n]  ( x1[n],..., xm [n])  GF (2) vəziyyət və u[n]  (u1[n],..., u r [n])T  GF r (2) idarəetmə
ardıcıllığı, f ()  ( f1 (),..., f m ())T - xətti vektor-funksiyadır, a  (a1 ,..., am )T  GF m (2) vektoru isə
başlanğıc vəziyyətdir. Optimal idarəetmə məsələsi (1) şərti daxilində aşağıdakı psevdobul funksionalı
minimallaşdıran u[n] ardıcıllığının tapılmasından ibarətdir.
(2)
I  ( x[ N ]) .
Fərz edilir ki, f () və () elədir ki, onların qarışıq törəmələri sıfıra bərabərdir. Tutaq ki,
f ( x[n], u[n])  f  ( x[n], u[n]) 
( x[n])  ( x[n])
( x[n]) 
,

,  ,   1, m,
 
,...,


x[n]

x
[
n
]

x
[
n
]

x
[
n
]

x
[
n
]

1
m




f ( x[n], u[n])  f  ( x[n], u[n]) 

,   1, m,   1, r .


u[n]
u  [n]


Tutaq ki, u *  {u *[0],..., u *[ N  1]} - optimal idarəetmə ardıcıllığı, x*  {x*[0],..., x*[ N ]} - onlara uy~ - idarəetmə ardıcıllığının hər hansı bir dəyişməsidir və u~[k ]  u *[k ],
ğun vəziyyət ardıcıllığı, u
k  n, 0  k  N 1;
u~[n]  u *[n]  u *[n], harada ki, u * [n]  (u1* [n],...,ur* [n]) .
~
x  {x*[0],..., x*[n], ~
x[n  1],..., ~
x[ N ]} . f () - in üzərinə qoyulan şərtlərə görə

Onda

f ( x * [n], u * [n])
~
x [n  1]  x * [n  1]  x * [n  1] 
 u * [n] , GF (2) ,
u[n]
f ( x * [k  1], u * [k  1]) *
~
x [k ]  x * [k ]  x * [k ] 
 x [k  1] , GF (2) , k  n  2,..., N .
x[k  1]
() üzərinə qoyulan şərtlərə görə aşağıdakı doğrudur:

( x [ N ]) *
( ~
x [ N ])  ( x * [ N ]) 
x [ N ]  0 , (3)
x[ N ]
( x[ N ])  ( x[ N ])
( x[ N ]) 
. (3) aşağıdakı kimi yazılır:
harada ki,
 
,...,
x[ N ]

x
[
N
]

x
[
N
]
1
m


*

( x * [ N ]) *
( x * [ N ]) f ( x * [ N  1], u * [ N  1])
x [ N ] 
 x * [ N  1]  0 (4)
x[ N ]
x[ N ]
x[ N  1]

və i.a. bu qayda ilə davam etdirməklə (4) – ün sağ tərəfi aşağıdakı kimi yazır:

( x * [ N ])  f ( x * [ N  1], u * [ N  1])
f ( x * [n  1], u * [n  1]) f ( x * [n], u * [n])

...

 u[n]  0. (5)

x[ N ] 
x[ N  1]
x[n  1]
u[n]

Aşağıdakı qoşma sistemi daxil edilir:
T

f ( x[n], u[n])
 ( x[ N ]) 
, n  N  1, N  2,...,1,0. (6)
p[ N ]  
 , p[n]T  p[n  1]T
x[n]
 x[ N ] 
m
f j ( x[n], u[n])
, i  1, m, kimi yazılır. (6) sistemindən
(6)-nın ikinci bərabərliyi pi [n]   p j [n  1]
xi [n]
j 1
istifadə etməklə (3) və (4) uyğun olaraq

( x * [ N ]) *
x [ N ]  p[ N ]T x *[ N ]  0 və
x[ N ]

( x * [ N ]) f ( x * [ N  1], u * [ N  1])
 x * [ N  1]  p[ N  1]T x * [ N  1]  0 kimi
x[ N ]
x[ N  1]
qaydada davam etdirməklə (5)-i aşağıdakı kimi yazılır:
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f ( x * [n], u * [n]) *
u [n]  0 . (7)
u[n]
Diskret Hamilton funksiyasını aşağıdakı kimi daxil edilir:
p * [n  1]T

m

H ( p * [n  1], x *[n], u[n])   pi* [n  1]  f i ( x * [n], u[n]) . (8)
i 1

(8) – dən istifadə etməklə (7) düsturu aşağıdakı kimi yazılır
H ( p * [n  1], x * [n], u * [n]) *
u [n]  0 , (9)
u[n]

H ( p * [n  1], x * [n], u * [n])  H ( p * [n  1], x * [n], u * [n])
H ( p * [n  1], x * [n], u * [n]) 
 .
 
,...,
u[n]
u1 [n]
u r [n]


Teorem. Tutaq ki, f (x) və ( x[ N ]) elədir ki, onların qarışıq xüsusi törəmələri sıfıra bərabərdir;
*
u  {u *[0],..., u *[ N  1]} ardıcıllığı (2), (3) məsələsinin optimal idarəetmə ardıcıllığıdır,
x *  {x * [0],..., x * [ N ]} ona uyğun vəziyyət ardıcıllığıdır; p *  { p * [ N ],..., p * [0]} prosesi (6)
qoşma tənliyinin optimal həllidir. Onda bütün n  0,..., N  1 üçün (9) doğrudur.
Aydındır ki, f (x) funksiyası xətti, () funksionalı isə separabel funksional olarsa, onda
onların qarışıq xüsusi törəmələri sıfıra bərabər olar. (9) zəruri optimallıq şərti MDS-lərin tətbiq
olunduğu praktiki sahələrdə optimal idarəetmənin daha tez qurulmasında istifadə oluna bilər.
harada ki,

Ədəbiyyat
1. Ф.Г. Фейзиев, М.Р. Фараджева. Модулярные последовательностные машины: Основные
результаты по теории и приложению// Баку: Изд-во ЭЛМ, 2006, 234 с.
2. F.G.Feyziyev. Diskret riyaziyyatın bəzi fəsilləri. Dərs vəsaiti. Bakı: «Təhsil» NPM, 2008, 242 s.
Резюме
Гасанов Ниджат Исмаил оглы
Задача терминального оптимального управления для одного класса двоичных модулярных динамические систем
Рассматривается задача терминального оптимального управления для одного класса двоичных модулярных динамических систем. Используя понятие производной и дифференциала
булевых и псевдо булевых функций, находится необходимое условие оптимальности управления.
Summary
Gasanli Nijat Ismail
The optimal terminal control problems for one class of binary modular dynamic systems
The optimal terminal control problems for one class of binary modular dynamic systems are
considered. Using the derivative and differential of the Boolean and pseudo-Boolean functions, the
necessary condition for optimality of control is found.
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Qurbanova Nərminə Elşən qızı
Bakı Dövlət Universiteti
NORDEN-WALKER ÇOXOBRAZLILARININ XÜSUSİ TİPLƏRİ
Açar sözlər: Walker metrikası, sanki kompleks struktur, Norden-Walker çoxobrazlısı
Ключевые слова: метрика Волкера, почти комплексная структура, многообразие
Норден-Волкера
Key words: Walker metric, almost complex structure, Norden-Walker manifold
Əgər dörd ölçülü M 4 çoxobrazlısı üzərində g neytral metrikasında paralel iki ölçülü D sıfır
paylanması varsa, onda M 4 üzərində g metrikası Walker metrikası adlanır. Walker teoreminə
əsasən [2], g Walker metrikasını lokal kanonik formaya çevirən koordinat sistemi vardır və aşağıdakı
lokal ifadəyə malikdir:
0

0
g  g ij   
1

0


0 1 0

0 0 1 ,
0 a c

1 c b 

burada, a, b, c funksiyaları x, y, z, t  koordinatlarının hamar funksiyalarıdır.
Fərz edək ki, F strukturu M 4 Walker çoxobrazlısı üzərində sanki kompleks strukturdur, hansı ki,
aşağıdakı şərtlərə malikdir:
1 F 2   ,
2  g FX , Y   g  X , FY  (Nordenlik şərti),

3 F x   y , F y   x ( F D müstəvisində müsbət


dönməsi əmələ gətirir).
2

Bu üç şərt sanki kompleks F strukturunu birqiymətli təyin etməz, yəni, F strukturunu
1



 a  b 
0 1
2


1


a  b

F  F ji   1 0


2
0 0

0
1


0
0

1
0



 

şəklində əldə etmiş olarıq, belə ki,    x, y, z, t  hər hansı funksiyadır. Bu cür sanki kompleks
strukturlar [1]-də araşdırılmışdır.
Tutaq ki,   a  b . Onda g Walker metrikası aşağıdakı şəkildə təyin edilir:
   ij 

0  1 a  a 


a
a 
1 0

0 0
0
1 


0 0  1 0 





M 4 , , g  üçlüyü sanki Norden-Walker çoxobrazlısı adlanır.

Sanki Norden-Walker çoxobrazlıları üzərində sanki kompleks  strukturu yalnız və yalnız aşağıdakı
şərt ödəndikdə inteqrallanandır:
N ijk   mj  m ki   km  m ij   mi  j km   mi  k mj  0, 

 və  ifadələrindən aşağıdakı kimi inteqrallanma şərtini alarıq:

Teorem: Sanki Norden-Walker çoxobrazlıları üzərində xüsusi tipli  sanki kompleks strukturu
yalnız və yalnız aşağıdakı kimi xüsusi törəməli tənliklər ödəndikdə inteqrallanandır:
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2 a x  2 a y  0 ,

 2a y  2a x  0.

Buradan alırıq ki,

a xx  a xy  0
 a xx  a yy  0,

a yy  a xy  0

yəni, əgər  inteqrallanandırsa, onda a funksiyası x və y arqumentlərinə nəzərən harmonik
funksiyadır.
Ədəbiyyat
1.Salimov A.A., Iscan M. Some properties of Norden-Walker metrics. Kodai Math. J. 33(2010),
no.2, 283-293.
2.Walker A.G., Canonical form for a Rimannian space with a parallel field of null planes, Quart.
J. Math. Oxford 1 (2) (1950), 69-79
Резюме
Гурбанова Нармина Эльшан кызы
Особые типы многообразии Норден-Волкера
Нейтральная метрика g на 4-мерном многообразии M 4 называется метрикой Волкера,
если существует нулевое распределение D на M 4 , которое параллельно относительно g . В
этой статье, мы доказали, что если почти комплексная структура на многообразии НорденВолкера интегрируема, тогда не постоянные компоненты метрики Волкера являются
гармоническими функциями.
Summary
Gurbanova Narmina Elshan
Some types of Norden-Walker manifolds
A neutral metric g on a 4-manifold M 4 is said to be Walker metric if there exists a 2dimensional null distribution D on M 4 , which is parallel with respect to g . In this paper, we prove
that if almost complex structure on Norden-Walker manifold is integrable, then the non-constant
components of Walker metric are a harmonic functions.
Qasımov Həzi Ənvər oğlu
Bakı Mühəndislik Universiteti
DÖVRİ KOMETLƏRİN MEYL BUCAĞININ 11-İLLİK GÜNƏŞ FƏALLIĞI
FAZALARINA GÖRƏ PAYLANMASI
Açar sözlər: günəş fəallığı, dövri kometlər, orbit elementləri
Key words: solar activity, periodic comets, orbit elements
Ключевые слова: солнечная активность, периодические кометы, элементы орбиты
Giriş
Günəş fəallığının 11-illik dövrünün kometlərin orbit elementlərinin təyinindəki mühüm rolu bir
çox elmi tədqiqatların mövzusu olmuşdur. Hələ 1947 –ci ildə Link və Vanısek müəyyən etmişlər ki,
Günəş fəallığının müxtəlif intervallarında yeni tapılan kometlərin sayı geniş aralıqda dəyişir.
Dobrovolskinin [4] işlərində bu mövzu daha əhatəli işlənmişdir. Bundan əvvəlki işlərimizdə uzun
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dövrlü kometlər və Saturn komet ailəsi üzərində apardığımız tədqiqat işlərində iki maksimumlu
nəticələr aldıq. Saturn ailəsi kometləri Günəş fəallığının 0,3-0,4 və 0,7-0,8 intervalında, uzun dövrlü
kometlər isə 0,2-0,3 və 0,7-0,8 intervalında maksimum sayda müşahidə olunurlar. Əvvəlki
müəlliflərdən fərqli olaraq biz daha çox sayda kometlər üzərində tədqiqatlar apardıq. Tədqiqatlarımız
1-23 tsikillərdə müşahidə olunan 850 uzun dövrlü [3] və Saturn ailəsinə mənsub olan 110 [5] kometi
əhatə edirdi. Aldığımız nəticələr daha az sayda kometlər üzərində tədqiqat aparan müəlliflərin
nəticələrinin doğru olmasını təsdiqləyir və komet kosmoqoniyasının qurulmasında inamlı
olmağımıza imkan yaradır. Bundan əlavə 403 Yupiter komet ailəsi üzərində apardığımız tədqiqatlar
fərqli nəticələr ortaya qoydu [6]. Beləki, dövri kometlər Günəş fəallığının maksimum dövründə ən
çox sayda müşahidə olunurlar. Müşahidə olunan Yupiter ailəsi kometlərin sayının fazanın intervalları
üzrə paylanması uzun dövrlü və Saturn komet ailəsindən fərqli olaraq bir maksimumludur.
Ümumiyyətlə N(F) asılılığını öyrənilməsi uzun dövrlü, həmçinin dövri kometlərin mənşəyi barədə
dəqiq elmi fikirlərin irəli sürülməsinə imkan yaradır.
Yupiter komet ailəsinin N (F)
asılılığı (1-23 tsikl)

Saturn komet ailəsinin N(F) asılılığı
(1-23 tsikl)

70

20

60
50
40

10

30
20
10
0
0

0
0

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

1

1

Quliyevin [1] göstərdiyi kimi, bu konteksdə dövri kometlər fərqlənirlər. Bu cür dövri kometlərin
bəzi xüsusiyyətləri Günəş fəallığının maksimum dövründən sonrakı dövrə uyğun gələn bir
maksimumla əlaqədardır. Bu yolla istinad edilən məqalənin müəllifi dövri və uzun dövrlü kometlərin
nüvələrinin fiziki xüsusiyyətlərində bəzi fərqlərin kosmoqonik xarakter daşıdığını irəli sürmüşdür.
Əlavə olaraq bu məsələ daha ətraflı şəkildə Quliyevin [2] işində baxılmışdır. Burada müəyyən
olunmuşdur ki, Günəş fəallığının müxtəlif intervallarında kəşf olunan kometlər hətta dinamik
xarakterlərinə görə də fərqlənirlər. Quliyevin [1] tədqiqatından üç onilliyə yaxın vaxt keçir və
kometlər barədə məlumatlar kataloquna ən azı iki Günəş fəallığı dövründə kəşf olunan kometlərin
məlumatları əlavə olunmuşdur.
Məslənin qoyuluşu və istifadə olunan məlumatlar.
Bu işdə Yupiter dövri komet ailəsinə mənsub, Günəş fəallığının 1-23 tsikilləri ərzində müşahidə
olunan 403 kometin meyl bucağının fazanın intervallarına görə paylanmasına baxılmışdır. Burada
söhbət afel məsafəsi 7 a.v.-ə qədər olan kometlərdən gedir. Məlumdur ki, dövri kometlər ekliptika
müstəvisinə nəzərən kiçik meyl bucağına malikdirlər. Demək olar ki, onlar ekliptika müstəvisi
üzərində Günəşə çox yaxındırlar. Uzun dövrlü kometlər isə əksinə, böyük meyl bucağına malikdirlər.
Bu onu təsdiq edir ki, dövri kometlər trans-neptun obyektləri olduğu halda uzun dövrlü kometlər
Günəş sistemini əhatə edən Oort buludundan gəlirlər. Kometlərin mənşələrinin müxtəlif olması
onların Günəş fəallığının 11 illik dövrünün intervallarına görə paylanmasında özünü açıq şəkildə
biruzə verir. Uzun dövrlü kometlərin meyl bucaqları 300 ≤ i ≤ 1500 intervalında dəyişdiyi halda dövri
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kometlərin ekliptika müstəvisinə görə meyl bucaqları 1,120 ≤ i ≤ 45,80 intervalında dəyişir.
Tədqiqatlarımızın nəticəsini cədvəl və qrafiklərlə verək..
F
α
n

0-0,1

0,1-0,2

14,46
10,35
8

0,2-0,3

0,3-0,4

0,4-0,5

0,5-0,6

0,6-0,7

0,7-0,8

0,8-0,9

13,07

12,67

9,92

11,58

15,64

13,88

12,14

12,19

5,8

8,82

5,95

27

27

7,03
37

10,29

15

8,44
67

6,98
54

7,51
41

69

0,9-1

11,79
7,62
58

Cədvəl 1. Günəş fəallığının faza intervallarına görə meyl bucağının paylanması (α-orta kvadratik
meyl nəzərə alınmaqla). Burad F- fazanın intervalı, 𝑖̅-meyl bucaqlarının orta qiyməti, n-isə kometlərin
sayıdır.

Meyl bucağının orta qiymətinin F-dən
asılılıq qrafiki

17
16
15
14
13
12
11
10
9

0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 0,3-0,4 0,4-0,5 0,5-0,6 0,6-0,7 0,7-0,8 0,8-0,9 0,9-1

Qrafik 1. Meyl bucağının orta qiymətinin F-dən asılılığı. Burada x oxu fazanın intervalları, y oxu
isə meyl bucaqlarının orta qiymətləridir.

F

0-0,1

0,1-0,2

0,2-0,3

0,3-0,4

0,4-0,5

0,5-0,6

0,6-0,7

0,7-0,8

0,8-0,9

0,9-1

31,76

25,35

31,97

19,37

27,04

44

45,8

31,76

36,36

28,42

Cədvəl 2. Günəş fəallığının faza intervallarına görə meyl bucağının maksimum qiymətləri.
Meyl bucağının maksimum qiymətlərinin Fdən asılılıq qrafiki
48
38
28
18
8
-2

0-0,1 0,1-0,20,2-0,30,3-0,40,4-0,50,5-0,60,6-0,70,7-0,80,8-0,9 0,9-1

Qrafik 2. Meyl bucağının maksimum qiymətinin F-dən asılılığı. Burada x oxu fazanın
intervalları, y oxu isə meyl bucaqlarının maksimim qiymətləridir.
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Cədvəl 1-dən görsənir ki, meyl bucaqlarının orta qiymətinin maksimumu 0,5-0,6 intervalına,
cədvəl 2-dən isə meyl bucağının maksimum qiyməti 0,6-0,7 intervalına düşür. Bu intervallarda
maksimum sayda komet müşahidə olunduğu kimi, meyl bucaqlarıda maksimum qiymətlər alır.
Nəticə.
Dövri kometlər kimi təsnifatlatlandırılan (P < 200 il) Yupiter ailəsi kometləri Günəş fəallığının
maksimum dövründən sonrakı intervallarda daha çox sayda müşahidə olunurlar. Cədvəl və
qrafiklərdən aydın şəkildə görsənir ki, meyl bucağının orta qiyməti həmin intervallarda maksimum
qiymət alır. Bu onu göstərir ki, Günəş fəallığının maksimum dövründə meyl bucağı daha böyük olan
kometlər Günəş sisteminin daxili bölgələrinə gəlirlər. Bu o deməkdir ki, göstərilən intervallarda
müşahidə olunan komet nüvələrinin mənşəyi trans-neptun obyektləri olmaya bilər. Günəş
küləklərinin təsiri ilə fəallaşan kometlərdə kosmoqonik təsirləri də yaddan çıxartmaq olmaz.
Aldığımız nəticələr komet nüvələrinin Günəş sisteminin müxtəlif bölgələrində (məsələn, Kuper
qurşağı və Oort buludu zonasında və s.) formalaşdığını bir daha təsdiq edir. Günəş fəallığının 0,550,65 intervalında meyl bucağının orta qiymətinin maksimum olması həmin intervalda müşahidə
olunan kometlərdən bəzilərinin uzun dövrlü kometlər sinfinə mənsub olduğunu, ancaq sonradan
Yupiter tərəfindən zəbt olunma ehtimalını gücləndirir. Beləki həmin intervalda müşahidə olunan
(Cədvəl 2.) 126P/İras kometinin ekliptika müstəvisinə meyl bucağı 45,800 təşkil etmişdir.
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Резюме
Гасимов Ази Анвар оглы
Распределение наклона периодических комет во время фаз циклов солнечной
активности
В статье рассматривается распределение наклонов периодических комет к плоскости
эклиптики по фазам 11-летнего цикла солнечной активности. Исследование охватывает 403
кометы семействo Юпитера с расстоянием афелия до 7 а.е., которые наблюдались в течение 123 циклов. Эти кометы, являются бывшими объектами транс-нептуновой области и во время
посещения внутренней части Солнечной системы они захватываются планетами-гигантами.
Афелии орбит таких комет находятся близи Юпитера.
Summary
Qasimov Hazi Anver
Distribution of inclination of periodic comets by phases of 11-year solar activity
Distribution of the orbit’ inclination of the periodic comets to the ecliptic plane during phases of
11-year solar activity cycles is considered in the article. The study is covered 403 Jupiter family
comets having aphelion distance up to 7 a.u., which were observed for 1-23 cycles. These comets are
former trans-neptune objects and they have been captured by giant planets during their visit to the
inner solar system. Aphelion of such comets are located the proximity of giant planets like as Jupiter.
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Quluzadə Hüseyn Zeynal oğlu
Bakı Dövlət Universiteti
PSEVDOSKALYAR A-HİQQS BOZONUNUN ÇEVRİLMƏ KANALLARI A  Z 0 h , A  Z 0 hh
Açar sözlər :standart model ,Hiqqs bozon , Minimal supersimmetrik standart model
Ключевые слова: стандартная модель, Бозон хиггса,минимальная суперсимметричная
стандартная модель
Key words: standard model , Higgs boson, Minimal supersymmetric standard model
Mövzunun aktuallığı. Hiqqs bozonun çevrilmə kanallarınınnəzəri öyrənilməsi Standart Modeli
tamamlayır həmdə zəif qarşılıqlı təsirlərin daşıyıcılarını müəyyən edir . Çevrilmə kanallarının
müəyyən olunduqda subatom hissəciklərin kütlələrini və CERN-in Böyük adron kollayderində
ATLAS və CMS təcrübələri vasitəsi ilə qabağcadan xəbər verilmiş fundamental hissəciyin
tapılmasında böyük roloynayır.
Hiqqs bozon spini sıfır olan skalyar zərrəcikdir , sıfırdan fərqli vakuum qiymətinə malikdir,
kütləsi 125 GeV tərtibindədir, C və P cütlükləri müsbəttdir J CP  0    Hiqqs bozonunun Z və W
bozonlarla, lepton və kvraklarla rabitə sabitləri onların kütlələri ilə mütənasibdir.
Hiqqs bozonunun kəşfindən sonra onun müxtəlif yaranma və çevrilmə kanallarının təcrübi və
nəzəri öyrənilməsinə maraq xeyli dərəcədə artmışdır. Ədəbiyyatda Standart Hiqqs bozonla yanaşı
qeyri -standart bozonlarda geniş müzakirə olunur. Belə ki, Standart Modelin,Minimal
Supersimmetrik Standart genişlınməsindən alınan (MSSM) modelində hiperyükü-1 və +1 olan iki
dublet skalyar sahə daxil edilir.
H  
H0 


 1 
H   2 .
H 

2
1
H 0 
H  
 2
 1 
MSSM-in spontan pozulmasından sonra beş dənə Hiqqs bozon zərrəciyi yaranır: CP-cüt h və H
bozonlar , CP-tək A-bozon və yüklü H  , H  bozonlar . MSSM tərəfindən irəli sürülən h, H , A, H 
və H bozonların kəşfi və onların fiziki xarakteristikalarını təyin edilməsi daha yüksək enerjili gələcək
nəsil elektron – pozitron , müon-antimüon və hadron –hadron kollayderiinin qarşısında duran əsas
məsələlərdəndir. Gələcək kollayderlərdə Hiqqs sektorunun ətraflı öyrənilməsi həmçinin MSSM-in
spontan pozulması məsələsinə də aydınlıq gətirə bilər.
Standart model iki fakta əsalanır . 1. Niyə hiqqs bozon daxil edilməlidir? Bu suala cavab
tapacayıq.Laqrajianın ifadəsində biz kütləni nəzərə alsaq invariantlıq şərti pozulmuş olacaq.
Le  i     m

 

Bəs laqranjianın invariantlığını necə bərpa etmək olar? Bunun üçün kalibrləmə sahəsi adlanan
vektor sahəsi A daxil etmək və adi   törəməsini uzaldılmış və ya kovariant törəmə ilə əvəz etmək
lazımdır.

D     ieA

Kalibr sahəsi kütlə daxil etmir sahə elə seçilir ki sahə özbaşına olaraq spontan şüalansın.
Standart model dəbirHiqqs boson və bitdublet hall mövcuddur 4 sahəyaranır.Minimal super
simmetrikstandartmodelingenişlənməsi H , h, A, h  , h  çevrilməkanallarinitapa bilərik .Və laqrajianin
invariant qalması üçün biz sahəni kütləsiz nəzərə alırıq hesablamalardan sonra kütləni daxil edirik ve
buna əsasəndə deyə bilərik ki zərrəciyə kütlə verən sahə meydana çıxır, həmin sahənidə hiqqs sahəsi
adlandırırıq. Araşdırdığımız çevrilmə kanallarını sxematik təsvirlərini çəkək.
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Yuxarıda verilmiş şəkil 1 A  Z 0 h , və şəkil 2 isə A  Z 0 hh çevrilmə kanallarının sxematik
təsviridir.
Şəkildə 2 də verilmiş çevrilmə kanalının amplitudu (1) ifadəsi ilə tapmışığ.
q q 

U * (k )


M ( A  Zhh)  ig AZh  g ZZh  R   g   2   2
.
(1)
M Z  q  M Z2  iM Z Z

Amplitudun kvadratı isə aşağıdakı kimi (2) ifadəsi olacağ olacağ.

M ( A  Zhh) 
2

2
2
qq  
q q 
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 g ZZh
 R R   g    2     g    2  
2
2 2
2 2
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kk 
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Əvəzetdiyimizfunksiyalarıaşağıdakıkimidir.


1
1
f Z  4rZ (1  x1  rh ) 2  4(1  rh ) 2 2  (1  x1  rh )  2 (1  x1  rZ ) 2  
rZ
4rZ


2
 (1  x Z  x2  rZ ) 2  (1  rh )(1  x Z  x2  rZ )(1  x1  rZ ) ,
rZ
2

2

M 
M 
  
2EZ
2 E1
2 E2
, x2 
и xZ 
x1 
 2  x1  x2 –, rh   h  , rZ   Z  ,  Z   Z 
MА
MА
MА
 MA 
 MA 
 MA 

(3)
2
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КаналыраспадапсевдоскалярноеА-Хиггсбозона A  Z 0 h , A  Z 0 hh
В рамках Стандартной Модели рассмотрены каналы распада Хиггс бозона A  Z 0 h ,

A  Z 0 hh . Получены Амплитуда и квадрат амплитуды для распады A  Z 0 hh ..
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Summary
Guluzade Huseyn Zeynal
Decay channels of the pseudoscalar A-Higgs bozon A  Z 0 h , A  Z 0 hh
The Higgs boson decay channels A  Z 0 h , A  Z 0 hh studied the in framework of Standard
Model.Finally, the dependence Amplitude and squared amplitudes for decay A  Z 0 hh are obtained.
Quliyev Allahşükür Əzizağa oğlu
Lənkəran Dövlət Universiteti
FAKTORİZASİYA ÜSULU İLƏ SİMİN RƏQS TƏNLİYİNİN FUNDAMENTAL
HƏLLİNDƏN KƏSR TƏRTİB TÖRƏMƏLİ TƏNLİYİN FUNDAMENTAL HƏLLİNİN
ALINMASI
Açar sözlər: simin rəqs tənliyi, faktorizasiya üsulu, fundamental həll
Ключевые слова: уравнение колебаний струны, метод факторизации, фундаментальное
решение
Key words: string oscillation equation, factorization method, fundamental solution
Burada ikinci tərtib iki ölçülü hiperbolik tip tənliyin fundamental həllindən faktorizasiya üsulu
3
1
ilə
və
tərtibli bircins törəməli tənlik üçün fundamental həll alınmışdır. Belə ki, hər bir həddə
2
2
1
3
törəmələrinin tərtibi eyni, yəni müvafiq olaraq
və -dur.
2
2
Məlumdur ki, simin rəqs tənliyi ikinci tərtib, iki ölçülü, sabit əmsallı, xüsusi törəməli tənlikdir
[1]-[2]. Bu tənliyin fundamental həlli Xevisaydın vahid fünksiyasının köməyi ilə verilir [3].
Məsələnin qoyuluşu: Məlumdur ki, hiperbolik tip olan ikinci tərtib, iki ölçülü, sabit əmsallı
 2U (t , x)  2U (t , x)

 0,
t 2
x 2
tənliyinin fundamental həlli

x  0, t  0, (1)

1
U (t , x)   t  x  (2)
2
z  0,
1
fünsiyasıdır [3]-[4]. Burada  z   
(2.1)
z  0,
0
Xevisaydın vahid fünksiyasıdır.
Aşağıdakı kimi faktorizasiyaya baxaq:
1
1
1
3
 1
 3

Dt2  Dx2   Dt2  aDx2  Dt2  Dx2 Dt  Dx Dt2  Dx2 , (3)



burada a,  ,  və  naməlum sabitlərdir.
Bu sabitləri təyin etmək üçün (3)-ün sağ tərəfini hesablayaq.
1
1
1
3
 12
 3

 Dt  aDx2  Dt2  Dx2 Dt  Dx Dt2  Dx2  
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1

 aDx2 Dt2  aDt Dx  aDx2 Dt2  aDx2 
3

1

3

1

 Dt2  (  a) Dt2 Dx2  (   a ) Dt Dx  (  a ) Dx2 Dt2  aDx2 (4)
Bu ifadəni (3)-ün sol tərəfi ilə tutuşdurmaqla naməlum sabitlər üçün
a  1,
  a  0,

(5)

  a  0,

  a  0 ,
xətti cəbri tənliklər sistemi almış oluruq. Bu sistemdən  ,  və  -nı aradan çıxarmaqla, a üçün
a 4  1 tənliyini almış olarıq. Ona görə də a=1, a=-1, a= i, a=-i qiymətləri alınmış olur. Sadəlik üçün
a=1 qəbul etsək,
onda
a  1,   1,   1,   1 olur.
Beləliklə (3) aşağıdakı şəklə düşər.
1
1
1
3
 12
 32

2 
2
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1
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 Dt  Dx2 V (t , x)   (t ) ( x) (7)





tənliyinin fundamental həlli
1
1
3
 32

2
2

V (t , x)   Dt  Dx Dt  Dx Dt  Dx2 U t , x , (8)


ifadəsindən alınmış olar. Burada U t , x  (2)-də verilmiş hiperbolik tip tənliyin fundamental həllidir.
Eyni qayda ilə
1
1
3
 32

 Dt  Dx2 Dt  Dx Dt2  Dx2  H (t , x)   (t ) ( x) (9)





tənliyinin fundamental həlli
1
 1

H (t , x)   Dt2  Dx2 U t , x , (10)



şəklində olur. Bu fundamental həlli hesablayaq. Yəni H (t , x) -üçün analitik ifadə almaqla məşğul olaq.
1
1
1
 1

1
1
H (t , x)   Dt2  Dx2 U t , x   Dt2  t  x   Dx2  t  x  
2
2
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x

Burada müvafiq hesablamalar aparıldıqdan sonra aşağıdakı nəticə alınır.
H (t , x) 

xt



1
2

x
1
2  ( )
2



1
2

. (12)

Beləliklə, (9) tənliyinin fundamental həllinin analitik ifadəsi (12) şəklində alınmış olur. Bununla
da aşağıdakı hökmü almış oluruq.
Teorem: (9) tənliyinin fundamental həlli (1) hiperbolik tip tənliyin (2) fundamental həllindən
faktorizasiya üsulu ilə (12) şəklində alınır.
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Кулиев Аллахшюкюр Азизага оглы
Получение фундаментального решения дробного производного уравнения от
фундаментального решения уравнение колебаний струны методом факторизации
Получено фундаментальное решение для двух порядкового уравнения гиперболического
1 3
типа фундаментального решения методом факторизации
и
для однородного производного
2 2
1 3
уравнения. Так как, в каждом пределе производные одинаковы, то есть соответствуют
и .
2 2
Summary
Guliev Allahshukur Azizaga
To obtain the fundamental solution of the derivative equation from the fundamental
derivation solution of the string oscillation equation by factorization method
1
Here, the fundamental solution for the second equation of one-dimensional equation of
and
2

3
is derived from the fundamental solution of the second-order two-dimensional hyperbolic type equa2
1
3
tion. Thus, at each level the composition of derivatives is the same, that is accordingly and .
2
2
Qocayeva Gülər Əli qızı
Mingəçevir Dövlət Universiteti
Zn(C16H22N2O2)2 PARAMAQNİT KOMPLEKS BİRLƏŞMƏSİNDƏN
ALINAN RENTGENOQRAMMALARIN TƏDQİQİ
Açar sözlər: rentgen şüaları, rentgenoqramma, kristallik quruluş, iminoksil radikalı,
kristalloqrafik ox
Ключевые слова: рентгеновские лучи, рентгенограмма, кристаллическая структура,
иминоксильный радикал, кристаллографическая стрелка
Keywords: x-rays, roentgenogram, crystal structure, iminoxyl radical, crystallographic arrow
Rentgen boruları adlanan borularda katod qarşısına qoyulmuş metal lövhəni (anodu)
elektronlarla bombardman etdikdə rentgen şüaları yaranır. Adi texniki rentgen qurğularında
həyəcanlandırıcı elektronların enerjisi 100000 eV tərtibində olur. Milyon elektron-volt enerjili
elektronlarla rentgen şüaları verən qurğular da mövcuddur. Son zamanlarda nüvə fizikasının
məqsədləri üçün elektronları sürətləndirən xüsusi qurğular yaradılmışdır. Bu qurğular 100 milyon
enerjili elektronları tormozlamaq yolu ilə rentgen şüaları almağa imkan verir [3].
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Rentgen şüaları gözlə görünmür, lakin onlar bəzi təbii kristal maddələrdə (sianlı-barium, platin,
kükürdlü-sink və s.) və süni hazırlanmış ovuntularda (lüminoforlar) görünən parlaq fluoressensiya
vermək qabiliyyətinə malikdir. Öz təbiəti etibarı ilə işıqla eynidir və ondan dalğa uzunluğunun kiçik
qiyməti ilə fərqlənir. Rentgen şüaları fotolövhələrə təsir göstərir və qazları ionlaşdırır. Bütün bu
hadisələrdən rentgen şüalarını müşahidə və tədqiq etmək üçün istifadə olunur.
Rentgen şüalarının əsas xüsusiyyətlərindən biri udulma qanununa malik olmasıdır. Şüaların
maddədə udulması, maddənin optik xassələrindən asılı deyildir. Məsələn, işıq üçün rəngsiz və şəffaf
olan qurğuşun şüşə rentgen şüalarını praktik olaraq tam udur. Bu şüşələrdən rentgen qurğularını idarə
edən adamları şüalanmadan qorumaq üçün istifadə edirlər.
Məlumdur ki, kristalların fiziki xassələrinin öyrənilməsində kristallik quruluşun tədqiqinin böyük rolu vardır. Rentgenoqrafiya, elektroqrafiya və neytronoqrafiya kristallik quruluşlu maddələrin
quruluşunun öyrənilməsində əsas rol oynayır. Kristalların elektronun dalğa xassəsinin müəyyənləşdirilməsində, polyarlaşmış işıqla aparılan təcrübələrdə, rentgen şüalarının təbiətinin öyrənilməsində
mühüm rolu vardır. Məhz bu səbəbdən də kristalloqrafiya, kristallofizika, kristallokimya və s. kimi
istiqamətlər yaranmış, bərk cisimlərin tədqiqi və tətbiqi yolunda geniş imkanlar yaratmışdır.
Buna əsasən son zamanlarda stabil iminoksil radikalları və kompleksləri müxtəlif tətbiqi
məsələlərdə geniş istifadə olunurlar. Paramaqnit şiff əsasında iminoksil radikalı ilk dəfə olaraq keçid
metallı kompleks birləşmələr və onların liqandı AMEA-nın müxbir üzvü k.e.d., prof. Ə.Ə.Məcidov
və əməkdaşları tərəfindən sintez olunmuş, təmiz monokristal alınmışdır [1, 4].
Həmin birləşmələrdə rentgenoqrafik tədqiqinin aparılmasında bir çox məqsədlər vardır:
İminoksil radikalındakı oksigenin hansı funksiyanı daşıması məlum olmamışdır. Yəni, elektron
dəyişmə qarşılıqlı əlaqəsinin yaranması, bu dəyişilmənin hansı tipdə (metal-metal, metal-azot turşusu
yaxud azot turşusu-azot turşusu radikalı) olması məlum deyildir. Belə məsələlər haqqında məlumatlar
almaq kristallik və molekulyar quruluşu öyrəndikdən sonra mümkündür.
Bu deyilənləri nəzərə alaraq bis-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-1-iminoksil-4-salitsilaldiminat)
Zn(II) Zn(C6H22N2O2)2 üzvi paramaqnit kompleks birləşməsi üzərində rentgenoqrafik tədqiqat işi
aparılmışdır [5, 7].
Polixromatik üsul ilə rentgenoqramma almaq üçün istifadə edilən kameranın quruluşu çox
sadədir. Fotolövhə kamerası tərs fəza rentgen kamerası (TFRK) adlanır. Burada əsas prinsip rentgen
şüasının kallimatordan keçməsidir. Kristal isə qaniometrik başlıqla şüanın yolunda yerləşdirilir.
Laue üsulu ilə alındığına görə rentgenoqramma laueqramma da adlanır. Laueqrammanın
alınması üçün əsasən müstəvi kasetdən istifadə olunur və ilkin şüasına perpendikulyar yerləşdirilir.
Ancaq ilkin şüasının qarşısına balaca qurğuşun lövhə qoşulur ki, lövhə qaralmasın. Alınmış laueqrammadan Vulf torundan istifadə edərək ləkələrin stereoqrafik proyeksiyanın köməyi ilə kristalloqrafik
oxların istiqamətləri müəyyən edilir (şəkil 1). Laueqrammadan müəyyən edilmiş kristalloqrafik oxlar
istiqamətində rəqsoqrammalar alınır. Rəqsoqrammalar rəqsetmə üsulu ilə alındığı üçün bu cür adlanır.

Şəkil 1. Laueqrammadan ləkələrin stereoqrafik proyeksiyasının qurulma sxemi
Rəqsoqrammanın alınması üçün silindrik kasetdən də istifadə olunur. Laue üsulunun bir növü də
fırlanma üsuludur. Burada Laue şərtlərinin ödənilməsi kristalın oriyentasiyasının dəyişməsi hesabına
alınır. Belə ki, kristal fırlananda onun müəyyən vəziyyətində fotolövhənin müəyyən yerində
difraksiya ləkəsi alınır. Fırlanma zamanı kristal bir neçə dəfə belə vəziyyətlərdən keçir. Hər 360 0
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fırlanandan sonra isə bunlar yenidən təkrar olunur. Əgər rəqs edirsə onda kristal 20 0-dən sonra
yenidən təkrar olunur. Buna görə də rentgenoqrammada hər bir ləkə bu nöqtəyə təkrarən düşən çoxlu
sayda difraksiya şüaları nəticəsində alınır [2, 3, 4].
Fırlanma yaxud rəqs etmə metodikasından istifadə edərkən çalışmaq lazımdır ki, fırlanma oxu
kristalın kristalloqrafik oxlarından biri üzərinə düşsün. Əks halda kristaldan alınan rentgenoqrammaların interpretasiyası çətinləşir. Fırlanma yaxud rəqsetmə üsulunda silindrik kasetdən
istifadə olunduğundan kasetin oxu məhz fırlanma oxu üzərinə düşür.
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Резюме
Годжаева Гюляр Али кызы
Анализ рентгенограм полученных от комплексных парамматических
соединений Zn(C16H22N2O2)2
Рассмотрены свойства рентгеновских лучей и получения рентгенограмм. Рентген, полученный с помощью рентгеновской камеры обратного пространства, основан на прохождении
рентгеновских лучей через каллиматор. Рентгенограммы получены с использованием обычных и цилиндрических кассет.
Summary
Gojayeva Gular Ali
Analysis of x-rays obtained from integrated parammatic
compounds Zn(C16H22N2O2)2
The properties of x-rays and radiographs are considered. An x-ray obtained with an x-ray
chamber in the reciprocal space is based on the passage of x-rays through the calimator. Radiographs
were obtained using conventional and cylindrical cartridges.
Məmmədzadə Aygün Malik qızı
Lənkəran Dövlət Universiteti
DİSKRET POVERATİVO-ADDİTİVO-MULTİPLİKATİV TÖRƏMƏLİ DİFERENSİAL
TƏNLİK ÜÇÜN KOŞİ MƏSƏLƏSİNİN HƏLLİNİN ARAŞDIRILMASI
Açar sözlər: diskret poverativ törəmə, diskret additiv törəmə, diskret multiplikativ törəmə, ümumi
həll, Koşi məsələsi
Ключевые слова: дискретная поверативная производная, дискретная аддитивная
производная, дискретная мультипликативная производная, общее решение, задача Коши
Keywords: discrete powerative derivative, discrete additive derivative, discrete multiplicative
derivative, general solution of the equation, Cauchy problem
Məsələnin qoyuluşu: Aşağıdakı kimi tənliyə baxaq:
((𝑦𝑛 ){𝐼} )(𝐼) )[𝐼] = 𝑓𝑛 , n≥ 0, (1)
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burada 𝑓𝑛 , n≥ 0 verilmiş ardıcıllıq, 𝑦𝑛 isə axtarılan ardıcıllıqdır.
Əgər bir kəsilməz törəmə özündə iki tərs əməl, hər bir kəsilməz inteqral özündə iki düz əməl
saxladıqları halda, diskret törəmələr ancaq bir tərs əməldən, diskret inteqrallar isə ancaq bir düz əməl
vasitəsi ilə verilmiş olurlar. Belə ki, diskret additiv inteqral,
n
𝑛−1

𝑓𝑘 = ∑ 𝑓𝑘

(2)

𝑘=0

0
diskret multiplikativ inteqral,
n

𝑛−1

∏ 𝑓𝑘

𝑓𝑘 =

(3)

𝑘=0

0
nəyahət diskret poverativ inteqral isə
0
𝑓𝑘 =

𝑓
𝑓 0
𝑓2 1
⋰
𝑓𝑛−2

𝑓𝑛−1

, (4)

n
şəkildə verildikləri halda, diskret additiv törəmə,
(𝐼)
𝑓𝑘 =𝑓𝑘+1 - 𝑓𝑘 , (5)
diskret multiplikativ törəmə,
[ ] 𝑓
𝑓𝑘 𝐼 = 𝑓𝑘+1 , (6)
𝑘

nəhayət, diskret poverativ törəmə isə
{ }

𝑓

𝑓𝑘 𝐼 = 𝑘√𝑓𝑘+1, (7)

şəklindədir.
İndi isə (1) tənliyinə qayıdıb, əvvəlcə diskret multiplikativ törəmənin tərifi olan (6)-dan
istifadə etsək, (1) tənliyini aşağıdakı şəkildə yaza bilərik:
{𝐼}

(𝑦𝑛+1 )(𝐼)
{𝐼}

(𝑦𝑛 )(𝐼)

= 𝑓𝑛 , n≥ 0. (8)

Aldığımız (8) tənliyində n-ə sıfırdan başlayaraq qiymətlər verib tərəf-tərəfə vurmaqla alarıq:
{𝐼}

{𝐼}

(𝑦1 )(𝐼)

(𝑦2 )(𝐼)

(𝑦0 )

(𝑦1 )

{𝐼}

∙
(𝐼)

{𝐼}

∙∙∙
(𝐼)

{𝐼}

(𝑦𝑛 )(𝐼)
{𝐼}

(𝑦𝑛−1 )(𝐼)

= 𝑓0 ∙ 𝑓1 ∙∙∙ 𝑓𝑛−1 .

Aldığımız ifadənin sol tərəfində ixtisarlar apardıqdan sonra alarıq:
{𝐼 }
{ 𝐼}
(𝑦𝑛 )(𝐼) = (𝑦0 )(𝐼) ∙ ∏𝑛−1
𝑘=0 𝑓𝑘 . (9)
Burada aşağıdakı kimi əvəzləmə qəbul etsək:
{ }
𝑔𝑛 (𝑦0 ,𝑦1 ,𝑦2 , 𝑓𝑛 ) ≡ (𝑦0𝐼 )(𝐼) ∙ ∏𝑛−1
𝑘=0 𝑓𝑘 , (10)
onda (9)-dan alarıq:
{ }
(𝑦𝑛𝐼 )(𝐼) = 𝑔𝑛 , n≥ 1. (11)
İndi isə additiv törəmənin (5) tərifindən istifadə edək. Onda aldığımız
(𝑦𝑛+1 ){𝐼}-(𝑦𝑛 ){𝐼}=𝑔𝑛 , n≥1, (12)
ifadəsində yenə də n-ə vahiddən başlayaraq qiymətlər verib tərəf-tərəfə toplamaqla alarıq:
{ }
𝑦𝑛𝐼 =𝑦1 {𝐼} +∑𝑛−1
𝑠=1 𝑔𝑠 , 𝑛 ≥ 2 . (13)
Burada isə aşağıdakı işarələməni qəbul etsək:
ℎ𝑛 (𝑦1,𝑦2 , 𝑔𝑛 ) ≡ 𝑦1 {𝐼}+∑𝑛−1
𝑠=1 𝑔𝑠 , (14)
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{ }

𝑦𝑛𝐼 = ℎ𝑛 , 𝑛 ≥ 2, (15)
Nəhayət (15) tənliyində diskret poverativ törəmənin (7) tərifindən istifadə etməklə, onu
𝑦𝑛
𝑦
√𝑦𝑛+1 = ℎ𝑛 yaxud da 𝑦𝑛+1 = ℎ𝑛 𝑛 , n≥ 2. (16)
şəklində yaza bilərik.
Aldığımız (16) ifadəsində n-ə 2-dən başlayaraq qiymətlər verməklə,
ℎ𝑛−2 ⋰

𝑦𝑛−1

ℎ3 ℎ2

𝑦2

𝑦𝑛 =ℎ𝑛−1
=ℎ𝑛−1
, n≥ 3, (17)
qiymətini almış oluruq.
Bu isə girişdə verdiyimiz qeyri-lokal fərqlərlə tənliyin həlli üçün analitik ifadədir.
Koşi məsələsi: Verilmiş (1) tənliyi üçün aşağıdakı kimi başlanğıc şərtlərinə baxaq:
̅̅̅̅; (18)
𝑦𝑘 = 𝛼𝑘 , 𝑘 = 0,2

onda (10)-dan alarıq:
𝛼0
𝛼1
{ }
𝑛−1
𝑔𝑛 (𝛼0 , 𝛼1 , 𝛼2 , 𝑓𝑛 ) = (𝑦0𝐼 )(𝐼) ∙ ∏𝑛−1
𝑘=0 𝑓𝑘 =( √𝛼2 − √𝛼1 )∙ ∏𝑘=0 𝑓𝑘 , 𝑛 ≥ 1, (19)
(14)-dən isə:
𝛼1
{ }
𝑛−1
ℎ𝑛 (𝛼1 , 𝛼2 , 𝑔𝑠 ) = 𝑦1𝐼 + ∑𝑛−1
𝑠=1 𝑔𝑠 = √𝛼2 + ∑𝑠=0 𝑔𝑠 , 𝑛 ≥ 2. (20)
Beləliklə (1), (18) Koşi məsələsinin həllini (17)-yə əsasən aşağıdakı kimi almış oluruq:
Beləliklə, aşağıdakı nəticə alınır.

𝑦𝑛 =ℎ𝑛−1

ℎ3 ℎ2

ℎ𝑛−2 ⋰

𝛼2

, 𝑛 ≥ 3. (21)

Teorem 2. Əgər 𝑓𝑛 , n≥ 0, verilmiş müsbət hədli ardıcıllıq, 𝛼0 , 𝛼1 və 𝛼2 məlum müsbət
sabitlərdirsə, onda (1), (18) Koşi məsələsinin yeganə həlli var və bu həll (21) kimi verilir, belə ki, ℎ𝑛 lər (20), 𝑔𝑛 -lər isə (19) vasitəsi ilə verilmiş olurlar.
Ədəbiyyat
1. Nihan Əliyev, Natiq İbrahimov, Aygün Məmmədzadə, Diskret poverativo-multiplikativ
törəməli tənlik üçün məsələlər, Azərbayca Texniki Universiteti, Texnika Elmləri, Elmi əsərlər №2,
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Резюме
Мамедзаде Айгюн Малик кызы
Исследование решения задачи Коши для дифференциального уравнения с дискретной
поверативной аддитивной мультипликативной производной
В представленной работе будет исследовано решение задачи Коши для дискретного
дискретно-поверативно-аддитивно-мультипликативного линейного, обычного дифференциального с постоянным коэффициентом производного уравнения третьего порядка.
Summary
Mammadzade Aygun Malik
Investigation of the solution of Сauchy problem for a differential equation with a discrete
powerative-additive-multiplicative derivative
In the present article, we will study the solution of Cauchy problem for a discrete discretepowerative-additive-multiplicative linear, ordinary differential with a constant coefficient derivative
cubic equation.
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Məhərrəmli Sevil Qoşqar qızı
Bakı Dövlət Universiteti
F-SUZUKİ İNİKASLARI ÜÇÜN SOFT B-METRİK FƏZALARINDA TƏRPƏNMƏZ
NÖQTƏ HAQQINDA TEOREMLƏR
Açar sözlər: F-Suzuki daralma şərti, tam soft b-metrik fəza
Key words: F-Suzuki contraction condition, complete softe b-metric space
Ключевые слова: F-Сузуки отображения сужения, в софт b-метрических пространствах
F  F : R   R  funksiyalar ailəsi üçün aşağıdakı şərtlər ödənsin
1) F ciddi artandır

2)İxtiyati müsbət ədədlər ardıcıllığı  n n1 üçün lim  n  0  lim F ( n )  
3) Elə k  0,1 var ki,

n 

n 

lim  F    0
k

n 0

Tərif 1. SS  X , E , d  soft b-metrik fəza olsun. Əgər
T : SS  X , E   SS  X , E  inikası üçün aşağıdakı şərt ödənirsə:
F  F vardır ki, xe  ye  SS  X , E  üçün
1
d ( xe , Txe )  d ( xe , ye ) 
2s
 F ( S 5 d (Txe , Tye ))  F ( M T ( xe , ye )   ( M T ( xe , ye ))

burda
d (Txe , ye )  d ( xe , Tye )

M T ( xe , ye )  max d ( xe , ye ), d (T 2 xe , ye ),
,
2s

d (T 2 xe , xe )  d (T 2 xe , Tye )
, d (Txe , ye )  d ( ye , Tye ) 
2s

onda T inikası F-Suzuki daralma şərtini ödəyir deyirlər.
Teorem1. SS ( X , E , d  tam soft b-metrik fəza və T : SS  X , E , d   SS  X , E 
F-Suzuki daralma şərtini ödəsin. Onda T inikasının yeganə tərpənməz nöqtəsi vardır.
Teorem2. SS ( X , E , d  tam soft b-metrik fəza olsun və T : SS  X , E , d   SS  X , E  inikası üçün
1
d ( xe , Txe )  d ( xe , ye )  F (d (Txe , Tye ))  F ( M T ( xe , ye )  ( N ( xe , ye )) onda T inikasının
2s
yeganə tərpənməz nöqtəsi vardır.
Ədəbiyyat
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2. Hussein Piri, Poom Kuman, Fixed point theorems for generalized F-Suzuki-contraction
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Резюме
Махаррамлы Севил Гошгар кызы
Теоремы о неподвижной точке дле отображений F-Сузуки в софт b-метрических
пространствах
В этой работе дается новое понятие обобщенной F-Сузуки отображения сужения в софт
b-метрических пространствах. Дле таких отображений в софт b-метрических пространствах
доказываются теоремы о неподвижной точке.
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Summary
Maharramli Sevil Qoshqar
Fixed point theorems for generalized F-Suzuki-contraction mappings in complete soft
b-metric spaces
In this paper,we introduce the new notions of generalized F-Suzuki contraction of soft b-metric
space. We establish some fixed point theorems involving these contraction in complete soft b-metric
space.
Магеррамли Шахла Илхам кызы
Бакинский государственный университет
О РАЗРЕШИМОСТИ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ
С ИНТЕГРАЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ
Ключевые слова: параболическое уравнение, интегральное граничное
обобщенное решение
Açar sözlər: parabolik tənlik, inteqral sərhəd şərti, ümumiləşmiş həll
Keywords: parabolic equation, integral boundary condition, generalized solution

условие,

При математическом моделировании многочисленных процессов практики возникают
краевые задачи с нелокальными граничными условиями для дифференциальных уравнений в
частных производных. Нелокальные граничные условия представляют соотношения, связывающие значения искомого решения в граничных и внутренних точках области. Среди нелокальных граничных условий особое место занимают интегральные условия. Нелокальные краевые задачи для параболических уравнений с интегральными условиями изучены в работах [1-5] и
др. Отметим, что такие краевые задачи в классах обобщенных решений наименее изучены.
В настоящей работе рассматривается нелокальная краевая задача для многомерного
линейного параболического уравнения с интегральным граничным условием. Доказано
существование единственного обобщенного решения рассматриваемой нелокальной краевой
задачи и исследовано гладкость обобщенного решения.
Пусть  -ограниченная область в R n с гладкой границей S  S   S , QT    0, T  -цилиндр,
ST  S  0, T 
QT
T 0
-заданное
число,
-боковая
поверхность
цилиндра
,
ST  S   0, T , ST  S   0, T  .
Рассмотрим в цилиндре QT линейное параболическое уравнение

 aij x, t u x x
n

ut 

i , j 1

j

 ax, t u  f x, t ,

x, t   QT . (1)

i

Для уравнения (1) поставим следующую краевую задачу: требуется найти в области

QT решение уравнения (1), удовлетворяющее начальному условию

ux,0   x ,

x   , (2)

граничному условию
u S   0 , (3)
T

и нелокальному условию

u
 K x, y, t u  y, t dy x,t S  , (4)
T
N  x,t S 
T




где

u

N

n

 aij x, t u x

i , j 1

j

cos  , xi  -производная по конормали,  -внешняя нормаль к границе

S , aij x, t , i, j  1, n, ax, t , f x, t ,  x , K x, y, t  -заданные
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aij x, t   a ji x, t , i, j  1, n ,

 2 

n



aij x, t  i  j   2 ,   1 ,,  n ,  2 

i , j 1

n

i2 ,
i 1

ax, t    п.в.на QT , K x, y, t   1 п.в.на S     0, T , , , 1  const  0 ,
  L2 ,

f  L2,1 QT  .

(5)
Теорема 1. Пусть выполнены условия (5). Тогда задача (1)-(4) однозначно разрешима в
классе V21,0 QT  и справедлива оценка
u Q  u V 1, 0 Q   M 1   2,  2 f 2,1,Q  ,
T
2
T
T 

где постоянная M 1 не зависит от  и f .

Пусть помимо условий (5) выполняются следующие условия:

aijt x, t    2 , i, j  1, n, п.в.на QT , K t x, y, t   3 п.в.на S     0, T ,

  W21 , f  L2 QT  ,

где 2 , 3  0 - некоторые постоянные.
Теорема 2. Пусть выполнены условия (5), (6). Тогда задача (1)-(4) однозначно разрешима
в классе W21,,10 QT  и справедлива оценка

max u x x, t  2,  ut
0t T

2,QT



 M2  


1
2 ,



f

2,QT

,


где постоянная M 2  0 не зависит от  и f .
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Xülasə
Məhərrəmli Şəhla İlham qızı
Praktikanın çoxsaylı proseslərinin riyazi modelləşdirilməsində xüsusi törəməli diferensial
tənliklər üçün qeyri-lokal sərhəd məsələləri yaranır. Qeyri-lokal sərhəd şərtləri axtarılan həllin
oblastın sərhəd və daxili nöqtələrində qiymətlərini əlaqələndirən münasibətlərdir. Qeyri-lokal sərhəd
şərtləri arasında inteqral şərtlər xüsusi yer tutur. Parabolik tənliklər üçün inteqral şərtli qeyri-lokal
sərhəd məsələləri [1-5] və s. işlərində tədqiq edilmişdir. Qeyd edək ki, belə sərhəd məsələləri
ümumiləşmiş həllər siniflərində az tədqiq olunmuşdur.
Bu işdə çoxölçülü xətti parabolik tənlik üçün inteqral sərhəd şərtli qeyri-lokal sərhəd məsələsinə
baxılır. Baxılan qeyri-lokal sərhəd məsələsinin ümumiləşmiş həllinin varlığı və yeganəliyi isbat
olunmuş, onun hamarlığı araşdırılmışdır.
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Summary
Maharramli Shala Ilham
Boundary value problems with nonlocal boundary conditions for partial differential equations
arise in the mathematical modeling of numerous practical processes. Nonlocal boundary conditions
represent relations connecting the values of a solution at the boundary and internal points of the
domain. Among nonlocal boundary conditions, integral conditions are also more important. Nonlocal
boundary value problems for parabolic equations with integral conditions has been investigated in
many studies, see e.g. [1-5]. Note that such boundary value problems are less studied in the classes
of generalized solutions.
In the paper, we consider a nonlocal boundary value problem for a multidimensional linear parabolic
equation with integral boundary condition. The existence of a unique generalized solution to the nonlocal
boundary value problem is proved, and the smoothness of the generalized solution is investigated.

Омарова Эмиля Шакир кызы
Бакинский государственный университет
ЦИРКУЛЯРНАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ  -КВАНТА В РАДИАЦИОННОМ
РАСПАДЕ Н  ff
Ключевые слова: стандартная модель, бозон Хиггса, фермионная пара, круговая
поляризация, ширина распада
Açar sözlər : standart Model, Hiqqs bozon, fermion cütü, dairəvi polyarizasiya, parçalanma eni
Keywords: standard Model, Higgs boson, fermion pair, circular polarization, decay width
В последнее время, благодаря открытию стандартного xиггс бозонa на Большом адронном
коллайдере, интерес к каналам рождения и распада бозонов значительно возрос. В
Стандартной Модели (СM) хиггс-бозон H может распадаться по различным каналам. Наряду
с этими каналами распада большое внимание уделяется и радиационному распаду
H  f  f   , где ff – пара фундаментальных фермионов (лептонов, кварков) [1-3]. В этих
работах определена ширина распада H  f  f   , исследовано распределение фермионной
пары по инвариантной массе, а также угловая асимметрия вперед-назад, степеней продольных
и поперечных поляризаций фермионов. Однако в указанных работах циркулярная
поляризация  - кванта не рассматривается.
Целью настоящей работы является исследование циркулярной поляризации  - кванта в
распаде

H  f  f  ,

(1)

где ff – фермионная пара (лептонная    или кварковая сс , bb пара). В рамках СМ с
учетом продольных поляризаций фермионной пары и циркулярной поляризации фотона
получено аналитическое выражение для ширины распада. Подробно изучена зависимость
степени циркулярной поляризации фотона от инвариантной массы фермионной пары.
Радиационный распад стандартного хиггс-бозона на фермионную пару описывается
двумя видами диаграмм Фейнмана, приведенных на рис.1. Диаграммы а) и б) соответствуют
тормозному излучению фотона фермионной парой.
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f(p 2)

f(p 2)

(k)

H(p)

H(p)

(k)
f(p 1 )

f(p 1 )

a) б)
Рис. 1. Фейнмановские диаграммы распада H  ff
Амплитуда, соответствующая диаграммам а) и б) рис.1, может быть записана так:
(2)
M i  f  ig Hff eQ f [u f ( p,  ) R f ( p ,  )] ,
где

R  eˆ* 

pˆ  kˆ  m f
( p  k )



 m f



pˆ   kˆ  m f
( p  k )



 m f

 eˆ* ,

g Hff – константа связи хиггс-бозона с фермионной парой, m f и Q f – масса и заряд

фермиона f , e* – 4-вектор поляризации фотона, p, p, p и k – 4-импульсы хиггс-бозона,
фермиона, антифермиона и фотона соответственно,  и  – спиральности фермиона и
антифермиона.
При этом на основе амплитуды (2) для ширины распада H  f  f   получилось
 

выражение (в системе центра масс фермионной пары p  p  q   ):



A M H
NC
d
  

 (   )(  x  )(    z  ) 
  
dxdz   (  x) (   z )
 s (   )(  x)[ x  (  z  )  (  x)(    z  )] .



(3)

Здесь s   – характеризует циркулярную поляризацию фотона (при s   – фотон
обладает правой, а при s   – левой циркулярной поляризацией), z  cos  ,  – угол
между направлениями импульсов фермиона и хиггс-бозона, х – определяет инвариантную
массу фермионной пары в единицах M H ,    

m f

– скорость фермиона, N C – цветовой
s
множитель (при рождении лептонной пары N C   , а при рождении кварковой пары NC   ).
Из ширины распада H  f  f   (3) следует, что фермион и антифермион должны
обладать одинаковыми спиральностями:      ( f L f L или f R f R , где f L и f R – левый и
правый фермионы). Это связано с сохранением полного момента в переходе H  f  f .
Ширина распада (3) также показывает, что при рождении продольно поляризованной
фермионной пары излученный фотон приобретает циркулярную поляризацию.
Cтепень циркулярной поляризации  -кванта выражается формулой:

(  x)[ x  (  z  )  (  x)(    z  )]
P   
.
(  x  )(    z  )

(4)

На рис.2 представлена угловая зависимость степени циркулярной поляризации фотона при
различных инвариантных масс    - лептонной пары: x  , ; x  , и x  , .
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Рис. 2. Угловая зависимость степени циркулярной поляризации фотона в распаде
Н      при   
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Xülasə
Ömərova Emilya Şakir qızı
Standart Model çərçivəsində Hiqqs bozonun fermion-antifermion cütünə parçalanma kanalı
tədqiq edilmişdir: H  ff .  - kvantın dairəvi polyarizasiyasının  bucağından asılılıqları
müəyyən olunmuşdur.
Summary
Omarova Emilya Shakir
Within the framework of the Standard Model, the radiative decay channel of the Higgs boson
into fermion-antifermion pair is investigated: H  ff . The circular polarization of the  - quanta
is studied in dependence of the angle  .
Pürhani Arzu İltifat qızı
Gəncə Dovlət Universiteti
İNFORMATİKA FƏNNİNİN TƏDRİSİNDƏ İNTERNET TEXNOLOGİYALARININ
TƏTBİQİ İLƏ ŞAGİRD ƏMƏKDAŞLIĞININ TƏŞKİLİ
Açar sözlər: internet, əməkdaşlıq, səriştə, şagird əməkdaşlığı, qrup əməkdaşlığı
Ключевые слова: интернет, сотрудничество, компетенция, сотрудничество
школьников, групповое сотрудничество
Keywords: ınternet, collaboration, competence, student collaboration, team collaboration
Tədqiqatın aktuallığı. İKT-nin təhsil sistemində tətbiqinin səmərəsi bu gün heç bir müəllimdə
şübhə doğurmur. Bu gün dünyanın müxtəlif öölkələrində yaranan təhsil innovasiyaları məhz İKT-nin
tətbiqi ilə reallaşır, yayılır, qiymətləndirilir. Bu mənada İnternetin təhsil sistemi üçün imkanları çox
genişdir. İnternet öz sonsuz təhsil resursları və müxtəlif servisləri ilə təhsili tam dəyişdirmiş, xeyli
əlavə yeni imkanlar yaratmışdır. Bu imkanlardn biri də şagirdlərin qrup əməkdaşlığının təşkilidir.
İnformatikanın tədrisi prosesində İnternet üzərindən şagird əməkdaşlığının təşkili xeyli az tədqiq
edilmiş bir problemdir. Bizim tədqiqatımız məhz bu məsələlərə həsr edilmişdir.
41

Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika
Elmi Konfransının Materialları:2 cilddə, I c.

Riyaziyyat və Fizika

Tədqiqatın gedişi. Bu gün elmi tədqiqatlarda, praktik pedaqoji fəaliyyətdə İnternet
texnologiyaları əsasında şagird əməkdaşlığı təşkilinin metodoloji, nəzəri əsası kimi səriştə əsaslı,
sistemli yanaşma kimi müddəalar əhəmiyyət kəsb edir. Nəzəri mənbələrin təhlilinə əsaslanaraq, belə
nəticəyə gəlmək olar: qeyd edilən yanaşmalar informatika dərslərində şagirdlərə təhsilyönümlü və
fənnyönümlü nəticələr əldə etməyə imkan verir.
İnformasiya cəmiyyətinin tələbləri səviyyəsində şagirdlərin İnternet əsaslı fəaliyyətə hazırlığı
üçün onların ünsiyyətcil olması, ümumən əməkdaşlığa hazır olması mühümdür. Burada şagird
əməkdaşlığının qrup formalarına zərurət yaranır. Tədqiqatda İnternet xidmətləri əsasında şagird
əməkdaşlığı üçün qrup formaları təklif edilir. Bu əməkdaşlığın fəal tətbiqi uşaqları kompüterdə işə
motivasiya edir. Bu zaman şagirdlər öyrənməyə həvəsli olur, onların bir sıra şəxsi və sosial
keyfiyyətlərinin inkişafı stimullaşır, məzunlar əhəmiyyətli təhsil nəticələri əldə edirlər. İnternet
xidmətləri əsasında şagirdlərin tədris əməkdaşlığı təşkilinın metodik məqsədi informatika dərslərində
təlim nəticələrinın yaxşılaşdırılmasına xidmət edir.
Tədqiqatın nəticələri. İnformatika dərslərində İnternet üzərindən şagird əməkdaşlığının
təhlilinə 3 aspektdə baxa bilərik: 1. Fənnyönümlü bacarıq və vərdişlərin əldə edilməsi. 2. Şagird
şəxsiyyətinin inkişafı 3. Tədris yönümlü nəticələrin əldə edilməsi.
Fənnyönümlü bacarıq və vərdişlərin əldə edilməsi şagirdləri aşağıdakı fəaliyyətə sövq edir:
- öyrənilmiş anlayışları praktik tətbiq etmək bacarıqlarının inkişafı, ehtiyac olduqda soraqça
xarakterli materiallardan istifadə, müxtəlif fənnlər üzrə tətbiqi xarakterli məsələlərin həlli, qərar qəbul
etmək üçün zəruri metodların formalaşması;
- mühüm informasiya emalının vasitəsi kimi kompüter haqqında ilkin təsəvvürlərin
formalaşması, kompüter qurğularından istifadə bacarıqlarının inkişafı;
- informasiyanın strukturlaşdırılması bacarıqları, qoyulmuş məsələyə uyğun informasiya
təqdimatı üsullarını seçmək bacarıqları —sxemlər, qrafiklər, cədvəllər, diaqramlar, müxtəlif proqram
vasitələrindən istifadə;
- kompüter proqramlarından istifadə prosesində, həmçinin İnternetdə iş zamanı təhlükəsiz
davranış bacarıqları, informasiyadan istifadə zamanı əxlaqı-hüququ normalara riayət etmək, tədris,
tədris-layihə və müxtəlif ictimai -layihələrin tətbiqi üçün qazanılmış bacarıqlardan istifadə.
Şagird şəxsiyyətinin inkişafı sahəsində:
- təhsilə və biliyə motivasiya yaranması hesabına özünüinkişaf və özünütəhsilə hazır olmaq,
təhsilin indiki və perspektiv fərdi trayektoriyasının yaradılmasına məsuliyyətli yanaşmanın
formalaşması;
-ictimai əhəmiyyətli əmək prosesində iştirak təcrübəsinin yaranması;
- müxtəlif insanlarla danışıqlar aparmaq, belə ünsiyyət qabiliyyətlərinə sahib olmaq, insanlarla
qarşılıqlı anlaşmalara çatmaq;
- sosial normaların mənimsənilməsi, qruplarda və cəmiyyətdə ictimai həyat formalarının
mənimsənilməsi;
- yaşıdlarla münasibətdə, əməkdaşlıqda ünsiyyət bacarıqlarının yaranması, tədrisdə müxtəlif
yaşlı uşaqlarla sosial əhəmiyyətli münasibətlər;
- informasiyanın müxtəlif tipləri ilə işə hazır olmaq, müxtəlif təyinatlı məlumatların etibarlılığını
qiymətləndirmək;
Tədris yönümlü nəticələrin əldə edilməsi aşağıdakılara yönəldilməlidir:
- fərdin sürətlə dəyişən həyat tempinə hazırlığı,
- öz tədris fəaliyyətinin cari və perspektiv hədəflərini anlaması,
- idrak fəaliyyəti və təlim üsullarının dərki, bu məqsədlə ayrı-ayrı elementlərin və sistemin
bütünlükdə həyata keçirilməsi,
- fərdi tədris fəaliyyəti, onun istiqamətlənməsi, şagirdlərin bacarıqlarının formalaşması və həyat
mövqeyi;
- İKT-nin imkanlarından istifadə edərək müxtəlif əlaqələrin qurulması, İnternet xidmətlərindən
istifadə edərək birgə fəaliyyət, birgə əməkdaşlığın informasiyalaşdırılması bacarıqları, öz fəaliyyətini
uzaq məsafədən idarə etmək, tərəfmüqabilin fəaliyyəti ilə tanışlıq (fiziki təmas olmadan). Belə səriştə
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və keyfiyyətlərin klassik, ənənəvi təlimdə formalaşdırılması qeyri – mümkündür. Müasir həyatımızda
bunlar həyati vacib kompetensiyalardır.
- İnternet servislərinin tətbiqi ilə qrupların birgə fəaliyyətinin təşkili (bu zaman müəllimin işinin
nəticəsi, əhəmiyyəti onun şagirdlərinin birgə qrup fəaliyyətinə hazır olması ilə müəyyən edilir),
fəaliyyət mərhələlərinin izlənilməsi, qrup qərarlarının qəbulu, məktəblilərin birgə fəaliyyəti
prosesində psixoloji köməyin göstərilməsi (fiziki təmas olmadan).
Gələcək tədqiqatlarımızda informatika dərslərində İnternet üzərindən şagird əməkdaşlığının bu
3 aspektini daha da dərinləşdirəcəyik.
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Резюме
Пурхани Арзу Илтифат кызы
Организация сотрудничества школьников с использованием интернет-технологий в
преподавании информатики
Эффективность применения ИКТ в системе образования не вызывает сомнений ни у кого
сегодня. Сегодня образовательные инновации в различных странах мира внедряются,
распространяются, оцениваются в основном с использованием ИКТ. В этом смысле Интернет
имеет много возможностей для образовательных систем. Интернет полностью преобразовал
образование с его бесконечными образовательными ресурсами и различными сервисами,
создавая много новых возможностей. Одной из таких возможностей является организация
группового сотрудничества школьников. Организация сотрудничества школьников в
преподавании информатики с помощью Интернет является мало изученной проблемой. Наше
исследование посвящено этим вопросам. На уроках информатики мы рассмотриваем анализ
взаимодействия школьников через Интернет в трех аспектах: 1. Приобретение предметноориентированных и междисциплинарных умений и навыков. 2. Развитие личности школьника.
3. Достижение образовательных результатов.
Summary
Purhani Arzu Iltifat
Organization of cooperation among students using Internet technologies in the teaching of
computer science
Effective application of ICTs in the system does not imply that it does not exist. Integrative
innovations in divisions of the world are being introduced, redistributed, enhanced by the use of ICT.
There is an Internet that has many Internet-based systems. The Internet is a revolutionary image of
two great resources and disjointed services that are constantly changing. Simplicity from the chaos
ensures the organization of the group. The organization of the judicial system in the informatics of
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the Internet has caused a great deal of trouble. There are no translations available. Not to mention
computer science analyzes of the Internet of time in the technical aspects of: 1. Pre-orientated and
interdisciplinary and interdisciplinary studies. 2. Growth of the School Frame. 3. Searching for
Resulting Result.
Safarli Ilgar Vugar
Baku State University
ON THE RECURRENCE SEQUENCE AND ITS APPLICATION
Keywords: sequence , returned sequence, population, population size.
Açar sözləri: ardıcıllıq, populyasiya, populyasiyanın sayı
Ключевые слова: последовательность, возвратная последовательность,
популяция, численность популяции
In this work, we study the behavior of the sequence (an) of complex numbers satisfying
the relation an+k= q1an+ q2an+1+ … +qkan+k−1, where qn is a fixed sequence of complex
numbers. Such kind of sequences arise in problems of analysis, fixed point theory, dynamical
systems, theory of chaos, etc. ([1]-[5]).
Studying the spectra of triple and more than triple band triangle operator- matrices, the
behavior of such sequence required. From the point of application, the proved results and
formulas in the literature for the spectra of the operator-matrices look like very complicated.
In this work we apply receiving results to some natural processes.
1. On the returned sequences
In this section we shall use the special class of iterative processes [2] which is called returned
sequences of real or complex numbers. By returned sequence of order k we mean the sequence whose
every term is subordinates with k number preceeding terms. In other words,
an+k= q1an+ q2an+1+ … +qk an+k-1 (1)
where (an) is a sequence of complex numbers, q1,q2,…,qk are the giving complex numbers.
For example,
an+2= q1an+ q2an+1 (2)
The sequence of the form (2) is a second order returned sequence. The arithmetic progression
an+1= an+ d
is a second order returned sequence. Really, from relations an+2 = an+1 + d , an+1= an+d we get
that an+2= −an+2an+1. Another example, (n2) is a third order returned sequence. Really, an+3 = an +
3an+1 + 3an+2 , where an = n2 .
From the point of view the returned sequence of the order k is a solution of the linear
homogeneous diﬀerence equation order k with constant coeﬀcients. Setting first k terms of returned
sequence is equivalent to setting initial conditions of the Cauchy problem of the diﬀerence equation.
Theory of linear homogeneous equations with constant coeﬀcients sometimes allows to find the
general term of the returned sequence. But in many cases to do it is very difficult.
The last equation is called a characteristic equation of (2). There were attempts to study the
behavior of the sequence (an) for the case (2), where every term (beginning from third step)
subordinates with two preceeding terms. If the number of subordinated numbers are three, the order
of the characteristic equation will be three, and if four, then order will be four, and so on. But for
these cases we can use this method for not more than forth order equation excluding some special
cases. The fact is that beginning from fifth order in general cases we don’t have any general form for
the roots in radical of the characteristic equation. Even for second order equation to analyze the roots
is very hard.
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Taking into account above eliminations we offer a new method for the investigation the behavior
of the sequence (an) with condition (1) not using characteristic equation.
The following theorem is important and will be used in the next section.
Theorem 1[2]. Let (an) be a sequence of complex numbers, k be a natural
number and q1,q2,…,qk be given complex numbers such that |q1| + |q2| + … +|qk| <1
and an+k= q1an+ q2an+1+ … +qk-1an+k-2+qkan+k-1. Then (an)∈ lp(1 ≤ p < ∞) .
2. Application
It is known that in mathematical models development of the population is considered in
discrete case. The population size is usually represented of quantity Nt, which takes some
value at fixed time. Such a scheme accurately represents the process of census of real
populations which is implemented as rule in discrete moment of time. In this case
corresponding difference equation of the order k has the form
Nt= F (Nt−1, Nt−2, ..., Nt−k) (3)
Here the number of population in the moment t depends only on number of preceding
moments.
Instead of the formula (3) we will use the next linearised formula
Nm= q1 Nm-1+ q2 Nm-2 (4)
Theorem 2. If | q1 | + |q2| < 1, then {Nm } ∈ lp (1 ≤ p < ∞) .
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Xülasə
Səfərli İlgar Vüqar oğlu
Bir Rekurent Ardıcıllıq və Onun Tətbiqi haqqında
İşdə rekurent ardıcıllıqların mühüm bir sinfi olan qayıdan ardıcıllıqlar və onların bir
tətbiqi haqqıbnda məlumat verilir.
Резюме
Сафарли Ильгар Вугар оглы
Об одной рекуррентной последовательности и её применение
В работе даются сведения об одном классе итеративных последовательностях
(возвратная последовательности и их применение)
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КЕЛЕРОВЫ B - МЕТРИКИ В РАССЛОЕНИИ 2-СТРУЙ
Açar sözlər: tam lift , regulyar struktur , Riman metrikası , holomorf çoxobrazlısı.
Ключевые слова: полный лифт, регулярная структура, Риманова метрика, голоморфное
многообразие
Key words: complete lift, regular structure, Riemannian metric, holomorphic manifold.
Пусть M mr есть псевдо-Риманово многообразие с метрикой g и пусть на M mr задана
данная регулярная   структура:
  {J }, J ij   vu C  , i  u , j  v ; i, j  1,..., mr;  ,  ,   1,..., m; u, v  1,...r .




Чистая метрика относительно регулярной   структуры есть метрика g такая, что
g (J X , Y )  g ( X , J Y ),   1,..., m
для любых векторных полей X , Y  10 (M mr ) . Такие псевдо-Римановы метрики были изучены
в [1], где их называли B-метриками согласно терминологии принятая Норденом[2]. Если
( M mr , ) называется алгебраическим многообразием с метрикой B, ( M mr , , g ) называется
алгебраическим B-многообразием. Если  -есть интегрируемая структура, мы будем
говорить, что ( M mr , , g ) есть алгебраическое многообразие-B. Во многих аспектах, A голоморфные B-многообразия подобны многообразиям Келера. Алгебраическое Келера Bмногообразие может быть определено как тройка ( M 2 n , , g ) ,которая состоит из
многообразия M mr совместная с алгебраической  -структуры и псевдо-Римановой метрики
g такая, что

g

 J  0,   1,..., m , где


g

 есть связноть Леви-Чивита B-метрикой g :

g ( J X ,Y )  g ( X , J Y ),  1,..., m , т.е. существует взаимно-однозначное соответствие между




алгебраическими B- многообразиями Келера и псевдо-Римановыми многообразиями с A голоморфной метрикой.
Пусть теперь T 2 ( M n ) есть касательное расслоение 2-ого порядка над M n . Хорошо известно,
что оно допускает аффинорное поля ˆ  11 (T 2 (M n )) которая имеет компоненты:
0 0 0
ˆ   I 0 0  ,
0 I 0



ˆ 3  0

относительно индуцированных координат ( xi , x ni , x 2ni ) на T 2 ( M n ) , т.е. T 2 ( M n ) есть

натуральная интегрируемая плюральная   структура:   I , ˆ, ˆ 2  , которая изоморфно
представляет алгебру плюральных чисел R( 2 ),  3  0 .Доказано, что 2-ой лифт метрики g ,
т.е. [3] (стр. 332)
1 n t n  s
 2n s
 x  s g ji  2 x x  t  s g ji

CC
g  II g  
x n  s  s g ji

g ji
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ˆ  0 , где CC  обозначает 2-ой лифт
связности Леви-Чивита g  которая совпадает с связностью Леви-Чивита метрики CCg . Тогда
мы имеем
2
CC
Теорема. (T (M n ), , g ) является
R( 2 ) -голоморфным многообразием..
CC
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Xülasə
Sultanova Təranə Teymur qızı
2-jetlərin laylanmasında Keler B-metrikası
Bu çalışmada, 2-jetlərin laylanmasında inteqrallanan və plural cəbri təmsil edən regulyar struktur
tapılmış və onun yardımı ilə Riman metrikasının laylanmalarındakı tam lifti daxil edilmişdir.
Göstərilmişdir ki , bu laylanmada bu struktur və tam lift birlikdə plural holomorf çoxobrazlıdır.

Summary
Sultanova Tarana Teymur
Kähler B-metrics in the bundle of 2-jets
In this article we find the regular integrable   structure in the bundle of 2-jets ,which is an
isomorphic repersentation of the algebra of plural numbers.
We prove that the bundle of 2-jets with integrable plural structure and pure complete lift of
Riemannian metric is a holomorphic B-manifold.
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ОБРАЗЦОВ ТВЕРДОЙ
ПШЕНИЦЫ ПО ГЛИАДИНОВЫМ БЕЛКАМ
Ключевые слова: глютен, глиадины, паттерн, генетический полиморфизм
Açar sözlər: glüten, qliadinlər, pattern, genetik polimorfizm
Key words: gluten, gliadins, pattern, genetic polymorphism
Согласно статистике, зерновые культуры обеспечивают около 30% калорий ежедневного
рациона в развитых странах мира и 60-80% калорий в развивающихся странах. Пшеница
занимает третье место после риса и кукурузы по обьему мирового производства, достигшего
725 млн. тонн в 2018-м году. Около 65% зерна пшеницы употребляется в пищу человеком,
тогда как остальная часть служит источником корма для сельскохозяйственных животных. В
Азербайджане пшеница возделывается на 36% от общей пахотной площади.
Глютен (клейковина) является главным параметром, определяющим белковые качества
зерна (1, стр.73). Основными компонентами клейковины являются глиадиновые и
глютениновые белки, составляющие около 80% глютена. Синтез этих запасных белков
является генетически детерминированным признаком и не зависит от условий возделывания
(5, стр. 846). В зависимости от подвижности в электрофоретическом поле глиадины
подразделяются на 4 зоны: α, β, γ и ω (3, стр.31) .
Глиадины, как генетические маркеры, могут маркировать различные генотипы, а
следовательно, и различные хозяйственно-ценные признаки. Было показано, что у пшеницы
из разных климатических зон аллели глиадинкодирующих локусов встречаются с разной
частотой, что, предположительно, может быть связано с тем, что определенные аллели
маркируют ассоциации генов, обусловливающие адаптивность генотипа к специфическим
условиям окружающей среды (2, стр.12).
Целью нашего исследования явилось изучение генетического разнообразия твердой
пшеницы по глиадиновым спектрам и выявление зависимости между аллельным составом
глиадинкодирующих локусов и засухоустойчивостью, в том числе, поиск аллелей, которые
могли бы служить эффективными генетическими маркерами в маркер-опосредованной
селекции.
Для исследования были взяты 50 образцов твердой пшеницы Triticum durum,
представленные Генбанком Института Генетических ресурсов НАН Азербайджана.
Экстракция и электрофорез глиадиновых белков проводились по методу A-PAGE с
модификацией Е.А.Попереля в лаборатории Технологии Института генетических ресурсов
НАНА (4, стр.511). В качестве маркера использовался американский сорт Langdon. Нумерация
паттернов проводилась с помощью сравнения их по отдельным зонам без учета повторов.
Генетическое разнообразие было рассчитано для каждой зоны по формуле Nei: H=1-∑Pi2 где
Н - индекс генетического разнообразия; Pi – частота каждого паттерна по зонам.
На основе анализа полученных электрофореграмм по изученным генотипам твердой
пшеницы выявлено 33 спектра и 51 паттерн.
Данные электрофореза глиадиновых белков
Зоны глиадиновых
Количество
Количество
Генетическое разнообразие
белков
спектров
паттернов
по зонам
ω-зона
12
40
0.963
γ-зона
8
31
0.956
β-зона
5
10
0.825
α-зона
8
42
0.972
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Частоты спектров, в %

Частоты спектров, в %

На рисунке представлены частоты встречаемости спектров по отдельным зонам. Высокая
частота встречаемости наблюдается в спектрах ω-5 и ω-9 (58.82% и 66.67%, соответственно).
Наименьшая встречаемость отмечена у спектра ω-2 (3.92 %). В γ-зоне наиболее высокой
встречаемостью характеризуется спектр γ-5 (66.67%), тогда как в β-зоне спектр 4 отмечен во
всех генотипах, т.е. является мономорфным. В α-зоне частоты встречаемости спектров
варьируют от 13.73 до 60.78%.
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β5;
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Ряд1;
β1;
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39,22 Спектры β-глиадинов
29,41

Частоты спектров, в %

Частоты спектров, в %

Ряд1;
Ряд1;
Ряд1;ω9;Ряд1;
ω5; Ряд1;
ω8;66,67
ω10;
Ряд1;
58,82
Ряд1;
Ряд1;
ω7; 45,1
Ряд1;
49,02
49,02
Ряд1;
ω6;
ω4;
ω11;
ω3;
Ряд1;
Ряд1; Спектры
ω12;
ω-глиадинов
23,53 25,49
19,61
15,69
ω1;
ω2;5,88
3,92
5,88

Ряд1;
Ряд1; Ряд1;
γ5;
Ряд1;
Ряд1; γ4; 66,67 γ6; Ряд1;
γ8;
60,78 γ7;
Ряд1;Ряд1; γ3; 56,86
47,06
41,18
γ1; γ2; 39,22
7,84 7,84
Спектры γ-глиадинов

Ряд1;
Ряд1;
α5;
Ряд1;
Ряд1;
Ряд1;
α1;
60,78
α8;
Ряд1;
Ряд1;
α7;
α3;
49,02
47,06
α4;
α6;
45,1
Ряд1;43,14
33,33
33,33
α2;
Спектры
α-глиадинов
13,73

Гистограммы, отражающие частоты встречаемости спектров по отдельным зонам глиадинов.
На основе анализа паттернов было установлено, что наибольшим генетическим
разнообразием отличается α-зона, где из 42 встречающихся паттернов 35 являются
уникальными. Наименьшим полиморфизмом обладает β-зона, где из 10 паттернов лишь один
является уникальным.
Таким образом, в результате анализа выявлены уникальные паттерны, специфичные для
отдельных образцов, что позволяет использовать их в качестве маркеров для идентификации
генотипов твердой пшеницы.
Литературы
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3. Bean S.R., Lookhart G.L. Electrophoresis of cereal storage proteins // Journal of
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Canadian Journal of Plant Science, 1977, vol. 58, p. 505-515
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Xülasə
Əsədova Nahidə Ziyafəddin qızı
Bərk buğda nümunələrində genetik müxtəlifliyin qliadin zülallarına əsasən tədqiqi
Tədqiqat işində bərk buğda nümunələrinin genetik müxtəlifliyi qliadin zülal markerləri ilə tədqiq
edilmişdir. Qliadin zülalının zonalar üzrə spektr və patternlərinin rastgəlmə tezliyi müəyyən
edilmişdir. Genetik müxtəliflik indeksi ω-, γ-, β-, α- zonalar üzrə müvafiq olaraq 0.963, 0.956, 0.825,
0.972 təşkil etmişdir. Tədqiq olunan genotiplər arasında qliadin patternlərinə görə yüksək genetik
polimorfizm aşkar edilmişdir.
Summary
Asadova Nahidə Ziyafeddin
Study of genetic diversity in durum wheat samples on the basis of gliadin proteins
Genetic diversity of durum wheat samples has been studied on the basis of gliadin markers.
Frequencies of gliadin spectra and patterns were determined. The index of genetic diversity for ω-, γ, β-, α-zone was 0.963, 0.956, 0.825, 0,972, respectively. High level of genetic polymorphism
according to gliadin patterns was revealed among the studied genotypes.
Bağırova Sevda Aydın qızı
Lənkəran Dövlət Universiteti
LƏNKƏRAN-ASTARA TƏBİİ DENDROFLORASINDA RUBUS L. BÖYÜRTKƏN
CİNSİNƏ AİD BƏZİ NÖVLƏRİN FİTOSENOLOGİYASI VƏ BƏRPASI
Acar sözlər: hirkan florası, Rubus L., populiyasiya, assosasiya, layihə örtüyü
Keywords: hirkan flora, Rubus L., population, association, project cover
Ключевые слова: гирканская флора, Rubus L., популяция, ассоциация, проектный покров
Azərbaycan florasında yayılan faydalı bitki resurslarının, o cümlədən dendrofloranın kompleks
öyrənilməsi və prioritet hesab edilən növlərin bioloji variativliyinin saxlanılması, istifadəsinin elmi
əsasları, o cümlədən təsiredici xüsusiyyətlərini öyrəndikdən sonra sənayenin müxtəlif sahələrində o
cümlədən (dərman, konservləşmə, qida qatqısı və ya parfümeriyada) tətbiq edilməsi üçün informasiya
bukletlərinin hazırlanması, ixracının səmərəliliyinin planının hazırlanması aktual məsələlərdən
biridir. Bunun üçün öncə bitkilərin bitkilərin fitokimyəvi tədqiqinə başlanılmalı və bölgələrdə olan
bitkilərin kimyəvi tərkibi ilə, introduksiya edilmiş eyni adlı bitki müqayisəli təhlil edilməlidir.
Xüsusən yabanı və becərilən meyvə-giləmeyvələrdə vitaminlərin miqdarı, efir yağlı bitkilərdə onların
komponent tərkibi, dərman bitkilərində flavonoidlərin, qlikozidlərin təyini və s.həyata keçirilməlidir.
Ümumi sahəsi 40358 ha olan Hirkan florası və ona yaxın kəndlərdə (Birgəli kəndi, Parakənd,
Daştəkük və Xanbulan çay ərazilərində) saqqallı qızılağac və dəmirağac ağaclarına rast gəlinir.
Lənkəran qızılağac və dəmirağaclarının (Alnusetum barbata-Parrotosum persica) növləri
populyasiyasının fitosenoloji quruluşu öyrənilmiş və məlum olmuşdur ki, onların rast gəlindiyi
assosiasiyaların tərkibində Parrotia persica, Fraxinus excelsior, Quercus macranthera, Ulmus scabra
Mill., Carpinus caucasica, Alnus barbata, Populus hyrcana və Rubus L. cinsi növlərinə rast gəlinir.
Hirkan Milli Parkı və ona yaxın ərazilərdə böyürtkən növləri özünəməxsus formada yayılmışdır.
Əsasən meşə ətrafı kolluqlarda müxtəlif növdən ibarət böyürkənliklərə daha çox rast gəlinir. Bunula
yanaşı bu meşələrdə meşə moruğu, qaragiləyə də az-az rast gəlinir. Meşə ərazisində qaragilə yalnız
yuxarı dağ qurşağında yayılmışdır. Hirkan Milli Parkında giləmeyvəlilər xüsusi olaraq toplanılmır.
Onlar quşların və bəzi digər heyvanların təbii qida rasionunun tərkibinə daxildir.
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Tədqiq olunan bitki materialları Lənkəran- Astara botaniki- coğrafi rayonunda ərazilərdə
yayılmış populyasiyalardan toplanmış tam yetişmiş böyürtkən meyvələridir. Tədqiqat aparılan
ərazilərdən yığılmış herbari materialları AMEA Dendrologiya İnstitutunun “Herbari və toxumçuluq”
laboratoriyasının herbari fonduna daxil edilmişdir. Əldə olunan materiallara əsasən növlərin yayılma
xəritələri tərtib edilmişdir. Tədbir olunan növlərin morfoloji və bioloji xüsusiyyətləri, yayılma arealı,
əmələ gətirdiyi fitosenozlar müəyyən edilmişdir. Cinsin və növlərin adı A.M.Əsgərov (1)
“Azərbaycanın ali bitkiləri (Azərbaycan florasının konspekti)”, “Örtülütoxumlu bitkilərin filogenetik
sistemi”- (APQ)-nə əsasən müəyyən edilmişdir. Növlərin bioekoloji xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün
müşahidələr müxtəlif ərazilərdə aparılmışdır.Lənkəranın dağlıq hissəsində meşə bitkiliyinin
geobotaniki yaxud fitosenoloji baxımdan öyrənilməsinə dair E.M.Qurbanov (2) və başqalarının
tədqiqatları mühüm əhəmiyyətə malikdir. Talışın meşə bitkiliyi yüksək dağ qurşaqlarında yayılmaqla
floristik tərkibi və quruluşunun xüsusiyyətləri biri-digərindən fərqlənir. Azərbaycanın ərazisi
daxilində yerləşən Böyük və Kiçik Qafqazın, eləcə də Lənkəran (Talış) dağlığında əsasən cənub
yamaclarında palıdın fıstıqla qarışıq meşələr əmələ gətirdiyini qeyd etmişdir.
Azərbaycan Respublikasının əksər yerlərində olduğu kimi, Hirkan Milli Parkının ərazisi də
müxtəlif giləmeyvəlilərlə zəngindir. Böyürtkən bu ərazilərdə əsrlərlə qida növü kimi istifadə
olunmaqdadır. Tədqiqatın obyekti olaraq Lənkəran-Astara bölgəsində yayılan Rubus L. cinsi növləri
götürülmüşdür. Bu ərazilərdə böyürtkən cinsinə aid bir çox növlərin təbii yayılma arealları təhlil
edildi və üstünlük təşkil edən növlər araşdırıldı. Toplanmış herbari materialları «Azərbaycan
florası»na görə təyin edilmişdir. Bitki örtüyünün qiymətləndirilməsi və bоlluğu A.A.Uranоvun
əlavələri ilə Drudе-5 şkalasına görə vеrilmişdir. T.S.Məmmədovun (3) “Azərbaycan dendroflorası”
IV cild, (2018), T.S.Məmmədov (4) və b. “Azərbaycanın nadir ağac və kol bitkiləri” Örtülütoxumlu
bitkilərin filogenetik sistemi, APG IV (2014) sistemindən istifadə edilərək verilmişdir. Növlərin
senopopulyasiyalarının qiymətləndirilməsində geobotaniki araşdırmalar zamanı fitosenozun təsviri
klassik və müasir metodlara əsasən aparılmışdır. Milli Parkda müxtəlif areallarda müxtəlif növlərlə
təmsil olunur. Оnların arasında R. hyrcanus Juz., R. raddeanus Focke., R. lanuginosus Stev., R. hirtus
W. et K., R.anatolicus Focke. adətən meşə kənarlarındakı kolluqlarda, yol ətrafında daha çox
yayılmışdır. Tədqiqat işinin aparılması və ərazilərdə yayılmış böyürtkən növlərinin tədqiq olunması
məqsədi ilə Milli Parkın müxtəlif meşəbəyliklərinə səyahət edilmiş, qeydlər aparılmış, herbari
nümunələri toplanmışdır. Tədqiqatlar mеşə fitоsеnоzunda aparılmışdır. Nümunə sahələri standart
оlaraq 25х25 mеtr ölçüdə götürülmüş və müvafiq оlaraq hеsablamalar aparılmışdır.
Parkda böyürtkən növləri ehtiyatlarının müəyyən olunması məqsədi ilə parkın ayrı-ayrı
yerlərində üç nümunə sahəsi seçilmiş, hər sahədə hesablamalar aparılmışdır. Bu ərazilərdə daha çox
R. raddeanus, R. hyrcanus, R. lanuginosus, növləri yol kənarlarında yayılmışdır. Düzən meşədə
yerləşən nümunə sahəsində müxtəlif yerlərdə cəngəllik yaradan mərəvcə kollarına rast gəlinir.
Əsasən, giləmeyvəliklərə Milli Parkın meşə kənarlarında və ya meşənin üst yarusunun nisbətən zəif
inkişaf etdiyi kiçik talalarda rast gəlinir. Son vaxtlar bu ərazilərdə sıradan çıxmış ağacların yerində
də yeni böyürtkənliklər əmələ gəlmişdir. Bitkilərin ehtiyatı Drude-5 ballıq şkalaya münasib olaraq
gözəyarı qiymətləndirilmişdir. Meyvəvermənin xarakterindən aydın olmuşdur ki, R. raddeanus
Focke daha yüksək məhsuldar, R. hyrcanus Jus. isə az məhsuldarır. Bunun da əsas səbəblərindən biri
odur ki, bu növ digər növlərin arasında azlıq təşkil edir. Adətən R. raddeanus Focke dominantlıq
təşkil edir. Ümumi layihə örtüyü 60-80%-ə bərabərdir.
Lənkəran-Astara bölgəsinin meşə bitkiliyində yayılan böyürtkən, yemişanlıq (Rubus L.,
Crategus L.) assosiyasiyasında biomorf növlərin ekoloji qrupları, hündürlüyü, fenolojı fazaları,
layihə örtüyü öyrənilmişdir.
Ədəbiyyat
1. Əsgərov A.M. Azərbaycanın ali bitkiləri (Azərbaycan florasının konspekti) 3 cilddl, II c.,
Bakı, Elm, 2006, 284 s.
2. Məmmədov T.S., İsgəndər E.O., Talıbov T.H. Azərbaycanın Nadir ağac və kol bitkiləri.
Bakı-“Elm”-2016, 243 s.
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3. Məmmədov T.S. Azərbaycanın dendroflorası. IV cild Bakı-“Elm”-2018, 384 s.
4. Qurbanov E.E. Ali bitkilərin sistematikası Dərslik. Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı,
2009, 420 s.
Резюме
Багирова Севда Айдын кызы
Фитоценологшия и восстановление некоторых видов относящихся к роду ежевика Rubus L.в Ленкорань-Астаринской естественной дендрофлоре
В ассоциациях ежевики, боярышника (Rubus L., Crategus L.) распространённых в
лесах Ленкорань-Астаринской зоны изучены экологические группы, высота, фенологические
фазы, проектный покров биоморфных видов. Общий проектный покров составляет 60-80 %.
Summary
Baghirova Sevda Aydin
The phytocenology and reproduction some species of the genus Rubus L. in LankaranAstara natural dendroflora
It is studied ecological groups of biomorphic species, height, phenological phases, project cover
of Rubus L., Crategus L. associations distributed in Lankaran-Astara region plantation forests. The
total project cover is 60-80%.

Bahadurlu Gülnarə Ceyhun qızı
Bakı Dövlət Universiteti
ATAÇAY HÖVZƏSİNDƏKİ (BÖYÜK QAFQAZIN ŞİMAL-ŞƏRQ HİSSƏSİ)
OTLAQLARIN MƏHV OLMA TƏHLÜKƏSİNDƏ OLAN BİTKİLƏRİ
Açar sözlər: endemik, flora, ekologiya, areal, dominant
Kлючевые слова: эндемик, флора, экология, ареал, доминант
Keywords: endemic, flora, ecology, areal, dominant
Müstəqil Azərbaycanımızın inkişaf etməsi üçün onun bütün regionlarının təbii sərvətlərinin
hərtərəfli öyrənilməsi günümüzün vacib məsələlərindən biridir.
Üçüncü minilliyin başlanğıcında olan müasir dünyada əhalinin sayının 7 milyarda çatması,
onların fəaliyyəti ilə bağlı texniki tərəqqinin sürətli inkişafı nəticəsində ekoloji tarazlıq müəyyən
formada pozulur ki, bu da canlı aləmə öz təsirini göstərir. Hesablamalara görə, yaxın gələcəkdə canlı
varlıq olan bitki və heyvanların müəyyən qədəri məhv olmaq təhlükəsi ilə qarşılaşmaqdadır.
Bu təhlükənin aradan qaldırılması üçün ətraf mühitin mühafizəsi, bitki ehtiyatlarından düzgün
istifadə, antropogen faktorların canlı aləmə təsiri kompleks şəkildə öyrənilməli və təhlükənin aradan
qaldırılması üçün səylər göstərilməlidir. Antropogen təsirlər (torpaq, əkin sahələri, otlaq və
biçənəklərdən səmərəli istifadə olunmaması, meşələrin qırılması, meyvə və toxumların intensiv
toplanması, müharibələrin aparılması, avtomobil, dəmir yolları, neft və qaz kəmərlərinin çəkilməsi)
nəticəsində dünya, o cümlədən Azərbaycan ərazisində heyvan və bitkilər öz yaşayış yerlərində
areallarını qısaltmış, bəziləri məhv olmaq dərəcəsinə çatmış və ya məhv olmaqdadır.
Azərbaycan Respublikası öz ərazisinə görə floristik cəhətdən Qafqazda ən zəngin dövlətdir.
Qafqazda 6500-ə qədər ali bitki növü yayıldığı halda, Azərbaycanda 5000-ə qədər bitki növü
yayılmışdır ki, bu da Qafqaz florasının 70%-dən coxunu təşkil edir.
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Azərbaycan Respublikası ərazisində Ataçay hövzəsi florası və bitkiliyinə görə respublikamızın
ən zəngin bölgəsidir. Bu regionda Samur-Dəvəçi ovalığından başlamış yay və qış otlaqları
mövcuddur. Bu otlaqların ərazisində bir çox növlərin öz arealları daralmış və məhv olma
təhlükəsindədir.
Tədqiqat nəticəsində məlum olmuşdur ki, Ataçay hövzəsində yay və qış otlaqlarında rast gəlinən
1560 növ bitkidən 301 növə qədər endem növlərə rast gəlinir və onlardan örtülütoxumlu və ya çiçəkli
(Angiospermae və ya Anthophyta) bitkilərin birləpəlilər sinfi(Monocotyledoneae) 30 növlə,
ikiləpəlilər sinfi (Dicotyledoneae) 271 növlə təmsil olunur. Onlardan Azərbaycan endemi 39 növ,
Qafqaz endemi 262 növ təşkil edir. Həmçinin 58 növ bitki nadir rast gəlindiyi və yayılma arealları
kiçildiyi üçün ‘‘Qırmızı kitab’’a daxil edilmişdir.
Apardığımız müşahidələr nəticəsində Ataçay hövzəsi ərazisində məhv olma təhlükəsində olan
58 növ bitkinin, 16-sı Qafqaz endemi (G.capitata M.B.- Başcıqlı çoğan, D.subulosus Conr.-Qıyıxvari
qərənfil, D.ruprechtii Schischk.- Ruprext qərənfili, A.nasutum Fisch.- Burunlu kəpənəkçiçək,
P.albana (Stev.) Bercht.- Alban güləbətini, A.grossheimii Juz.- Qrossheym şaxduranı, V.caucasica
Kolen.- Qafqaz bənövşəsi), 3-ü isə Azərbaycan endeminin (R. arachnoideus C.A.M.- Torlu
qaymaqçiçək, A.kubensis A.Grossh.- Quba paxladəni, A.kusariensis İljin.- Qusar gülxətmisi) payına
düşür.
Ədəbiyyat
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3. Musayev S.H. Azərbaycan florasının endemik növlərinin təftişi //Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının xəbərləri. Biologiya elmləri seriyası, № 1-2, Bakı: 2005, s.84-96.
4. Qurbanov E.M. Rəvənd bitkisini qorumaq lazımdır//’’Azərbaycan təbiəti’’ jurnalı. Elmi
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Азербайджана// Всесоюзн. Конф. “Экологические проблемы охраны живой природы”.1990,
ч.,с.171-172
6. Гурбaнoв Э.M., Атамов В.В., Экологичесая оценка влияния антропогенных факторов
на степную и нагорно-ксерофитную растительность Восточного Закавказъя// IIРеспуб.
биохим. Конф. Баку: Знание, 1993,с.73
7. Гурбaнoв Э.M., Джаббаров М.Т. Редкие и исчезающие виды нагорно ксерофитных
типов растительности Восточного Закавказъя// Мат-лы республ. научн. конф.” Проблемы
генетики и селекции”. Баку, 1996, с.41
8. Гурбaнoв Э.M., Охрана реликтовой флоры Атропатены (в пределах Азербайджанской
Республики)// “Мüаsir еlmin актual problemləri”. IIелми-практик конф. “Ренессанс”. Бакы: Елм,
1999 с. 67
9. Hacıyev V.C., Musayev C.H. Azərbaycan ‘‘Qırmızı’’ və ‘’Yaşıl kitablarına’’ tövsiyyə olunan
bitki və bitki formasiyaları.
Резюме
Бахадурлу Гульнара Джейхун кызы
Редкие виды растений, подвергнутые уничтожению на пастбищах бассейна Атачай
(Северо-Восточной части Большого Кавказа)
При исследовании было установлено, что на летних и зимних пастбищах в бассейне
Атачай из 1560 видов растений 58 видов редко встречающиеся. Вследствие того, что их ареалы
распространения уменьшились, они были включены в «Красную книгу». При наших
наблюдениях было установлено, что их 58 видов растений, которые находились под угрозой
уничтожения, из них 16- Кавказские эндемы, 3- эндемы Азербайджана.
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Summary
Bahadurlu Gulnara Jeyhun
Rare and endangered species at pastures of the Atachay Basin
(northern-eastern part of the Great Caucasus)
As a result of researches it was found that from 1560 species found in summer and winter pastures
of Atachay basin 58 species are rare and endangered species and they have been included to the 'Red
Book' because of decreasing of their areal. As a result of investigations it was determined that from
58 rare and endangered species 16 are Caucasian endemics and 3 are Azerbaijani endemics.
Bağırova Şəfəq Əlibaba qızı
Bakı Dövlət Universiteti
ABŞERON ŞƏRAİTİNDƏ ŞƏRQİ ASİYA FLORASININ BƏZİ ODUNCAQLI
BİTKİLƏRİNİN TOXUMLA ÇOXALDILMASININ TƏDQİQİ
Açar sözlər: şərqi Asiya,Abşeron, ağac və kol, ex situ
Ключевые слова: восточная Азия, Абшерон, дерево и кустарник, ex situ
Keywords: east Asia, Absheron, tree and shrub, ex situ
Məlumdur ki, Abşeron yarımadası yarımsəhra zonasında yerləşir. Çirklənmiş ətraf mühiti olan
Abşeronun mövcud təbii bitki örtüyü atmosferin təmizlənməsində və bölgənin ekoloji tarazılığının
qorunub saxlanılmasında əhəmiyyətli dərəcədə rol oynaya bilmir (2 səh 291).
Buna görə də ətraf mühitin tənzim olunmasında Abşerona yeni, dekorativliyi, adaptasiya
tolerantlığı geniş olan bitki növlərini cəlb etməklə onların imkanlarından istifadə etmək böyük
əhəmiyyətə malikdir. Bakı şəhərinin dekorativ, adaptasiya imkanları geniş olan yeni növlərlə
zənginləşdirilməsi ekoloji şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması və bu növlərin istifadə
perspektivliyinin müəyyən edilməsi tədqiqatçıların qarşısında duran ən aktual məsələlərdən biridir.
Yuxarıda qeyd edilənləri əsas götürərək Azərbaycana yeni dekorativ əhəmiyyətli bitkilərin
gətrilərək introduksiya edilməsi Abşeron şəraitində onların iqlim faktorlarından asılı olaraq bioloji
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, perspektivli növlərin aşkar edilərək istifadə imkanlarının müəyyən
edilməsi tədqiqatçılar qarşısında duran ən vacib məsələlərdən biridir (4 səh 2). Bu baxımdan Abşeron
şəraitində Şərqi Asiya florasına aid bəzi ağac və kol növlərin bioekoloji xüsusiyyətlərinin tədqiqi,
introduksiya imkanlarının və dekorativ əlamətlərinin aşkar edilməsi, yaşıllaşdırma eləcədə sənayenin
digər sahələrində istifadə perspektivliyinin müəyyən edilməsi baxımından mövzu aktual olub,
əhəmiyyətlidir.
Yuxarıda qeyd edilənləri əsas götürərək tədqiqat işində məqsəd tədqiq edilən yeni növlərin fərqli
ekoloji şəraitdə çoxaldılması olmuşdur.
Tədqiqat materialı olaraq aşağıda qeyd olunan yeni bitki növləri götrülmüşdür: Hydrangea
bretschneideri Dippel, Abies sachalinensis F.Schmidt, Picea jezoensis (Siebold &Zucc) Carr.,
Buddleja japonica Hemsley, Aralia chinensis L.,Picea gemmata Rehder & E.H.Wilson, Maackia
amurensi Rupr., Tetradium daniellii (Benn.) T.G.Hartley, Platycarya strobilacea Siebold & Zucc.,
Abies koreana E.H.Wilson, Acer pseudosieboldianum (Pax) Kom.Tədqiq olunan bitkilərin
toxumları Rusiya Elmlər Akademiyası Baş botanika bağından gətrilmişdir.
Ağac və kol bitkilərinin çoxaldılması haqqında bir çox tədqiqatçıların əsərlərində bir sıra
məlumatlar verilmişdir (1,3 səh. 1-7).
Tərəfimizdən öyrənilən bitkilərin toxumla çoxaldılması üçün ilin müxtəlif aylarında mədəni
şəraitdə toxumlar açıq və qapalı sahədə torpağa səpilmişdir.
Bir sıra ağac və kol bitkilərinin toxumları toxumun sükunət dövründən asılı olaraq birinci ildə,
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bəzi növlərdə isə ikinci ildə cücərməyə başlayır. Bunu nəzərə alaraq toxumlar səpindən əvvəl
stratifikasiya edilərək yanvar-aprel və sentyabr-dekabr ayları arasında torpağa səpilmişdir.
Aparılan təcrübələrin yekunu göstərmişdir ki, tədqiq olunan bitki növlərinin əksəriyyətinin
toxumlarını mart-aprel ayında səpdikdə yüksək cücərmə faizi almaq olmur. (cədvəl 1).
Cədvəl 1. Şərqi Asiya florasının bəzi ağaq və kol bitkilərinin
ex situ şəraitində çoxaldılması
ex situ
№

Növ

1.
2.

Abies koreana
Abies sachalinensis

I
13
11

II
22
16

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Acer pseudosieboldianum
Aralia chinensis
Buddleja japonica
Hydrangea bretschneideri
Maackia amurensis
Padus maackii
Picea jezoensis
Picea gemmata
Platycarya strobilacea
Prunus avium
Symplocos paniculata
Tetradium daniellii

24
16
62
53
31
72
11
16
16
66
19
0

23
21
59
54
33
61
13
13
63
68
23
1

Aylar üzrə səpin və cücərmə %-i
III
IV
IX
X
26
31
0
0
23
33
0
0
18
24
46
42
38
50
9
8
56
65
39
1

17
6
67
53
54
41
0
2
37
64
31
3

31
7
23
8
14
74
0
0
63
78
3
0

29
9
25
11
26
69
7
5
59
83
11
0

XI
3
5

XII
9
7

28
13
18
16
31
80
13
18
69
88
13
0

31
18
29
16
26
79
16
17
73
87
13
1

Aparılan təcrübələrdən məlum olmuşdur ki, tədqiq olunan bitkilərin əksəriyyətinin toxumları
stratifikasiya edilməlidir. Əks halda stratifisiya edilməmiş toxumlar mart-aprel aylarında torpağa
səpildikdə demək olar ki, cücərti alınmır.Aparılan təhlilər göstərmişdir ki, tədqiqat bitkiləri içərisində
ən aşağı cücərmə faizi verən Tetradium daniellii növü olmuşdur (cədvəl 1).
Aparılan ədəbiyyat məlumatlarının təhlilləri göstərmişdir ki, ümumiyytlə bi növün toxumlarının
həyatilik qabiliyyəti çox aşagıdır (5 səh 2). Yəni səpilən 4 toxumdan birinin cücərmə şansı vardır.
Təcrübi işlərin nəticəsi göstərmişdir ki, öyrənilən hər bir növün fərdi bioloji xüsusiyyətindən asılı
ölaraq fərqli nəticələr əldə edilmişdir (şəkil 1). Bəzi növlər (Acer pseudosieboldianum, Tetradium
daniellii, Picea jezoensis, Picea gemmata və s.) üçün alınan nəticələr qənaətbəxş deyildir. Bu
istiqəmətdə təcrübi işlər davam etdirilir.

a

b

c

Şəkil 1. Maackia amurensis (a), Buddleja japonica(b), Picea jezoensis(c) növlərinin birillik
cücərtiləri
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Ümumiyyətlə aparılan təcrübələrdən hələlik belə nəticə çıxarmaq olar ki, ex situ şəraitində tədqiq
olunan növlərin reproduksiya prosesini həyata keçirmək olar və onlardan kütləvi sayda cücərti almaq
mümkündür.
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Резюме
Багирова Шафак Алибаба кызы
В статье исследована возможность размножения семян и адаптациия 14 новых видов
флоры Восточной Азии. В ходе исследования были определены время посева семян и
скорость прорастания изучаемых видов.
Summary
Bagirova Shafaq Alibaba
The possibility of seed reproduction and adaptation of 14 new species of flora of East Asia was
studied in the article. The study determined the time of sowing seeds and the rate of germination of
the studied species.
Байрамова Илаха Вилаят кызы
Бакинская высшая школа нефти
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ
ЛИНЕЙНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ
Ключевые слова: термомеханические кривые, клиноптилолит, нанокомпозит, фазовый
переход, вязкотекучий
Açar sözlər: termomexaniki əyrilər, klinoptilolit, nanokompozit, faza keçidi, özlü axıcılıq
Keywords: termomechanical curves, clinoptilolite, nanocomposite, phase change, viscous-flow
За последние годы значительно возрос интерес к разработке и исследованию
нанокомпозитов на основе полиолефинов и минеральных наполнителей. Связано это с тем,
что подобные исследования в области материаловедения являются весьма интересными и
перспективными (1,c.345). Особый интерес вызывают разработки по использованию
наночастиц слоистого силиката в качестве усилителя нанокомпозитов, ярким представителем
которого является клиноптиллолит.
Несмотря на большое число работ в области
исследования полиолефинов, практически отсутствуют исследования по модификации
структуры и свойств сополимеров этилена с α-олефинами, которые именуются, как линейный
полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП). К числу этих полимеров относятся сополимеры
этилена с гексеном-1 (СЭГ). При этом, по мере увеличения длины бокового заместителя
эффективность действия -олефинов на надмолекулярную структуру и свойства существенно
возрастает. Вовсе ограничены исследования касающиеся изучения влияния наполнителей, в
особенности наночастиц на термодеформационные свойства вышеуказанных сополимеров. В
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этом отношении метод термомеханических исследований является одним из информативных
методов анализа фазового состояния нанокомпозитов (2, c.44).
В связи с этим, нами в данной работе впервые рассмотрено влияние наночастиц
клиноптилолита (КТЛ) на закономерность изменения термодеформационных характеристик
композитных материалов на основе ЛПЭНП. Для ясного понимания процессов, происходящих
в нанокомпозитах в широком интервале температур, представлялось интересным более
подробно остановиться на исследовании их термомеханических свойств.
В качестве объекта исследования использовали СЭГ и КТЛ. Концентрацию наночастиц
варьировали в пределах 0.5 – 20%масс. На рис.1 приводятся термомеханические кривые
зависимости деформации от концентрации КТЛ. Анализируя термомеханические кривые на
этом рисунке можно установить, что для исходного СЭГ и нанокомпозитов с содержанием
КТЛ 0.5 -1.0%масс. термомеханические кривые практически совпадают с СЭГ. Согласно этим
кривым при 113оС происходит фазовый переход, т.е. из твердого состояния в вязкотекучее.
Начиная с 5%масс. содержания наполнителя и выше термомеханические

Рис. 1. Влияние концентрации КТЛ на
термомеханические свойства нанокомпозитов
СЭГ+КТЛ, %масс.: о-исходный СЭГ; х- 0.5; ●-1.0;
Δ-5.0; ▲- 10; □ -20.

кривые несколько отличаются от исходного СЭГ. Так, например при 5%масс. содержании
КТЛ фазовый переход возрастает до 115оС, а область вязкотекучего состояния растягивается
до 134оС. При 10 и 20%масс. содержании наполнителя фазовый переход возрастает
соответственно от 121 до 126оС.
Взаимодействие макросегментов макромолекул с
поверхностью наночастиц уменьшает их подвижность, что естественным образом сказывается
на повышении температуры размягчения полимерной матрицы (3, c.3786).
В основном разница в изменении термомеханических кривых появляется в области вязкотекучего состояния. Так например, при 10%масс. содержании КТЛ на термомеханической кривой в области 130-137оС образуется небольшое плато, в то время, как у образцов с 20%масс.
содержании КТЛ это плато наиболее отчетливо проявляется в температурной области 138162оС. Образующиеся плато на этих кривых однозначно свидетельствуют в пользу того, что
указанные закономерности связаны с неравномерным изменением вязкости расплава от температуры. Известно, что в межслоевом пространстве подобного типа слоистых минералов содержатся полярные жидкости, глицерин, стеараты, которые после распада частиц мигрируют в
полимерную матрицу (2, c.46). Действуя подобно агентам смазки, они способствуют изменению
вязкости расплава нанокомпозитов в сторону ее уменьшения. При 20%масс. Содержании КТЛ
этот эффект в наибольшей степени проявляется на термомеханических кривых. У этого композита
область вязкотекучего состояния еще более расширяется и составляет 128-181оС.
Таким образом, можно констатировать, что наночастицы КТЛ оказывают существенное
влияние на закономерность изменения термомеханических свойств композитов. Этот метод
позволяет получить достаточно полную информацию о поведении материала в твердом и
вязкотекучем состояниях, в результате которого представляется возможным осуществить
правильный подход к выбору оптимальных условий их переработки методами литья под
давлением и экструзии с целью получения качественных конструкционных изделий
специального назначения.
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Xülasə
Bayramova İlahə Vilayət qızı
Aşağı sıxlıqlı xətti polietilen əsasında nanokompozitlərin termomexaniki xassələri
Klinoptiolit nanohissəciklərinin qatılıqlarıın etilen ilə heksenin birgəpolimeri əsasında olan
nanokompozitlərin termomexaniki xassələrinə təsiri tədqiqatlarının nəticələri təqdim edilmişdir.
Klinoptiolitin miqdarı 0.5-dən 20 kütlə % qədər dəyişdirilmişdir. Doldurucunun miqdarı artdıqca nanokompozitlərin yumşalma temperatunun 113-dən 126C qədər artması müşahidə olunmuşdur. Hazırlanmış kompozitlər əsasında xüsusi təyinatlı konstruksiya məmulatlarının alınması mümkündür.
Summary
Bayramova Ilaha Vilayat
Thermomechanical properties nanocomposite on the basis of linear polyethylene of low
density
The results of a study of the effect of clinoptilolite nanoparticle concentration on the
thermomechanical properties of nanocomposites based on a copolymer of ethylene with hexene are
presented. The concentration of clinoptilolite varied from 0.5 to 20% wt. It was established that with
an increase in the filler concentration, an increase in the softening temperature of the nanocomposite
from 113 to 126°C is observed. Based on the developed composites, it is possible to obtain structural
products for special purposes.
Deljavan Nizouei Forough Hahan
Bakı Dövlət Universiteti
QADIN SONSUZLUĞUNUN ƏSAS SƏBƏBLƏRİ
Açar sözlər: qadın sonsuzluğu, endokrin sonsuzluq, abort, sonsuzluqun müalicəsi
Ключевые слова: женское бесплодие, эндокринное бесплодие, аборт, лечение бесплодия
Key words: female infertility, endocrine infertility, abortion, infertility treatment
Qadın sonsuzluğu probleminin tibbi əhəmiyyəti, vaxtında və düzgün diaqnoz qoyulması,
müalicəsinin və profilaktikasının effektivliyini artırmaqla bağlı bir sıra məsələlərin həll edilməsinin
zəruriliyi ilə müəyyən edilir. Reproduktiv sağlamlığın və demoqrafik vəziyyətin getdikcə pisləşməsi,
doğuş problemini prioritet klinik və sosial sahələrdən biri kimi tanımağa imkan verir. Sonsuz evlilik
unikal bir vəziyyətdir, çünki hər iki şəxsə aiddir . Vəziyyətin unikallığı sonsuzluğun yüksək dərəcədə
sosial və psixoloji bir fenomen olması ilə əlaqələndirilir. Sonsuzluğun tezliyinin demoqrafik
göstəricilərə təsir etdiyi qeyd edilir və bir sıra ölkələrdə problemə iqtisadi əhəmiyyət də verirlər [1,
səh. 40-43].
Bu günədək tədqiqatlar nəticəsində əldə edilmiş məlumatlara əsaslanaraq, qadınlarda
sonsuzluğun mövcud olan təsəvvürlərin aşağıdakı əsas səbəbləri və növləri müəyyən edilmişdir:
1) fallopiya borularının patologiyası ilə şərtlənən uşaqlıq borusuna məxsus sonsuzluğ;
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2) daxili sekresiya vəzilərinin pozulması ilə əlaqədar olan endokrin sonsuzluq;
3) əsasən uşaqlıq borusunda və uşaqlıqda anatomik pozğunluqlar nəticəsində
yaranan sonsuzluq;
4) qadın orqanızminın həssaslığı nəticəsində yaranan immunoloji sonsuzluq [2, səh. 405-439].
Reproduktiv sistemin pozulmasının aşkar səbəbləri olmadıqda, "izah edilməmiş" sonsuzluqa
tutulmuş xəstələr qrupları da müvcuddur. ÜST təsnifatına görə, bu cür sonsuzluğa naməlum mənşəli
sonsuzluq deyilir. Qadın sonsuzluğunun strukturunda bu forma 8-10% təşkil edir. Bu baxımdan,
sonsuzluğun emosional forması çox maraq doğurur, çünki qadınların sosial rolu analıqla ayrılmaz
şəkildə bağlıdır.
Cinsiyyət orqanlarının anadangəlmə qüsurları olan qadınlarda reproduktiv problemlərin öyrənilməsi zamanı embrional inkişaf nəzəriyyəsi əsasında uşağlığın anormallıqlarının real variantları arasında uyğunsuzluqlar aşkar edilmişdir. Bir çox müəlliflər uşaqlıq borusunun cütləşən mezonefrotik
kanallarından və yumurtalıqların yuvarlaq və öz ligamentləri ilə birləşdikdə formalaşmasını qeyd
edirlər. Bu qrup xəstələrdə fertilliyin pozulmasına səbəb anormal uşaqlıq və uşaqlıq yolunun
anatomik cəhətdən qeyri-normal, eyni zamanda əmələ gələn funksional pozğunluqlardır [5].
Qadın sonsuzluğunun səbəblərini müəyyən etmək üçün düzgün toplanmış anamnezə ehtiyac var.
Nigahda sonsuzluq diaqnozu qoyulduqda, təqribən həkimlərin 10%-i "çıxılmaz" vəziyyətə düşür – cütlükdə
heç bir xəstəliyin əlaməti tapılmır ki, bunu da “nisbi” sonsuzluq adlandırmaq olar . Hətta belə olur ki,
müayinə olunan cütlüklərin əvvəllər başqa evliliklərdə övladları olub. Həkimlər bu vəziyyətdə tərəflərın
immunoloji uyğunsuzluğunu qeyd edirlər və qadın bu zaman ərinin spermatozoidlərinə və ya spermaların
digər komponentlərə qarşı bir "peyvənd" ifraz edir. Bu sonsuzluq formasının müalicəsi əhəmiyyətli
dərəcədə mürəkkəbdir və hazırda dünya həkimlərinin araşdırma mövzusudur [4, səh. 148-154].
Evli bir cütlüyün təbii fertilliyini bərpa etmək üsullarına çanaqdakı xroniki iltihablı bir prosesin
müalicəsi, fallopiya borularının patentliyinin cərrahi və qeyri-cərrahi üsullarla uşaqlıq borusunun
keçirciliyinin bərpası, endokrin pozğunluqların və spermatogenezin bərpası daxildir. Müalicə
nəticələrinin qeyri-qənaətbəxş olduğu təqdirdə süni mayalanma metodlarından istifadə olunur - ərin
və ya donorun sperması ilə intrauterin mayalanma, in vitro mayalanma (IVM) aparılır və ardından
müxtəlif variantlarda embrionların ananın uşağlığına köçürülməsi.
Qadının vaginal smear iltihabı aydınlaşdırılırsa və ya qarın altındakı ağrı, narahatlıq, cinsiyyət
orqanlarında qaşınma, qeyri-adi ağrı şikayətləri varsa və cinsiyyətli yolla ötürülən infeksiyalara qarşı
antitel aşkar edildikdə, iltihab əleyhinə müalicə aparılır. Uşaqlıq borularının patentliyini bərpa etmək,
yumurtalıqların və miyomatoz düyünlərinin kiçik kistlərini xaric etmək, endometriozun ocağlarını
məhv etmək üçün cərrahi laparoskopiya aparılır [2, səh. 519-530].
Süni mayalanma üsulları. Ərin və ya donorun sperması ilə intrauterin mayalanma ər-arvadın
uyğunsuzluğu müəyyən edildikdə və ya ərin mayalandırma qabiliyyəti azaldıqda aparılır. Ultrasəs
mayinəsi (USM), bazal temperatur, servikal mukusun təbiəti, əvvəlcədən müalicə olunan sperma ilə
təyin olunan hamiləliyə yararlı bir dövrdə qadının uşaqlığına vurulur. Bəzən bu əməliyyat 2-3 dəfə
təkrar edilir. Bu əməliyyatın effektivliyi olduqca yüksəkdir: üşaqlığ daxili mayalanma (UDM) ilə
20-40%, donor sperması mayalanma - DSM ilə - 50-80% (cəhd etmək tövsiyə olunan dövrlərin
maksimum sayı) [4, səh.206-228].
Ümumi patoloji baxımından sonsuzluq fenomeni tibbin müəyyən bir sahəsinin - urologiya,
endokrinologiya, ginekologiya və ya andrologiyanın dar intizam mövqeləri baxımından nəzərdən
keçirilə bilməz. Bu günə qədər olan sonsuzluq həmişə bir xəstəlik və ya sindrom olaraq qəbul edilmir
və bir qadın orqanında patoloji bir prosesin fəsadı kimi qiymətləndirilir[5] .
Qadın sonsuzluğu probleminin tibbi əhəmiyyətinə vaxtında və düzgün diaqnoz qoyulması,
müalicəsinin və profilaktikasının effektivliyini artırmaqla, əlaqəli bir sıra məsələlərin həll edilməsinin
zəruriliyi ilə müəyyən edilir. Sonsuzluq probleminin həllinin əhəmiyyəti, bu patologiyanın diaqnozu
və müalicəsinə xüsusi diqqət yetirən insanın generativ funksiyasının tənzimlənməsi sahəsində
tədqiqatların aparılması üçün ÜST-nin hədəf proqramı kimi dəstəklənir.
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Резюме
Дeлжaвan Низoуeи Фoрouгh Hahaн
Основные причины женского бесплодия
В статье рассматриваются основные формы и причины бесплодия у женщин. Основные
формы бесплодия включают трубный фактор, связанный с эндокринными и анатомическими
нарушениями, а также иммунологическим бесплодием. В большинстве случаев женское заболевание может помешать рождению ребенка, что может привести к распаду некоторых семей.
Summary
Deljavan Nizouei Forough Hahan
Main reasons for female infertility
The article discusses the main forms and causes of infertility in women. The main forms of
infertility include tubal factor associated with endocrine and anatomical disorders, as well as
immunological infertility. In most cases, a female illness can interfere with the birth of a child, which
can lead to the breakup of some families.
Əsgərova Səbinə Əli-İsa qızı
Bakı Dövlət Universiteti
AZƏRBAYCANIN ARİD LANDŞAFTLARINDA YAYILMIŞ SÜRÜNƏNLƏRİN
MÜDAFİƏSİNDƏ QORUNAN ƏRAZİLƏRİN ROLU
Açar sözlər: qoruq, milli park, növ tərkibi, sürünənlər
Ключевые слова: заповедник, национальный парк, видовой состав, пресмыкающиеся
Key words: reserve, national park, species composition, reptiles
Azərbaycanın arid landşaftlarında yayılmış sürünənlərin müdafiəsində qorunan ərazilərin rolunu
müəyyənləşdirmək üçün Qobustan qoruğunda, Şirvan, Abşeron, Ağgöl Milli Parklarında və Zuvand,
Ordubad yasaqlıqlarında yayılan sürünənlərin növ tərkibi araşdırılırıb. Qobustan qoruğunda 17 növ,
Şirvan Milli parkında 18 növ, Abşeron Milli Parkında 5 növ, Ağgöl Milli Parkında 11 növ, Zuvand
yasaqlığında 17 növ, Ordubad yasaqlığında 20 növ sürünənin yaşadığı aşkar olunub.
Sürünənlər təbii ekosistemlərin ən həssas canlılarıdır və təbii mühitdə baş verən dəyişikliklərə
mənfi reaksiya ilə cavab verirlər. Bu səbəbdən də onların qorunması daha aktualdır. Çox az növ
sinantroplaşmağa meyillidir. İnsanın sürünənlərə, xüsusilə də ilanlara qarşı qorxu hissi və onları tələf
etməyə çalışması bu heyvanların insanla yaxınlıqda yaşayıb müdafiə olunması şansını azaldır. Təbiəti
müdafiə təşkilatlarının əksəriyyəti öz illik büdcələrinin 3 faizdən azını reptililərin tədqiqinə və
qorunmasına yönəldir, xərclərin çox hissəsi quşların və məməlilərin müdafiəsinə sərf olunur (6,
səh.460). Lakin xoşbəxtlikdən quşların və məməlilərin qorunması geniş ərazili qoruqların
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yaradılmasını tələb edir ki, bu da eyni zamanda digər orqanizmlərin müdafiəsini təmin edir. Nəticədə
reptililər bu müdafiə cəhdlərindən dolayı yolla faydalanırlar. Buna görə də sürünən
populyasiyalarının uzun müddətli mövcudluğu üçün qorunan ərazilərin əhəmiyyəti artır. Bu məqsədlə
Qobustan qoruğunda, Şirvan, Abşeron, Ağgöl Milli Parklarında və Zuvand, Ordubad yasaqlıqlarında
yayılan sürünənlərin növ tərkibini araşdırmağı lazım bildik. Alınan nəticələr müəllifin
müşahidələrinə (1, səh. 377; 2, səh. 125; 3, səh.176; 5, səh.304) və eyni zamanda ədəbiyyat
məlumatlarına (4, səh.44-155) əsaslanır.
Tədqiqatlarımız zamanı məlum olmuşdur ki, Qobustan qoruğunda 17 növ, Şirvan Milli parkında
18 növ, Abşeron Milli Parkında 5 növ, Ağgöl Milli Parkında 11 növ, Zuvand yasaqlığında 18 növ,
Ordubad yasaqlığında 20 növ sürünənin yaşayır (cədvəl).
Azərbaycan Qırmızı kitabına salınmış sürünənlərdən Qobustan qoruğunda 2 növ (Testudo
graeca, Ablepharus pannonicus), Şirvan, Ağgöl və Abşeron MP-da 1 növ (Testudo graeca), Zuvand
yasaqlığında 2 növ (Trapelus ruderatus, Phrynocephalus persicus), Ordubad yasaqlığında 5 növ
(Phrynocephalus horvathi, Trachylepis septemtaeniata, Zamenis hohenackeri, Rhynchocalamus
melanocephalus, Montivipera raddei) qorunur. BTMİ (İUCN) qırmızı siyahısına həssas (VU) növ
kimi salınan Testudo graeca Qobustan qoruğunda, Şirvan, Ağgöl, Abşeron Milli Parklarında qorunur.
Qeyd etməliyik ki, bu Azərbaycan yasaqlıqlarında növlərin qorunması qoruq və milli parklarla
müqayisədə formal xarakter daşıyır. Antropogen təsirin atrtığını nəzərə alıb, sürünənlərin qorunması
üçün xüsusi herpetoloji əhəmiyyətli ərazilər müəyyənləşdirib qorunması tövsiyyə olunur.
Cədvəl
Qorunan ərazilərdə yayılan sürünənlər
№

Növün elmi adı

1
2
3
4
5
6
7

Emys orbicularis Linnaeus, 1758
Mauremys caspica (Gmelin, 1774)
Testudo graeca Linnaeus, 1758
Tenuidactylus caspius (Eichwald, 1831)
Laudakia caucasia Eichwald, 1831
Trapelus ruderatus Oliver, 1804
Phrynocephalus persicus de Filippi,
1863
Phrynocephalus horvathi Mehely, 1894
Ablepharus bivittatus Menetries, 1832
Ablepharus pannonicus Fitzinger, 1823
Eumeces schneideri Daudin, 1802
Trachylepis septemtaeniata (Reuss,
1834)
Darevskia raddei (Uzzell et Darevsky,
1973)
Eremias arguta Pallas, 1773
Eremias pleskei Bedriaga, 1907
Eremias velox Pallas, 1771
Eremias strauchi Kessler, 1878
Lacerta strigata Eichwald, 1831
İranolacerta brandtii (De Filippi, 1865)
Ophisops elegans Menetries, 1832
Typhlops vermicularis Merrem, 1820
Eryx jaculus (Linnaeus, 1758)
Platyceps najadum (Eichwald, 1831)
Hemorrhois ravergieri (Menetries,
1832)

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Qobustan
qoruğu

Şirvan
MP

+
+
+
-

+
+
+
+
-

-

-

Abşeron
MP

Ağgöl
MP

Zuvand
yasaqlığı

Ordubad
yasaq
-lığı

+
-

+
+
+
-

+
+
+

-

-

-

+

+
+

+
+

+
+
+

+

+
+

+
+

+
+
+
+
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Dolichophis schmidti (Nicolsky, 1909)
Eirenis collaris (Menetries, 1832)
Eirenis modestus Martin, 1838
Eirenis punctatolineatus Boettger, 1892
Zamenis hohenackeri (Strauch, 1873)
Malpolon monspessulanus Hermann,
1804
Natrix natrix Linnaeus, 1758
Natrix tessellata Laurenti, 1768
Rhynchocalamus melanocephalus (Jan,
1862)
Telescopus fallax Fleischmann, 1831
Gloydius halys Pallas, 1776
Macrovipera lebetina (Linnaeus, 1758)
Montivipera raddei (Boettger, 1890)
Pelias ebneri (Knoeppfler et Sochurek,
1955)
Cəmi:
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+
+
-

+
+
-

+

+

+
+

+
+

+
+

+

-

+
+
-

+
-

-

+

+

+
+

+

+

+

+

+

-

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

17

18

5

11

17

20
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Резюме
Аскерова Сабина Али-Иса кызы
Роль особоохраняемых территорий в защите пресмыкающихся
распространенных в аридных ландщафтах Азербайджана
Изучено видовой состав пресмыкающихся распространенных в Гобустанском
заповеднике, в Ширванском, Абшеронском и Аггёльском национальных парках, Зувандских
и Ордубадских заказниках. Было выявлено что, в Гобустанском заповеднике распространено
-17 , Ширванском НП – 18 , Абщеронском НП – 5 , Аггёльском НП – 11, Зувандком заказнике
17 и в Ордубдском заказнике 20 видов пресмыкающихся.
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Summary
Asgarova Sabina Ali-Isa
The role of specially protected territories in the protection of reptiles
in arid landscapes of Azerbaijan
The species composition of reptiles in the Gobustan reserve, in the Shirvan, Absheron and AgGel national parks, Zuvand and Ordubad reserves was studied. It was revealed that, there are 17
species of reptiles in the Gobustan reserve, 18 species in Shirvan NP, 5 species in Absheron NP, 11
species in Ag-Gel NP, 17 species in Zuvand reservare and 20 species in Ordubad reservare .
Əlizadə Şadər Aydın oğlu
Bakı Dövlət Universiteti
QƏHVƏYİ LİFLİ PAMBIQ GENOTİPLƏRİNİN LİF KEYFİYYƏTİNİN
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Açar sözlər: pambıq, orta uzunluq, yuxarı orta uzunluq, uzunluğa görə bərabərlik indeksi
Ключевые слова: xлопок, cредняя длина, верхняя средняя длина, индекс равенства по длине
Keywords: cotton, mean length, upperhalf mean length, uniformity index
Giriş
Kənd təsərrüfatının mühüm sahələrindən biri pambıqçılıqdır. Bütün dünyada tekstil sənayesi
üçün lazım olan lifin 50%-dən çoxu pambıqdan alınır. FAO-nun məlumatına əsasən dünyada
pambığın əsas istehsalçıları Çin, Hindistan, ABŞ, Pakistan, Braziliya, Özbəkistan və Türkiyədir.
Pambıq lifindən əlavə qida sənayesində yağ və yem istehsalı, həmçinin, sabun, kosmetik və s. kimi
məhsulların alınmasında istifadə olunur (1, səh 1). Mühüm strateji əhəmiyyətə malik olan bu bitki
ölkəmizin də iqtisadi inkişafında xüsusi paya malikdir (2, səh 6). Bazar iqtisadiyyatına keçid
dövründə pambıqçılıq ölkəmizdə də ən səmərəli sahələrdən birinə çevrilmişdir (3, səh 4).
“Pambıqçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il 11 may tarixli, 1012-IIIQ nömrəli
Qanununun qüvvəyə minməsi ölkəmizdə bu sahəyə marağı daha da artırmışdır. Bu qanunda pambığın
əkini və emalında müxtəlif normalar öz əksini tapmışdır (4).
Becərilən pambıq lifinin əsas hissəsi ağ rəngdə olduğundan lazımi rəng çalarlarını almaq üçün
toxunan parçalar müxtəlif kimyəvi və sintetik rəngləyicilərlə işlənir. Hazırda rəngləmə prosesinə
əlavə xərc tələb olunmayan ekoloji təmiz xammala böyük ehtiyac duyulur. Boyanma prosesinin
aradan qaldırılması nəticəsində yaranan iqtisadi və ekoloji faydalara baxmayaraq, dünya toxuculuq
sənayesində təbii rəngli pambığın tətbiqi hələ də məhduddur. Lifi təbii rənglənməyə malik olan pambıq genotiplərinin əkilməsinin və tətbiqinin məhdudlaşdırılmasının səbəbləri fərqlidir. Təbii rəngli
pambıq genotiplərinin tətbiqinin məhdudlaşdırılmasının ən vacib səbəbi bu genotiplərin lif keyfiyyətinin ağ rəngli pambıq sortları ilə müqayisədə daha aşağı keyfiyyətə malik olmasıdır (5, səh 34)
Bu səbəbdən yerinə yetirilən tədqiqatın əsas məqsədi Milli Genbankda saxlanılan qəhvəyi lifli
pambıq genotiplərinin lifinin bir sıra keyfiyyət göstəricilərinin tədqiqi, yüksək keyfiyyət
göstəricilərinə malık genotiplərin identifikasiyası və praktiki seleksiya, xüsusilə gələcəkdə aparılacaq
seleksiya proqramları üçün perspektivli nümunələrin tövsiyyə olunmasıdır.
Material və metodika
Tədqiqat işi AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Abşeron Elmi Tədqiqat Bazasında yerinə yetirilmişdir. Tədqiqatın materialı kimi qəhvəyi lifə malik olan 25, 47, 48, 54, 58, 88 nömrəli pambıq xətləri
götürülmüşdür. Fərdi şəkildə etiketlənmiş pambıq genotiplərinin lifinin keyfiyyətini qiymətləndirmək
üçün çiyiddən təmizlənmiş nümunələrdən 9.5-10 qr lif çəkilmiş, və AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Texniki və yem dərman laboratoriyasında HVI Compact avadanlığında 3 təkrarda analiz edilmişdir.
Nəticələr və onların müzakirəsi
Pambıq lifinin orta uzunluq, yuxarı orta uzunluq, uzunluğa görə bərabərlik indeksi göstəricisi
Beynəlxalq təsnifata görə pambıq lifin keyfiyyət göstəricisinin uzunluq komponentləridir. Lifin orta
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uzunluq göstəricisi nümunədəki bütün liflərin orta uzunluğu ilə müəyyən edilir. Aparılan tədqiqatlar
zamanı orta uzunluq göstəricisinin № 25, №47 və № 88 genotiplərində ən yüksək olduğu müəyyən
edilmişdir. Belə ki, № 25 bu göstərici 23 mm, №47 genotipdə 21.5 mm və № 88 genotipdə 26.2
mm-ə, № 48, № 54, № 58 xətlərdə isə müvafiq olaraq 20.4 mm-ə, 21.3 mm-ə, 16.2 mm-ə, bərabər
olmuşdur. (Şəkil 1)
Şəkil 1.
Qəhvəyi lifli malik pambıq genotiplərinin lifinin keyfiyyət orta uzunluq və yuxarı orta uzunluq
göstəriciləri

Qəhvəyi lifli pambıq genotiplərinin lifinin orta
uzunluq və yuxarı orta uzunluq göstəriciləri
Orta uzunluq, mm
23

26,6

№ 25

21,5

25

№ 47

Yuxarı orta uzunluq, mm

20,4 23,1

21,3 23,9

16,2 22,1

26,2 27,4

№ 48

№ 54

№ 58

№ 88

Yuxarı orta uzunluq – ən uzun liflərin orta uzunluq göstəricisi olub, mm-lə və yaxud düymlə
ifadə olunur. Pambıq lifinin yuxarı orta uzunluq göstəricisi 4 kriteriya üzrə təsnif olunur: qısa (24,64
mm-dən aşağı), orta (24,64 – 27,94 mm), uzun (28,19 – 32,51 mm), ekstra uzun (32,51 mm-dən
yuxarı) (6, səh 6). Bu kriteriya üzrə № 48, № 54 və № 58 xətlər yuxarı orta uzunluğun qısa, № 25,
№47 və № 88 xətlər isə orta göstəricisinə malik olmuşlar. Lifin bu keyfiyyət göstəricisi genotiplər
arasında № 88 genotipdə ən yüksək olub 27.4 mm-ə № 25, №47, № 48, № 54 və № 58 xətlərdə isə
müvafiq olaraq 26.6 mm, 25 mm, 23.1 mm, 23.9 mm, 22.1 mm-ə bərabər olmuşdur.
Uzunluğa görə bərabərlik indeksi– lifin orta uzunluğunun yuxarı orta uzunluğa olan nisbətinin
faizlə göstəricisidir. Bu göstəricinin aşağı olması lifin tərkibində qısa liflərin faizlə yüksək olduğunu
ifadə edir. Uzunluğa görə bərabərlik indeksinin orta göstəricisi 80–82% -dir. Bu göstəriciyə görə
yalnız № 58 xətt aşağı göstəriciyə malik olmuşdur. № 47 xətt yüksək (norma 83-85), qalan bütün
genotiplər isə çox yüksək (85-dən yuxarı) kriteriyaya aid olmuşdur. Belə ki, № 25 genotipdə
uzunluğa görə bərabərlik indeksi 86.5%, № 47 genotipdə 84.4 %, № 48, № 54, № 58, № 88
genotiplərdə isə müvafiq olaraq 88.3%, 89.1%, 73.3%, 95.6%-ə bərabər olmuşdur (Şəkil 2).
Şəkil 2
Qəhvəyi lifli malik pambıq genotiplərinin lifinin uzunluğa görə bərabərlik indeksi

Uzunluğa görə bərabərlik indeksi, %
Uzunluğa görə bərabərlik indeksi, %

16,2

№ 58

20,4

№ 48

21,5

21,3

№ 54

№ 47

23

№ 25

26,2

№ 88

Tədqiq olunan nümunələr arasında hər 3 göstəriciyə görə № 88 genotipinin lifi ən yüksək
keyfiyyət əlamətlərinə malik olmuşdur. Lifin keyfiyyət göstəricisinin uzunluq komponentlərə görə
bu genotip emal üçün daha yararlı hesab oluna bilər.

64

Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika
Elmi Konfransının Materialları: 2 cilddə, I c.

Kimya-biologiya və aqrar elmlər

Ədəbiyyat
1. Cenk Burak ŞAHİN, Bazı pamuk çeşitlerinin ISSR markörleri ile karakterizasyonu, Hatay,
Mayıs 2015, səh 1
2.Seyidəliyev N. Pambıqçılığın əsasları. Bakı - “Şərq-Qərb”-2012, səh 6.
3.Hümbətov H. S., Xəlilov X. Q., Pambıq lifinin texnologiyası, Bakı - “Nurlan” 2012, səh 4.
4. http://www.e-qanun.az/framework/19874
5. Matusiak M, Frydrych I. Investigation of Naturally Coloured Cotton of Different Origin –
Analysis of Fibre Properties, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 5(107): 34-42
6.Hüseynova L.Ə., Abduləliyeva G.S. Metodik göstərişlər. Pambıq lifinin keyfiyyət
əlamətlərinin
beynəlxalq standartlara uyğun təsnifatı. Bakı-2014, səh 6.
Резюме
Ализаде Шадер Айдын оглы
Было исследовано качество волокон генотипов хлопка с коричневыми волокнами,
хранящихся в Национальном Генбанке. Качество волокон изучаемых генотипов характеризовалось несколькими показателями. В результате исследований было установлено что
генотип № 88 имеeт положительные комплексные показатели.
Summary
Alizade Shader Aydin
It was studied the fiber quality of brown fiber cotton genotypes stored in the National Genbank.
The quality of the fibers of the studied genotypes was characterized by several indicators. As a result
of studies, it was found that genotype No. 88 has positive complex indicators.
Əlizadə Gülnar Əziz qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
BÖYÜK QAFQAZ TƏBİİ VİLAYƏTİNDƏ TAPILAN ERİTREİD GƏNƏLƏRİNİN
EKOLOJİ QRUPLARI
Açar sözlər: böyük Qafqaz, eritreid, gənələr, yetkin fərd, ekoloji qruplar
Ключевые слова: большой Кавказ, эритроидный, клещи, зрелая особь, экологические
группы
Keywords: great Caucasus, erythreid, mites, adult, ecological groups
Məqalədə Böyük Qafqaz təbii vilayətində tapılan eritreid gənələrinin ekoloji qrupları haqqında
məlumat verilir. Erythraeidae fəsiləsinə aid olan gənələr bir sıra ekoloji qruplara bölünür. Böyük
Qafqazın eritreid gənələrinin resent növlərinin populyasiya məskənlərinin təhlili bu gənələrinin bir
sıra ekoloji qruplara (yetkin fərdlər və deytonimfalar) ayrılmasına imkan verir.
Azərbaycanda eritreid gənələr (Erythraeidae) bu günədək zəif öyrənilən gənələr fəsiləsidir.
Onların öyrənilməsi nəinki nəzəri, həm də böyük praktiki əhəmiyyətə malikdir. Onların sürfələri
buğumayaqlıların ektoparazitləridir. Deytonimfalar və yetkin fərdlər isə fəal yırtıcı olaraq, kənd
təsərrüfatı və meşə bitkilərinin ziyanvericilərinin sayının səmərəli tənzimləyiciləridir. Məsələn
Balaustium murorum (Hermann, 1804) Halotydeus destructor gənəsinin (Penthaleidae fəsiləsi)
effektiv yırtıcısıdır. Balaustium putmani Smiley, 1968 Kanadanın meyvə bağlarında sorucu
zərərvericilərinin sayını tənzimləyir. Balaustium leanderi istixanalarda bitkilərin əhəmiyyətli
ziyanvericiləri ilə qidalanır və onların sayının nizamlayıcısı kimi bioloji mübarizədə istifadə olunur.
Azərbaycanda Abrolophus cinsinə aid olan gənələrinin yetkin fərdləri Şəmkir rayonunun qarayonca
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sahələrində, İsmayıllı rayonunun (İvanovka kəndi) həyətyanı üzümlüklərində və Xızı rayonunun
alçaq dağlığının palıd meşələrində (gürcüstan palıdı ilə) sorucu ziyanvericilərinin sayının mühüm
nizamlayıcılarıdır [1, səh 92-97; 2, səh 210-216]. Leptus cinsinə aid olan bəzi növlərin sürfələri bal
arısının ektoparazitləridir (məsələn: Azərbaycanın Ağsu rayonunda tapılan Leptus species növü,
Qvatemalada bal arısında tapılan Leptus ariel Southcott, 1989 növü) [3, səh 119-126; 5, səh 123129]. Balaustium medicagoense Meyer et Ryke, 1959 Avstraliyada dənli bitkilərə ziyan verir. Bu növ
hətta insanlara hücum edir. İnsanlara həmçinin B.murorum və Balaustium cinsinə aid olan naməlum
növlər hücum edir və onlarda dermatidlər əmələ gətirir. Belə növlər Avstraliyada, Yaponiyada, ABŞda və Kanadada qeydə alınıb [4, səh 207-239]. Eritreid gənələri onurğasızların müxtəlif
xəstəliklərinin törədicilərinin keçiriciləridir [6]. Eritreid gənələr yarımsəhra qurşağının xarakterik
növləridir.
Böyük Qafqaz təbii vilayətində tapılan eritreid gənələrinin aşağıdakı ekoloji qruplara ayırmaq
olar.
1. Evribiont növlər
Bu qrupa böyük ekoloji plastikliyə malik olan və ən müxtəlif yaşayış yerlərində (məskənlərdə)
rast gəlinən 1 növ-Leptus rubricatus daxildir.
2. Edafobiontlar
Bu qrupun nümayəndələri torpaqda yaşayır. Həmçinin onlara daşların altında da rast gəlinir.
Bəzən onlara (xüsusən çoxalma dövrü) daşların üzərində və torpağın səthində də rast gəlinə bilər. Bu
qrupa 3 cinsə aid olan 6 növ (Erythraeus phalangoides, E.gorcensis, E.opilionoides,
E.adpendiculatus, Eatoniana plumifera, Neobalaustium species) eritreid gənəsi daxildir. Bu qrup
üçün Erythraeus cinsinə aid olan gənələr xarakterikdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Eatoniana plumifera
növü qumluqlarda yaşamağa uyğunlaşıb. Belə növlərə psammobiontlar deyilir.
3. Yarpaq dendro-xortobiontlar
Yarpaq dendro-xortobiontlar qrupuna aid olan növlər ağac və kolların çətirində və otlarda müşahidə edilir. Bu qrupa 3 cinsə aid 9 növ (Erythraeus regalis, Abrolophus crassitarsus, A.rhopalicus,
A.passerinii, A.strojnyi, A.norvegicus, A.quisquiliarus, Charletonia globigera, Ch.cardinalis) eritreid
gənəsi daxildir. Bu qrup üçün Abrolophus cinsinə aid olan gənələr xarakterikdir.
4. Herpetobiontlar
Bu qrupun nümayəndələri döşəmədə yaşayırlar. Buraya 3 cinsə aid 3 növ (Leptus longipilis,
Balaustium xerothermicum, Abrolophus artemisiae) eritreid gənəsi daxildir.
5. Yarpaq edafo-herpeto-dendro-xortobiontlar
Bu qrupun nümayəndələri torpaqda, döşəmədə, daşların altında, ağac və kolların çətirində və otlarda
yaşayırlar. Bəzən onlara mamırlarda da rast gəlinə bilər. Bu qrupa 4 cinsə aid 4 növ (Curteria episcopalis,
Abrolophus miniatus, Balaustium unidentatum, Neobalaustium species) eritreid gənəsi daxildir.
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Резюме
Ализаде Гульнар Азиз кызы
Экологические группы эритроидных клещей, найденных в естественном районе
большого Кавказа
В статье дается информация об экологических группах эритроидных клещей, найденных
в естественном районе Большого Кавказа. Клещи, относящиеся к семейству Erythraeidae
делятся на некоторые экологические группы (зрелые особи и дейтонимфы). Анализ мест
популяции рецентных видов эритроидных клещей Большого Кавказа дает возможность делить
их на некоторые экологические группы (зрелые особи и дейтонимфы) данных клещей.
Summary
Alizade Gulnar Aziz
Ecological groups of erythraeid mites of the great caucasus
The article provides information on the ecological groups of erythreid mites found in the Greater
Caucasus natural region.The mites belonging to the Erythraeidae are classified into a number of
ecological groups.An analysis of the populations of habitats of the Great Caucasus erythreid mites
allows the distribution of these mites into a number of ecological groups (adult individuals and
deuteronymphs).
Əliyeva Nailə Zahir qızı
Bakı Dövlət Universiteti
DUZ STRESİ ŞƏRAİTİNDƏ BECƏRİLƏN QARĞIDALI CÜCƏRTİLƏRİNDƏ NADPİZOSİTRATDEHİDROGENAZA FERMENTİNİN AKTİVLİK DİNAMİKASININ
TƏDQİQİ
Açar sözlər: qarğıdalı cücərtiləri, duz stresi, izositratdehidrogenaza fermenti
Ключевые слова: проростки кукурузы, солевой стресс, изоцитратдегирогеназа
Key words: maize seedlings, salt stress, isocitrate dehydrogenas
NADPH canlı təbiətdə geniş yayılan, yüksək enerjiyə malik, hüceyrələrin reduksiya potensialının
əsasını təşkil edən, biosintetik proseslərdə mühüm rol oynayan, maddələr mübadiləsində mərkəzi
yerlərdən birini tutan maddələrdən biri hesab olunur (5). O hüceyrənin normal həyat fəaliyyətinin
təmin olunması üçün vacib olan metabolik proseslərin təmin olunması üçün zəruri komponentdir (4,
5). Bitkilərdə NADPH pulunun formalaşmasında iştirak edən NADP-izositratdehidrogenaza
(NADP-İSDH, EC 1.1.1.42) fermenti(1,2) izositratı α-ketoqlütarata və CO2 qazına qədər parçalayır,
reaksiya NADPH-ın əmələ gəlməsi ilə müşayiət olunur (5). Fermentin eukariotik hüceyrələrdə həm
mitoxondrial, həm də sitoplazmatik formaları mövcuddur.
Tədqiqatın material və metodları. Tədqiqatlarda qarğıdalı (Zea mays) bitkisinin Zaqatala420 genotipi üzərində aparılmışdır. Fermentin aktivliyi 340 nm dalğa uzunluğunda, spektrofotometrik
üsulla NADPH-ın yaranma sürətinə əsasən təyin olunmuşdur. Fermentin aktivliyi nM/dəq/q toxuma
kimi ifa olunmuşdur.
NADP-İSDH preparatının hazırlanmasında tərkibində 5mM MgCl2, 2 mM EDTA, 14 mM
merkaptoetanol , 5% polivinilpirollidon (PVP), 1 % polietilenqlikol (PEG) olan 100 mM Tris-HCl
buferindən (pH 9), fermentin aktivliyinin təyinində isə tərkibində 2,5 mM MgCl2, 2 mM Na–D,Lizositrat və 0,5 mM NADP olan 50 mM Tris-HCl (pH8,2) məhlulundan istifadə olunmuşdur.
Nəticələr və onların izahı. Ekstremal faktorlardan biri olan duz stresi bitkilərin inkişafına
maneçilik törədir, bir sıra hallarda isə bitkinin tələf olmasına səbəb olur. Duz stresinin təsiri altında
bitkilərdə müdafiə sistemi işə düşür və onun normal fəaliyyət göstərməsi üçün bir çox hallarda
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NADPH tələb olunur. Hüceyrədə NADPH potensialını yarada bilən bir neçə ferment mövcuddur ki,
onlardan biri də izositratdehidrogenazadır. Ona qarğıdalı cücərtiləri toxumalarında duz stresi
şəraitində fermentin aktivlik dinamikasının öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Distillə suyunda becərilmiş cücərtilərin kökləri 9 gün ərzində inkişaf edərək 3-cü günlə müqayisədə 1.61, gövdə sisteminin inkişafı isə 2.08 dəfə artmışdır. Cücərtilərin NaCI məhluluna keçirilməsi
onların istər kök, istərsə də gövdə sisteminin inkişafının nəzərəçarpacaq dərəcədə zəifləməsinə səbəb olmuş, qatılığın artması isə zəifləmə effektinin daha da güclənməsi ilə müşayiət olunmuşdur. Belə ki, kontrolla müqayisədə 9 günlük cücərtilərdə 50 və 100 mM NaCI duzu məhlullarının təsirindən kök sisteminin
inkişafı müvafiq olaraq 2.23 və 3.31, gövdə sisteminin inkişafı isə 2.42 və 3 dəfə zəifləmişdir.
Cədvəl 1
NaCI duzu məhlulunun qarğıdalı cücərtilərinin inkişafı ilə əlaqədar onların kök sistemi
toxumalarında İSDH fermentinin aktivlik dinamikasına təsiri.
0 gün
3 gün
6 gün
9 gün
Kontrol
İSDH
76.7 ± 4.5
84.1 ± 3.9
93.9 ±4.1
98.7 ± 4.9
NaCI (50 mM)
İSDH
102.9 ± 4.1
123.9 ± 4.2
139.1 ± 5.3
NaCI(100 mM)
İSDH

-

109.1 ± 2.7

136.7 ± 3.2

146.7± 5.2

Cədvəl 2
NaCI duzu məhlulunun qarğıdalı cücərtilərinin inkişafı ilə əlaqədar onların gövdə sistemi
toxumalarında İSDH fermentinin aktivlik dinamikasına təsiri

Kontrol
İSDH
NaCI (50 mM)
İSDH
NaCI(100 mM)
İSDH

0 gün

3 gün

6 gün

9 gün

83.7 ± 2.5

88.9 ± 3.6

100.5 ±3.9

117.9 ± 4.7

-

98.6 ± 4.1

114 ± 5.5

124 ± 4.5

-

102 ± 4.5

119 ± 4.9

132 ± 4,1

Cədvəl 1və 2-dən göründüyü kimi NaCI duzunun təsirindən kontrolla müqayisədə bitkinin həm kök
,həm də gövdə sistemində fermentin aktivliyi artır. Duzun qatılığının iki dəfə artırılması həmin
göstəricilərin İSDH-də artması ilə müşayiət olunur. Görünür, NaCI duzunun yüksək qatılığı sitratın
oksiləşdirilməsinin intensivləşdirilməsi hesabına NADPH pulunun gücləndirilməsi baş verir.
Beləliklə qarğıdalı cücərtilərinin inkişafı ilə əlaqədar İSDH fermentinin aktivliyi yüksəlir. NaCI
duzu ilə yaradılan stress şəraiti fermentin istər kök , istərsə də gövdə sisteminin toxumalarında
aktivləşməsinə səbəb olur. Duz məhlulunun qatılığının artması İSDH fermentlərinin aktivliyini daha
güclü induksiya edir.
Ədəbiyyat
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Резюме
Алиева Наила Захир кызы
Изучение динамики активности НАДФ-изоцитратдегидрогеназы в проростках
кукурузы, выращенных в условиях солевого стресса
Исследовано динамика активности изоцитратдегидрогеназы (ИЦДГ, EC 1.1.1.44), играющая важную роль в формировании пула НАДФН клеток, в условиях стресса, созданный раствором NaCl. Установлено, что развитие проростков кукурузы сопровождается увеличением
активности ИЦДГ. Раствор соли NaCl вызывает активацию в как в корневой системе, так и в
тканях стебля проростков. Увеличение концентрации соли сопровождается еще большим
индуцированием активности ИЦДГ.
Summury
Aliyeva Naile Zahir
Influence of salt stress on the actıvıty of NADPH- izosırate dehydrogenase of maıze seedlıngs,
cuctuvated ın salt stress condıtıon
It was investigated the dynamics of the activity of isocitrate dehydrogenase (IZO-SDH, EC
1.1.1.44), enzymes that play an important role in the formation of NADPH pool of cells, under salt
stress, created by a solution of NaCl. It has been established that the development of maize seedlings
is accompanied by noticeable increasing of the activity of this enzyme. A solution of NaCl salt
causes also activation of IZO-SDH both in the root and in the stem tissues of the seedlings. An
increase in the salt concentration is accompanied by further induction IZO-SDH activity.
Əsədova Kəmalə Adil qızı
Bakı Dövlət Universiteti
MİL DÜZÜNDƏ YAYILMIŞ TAMARİXETA-SALSOLETUM-ALHAGİOSUM
FORMASİYASININ MƏHSULDARLIĞI VƏ TƏSƏRRÜFAT ƏHƏMİYYƏTİ
Açar sözlər: fitosenoz, formasiya, çala-çəmən, dominant, assosiasiya
Ключевые слова: фитоценоз, формация, чально-луговой, доминант, ассоциация
Keywords: phytocenosis, formation, hole-meadow, dominant, association
Son illərdə Azərbaycan Respublikasında milli sərvətlərin qorunması və onların istifadəsi üzrə
bəzi vacib qərarlar qəbul edilmişdir. Azərbaycanda müxtəlif çəmən bitkiliyinin tərkibi zəngin yem
əhəmiyyətinə malikdir və çim əmələ gətirən taxılotlu, xüsusilə paxlalı və müxtəlifotlu nümayəndələri
geniş yayılmışdır. Mil düsünün çala-çəmən bitkiliyində rast gəlinən bitkilərin fitosenoloji tərkibində
paxlalı bitkilərin zənginliyi otlaqların və yüksək sahələrin yem dəyərini və tututmunu artırır.
2008-2016-cı illər ərzində Kür-Araz ovalığının Mil düzünün cənub hissəsində (dəniz
səviyyəsindən 300 m hündürlükdə) qış otlaqlarında ildə iki dəfə olmaqla aparılmış geobotaniki
tədqiqatlar zamanı boz-çəmən torpaqlarında Tamarixeta-Salsoletum-Alhagiosum formasiyasının
bitki örtüyü (Alhagi pseudoalhagi (Bieb.) Fisch. dominantlığı ilə) tədqiq edilmişdir. Tədqiqatlar
nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, çala-çəmən bitkiliyində kollu-müxtəlifotlu-paxlalı çala-çəmən
formasiya sinfi geniş areala malikdir və onların taksonomiyası, quruluşu, məhsuldarlığı, yem
keyfiyyəti və təsərrüfat əhəmiyyəti bir sıra alimlər tərəfindən [4, p.112; 5, p. 54-55; 6, p.78; 7, p.234]
öyrənilmişdir. Eyni zamanda digər alimlər isə [1-3; 8-10] Azərbaycanda çala-çəmən bitkiliyi barədə
məlumat vermişlər. Aparılmış tədqiqatlar zamanı Mil düzündə paxlalı bitkilərin dominantlığı ilə rast
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gəlinən çala-çəmən bitkiliyi öyrənilmiş və təsnifat sxemi hazırlanmışdır. Çala-çəmən bitkiliyində
qeydə alınan kollu-müxtəlifotlu paxlalı çala-çəmən formasiya sinfi geniş areala malikdir. Müəyyən
edilmişdir ki, bu formasiya sinfi Tamarixeta-Salsoletum-Alhagiosum formasiya qrupundan və
Tamarixeta ramosissima-Salsoletum dendroides-Alhagiosum pseudoalhagi və Tamarixetum
hohenackeri-Alhagiosum persarum assosiasiya siniflərindən təşkil olunmuşdur. Yuxarıda göstərildiyi
kimi, kollu-müxtəlifotlu-paxlalı çala-çəmənlər formasiya sinfində təmsil olunan və Alhagi pseudoalhagi
(Bieb.) Fisch. dominantlığı ilə rast gəlinən Tamarixeta-Salsoletum-Alhagiosum formasiyası dəniz
səviyyəsindən 300 m hündürlükdə Mil düzünün cənub hissəsində qış otlaqlarında boz-çəmən torpaqlarda
təmsil olunur. Eyni zamanda Alhagi pseudoalhagi (Bieb.) dominantlığı ilə rast gəlinən TamarixetaSalsoletum-Alhagiosum formasiyasının növ tərkibi və quruluşu öyrənilmişdir.
Fitosenozun növ tərkibi 23 növdən ibarətdir ki, onlarda 2-si kollar (8,7 %), 1 növ yarımkol
(4,4%), 9 növ çoxillik (39,1%), 2 növ ikiillik (8,7%) və 9 növ birilliklərdir (39,1%). Ekoloji qrupların
analizi göstərir ki, 6 növ kserofitlər (26,1%), 3 növ halofitlər (13,1%), 6 növ mezokserofitlər (26,1%),
7 növ mezofitlər (30,4%) və 1 növ hidrofitdir (4,3%).
Müəyyən edilmişdir ki, bu formasiyanın dominantı adi dəvətikanıdır (Alhagi pseudoalhagi
(Bieb.) Fisch.) ki, onun da bolluğu 3-4 bal, subdominantı isə ağacvari şorangədir (Salsola dendroides
Pall.) ki, bolluğu 2-3 bal, və çoxbudalı yulğun (Tamarix ramosissima Ledeb.) bolluğu 2 balla
müəyyən edilir. Fitosenozun struktur analizinə əsasən Tamarix ramosissima və Elaeagnus
angustifolia L. I yarusda (150-200 sm hündürlükdə); Phragmites australis (Cay. Trin. ex Steud.),
Melilotus officinalis (L.) Pall., Artemisia szowitziana (Bess.) Grossh., Salsola dendroides Pall., Alhagi
pseudoalhagi (Bieb) Fisch. II yarusda (90-30 sm hündürlükdə); Cynodon dactylon (L.) Pers. III yarusda
(30-10 sm hündürlükdə) rast gəlinir. Ümumi layihə örtüyü 60-80% arasında dəyişir. Onu da qeyd etmək
vacibdir ki, Tamarixeta-Salsoletum-Alhagiosum formasiyasının tərkibində rast gəlinən adi dəvətikanı
(Alhagi pseudoalhagi (Bieb) Fisch.) Azərbaycanın düzən regionlarında çala-çəmən yarımsəhralarının
tərkibində geniş yayılmışdır. Bu bitki qış otlaqlarında və kəndətrafı örüşlərdə mal-qaranın əsas qidasını
təşkil edir. Bu onu göstərir ki, Mil düzündə çala-çəmən bitkiliyində paxlalı bitkilərin dominantlığı ilə
rast gəlinən bu formasiya təsərrüfatın və maldarlığın inkişafında böyük əhəmiyyətə malikdir.
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Резюме
Асадова Камала Адил кызы
Продуктивность и сельскохозяйственное значениеTamarixeta-SalsoletumAlhagiosum формации распространенной в Мильской степи
В результате геоботанических экспериментах фитоценозы распространённых в
Милськой степи были изучены. Их видовой состав, структура, эколого-геоботанические
параметры, сельскохозяйственное значение были исследованы. Было установлено, что чальнолуговой растительность состоит из 1 тип, 7 класс формаций,9 групп формаций и 11
ассоциаций.
Summary
Asadova Kamala Adil
Productivity and agricultural importance of Tamarixeta-Salsoletum-Alhagiosum
formation found at Mil steppe of Azerbaijan
During geobotanical researches the phytocenosises with dominance of leguminous plants
founded at hole-meadow vegetation of Mil steppe of Azerbaijan Republic were studied. Their species
content, structure, ecological-geobotanical parameters, agricultural importance, the effect of climate
changes to them were investigated and classification scheme was prepared. It was determined that
hole-meadow vegetation is formed by 1 type, 7 formation classes, 9 formation groups and 11
associations.

Ələsgərova Jalə Hidayət qızı
Bakı Dövlət Universiteti
XƏZƏR ŞİRBİTİNİN (LUSİOBARBUS BRACHYCEPHALUS CASPİUS BERG, 1914) KÜR
ÇAYINDA NƏSİLVERMƏ ŞƏRAİTİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
Açar sözlər: xəzər barbeli, süni yetişdirmə, çınqıl torpaq, bənd, yumurtlama
Ключевые слова: каспийский усач, искусственное разведение, галечный грунт, плотина,
нерест
Key words: caspian barbel, artificial breeding, pebble soil, dam, spawning
Xəzər şirbiti (Lusiobarbus brachycephalus caspius) qiymətli vətəgə balığıdır. 1950-1970-ci
illərdə onun ovu 0,2-3,6 min sentner təşkil edirdi, lakin son 30-40 ildə resursları kəskin şəkildə azalıb.
Nəslinin kəsilmək təhlükəsi yarandığına görə Azərbaycanın “Qırmızı Kitabı”na daxil edilib [1,
səh.88]. Təəssüflər olsun ki, Xəzər şirbitinin resurslarının bərpa edilməsi istiqamətində bu günədək
heç bir əməli tədbir görülməyib [2, səh.119]. Xəzər şirbitinin genetik fondunun mühafizəsi üçün
resurslarının təbii yolla bərpası və süni artırılmasının biotexniki normativlərinin işlənib hazırlanması
istiqamətində taktiki tədbirlərin həyata keçirilməsi aktual məsələlərdən biridir.
Xəzər şirbitinin təbiətdə resurslarının artırılması üçün ən səmərəli vasitə onun süni artırılması
istiqamətində məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsindən ibarətdir. Elmi-tədqiqat işinin əsas
məqsədi mövcud şəraitdə Xəzər şirbitinin kürütökmə yerlərinin və nəsilvermə şəraitinin
öyrənilməsindən, həmçinin gələcəkdə süni artırılması biotexnologiyasının işlənib hazırlanması
məqsədilə törədicilərinin əldə edilməsi imkanlarının araşdırılmasından ibarətdir.
Xəzər şirbitinin kürütökmə yerlərinin və nəsilvermə şəraitinin öyrənilməsi məqsədilə 20182019-cu illərin iyul-avqust aylarında Kür çayının Varvara Su Elektrik stansiyası bəndindən 200-250
m aşağıda ixtioloji elmi-tədqiqat işləri həyata keçirilib. Tədqiqat işləri həmin ərazidə yerləşən
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balıqartırma zavodunun əməkdaşlarının iştirakı ilə həyata keçirilib. Ov aləti kimi göz addımları 6x6
mm, uzunluğu 20 m olan sürütmə tordan, diametri 35 sm, dərinliyi 50 sm olan domçadan,
gözcüklərinin ölçüsü 28-70 mm olan qurma torlardan və müxtəlif diametrli venterlərdən istifadə
edilib. Venterlər həmin ərazidə sahildən 2,0 – 3,0 m aralı hissələrdə çayın 2,0 – 2,5 m dərinliyində
quraşdırılıb. İxtioloji tədqiqatlar zamanı plankton torları vasitəsilə su qatlarında üzən kürülər və
sürfələr də ovlanılıb.
Parallel olaraq həmin ərazidə yayılan zooplankton və bentik orqanizmlərin növ tərkibinin təyin
edilməsi məqsədilə hidrobioloji tədqiqat işləri aparılıb. Tədqiqat ərazisində çayın axın sürəti, dib
suxurlarının xarakteri və bir sıra hidrokimyəvi göstəriciləri (toC, pH, şəffaflığı, duzluluğu, suyun NO2,
NO3, NH4) də təyin edilib.
Toplanılmış material yerindəcə ilkin analiz olunub (tutulmuş balıqlar sayılıb, növ tərkibi
müəyyənləşdirilib) və ixtiologiyada qəbul olunmuş ümumi qaydalara müvafiq tədqiq olunub [4, səh.
219-221; 5, səh. 32-33]. Su qatlarında üzən müxtəlif inkişaf mərhələlərində olan embrionlar 2 %-li
formalin məhlulunda, sürfələr və körpə balıqlar isə 4%-li formalin məhlulunda fiksə edilib, sonradan
Bakı Dövlət Universitetinin laboratoriyasında metodiki vəsaitlərdən istifadə etməklə təyin edilib.
Kürülərin və embrionların ölçüləri, inkişaf mərhələləri, sürfələrin uzunluğu, kütləsi, iri balıqların
cinsiyyəti və yetkinlik mərhələsi, həmçinin yaşı təyin edilib.
Ərazidə aparılmış tədqiqat işləri ərəfəsində Kür çayının Varvara Su Elektrik Stansiyası
bəndindən aşağı hissəsində suyun axarının sürəti 1,6-2,5 m/san, suyun şəffaflığı isə Sekki diskinə
əsasən 0,6-1,5 m olub. Suyun yuxarı qatlarında oksigenin miqdarı 9,1-10,2 mq/l, suyun turşuluq və
ya qələvilik göstəricisi (pH) isə zəif qələvidən - 8,7 neytrala döğru – 7,6 dəyişilib. Nitrit azotunun
miqdarı 0,01 mq/l-dən yuxarı olmayıb, nitrat və ammonium azotunun miqdarı isə müvafiq olaraq,
maksimum 0,9 mq/l və 0,1 mq/l təşkil edib.
Tədqiqat işləri müddətində Xəzər şirbitinin 4 ədəd yaşlı fərdləri ovlanılıb. 2018-ci ildə orta
kütləsi 3,25 kq olan 2 ədəd erkək, 2019-cu ildə isə orta kütləsi 13 kq olan 2 ədəd dişi fərdlər ovlanılıb.
Ovlanılmış fərdlərin morfo-bioloji göstəriciləri 1-ci cədvəldə təsvir olunub. Ovlanılmış balıqlar
kürülərini buraxdıqlarına görə onlardan cinsiyyət məhsulları nümunələri götürmək mümkün olmayıb.
Cədvəl 1.
2018-2019 cu illərdə Kür çayında Varvara Su Elektrik Stansiyası bəndinin aşağı hissəsində
ovlanılmış Xəzər şirbitinin morfo-bioloji göstəriciləri
N
Bədənin
Bədənin
Cinsiyyəti,
Dolğunluq
Balığın
uzunluğu – L, sm
kütləsi – M, kq
♂, ♀
əmsalı,
yaşı
F
1
120
18,0
♀
1,04
14
2
92
8,0
♀
1,03
10
3
69
3,0
♂
0,91
6
4
73
3,5
♂
0,89
6
Tədqiqatların nəticələrinə əsasən əldə edilmiş materiallar arasında suyun üst qatlarında üzən
müxtəlif mərhələlərə aid balıq embrionları və körpələri də müşahidə edilib. Sonrakı laborator
analizlər onların Xəzər şirbitinə aid olduğunu sübut edib.. Ehtimal olunur ki, qeyd olunan ərazidə
Xəzər şirbiti kürü tökür və nəsil verir. Bu ərazidə yerli sakinlər tərəfindən Xəzər şirbitinin cinsi yetkin
nümayəndələrinin tutulması faktları da qeydə alınıb. Alınmış nəticələr həmin ərazilərdə Xəzər
şirbitinin təbii kürüləmə yerlərinin olmasına dəlalət edir və sonrakı illərdə onların süni artırılması
məqsədilə törədicilərinin tədarükünün mümkün olmasını göstərir.
Ədəbiyyat məlumatlarına əsasən [3, səh. 186-189] Kür çayında Xəzər şirbitinin əsas kürütökmə
yerləri Mingəçevir su anbarının aşağı hissələri olub, ancaq Varvara Su Elektrik Stansiyası tikildikdən
sonra (1956) onlar yalnız Varvara bəndinə qədər miqrasiya edirlər. Aparılmış tədqiqat işlərinin nəticələri həmin ərazilərin mövcud şəraitdə Xəzər şirbitinin əsas kürütökmə yerləri olduğunu subut edir.
Tədqiq olunan ərazidə toplanılmış hidrobioloji materialların analizi nəticəsində 8 növ
zooplankton və 15 növ zoobentos orqanizmləri müşahidə olunub. Növ tərkibinə və miqdarına görə
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müşahidə edilmiş zooplankton orqanizmləri arasında kürəkayaqlı xərçənglər (Arctodiaptomus
acutilobatus и Macrocyclops fuscus) üstünlük təşkil edib. Şaxəbığcıqlı xərçənglərdən Daphnia
longispina hyaline (forma), kolovratkalardan isə Asplanchna priodonta üstünlük təşkil edib.
Bentik orqanizmlərdən növ tərkibinə görə tendipedidlər (Tendipedidae), biokütləsinə görə isə
yanüzənlər (Amphipoda) üstünlük təşkil edib.
Alınmış materiallar əsasında belə bir qənaətə gəlmək olar ki, Xəzər şirbitinin miqdarının
kəskin azaldığı mövcud ekoloji şəraitdə onun zavod şəraitində süni artırılması biotexnologiyası
işlənib hazırlanmalıdır. Bu məqsədlə növbəti tədqiqat ilində artıq kürütökmə yerləri və şəraiti
müəyyənləşdirilmiş Xəzər şirbitinin törədicilərinin əvvəlcədən tədarükü, həmin ərazidə yerləşən
Varvara balıqartırma zavodunda saxlanılması və süni artırılması planlaşdırılır.
Beləliklə, Xəzər şirbitinin təbii resurslarının saxlanması və bərpası məqsədilə yalnız onların
süni artırılmasının biotexniki nörmativlərinin işlənib hazırlanması deyil, həmçinin təbii kürüləmə
yerlərinin qorunması və təbiətdə yaşaması üçün optimal ekoloji şəraitin yaradılması istiqamətində
konpleks tədbirlər həyata keçirilməlidir.
Ədəbiyyat
1. Azərbaycan Respublikasının Qırmızı kitabı, 2013, II nəşr, 507 s.
2. Əsgərov F., Zaytsev Y., Qasımov R., Quliyev Z. – Xəzərin əsrarəngiz balıqları, Bakı, BP,
2003, 162 s.
3. Абдурахманов Ю.А. Рыбы пресных вод Азербайджана. – Баку, Изд. АН Азерб. ССР,
1962, 406 с.
4. Никольский Г.В. Экология рыб. – Москва, «Высшая школа», 1974, 357 с.
5. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. – Москва, Пищевая промышленность,
1966, 375 с.
Резюме
Алескерова Жале Гидаят кызы
Изучение состояния нерестовых участков Каспийского усача (Lusiobarbus
brachycephalus caspius Berg, 1914) в реке Куре
В результате проведенных исследований в 2018-2019 годах в нижнем бьефе Варваринской
ГЭС Азербайджана обнаружены нерестовые участки Каспийского усача. Отловлены
несколько взрослых половозрелых особей Каспийского усача и определена их морфобиологическая характеристика. Установлены условия размножения, характер грунта, гидрохимические и гидробиологические показатели нерестовых участков Каспийского усача. Полученные результаты дают основания для их искусственного разведения в заводских условиях.
Summary
Aleskerova Jale Hidayet
The study of the state of spawning areas of the Caspian barbel (Lusiobarbus
brachycephalus caspius Berg, 1914) in the River Kura
As a result of studies conducted in 2018-2019, spawning sections of the Caspian barbel were
found in the lower pool of the Varvara hydroelectric station of Azerbaijan. Several adult sexually
mature individuals of the Caspian barbel were captured and their morphological and biological
characteristics were determined. The breeding conditions, the nature of the soil, hydrochemical and
hydrobiological indicators of spawning sites of the Caspian barbel are established. The results
obtained give reason for their artificial breeding in the factory.
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Hacıyeva Nilufər Məhəmmədqulu qızı
Bakı Dövlət Universiteti
QALAKTOZEMİYA İRSİ MÜBADİLƏ XƏSTƏLİYİNDƏ GALT GENENİN
MOLEKULYAR TƏDQİQİ
Açar sözlər:qalaktozemiya, irsi xəstəlik, gen, polimeraza-zəncir reaksiyası, mutasiya, qalaktoza-1fosfaturidiltransfetaza, ferment
Ключевые слова: галактоземия, наследственная болезнь, ген, полимераза-цепная реакция,
мутация, галактоза-1-фосфатуридилтрансфераза, фермент
Key words: galactose-1-phosphateurydiltransferase, enzyme
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və “İnsan Genomu” Beynalxalq proqramın tədqiqat
nəticələrinə əsasən insanın 6000-dən artıq irsi xəstəliyi aşkar edilib tədqiq edilmiş, 3000-3500
civarında unikal genin, nukleotid ardıcıllığı öyrənilmişdir (2, səh 55, 3,səh 112).
İrsi mübadilə pozğunluğu çoxsaylı metabolizm xəstəliklərini təmsil edir. Hazırda bu qrupa 600ə yaxın mübadilə xəstəlikləri daxildir (1, səh 231-234).
İrsi maddələr mübadiləsinin pozğunluğu termini tibb elmində ilk dəfə XX əsrin əvvəllərində
Böyük Britaniyalı həkim Ser Arçibald Harrod (1857-1936) tərəfindən istifadə edilmişdir. Qalaktozemiya mübadilə xəstəliyi GALT genində baş vermiş mutasiya nəticəsində ferment aktivliyinin
pozulmasına səbəb olur və orfan (nadir) mübadilə xəstəliklər qrupuna aiddir (5, səh.286-291).
Tədqiqatın məqsədi: Bakı şəhərinin yenidoğulmuşlarında qalaktozemiya irsi xəstəliyini
skrininqini aparmaq və aşkar olunmuş xəstələrdə GALT geninin molekulyar tədqiqinin
aparılmasından ibarətdir.
Qalaktozemiya irsi mübadilə xəstəliyinin genetik skrininqi 2015-2018-ci illər ərzində Bakı
şəhərinin doğum evlərində doğulmuş uşaqlar və Səhiyyə Nazirliyinin Elmi-Tədqiqat Pediatriya
İnstitutuna müraciət etmiş xəstə uşaqlar arasında aparılmışdır.
İlk dəfə olaraq Bakı şəhərində yenidoğulmuşlar və xəstə uşaqlar arasında qalaktozemiya irsi mübadilə xəstəliyinin diaqnostika, müalicə və profilaktikası məqsədilə qalaktoza-1-fosfaturidiltransfetaza fermentinin genetik skrininqi aparılmışdır. Qalaktozemiya irsi mübadilə xəstəliyinin genetik
skrininqi məqsədilə 576 (299 oğlan və 277 qız) yenidoğulmuşun və 138 (70 oğlan və 68 qız) xəstənin
kapilyar və venoz qanından istifadə olunmuşdur. Skrininq məqsədilə İFA üsulundan istifadə olunub.
Polimeraza-zəncir reaksiyası aparmaq məqsədi ilə eppendorf sınaq şüşəsinə 30 mkl molekulyar
tədqiqatlar üçün hazırlanmış xüsusi destillə su, 8,2 mkl 0,5M TAE bufer, hər biri 2,5 mkl Praymer F
(Forward) və Praymer R (Reverse), 1,3 mkl dNTP, 0,63 mkl ferment və 5 mkl genom DNT-si əlavə
edilib və şeykerdə 15 saniyə qarışdırılır. Sonra sınaq şüşəsi Termosikler adlanan cihaza qoyulur və
aparılacaq polimeraza-zəncir reaksiyasının rejimi tərtib edilir (4, səh 18-22).
GALT geninin iki mutasiyası 563 A-G (188 Gln-Arg) və 184 G-A (62 Ley-Met) heteroziqot,
homoziqot, kompaund irsiyyət tiplərində identifikasiya edilmişdir.
Beləliklə, qalaktozemiya irsi mübadilə xəstəliyinin profilaktikası məqsədilə yenidoğulmuşlarda
qalaktoza-1-fosfaturidiltransferaza fermentinin skrininqi, tibbi-genetik məsləhətxanalarda riskli
ailələrin konsultasiyası və nəhayət hamiləlik zamanı dölün ana bətnində prenatal diaqnostikasının
aparılması məsləhət görülür.
Ədəbiyyat
1.Введение в молекулярную диагностику. Под редакцией академика РАН и РАМН М.А.
Пальцева. «Изд.Медицина», 2011, стр. 503.
2.Вельтищев Ю.Е. и др. Обмен веществ у детей, с. 120, М., 1983.
3.Доклад научной группы ВОЗ. «Борьба с наследственными болезнями». Женева, ВОЗ,
Доклад 865, 1997, с. 133.
4.Applicationinformation.PurificationofGENOMELAB TMGeXPSequencingProductions
usingSPRICleanSEQRMagneticBeards. CEQ 2000, CEQ 2000XL, CEQ 8000, CEQ 8800 &GeXP
Instruments BECKMAN COULTER. Application Team Europe.
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5.Coman DJ, Murray DW, Byrne JC, Rudd PM, Bagaglia PM, Doran PD, Treacy EP (2010)
Galactosemia, a single gene disorder with epigenetic consequences. Pediatr Res 67:286–292
Резюме
Гаджиевой Нилуфар Мохаммадгулу кызы
Молекулярное исследование гена galt при галактоземии - наследственной болезни
обмена
Впервые в городе Баку среди новорожденных и больных детей проведен скрининг
наследственной болезни галактоземия. У пациентов с дефицитом фермента галактоза-1фосфатуридилтрансфераза идентифицировано две мутации гена GALT: 563 A-G (188 Gln-Arg)
и 184 G-A(62 Ley-Met) в гетерозиготном, гомозиготном и компаундном состояниях.
Summary
Hajiyeva Nilufer Mammedqulu
Molecular research of galt gene ın galactosemıa- ınherıted storage dısease
For the first time in Baku city, screening of newborns and affected children for galactosemia has
been carried out. Two mutations of GALT gene: 563 A-G (188 Gln-Arg) and 184 G-A (62 Leu-Met)
in heterozygous, homozygous and compound state were identified in patients with galactose-1phosphoteurydiltransferase enzyme deficiency.
Hacıyeva Xəyalə Əmiraslan qızı
Sumqayıt Dövlət Universiteti
2-METİLFENOLUN 2-PROPANOLLA KATALİTİK ALKİLLƏŞMƏSİ
Açar sözlər: 2-metilfenol, 2-propanol, alkilləşmə Pd,H-mordenit, 2-izopropil-6-metilfenol, 2.4diizopropil-6-metilfenol, selektivlik
Ключевые слова: 2-метилфенол, 2-пропанол, алкилироваие, Pd,H-морденит, 2-изопрпил
-6- метилфенол, 2.4-диизопропил-6-метилфенол, селективность
Key words: 2-methylphenol, 2-propanol, alkylation, Рd, Н-mordenite, 2-isoprpyl-6methylphenol, 2.4-diisopropyl-6-methylphenol, selectivity
Fenol və krezolların alkil törəmələri bir sıra qiymətli məhsulların istehsalında işlədilən xammal
və ilkin komponentlərin çeşidinin genişləndirilməsinə və alınan məqsədli məhsulların keyfiyyəti və
xassələrinin yaxşılaşdırılmasına səbəb olur. Belə yarımməhsullara krezolların mono və diizopropil
törəmələrini misal göstərmək olar. Onlar əsasında qatranlar, antioksidantlar, polimer materiallar və
dərman preparatları istehsal olunur (1, səh 92; 3, səh 265).
Bu yarımməhsulların iqtisadi cəhətdən əlverişli alınma üsullarından biri fenolların propilen və
propanollarla alkilləşmə prosesinə əsaslanır (2, səh.1278).
Məruzədə 2-metilfenolun 2-propanolla alkilləşmə reaksiyasının tədqiqinin nəticələri verilir.
Təcrübələr tərpənməz laylı katalizatoru olan reaktorda 1 saat ərzində aparılmış, alınan məhsulların
analizi xromatoqrafik və spektral üsularla həyata keçirilmişdir. Katalizator kimi Pd,H-mordenit
götürülmüş, onun modulu (SiO2/Al2O3) 18. palladiumun qatılığı 1,5 kütlə% təşkil etmişdir.
2-metilfenolun 2-propanolla alkilləşmə reaksiyası mürəkkəb katalitik çevrilmə olub əsasən 2izopropil 6-metilfenol (2İP6MF) un alınması ilə nəticələnir. Alkilatlarda 4-izopropil-2-metilfenola
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(4İP2MF) 2.4-diizopropil -6- metilfenola (2.4DİP6MF),5-izopropil-2-metilfenola (5İP2MF) rast
gəlinir. Sxematik olaraq katalitik prosesdə baş verən çevrilmələri aşağıdakı kimi göstərmək olar.
CH3
HO
CH3

CH3

OH
+

HO

OH

-H2O

-H2O

CH3

HO

HO

Göründüyü kimi katalitik prosesdə 2-metilfenoldakı OH-qrupundakı oksigenə görə alkilləşmə
praktiki olaraq baş vermir və katalizdə əsasən krezol molekulundakı karbona (C-) görə əvəzetmə
reaksiyası baş verir. C-alkilləşmə 2-metilfenolun elektron sıxlığı yüksək olan orto və para
vəziyyətindəki nüvənin karbon atomlarında ardıcıl mexanizm üzrə həyata keçir.
Əvvəlcə 2-metilfenolun monoizopropil törəmələri, daha sonra isə diizopropil törəməsi əmələ
gəlir. Prosesdə əmələ gələn məhsulların tərkibinə, çıxımına təsir edən əsas amil reaksiya şəraitidir.
Belə ki, temperatur (T), verilən xammalın həcmi surəti (υ) və xammaldakı komponentlərin mol
nisbəti (ν) alınan məhsulların selektivliyinə, çıxımına əsas və yan çevrilmələrin baş vermə surətinə
bilavasitə təsir göstərir. Cədvəldən göründüyü kimi temperturun artması ilə 2-metilfenolun
konversiyası çoxalır və 3900C temperaturda 62.5% təşkil edir. Lakin 3300C ilə müqayisədə əmələ
gələn 2İP6MF görə selektivlik 18% azalaraq 70% təşkil edir. 3600C temperaturda aparılan prosesdə
2-metilfenolun bir dəfəlik konversiyası 42.5%, orto-monoizopropil krezola görə selektivlik isə
kifayət qədər olur (84.0%). Temperaturun artırılması (3900C), xammaldakı spirtin parsial təzyiqinin
çoxaldılması (ν=1:2 mol/mol) və verilən xammalın həcmi surətinin azaldılması (υ-0,5st-1) bütün
hallarda 2İP6MF –a görə reaksiyanın selektivliyinə mənfi təsir edir və alkilatlarda 4İP2MF-a görə
selektivliyi qismən artırır. Yuxarıda göstərilmiş qaydada prosesin rejiminin dəyişdirilməsi
2.4DİP6MF-a görə reaksiyanın selektivliyinə daha çox təsir göstərir. Belə ki, 2 saylı təcrübə ilə
müqayisədə 2.4DİP6MF-un selektivliyi ~ 3 dəfədən çox artaraq 14.0-15.5% təşkil edir.
Cədvəl
Təcrübənin №-si

1
2
3
4
5

Reaksiyanın şəraiti

T0C
330
360
360
360
390

υ,st-1
0.8

0.8
0.8
0.5
0.8

2-metilfenolun
konversiyası,%
ν mol/mol
1:1
1:1
1:2
1:1
1:1

34.0
42.5
53.0
50.0
62.5

Çevrilmiş
2-metilfenola
görə
hesablanmış reaksiya məhsullarının
çıxımı,%
2İP6MF
88.0
84.0
74.5
78.0
70.0

4İP2MF
6.5
9.2
8.0
12.0
10.5

2:4DİP6MF
3.5
5.0
15.5
7.8
14.0

Beləliklə aparılmış təcrübələr nəticəsində 2-metilfenol və 2-propanol əsasında 2İP6MF və
2.4DİP6MF qarışığının birgə selektiv (93.2%) alınması üçün reaksiya şəraiti (T-3600C, υ-0,8st-1,
ν=1:1 mol/mol) müəyyən edilmişdir. Alınan qarışıqda 2İP6MF-un 2.4DİP6MFa olan mol nisbəti
1:0.15 olub, əmələ gələn hər iki məhsulun təmizliyi 98.5%-dən yüksəkdir.
Ədəbiyyat
1. Steve Clinton Europe alkylphenols and cresylic asids Chemical Economics Hanbook 2015, p 92-96.

2. Тагиев Д.Б., Агаева Н.А., Назарова М.К. Каталитическоеалкилирование крезолов
пропанолом-1 // ЖПХ 2013, т. 86, № 8, с. 1278-1281.
3. Velu S.A., Swamy C.S. Alkylation of phenol with 1-propanol and 2-propanol over catalysts
derived from hydrotalcite like anionic clays / Catalysis letters, 1996, 40,p.265-267.
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Резюме
Гаджиева Хаяла Амираслан кызы
Каталитическое алкилирование
2-метилфенола 2-пропанолом
Проводятся результаты каталитического алкилирования 2-метилфенола 2-пропанолом в
присутствии палладий содержащего Н-морденитного катализатора с модулом (SiO2/Al2O3) 18.
Изучено влияние параметров режима на показатели процесса и найдены условия для
селективного (93.2%) синтеза смеси 2-изопропил 6 метилфенола и 2.6-диизопропил 6метилфенола с мольным соотношением 1:0.15.
Summary
Hajiyeva Khayla Amiraslan
Catalytic alkylation of 2-methylphenol with 2-propanol
The results of the catalytic alkylation of 2-methylphenol with 2-propanol in the presence of a
palladium-containing H-mordenite catalyst with a module (SiO2 / Al2O3) 18 are carried out.The
influence of the mode parameters on the process was studied and conditions were found for the
selective (93.2%) synthesis of a mixture of 2-isopropyl-6-methylphenol and 2.6-diisopropyl 6methylphenol with a 1: 0.15 molar ratio.

Həsənova Tamara Şamxal qızı
Sumqayıt Dövlət Universiteti
TƏBİİ FOSFATLARIN AMMONiUM HiDROFOSFAT İŞTİRAKI İLƏ SULFAT
TURŞUSUNDA PARÇALANMASI PROSESINDƏ YARANAN CaO-P2O5-NH3-H2O
SİSTEMİNİN TƏDQİQİ
Açar sözlər: mineral gübrələr, flüorapatit, parçalanma, intensivləşdirmə, həllolma diaqramı
Ключевые слова: минеральные удобрения, фторапатит, разложение, интенсификация,
диаграмма растворимости
Key words: mineral fertilizers, fluorapatite, decomposition, intensification, solubility diagram
Məqalədə flüorapatitin ammonium hidrofosfat iştirakı ilə sulfat turşusunda parçalanması
prosesinin tədqiqinə dair materiallar şərh edilmişdir. Müəyənləşdirilmişdir ki, intensivləşdirici əlavə
kimi ammonium hidrofosfatdan istifadə olunması nəticəsində klassik üsuldan fərqli olaraq alınan
məhsulun tərkibində kalsium dihidrofosfatla yanaşı ammonium dihidrofosfat da iştirak edir ki, bu da
fosforlu minaral gübrənin əlavə qida elementi azotla zənginləşdirmiş olur. Tədqiq olunan prosesdə
yaranan dördlü sistemin həllolma diaqramı qurulmuşdur.
Məlumdur ki, təbii fosfatların sulfat turşusu ilə parçalanması zamanı fosfat turşusu və kalsiumun
müvafiq duzları əmələ gəlir. Kalsium duzları suda yaxşı həll olduğundan, xammalın mineral
turşularla parçalanması prosesində reaksiyanın normal getməsi üçün əsas parametrlərin optimal
qiymətlərinin müəyyənləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ədəbiyyatdan məlumdur ki, sulfat
turşusunun normasının düzgün seçilməməsi reaksiya nəticəsində bitkilər tərəfindən çətin
mənimsənilən və ya ümumiyyətlə mənimsənilə bilməyən fosfat birləşməsi əmələ gəlir. Reaksiya
nəticəsində əmələ gələn kalsium sulfat reaksiya məhsulunun tərkibində saxlanıla bilər və ya
süzülərək məhluldan ayrıla bilər [1, səh.1441; 2,səh.235].
Aparılan tədqiqatlarla müəyyənləşdirilmişdir ki, flüor apatitin ammonium hidrofosfat iştirakı ilə
sulfat turşusunda parçalanması reaksiyası klassik üsulda olduğu kimi iki mərhələdə gedir bu halda
prosesin yekun reaksiyası aşağıdakı tənliklə ifadə olunur
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2Ca5F(PO4)3 + 8H2SO4 +2 (NH4)2HPO4 + 2H2О →
→ 2Са(H2PO4)2∙H2O + 4NH4H2PO4 + 8CaSO4 + 2HF
Reaksiyadan göründüyü kimi, klassik üsuldan fərqli olaraq tədqiq olunan prosesdə kalsium
dihidrofosfatla yanaşı ammonium dihidrofosfat da əmələ gəlir nəticədə alınan fosforlu mineral gübrə
əlavə qida elementi azotla zənginləşmiş olur.
Prosesi daha dərindən tədqiq elmək üçün CaO-P2O5-NH3-H2O dördlü sistemi tədqiq edilmişdir.
Sistemin həllolma diaqramını düzbucaqlı koordinat sistemində tərtib edərkən nəzərə almaq lazimdır
ki, absis oxu üzrə qəbul olunmuş miqyas ordinat oxu üzrə qəbul olunmuş miqyasdan fərqlənir. Burada
komponentlərin miqdarı kütlə və ya mol faizləri ilə ifadə oluna bilər [3, səh. 320; 4,səh.39].
Ümumiyyətlə dördkomponentli sistemlərin həllolma izotermini təsvir etmək üçün düzbucaqlı
koordinat sistemindən istifadə olunması əlverişlidir, bu halda onların miqyaslari da fərqli olur.
Sistemi təşkil edən komponentlərin həllolma qabiliyyəti bir-birindən kəskin fərqləndikdə bu cür
düzbucaqlı diaqramın qurulması daha da əlverişli olur. Belə diaqramlar barimərkəzləşmiş xassəyə
malik olur və onlar prinsip etibarı ilə bərabərtərəfli üçbucaqlı diaqramlardan fəqlənmirlər, eyni
elementlərə malik olurlar və istifadə qaydaları da üçbucaqlı diaqramla analoji xarakter daşıyır.
Şək.1.-də CaO–P2O5–NH3-H2O dördlü sistemin, 75oC tempraturda həllolma diaqramı təsvir
olunmuşdur. Məhlulun, onu doymuş hala gətirən bərk fazaya nəzərən inkonqruent halda olması
Ca(H2PO4)2H2O duzunun həllolma şüası ilə təsvir olunub. Diaqramda bu şüa qırıq xətlə göstərilib
və koordinat başlanğıcından duzun həll olmasını xarekterizə edən B nöqtəsinə qədər çəkilib.
Diaqramdan göründüyü kimi, bu şüa təmiz kalsiumdihidrofosfatın kristallaşma sahəsindən kənarda
keçir. Diaqramın aşağı hissəsində CaHPO4-ün kristallaşma sahəsindən keçir. Müəyyənləşdirilmışdir
ki, diaqramda BEC üçbucağı daxilindəki sahə kalsium dihidrofosfatla yanaşı ammonium
dihidrofosfatın və kalsimdihidrofosfatın da kristallaşma sahəsini xarakterizə edir.
Hidroksilapatitin (D-nöqtəsi) qatılığı 45% P2O5 olan fosfat turşusunda (M-nöqtəsi) həllolma
prosesi MD-həllolma şuası ilə təsvir olunmuşdur.Maye fazanın tərkibini xarakterizə edən nöqtə bu
şua uzərində təmiz turşunu ifadə edən M nöqtəsindən NM1-hissəsi üzrə hərəkət etdikdə məhlul
doymamış halda olur. M1-nöqtəsində bu tərkib kalsiumdihidrofosfatla doymuş halda olur ki, apatitin
sonrakı həll olması prosesində bu duzun kristallaşması davam edir. Sistemə apatit konsentratını əlavə
etdikdə, yəni sistemi xarakterizə edən nöqtə kalsiumdihidrofosfatın həllolma əyrisi üzrə M1M2 -parçası
üzrə hərəkər etdikdə, maye fazanı xarakterizə edən nöqtə kalsiuimdihidrofosfatın həllolma əyrisi M1nöqtəsindən E-nöqtəsinə doğru yerini dəyişir. Apatitin həllolma prosesində yeni, həllolma şüasının M2M3
–hissəsində bərk fazaya kalsiumhidrofosfat (CaHPO4) kristallaşır, əvvəlcədən ayrılmış
kalsiumdihidrofosfat Ca(H2Po4)2H2O isə həllolmağa başlayır. Bu halda maye fazanın tərkibi (E-nöqtəsinə uyğun maye faza), kalsiumdihidrofosfatın kiristallaşmasi prosesi, maye fazanı kalsiumdihidrofosfatla doyması əyrisi üzrə (E-nöqtəsindən S-nöqtəsinə doğru) dəvam edir. Bu diaqramda həmçinin fosfat
turçusunun əhəng südü ilə netrallaşması prosesi də göstərilmişdir. Fosfat turşusunu N-nöqtəsinə uyğun
gələn qatılığı-22% P2O5 və əhəng südünün R-nöqtəsini uyğun gələn qatıliğı isə 12% CaO təşkil edir.

Şək.1. CaO-P2O5-NH3-H2O dördlü sistemin 750C temperaturda həllolma izotermi
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Turşunun üzərinə əhəng əlavə etdikcə maye fazanın tərkibi neytrallaşma şüası üzrə NN1nöqtəsindən məhlul kalsiumdihidrofosfatla doymuş halda olur ki, əhəng əlavə olunması ilə bu duzun
kristallaşması davam edir. Bu halda kalsiumdihidrofosfatla doymuş maye fazanın tərtibini xarakterizə
edən nöqtə həllolunma əyrisi üzrə N1-nöqtəsindən S- nöqtəsinə doğru yerini dəyişir. Maye fazanın
tərkibi S-nöqtəsinə çatdıqda, sistemin tərkibini xarakterizə edən nöqtə N2-yə çatmış olur.
Beləliklə, diaqramda FEB-sahəsi Ca(H2PO4)2H2O-duzunun kristallaşmasını, ESC-sahəsi
kalsiumhidrofosfatın kristallaşmasını, BEC-sahəsi isə Ca(H2PO4)2H2O NH4H2PO4+CaHPO4
qarışığının kristallaşmasını xarakterizə edir.
Ədəbiyyat
1. Джурумбаев А.И., Позин М.Е., Копылев Б.А. и др. О разложении природных фосфатов
серной кислотой в присутствии фосфата аммония // Журн. прикл. Хим., 1989, № 7, с.14414146.
2. Кармышов В.Ф.Химическая переработка фосфоритов. М.: Химия, 1993, 304 с.
3. Позин М.Е. Технология минеральных удобрений. Л.: Химия, 1989, 352 с.
4. Caмедов М.М., Т.Ш.Гасанова Экспериментальное исследование процесса разложения
природных фосфатов серной кислотой с применением интенсифицирующих добавок //
Научные известия СГУ, Серия – Естественные и технические науки, 2018, Т.18, №4, с.39-41.
Резюме
Гасанова Тамара Шамхал кызы
Исследование системы cao-p2o5-nh3-h2o в процессе загрязнения природных фосфатов в
сульфате с гидрофосфатом аммония
Изучено процесса разложение фторапатита серной кислотой в присутсвии гидрофосфата
аммония. Установлено, что при применении гидросульфата аммония в процессе разложения
природных фосфатов серной кислатой в отличии от классического способа в полученном
продукте наряду с кальцийгидрофосфатом также присутствует аммонийдигидрофосфат, тем
самым полученное минеральное удобрение обьращается допольнительным питательным
елементом-азотом. Построено диаграмма растворимости которое обазуется в изученном
процессе.

Summary
Hasanova Tamara Shamxal
Research of the cao-p2o5-nh3-h2o system in the process of pollution of natural phosphates in
sulphate with ammonium hydrophosphate

The decomposition of fluorapatite with sulfuric acid in the presence of ammonium hydrogen
phosphate was studied. It was found that when ammonium hydrosulfate is used in the decomposition
of natural phosphates with sulfuric acid, in contrast to the classical method, ammonium dihydrogen
phosphate is also present in the resulting product along with calcium hydrophosphate, thus the
resulting mineral fertilizer is inverted with an additional nutrient-nitrogen element. Build a solubility
diagram that is determined in the studied process.
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Hüseynova Lalə Saməddin qızı
Azərbaycan Tibb Universiteti
FENİLKETONURİYA MADDƏLƏR MÜBADİLƏSİ XƏSTƏLİKLƏRİNDƏN BİRİ KİMİ
Açar sözlər: cənub-şərq, polimeraza zəncir reaksiyası, mutasiya, gen, mübadilə xəstəliyi, ekzon
Key words: south-East of Azerbaijan, polymerase chain reaction, mutation, gene, metabolic
disease, exon
Ключевые слова: юго-восток, полимеразная цепная реакция, мутация, ген,
метаболическое заболевание, экзон
GİRİŞ
Fenilketonuriya ən çox yayılmış irsi xəstəliklərdən biridir. Xəstəlik autosom-resessif tip üzrə
irsən keçir. FKU ilk dəfə 1934-cü ildə Norveç həkimi və biokimyaçısı olan Felling tərəfindən
öyrənilmişir. Onun fikrincə FKU bədən toxumalarında aminturşulardan biri olan fenilalaninin
toplanmasına və nəticədə maddələr mübadiləsinin pozulması səbəb olur (1,səh. 832).
Monogen irsi
xəstəliklərin molekulyar əsaslarının öyrənilməsi və dünyanın müxtəlif
bölgələrində yayılması tibb genetikası və insan genetikasının aktual problemidir.
Fenilketonuriya (FKU) fenilalanin hidroksilaza fermentinin (PAH) funksiyasının pozulması
nəticəsində yaranan autosom-resessiv irsi xəstəliklərdən biridir. Fenilalanin və onun törəmələrinin
toxuma və beyin hüceyrələrində toplanması və zəhərli təsirləri səbəbindən xəstəlik həyatın ilk
günlərindən fenilalanin pəhrizi olmayan xəstələrdə inkişaf edən yüksək səviyyəli demensiya və ağır
psixi xəstəliklər ilə xarakterizə olunur (2, səh.259).
Dünyanın müxtəlif ölkələrində ictimai səhiyyə xidmətlərinin tətbiqi FKU xəstəliyinin genetik
aspektlərini öyrənməyə imkan verdi. Yenidoğulmuşlar arasında FKU-nun müxtəlif ölkələrdəki
kütləvi skrininqinə əsasən 1:10.000-ə nisbətinə bərabərdir. Lakin ayrı-ayrı populyasiyalara görə bu
nisbət kəskin dəyişir: 1: 2600- 1:120.000 (3, səh.140).
MATERİAL VƏ METODİKA
Tədqiqat məqsədilə venoz qandan istifadə olunmuşdur. Venoz qan tərkibində EDTA və ya
heparin olan xüsusi sınaq şüşələrinə görürülmüşdür. Analizlərin aparılması üçün Almaniya QIAGEN
firmasının istehsalı olan genomicDNAandRNA kitindən isttifadə edilmişdir, Genom DNT-nin və
polimeraza-zəncir reaksiyasına (PZR) uğramış DNT fraqmentlərinin intaktlığı 1,7%-li aqaroza
gelində elektroforezlə tədqiq edilmişdir (PowerPacBasicGelDocIMEZ,ABŞ istehsalı).
PZR aşağıda qeyd olunmuş temperatur şəraitdə aparılmışdır:96оS-2 dəqiqə (96оS-30I, 55оS-30I,
75оS-2 dəqiqə. Bu sikl 25dəfə təkrar olunub), 72оS-10 dəqiqə və 4оS fasilə. PZR Almaniyanın
“ProfessionalThermocyclerBiometra” firmasının istehsalı olan aparatda aparılmışdır. Hər bir genom
fraqmenti üçün bir cüt Forward və Reverse praymerlərdən istifadə edilmişdir. Birinci mərhələ PZR
uğramış DNT fraqmentləri təmizlənməsi xüsusi maqnitlərin (Agencourt AMPure XP PCR
purification» və SPRIPlate 96 Super Magnet Plate) üzərində aparılmışdır. Təmizlənmiş DNT
fraqmentlərinin ikincili amplifikasiyası aşağıda qeyd olunmuş şəraitdə aparılmışdır: 95оS-2 dəqiqə,
(95оS-30I, 55оS- 30I, 77оS-2 dəqiqə 25sikl və 72оS 10 dəqiqə, fasilə 4оS-də. Təmizlənmiş fraqmentlər
“GENOMELabGeXPTM Sequencing” aparatına keçirilib nukleotid ardıcıllığı öyrənilmişdir.
NƏTİCƏ
Fenilketonuriya (FKU) xəstəliyinin PAH geninin R261G (G-A) mutasiyası aşkar edilmişdir.
Tədqiqat nəticəsində FKU-nın yeni bir biokimyəvi variantı aşkar edildi. R312G (G-A) mutasiyası
Masallı bölgəsinin Təklə kəndində yaşayan G.M. ailəsində tapılmışdır. (Şəkil 1).
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Şəkil 1. G.M. ailəsinin nəsl ağacı
Ata (II-1)–R261G mutasiasının heteroziqot forması, ana(II-2) – R261G mutasiasının heteroziqot
forması və G6PD ferment çatışmazlığı,
proband (III-6) – R261G mutasiyasına görə homoziqot
forma, sibslər (III-1), (III-3) və (III-4) –G6PD ferment çatışmazlığının hemiziqot forması, sibslər (III2) - R261G mutasiyasına görə heteroziqot forma, sibslər (III-5) – sağlam.
Azərbaycan Respublikasının Masallı rayonunun Təklə kəndində bir ailədə fenilketonuriya aşkar
edilmişdir. Fenilalanin-4-hidroksilaz gen mutasiyası R261G (G-A) olan heterozigot və homozigot
genetik formaları müəyyən edilmişdir.
Ədəbiyyat
1. Charles R.,Seriver N., The PAH Gene Rhenylketonuria and a Paradigm Shift. Human
Mutation. 2007, 28(9), 831-845.
2. Krasnopolskaya X.D., Shatskaya T.L., Distribution of Gd alleles in some ethnic group in the
USSR. Hum.Genet.1987. V.75.3.P.258-263.
3. Nowacki P., Byck S., Prevost l., The PAH mutation analysis consortium database: update
1996, NAR,1997, 25, №1, 138-142.
Резюме
Гусейнова Лала Самеддин кызы
Фенилкетонурия одна из метаболической наследственной болезни
Ген фенилкетонурии имеет идентифицированную мутацию R261G (G-A). Был идентифицирован новый биохимический вариант на ФКУ у наследованном метаболическом
заболевании с мутацией R261G (G-A) в семействе G.M., которые живут в деревне Текле в
районе Масалли. Фенилкетонурия была идентифицирована в одной семье в деревне Текле Масаллинского района Азербайджанской Республики. Были идентифицированы гетерозиготные
и гомозиготные генетические типы мутации гена фенилаланин-4-гидроксилазы R261G (G-A).
Summary
Huseynova Lala Sameddin
Phenylketonuria as one of the metabolic hereditary disease
Phenylketonuria gene has an identified R261G (G-A) mutation. A new biochemical variant was
identified on PKU inherited metabolic disease with R261G (G-A) mutation were found in the family
G.M., who live in Tekle village of Masally area. Phenylketonuria were identified in one family in
Tekle village of Masally area of Azerbaijan Republic. Heterozygous and homozygous genetic types
of phenylalanine-4-hydroxilase gene mutation R261G (G-A) were identified.
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Həsənli Nərmin Adil qızı
Bakı Dövlət Universiteti
KİÇİK QAFQAZIN DÜZƏNLİK ƏRAZİLƏRİNDƏ TAENİA HYDATİGENA, PALLAS 1766
NÖVÜNÜN SÜRFƏ MƏRHƏLƏSİNİN (CYSTİCERCUS TENUİCOLLİS)
XIRDABUYNUZLU HEYVANLAR ARASINDA YAYILMASI
Açar sözlər: taenia hydatigena, cysticercus tenuicollois, qoyun, keçi, quzu, toğlu, itkimilər,
pişikkimilər
Ключевые слова: taenia hydatigena, cysticercus tenuicollis, овец, коза, ягненок, ягненокгодовик, собакообразные, кошкообразные
Keywords: taenia hydatigena, cysticercus tenuicollis, sheep, goat, lamb, yearling lamb, dog-like,
cat-like
Məqalə Kiçik Qafqazın şimal-şərq düzənlik ərazilərində xırdabuynuzlu heyvanlarda
T.hydatigena növünün sürfə mərhələsinin (C.tenuicollis) yayılmasının öyrənilməsinə həsr edilmişdir.
Kiçik Qafqazın şimal-şərq düzənlik ərazilərində şəxsi və fermer təsərrüfatlarında 475 baş qoyun, 62
baş keçi olmaqla cəmi 537 baş xırdabuynuzlu heyvan tədqiq edilmişdir.
Giriş T.hydatigena növü yetkin mərhələdə əhli və vəhşi itkimilərdə, pişikkimilərdə və digər
ətyeyən heyvanlarda, sürfə mərhələsində isə əhli və vəhşi gövşəyən heyvanlarda parazitlik edir və
Azərbaycanda heyvandarlıq təsərrüfatlarına ciddi iqtisadi ziyan vuran başlıca helmintoz
törədicilərindəndir.
Azərbaycanda T.hydatigena növünün sürfə mərhələsinin xırdabuynuzlu heyvanlar arasında
yayılması haqqında yalnız bəzi tədqiqatlar aparılmışdır ki, bunlar da 20-70 il bundan əvvəl aparılmış
və müasir dövrün mənzərəsini əks etdirmir.
Tədqiqatın müzakirəsi və nəticələr
Tədqiqat zamanı K.İ.Skryabinin (1928) Qeyri Tam Helmintoloji Yarma üsulu ilə Kiçik Qafqazın
şimal-şərq düzənlik ərazilərində 537 baş xırdabuynuzlu heyvan, o cümlədən 475 baş qoyunun və 62
baş da keçinin daxili orqanları C.tenuicollis törədicilərinə görə tədqiq edilmişdir (Cədvəl 1).(5,
səh.45).
Cədvəl 1
Kiçik Qafqazın şimal-şərq düzənlik ərazilərində rayonlar üzrə T.hydatigena növünün sürfə
mərhələsinin xırdabuynuzlu heyvanlar arasında yayılması
Tədqiqat
rayonları
Ağstafa
Qazax
Tovuz
Şəmkir

Tədqiq
edilmişdir

Cəmi

O cümlədən

141
124
134
138

Yoluxmuşdur
67
60
62
76

Yoluxmanın
ekstensivliyi
47,5
48,4
46,3
55,1

37-11(29,7)
34-8(23,5)
35-9(25,7)
34-15(44,1)

58-33(56,9)
46-27(58,7)
57-31(54,4)
56-35(62,5)

29-17(58,6)
29-18(62,0)
29-19(65,5)
31-21(67,7)

17-6(35,3)
15-7(14,6)
13-3(23,1)
17-5(29,4)

537

265

49,3

140-43(30,7)

217126(58,1)

118-75(63,5)

62-21(33,9)

Quzu

Toğlu

Qoyun

Keçi

Qeyd: heyvanların yaş qrupları üzrə yoluxması qrafalarında 1-ci rəqəm tədqiq olunmuş heyvanların
sayını, 2-ci yoluxmuş heyvanların sayını və 3-cü isə yoluxmanın ekstensivliyini göstərir.
Tədqiqat rayonlarında 140 quzu tədqiq edilmişdir. Nisbətən aşağı yoluxma Qazax rayonu
ərazisində (23,5%), nisbətən yüksək yoluxma faizi isə Şəmkir rayonu ərazisində (44,1%) qeydə
alınmışdır.

82

Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika
Elmi Konfransının Materialları: 2 cilddə, I c.

Kimya-biologiya və aqrar elmlər

Ümumilikdə quzular arasında 30,7% C.tenuicollis-ə yoluxma aşkar edilmişdir. Tədqiqat zamanı
müxtəlif tədqiqat məntəqələrindən 217 baş toğlu tədqiq edilmişdir. Ümumilikdə toğluların C.tenuicollisə yoluxması 58,1% təşkil etmişdir. Nisbətən aşağı yoluxma faizi toğlular arasında Tovuz rayonu ərazisində (54,4%), yüksək isə Şəmkir rayonu ərazisində (62,5%) müəyyən edilmişdir. (1, səh.77-88; 4, səh.373)
Tədqiqat rayonlarında ət kəsimi məntəqələrindən ümumilikdə 62 baş keçi tədqiq edilmişdir və
onlarda 33,9% sistiserkoza yoluxma aşkar edilmişdir. Nisbətən aşağı yoluxma faizi (14,6%) Qazax
rayonu ərazisində, nisbətən yüksək isə Ağstafa rayonu ərazisində (35,3%) qeydə alınmışdır.
Qoyunlar yaş qrupları üzrə tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, 6 aylığına qədər quzular
arasında 30,7%, 6 aylıqdan 1 yaşa qədər toğlular arasında 58,1% və 1 yaşdan yuxarı qoyunlar arasında
isə 65,5% youxma baş verir. (3, səh.55-61)
Müəyyən edilmişdir ki, xırdabuynuzlu heyvanların C.tenuicollis-ə yoluxması otlaqların
helmintoz törədiciləri ilə çirklənmə dərəcəsindən, təsərrüfatların baytarlıq-sanitariya vəziyyəti,
təsərrüfat ərazilərində sahibsiz itlərin movcudluğu, çoban və gözətçi itlərin dehelmintizasiya edilibedilməməsi və bu sıradan digər amillərdən asılıdır.
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Резюме
Гасанли Нармин Aдил кызы
Распространение среди мелко рогатого скота этапа личинок вида Taenia
hydatigena, Pallas 1766 (Cysticercus tenuicollis) на равнинных территориях Малого
Кавказа
Статья посвящена изучению распространения среди мелко рогатого скота этапа личинок
(C.tenuicollis) вида T.hydatigena на северно-восточных равнинных территориях Малого
Кавказа. Были исследованы 475 голов овец, 62 голов коз, всего 537 голов мелко рогатого скота
из частных и фермерских хозяйств на северо-восточной равнинной территории Малого
Кавказа. Овцы были изучены по возрастным группам: в том числе 140 ягненка, 217 ягненкагодовика и 118 овец.
Summary
Hasanli Narmin Adil
Distribution among small cattle and larvae of Taenia hydatigena, Pallas 1766
(Cysticercus tenuicollis) in the plains of the Lesser Caucasus
The article is devoted to the study of the distribution of larvae (C. tenuicollis) of T. hydatigena
species among small cattle in the North-Eastern plains of the Lesser Caucasus. 475 heads of sheep,
62 heads of goats, a total of 537 heads of small cattle from private and farms in the North-Eastern
plains of the Lesser Caucasus were studied. The sheep were studied by age groups: including 140
lambs, 217 yearling lambs and 118 sheep.
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SAMUR –DƏVƏÇİ VƏ QONAQKƏND TƏBİİ-COĞRAFİ RAYONLARININ BƏZİ
LANDŞAFTLARINDA GƏMİRİCİLƏRİN NÖV TƏRKİBİ
Acar sözlər: gəmirici, landşaft. növ
Ключевые слова: грызун, ландшафт, вид
Keywords: rodent, landscape, species
Azərbaycan ərazisində 114 məməli növünün yayılmasına baxmayaraq (2), Samur-Dəvəçi və
Qonaqkənd təbii-coğrafi rayonlarına (1) daxil olan landşaftlarda gəmirici növlərinin tərkibi haqqında
məlumatlar yox dərəcəsindədir. Bu ərazidə aparılan tədqiqat işləri landşaftlar üzrə deyil hər hansı
ərazinin bir neçə növünün öyrənilməsinə həsr olunmuşdur (3, 5). Cari tədqiqat işində Samur-Dəvəçi
və Qonaqkənd təbii-coğrafi rayonuna daxil olan landşaftların növ tərkibi ilk dəfə öyrənilmişdir.
Tədqiqatlar zamanı həm toplanan materiallardan, həm də kolleksiya materiallarından istifadə
edilmişdir.
Tədqiqat metodları olaraq gəmiricilərin tutulmasında «Qero» tipli və diritutan tələlərdən istifadə
olunmuşdur (4). Diri tutulan heyvanların növləri təyin edilmiş, xarici parametrləri qeydə alınmış və
yenidən ərazyə buraxılmışdır. Ölmüş gəmiricilər isə fiksə edilmişdir.
Orta və zəif parçalanmış dağarası düzənliklərin və ovalıqların yarımsəhra landşaftları dağətəyi
və qismən aşağı dağ sahəsi, yamacları ilə əlaqədar həmsərhəd sahələrlə məhdudlaşır. Bu landşaftda
yayılmış 17 növdən 7 növ Qafqaz (Süleysin-Glis glis L., 1766; Meşə süleysini Dryomys nitedula
Pallas, 1778; Ev siçanı-Mus musculus L.,1758; Qafqaz meşə siçanı-Sylvaemus ponticus Sviridenko,
1936; Qafqaz kol siçanı-Microtus majori Thomas, 1906; Kiçik meşə siçanıSylvaemus uralensis
Pallas,1811; Su siçovulu-Arvicola terrestris L., 1758 (Syn. A. amphibius L., 1758)); 1 növ Turan
(Kiçik ərəbdovşan-Allactaga elater Lichtenstein, 1825), 6 növ Ön Asiya (Hind tirəndazı-Hystrix
indica Kerr., 1792; Kiçik Asiya ərəbdovşanı-Allactaga euphratica Thom., 1881; Qırmızıquyruq qum
siçanı-Meriones libycus Lichtenstein,1823; Boz sıçancıq-Cricetulus migratorius Pallas, 1773; İctimai
çöl siçanı-Microtus socialis Pallas, 1773), 4 növ Avropa ( Tarla siçanıApodemus agrarius Pallas,
1771; Xermon meşə siçanı-Sylvaemus witherbyi Thomas,1902; Adi çöl siçanı-Microtus obscurus
Eversmann, 1841 (Syn. M. Microtus arvalis Pallas, 1779; boz dovşanLepus europaeus Pallas, 1778)
mənşəlidir. Bu landşafda yayılmış 17 növdən 4 növü çoxsaylı, 5 növü geniş yayılmış, 2 növ (Qafqaz
meşə siçanı-Sylvaemus ponticus Sviridenko, 1936; Adi çöl siçanı-Microtus obscurus Eversmann,
1841 (Syn. M. Microtus arvalis Pallas, 1779)) azsaylı, 6 növ adidir. Bu landşafda Azərbaycanın
Qırmızı Kitabına daxil olan bir növə-Hind tirəndazına rast gəlinir. Landşaftda aparılan analizlər
göstərdi ki, burada Qafqaz mənşəli 41,17 %,, Ön Asiya mənşəli növlər təqribən 35,29 %, Avropa
mənşəli 4 növ təqribən 23,53,%, təşkil edir. Burada ən çox On Asiya, ən az Avropa mənşəli növlər
(4 növ) qeydə alınır. Bu landşaftın növlərinin əsasını Qafqaz və Ön Asiya mənşəli növlər təşkil edir.
Orta dərəcədə parçalanmış dağarası düzənliklərin və ovalıqların çəmən və meşə-çəmən
landşaftları. Buranın düzənlik meşə zonasında gəmiricilərin 17 növü yayılmışdır: bunlardan 7 növü
geniş yayılmış (boz dovşan-Lepus europaeus Pallas, 1778; Süleysin-Glis glis L., 1766; Meşə
süleysini-Dryomys nitedula Pallas, 1778; Boz siçovul-Rattus norvegicus Berk., 1769; Xermon meşə
siçanı-Sylvaemus witherbyi Thomas, 1902; Kiçik meşə siçanı-Apodemus uralensis Pallas, 1811;
İctimai çöl siçanı-Microtus socialis Pallas, 1773), 2 növü adi (Ev siçanı-Mus musculus L., 1758;
Kiçik ərəbdovşan-Allactaga elater Lichtenstein, 1825), 6 növü (Boz sıçancıq-Cricetulus migratorius
Pallas, 1773; Kiçik Asiya ərəb dovşanı-Allactaga euphratica Thom., 1881; Qırmızıquyruq qum
siçanı-Meriones libycus Lichtenstein,1823; Su siçovulu-Arvicola terrestris L., 1758 (Syn. A.
amphibius L., 1758; Adi çöl siçanı-Microtus obscurus Eversmann, 1841 (Syn. Microtus arvalis
Pallas, 1779); Qafqaz kol siçanı -Microtus majori Thomas, 1906) az saylı, 2 növü (Hind tirəndazıHystrix indica Kerr., 1792; Cırtdan siçan-Micromys minutus Pallas, 1771) AV Qırmızı Kitab daxil
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edilmiş nadirdir. Kifayət qədər davamlı, çoxsaylı meşə siçanlarına, əsasən, kolluq hissələrdə və meşə
bitkiləri olan hissələrdə və landşaftın çəmən hissəsində rast gəlinir. Evritop növlərə meşə siçanlarını
və dovşanı göstərmək olar. Landşaftda 17 növdən 6-sı Qafqaz (35,29%), 6-sı Ön Asiya (35,29%), 4ü Avropa (23,53%) (boz dovşan-Lepus europaeus Pallas, 1778; Xermon meşə siçanı-Sylvaemus
witherbyi Thomas, 1902; 2 Adi çöl siçanı-Microtus obscurus Eversmann, 1841 (Syn. Microtus arvalis
Pallas, 1779); Cırtdan siçan-Micromys minutus Pallas, 1771), biri gətirilmə (5,98%) (Boz siçovulRattus norvegicus Berk., 1769) növlərinə aiddir. Bu landşaftın yerli Qafqaz faunasına və Ön Asiya
aid olan növlərin sayı çoxdur. Ancaq demək olar ki, burada yayılan növlərin əsasını həm Qafqaz və
həm də Avropa mənşəli növlər təşkil edir. Bu biotoplarda həm də tarla siçanlarına rast gəlinir. Tarla
siçanları həm də bataqlıq tipli meşələrdə, müxtəlif otlu çəmənliklərdə rast gəlinir. Artan quru palıd
meşələrində onlara rast gəlinmir. Kolluq və hündür ot bitkiləri biotopunda geniş yayılmış, lakin
azsaylı növlərdən biri kiçik siçancıqdır. Meşələrin qırılması və onun yerində rütubətli çəmənliklərin
yaranması meşə massivinə adi çöl siçanının nifuz etməsinə səbəb olmuşdur. Onların nadir
məskunlaşan bir hissəsi artıq Xəzər dənizi sahillərinə çatmışdır. Adi çöl sişanlarına Yovşan-dənli və
müxtəlif biotoplardan başqa və həm də kolluqlarda və meşədə rast gəlinir. Burada Azərbaycan ərazisi
üçün yeni müəyyən olunmuş Xermon meşə siçanı, Qafqaz meşə siçanı və kiçik meşə siçanı
yayılmışdır.
Kəskin parçalanmış orta dağlığın enli yarpaqlı meşə və meşədən sonrakı çəmən-kolluq
landşaftları. Bu landşaftın meşə gəmiricilər və dovşankimilər 19 növlə təmsil olunur: onlardan 10 növ
Qafqaz (meşə siçanı-Sylvaemus ponticus Sviridenko, 1936; Süleysin-Glis glis L., 1766; Meşə
süleysini-Dryomys nitedula Pallas,1778; Qafqaz kol siçanı-Microtus majori Thomas, 1906; Qafqaz
sincabı-Sciurus anomalus Guldenstaedti,1792; Qafqaz qar çöl siçanı-Chionomys gud Satunin, 1909;
Dağıstan kol siçanı-Microtus daghestanicus Schidlovsky, 1919; Ev siçanı-Mus musculus L.,1758),
Su siçovulu- Arvicola terrestris L., 1758 (Syn. A. amphibius L., 1758), Kiçik meşə siçanı-Sylvaemus
uralensis Pallas,1811), 4 növ Ön Asiya (Hind tirəndazı-Hystrix indica Kerr., 1792; Boz sıçancıqCricetulus migratorius Pallas, 1773; İctimai çöl siçanı-Microtus socialis Pallas, 1773; Qafqaz sincabıSciurus anomalus Guldenstaedti,1792) 5 növ Avropa Boz dovşan-Lepus europaeus Pallas, 1778;
Tarla siçanı-Apodemus agrarius Pallas, 1771; Cırtdan siçan-Micromys minutus Pallas, 1771; Adi çöl
siçanı-Microtus obscurus Eversmann, 1841 (Syn. M. Microtus arvalis Pallas, 1779; Xermon meşə
siçanı-Sylvaemus witherbyi Thomas,1902; mənşəlidir. Bu landşaftın meşələrinə daxil olan növlərin
yarıdan çoxu Qafqaz qrupuna daxildir (52,63 %) və bəziləri geniş yayılmış növlərə aiddir və təxminən
digər mənşəli (Ön Asiya və Avropa ) birlikdə götürülmüş növlərdən çoxdur. Burada Ön Asiya
kompleksinin (26,81%) növləri və Avropa növləri (36,81%) ayri-ayrılıqda 2 dəfə azdır. Fon növləri
qrupuna meşə siçanları, süleysinlər (meşə süleysini və süleysin), yalnız qismən sayı məhdud olan
Qafqaz sincabı daxildir. Dağ meşəsinin sakinlərinin və çoxnövlülüyünün müxtəlifliyinə baxmayaraq
onun xüsusiləşmiş hissələrində sərhədlərində gəmirici növləri geniş yayılmışdır. Dağ meşələrində
yalnız meşə sişanları çoxsaylıdır. Meşə siçanları bu landşaftın demək olar ki, bütün biotoplarında rast
gəlinir və sayına görə digər sakinlər üzərində üstünlük təşkil edir. Bu növ üçün ağac və kolların
məhsuldarlığından asılı olaraq əhəmiyyətli dərəcədə say dəyişməsi xarakterikdir. İctimai çöl siçanı
landşaftın aşağı həddində lokal ərazidə yayılmışdır Bu landşaftlarda Azərbaycanın Qırmızı Kitabına
daxil edilmiş üç növ (Hind tirəndazı-Hystrix indica Kerr., 1792; Cırtdan siçan-Micromys minutus
Pallas, 1771; Qafqaz qar çöl siçanı-Chionomys gud Satunin, 1909) müəyyən olunmuşdur. Qeydə
alınan növlərin əksəriyyəti İUCN (Təbiəti Mühafizə Beynəlxalq İttifaqı) Qırmızı Kitabında daha az
təhlükəyə məruz qalan (LC -least consern) kateqoriyalara aiddir.
Nəticələr. Böyük Qafqaz vilayətinin iki təbii-coğrafi rayonunun üç landşaftında tədqiqat işləri
aparılmış, hər bir landşaftın gəmirici heyvanlarının növ tərkibi müəyyən olunmuşdur: bir landşaftda
19, iki landşaftın hər birində 17 növ qeydə alınmışdır. Hər bir landşaftda çoxsaylı, adi, azsaylı və
nadir növlər müəyyən olunmuş və növlərin zoocoğrafi mənşəi qeyd edilmişdir. Hər üç landşafda
Qafqaz növləri üstünlük təşkil edir.
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Резюме
Ибрагимли Айнур Шакир кызы
В изученных ландшафтах из 17 видов грызунов 4 вида являются множественными, 5 видов
широко ространенными, 2 вида малочисленными и 6 видa - обычными.
Summary
Ibrahimli Aynur Shakir
In the studied landscapes, aut of 17 species of rodents 4 species are multiple, 5 species are
widespread, 2 species are small in number, and 6 species are common.
İslamova Şəbnəm Ziyəddin qızı
Bakı Dövlət Universiteti
ALTERNATİV ENERJİ MƏNBƏLƏRİNDƏN İSTİFADƏ PERSPEKTİVLƏRİ. GÜNƏŞ
ENERJİSİ
Açar sözlər: alternativ enerji mənbələri, günəş enerjisi, günəş panelləri, müasir innovativ
texnologiyalar
Ключевые слова: альтернативные источники энергии, солнечная энергия солнечные
панели, современные инновативные технологии,
Key words: alternative energy sources, the solary energy, the solary panels, the modern
innovative technologies
Hazırda sürətli Inkişafda olan sənaye və neft-kimya məhsullarının istehlakının qeyri-səmərəli
mənimsənilməsi ətraf mühitinin təbiiliyinin ciddi zərər çəkməsinə,fövqəladə iqlim dəyişikliyinə
səbəb olmuşdur.
Nəzərə alsaq ki, tədricən tükənməkdə olan ənənəvi enerji mənbələrindən istifadə zamanı ekoloji
mühitə həddən artıq ziyan vurulur , enerjinin əldə edilməsi üçün ekoloji baxımdan təmiz olan
alternativ enerji mənbələrindən istifadə edilməsi daha məqsədəuyğundur. Hazırda göstərilən
sahədəki ümümbəşəri gerilik öz növbəsində qlobal miqyaslı problemlərin yaranmasına təsir
göstərmişdir.Bir çox ölkələrdə resursların tükənməsi, torpaqların eroziyası, mühitin çirklənməsi,
canlı varlıqların və xüsusilə insanların yeni xəstəliklərə düçar olunması halları baş vermişdir.Məhz
ona görə də AEE-dan geniş istifadə edilməsinə çox böyük ehtiyac yaranmışdır. Alternativ Enerji
ehtiyatları aşağıdakəlardan ibarət olmaqla özunəməxsusluğu ilə fərqlənir: Günəşin, küləyin , çayın,
istehsal edilən suyun və qazın, biokütlələrin və geotermal suların enerjisi. Göstərilən enerji
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mənbələri çoxsahəli olmaqla yanaşı onlardan istifadə edilməsi geniş tədqiqatlar, yeni texnologiyalar,
texniki avadanlıqlar, infrastrukturlar və s. tələb edir. Alternativ enerji mənbələrindən Günəş enerjisi,
günəş nüvəsində baş verən kimyəvi reaksiyalar nəticəsində yaranan istilik enerjisidir. Bu enerji dünya
üçün, dünyanın var olması üçün, dünyada yaşayan canlılar üçün vacib enerji növüdür. Bu enerjidən
dünyaya çatan kiçik bir hissə bəşəriyyətin mövcud enerji istehlakından qat-qat çoxdur. Günəş enerjisi
litosfer, hidrosfer təbəqələrindən, bulud örtüyündən keçdikdən sonra, havanın nə dərəcədə
çirklənməsindən, dənizin qalxma və enmə səviyyəsindən, relyefin hündürlüyündən, ilin fəsillərindən
asılı olur. Günəşdən 150 milyon km qət edərək dünyamıza gələn gündəlik enerji, burada il ərzində
istifadə edilən enerjidən təxminən 1,5 dəfə çoxdur. Günəş şüalanmasının təxminən 50%-i atmosferi
keçərək dünya səthinə çatır. Günəş enerjisindən istifadə edilməsi 1970-ci illərdən sonra ekoloji təmiz
bir enerji mənbəyi kimi özünü qəbul etdirmişdir. Əvvəllər istilik enerjisi kimi istifadə edilən günəş
enerjisinin fotoqalvanik panellər vasitəsilə elektrik enerjisi istehsalında istifadəsi genişlənmişdir.
Günəş enerjisi iqtisadiyyatın və təsərrüfatın bir çox sahələrində istifadə edilməkdədir.
Günəş enerjisi üçün lazım olan texnologiyaların ildən ilə inkişaf edən tərəqqisi energetika
sənayesində bu sahəyə tələbatı artırır. Xarici təsirlərdən asılı olmaması, istehsal xərclərini nəzərə
almamaqla ucuz enerji mənbəyi olması günəş enerjisinin üstünlükləridir. Günəş enerjisindən istifadə
edərək yaşıllaşmaya dəstək olmaqla yanaşı, nəinki sağlam və xoşbəxt cəmiyyətin tərəqqisi , həm də
bu istiqamətdə biznesin əlverişli mövqeyi, inkişafı təmin edilir.
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Резюме
Исламова Шебнем Зияддин кызы
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ . СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ .
В данной статье автор затрагивает проблему электроснабжения и перспективы использования альтернативных энергоресурсов. Приводится примеры использования инновативных
технологий путем конструирования солнечных панелей над крышами зданий в солнечных
странах на примере Азербайджана. Количество солнечной энергии зависит от сутки дня,
времени года, от высоты рельефа, уровня море и загрязнения атмосферы. Преодолев 150 млн.
кв.км доходя до земли ежедневное количество солнечной энергии в 1,5 раза больше чем годовое
потребление энергии в мире. С 1970 года солнечная энергия была признана как экологически
чистым источником энергии. Широко потребляется солнечная энергия, превращенная в
электрическую энергию через фотогальванические панели. Таким образом, можно решать
вопросы электроснабжения многих учреждений и жилых домов. Она употребляется во многих
областях экономии и сельского хозяйство. Также актуална проблема отношения к экологии.
Summary
Islamova Shabnam Ziyaddin
The use of the alternative energy sources in Azerbaijan. Solar energy
The article deals with the problems of electric power providence and perspectives of using
alternative energy sources. The author mentions about the installation of solar panels on the roofs of
the buildings in Azerbaijan. Getting more sunlight and having 300 sunny days out of 365 years. With
the help of such installations majority of problems in power providence in institutions as well as
buildings can be easily solved. The problems relevant to environment are actual subject of the article.
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Гулиева Рена Гейдар кызы
Бакинский государственный университет
ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА С677Т ГЕНА
МЕТИЛЕНТЕТРАГИДРОФОЛАТРЕДУКТАЗЫ У НАСЕЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА
Ключевые слова: генетический полиморфизм, метилентетрагидрофолатредуктаза,
полимеразно-цепная реакция, сердечно-сосудистые заболевания
Açar sözlər: genetik polimorfizm, metiletetrahidrofolat reduktaz, polimeraz zəncirvari reaksiya,
ürək-damar xəstəlikləri
Key words: genetic polymorphism, reductase, polymerase chain reaction, cardiovascular diseases
Метилентетрагидрофолатредуктаза (МТГФР) является ключевым ферментом фолатного
цикла и катализирует реакцию превращения фолиевой кислоты (фолата) в активную форму,
которая участвует в синтезе аминокислоты метионина, отвечающей за метилирование ДНК
при делении клетки и устранении избытка аминокислоты гомоцистеина, обладающей
выраженными токсическим действием (6,стр.2525). Повышенная концентрация гомоцистеина
в крови приводит к развитию раннего инфаркта миокарда и тромбоваскулярной болезни.В
настоящее время доказано, что существует несколько аллельных вариантов фермента МТФРГ.
Однако, только два варианта аллеля имеют практическое значение,одним из них является
аллель С677Т. Замена нуклеотида цитозин (С) на нуклеотид тимин (Т) в 677 позиции гена
приводит к снижению активности фермента примерно до 35 % от среднего значения. Лица,
которые наследуют этот вариант генотипа от обоих родителей значительно больше (на 14-21
%) подвержены болезням сердечно-сосудистой системы (1,стр.124), (2,стр.27), (5,стр.44),а
также врожденным патологиям у потомства (3,стр.145), (4,стр.17).
Для исследования генетического полиморфизма гена МТГФР мы в нашей работе
использовали комплекс молекулярно-генетических методов включающие: полимеразноцепную реакцию в разных режимах исполнения, электрофорез геномной ДНК и
амплифицированных фрагментов гена на агарозных пластинках и нуклеотидов отдельных
фрагментов для установления типа мутации.
Для выявления мутации и установления частоты встречаемости среди здоровых лиц нами
обследовано 180 человек.
В 24-х случаях из 108-ти практически здоровых лиц, входящих в контрольную группу,
идентифицирована мутация С677Т МТГФР . Все 24-х практически здоровых лиц имели
мутацию в гетерозиготном состоянии (С/Т). Фенотипическая частота мутации составила 22,2
%. Фенотипическая частота нормального генотипа (С/С) без данной мутации составила – 77,8
%. Генотипическая частота имела величину в долях единицы равную 0,2222. Частота аллелей
Т и С в долях единицы составили: 0,1111 и 0,8889, соответственно.
Также обследовано 72 больных ССЗ ,у которых, в 27 случаях (37,5 %) идентифицирована
мутация С677Т МТГФР в гетерозиготном состоянии (С/Т). При сравнении полученных
значений мутации среди лиц, входящих в контрольную и в экспериментальную группу,
установлено, что частота встречаемости мутации С677Т МТГФР среди группы больных на
15,3 % превышала данный показатель у лиц, входящих в контрольную группу (p<0,05)..
Также, частота мутантного гена (Т – 0,1806) среди больных на 0,0695 единиц превышала
значение таковых в контрольной группе (0,1111; p>0,05). Следовательно, наблюдается
связь между наличием мутации С677Т МТГФР и ССЗ.
Лица,больные ССЗ разделены на следующие группы: 1. больные с мягкой клиникой;
2. больные с умеренной клиникой; 3. больные с тяжелой формой заболевания.
В таблице 1 представлены результаты идентифицированной мутации С677Т среди
больных гипертонической болезни.
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Таблица 1
Результаты скрининга мутации С677Т среди больных гипертонической болезни
Клиническое течение болезни
Мягкая форма, 18 больных
Умеренная форма, 30 больных
P1
Тяжелая форма, 24 больных
P1
P2

Гетерозигота (С/Т)

Гомозигота (Т/Т)

абс.

%

абс.

%

4
10

22,22
33,33

–
–

–
–

54,17

–

–

>0,05
13
0,037
>0,05

–
–

Примечание: P1, P2 – достоверность различия относительно мягкой и умеренной
формы гипертонической болезни соответственно
Как видно из таблицы, частота мутации С677Т у больных с мягкой формой гипертонии –
22,22 % (4 случаев из 18). Для лиц с умеренной формой гипертонии частота мутации составила
30,0 % (9 случаев из 30). Среди больных с тяжелой формой гипертонии наблюдали
наибольшую частоту 58,33 % (14 случаев из 24).
Частота мутации С677Т у больных с мягкой формой гипертонии – 22,22 % (4 случаев из
18). Для лиц с умеренной формой гипертонии частота мутации составила 30,0 % (9 случаев из
30). Среди больных с тяжелой формой гипертонии наблюдали наибольшую частоту 58,33 %
(14 случаев из 24).Частота аллеля С677Т с тяжелой формой (0,0903) была в среднем в 3,3 раза
была больше чем в группе больных с мягкой (0,0278) и в 1,3 раза больше чем с умеренной
формой гипертонии в отдельности (0,0694).
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Xülasə
Quliyeva Rena Heydər qızı
Tədqiqat zamanı ürək-damar xəstəliklərinə - ürəyin işemik xəstəliyinə, miokard infarktına və
hipertoniyaya mübtəla olan şəxslər arasında MTHFR geninin C677T polimorfizmi araşdırılmışdır.
Nəticədə ürək-damar xəstəliklərinin ağır formaları olan xəstələr qrupunda bu mutasiyaların daha çox
sayda təsbit olunur. Eyni zamanda tədqiqat prosesi çərçivəsində ilk dəfə olaraq, Azərbaycan
əhalisindəki bu mutasiyaların tezliyi də müəyyənləşdirilmiş və belə bir qənaətə gəlinmişdir ki, bunlar
əsasən dünyanın digər populyasiyalarında təsvir olunan tezliklərə uyğundur. MTHFR geninin C677T
mutasiyasının vaxtında aşkar edikməsi vasitəsilə müvafiq profilaktika işlərinin görülməsi həkimlərə
ürək-damar xəstəliklərinin ixtisaslı müalicəsini aparmağa imkan verəcəkdir.
Summary
Guliyeva Rena Heyder
The research is devoted to the studying of the C677T polymorphism of the MTHFR gene among
patients with cardiovascular diseases - coronary heart disease, myocardial infarction and
hypertension. As a result, a high frequency of these mutations was established within the group of
patients with severe forms of cardiovascular disorders. For the first time there also were determined
the frequencies of these mutations in the population of Azerbaijan and was postulated that these
frequencies are mainly correlated with the frequencies described in other populations of the world.
Proper prophylaxis by detecting the C677T mutation of the MTHFR gene will allow doctors to
conduct qualified treatment of cardiovascular diseases.
Гаджиева Кенул Адигозаль кызы
Бакинский государственный университет
ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА
КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ
Açar sözlər: insan papilloma virusu (İPV), uşaqlıq boynu xərçəngi, onkogen riskli genotiplər,
İPV genotiplərinin tezliyi
Ключевые слова: вирус папилломы человека (IPV), рак шейки матки, генотипы
онкогенного риска, частота генотипа ВИЧ
Key words: human papillomavirus (HPV), cervical cancer, oncogenic risk genotypes, frequency
of HPV genotypes
Актуальность исследования. На основе многочисленных эпидемиологических и
экспериментальных данных можно утверждать, что вирус папилломы человека (ВПЧ)
обладает высоким канцерогенным риском и его роль в развитии предрака (цервикальных
интраэпителиальных неоплазий – CIN) и рака шейки матки (РШМ) неоспорима [2, стр.; 244265; 4, стр.462-472]. Предрак шейки матки, предшествующий РШМ, развивает в течение
нескольких лет, а иногда и десятилетий. На протяжении такого длительного периода CIN
могут быть определены и излечены до перехода в инвазивный рак [1, стр. 257-264]. Именно
определение тяжелой степени CIN, а не инвазивного рака, во многих исследованиях является
первичной задачей диагностических мероприятий по РШМ [3, стр. 946-954].
Целью данного исследования явилось выявление наиболее распространенных генотипов
ВПЧ среди женского населения г.Баку в возрасте 18-65 лет и изучение семейного анамнеза
женщин здоровой популяции на наличие генетической отягощенности ВПЧ.
Исследование проведено в два этапа. В ходе ретроспективного исследования были
изучены истории болезней женщин с подтвержденным диагнозом рака шейки матки,
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обратившихся в Онкологическую Клинику Азербайджанского медицинского университета за
период 2008-2012 годы. Были проанализированы «карты выкопировки», созданные на основе
амбулаторных карт 210 пациенток в возрасте 18-65 лет.
На втором этапе было проведено проспективное исследование, в которое были включены
206 женщин аналогичного возраста. Выборка была проведена произвольно из здоровой
женской популяции г.Баку. Было получено письменное согласие всех женщин, добровольно
участвующих в проспективном исследовании на обработку и использование полученных в
ходе работы данных.
В ходе ретроспективного анализа 210 больных были распределены по двум группам. В
первую группу вошли пациентки с манифестной формой ВПЧ (20,0%), во вторую группу–
пациентки с субклинической и латентной формой ВПЧ (80,0%). Результаты исследований
показали, что практически у половины обследуемых больных был выявлен ВПЧ 16 (50,9%) –
в I группе (26,2%), во II группе – (58,9%). В Iгруппе статистическая достоверность выявлена в
частоте генотипов ВПЧ 31 (69,0%), ВПЧ 35 (11,9%)) и ВПЧ 35 (52,4%). Следует отметить,
что в I группе генотипы ВПЧ 51 (52,4%; в 3,7 раза), ВПЧ 52 (54,8%; в 2,6 раза), ВПЧ 56 (57,1%;
в 4 раза) типов по отношению ко II группе, встречались в несколько раз достоверно чаще
(р0,001). При анализе частоты встречаемости одного или более генотипов у исследуемых
больных, в случае выявления одного генотипа достоверно чаще отмечался генотип ВПЧ 16
типа, причем при сравнении групп во II группе он встречался в 1,9 раза, чем в Iгруппе (29,4%
против 15,5%).
Таким образом, в ходе ретроспективного анализа выявлено, что у больных РШК
достоверно чаще встречается генотип ВПЧ-16 как в виде отдельного генотипа, так и в
сочетании с другими генотипами среднего и высокого онкогенного риска.
Результаты проспективного исследования показали, что из 206 женщин 18 (8,7%) были
ВПЧ/ДНК позитивными, а 188 (91,2%) – ВПЧ/ДНК негативными. В нашем исследовании
процент ВПЧ/ДНК позитивности в здоровой популяции женщин города Баку, составлял 8,7%.
В настоящее время считается, что примерно 6-9% случаев рака шейки матки связаны с
наследственными мутациями определенных генов. В нашем исследовании из 206 женщин
отягощенный семейный анализ (наличие рака различных локализаций у близких
родственников по материнской и отцовской линии) отмечался у 58 женщин (28,15%). CIN IIIII и рак шейки матки отмечался в семейном анамнезе 17,96% женщин (10 случаев). 7
выявленных случаев встречались в семейном анамнезе по материнской линии (4 тети, 3
двоюродные сестры), 3 случая – по отцовской линии (2 тети и 1 двоюродная сестра). Следует
отметить, что 3 из 10-и случаев рака шейки матки встречалось в семейном анамнезе женщин
с выявленным ВПЧ 16 типа, 2 из 10-и случаев – у женщин с ВПЧ 18 типа, 3 из 10-и случаев –
у женщин с ВПЧ 50 типа, и по одному случаю – у женщин, у которых встречались несколько
генотипов ВПЧ одновременно. Таким образом, установлено, что отягощенный семейный
анамнез играет важную роль в определении факторов риска CINII-III и рака шейки матки,
который чаще встречается у женщин с ВПЧ высокого онкогенного риска, чьи близкие родственники страдали этой болезнью.
Исходя из всего вышесказанного, можно заключить, что проведение генетических
методов диагностики генитальной ВПЧ-инфекции будет способствовать высокоэффективным
профилактическим мероприятиям по предотвращению распространенности данной патологии
и поможет в снижении показателей летальности больных женщин.
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Xülasə
Hacıyeva Könül Adıgözəl qızı
İnsan papilloma virusu tibbi genetikanın aktual problemi kimi
Hazırkı tədqiqatın məqsədi Bakı şəhərində uşaqlıq boynu xərçəngi (UBX) olan xəstələrdə və
sağlam populyasiyada insan papilloma virusunun (İPV) onkogen tiplərinin rastgəlmə tezliyinin aşkar
edilməsi, həmçinin bu genotiplərin tezliyinin İPV-nın klinik formasından və ailə anamnezindən
asılılığının öyrənilməsi olmuşdur. Retrospektiv (210 xəstə) və prospektiv (206 xəstə) təhlil
aparılmışdır.Aşkar olunmuşdur ki, UBX olan xəstələrdə İPV-16 genotipi həm ayrı genotip növü kimi,
həm də orta və yüksək onkogen riskli digər genotiplərlə birgə statistik dürüst çox aşkar olunur.
Sağlam populyasiya arasında aparılan prospektiv tədqiqatda İPV-nın tezliyi 8,7% kimi aşkar
edilmişdir. Həmçinin yaxın qohumları bu xəstəlikdən əziyyət çəkən qadınlarda genital İPV
infeksiyasının yüksək riski (tip 16 və tip 18) qeyd olunmuşdur.
Summary
Hajiyeva Konul Adigozel
Human papilloma virus as an actual problem of medical genetics
The aim of this study was to identify the incidence of oncogenic types of human papillomavirus
(HPV) in patients with cervical cancer (CC) and in a healthy population in Baku, and to determine
the relationship between the frequency of detection of these genotypes with the clinical form of HPV
and family history. A retrospective (210 patients) and prospective (206 patients) studies were
performed. It was found that HPV-16 genotype was significantly more frequent in patients with HPV,
both as a separate genotype and in combination with other genotypes of medium and high oncogenic
risk.A prospective study conducted among a healthy population of women revealed that the incidence
of HPV in a healthy population was set at 8,7%. There is also a high level of risk for genital HPV
infection (type 16 and type 18) in women,whose close relatives suffered from this disease.
Mustafazadə Ceyhun Musa oğlu
Sumqayıt Dövlət Universiteti
ƏLAVƏ QİDA ELEMENTİ VƏ MİKROELEMENTLƏ
ZƏNGİNLƏŞDİRİLMİŞ FOSFORLU MİNERAL GÜBRƏNİN ALINMASI
Açar sözlər: mineral gübrə, parçalanma dərəcəsi, intensivləşdirmə, flüorapatit, ammonium nitrat
Ключевые слова: минеральные удобрения, степень разложения, интенсификация,
фторапатит, нитрат аммония
Keywords: mineral fertilizers, degree of decomposition, intensification, fluorapatite, ammonium
nitrate
Giriş. Məlumdur ki, fosfortərkibli gübrələrin, həmçinin superfosfatın istehsalı ənənəvi fosfat
xammalının, yəni flüorapatitin hesabına təmin olunur. Prosesin klassik üsulla aparılması zamanı
müəyyən problemlər meydana çıxır. Belə problemlərə xammalın parçalanma dərəcəsinin və
mənimsəniləbilən fosforlu birləşmələrin kifayət qədər yüksək olmamasını, alınan məhsulda əlavə
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qida elementlərinin və mikroelementlərin mövcud olmamasını və digər çatışmazlıqları göstərmək
olar [2, səh. 150; 4, səh. 118]. Ona görə də flüorapatitin sulfat turşusunda parçalanması reaksiyasının
ammonium nitrat və ortoborat turşusu iştirakı ilə aparılması və bu üsulla fosforlu mineral gübrə
alınması prosesinin tədqiqi elmi və praktik cəhətdən böyük maraq kəsb edir.
Mineral gübrə istehsalının ilk mərhələsində, onun keyfiyyətinin yüksəldilməsi yalnız kimyəvi
tərkibinin yaxşılaşdırılması ilə müəyyənləşdirilirdi. Hazırda bu sahədə müəyyən nailiyyətlər əldə
olunmasına baxmayaraq müxtəlif təbii fosfatların yeni üsullarla emalı mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Odur ki, mineral gübrələrin fiziki-kimyəvi və mexaniki xassələrinin yaxşılaşdırılması, onların əlavə
qida elementləri və mikroelementlərlə zənginləşdirilməsi məsələlərinin aktuallığı, tədqiqatçıların
diqqətinin bu istiqamətə yönəlməsinə səbəb olmuşdur.
Məlumdur ki, tozşəkilli maddələrin dənəvərləşdirilməsi yolu ilə onların fiziki-kimyəvi xassələrini yaxşılaşdırmaq mümkündür [5, səh. 219]. Həmçinin ammonium hidrosulfat iştirakında fosforlu
gübrələrin alınması istiqamətində müəyyən tədqiqatlar aparılmışdır [3, səh. 25]. Ümumiyyətlə klassik
üsulla fosforlu mineral gübrələrin alınması prosesi kifayət qədər öyrənilib və optimal parametrlər
müəyyənləşdirilib. Lakin təcrübə göstərir ki, bu sahədə bir sıra qüsurlar yenə də mövcuddur.
Odur ki, təbii fosfatların digər reagentlərin iştirakı ilə sulfat turşusunda parçalanmasından
fosforlu mineral gübrənin alınması istiqamətində nəzəri və eksperimental tədqiqatların aparılması
perspektivli və aktual məsələ olaraq qalır.
Təcrübi hissə. Tədqiqatın məqsədi ammonum nitrat və ortoborat turşusu iştirakında təbii
fosfatların sulfat turşusu ilə parçalanmasından fosforlu mineral gübrənin alınması reaksiyasının
mexanizminin və qanunauyğunluqlarının öyrənilməsindən ibarətdir. Reagentlərin fasiləsiz
qarışdırılması şəraitində fosforlu mineral gübrənin alınması aşağıdakı ardıcıllıqla laboratoriya
qurğusunda (şəkil 1) həyata keçirilmişdir.

Şəkil 1. Ammonium nitrat və ortoborat turşusu iştirakı ilə flüorapatitin sulfat
turşusunda parçalanması prosesinin laboratoriya qurğusunun sxemi:
1- sulfat turşusu tutumu, 2- ammonium nitrat məhlulu tutumu, 3- qızdırıcı, 4- termometr,
5- flüorapatit bunkeri, 6-nəqledici, 7-elektrik mühərriki, 8-qarışdırıcı, 9-çini stəkan,
10-ortoborat turşusu bunkeri.

Birinci dozalaşdırıcı tutuma (1) sulfat turşusu, ikinci dozalaşdırıcı tutuma isə ammonium nitrat
məhlulu yerləşdirilir. Təbii fosfat bunkerinə (5) 2 kq apatit konsentratı, digər bunkerə (10) isə 0,5 kq
ortoborat turşusu əlavə olunur (ortoborat turşusu ağ rəngli kristal maddədir). Sulfat turşusu ilə
ammonium nitrat məhlulunun sərfi elə tənzimlənir ki, onların qarışığından alınan məhlulun qatılığı
68% H2SO4 olsun. Bu turşu qızdırıcıdan (3) kecərək 70 0C temperatura qədər qızdırılır. Temperaturun
ölçüsü termometr (4) vasitəsilə qeyd edilir. Qızdırılmış sulfat turşusu qarışdırıcıya (8) daxil olur.
Qarışdırıcının pərləri elektrik mühərriki vasitəsilə 500-550 dövr/dəq sürətlə fırladılır. Sulfat
turşusunun üzərinə eyni zamanda apatit konsentratı ilə ortoborat turşusu qarışığı əlavə olunur.
Qarışdırılma prosesi 7 dəq. müddətində davam etdirilir. Alınan horra çini stəkana tökülür və
termostatda 110-115 0C temperaturda 1 saat saxlandıqdan sonra alınan gübrənin tərkibi analiz olunur.
93

Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika
Elmi Konfransının Materialları: 2 cilddə, I c.

Kimya-biologiya və aqrar elmlər

Təcrübi dəlillərin təhlili və nəticə. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyənləşdirilmişdir ki,
ammonium nitrat və ortoborat turşusu iştirakında alınan fosforlu mineral gübrənin tərkibində kalsium
dihidrofosfatla yanaşı ammonium dihidrofosfat və ortoborat turşusu anhidridi iştirak edir. Bu da
alınan fosforlu gübrəni əlavə qida elementi olan azotla və mikroelement borla zənginləşdirir.
Məlumdur ki, başqa turşulardan fərqli olaraq ortoborat turşusunun turşuluq xassəsi ondan protonun
(H+) ayrılması ilə deyil , hidroksil (OH-) ionunu özünə birləşdirməsi ilə baş verir [1, səh. 484]:
H3BO3 + HOH = [ B(OH)4]- + H+
Bu halda əmələ gələn hidrogen ionları sistemdə olan turşuluğu daha da aktivləşdirir və nəticədə
xammalın parcalanma dərəcəsi yüksəlir. Əlavənin miqdarından asılı olaraq fosforlu mineral gübrənin
tərkibi və xammalın parçalanma dərəcəsi cədvəl 1-də verilmişdir.
Cədvəl 1. Əlavənin miqdarından asılı olaraq fosforlu mineral gübrənin
tərkibi və xammalın parçalanma dərəcəsi
Əlavənin
miqdarı, %
0
3
6
9
12
15
18
21
24

Р2О5
(ümumi)
21,52
21,43
21,29
21,16
21,02
20,88
20,75
20,52
20,40

Fosforlu mineral gübrənin tərkibi, kütlə faizi ilə.
Р2О5
Р2О5
N
B
(mənim.)
(sərbəst)
19,19
7,03
20,04
6,95
0,25
0,41
20,02
6,69
0,39
0,72
20,31
6,47
0,63
1,00
20,28
5,91
0,95
1,24
20,46
5,75
1,18
1,68
19,61
5,82
1,53
2,04
19,22
6,39
1,89
2,45
18,73
7,04
2,20
2,81

H2O

Parçalanma
dərəcəsi, %

8,89
8,32
8,16
7,95
7,82
7,70
7,58
7,50
7,39

92,52
93,51
94,03
95,96
96,48
97,98
94,51
93,66
91,81

Cədvəldən göründüyü kimi, sulfat turşusunun kütləsinə nəzərən əlavənin 9-15% miqdarında
parçalanma dərəcəsi 95,96-97,98% təşkil edir. Bu da klassik üsula nəzərən 4-5% yüksəkdir.
Beləliklə əlavənin optimal miqdarı müəyyənləşdirilmışdir.
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Резюме
Мустафазаде Джейхун Муса оглы
Получение фосфорного минерального удобрения, обогащенного
дополнительным питательным элементом и микроэлементом
Рассматриваются теоретические и экспериментальные исследования влияния добавки
нитрата аммония и ортоборной кислоты на сернокислотное разложение апатитового
концентрата. Отмечено, что указанные добавки благоприятно действуют на процесс
разложения природных фосфатов серной кислотой и увеличивают степень разложения сырья.
При этом полученный продукт обогащается дополнительным питательным элементом азотом и микроэлементом – бором.
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Summary
Mustafazade Jeyhun Musa
Obtaining phosphoric mineral fertilizer enriched with an additional nutrient
and tracer element
Theoretical and experimental of the effect of the addition of ammonium nitrate and ortho-boric
acid to the sulfuric acid decomposition of apatite concentrate are studied. It is noted that these
additives have a favorable effect on the decomposition of natural phosphates by sulfuric acid and
increase the degree of decomposition of raw materials. At the same time, the resulting product is
enriched with an additional nutrient - nitrogen and a tracer element - boron.

Mardomi Farid Davoud
Bakı Dövlət Universiteti
KİŞİLƏRDƏ SONSUZLUĞA TƏSİR EDƏN GENETİK AMİLLƏR
Açar sözlər: genetika, sonsuzluğ, spermatogenez, spermatozoid, mutasiya, delesiya
Ключевые слова: генетика, бесплодие, сперматогенез, сперматозоиды, мутации,
делеции.
Key words: genetics, infertility, spermatogenesis, spermatozoa, mutations, deletions.
Son illərdə kişilərdə reproduktiv funksiyanın pozulması xüsusi tibbi və sosial əhəmiyyət kəsb
edir. Kişilərdə sonsuzluq onların bədənindəki müxtəlif patoloji proseslər nəticəsində baş verir. Kişi
sonsuzluğunun polietiologiyası, xəstəliyin patogenezinin mürəkkəbliyi, həmçinin cinsiyyət dairəsinin
bütün sistem və orqanlarla funksional əlaqəsi adekvat müalicə metodlarının işlənib hazırlanmasında
xeyli çətinliklər yaradır. Terapiyanın aşağı effektivliyi sonsuzluğun səbəbləri haqqında biliklərin
olmamasından irəli gəlir [1, səh. 32-36].
Məlumdur ki, təsəvvür edilən genlərin böyük hissəsi spermatogenezə cəlb edilmişdir. Buradan
güman etmək olar ki, spermatogenezi idarə edən namizəd-genlərin mutasiyası və ya poliformizmi
spermatogenezin çoxlu idiopatik formalarının pozulmasının əsasını təşkil edir [3, səh. 366]. Bununla
belə, yeni genetik markerlərin intensiv axtarışına baxmayaraq, kliniki cəhətdən heç bir genin
polimorfizminin əhəmiyyətli mutasiyası (X-xromosomlarla əlaqəli olanlardan başqa) aşkar
edilmişdir. Güman etmək olar ki, yeni analitik metodların tətbiqi bu sahədə əhəmiyyətli irəliləyişə
gətirib çıxaracaqdır. Kişilərin reproduktiv sağlamlığı vəziyyətinin öyrənilməsində ədəbiyyat
məlumatları böyük marağ əks etdirir.
Kişilərdə sonsuzluğun ağır formalarının ən azı 30-50% -i genetik amillərlə şərtlənir.
Spermatogenez, müəyyən genlərin fəallaşdırılması və fəallığdan qalması dəqiq nəzarət olunan bu
kaskadlardan asılı olan mürəkkəb bir bioloji prosesdir. Spermatozoidlərin əcdad-hüceyrələrdən
spermatoqonilərin yetişməsi prosesi bu genlərin işinin fəaliyyətinin nəticəsidir. İnsanda bu prosesə
2000-dən çox gen cəlb edilir. Genetik pozulmaların yaranması səbəbindən öz etiologiyasının
müxtəlifliyinə görə sonsuzluğun formalarının ağır dərəcəli yarana bilər: qonadaların tam
disfunksiyasından sprmatogenezlərin kiçik pozğunluqlarına qədər [2, səh. 327-329].
Kişi sonsuzluğunun əsas səbəbləri sırasında cinsiyyət orqanlarının quruluşundakı cinsi
boşalmalar, anatomik dəyişikliklər, iltihablı proseslər, endokrin pozulmalar, immunoloji faktorları,
spermatogenezin müxtəlif pozulmaları, ətraf mühit amilləri və s. durur. 40-50% hallarda kişi
sonsuzluğu, boşalmanın kəmiyyət və / və ya keyfiyyət göstəricilərinin pozulması ilə əlaqələndirilə
bilər. Təxminən 1/3 hallarda sonsuzluğun səbəbi müəyyən edilə bilməz; bunun genetik və ya
immunoloji amillərlə şərtləndiyi ehtimal edilir. Spermatogenez, yetkin kişi cinsiyyət hüceyrələrinin
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– spermatozoidlərin meydana gəlməsində sona çatan çox mərhələli mürəkkəb bir prosesdir. Spermatogenez mərhələlərinə nəzarəti idarə edən genlərin mutasiyası, pozulmuş hərəkətliliyin pozulmasına,
spermatozoidlərin morfoloji və fertillilik xüsusiyyətlərinə səbəb ola bilər [3, səh. 268-272].
Bir çox tədqiqatçılar 5-15% hallarda sonsuzluq və pozulmuş spermatogenezi olan kişilər arasında
xromosom dəyişilmələrinin , say və ya struktur aşkarlandığını göstərirlər. Bununla belə, X və Y
cinsiyyət xromosomları 75% təşkil edir, lakin autosomlar (qeyri cinsi xromosomlar) isə 25% təşkil
edir. Ən geniş yayılmış Klaynfelter sindromu hesab edilir- (kariotip 47, XXY; tezliyi hər 1000 yeni
doğulan körpələrdə 1.5), və Y disomiyası - (kariotip 47, XYY; tezliyi hər 1000 yeni doğulmuş uşağa
1-i).
Kişi kariotiplərindəki balanslaşdırılmış yenidənqurma saytında tez-tez derivat törəmə xromosom
aşkar edilir ki, bu da 13-cü və 14-cü xromosomlar arasındakı translokasiya nəticəsində meydana çıxır.
Xromosomların meydana gəlməsi zamanı balanslı şəkildə yenidən qurulması, genetik materialın
itirilməsinə və ya əlavə edilməsinə səbəb olmadığını, yalnız onun genom daxilindəki hərəkətin səbəb
olduğunu bilmək vacibdir. [4, səh. 368-379].
In situ florusent hibridləşməsi (İSFH üsulu) – bu müəyyən xromosomun və ya onun hissələrini
dəqiq müəyyənləşdirmək üçün istifadə edilə bilən metodudur. Bu, xromosom mikroanomaliyalarının
diaqnozunda xüsusilə vacibdir: ənənəvi kariotipləşmə və xromosom mozaikliyi ilə aşkar edilməyən
mikrodelesiyalar /mikroduplikasiyalar (müqayisəli genom hibridləşmə MGH və ya. in situ florusent
hibridləşmə (İSFH) metodu, xromosom anormallıqlarının (aneuploidiya) aşkarlanması və spermada
mikrob hüceyrələrinin interfaz nüvələrini öyrənməkdə geniş istifadə olunur [3, səh. 285-290].
Bir gen və ya bir qrup genlər səviyyəsindəki mutasiyaları kənar etmək üçün molekulyar- genetik
metodlardan istifadə olunur (AZF lokusu, CFTR genin mutasiyası, androgenlərə həssaslığın
dəyişməsi ilə əlaqəli AR genindəki SAQ-nin təkrar sayını müəyyənləşdirir və s.). Son illərin
tədqiqatları göstərir ki, xromosom və gen mutasiyalarına əlavə olaraq, sonsuzluqun`` sperma
problemində DNT-nin tərkibindəki dəyişikənlik də mühüm rol oynayır.
İnsan spermatozoidlərindəki artan parçalanmanı aradan qaldırmaq üçün yanaşmalar hazırda
inkişaf mərhələsindədir. Bu gün aşağıdakı texnologiyalar və metodlar məlumdur: • antioksidant
terapiyasının istifadəsi; • spermanın emalı texnologiyası, hansı ki, intakt normal yığılmış DNT ilə
nümunənin zənginləşməsinə imkan yaradır; • keyfiyyətsiz blastosist və uğursuz IVF dövrü olan
spermatozoidlərin əldə edilməsi və s. Beləliklə, spermatozoidlərin DNT-sinin fraqmenləşməsinin
təhlili, kişi sonsuzluğunu müəyyənləşdirmək üçün təsirli bir proqnozlaşdırma vasitəsi kimi xidmət
edə bilər.
Kişi sonsuzluğunun diaqnozu üçün onların spermalarının genetik materialının təşkilinin bir neçə
səviyyəsində dərindən öyrənilməsi zəruridir ki, bu da hər metodun məlumat məzmununu ayrıca və
kombinasiyada qiymətləndirmək, həmçinin optimal müalicə alqoritmini inkişaf etdirməyə imkan
verəcəkdir. Spermaınn keyfiyyətinin hərtərəfli öyrənilməsi, yəni inteqrasiya olunmuş bir yanaşma,
patoloji prosesin daha dolğun təsəvvürünü və buna görə daha böyük müalicə effektivliyini verəcəkdir.
Hazırda molekulyar-genetik texnologiyalar sahəsindəki ciddi irəliləyişlər yeni perspektivli
istiqamətlər yaratmaqdadır. Aydındır ki, bu tədqiqatlar kişi sonsuzluğunun genetik səbəblərinə əlavə
işıq salacaqdır [4, səh. 392-396].
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Резюме
Maрдoмi Фaрид Дaвoуд
В статье рассматриваются основные генетические факторы бесплодия у мужчин. , Подробно описаны причины бесплодия, количество и роль генов в сперматогенезе, а также формы,
связанные с генетическими заболеваниями. Кроме того, в статье большое внимание уделяется
генетической патологии мужского бесплодия и подробному описанию методов его выявления.
Summary
Mardomi Farid Davoud
The article discusses the main genetic factors of infertility in men. The causes of infertility, the
number and role of genes in spermatogenesis, as well as forms associated with genetic diseases are
described in detail. In addition, the article pays great attention to the genetic pathology of male
infertility and a detailed description of its detection methods.
Мамедли Гюнель Гусейнага кызы
Бакинский государственный университет
АКТИВНОСТЬ ГВАЯКОЛ-ЗАВИСИМОЙ ПЕРОКСИДАЗЫ В ТВЕРДЫХ СОРТАХ
ПШЕНИЦЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА ТРЕХВАЛЕНТНОГО
ЖЕЛЕЗА
Ключевые слова: гваякол-зависимая пероксидаза, твердые сорта пшеницы, наночастцы
оксида трехвалентного железа
Açar sözlər: qvayakol-asılı peroksidaza, bərk buğda növləri, üçvalentli dəmir oksid
nanohissəcikləri
Keywords: guaiacol-dependent-peroxidase, durum wheat varieties, nanoparticles of trivalent
iron oxide
Сегодня наночастицы находят применение во многих областях науки и техники, где
наблюдается их широкое использование. Как известно, благодаря уникальным физикохимическим свойствам наночастицы оксида железа являются наиболее часто используемыми
во многих отраслях промышленности и обладают высокой степенью биодоступности, что
свидетельствует об их альтернативном использовании на живых системах, в частности на
функционировании компонентов антиоксидантной системы защиты растений (1, c. 55).
Концентрация активных форм кислорода в клетке поддерживается на достаточно низком
уровне благодаря специализированной многокомпонентной антиоксидантной системе (АОС),
которая во многом определяет устойчивость растений к стрессу. Как известно,
многоуровневая АОС растений включает как низкомолекулярные антиоксиданты, так и
высокомолекулярные ферменты (3, с. 23). Одним из таких ферментов является гваяколзависимая пероксидаза (ГвПО, КФ 1.11.1.7), локализованная в основном в клеточной стенке и
вакуолях. ГвПО – катализирует окисление ароматических соединений, в основном фенолов, с
использованием перекиси водорода в качестве акцептора электронов (2, c. 875). Целью нашего
исследования было изучение влияния наночастиц оксида трехвалентного железа на активность гваякол-зависимой пероксидазы в двухнедельных проростках четырех сортов твердой
пшеницы (Гырмызы бугда, Гарабаг, Гарагылчыг-2 и Ягут), приобретенные из Научно-исследовательского института земледелия при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.
Активность фермента определяли спектрофотометрически по увеличению оптической
плотности реакционной смеси при длине волны 470 нм, по количеству окисленного гваякола
с учетом коэффициента экстинкции ε = 26,6 мм-1 см-1 в присутствии водорода (4, p. 711).
Согласно полученным результатам, контрольные и экспериментальные образцы
исследованных сортов пшеницы отличаются друг от друга по активности гваяколзависимой
пероксидазы, численные значения которых представлены ниже в таблице.
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Таблица
Активность гваякол-зависимой пероксидазы в двухнедельных проростках твердых
сортов пшеницы
Активность гваяколАктивность гваяколзависимой пероксидазы в
Название сорта
зависимой пероксидазы в
опытных образцах,
пшеницы
контрольных вариантах
обработанных
[мкмоль·г-1·мин-1]
наночастицами Fe2O3
[мкмоль·г-1·мин-1]
Гырмызы бугда
198,03±3,1
45,43±0,8
Гарабаг
221,83±3,4
160,38±2,7
Ягут
96,36±1,6
95±1,1
Гарагылчыг-2
138±2,8
120±1,96
Как видно из таблицы, у всех исследованных твердых сортов пшеницы действие
наночастиц оксида трехвалентного железа снижает активность гваякол-зависимой
пероксидазы, которая была более выраженной для проростков сорта Гырмызы бугда и
составила приблизительно 77,05% по сравнению с контрольным вариантом.
Анализируя вышесказанное, наночастицы трехвалентного железа приводят к снижению
активности гваякол-зависимой пероксидазы в проростках твердых сортов пшеницы.
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Xülasə
Məmmədli Günel Hüseynağa qızı
Üçvalentli dəmir oksid nanohissəciklərinin təsiri altında bərk buğda növlərində qvayakol-asılı
peroksidazanın aktivliyi
Aparılmış tədqiqat işi, üçvalentli dəmir oksid nanohissəciklərinin təsiri altında iki həftəlik
müxtəlif növ bərk buğda cücərtilərində qvayakol-asılı peroksidazanın fəaliyyətinin təyin edilməsinə
yönəlmişdir. Bu məqsədlə müvafiq metodlardan istifadə edilmişdir. Əldə edilən nəticələrə əsasən
müəyyən olunmuşdur ki, üçvalentli dəmir oksid nanohissəciklərinin təsiri altında qvayakol-asılı
peroksidazanın aktivlik səviyyəsi hər növ üçün spesifikdir. Tədqiq edilmiş bərk buğda sortlarının
cücərtilərində üçvalentli dəmir oksid nanohissəciklərinin təsiri altında qvayakol-asılı peroksidazanın
aktivliyində ya cüzi azalma (Qarabağ və Qaragılçıq-2), ya kəskin azalma (Qırmızı buğda) və ya
praktiki olaraq heç bir dəyişiklik müşahidə olunmamışdır (Yaqut). Bu baxımdan, müxtəlif bərk buğda
növlərində metal oksid nanohissəciklərinin təsiri altında qvayakol-asılı peroksidazanın fəaliyyətinin
öyrənilməsi böyük təcrübi əhəmiyyət daşıyır və buna görə də tədqiqat işinin davam etdirilməsi
məqsədəuyğundur.
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Summary
Mammadli Gunel Huseynagha
The activity of guaiacol-dependent peroxidase in durum wheat varieties under the
influence of trivalent iron oxide nanoparticles
This paper was aimed to determine the activity of guaiacol-dependent-peroxidase in two week
old seedlings of different durum wheat varieties under the influence of nanoparticles of trivalent iron
oxide. Relevant guidelines were used for this goal. It was found that the activity of guaiacoldependent-peroxidase in wheat seedlings of durum varieties under the influence of nanoparticles of
trivalent iron oxide depends on the varietal characteristics. In the seedlings of tested varieties of
durum wheat the nanoparticles of trivalent iron oxide led either decrease (Garabag and Garagilchig2) or a sharp decrease (Girmizi bugda), or practically did not cause any changes (Yagut) in the activity
of guaiacol-dependent-peroxidase. So, studying of the changes in the activity of guaiacol-dependentperoxidase under the influence of nanoparticles of metal oxides in durum wheat varieties has a
practical importance and deserves the continuation of research.
Mirzəyeva Şəbnəm Ədalət qızı
Lənkəran Dövlət Universiteti
MEYVƏ AĞACLARININ FİLLOSFERASINDA YAYILMIŞ SÜDTURŞUSU
BAKTERİYALARININ MİQDARCA XARAKTERİSTİKASI
Açar sözlər: südturşusu bakteriyaları-probiotiklər,meyvə ağacları,fillosfera, bakteriyaların miqdarı
Ключевые слова: молочнокислые бактерии - пробиотики, плодовые деревья, филлосфера,
количество бактерий
Key words: lactic acid bacteria,probiotics,fruit trees,phillosphere,quantity of bacteri
Südturşusu bakteriyaları-probiotiklər yeməli bakteriyalar olub, insan üçün çox faydalı xassələrə
malikdir. Bu bakteriyaların köməyilə südü turşutmaqla müxtəlif qida məhsulları (qatıq, kefir, kımız,
çal, pendir, xama və s.) alınır (1,səh.12). Digər tərəfdən, probiotiklər insan və heyvanların bədən
boşluqlarının (həzm sistemi orqanlarının,qadınlarda uşaqlıq yolunun)normal mikrobiotasının əsas
tərkib hissələrindəndir (1,səh.36). Bu bakteriyalar bədən boşluqlarında inkişaf edərək süd turşusu
əmələ gətirirlər və bununla olduqları mühiti turşulaşdırırlar. Nəticədə xəstəlik əmələ gətirən(patogen)
və çürüntü törədən bakteriya və göbələklərin inkişafına əngəl yaradırlar (1,səh.260).
Südturşusu
bakteriyalarının təmiz kulturaları əsasən spontan qatıqlardan, pendirdən və digər turşsüd
məhsullarından alınmış (6,səh.157;7,səh.1;8,səh.52) və onların antimikrob aktivliyi öyrənilmişdir
(3,səh.76;6,səh.176).
Südturşusu bakteriyalarının bitkilərin üzərində geniş yayılmasına baxmayaraq (1,səh.10), onların
təmiz kulturalarının bitkilərdən ayrılmasına və öyrənilməsinə çox az diqqət verilmişdir (4,səh.916).
Təqdim olunan işin məqsədi Azərbaycan ərazisində bitən meyvə ağaclarının səthində yayılmış
südturşusu bakteriyalarının miqdarca xarakteristikasını vermək olmuşdur.
Tədqiqatın obyekti kimi alma, armud, heyva və gilas ağaclarının yarpağı, çiçəyi, meyvəsi və
cavan budaqları götürülmüşdür. Hər bir nümunədən 10 q 100ml steril suya salınmış və yaxşıca
qarışdırılmışdır. Bu qayda ilə hazırlanmış suspenziyadan 0,1 ml götürüb 5 təkrarda südturşusu
bakteriyaları üçün selektiv olan MRS (Man,Rogosa,Sharpe) aqarlı qidalı mühitin səthinə əkilmişdir
(4,səh.917). Əkilmiş Petr qabları havasız şəraitdə 300C temperaturda 24-48 saat inkubasiya
olunmuşdur. İnkubasiya müddəti bitəndən sonra bərk qidalı mühitin səthində bitən südturşusu
bakteriyalarının koloniyaları sayılmış və onların 1 qram substratda olan miqdarı KƏV/q (koloniya
əmələgətirən vahid/q) kimi ifadə olunmuşdur. Südturşusu bakteriya koloniyalarını digər bakteriya
koloniyalarından fərqləndirmək üçün pH (turşu əmələgətirməsi) və H2O2 reaksiyalarından istifadə
olunmuşdur.
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Müəyyən edilmişdir ki, südturşusu bakteriyalarının miqdarı alma ağacının yarpaqlarında
8x103KƏV/q, cavan budaqlarında 0,3x103 KƏV/q, çiçəklərində 5x103KƏV/q və meyvələrində
10x103KƏV/q olmuşdur. Meyvə və yarpaqlarda olan bakteriyaların sayı gövdədə olan bakteriyaların
sayından 27-33 dəfə çox olmuşdur.
Armud ağacının yarpaq, gövdə, çiçək və meyvələrində olan südturşusu bakteriyalarının miqdarı,
müvafiq olaraq, 10x103; 0,4x103; 6x103 və 12x103 KƏV/q olmuşdur. Yarpaq və meyvələrdə olan
bakteriyaların miqdarı gövdədəki bakteriyaların miqdarından 1,7-2,0 dəfə çox olmuşdur.
Heyva ağacının yarpaq,gövdə,çiçək və meyvələrində olan südturşusu bakteriyalarının
miqdarı,müvafiq olaraq, 6x103; 0,1x103; 2x103 və 6x103 KƏV/q olmuşdur.Yarpaq və meyvələrdə
olan bakteriyaların sayı gövdə və çiçəklərdə olan bakteriyaların sayından müvafiq olaraq, 60 və 3
dəfə çox olmuşdur.
Gilas ağacının yarpaq,budaq, çiçək və meyvələrində olan bakteriyaların miqdarı,müvafiq olaraq,
8x103; 0,4x103; 6x103 və 12x103 KƏV/q olmuşdur. Yarpaq, çiçək və meyvələrdə olan bakteriyaların
sayı gövdədəki bakteriyaların sayından, müvafiq olaraq, 20, 15 və 30 dəfə çox olmuşdur.
Beləliklə, müəyyən edilmişdir ki, probiotiklər alma, armud, heyva və gilas ağaclarının yerüstü
səthində geniş yayılmışlar. Bakteriyaların ən çox miqdarı yarpaq və meyvə üzərində, ən az miqdarı
isə gövdə üzərində rast gəlinir. Alma, armud və gilas ağaclarının səthində olan bakteriyaların midarı,
heyva ağacında olan bakteriyaların miqdarından 1,3-2,6 dəfə çox olmuşdur.
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Резюме
Мирзоева Шабнам Адалят кызы
Количественная характеристика молочнокислых бактерий, распространенных на
филлосфере плодовых деревьев
Изучена количественная характеристика молочнокислых бактерий, распространенных на
наземной поверхности плодовых деревьев на территории Азербайджана. Показано, что
молочнокислые бактерии широко распространены на поверхности яблоки, груши, айвы и
черешни. Наибольшее количество бактерий встречается на листах и плодах, а наименьшее на
стеблях. Количество бактерий на поверхности яблоки, груши и черешни было 1,3-2,6 раза
больше, чем на поверхности айвы.
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Summary
Mirzayeva Shabnam Adalat
The description of quantity of lactic acid bacteria on the phillosphere of fruit trees
The description quantity of lactic acid bacteria was learned on the phillosphere of fruit trees in
the area of Azerbaijan.Lactic acid bacteria are shown on the surface of apple, pear, quince and cherry
trees.These bacteria are more seen on the leaves and fruits,but less quantity is seen on the
trunk.Quantity of these bacteria are 1,3-2,6 times more on the surface of apple,pear and cherry trees
than quince trees.
Rahimova Sabina Akif qızı
Bakı Mühəndislik Universiteti
POLİİZOPREN KAUÇUKU
Açar sözlər: izopren rezini (skı-3, skıl), təbii kauçuk (nr), vulkanizatlar
Ключевые слова: изопреновый Каучук (SKI-3, SKIL), Натуральный Каучук (NR),
вулканизаты
Key words: Isoprene Rubber (SKI-3, SKIL), Natural Rubber (NR), vulcanizate
Poliizopren polimerinin monomeri 2-metil-1,3-butadiendir. Monomer məhlulda polimerləşən
zaman 4 izomerik forma yaranır, yəni cis-1,4 əlavəsi, trans-1,4 əlavəsi, 1,2 əlavəsi və 3,4 əlavəsi. Cis
1,4 əlavəsi poliizopren sintetik kauçukunu əmələ gətirir və təbii kauçukun əsas tərkib hissəsidir. Digər
3 formanın yaranması səbəbiylə sintetik kauçukun kütləvi istehsalı bir əsrdən çox müddətə geniş
tətbiq olunmamışdır. 20-ci əsrin ortalarında, stereosesifik katalizatorlar tərəfindən sintetik kauçuk
istehsalı daha da asanlaşdı. Təbii Kauçukun (NR) yüksək mexaniki və elastik xüsusiyyətləri, izopren
sintezi metodlarının inkişafının və sintetik izopren rezininin istehsalının əsas səbəblərindəndir.
Məhlullarda stereospesifik polimerləşmənin yeni mürəkkəb katalizatorlarının tətbiqi NR-nin
quruluşuna və xüsusiyyətlərinə yaxın olan sintetik stereoregular izopren rezininin alınmasına imkan
verdi. Litium katalizatorların tətbiqi cis-1,4 tipli SKIL kauçukların, titan və alüminium törəmələrini
özündə ehtiva edən katalizatorların istehsalı cis-1.4 tipli SKI-3 kauçuklarını əldə etməyə imkan verir.
Sintetik izopren kauçuku polimerin tənzimlənən quruluşu və rezin olmayan komponentlərin daha az
olması və polimer molekul zəncirlərində funksional qrupların olmaması səbəbindən NR-dən
fərqlənir. Sintetik izopren kauçuku məhdud bir molekulyar kütlə paylanmasına malikdir (Mw / Mn =
1,2). Bu səbəbdən poliizoprenin emalı çətin deyil. Qarışıqlarda poliizoprenin uyğunluğu təbii rezinlə
müqayisədə yüksəkdir. Poliizopren etilen-propilen-dien monomeri (EPDM) və stirol-butadien
kauçuku (SBR) məhlulu ilə uyğun qarışıqlar yarada bilər. Poliizopren-SBR qarışıqları poliizoprenə
nisbətən istilik artımında azalma olduqda daha yaxşı dartılmaya və cırılmaya davamlılıq və
möhkəmlik nümayiş etdirir. Sürətli vulkanlaşmış etilen-propilen-dien monomerinin iştirakı ilə
poliizopren qarışığı, ozona qarşı yüksək müqavimət, zərbəyə davamlılıq və EPDM kauçuku üçün
xarakterik olmayan adgeziya xüsusiyyətlərinə malikdir. Saxlama və emal zamanı yaşlanmadan
qorumaq üçün SKI-3 kauçukları yaşlanmaya qarşı maddələrlə doldurulur. Bu zaman rəngsiz
maddələr, məsələn, 2,6-di-üçlü-butil-4-metilfenol və ya rəngləyici maddələr, məsələn, fenil-β-naftilamin və difenil-n-fenilenediamin istifadə edilə bilər. Kauçukun adı rəngsiz qocalma əleyhinə
stabilizatorlardan istifadə edərkən SKI-3S şəklində göstərilir. . Poliizopren vulkanizatları tibbi
avadanlıq, ayaqqabı altlığı, uşaq şüşəsi üçün rezin başlıq (sosqa), şinlər, elastik filmlər, oyuncaqlar
və qolf topu və ya toxuculuq üçün iplər kimi bir çox sahədə tətbiq tapır. [1-5]
SKI-3 markalı izopren kauçuku verilən konsentrasiyalarda istehsal olunur və birinci qrup SKI-3
rezin üçün konsentrasiya 71-85 şərti vahid və 2-ci qrup üçün 50-60 ş.v təşkil edir. Təbii rezindən
fərqli olaraq, izopren kauçuku əvvəlcədən plastikləşdirməyə ehtiyac duymur və onun plasto-elastik
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xüsusiyyətləri təbii rezin xüsusiyyətlərinə uyğundur. Bununla birlikdə, izopren rezininin emalı
zamanı destruksiya meylinə görə qarışdırma, istiləşmə və formalaşma proseslərinin temperatur
rejiminə ciddi nəzarət etmək lazımdır. İzopren kauçuku qarışıqlarının əsas çatışmazlığı, izoprendən
hazırlanan rezin qarışıqların molekulyar quruluşu və molekulyar kütlə paylanması ilə əlaqəli az
kogeziya xassəsidir. Beləliklə, təbii kauçuk əsasında hazırlanmış rezin qarışığının zərbəyə
davamlılığı 1,5-2 MPa, SKI-3 0.2-0.4 MPa təşkil edir və bu dəyər SKIL kauçukunda daha azdır. Buna
görə də, SKI-3 əsasında formasız, yapışqan və digər məhsullar hazırlayarkən, onun qarışıqlarının və
yarımfabrikatların adgeziya qabiliyyəti xeyli yüksəkdir, karkas quruluşu qeyri-adekvatdır, axma qabiliyyətinə görə nəqliyyat və saxlama problemləri yaranır. Yüksək elastik bərpası və kiçik kogeziya
xüsusiyyətləri səbəbiylə litium katalizatorlarının iştirakı ilə alınan kauçukuun emalı çox çətindir. [610]
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Резюме
Рахимова Сабина Акиф кызы
Полиизопреновый каучук
Производство полиизопренового каучука стало широко распространенным и несложным
благодаря стереоспецифическим катализаторам. В то время как изопреновый каучук
перерабатывается, из-за его склонности к разрушению температурные режимы процессов
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смешивания, нагрева и формования должны тщательно контролироваться. В настоящее время
полиизопреновые вулканизаты используются в различных областях, требующих хорошей
упругости, низкого набухания в воде, высокой прочности на разрыв смолы, хорошей
клейкости и высокой прочности на растяжение в горячем состоянии. Кроме того, они
обладают высокими диэлектрическими свойствами и устойчивостью к термоокислительному
старению. Полиизопреновые вулканизаты находят применение во многих областях резиновых
изделий, таких как медицинское оборудование, подошвы для обуви, соски для детских
бутылочек, шины, эластичные пленки, игрушки и нити для мячей для гольфа или текстиля.

Summary
Rehimova Sebine Akif
Polysized rubber
Polyisoprene rubber production became widely spread and uncomplicated by the stereospecific
catalysts. While isoprene rubber is processing, because of its tendency to be destructed, the
temperature regimes of mixing, heating and forming processes should be controlled closely.
Polyisoprene vulcanizates are currently being used in a variety of applications requiring good
resilience, low water swell, high gum tensile strength, good tack and high hot tensile strength. In
addition, they have high dielectric properties and heat-oxidation aging resistance. Polyisoprene
vulcanizates finds uses in many fields of rubber applications such as medical equipment, shoe soles,
baby bottle nipples, tires, elastic films, toys and threads for golf balls or textiles.
Rzayeva Afaq Aydın qızı
Bakı Mühəndislik Universiteti
AZƏRBAYCAN ƏRAZİSİNDƏ AĞIRİYLİ ARDIC (JUNİPERUS FOETİDİSSİMA WİLLD)
SENOPOPULYASİYALARININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Açar sözlər: ontogenez, ardıc, senopopulyasiya, qiymətləndirmə
Ключевые слова: онтогенез, можжевельник, ценопопуляция, оценка
Key words: ontogenesis, juniper, coenopopulation, assesment
Ağıriyli ardıc respublikamızda yayılmış ardıc növlərindən biri olub iynəyarpaqlılar (Pinopsida)
sinfinin iynəyarpaqlılar (Pinales) sırası, sərvkimilər (Cupressaceae Bartlett) fəsiləsi və ardıckimilər
(Juniperoideae ) yarımfəsiləsinə aiddir [1,3]. Yabanı florada ağıriyli ardıcın (Juniperus foetidissima
Willd) təbii senopopulyasiyaları respublika ərazisində Naxçıvançay hövzəsində, Kiçik Qafqaz
Şəmkir rayonu ərazisində, Dübrar dağının aşağı və orta dağlıq qurşağında, Qobustan ərazisində və
Turyançay Dövlət Təbiət Qoruğu ərazisində qeydə alınmışdır [2].
Naxçıvançay hövzəsində dəniz səviyyəsindən 600-1000 m yüksəklikdə yayılmış SP1
cenopopulyasiyası ətraf ərazilərdən təcrid olunmuşdur.
SP2 senopopulyasiyası Azərbaycan Respublikasının şimal-qərbindəki Kiçik Qafqaz bölgəsində
müşahidə olunur və yüksək antropogen təzyiqə məruz qalır.
SP3 Dübrar dağında yaxşı təcrid olunmuş əraziləri tutur. Antropogen amilin təsiri burada orta
səviyyədədir.
SP4 Qobustanda antropogen amilin çox yüksək təsiri və qida maddələri olduqca az olan torpaq
şəraitində çox kiçik bir ərazidə dəniz səviyyəsindən 450-500 m yüksəkdə yerləşir.
Yüksək izolyasiya faizi ilə fərqlənən SP5 senopopulyasiyası Turyançay Dövlət Təbiət qoruğunun
ərazisini əhatə edir. Respublikada təbii halda çox kiçik ərazidə yayılmış Juniperus foetidissima Willd
növlərinin ekoloji- ontognenetik vəziyyətini qiymətləndirmək üçün tərəfimizdən ontogenetik spektr
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qurulmuşdur və bu spektr cədvəl 4.6-da ( cədvəl 4.6) göstərilmişdir. Ontogenetink spektrda ayrı ayrı
yaş qruplarına aid individuumların sayı, senopopulyasiyanın yaş (Δ) və effektivlik indeksi (ω )
hesablanmışdır[4,5]. Delta – omeqa modelinə əsasən senopopulyasiyanın ekoloji vəziyyəti
qiymətləndirilmişdir. Alınan nəticələrə əsasən orta dağlıq qurşaqda yayılmış SP3 cenopopulyasiyasından başqa bütün ağıriyli ardıc senopopulyasiyaların keçid tipli olduğunu görmək olar.
Dubrar bölgəsində qeydə alınmış gənc senopopulyasiyalar (Δ = 0.30) son illərdə kənd bölgələrinə
təbii qazın verilməsi və yerli sakinlər tərəfindən meşələrin qırılmasının qarşısının alınması
nəticəsində bitki örtüyünün təbii özünübərpa prosesinin davam etməsinin əlamətidir.
Cədvəl 4.6
Ayrı-ayrı ontogenetik mərhələlərə aid individuumların sayı, senopopulyasiyaların yaş və effektivlik
indeksinin hesablanması
Ontogenetik mərhələlər
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Резюме
Рзаева Афаг Айдын кызы
Оценка сенопопуляций редких и находящихся под угрозой видов, распространенных по
всей стране, очень актуальна с точки зрения защиты флоры. Представленная в этом отношении
научная работа посвящена экологической оценке ценопопуляций можжевельника пахучего
(Juniperus foetidissima Willd), включенной в Красную книгу Азербайджана.
Summary
Rzayeva Afag Aydin
Assessment of cenopopulations of rare and threatened species distributed throughout the country
is very relevant issue for wild flora protection. The presented scientific work is devoted to the
environmental assessment of cenopopulations of Juniperus foetidissima Willd included to the Red
Book of Azerbaijan.
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Salayeva Nərmin Natiq qızı
Lənkəran Dövlət Universiteti
KARDİOMİOPATİYA DİAQNOZLU PASİENTDƏ FABRİ İRSİ XƏSTƏLİYİN
MOLEKULYAR-GENETİK DİAQNOSTİKASI
Açar sözlər: fabri, irsi xəstəlik, mutasiya, gen, ferment, lizosom
Ключевые слова: фабри, наследственная болезнь, мутация, ген, фермент, лизосома
Key words: fabry, inherited disease, mutation, gene, enzyme, lysosome
Fabri (Anderson-Fabri xəstəliyi, irsi distonik lipoidoz və s.) lizosom mubadilə xəstəliyi olaraq
orfan (nadir) xəstəliklər qrupuna aiddir.İrsiyyət tipi X-cinsi xromosomla ilişikli dominantdır. Xəstəlik
qadınlarda natamam penetrantlığa malikdir (1,səh.22-25).
Fabri 60 lizosom toplam xəstəliklərindən biridir.Xəstəlik sfinqolipidozların mübadiləsinin
pozulmasından əmələ gəlir və geniş klinik simptomlar spektrinə malikdir.Əsasən xəstəlik zamanı bir
orqan zədələnir, ürək və ya böyrəklərdə problem yaranır. 95% halda xəstəlik defekt genin kişilərə
anadan, qadınlara ata və ya anadan verilməsindən baş verir. 5% halda de novo baş vermiş mutasiya
xəstəliyə səbəb olur.Xəstənin valideynlərində Fabri xəstəliyinin patoloji geninin olmaması pasientdə
xəstəliyi istisna etmir (2,səh.4-6).
Fabri xəstəliyinin klinikasını müəyyənləşdirən GLAgeni X-cinsi xromosomun uzun çiynində Хq
22 hissəsində yerləşir. GLAgeniα-qalaktozidaza fermentini kodlaşdırır (2,səh.88-89).
Fabri xəstəliyinin təsadüf edilmə tezliyi yenidoğulmuşlarda 1:4000-1:120000 bərabərdir. Qoşe
lizosom mübadilə xəstəliyindən sonra Fabri xəstəliyi təsadüf edilməsinə görə bütün insan
populyasiyalarında ikinci yerdədir.Avstraliyada kişi əhalisində – 1:1170000,Niderlandda -1:476000
və ABŞ-da – 1:40000-60000 bərabərdir(3,səh.21-23).
Fabri xəstəliyinin klassik və qeyri klassik formaları müəyyən edilmişdir.Kişilərdə adətən
xarakterik akromeqaliyalı fenotip, ovucun içində, ayaqların altında ağrı, tez yorulma, tər ifrazının
pozulması və fiziki qeyri dözümlülük müşahidə olunur. Xəstəliyin erkən diaqnostik əlaməti dəridə
qırmızı-bənövşəyi ağrılı angiokeratomanın olmasıdır. Həmçinin ürəyin və böyrəklərin funksiyası
pozulur. Xəstələrdə psixoemasional pozulmalar və eşitmənin zəifləməsi hallarına təsadüf edilir
(2,səh.18-20).
Qeyd edilməlidir ki, Azərbaycan Respublikasının əhalisində Fabri xəstəliyi diaqnostika
olunmamış, genetikası tədqiq edilməmişdir.
İşin məqsədi kardioloji xəstələr arasında Fabri xəstəliyinin skrininqini aparmaq və aşkar edilmiş
xəstədə GLA geninin molekulyar tədqiqinin aparılması olmuşdur.
18 kardioloji xəstənin qanında (8 qadın və 10 kişi) α-qalaktozidaza və lyso-Gb3
(qlobotriazilsfinqozin) fermentlərinin aktivliklərinin skrininqi aparılmışdır. Skrininq məqsədilə
fluorimetrik metoddan, maye xromatoqrafiyadan və mass-spektrometriyadan istifadə edilmişdir.
Fabri xəstəliyinin molekulyar-genetik diaqnostikası MLPA (multiplex legation-dependent probe
amplification) MRC-Hollandiya istehsalı olan SALSA MLPA probemix P034-B2/p035-B1
nümunələrindən istifadə edilmişdir. Metodun istifadəsilə GLA geninin daxilində mövcud mutasiyanı
testləşdirmək mümkün olmuşdur (metod CENTOGENE laboratoriyasında işlənib hazırlanmışdır,
Rostok ş., Almaniya).
İki qadında fermentlərin defisiti aşkar edilmişdir.Α-qalaktozidaza və lyso-Gb3 (qlobotriazilsfinqozin) fermentlərinin aktivlikləri0,8-0,9mmol/l/s olmuşdur (norma-≥15,3mmol/l/s). Massspektrometriya metodu iləliso-Gb3 fermentinin miqdarının artması – 106,0-108 nq/mlmüşahidə
edilmişdir (norma - ≤ 1,8 nq/ml).
Molekulyar-genetik analiz hər iki pasientdə GLA geninin beşinçi intronunda 801+3A>G
mutasiyası identifikasiya edilmişdir. GLA geninin beşinçi intronunda baş vermiş 801+3A>G
mutasiyası donor splaysing sahəsini pozur. Mutasiyanın bu növü Fabri xəstəliyinin səbəbkarı kimi
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elmə məlumdur.Centogene laboratoriyasının klassifikasiyasına əsasən bu mutasiya patogen kimi
qeydə alınmışdır (Shabbeer et al., 2006).
Beləliklə, ilk dəfə olaraq Respublika əhalisində kardioloji xəstələrdə α-qalaktozidaza və lysoGb3 fermentlərinin skrininqi aparılmış iki qadında Fabri xəstəliyinin heteroziqot irsiyyət tipi aşkar
edilmişdir.Molekulyar-genetik analiz hər iki pasientdə GLA geninin beşinçi intronunda 801+3A>G
mutasiyasını identifikasiya etmişdir.
Ədəbiyyat
1.Forhaw-Hulme S. The use of Fitbit data in monitoring the improved functioning and quality of
a case of Fabry disease. 15TH ANNUAL WORD Symposium February 4-6,2019, p.65.
2.Hamed A. Measurement properties of the Fabry Disease Patient Reported Outcome (FD-PRO),
a new instrument to measure symptoms in Fabry disease. 15 TH ANNUAL WORD Symposium
February 4-6,2019, p.105.
3.Turk F.E. Lipidomics in translational research and clinical relevance for the identification of
biological fluids sphingolipids biomarkers for Fabry. 15 TH ANNUAL WORD Symposium February
4-6,2019, p.44.
Резюме
Салаева Нармин Натиг кызы
Молекулярно-генетический анализ наследственной болезни фабри у пациентob с
кардиомиопатией
Впервые в Азербайджанской Республике у больных с кардиомиопатией проведен
скрининг ферментовα-галактозидаза иlyso-Gb3. У двух женщин выявлена болезнь Фабри в
гетерозиготном состоянии. Молекулярный анализ у обеих пациенток идентифицирована
мутация801+3A>G в пятом интроне генаGLA.
Summary
Salayeva Narmin Natiq
Molecular genetic analysis of inherited fabry disease forpatients with cardiomiopathy
For the first time in Azerbaijan Republic screening of α-galactosidase and lyso-Gb3 enzymes
was carried out for patients with cardiomyopathy. Fabry disease in heterozygous state was identified
in two women. Molecular analysis for the two patients has revealed a mutation 801+3A>G in intron
5 of GLA gene.
Səfərova Qəmər Niyaz qızı
Bakı Dövlət Universiteti
BƏRK BUĞDA NÜMUNƏLƏRİNDƏ BİOMORFOLOJİ ƏLAMƏTLƏR ARASINDA
KORRELYASİYA ƏLAQƏLƏRİ
Açar sözlər: bərk buğda, biomorfoloji əlamətlər, korrelyasiya əlaqəsi
Ключевые слова: твердая пшеница, биоморфологические признаки, корреляция
Key words: durum wheat, biomorphological signs, correlation
Giriş: Əhalini ərzaqla, heyvandarlığı yemlə və sənayeni xammalla təmin etmək üçün dənli taxıl
bitkilərinin əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Botaniki növmüxtəlifliyi, ekotip, sort və formaların sayına,
morfofizioloji əlamət və adaptivlik potensialına görə də yumşaq buğdadan sonra bərk buğda ikinci
yeri tutur (4, səh. 92-96). Payızlıq buğda məhsuldar və yüksək keyfiyyətli dənli taxıl bitkisidir. Yer
kürəsində taxıl istehsalını artırmaq müasir dövr üçün ən vacib problemlərdən biridir.
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Buğda bitkisinin bir sıra məhsuldarlıq əlamətləri ilə digər əlamətləri arasında olan asılılıq elmi
tədqiqatlarda daima maraq obyekti olmuşdur. Hansı əlamətin bitkinin məhsuldarlığına daha çox təsir
etməsi, ona təsir etməklə məhsuldarlığın artırılmasına nail olmaq mümkündür. Bəzi tədqiqatlarda
məhsuldarlıq ilə məhsuldar gövdələrin sayı arasında, həmçinin əsas sünbüldəki dənin kütləsi əlaməti
ilə əsas sünbüldəki dənlərin sayı əlaməti arasında da müsbət yüksək əhəmiyyətli asılılıq olduğu qeyd
edilmişdir (5, səh. 142-146). Digər tədqiqatlarda məhsuldarlığın artmasının dən sayının artması ilə asılı
olduğu qeyd etmişlər (6, p. 22-26). Buna baxmayaraq, bəzi tədqiqatçılar suvarılan şəraitdə yetişdirilən
buğdaların məhsuldarlığının artmasında dənin kütləsinin də təsiri olduğunu qeyd etmişlər (1, p. 167-170).
Bir qrup tədqiqatçılar isə məhsuldarlığa təsir edən əlamətlər kimi əsas sünbüldəki dənin sayı, kütləsi və
1000 dənin kütləsi olmasını qeyd edir və bu əlamətlərin bir sıra faktorlardan, əsasən nümunələrin bioloji
və irsi xüsusiyyətlərindən, iqlim şəraitindən asılıdır. Sünbüldəki dənin sayı və kütləsi çox dəyişkən əlamət
hesab edilir (2, səh. 27-32). Tədqiqatçılar sünbüldəki dənlərin sayı ilə məhsuldarlıq arasında yüksək və
müsbət asılılıq olub, buğda məhsuldarlığını artırmaq üçün sünbüldəki dənlərin sayını və məhsuldarlıq
indeksini artırmaq üçün də bitki boyunu qısaltmaq lazım olduğunu qeyd etmişlər (3, səh.1-12).
Material və metodlar: 69 payızlıq bərk buğda genotipi AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun
Abşeron bazasında Randomizasiya əsasən əkilmişdir. Seçilmiş nümunələrdə bitkinin boyu (BB),
məhsuldar gövdələrin sayı (MGS), sünbülün uzunluğu (SU), sünbülcüklərin sayı (SS), əsas sünbüldə
dən sayı (ƏSDS), əsas sünbüldə dən kültəsi (ƏSDK), digər sünbüldə dən kütləsi (DSDK), bir bitkinin
dən kütləsi (BBDK), 1000 dənin kütləsi (1000DK) kimi biomorfoloji əlamətlər ölçülmüş və həmin
əlamətlər arasında SPSS proqramı vasitəsilə korrelyasiya əlaqəsi öyrənilmişdir.
Nəticələr və onların müzakirəsi: Tədqiqatişində korrelyasiya əmsalı (r) bütün əlamətlər üçün
hesablanmış, aşağıdakı cədvəldə öz əksini tapmışdır. Bəzi əlamətlər arasında 5 % (*), bəzilərində isə
1% ehtimal asılılıq olanlar (**) qeyd edilmişdir.
Cədvəl
Bərk buğda nümunələrinin biomorfoloji əlamətləri arasında korrelyasiya əlaqəsi
BB
MGS
SU
SS
ƏSDS

MGS
,017
0,889
1

SU
-0,056
0,646
0,029
0,815
1

SS
0,225
0,063
-0,184
0,131
0,141
0,249
1

ƏSDS
0,298*
0,013
-0,097
0,428
0,272*
0,024
,471**
,000
1

ƏSDK
DSDK
BBDK

ƏSDK
0,262*
0,030
0,086
0,484
0,319**
0,008
-0,024
0,842
0,457**
0,000
1

DSDK
0,261*
0,030
0,358**
0,002
0,157
0,197
-0,050
0,682
0,475**
0,000
0,681**
,000
1

BBDK
0,300*
0,012
0,332**
0,005
0,183
0,132
0,087
0,475
0,576**
0,000
0,753**
0,000
0,957**
0,000
1

1000DK
-0,048
0,693
0,337**
0,005
-0,014
0,912
-0,354**
0,003
-0,294*
0,014
0,510**
0,000
0,423**
0,000
0,441**
0,000

Cədvələ nəzər saldıqda məlum olur ki, korrelyasiya bitkinin boyu (BB) ilə əsas sünbüldə dən
sayı (ƏSDS), əsas sünbüldə dən kültəsi (ƏSDK), digər sünbüldə dən kütləsi (DSDK), bir bitkinin dən
kütləsi (BBDK) arasında, sünbülün uzunluğu ilə əsas sünbüldə dən sayı (ƏSDS) arasında, əsas
sünbüldə dən sayı (ƏSDS) ilə 1000 dənin kütləsi (1000DK) arasında korrelyasiya əlaqəsi mövcuddur.
Yüksək əhəmiyyətli əlaqə məhsuldar gövdələrin sayı (MGS) ilə digər sünbüldə dən kütləsi
(DSDK), bir bitkinin dən kütləsi (BBDK) və 1000 dənin kütləsi (1000DK) arasında, sünbülün
uzunluğu (SU) ilə əsas sünbüldə dən kültəsi (ƏSDK) arasında, sünbülcüklərin sayı (SS) ilə əsas
sünbüldə dən sayı (ƏSDS) və 1000 dənin kütləsi (1000DK) arasında, əsas sünbüldə dən sayı (ƏSDS)
ilə əsas sünbüldə dən kültəsi (ƏSDK), digər sünbüldə dən kütləsi (DSDK) və bir bitkinin dən kütləsi
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(BBDK) arasında, əsas sünbüldə dən kültəsi (ƏSDK) ilə digər sünbüldə dən kütləsi (DSDK), bir
bitkinin dən kütləsi (BBDK) və 1000 dənin kütləsi (1000DK) arasında, digər sünbüldə dən kütləsi
(DSDK) ilə bir bitkinin dən kütləsi (BBDK) və 1000 dənin kütləsi (1000DK) arasında, bir bitkinin
dən kütləsi (BBDK) ilə 1000 dənin kütləsi (1000DK) arasında müşahidə edilmişdir.
Ədəbiyyat
1. Burke J.J., Identification of Genetic Diversity and Mutations in Higher Plant Acquired
Thermotolerance // Plant. Physiol., 2001, v. 112, p. 167-170
2. Cəfərova R.H., Abbasov M.Ə., Rzayev S.P. Azərbaycanın bərk buğda nümunələrinin
morfoloji və bioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi // AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun elmi
əsərləri, 2009, I cild, s. 27-32
3. Mustafa Yorgancilar, Enes Yakişir, Münüre Tanur Erkoyuncu, Moleküler Markörlerin Bitki
İslahında Kullanımı // Journal of Bahri Dagdas Crop Research, 2015, v. 4, s.1-12
4. Rüstəmov X.N., Z.İ.Əkpərov, М.Ə.Abbasov, Ş.F. Məmmədova. Azərbaycanın yerli bərk
buğda (T.durum Desf.) genofondunun aqrobioloji əlamətlərinin öyrənilməsi // ƏETİ-nin elmi əsərləri
məcmuəsi, 2017, XXVIII cild, s. 92-96
5. Səidova S.V., Hacıyev E.S., Ocaqi C.M., Abbasov M.Ə., Payızlıq yumşaq buğda (T.aestivum
L.) nümunələrinin morfoloji əlamətlər əsasında qiymətləndirilməsi // AMEA Genetik Ehtiyatlar
İnstitutunun elmi əsərləri. 2015, V cild, s. 142-146
6. Shufang, G., Huijuan, F.U., Jingang, W., ISSR analysis of M1 generation of Gladiolus
hybridus Hort treated by EMS. Journal of Northeast Agricultural University. 2010, v. 17(2), p. 22-26
Резюме
Сафарова Гaмар Нияз кызы
Корреляция между биоморфологическими признаками образцов твердой пшеницы
В исследованных образцaх твердых сортов пшеницы были изучены такие биоморфологические признаки как высота проростков и колоса, количество плодовых стеблей,
колосков, зерен в основном колосе, масса одного растения и тысячи зерен в основном колосе.
Summary
Safarova Gamar Niyaz
Correlation relations between biomorphological signs in durum wheat patterns
The samples of solid wheat used in the study were plant height, number of fruit stems, length of
spikes, number of spikes, number of spikes, mass from main spikes, weight of one plant, mass of
1000 ms. 1 and 5% probabilities were selected.
Şirinova Şəms Rəcəb qızı
Sumqayıt Dövlət Universiteti
DİALKİLSİLANLARIN METİLALLİLASETİLENİLKARBİNOLUN
-SİANETİL EFİRİNƏ KATALİTİK BİRLƏŞMƏ REAKSİYASININ TƏDQİQİ
Açar sözlər: silisiumüzvi polimerlər, polisiloksan kauçuku, siantərkibli, monomer, polimer,
silisiumüzvi mono- və dinitrillər, katalizator, udma zolağı, modifikator
Ключевые слова: кремнийорганические полимеры, полисилоксановый каучук, циансодержащие, мономер, полимер, кремнийорганические нитрилы, катализатор, полоса поглощение,
модификатор
Key words: organosilicon polymers, polysiloxane rubber, cyanide, monomer, polymer,
organosilicon mono- and dinitriles, catalyst, absorption band, modifier
Son dövrlərdə fotohəssas, yüksək fiziki-mexaniki, termiki, adgeziya və örtükəmələgətirmə
xassələrinə malik yeni polimer kompozisiya materiallarının hazırlanması olduqca aktual
məsələlərdən birinə çevrilmişdir [1, səh. 423].
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Bu baxımdan molekulunda kifayət qədər yüksək polyarlığa malik nitril qrupu olan silisiumüzvi
doymamış birləşmələrin sintezi və xassələrinin öyrənilməsi sahəsində aparılan tədqiqatlar böyük
nəzəri və praktiki əhəmiyyətə malikdir. Bu birləşmələr yüksək temperatura, şaxtaya, yağlara və
benzinə, aqressiv mühitlərə qarşı davamlı, eləcə də adgeziya qabiliyyətli polimer kompozisiya
materiallarının alınması üçün monomer kimi istifadə olunurlar [2, səh. 9].
Silisiumüzvi nitrillərin əhəmiyyəti həm də onunla müəyyən olunur ki, onların molekulunda olan
Si−H və −C≡N qrupları olduqca yüksək reaksiya qabiliyyətinə malikdir. Bu da onlar üzərində müxtəlif kimyəvi çevrilmələr aparmaqla silisiumun yeni sinif karbo- və heterofunksional törəmələrini
almağa imkan verir [3, səh. 1014].
Deyilənlər nəzərə alınaraq, doymamış silisiumüzvi nitrillərin sintezi və xassələrinin öyrənilməsi
sahəsindəki tədqiqatlarımızı davam etdirərək [5, səh. 80], CH2=CH- və −C≡C− rabitələrinin nisbi
reaksiya qabiliyyətlərini təyin etmək məqsədi ilə metilallilasetilenilkarbinolun -sianetil efiri
heksaxloroplatinat turşusu iştirakında dialkilarilsilanlarla hidrosililləşdirilmişdir. Müəyyən
edilmişdir ki, tədqiq olunan reaksiya selektiv olaraq −C≡C− rabitəsi üzrə gedir və dien sıra
silisiumüzvi doymamış nitrillərin alınması ilə nəticələnir:

OH

H
N

+ H

CH3

Si

H

H2PtCl6 6H2O

H
OH

(1)
N

H

SiRR1 CH3

R=CH3, R1=C2H5 (I), C3H7 (II), C4H9 (III), C5H12 (IV); R=R1=C2H5 (V).
Yeni sintez edilən birləşmələrin təmizliyi NTX (benzol:dixloretan:sirkə turşusu = 15:6:3.5
sistemi, adsorbent KSK markalı silikogel, aydınlaşdırıcı UB-şüalar, Rf=0.78) üsulunun, tərkibi və
quruluşu isə müasir fiziki-kimyəvi analiz üsullarının köməyi ilə təyin edilmişdir. Məsələn,
dietilsilanın metilallilasetilenilkarbinolun -sianetil efirinə birləşmə məhsulu olan V silisiumüzvi
doymamış nitrilin İQ-spektrində müvafiq olaraq –C≡N, –Si-H və –C=C– rabitələrinin valentlik
rəqslərini səciyyələndirən dalğa ədədi 2260, 2125 və 1605 sm-1 olan udma zolaqları vardır. –C≡C–
rabitəsinə məxsus udma zolağı isə araşdırılan spektrdə müşahidə edilmir. Bu onu göstərir ki,
dialkil(aril)silanlar tədqiq olunan doymamış nitrilə –C≡C– rabitəsi üzrə birləşirlər 4, səh. 182.
Qeyd etmək lazımdır ki, reaksiyada yalnız bir Si-H rabitəsi iştirak edir və reaksiya məhsulu kimi
molekulunda yüksək reaksiya qabiliyyətli Si-H rabitəsi olan dien sırası silisiumüzvi doymamış
nitrillər əmələ gəlir. Bu da Si-H rabitəsinin müxtəlif kimyəvi çevrilmələri hesabına yeni sinif
silisiumüzvi birləşmələrin sintezinə imkan verir.
Tədqiqat işində onların bu xassəsindən istifadə edilərək 4-dietilsilil-6-(21-sianetoksi)-1,4heptadienin (V) heksaxlorplatinat turşusu iştirakında propargilqlisidil efiri ilə qarşılıqlı təsirindən
79.9% çıxımla VI dien sırası silisiumüzvi doymamış epoksinitril alınmışdır:
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Sintez olunan VI birləşmələrin İQ-spektrində müvafiq olaraq ikiqat rabitəyə, karbonil və nitril
qruplarına və oksiran həlqəsinə məxsus dalğa ədədləri 1610, 1615, 1735, 2250, 2256 və 3060 sm-1
olan udma zolaqları vardır.
Yeni sintez olunan silisiumüzvi doymamış epoksinitril laboratoriya şəraitində ED-20 markalı
sənaye epoksidian qatranına modifikator kimi sınaqdan keçirilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, VI
birləşmənin qatranın tərkibinə 20 kütlə hissə miqdarında əlavə edilməsi modifikasiya olunmuş
qatranın fiziki-meхaniki və dielektrik хassələrini хeyli dərəcədə yaхşılaşdırır. Belə ki, modifikasiya
edilmiş qatranın termiki davamlığı 25 0C, qırılmaya qarşı möhkəmlik həddi 75 kqs/sm2, nisbi uzanma
qabiliyyəti isə 7.3% yüksəlir. Modifikasiya olunmuş qatranın dielektrik хassələri də modifikasiya
olunmamış qatrana nəzərən götürüldükdə nəzərəçarpacaq dərəcədə yaхşılaşır.
Beləliklə, aparılan sınaq təcrübələrinin nəticəsinə əsaslanaraq qeyd etmək olar ki, sınaqdan keçirilən silmsiumüzvi doymamış epoksinitril kifayət qədər yüksək modifikasiya qabiliyyətinə malikdirlər. Onun əsasında hazırlanmış kompozisiya praktiki əhəmiyyətli qatran kimi istifadə oluna bilər.
Ədəbiyyat
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vol. 204, p. 1014.
4. Казицына Л.А., Куплетская И.Б. Применение УФ-, ИК- и ЯМР-спектроскопии в
органической химии. М.: Высшая школа, 1971, 263 с.
5. Şirinova Ş.R. Dialkil(aril)silanlarin metallil spirtinin -sianetil efirinə katalitik birləşmə
reaksiyasinin tədqiqi. //Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXII Respublika elmi konfransının
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Резюме
Ширинова Шамс Раджаб кызы
Исследование реакции каталитического присоединения диалкилсиланов
к -цианэтиловым эфирам метилаллилацетиленилкарбинола
Исследована реакция каталитического присоединения диалкилсиланов к β-цианэтиловому эфиру метилаллилацетиленилкарбинола в присутствии гексахлорплатиновой кислоты.
Установлено, что исследуемая селективно протекает по −C≡C− связи и приводит к получению
диенсодержащей непредельный кремнийорганический нитрилов. Независимо от природы
органических радикалов связанных с атомом кремния в молекуле диалкилсиланов в реакции
участвует только одна связь Si-H.
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Реакцией синтезированного 4-диэтилсилил-6-(21-цианэтокси)-1,4-гептадиена (V) в
присутствии платинохлористоводородной кислоты с пропаргилглицидиловым эфиром с
высоким выходом получен непредельный диэнсодержаший кремнийорганический
эпоксинитрил который был испытан в качестве модификатора для промышленной
эпоксидной смолы ED-20 в лабораторных условиях, и предложен эффективный модификатор
для эпоксидной смолы.
Summary
Shirinova Shams Rajab
Study of the catalytic addition reaction methylallylacethylene carbinol of dialkylsilanes
to -cyanethyl ethers
The catalytic addition reaction of methylallylacethylene carbinol of dialkylsilanes to -cyanethyl
ethers in the presence of hexachlorplatinate acid was studied. It was found that the investigated
reactions were selectively followed by −C≡C− bond and results are obtained the arganosilicon
unsaturated nitriles. In this reaction only single Si-H bond participates not depending on the nature
of the organic radicals compined with the atom of silicon in the dialkylsilane
It is derived dien unsaturated organosilicon epoxynitriles with high yield from the interaction
of newly synthesized 4- diethylsilyl-6- (2 1- cyanetoxy)-1,4- heptadiene (V) with propargylglycydil
ether in the presence of the hexachlorplatinate acid, was tested as a modifier for industrial epoxy
resin with brand ED-20 in the laboratory and has been proposed.

Şahverdiyev Murad Ağaddin oğlu
Lənkəran Dövlət Universiteti
ÇAY BİTKİSİNİN (CAMELLİA SİNENSİS (L.) KUNTZE) EX SİTU ŞƏRAİTİNDƏ
ÇİÇƏKLƏMƏ VƏ MEYVƏVERMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Açar sözlər: çiçəkləmə, meyvəvermə, ex situ, Camellia sinensis (L.) Kuntze, mayalanma
Ключевые слова: цветение, плодоношение, ex situ, Camellia sinensis (L.) Kuntze,
ферментация
Key words: flowering, fruiting, ex situ, Camellia sinensis (L.) Kuntze, fermentation
Ekoloji amillərdə dəyişikliklərin baş verməsi bitkilərin vegetasiyasının gedişinə, boyatmasına,
çiçəkləmə və meyvə əmələ əmələ gətirməsi prosesinə və məhsuldarlığına təsirsiz ötmür. Bu baxımdan
Lənkəran-Astara bölgəsində yetişdirilən çay bitkisinin yerli ekoloji şəraitdə çiçəkləmə və
meyvəvermə xüsusiyyətlərinin tədqiqi aktual olub günümüzün tələbləri ilə uzlaşır.
Tədqiqat işimizdə məqsəd Lənkəran-Astara bölgəsinin torpaq-iqlim şəraitinə uyğun
rayonlaşdırılmış çay bitkisinin (Camellia sinensis(L.) Kuntze) ex situ şəraitində çiçəkləmə və
meyvəvermə xüsusuyyətlərinin öyrənilməsi olmuşdur. Apardığımız tədqiqat işləri Meyvəçilik və
Çayçılıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun Lənkəran çay filialının sınaq təcrübə zonasında becərlən çay
bitkisinin iki sortu (Azərbaycan №2 və Azərbaycan №4) üzərində aparılmışdır.
Bitkilərin çiçəkləmə fazasına daxil olması onların həm fərdi bioloji xüsusiyyətlərindən, həm də
çiçəkləmə dövründə bitdiyi mühitin ekoloji amillərindən asılıdır (2, səh.138). Bu baxımdan ex situ
şəraitində becərilən çay bitkisi üçün havanın temperaturu, gündəlik işıqlı saatların miqdarı, havanın
nisbi rütübətliliyi və həmçinin lazımi aqrotexniki qulluq əsas faktorlardandır. Bitkilərin çiçəkləmə və
meyvəvermə xüsusiyyətlərinin tədqiqi onların mədəni arealının genişləndirilməsi üçün vacib
şərtlərdəndir. Lənkəran-Astara bölgəsində tədqiqat obyekti kimi götürdüyümüz 9-10 illik çay kolları
üzərində apardığımız müşahidələr zamanı çiçək tumurcuqlarının hava şəraitindən asılı olaraq il boyu
əmələ gəldiyi müşahidə olunsada, bu prosesin iyun-avqust aylarında daha intensiv getdiyi məlum
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olmuşdur. Bölgə ərazisində yetişdirilən çay bitkisi əsasən ömrünün 2 və ya 3-cü ilindən çiçək açsada,
bəzən bu proses ilk dəfə 5-6 illik kollarda müşahidə olunur. Çay kollarında generativ tumurcuqların
çiçəkləmə prosesi zoğların aşağı hissələrindən yuxarı hissələrinə doğru inkişaf edir (3, səh.178).
Müşahidələrin nəticəsi göstərmişdir ki, iyun-iyul aylarında əmələ gələn tumurcuqlardan çiçəyin
əmələ gəlməsi 3-4 ay çəkir, sentyabr-oktyabr aylarında əmələ gəlmiş tumurcuqlardan çiçək əmələ
gəlməsi prosesi bəzən 5 aya qədər uzana bilir. Belə ki,kollar üzərində daha gec (sentyabr-oktyabr
aylarında) əmələ gəlmiş generativ tumurcuqlar bəzən oktyabr-noyabr aylarında çiçəyə çevrilmir və
qışı tumurcuq halında keçirir. Qışın şaxtasından sağ çıxmış generativ tumurcuqlar yazda istilər
düşəndə (mart ayında) çiçəkləyirlər. Lakin, əksər hallarda həmin çiçəklərdə yumurtalığın inkişaf edib
meyvəyə çevrilməsi prosesi müşahidə olunmamışdır. Camellia sinensis bitkisində çiçək açma prosesi
uzun yay günlərində deyil, qısa payız günlərinə təsaduf edildiyindən çay qısa gün bitkisi hesab olunur
(1, səh.179). Çiçək tumurcuqları əksər hallarda səhər saatlarında açılır və iki gün sonra tac ləçəkləri
tökülür (4, səh.13). Əsasən həşaratlar vasitəsiylə çarpaz yolla tozlanan çiçəklərdə cücüləri cəlb etmək
üçün bir sıra uyğunlaşmalar (nektarlıqlar, əlvanləçəklər, yapışqanlı şirəli maddələr) əmələ gəlmişdir.
Tozlanma prosesi həmdə kulək vasitəsiylə çarpaz yolla gedir ki, bunun üçündə çayın çiçəklərində
uyğunlaşmalar (tocuqların sayının çoxluğu, yüngül olması, nahamarlığı və s) müşahidə olunur.
Çiçəyin açılması ilə onun mayalanması prosesi əksər hallarda üç gün müddətində (bəzən 2 günə)
tamamlanır. Bölgə üçün xarakterik payız yağışlarının çay kollarında kütləvi çiçəklənmənin başlanması dövründə intensivləşməsi çiçəklərdə tozcuqların, yumurtalıqların normal yetişməsinə və mayalanma prosesinin gedişinə mənfi təsir göstərməklə onların həyatilik qabiliyyətini xeyli aşağı salır.
Fenoloji müşahidələr zamanı məlum olmuşdur ki, oktyabr-noyabr aylarında mayalanmış və qışı
sükunət halında keçirən yumurtalıqlardan erkən yazda vegetasiyanın intensivləşdiyi dövrdə qutucuq
meyvələr inkişaf etməyə başalyır. İyul ayının birinci on günlüyündən başlayaraq kollar üzərində
çoxlu sayda qutucuq meyvələr müşahidə olunur. Yetişməmiş qutucuq meyvələr əvvəl yaşıl rəngli,
yetişdikdən sonra isə qəhvəyi rəngli olur. Yetişmiş üçyuvalı meyvələri tədqiq edərkən onlarda
toxumların sayının əsasənqutucuqdakı yuvaların sayına uyğun olaraq 3 ədəd olduğu məlum
olmuşdur.Bəzən üçyuvalı qutucuq meyvələrdə toxumlar cüt-cüt inkişaf etdiyindən, toxumların sayı
altı və ya daha çox sayda olur.
Beləliklə, Lənkəran-Astara bölgəsinin torpaq-iqlim şəraitinə uyğun rayonlaşdırılmış çay bitkisinin hər iki sortunun çiçəkləmə və meyvəvermə xüsusiyyətlərini tədqiq edərkən məlum olmuşdur ki, bölgə
ərazisində becərilən Camellia sinensis bitkisi normal çiçəkləyib meyvə verir və bölgənin mövcüd torpaqiqlim şəraitini nəzərə almaqla, becərilən sahələrin arealının genişləndirilməsi məqsə-dəuyğundur.
Ədəbiyyat
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Резюме
Шахвердиев Мурад Агаддин оглы
Чайное растение (Camellia sinensis (L.) Kuntze)
xарактеристики цветения и плодоношения в условиях ex-situ
Изучены цветущие и плодовые особенности чайного растения, выращиваемого в
Лянкяранско-Астаринском регионе. В ходе исследования было выявлено, что в местных
экологических условиях Camellia sinensis нормально цветет и дает плоды.
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Summary
Shahverdiev Murad Agaddin
Theteaplant (Camellia sinensis (L.) Kuntze)
flowering and fruiting characteristics in ex situ conditions
Flowering and fruiting characteristics of tea plant cultivated in Lankaran-Astara region were
investigated. During the study, it was revealed that in local ecological conditions Camellia sinensis
normally blooms and yields fruit.
Tahirli Şəlalə Abid qızı
Lənkəran Dövlət Universiteti
Nİ(II)-QARIŞIQLİQANDLI KOMPLEKS BİRLƏŞMƏLƏRİNİN
SPEKTROFOTOMETRİK TƏDQİQİ VƏ ƏTRAF MÜHİT OBYEKTLƏRİNDƏ TƏYİNAT
METODİKASININ İŞLƏNİLMƏSİ
Acar sözlər: oksimlər, azobirləşmələr, spektrofotometrik, izomolyar seriyalar, StarikBarbanel metodu
Ключевые слова: оксимы, азосоединения, спектрофотометрически, изомолярные серии,
метод Старик-Барбанел
Keywords: ocsims, azocompounds, spectrophotometrical, isomolar series, Staric-Barbanel
method
Ədəbiyyatdan məlumdur ki, nikelin, dəmirin, kobaltın spektrofotometrik təyini üçün müxtəlif
sinif reagentlər məlumdur, bunlardan β-diketonlar, oksimlər, qidrazonlar və azobirləşmələr xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir [1,2].
Ona görə də β-diketonlar əsasında yeni üzvi reagentlərin sintezi, onların analitik imkanlarının
öyrənilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Təqdim olunan işdə benzoilasetilaseton əsasında yeni
azobirləşmə sintez edilmiş, birləşmənin quruluşu müxtəlif fiziki-kimyəvi analiz metodları vasitəsi ilə
dəqiqləşdirilmişdir.
C6H5
C=O
-N=N-CH
C=O

OH
2ON-

CH3

Bu reagentin nikel ionu ilə əmələ gətirdiyi kompleks birləşmə spektrofotometrik tədqiq edilmiş
və bu binar birləşməyə ümumi komponentlərin təsiri aydınlaşdırılmışdır.
Kompleks əmələgəlmənin optimal şəraitini müəyyən etmək üçün reagentlərin qatılığının,
temperaturun, vaxtın binar və qarışıqliqandlı kompleks birləşmələrə təsiri müəyyən edilmişdir.
Izomolyar seriyalar, tarazlığın sürüşməsi və Starik-Barbanel metodu vasitəsi ilə kompleks
birləşmənin tərkibində metal:liqand nisbətləri öyrənilmişdir.
Tədqiq olunan binar və qarışıqliqandlı kompleks birləşmələrin əsas spektrofotometrik
xarakteristikaları cədvəldə göstərilmişdir.
Kompleks

pH

λmax, nm

Δλ , nm

NiR
Ni(II)-R-α,α,-dip
Ni(II)-R-Ed
Ni(II)-R-Fen
Ni(II)-R-DAM
Ni(II)-R-DAFM

6
5
4,5
5
5
5

452
482
478
481
472
495

27
30
26
29
20
15

ε∙10-4
l/mol∙sm
0,875±0,04
1,31±0,03
1,128±0,02
1,205±0,03
1,075±0,03
1,225±0,02
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M:R
1:2
1:2:1
1:2:1
1:2:2
1:2:1
1:2:1

Ber qanununa
tabeçilik, mkq/ml
0,46-2,78
0,13-2,32
0,11-2,32
0,11-2,32
0,23-2,78
0,11-2,32

lg K
8,24±0,04
9,19±0,06
9,23±0,06
9,31±0,04
8,79±0.06
9,73±0,09
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Cədvəldən göründüyü kimi, üçüncü komponentin təsirindən kompleks əmələgəlmə turş mühitə
sürüşür, dalğa uzunluğunda isə batoxrom sürüşmə baş verir. Davamlılıq sabitlərinin və molyar udma
əmsallarının qiymətlərində artım müşahidə olunur.
Kənar ionların və pərdəyicilərin kompleksəmələgəlməyə təsiri öyrənilmiş və Ni2+ ionunun
mürəkkəb obyektlərdə təyini üçün metodika işlənilmişdir.
Ədəbiyyat
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using 1-(2-pyridylazo)-s-diethylaminophenol. Talanta. 19 April 2004. V.62. No. 5. P.971-976.
2. Prasad N.B.L., Hussain Reddy K. Spectrophotometric determination of nickel(II) in aqueous
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Резюме
Тахирли Шалала Абид кызы
Cпектрофотометрическое исследование совместнолигандных комплексных соединенй
Ni (II) и разработка методики назначения в объектах окружающей среды
В данном материале рассматривается синтез азосоединений на основе β-дикетонов, в
частности азосоединений на основе бензоиласетиласетоне, а также изучение спектрофотометрические и другие свойства полученных содеинений.
Summary
Tahirli Shalala Abid
Spectrophotometric investigation of confused complex compounds and development of
destination methodology in environmental objects
In this material there is investigating syntez of azocompounds, based on β-dicetons, in
particular based on bensoilasetilasetone, also the learning of spectrophotometrical and other propeties
of the resulting compounds.
Yusifli Fəridə Xaləddin qızı
Sumqayıt Dövlət Universiteti
BROMTRİXLORMETANIN TSİKLOALKİL ƏVƏZLİ
METİLENDİOKSOLANLARA SƏRBƏST RADİKAL BİRLƏŞMƏSİ
Açar sözlər: bromtrixlormetan, metilendioksolan, monoaddukt
Ключевые слова: бромтрихлорметан, метилендиоксолан, моноаддукт
Key words: bromotrichloromethane, methylenedioxolanes, monoadduct
Bromtrixlormetanın (BTM) doymamış birləşmələrə sərbəst radikal birləşməsi tədqiqatçılar
tərəfindən ətraflı öyrənilmiş və göstərilmişdir ki, reaksiya peroksidlərin və diazobirləşmələrin,
həmçinin oksidləşmə-reduksiya sistemlərinin iştirakında gedir və nəticədə birləşmə məhsulları alınır
[1, səh.86]. İlkin birləşmələr kimi funksional əvəzli olefinlər istifadə edildikdə isə reaksiya
nəticəsində monoadduktlarla bərabər telomer məhsullar da alınır [2, səh. 1264]
Təqdim olunan işdə həm sərbəst radikal addentin, həm də funksional əvəzedicinin təbiətinin
müəyyənləşdirilməsi üçün, BTM-nın tsikloalkiləvəzli metilendioksolanlara I (a-ç) birləşmə
reaksiyası tədqiq edilmişdir. Reaksiya inisiator kimi diazoizoyağ turşusunun dinitrili (DAT)
iştirakında, 343 K temperaturda ilkin komponentlərin 1:1 və 1:10 nisbətində aparılmışdır.
Alınan nəticələr əsasında birləşmə reaksiyasının aşağıdakı sxem üzrə getməsi müəyyənləşdirilmişdir:
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Müəyyən edmişdir ki, əmələ gələn xətti və tsiklik quruluşlu adduktların miqdarları həm ilkin
reagentlər ─ BTM və metilendioksolanın nisbətlərindən, həm də dioksolan həlqəsindəki C2- karbon
atomunda olan əvəzedicilərin təbiətindən asılıdır. İlkin reagentlərin ekvimolyar nisbətlərində xətti quruluşlu
adduktların miqdarı reaksiya məhsullarının tərkibində üstünlük təşkil edir. BTM-nın qatılığının artırılması
ilə reaksiya məhsullarının tərkibində tsiklik, yəni dioksolan həlqəsi olan adduktların miqdarı artır.
Sintez edilmiş adduktların tərkib və quruluşları müasir tədqiqat üsullarının, o cümlədən İQ- və
PMR-spektrlərinin köməyi ilə təsdiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, monoadduktların İQspektrlərində dioksolan həlqəsinin sadə efir qrupları ilə bərabər, karbonil qrupunu xarakterizə edən
1720 sm-1-də intensiv udulma zolağı və eləcə də PMR-spektrlərində 4.25 m.h. karbonil qrupunun
qonşuluğunda yerləşən karbon atomunun protonlarına məxsus sinqlet xarakterli rezonans siqnalları
vardır. Bundan əlavə təcrübi nəticələr göstərdi ki, ilkin komponentlərin nisbətlərindən asılı olmayaraq
birləşmə reaksiya 1-2 saat müddətində başa çatır.
Müəyyən edilmişdir ki, alınan tsiklik və xətti quruluşlu adduktların miqdari nisbətləri
reaksiyanın temperaturundan və aparılma müddətindən asılı olmayıb, yalnız ilkin reagentlərin
nisbətlərindən asılıdır.
Ədəbiyyat
1.Фрейдлина Р.Х., Величко Ф.К., Здотский С.С., Рахманкулов Д.Л., Терентьев А.Б.
Радикальная теломеризация. М.: Химия, 1988, 279 с.
2. Гулиев А.М., Касимова С.П., Лемешев А.Н., Нефедов О.М. Алкенилциклопропаны в реакциях присоединения. IV. Теломеризация этоксикарбонилзамещенных винилциклопропанов
бромтрихлорметаном // Ж. орг. Химии, 1990, т.26, №6, с.1261-1269
Резюме
Юсифли Фарида Халаддин кызы
Свободнорадикальное присоединение бромтрихлорметана к циклоалкилзамещенным
метилендиоксоланам
Осуществлено свободнорадикальное присоединение бромтрихлорметана к циклоалкилзамещенным метилендиоксоланам. Изучено влияние различных параметров на состав и
соотношение образующихся линейной и циклолинейной структуры.
Установлено, что протекание реакции в том или ином направлениях влияет соотношение
исходных реагентов.
Summary
Yusifli Farida Khaladdin gizi
Free radical addition of bromotrichloromethane to cycloalkylsubstituted
methylenedioxolanes
The free radical addition of bromotrichloromethane to cycloalkylsubstituted methylenedioxolanes has been carried out. The influence of various parameters on composition and ratio of
forming linear and cyclolinear structure has been studied.
It has been established that the reaction behavior in one or another direction influences on ratio
of the initial reagents.
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Zərgərova Sevda Hüseyn qızı
Bakı Ali Neft Məktəbi
HEKSADESİLAMİN VƏ PROPİLEN OKSİDİ ƏSASINDA YENİ SƏTHİ-AKTİV
MADDƏLƏRİN ALINMASI VƏ XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
Açar sözlər: heksadesilamin, propilen oksidi, səthi-aktiv maddə, neftyığma
Ключевые слова: гексадециламин, оксид пропилена, поверхностная активность,
нефтесобирание
Key words: hexadecylamine, propylene oxide, surface activity, petrocollecting
Dünyanın ekoloji problemləri, xüsusilə su hövzələrinin təmizlənməsi tədqiqatçıların hər zaman
maraq dairəsindədir. Neft və neft məhsulları ilə örtülmüş nazik neft təbəqələrinin yığılması üçün
səthi-aktiv maddələrin (SAM) istifadəsi il-ildən artmaqdadır [1].
Hazırkı işdə heksadesilaminlə propilen oksidi arasında reaksiya 14-15 saat ərzində 140-150oC
temperaturda aparılmışdır. Katalizator olaraq KOH-ın suda 40%-li məhlulundan istiadə edilmişdir [2,
3]. Reaksiya sxemi aşağıdakı kimidir:

burada n=m+k.
Aparılan iki fərqli təcrübələrdə istifadə olunan propilen oksidinin miqdarından asılı olaraq
oksipropilləşmə dərəcəsinin (n) qiyməti 2.28 və 3.79 olaraq müəyyən edilmişdir. Sintez olunan
oliqomerlər maye halda qəhvəyi rəngdədir. Hər iki oliqomerin tərkibi və quruluşu İQ-spektroskopiya
üsulu ilə tədqiq edilmişdir. Maddələrin sıxlığı, həlledicilərdə həllolma qabiliyyəti, dinamik və
kinematik özlülükləri tədqiq edilmişdir.
Oliqomerlərin səthi-aktivliyini öyrənmək məqsədi ilə müxtəlif qatılıqlı (c) sulu məhlulları
hazırlanmış və tenziometr vasitəsi ilə onların hava ilə sərhəddə səthi gərilmə qiymətləri müəyyən
edilmişdir. Səthi gərilmə () qiymətləri Du Nouy halqasından istifadə etməklə KSV Sigma 702
tenziometrində (Finlandiya) ölçülmüşdür. Nəticələr cədvəl 1-də verilmişdir.
Cədvəl 1
Heksadesilamin və propilen oksidi əsasında alınmış oliqomerlərin hava-su sərhəddində səthi
gərilmə qiymətləri
c×105,
mol/l
, mN/m
(26oC)
c×105,
mol/l
, mN/m
(26oC)

n=2.28
0.67

1.34

2.01

2.67

6.68

13.37

20.05

26.74

66.84

133.82

55.15

39.73

35.14

32.81

32.02

31.26

31.15

31.07

31.01

30.75

n=3.79
0.54

1.08

1.62

2.17

5.41

10.83

16.24

21.66

54.14

108.29

60.06

36.88

31.54

31.39

31.35

31.22

31.13

31.01

30.95

30.90

SAM-ların nazik neft təbəqələrinə (qalınlığı 0.17 mm) təsirini öyrənmək məqsədi ilə onlar
distillə, içməli və dəniz suyu üzərinə yayılmış Ramana neftinə əlavə edilmişdir. SAM-ların neftyığma
əmsalı-K və təsir müddəti-τ cədvəl 2-də göstərilmişdir. Göründüyü kimi hər iki oliqomerin
neftyığıcılıq qabiliyyəti vardır. Oliqomerlər distillə və içməli su hövzəsi üzərində yayılan neftin
sahəsini 29.44, dəniz suyu üzərində yayılan neft isə 22.08 dəfə kiçildə bilir. Hər iki maddənin təsir
müddəti 8 gündən çoxdur.
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Cədvəl 2
Heksadesilamin və propilen oksidi əsasında alınmış oliqomerlərin neftyığıcılıq xassəsi
n

Tətbiq növü
Durulaşdırılmamış

2.28

5 %-li suda məhlulu
5 %-li etil spirti
məhlulu
Durulaşdırılmamış

3.79

5 %-li suda məhlulu

5 %-li etil spirti
məhlulu

τ (saat)
0.17
19-195
212
0.17
19-195
212
0.17
19-195
212
0.17
19-195
212
0.17
19-195
212
0.17
19-195
212

Distillə su - K
22.08
19.26
19.26, quruma
29.44
29.44
29.44, quruma
29.44
19.00
19.00, quruma
22.08
19.00
19.00, quruma
22.08
19.00
19.00, quruma
29.44
19.00
19.00, quruma

İçməli su - K
22.08
29.44
29.44, quruma
29.44
29.44
29.44, quruma
29.44
29.44
29.44, quruma
22.08
22.08
22.08, quruma
29.44
22.08
22.08, quruma
29.44
29.44
29.44, quruma

Dəniz suyu - K
22.08
22.08
22.08, quruma
22.08
22.08
22.08, quruma
29.44
22.08
22.08, quruma
22.08
22.08
22.08, quruma
22.08
22.08
22.08, quruma
22.08
22.08
22.08, quruma

Ədəbiyyat
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2. Zargarova S. Comparative study of dodecylamne propoxylates in terms of structure and
physical properties // Polish Journal of Science, 2019, No 18, vol. 1, p. 4-7
3. Zargarova S., Zarbaliyeva I., Rahimov R., Asadov Z. Synthesis and Study of Surface-Active
Salts Based on Propoxy Derivatives of Dodecylamine and Monocarboxylic Aliphatic Acids.
Proceedings of International Scientific-Practical Conference on Petroleum and Gas Industry,
Almetyevsk (Russia), 2018, p.587-589
Резюме
Заргарова Севда Гусейн кызы
Синтез и исследование новых поверхностно-активных веществ на основе
гексадециламина и оксида пропилена
Синтезированы новые пропокси-производные на основе гексадециламина и оксида
пропилена. В этих реакциях при увеличении количества оксида пропилена образуются
олигомерные продукты с возрастающей длиной гетероцепи. Состав и строение этих продуктов
определены методом ИК-спектроскопии. Исследованы концентрационные зависимости
поверхностной активноcтa олигомеров. Установлено нефтесобирающее действие олигомеров
на тонкие нефтяные пленки на водной поверхности.
Summary
Zargarova Sevda Huseyn
Synthesis and study of new surfactants based on hexadecylamine and propylene oxide
Surfactants were obtained on the base of hexadecylamine and propylene oxide. Oligomers of
different heterochain length were synthesized using different amounts of propylene oxide. Structure
and composition of the products were analyzed by using IR spectroscopy. Surface tension property
of the oligomers were examined. Petrocollecting properties of the surfactants were revealed.
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Abdullayev Elsevər Ziyəddin oğlu
Azərbaycan Tibb Universiteti
APTEK TƏŞKİLATLARINDA VİRUS ƏLEYHİNƏ DƏRMAN VASİTƏLƏRİ (DV)
ÜZRƏ ISTEHLAKÇILARIN (ALICILARIN) SEQMENTLƏŞDİRİLMƏİ
Açar sözlər: virus əleyhinə dərman vasitələri, seqmentləşdirmə, istehlakçılar
Ключевые слова: сегментация антивирусных препаратов, потребители
Keywords: antiviral drug segmentation, consumers
Son zamanlar aptek təşkilatlarına virus xəstəlikləri ilə yoluxan xəs-tələrin müraciət etmələri
mövcud olaraq qalır. Aptek təşkilatlarında xəstələrə yardımın səviyyəsini yaxşılaşdırmaq üçün
müxtəlif tədbirlər və üsullar həyata keçirilir. Bu tədbirlərdən biri də marketinq tədqiqatla-rının
aparılmasıdır. Marketinq tədqiqqatlarının ən əhəmiyyətlilərindən hesab olunan seqmentləşdirmə
fəaliyyətin daha səmərəli yerinə yetirilməsinə təkan verir. [ 2] Bu baxımdandır ki,aptek
təşkilatlarına daxil olan istehlakçıların (alıcıların) virus əleyhinə DV üzrə seqmentləş-dirilməsinin
öyrənilməsi vacib məsələlərdən biridir.
Məqsədimiz aptek təşkilatlarında
virus
əleyhinə
DV
üzrə
istehlak-çıların
seqmentləşdirilməsini öyrənməkdir.
Məqsədə nail olmaq üçün “ Siz virus əleyhinə dərman vasitələri üzrə istehlakçıları
(alıcıları) necə seqmentləşdirərdiniz ? sualından ibarət an-ket olunmuşdur.
Anketi 644 əczaçı cavablandırmışdır. Onlardan 402 nəfəri (62,4%) ali təhsilli, 242 nəfəri
(37,6%) orta ixtisas təhsilli əczaçılar olmuşlar. Əczaçılar aptekə daxil olan virus əleyhinə DVnin alıcılarının aşağıda-kı üç istiqamətdə seqmentləşməsini təklif etmişlər.
1-ci istiqaməti dəstəkləyən 382 nəfər (59,3%) əczaçılar alıcıların seq-mentləşdirilməsini
virus əleyhinə DV-nin tərkibindəki təsiredici maddə-lər üzrə təklif etmişlər.
İnterferon, asiklovor, ibuprofen, oksalin, arbidol, reqinterferon, ribavirin, valosiklovir, timalin
və s. Alıcıları
2-ci istiqaməti dəstəkləyən 164 nəfər (25,5%) əczaçılar virus əleyhinə DV-nin alıcılarının
həmin dərman vasitələrinin təsnifatına görə [ 3] seqmentləşdirilməsini təklif etmişlər.
Kimyəvi preparatlar (birinci nəsil kimyəvi preparatlar, yeni nəsil kim-yəvi preparatlar, qrip
əleyhinə yeni kimyəvi preparatlar, yeni antiherpe-tiklər, hepatit virusu əleyhinə yeni kimyəvi
preparatlar və s.interferon-lar, interferonların induktorları, immunomodulyatorlar alıcıları.
3-cü istiqamət dəstəkləyən 98 nəfər (15,2%) əczaçılar virus əleyhinə DV-nin alıcılarının
həmin dərman vasitələrinə alınma mənbələrinə, kim-yəvi quruluşlarına, təsir mexanizmlərinə [
1] görə seqmentləşdirilməsini təklif etmişlər.
İnterferonlar ( endogen mənşəli interferon və onun gen mühəndisliyi üsulu ilə alınan
törəmələrə və analoqları), interferonun induktorları ( or-qanizmə daxil edildikdə endogen interferonun əmələ gəlməsini stimul-laşdıran maddələr), amantadinin (midantan ) və digər sintetik
birləşmələrin törəmələri (rimantadin, arbidol, bonafton, oksolin, metisazon və s.), nukleozidlər (revertazanin inhibitorları zidovudin, lamivudin, asik-lovir), proteazanın inhibitorları (indinovir), bitki
mənşəli virus əleyhinə preparatlar (alpirazin,flakozid,qossipol və s.)
Beləliklə, virus əleyhinə dərman vasitələri üzrə istehlakçıların (alıcıların) seqmentləşdirilməsi aptek təşkilatlarının virus əleyhinə DV-nin təchizində və əhalinin bu sahədə
əczaçılıq yardımının alınmasında müəyyən qədər keyfiyyətin yüksəlməsinə və səmərəliliyin
artımına sə-bəb ola bilər.
Ədəbiyyat
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312 стр.
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Резюме
Абдуллаев Эльсевер Зияддин оглы
Сегментация потребителей антивирусных препаратов (лс) в аптечных организациях
Встатьерассматривается проблема сегментации потребителей (покупателей) противовирусных препаратов в аптечных организациях. В проведения исследования использовался
методанкетирования. На вопрос анкеты “ Как бы вы сегментировали потребителей (покупателей) противовирусных препаратов?“ ответило 644 фармацевта. Фармацевты предложили
сегментацию в трех направлениях.
Summary
Abdullayev Elsever Ziyaddin
Segmentatıon of antıvıral drug (mf) consumers ın pharmacy organızatıons
The article discusses the problem of segmentation of consumers (buyers) of antiviral drugs
in pharmacy organizations. In the study, the questionnaire method was used. To the question
on the questionnaire “How would you segment consumers (buyers) of antiviral drugs?”
644 pharmacists answered.Pharmacists have proposed segmentation in three ways.
Абдыева Фарида Вилят кызы
Азербайджанский медицинский университет
ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА D, КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА ПРИ
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ЭНДОМЕТРИЯ В
ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Ключевые слова: перименопауза, витамин Д, гиперплазия эндометрия
Açar sözlər: perimenopauza, D vitamini, endometriumun hiperplastik prosesleri, perimenapauza
Key words: vitamin D3 ,cholecalsiferol , endometrial hyperplasia, perimenopause
Проблема гиперпластических процессов эндометрия (ГПЭ) в перименопаузе является
одной из актуальных проблем гинекологии. Данная патология
нередко становятся
благоприятным фоном для возникновения предрака, а затем и рака эндометрия (3).
В регуляции важных физиологических процессов в организме человека витамину D
отводится ключевая роль в гомеостазе кальция и фосфора в минерализации костей, он
обладает иммунной функцией, влияет на пролиферацию клеток, а также предотвращает
развитие некоторых заболеваний (2). Было изучено что с возрастом независимо от этнической
принадлежности происходит снижение уровня витамина D даже у людей, проживающих в
регионах с достаточным уровнем инсоляции (4).
В настоящее время витамин D рассматривается как регулятор транскрипционной активности генов, контролирующих минеральный гомеостаз костной ткани и крови, функции
иммуной системы, процессы апоптоза и другие метаболитические процессы (1). Целевая
концентрация витамина в сыворотке крови 30-100 нг/мл.
Целью работы явилось выявление недостаточности витамина D, кальция и фосфора при
гиперпластических процессах эндометрия(ГПЭ) в перименопаузе с ее дальнейшей
коррекцией.
В Учебно-хирургическую клинику АМУ в период с июня 2018 года по май 2019 года
обратилось 30 пациентов в возрасте от 45 до 55 лет по поводу маточных кровотечений,
сильных болей в суставах, потливости, общей слабости. Диагноз гиперпластических
процессов эндометрия устанавливался по общепринятым в гинекологии критериям. При
анализе результатов руководствовались нормативными значениями 25 (ОН)D в сыворотке
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крови , разработанными в ходе научных исследований, которые составляли при достаточном
обеспечении более 30 нг/мл; не достаточном обеспечении 21-29 нг/мл; дефиците 10-20 нг/мл;
выраженном дефиците менее 10 нг/мл.
Была определена концентрация 25(ОН) D и уровень кальция и фосфора.
Недостаточность витамин D была выявлена 14 (46,6%) больных, а у 10(33,3%) - тяжелый
дефицит, а у 6(20%) больных уровень был в пределах нормы. Концентрация кальция была
снижена незначительно у 12 больных при норме (8,4-10,2 mg/dL).Концентрация фосфора была
увеличина у 2 больных при норме (2,6-4,5 mg/dL).
В структуре экстрагенитальной заболеваемости у пациенток с гиперплазией эндометрия
лидирующее положение занимала сердечно-сосудистая патология, которая была представлена
у 5 (16,6%) больных артериальной гипертензией. Особое место занимала патология
эндокринной системы. Так, у 6 больных (20%) было выявлено ожирение. Сахарный диабет 2
типа встречался у 3 больных(10%).
Всем пациентам был назначен холекальциферол в форме лекарственных препаратов,
пищевых добавок или витаминных комплексов в зависимости от степени недостаточности.
Общее состояние больных улучшилось через 3 месяца после начало терапии.. Рекомендовано
продолжать прием препаратов в течение 3 месяцев с дальнейшем контролем уровня витамина
D, кальция и фосфора в крови в динамике.
Таким образом, наличие дефицита необходимо учитывать при определении тактики
ведения больных с гиперпластическими процессами эндометрия.
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Xülasə
Abdiyeva Fəridə Vilayət qızı
Perimenopauzal dövrdə olan qadınlarda endometriumun hiperplastik prosseslərində d
vitaminin, kalsiumun və fosforun miqdarının öyrənilməsi.
Bildiyimiz kimi, D vitaminin qadın reproduktiv sağlamlığına təsirinin öyrənilməsi mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Məlumdur ki, D vitamini dayaq-hərəkət sistemində və bağırsaqlarda Ca və P
homeostazının tənzimində iştirak edir. Bu səbəbdən D vitaminin iltihabəleyhinə, antiproliferativ və
autoimmun xüsusiyyətini nəzərə alaraq, endometriumun bir sıra xəstəliklərində, həmchinin
perimenopauzada köməkçi terapiya kimi istifadə oluna bilər.
Summary
Abdiyeva Farida Vilayat
Study of vitamin d, calcii i phosphorus content in perimenopausal women with
endometrial hyperplasia
Nowadays it is important to study the effects of vitamin D on perimenopause. Vitamin D has
multiple effects, such as anti- inflammatory, antiptoliferative and autoimmune effects ,which allow
it to be considered on treatment of some diseases of endometrium in perimenopause as a forwardlooking target therapy.
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Cəfərova Aytən Olman qızı
Azərbaycan Tibb Universiteti
ATOPİK FORMA BRONXİAL ASTMA XƏSTƏLİYİ OLAN UŞAQLARDA VİTAMİN D
İLƏ SİTOKİN SİSTEMİ ARASINDA ƏLAQƏNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Açar sözlər: uşaqlar, atopik forma bronxial astma, vitamin D
Ключевые слова: дети, атопическая бронхиальная астма, витамин D
Key words: children, atopic bronchial asthma, vitamin D
Son illərdə uşaqlarda allergik xəstəliklərin yayılmasının artmasına səbəb olan müxtəlif faktorlar
arasında allergiyanın müxtəlif formaları, o cümlədən atopik forma bronxial astmanın patogenetik
əsasında D vitamininin çatışmazlığının rolu da əhəmiyyətli dərəcədə vurğulanır. Bir çox
ədəbiyyatlarında qan zərdabında vitamin D ilə allergik mənşəli bronx-ağciyər xəstəliklərin arasında
qarşılıqlı əlaqə olması qeyd olunur. Beləki, D vitamini çatışmazlığı zamanı bronxial astmanın klinik
simptomlarının daha da kəskinləşməsi, boğulma tutmalarının rast gəlmə tezliyinin artması və β2
aqonistlərə təlabatının daha da artması bir çox ədəbiyyatlarda açıqlanılır [1,2]. Çox saylı
araşdırmaların nəticələrinə görə, qanda allergik xəstəliklərin inkişafında D vitamini çatışmazlığının
təsir mexanizmləri onun immun proseslərdə iştirakı ilə bağlıdır.[3]
Müəyyən edilmişdır ki, vitamin D immun səlahiyyətli hüceyrələri modelləşdirməklə, immun
cavabı və allergiyanın inkişafını, həmçinin öz antigenlərinə qarşı tolerantlığı şərtləndirən
anadangəlmə və qazanılma immun cavabın formalaşmasında iştirak edir. Vitamin D-nin effektivliyi
iltihabəleyhinə sitokinlərin (İL-4, İL-10, İL-13,İL-17) sintezini azaldaraq, iltihabyönlü sitokinlərin
(İL-2) sintezini artırmaqla hüceyrə və humoral immunitetə təsir göstərməsi ilə izah olunur.[4,5,6]
Tədqiqatın əsas məqsədi atopik forma bronxial astma olan uşaqların qan zərdabında D
vitamininin səviyyəsinin öyrənilməsi, immun və sitokin sistemlərinin göstəricilərinin
qiymətləndirilməsindən ibarətdir.
Material və metodlar: Qarşıya qoyulan problemi həll etmək üçün persistə edən atopik forma
bronxial astmalı yüngül və orta ağır gedişli 63 uşaq müayinəyə cəlb edilmişdir. Müayinə olunan
uşaqlar 3-17 yaş arası olmuşdur. Diaqnoz allerqoloji anamnez, klinik-funksional və immunoloji
tədqiqatların nəticələri əsasında təsdiq edilmişdir. Xəstəliyin müddəti 2 ildən 5 ilədək olmuşdur.
Nəzarət qrupu olaraq, anamnezində allergik təzahür göstəriciləri və irsi meyllilik olmayan, 3 – 17
yaşlı 20 praktik olaraq sağlam uşaq müayinə olunmuşdur.
Tədqiqata daxil edilən xəstələr 2 qrupda cəmləşdirilmişdir: I qrupu bazis müalicəsi alan, II qrupu
isə bazis müalicə ilə yanaşı vitamin D tərkibli Tridrop preparatı qəbul edən xəstələr təşkil etmişdir.
Bu xəstələrdə əsas daxil olma meyarını atopik forma bronxial astmanın ən az 1 il müddətində
müəyyənləşdirilmiş diaqnozu olmuşdur. İstisna meyarlarını isə tədqiqatdan öncə 1 il ərzində sümük
sınıqlarının olması, son 6 ay ərzində vitamin D3 və multivitamin komplekslərinin qəbulu təşkil
etmişdir.
Qanda D vitamininin səviyyəsi Roche Diaggnostics (Almaniya) firmasının analizatorunda
ELISA metodu ilə müəyyən edilmişdir.
Qan zərdabında interleykin-2 (IL-2), interleykin 13 (IL-13) ve interleykin 17-nin səviyyəsini (IL17) sərt fazalı immunoferment analiz üsulu ilə vahid metodologiya ilə təyin olunmuşdur.
Bütün xəstələr bronxial astmanın ağırlıq dərəcəsinə uyğun olaraq, iltihab əleyhinə bazis müalicə
almışdır. Vitamin D dəyərləri aşağıdakı meyarlara əsasən qiymətləndirilmişdir: 25 (OH) D-nin
normal səviyyəsi 30-85 ng/ml, 20-29 ng/ml çatışmazlığı, 10-19 ng/ml ciddi çatışmazlığı və 10 ng/mldən az - ağır defisiti hesab edilmişdir.
Tədqiqatın nəticələrinin müzakirəsi: Əldə edilən nəticələrə görə, atopik forma bronxial astmalı
xəstələrdə 25(OH)D - nin çatışmazlığı aşkarlanmışdı: qan zərdabında D vitamininin orta göstəricisi
24.6 ± 1.7 ng/ml təşkil etmişdir (p<0.05). Nəzarət qrupundakı uşaqların qan zərdabında D vitamininin
səviyyəsi orta hesabla normaya uyğun gəlmişdir və 45.3 ± 2.2 ng/ml təşkil etmişdir.
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Qan zərdabında IL-2 – nin orta səviyyəsi aşağı olmuşdur ki, bu da 2.58 ± 0.4 pg/ml təşkil
etmişdir. Sağlam uşaqlardan ibarət qrupla müqayisədə fərqlər statistik olaraq, əhəmiyyətli idi
(10.75±0.68 pg/ml, p<0.001). Digər interleykinlərdən IL-13 – ün səviyyəsi nəzarət qrupu ilə
müqayisədə 1,7 dəfə yüksək olmuşdur(16,6±2,9 pg/ml, 9,7±0,9 pg/ml təşkil etmişdir (p<0,05)).
Nəzarət qrupu ilə müqayisədə fərqlər dürüst olaraq, əhəmiyyətli olmuşdur (5.3±0.7 pg/ml, p<0.05).
Eyni zamanda, İL-17 səviyyəsi də nəzarət qrupu ilə müqayisədə fərqlənmişdir ki, (3.0±0.4 pg/ml,
p<0.05-0.01), bu da maksimum (12.4±2.5 pg/ml) yüksək səviyyədə qeyd edilmişdir.
Beləliklə, tədqiqatın nəticəsində atopik forma bronxial astmalı uşaqlarda vitamin D -nin
çatışmazlığı aşkar olunmuşdur, bu səbəbdən həmin xəstələrə vitamin-D preparatı ilə farmakokorreksiya
aparılması nəzərdə tutulmuşdur. Tədqiqatın nəticələrinə görə, vitamin D Th2 – nin funksiyasını
tənzimləyir və nəticə etibarilə, bronxial astma zamanı immun cavabın formalaşmasında mühüm rol
oynayan İL-2, IL-13 və IL-17 arasında müşahidə olunan disbalansı normallaşdırmış oluruq .
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Резюме
Джафарова Айтан Олман кызы
Оценка связи между витамином D и цитокиновой системы у детей с атопической
бронхиальной астмы
В статье представлены результаты изучения уровня витамина D в сыворотке крови 63
детей с атопической бронхиальной астмой (основная группа) и 20 здоровых детей
(контрольная группа). У всех детей основной группы выявлена недостаточность 25 (ОН) D:
средний показатель витамина D в сыворотке крови составил 24,6±1,7 нг/мл (р<0,05).Всем
больным определяли уровни интерлейкина -2 (IL-2), интерлейкина 13 (IL-13) и интерлейкина 17
(IL-17) в сыворотке крови методом твердофазного иммуноферментного анализа. В связи дефицит
витамина Dдетям с атопической бронхиальной астмой следует рекомендовать прием препаратов
витамина D с целью предупреждения обострений болезни и для облегчения ее течения.
Summary
Cafarova Aytan Olman
Assessment of the relationship between vitamin D and the cytokine system in children
with atopic bronchial asthma
The article presents the results of studying the vitamin D level in the blood serum of 63 children
with atopic bronchial asthma (main group) and 20 healthy children (control group). All the children of the
main group were found with a deficiency of 25(OH)D: the average vitamin D in the serum was 24.6 ± 1.7
ng/ml (p<0.05). All patients were determined serum levels of interleukin -2 (IL-2), interleukin 13 (IL-13),
and interleukin 17 (IL-17) in the blood serum by enzyme-linked immunosorbent assay.
Related to vitamin D deficiency, it is recommended to take vitamin D preparations that children with
atopic bronchial asthma in order to prevent exacerbations and to reduce progression of the disease.
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Cəbrayılova Günay İsrafil qızı
Azərbaycan Tibb Universiteti
UŞAQLARDA AUTOİMMUN TİROİDİTİN MÜALİCƏSİNDƏ
L-SELENMETİONİNİN ROLU
Açar sözlər: tiroidit, selen, hipotireoz
Ключевые слова: тироидит, селен, гипотиреоз
Keywords: tyroiditis, selenium, hypotiroidi
Autoimmun tireoiditin inkişafında selen mikroelementinin defisiti heç də az rol oynamır [1,3,4].
Selen (Se) QV-nin fəaliyyətində mühüm rol oynayan mikroelementdir [2,3,5]. Autoimmun
tireoidit zamanı xəstələrin qan zərdabında sitokin profilin dinamikasını öyrənmək, onun həqiqi
mənzərəsi mütəxəssislərin tədqiqat obyektinə çevrilmişdir [4,5,].
Tədqiqat işində uşaqlarda AİT-nin inkişafında, gedişində və müalicəsində selenin immun sistemə
təsirini öyrənməyi qarşımıza məqsəd qoymuşuq.
Material və metodlar. Laborator və instrumental müayinələr 6 aylıq müşahidə dövründən əvvəl
və sonra aparılmış və müqayisə edilmişdir. Tədqiqata AİT diaqnozu qoyulmuş cəmi 31 pasiyent daxil
edilərək 2 qrupda cəmləşdirilmişdir. Birinci qrupa L-tiroksin ilə aparılan əvəzedici terapiya fonunda
eutireoz vəziyyətinə olan 17 uşaq daxildir. Bu qrupdan olan pasiyentlərə bazis müalicəsi ilə yanaşı
50 mcg dozada L-Selenmetionin (Selenium preparatı), gündə 1 dəfə, 6 ay ərzində təyin edilmişdir.
L-Selenmetionin təyin edilməsinə göstəriş pasiyentin qan zərdabında selen mikroelementinin
suboptimal və daha aşağı səviyyəsi olmuşdur.
İkinci qrupa AİT diaqnozu təsdiq edilmiş 14 eutireoz vəziyyətində olan uşaq daxil olunmuşdur.
Uşaqlar fərdi dozada L-tiroksin qəbul etmişlər.
Biz hər 2 müqayisə qruplarında olan uşaqların qan zərdabında iltihabönü sitokinlərin - (TNF-α),
IL-6, IL-1β səviyyələrini öyrənmiş və təhlil etmişik.
Bütün sitokinlərin və xüsusilə də TNF-α və IL-6 orta səviyyəsi bu yaşda olan normal
göstəricilərdən xeyli yüksək olmuşdur, müşahidədən əvvəl hər iki müqayisə qruplarında təqribən
eyni dərəcədə yüksəlmişdir və statistik fərqlənilmirdi. Əgər öyrənilən sitokinlərin referens qiymətləri
0-5 pq/ml kimi qəbul edilmişsə, onda müşahidədən əvvəl TNF-α və IL-6 konsentrasiyası təqribən 2
dəfə, IL-1β isə təqribən 1,5 dəfə yüksək olmuşdur. Müşahidə müddəti (6 ay) başa çatdıqdan sonra
aşkar edilmişdir ki, hər iki müqayisə qruplarında öyrənilən sitokinlərin səviyyələri azalmışdır. Bu
zaman əsas müalicəyə əlavə olaraq selen qəbul edən uşaqlarda TNF-α (p<0.025), IL-6 (p<0.001) və
IL-1β (p<0.004) səviyyəsinin azalması statistik əhəmiyyətli olmuşdur.
Beləliklə, selenasılı fermentlər antioksidləşdirici və iltihabəleyhinə təsir göstərirlər.
Toxumalarda hidroperoksidlərin konsentrasiyasının azalması iltihab prostaqlandinlərin və
leykotrienlərin əmələ gəlməsi tempinin azalmasına gətirib çıxarır. Bu mexanizm, çox güman ki,
orqanspesifik immun cavabda iltihabi fəallığın azalmasına təkan verir və bu, autoimmun tireoiditin
gedişinin yaxşılaşmasını izah edə bilər. Birinci qrupda olan uşaqlarda sitokinlərin konsentrasiyasının
dürüst azalması, çox güman ki, selenin bu təsir mexanizmi sayəsində əldə olunmuşdur.
Əldə etdiyimiz məlumatlar autoimmun tireoiditin müalicəsi zamanı L-Selenmetionin
preparatının kombinə olunmuş müalicədə tətbiqinin effektiv olmasını göstərir .
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Резюме
Джабраилова Гунай Исрафил кызы
Роль л-селенометионина при лечении аутоиммунного тиреоидита у детей
В статье проанализированы результаты изучения содержания в сыворотке крови селена,
TNF- α, IL-1β и IL-6 у 31 пациента разделенных на 2 группы в зависимости от вида терапи
До начала наблюдения концентрация TNF-α и IL-6 примерно в 2 раза, а IL-1β в 1,5 раза
превышала. По окончании наблюдения было установлено, что в обеих сравниваемых группах
уровни изучаемых цитокинов снизились. При этом в группе больных, получавших наряду с
базисным лечением препарат селена, изменения были статистически значимыми: TNF-α
(p=0.028), IL-6 (p=0.002), IL-1β (p=0.009). Достоверное снижение концентрации цитокинов в
первой группе можно объяснить механизмом действия селена.
Summary
Jabrayilova Gunay Israfil
Role Of L-selenomethionine in the treatment of autoimmune thyroiditis in children
The article analyzes the results of a study of serum selenium, TNF-α, IL-1β and IL-6 in 31
patients with an established diagnosis of autoimmune thyroiditis (AIT), divided into 2 groups
depending on the type of therapy.
In our observation before treatment the concentration of TNF-α, IL-6 and IL-1β were higher
than normal: TNF-α and IL-6 about 2 times, IL-1β - 1.5 times. At the end of the observation the levels
of the studied cytokines in both compared groups decreased. In the groulp of patients who received
selenium in addition of the basic treatment, the changes were statistically significant: TNF-α (p =
0.028), IL-6 (p = 0.002), IL-1β (p = 0.009). A significant decrease of the concentration of cytokines
in the first group can be explained by the mechanism of selenium effect.
Cəfərova Günay Saleh qızı
Azərbaycan Tibb Universiteti
DRACOCEPHALUM AUSTRİACUM BİTKİSİNİN OTUNDA FLAVONOİDLƏRİN
SPEKTROFOTOMETRİK ÜSULLA MİQDARİ TƏYİNİ
Açar sözlər: dracocephalum austriacum L., flavonoidlər, spektrofotometrik üsul
Ключевые слова: dracocephalum austriacum, флавоноиды, спектрофотометрический метод
Keywords: dracocephalum austriacum L., flavonoids, spectrophotometric method
Son illər yeni bioloji fəal birləşmələrin sintezi sahəsində böyük nailiyyətlərin olmasına
baxmayaraq, bitki mənşəli təbii vasitələrə maraq azalmamışdır, əksinə, hətta hər il onlarla yeni
assortiment artır və onların praktik təbabətdə ağır xəstəliklərin müalicəsində vacib rol oynayır.
Azərbaycan florasının coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi fonunda zəngin yabanı dərman bitki
xammal bazası durur. Bu sahədə bitki növlərinin sayına görə zəngin fəsilələrdən olan
dodaqçiçəyikimilər – Lamiaceae fəsiləsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Fəsiləyə 38 cins və 210 bitki
124

Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika
Elmi Konfransının Materialları: 2 cilddə, I c.

Tibb

növü daxildir. Bütün bunlara baxmayaraq, fəsiləyə daxil olan, lakin farmakoqnostik baxımdan çox
az tədqiq olunan və farmakoloji xassələri haqqında az məlumat olan cinslər də mövcuddur. Belə
cinslərdən biri də ilanbaşı – Dracocephalum cinsidir. Cinsin dünyanın müxtəlif ərazilərində 40,
Qafqazda isə 6 növü yayılmışdır. Azərbaycan florasında ilanbaşının 4 növü var və bu bitkilər Böyük
Qafqaz və Kiçik Qafqaz dağlarının alp və subalp çəmənliklərində yayılmışdır: D. austriacum E. –
avstriya ilanbaşı; D. multicaule Montbr. – çoxgövdəli ilanbaşı; D. ruyschiana L. – Ruyş ilanbaşı və
D. botryoides Stev. – fırça ilanbaşı. Respublikamızda yayılan bütün ilanbaşı növləri çoxillik ot
bitkiləridir [2, s. 273-277] . İlanbaşı növlərinin antimikrob, iltihab əleyhinə, bəlğəmgətirici, diuretik,
sedativ və digər farmakoloji xassələri müəyyən olunmuşdur. Bu bitkilərdən flavonoidlərə, efir
yağlarına, polisaxaridlərə və iridoidlərə aid fərdi birləşmələr alınmışdır [3, s. 223-229].
Elmi ədəbiyyatlarda Azərbaycanda bitən D. austriacum bitkisinin farmakoqnostik tədqiqi
haqqında heç bir məlumata rast gəlinməmişdir. Ona görə də ilkin fitokimyəvi tədqiqat zamanı bütün
bioloji fəal birləşmələr aid eynilik reaksiyaları yerinə yetirilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, bitkinin
tərkibində əsas qrup birləşmələr flavonoidlər, iridoidlər, efir yağları və polisaxaridlərdir.
Flavonoidlərə aid eynilik reaksiyalarında müsbət nəticə alındıqdan sonra bu birləşmələrin
miqdari təyinatı həyata keçirilmişdir. Flavonoidlərin miqdari təyinatında müasir fiziki-kimyəvi
üsullardan olan spektrofotometrik üsuldan geniş istifadə olunur [1, s. 336]. Bunun üçün Avstriya
ilanbaşı otu xırdalanır və məsamələrinin diametri 3 mm olan ələkdən keçirilir. Xırdalanmış
xammaldan 1 qr-ı (dəqiq çəki) 150 ml-lik ölçülü kolbaya tökülür və üzərinə tərkibində 1 % qatı xlorid
turşusu saxlayan 30 ml 90 %-li etil spirti əlavə edilir. Kolbanı içindəkilərlə birlikdə əks soyuducuya
birləşdirib qaynar su hamamı üzərində 30 dəq müddətində qızdırılır. Sonra isə kolbadakı məhlul otaq
temperaturuna kimi soyudulur. Soyutduqdan sonra məhlulu kağız süzgəcdən həcmi 100 ml olan
kolbaya süzülür. Yuxarıda qeyd olunan üsulla ekstraksiya prosesini ikinci və üçüncü dəfə təkrarladıq.
Bütün çıxarışları birləşdirilir və kağız süzgəcdən kolbaya süzülür. Sonra süzgəc 90 %-li etil spirti
ilə yuyulur və süzüntünün həcmini 90 %-li etil spirti ilə ölçüyə çatdırılır (A məhlulu). 25 ml həcmə
malik olan ölçülü kolbaya 2 ml A məhlulu tökülür, üzərinə alüminium-xloridin 95 %-li etil spirtindəki
1 %-li məhlulundan 1 ml əlavə edib məhlulun həcmini 95 %-li etil spirti ilə ölçüyə çatdırılır. 20 dəqdən sonra spektrofotometrdə 430 nm dalğa uzunluğunda, qatının qalınlığı 10 mm olan küvetdə
məhlulun optiki sıxlığı ölçülür. A məhlulundan 2 ml 25 ml-lik ölçülü kolbaya tökülür, ölçüyə çatana
qədər üzərinə 95 %-li etil spirti əlavə edilir. Alınmış məhlul müqayisə məhlulu kimi istifadə edilir.
Mütləq quru xammal və rutinə əsasən hesablanmış flavonoid məcmuyunun faizlərlə miqdarını
(X) aşağıdakı düstura əsasən təyin etdik:
×=

𝐷 ∙ 𝑚0 ∙ 100 ∙ 100 ∙ 100
𝐷0 ∙ 𝑚 ∙ 100 ∙ (100 − 𝑊)

Burada: D- tədqiq olunan məhlulun optiki sıxlığı; D0 – rutinin standart nümunə məhlulunun
optiki sıxlığı; m- xammalın kütləsi, qr-la; m0-standart rutinin qr-la çəkisi; W- xammalın qurudulması
zamanı çəkidə itki, %-lə. Avstriya ilanbaşı xammalı - otu üçün W= 12,8 % olmuşdur. Müəyyən
edilmişdir ki, tədqiq olunan bitkinin otunun tərkibində 2,6 % flavonoid məcmuyu vardır. Həmçinin
alınmış nəticələrin statistik işlənməsi həyata keçirilmişdir [http: //www.spss.com].
Cədvəl. Avstriya ilanbaşı otunda flavonoidlərin miqdari təyini (n=6).

125

Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika
Elmi Konfransının Materialları: 2 cilddə, I c.

Tibb

Beləliklə, yerinə yetirilmiş spektrofotometrik analiz üsulu ilə Azərbaycan florasında geniş
yayılmış Avstriya ilanbaşı bitkisinin otunun tərkibində 2,60 % flavonoid məcmuyunun olması təyin
edilmişdir. Tədqiq olunan bitki flavonoidlərin təbii mənbəyi kimi zəngindir və onun tərkibindəki bioloji fəal birləşmələr əsasında yeni və effektli fitovasitələrin hazırlanması baxımından perspektivlidir.
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Резюме
Джафарова Гюнай Салех кызы
Спектрофотометрическое определение количественного содержания флавоноидов в
траве dracocephalum austrıacum l
Одним из видов змееголовника флоры Азербайджана является змееголовник австрийский
– Dracocephalum austriacum L. Результаты предварительных фитохимических исследований
показали присутствие флавоноидов в траве этого растения. Спектрофотометрическим методом установлено, что содержание флавоноидов в изученном сырье составляет 2,60 %. Была также
осуществлена статистическая обработка полученных данных. Результаты исследований позволяют считать D. austriacum богатым природным источником флавоноидов, а создание новых эффективных фитосредств на основе этих веществ - перспективным направлением дальнейших работ.
Summary
Jafarova Gunay Saleh
Spectrophotometrıc quantıtatıve determınatıon of flavonoıds ın dracocephalum austrıacum l
The plant of Dracocephalum austraicum L. is one of the Draconhead species growing in
Azerbaijan. The preliminary phytochemical studies were revealed the presence of flavonoids in this
plant. Spectrophotometric quantitative determination of flavonoids was performed and indicated as
2.60%. Statistical analysis of the obtained results was also carried out. D.austriacum plant is rich as
a natural source of flavonoids. It is promising in the development of new and effective herbal
remedies based on these compounds.
Eyubova Ülviyyə Ələddin qızı
Azərbaycan Tibb Universiteti
XRONİKİ ÜRƏK ÇATIŞMAZLIĞININ MÜALİCƏSİNDƏ CİHAZ MÜALİCƏSİNİN YERİ
Açar sözlər: xroniki ürək çatışmazlığı, ÜDD, ÜRT
Ключевые слова: хроничиеская сердечная недостаточность, ИСД, РТС
Key words: chronic heart failure, ICD, CRT
Ürək çatışmazlığı - xəstələrin vəziyyətlərinin tez-tez kəskinləşməsinə səbəb olaraq həyati
təhlükələr yarada bilən, yüksək miqdarda ölümə gətirib çıxaran sıx rast gəlinən ciddi sağlamlıq
problemlərindən biridir (3). Hal-hazırda bu xəstəlik bütün dünya ölkələrində önəmli səhiyyə problemi
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olaraq qalmaqda davam edir. Bu sahədə geniş miqyasda araşdırmalar aparılsada, ürək çatışmazlığı
hələ də bütün dünya üçün aktual problemdir. Son illərdə xəstəliyin diaqnostikasında bir sıra
irəlləyişlər (stress-exo, BNP təyini, ürək-MRTsi və s.) əldə olunsa da, xəstəliyin tam sağaldılması
hələ də mümükün deyil. Baxmayaraq ki, ürək çatışmazlığının müalicəsində də bir sıra yeniliklər
mövcuddur, amma bu xəstəlikdən erkən dövrdə ölüm sayı hələ də çox yüksəkdir. Ürək
çatışmazlığının müalicəsi yönündə də son illərdə aparılan tədqiqatlarda bir sıra yeni dərman və cihaz
müalicələri icad olunmuşdur. Beləki, bu xəstəliyin müalicəsində bir sıra dərman müalicələri ilə yanaşı
ÜDD, ÜRT kimi cihaz müalicələri də mövcuddur.
ÜDD-lər əsasən, bradikardiyanın qarşısını almaq məqsədi ilə istifadə olunur. Həmçinin, bu
cihazlar potensial ölümcül ağırlaşma olan mədəcik aritmiyalarının düzəldilməsində çox effektli
olurlar. Beləki, bəzi antiaritmik preparatlar taxiaritmiyaları və ani ölüm səbəblərini azalda bilər, lakin
onlar ümumi ölüm göstəricisini azalda bilməzlər və bəzən onu artıra da bilərlər (2). Belə hallarda
ÜDD cihazları istifadə oluna bilərlər. Amma, bir ildən çox yaşama ehtimalı olanmayan ciddi xəstələr
ÜDD-dən əhəmiyyətli fayda əldə edə bilməzlər (5,2). Xəstələrə ÜDD implantaiyasının məqsədi,
implantasiya və cihazın aktivləşdirilməsi ilə əlaqədar baş verən ağırlaşmalar (əsasən qeyri-münasib
şoklar) və hansı hallarda onun aktivliyin ləğv etmək (terminal vəziyyət) və ya çıxartmaq olar
(infeksiya, sol mədəciyin funksiyasının bərpası) əvvəlcədən izah edilməlidir (4).
Digər cihaz müalicəsi ÜRT implantasiyasıdır. Bəzi tədqiqatlarda göstərilir ki, ÜRT düzgün
seçilmiş xəstələrdə kardiyak performansı və simptomları yaxşılaşdırır, xəstələnmə və ölüm
göstəricisini azaldır. Ürək çatışmazlığı olan orta-ağır xəstələrdə ÜRT ilə həyat keyfiyyətinin
təkmilləşdirilməsi zamanı xəstələrin üçdə ikisində həyat keyfiyyətinin daha da yaxşılaşacağına və
üçdə birində isə ömrün uzanacağına səbəb ola bilər (1,4).
Bütün xəstələr ÜRT-yə müsbət cavab vermir. Bir sıra xüsusiyyətlər xəstəliyin və ölümün
yaxşılaşmasını nəzərdə tutur. İşemik etiologiyası olan xəstələrdə miyokardın çapıq toxuması səbəbindən sol
mədəcik funksiyasında daha az inkişaf olur, bu da əlverişli remodelləşmə ehtimalını azaldır. Əksinə, kiçik
bədən və ürək ölçüsü sayəsində qadınlar kişilərə nisbətən daha çox reaksiya verə bilərlər. QRS genişliyi
ÜRT cavabını proqnozlaşdırır və bütün randomizə edilmiş sınaqlarda daxil olma meyarıdır (4).
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Резюме
Эйбова Уливя Аладин кызы
Роль aпаратная лечения в лечении хронической сердечной недостаточности
В последние годы аппаратная терапия исползуется при лечении хронической сердечной
нелостаточости. В некоторых случаях невозможно использовать эти методы лечения у
каждого пациента.
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Summary
Eyubova Ulviyya Aladdin
Role of device treatment in the treatment of chronic heart failure
In recent years, device therapy has been widely used in the treatment of chronic heart failure. In
some cases, it is not possible to use these treatments in every patient.
Həsənova Nailə Arif qızı
Azərbaycan Tibb Universiteti
HOMOSİSTEİN- OSTEOPOROTİK SINIQLARDA RİSK FAKTORU KİMİ
Açar sözlər: homosistein ,osteoporoz,osteoporotik sınıqlar
Ключевые слова: гомоцистеин, остеопороз,остеопоротические переломы
Keywords: homocystein , osteoporosis, osteoporotic fractures
Sümük toxumasında sümük dövriyyəsinin azalması ,mikroarxitekturada matriksin strukturunda və birləşdirici toxumada pozulmalar osteoporozla nəticələnə bilir.[1-4].Osteoporoz xəstəliyinin
etiopatologiyasını və əlaqəli risk faktorlarını bilmək ,onun profilaktikası və erkən diaqnostikası üçün
vacibdir.Metabolik xəstəliklər osteoporozun etiologiyasında xüsusi rol oynayır. Osteoporotik qırıqlar
xəstələrin həyat keyfiyyətinə təsir edən ciddi sağlamlıq problemlərinə səbəb olur və səhiyyə
mənbələrinə olan yüksək tələbata səbəb olur.Homosisteinin də sümüklərə ciddi təsiri nəzərə
alınmalıdır.[1]
Homosisteinin(HCY) plazmada çox yüksək miqdarda olması nadir autosom-resessiv xəstəlik
olan homosisteinuriya xəstəliyinin yaranmasına gətirib çıxarır.Homosisteinuriyası olan xəstələr
arasında osteoporozun yayılması ,belə nəticəyə gətirib çıxarır ki, HCY-in serumda yüksək
konsentrasiyası çarpaz kollagen bağlara təsir edərək , sümüklərdə sınma riskini artırır.
Homosisteinuriya metionin pozulması ilə meydana gələn irsi metabolik xəstəlikdir.Diefir
metionini sistasinə çevirən ferment sistasin β-sintazanın anadangəlmə defekti ilə əlaqədar həm
metionin və kükürdlü amin turşu olan homosisteinin qanda və sidikdə konsentrasiyası artır.[2.3]
Homosisteinin plazma konsentrasiyasının artması sinir,dayaq-hərəkət ,görmə,tənəffüs sitemi və
kardiovaskulyar sistemlərdə pozğunluqlar əmələ gətirir.Dayaq-hərəkət sistemində osteoporoz
xəstəliyi üçün daha güclü risk faktoru olan homosisteinin qanda səviyyəsinin yüksəlməsi osteoporotik
sınıqların yaranmasını sürətləndirdiyi məlum olmuşdu.Osteoporozlu xəstələrdə sınma riski daha çox
bud sümüyündə müşahidə olunur, bu isə əlilliklə ,böyük tibbi maliyyə xərcləri ilə ,hətta ölümlə də
nəticələnə bilir. Joyce və s. araşdırmalarına görə homosistein və sınıq riski arasındakı əlaqə ,
sümüyün mineral sıxlığı və digər potensial risk faktorlarından asılı deyil .
HCY-nin yüksək
konsentrasiyası osteoportik sınıqlar üçün güclü və müstəqil faktordur.Pəhriz saxlayan xəstələrdə də
HCY səviyyəsinin ölçülməsində səhvlər meydana çıxa bilər. Belə ki,yaşlı insanlarda fol turşusu,
vitamin B12 və B6 HCY-in əsas müəyyənedicisi sayılır.Ona görə də HCY özü yox, bu vitaminlərdən
bir və ya bir neçəsinin qeyri-adekvat olması belə bud sümüyünün sınma riskinin səbəbi ola bilər.
Həmçinin pernisioz anemiyası olan xəstələrdə bel sümüyünün mineral sıxlığının aşağı olması
müşahidə olunur . Bu isə ümumi populyasiya ilə müqayisədə bud sümüyünün sınma riskini iki dəfəyə
qədər artırır.[2,3]
Bəzi populyasion çalışmalara əsasən yüksək sümük sıxlığına malik qadınlara nəzərən aşağı
sümük sıxlığına malik qadınlarda B12 vitaminin də konsentrasiyası aşağı olur.B6,B12 və fol
turşusunun qidada istifadəsini artırmaqla homosisteinin parçalanmasını sürətləndirib,onun qanda
konsentrasiyasını aşağı salmağa kömək etmək olar.Nəticədə də osteoporotik sınıqlarin yaranma
sürətini azaltmaq olar. HCY-nin sümüklərə təsir mexanizmi 4 yolla baş verir.Birincisi ,
Osteoblastların yaranmasını ya da differensiyasını inhibisiya edir. İkinci Hcy osteoklastların(OC)
yaranmasi/ differensiaiyasının yüksəltməklə və OC aktivliyini stimulyasiya etməklə. Üçüncüsü
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damar mexanizmləri sümüklərin perfuziyasını sürətləndirə bilər ki, bu da OC və OB ların
funksiyalarının pozulmasına gətirib çıxarır. Dördüncü Hcy hüceyrəxarici matriks zülallarına təsir
edərək stabilliyi azaldıb struktur dəyişikliyinə gətirib çıxarır.[4]
Azərbaycan Tibb Universitetinin və Azərbaycan Elmi Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya
İnstitutunun birgə əmakdaşlığı ilə elmi laboratoriyalarında osteoporotik sınıqla müraciət edən
xəstələrdə qanda homosistein səviyyəsi ölçülmüşdür.Tədqiqat üçün 30-86 yaş arası 60 xəstədə
müəyyən vaxtlarda 1 neçə dəfə plazma homosistein səviyyəsi yoxlanılmışdır.Əsas qrup olaraq 28
nəfər (46.6%) 49-72 yaş arası osteoporotik sınıqla müraciət etmiş xəstədə ,müqayisə qrupu olaraq
isə osteoporozu olan 10 nəfər(16.6%) , osteoporozu olmayan lakin sınıqla müraciət edən 10(16.6%)
və normal 12 nəfərdə (20 %) HCY səviyyəsi İFA metodu ilə ölçülmüşdür.Osteoporotik sınıqla
müraciət edən xəstələrdə ilkin olaraq ölçülmüş HCY səviyyəsi 1 və 2 ay sonra sağalma dövründəkinə
nəzərən yüksək olmuşdur. HCY səviyyəsinin ölçülməsi,müalicə taktikasının seçilməsi üçün önəmli
rol oynaya bilər.
Ədəbiyyat
1. Weber DR, Coughlin C, Brodsky JL, Lindstrom K, Ficicioglu C.Kaplan P, et al. Low bone
mineral density is a common finding in patients with homocystinuria. Mol Genet Metab.
2016;117:351–4.
2 .Fratoni V, Brandi ML. B vitamins, homocysteine and bone health. Nutrients. 2015;7(4):2176–92.
3. Van Wijngaarden JP; Doets EL; Szczecińska A; Souverein OW; Duffy ME ; Dullemeijer
C ; Cavelaars AE; Pietruszka B; Van’t Veer P.; Brzozowska A; et al. Vitamin B12, folate,
homocysteine and bone health in adults and elderly people: A systematic review with meta-analyses.
Nutr. Metable 2013, 2013, 486186, doi:10.1155/2013/486186.
4. Herrmann M, Tami A, Wildemann B, Wolny M, Wagner A, Schorr H, et al.
Hyperhomocysteinemia induces a tissue specific accumulation of homocysteine in bone by
collagen binding and adversely affects bone. Bone. 2009; 44:467–75. [PubMed: 19056526]
Резюме
Гасанова Наиля Ариф кызы
Факторы риска при гомоцистеиново-остеопоротическом переломах
В этом исследовании мы обнаружили, что уровень Hcy в плазме у пожилых пациентов с
остеопоротическими переломами выше, чем у неостеопорозных пациентов. Повышенный
уровень Hcy, по-видимому, может быть . фактором риска остеопоротических переломов у
пожилых людей. Контроль HCY во время лечения может играть роль в выборе тактики
лечения.
Summary
Hasanova Naila Arif
Home rısk ın the osteoporotıc cycle
In this study, we found that the plasma Hcy level in elderly patients with osteporotic fractures
is higher than that of nonosteoporotic patients. An increased Hcy level appears to be a risk factor for
osteoporotic fractures in elderly people. Control of HCY during treatment may play a role in the
selection of treatment tactics.
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Həsənova Aytəkin Tahir qızı
Azərbaycan Tibb Universitetinin
ÇOX AZ TƏSADÜF OLUNAN 17-Cİ XROMOSOMUN UZUN ÇİYNİNİN TRİSOMİYASI
Açar sözlər: 17-ci xromosomun uzun çiyninin trisomiyasi,anadangəlmə ürək çatışmazlığı qüsuru
Ключевые слова: трисомия по длинному плечу хромосомы 17; ВПС
Key words: trisomy of chromosome 17 long arm syndrome; congenital heart defect
Haploid xromosom dəstinə(n=23)görə xromosomların sayının diploid sayla (2n=46) müqayisədə
dəfələrlə artması insanda ən çox triploidlərin (3n=69) əmələ gəlməsində özünü göstərir. Belə
mutasiyalar embrionun (dölün) inkişafında kənaraçıxmalara səbəb olur. Bir qayda olaraq belə
döllərin inkişafı axıra qədər getmir, çox vaxt spontan uşaqsalmalar və hamiləliyin vaxtından əvvəl
kəsilməsi ilə başa çatır. Insan üçün poliploidiya letal xarakterli olduğundan onun öyrənilməsi spontan
uşaqsalmalar və süni abortların materiallarına əsaslanır. Mamalıq praktikasında müşahidə edilən
uşaqsalmaların 4%-ə qədəri ziqotların(embrionların) triploid (3n) xromosom dəstinə malik olması ilə
əlaqədardır.Ədəbiyyat məlumatına görə triploid uşaqların nadir hallarda doğulması da mümkündür.
Bəzən mozaik diploid-triploid xromosom dəstli uşaqlar doğulur. Trisomiyalar zamanı xromosom
patologiyaları bir qayda olaraq müalicə olunmur. Müalicəsi mümkün olmayan belə xəstəliklər bir sıra ağır
kliniki əlamətləri ilə seçilir. Belə xəstələr təcrid olunduğu üçün əksər hallarda onların mutasiya
dəyişkənliyini sonrakı nəslə verməsi mümkün deyil. Deməli bu tip xromosom xəstəliklərinin mənbəyini
ya tam sağlam valideynlərin qametlərində baş verən mutasiyalarda, ya da mozaikliyə səbəb olan ziqotun
ilkin bölünmələri zamanı mitozun gedişinin pozulmasında axtarmaq lazımdır.
Bioloji təbabət klinikasının nəzdində fəalliyət göstərən AFGEN genetik diaqnoz mərkəzində tədqiqatın
aparıldığı 4 il müddətində tez-tez baş verən uşaqsalmaların 30-40%-inin səbəbi olan xromosom
trisomiyalarını araşdırarkən ən çox müşahidə olunan trisomiyalar 13(Patau), 18(Edvard), 21(Daun)
nömrəli xromosomlarda yarandığı öyrənilmişdir. Bu dövrdə cəmi 1 xəstədə dünya üzrə çox az
təsadüf olunan (dünyada cəmi 18 xəstə) 17-ci xromosomun uzun çiyninin trisomiyasına rast
gəlinmişdir. 17-ci xromosomlar üzrə tam trisomik uşaqların doğulması faktı məlum deyil. 17-ci
autosoma görə trisomiyaya prenatal dövrdə belə, nadir hallarda rast gəlinir. Deməli, trisomiya 17-yə
malik hüceyrə ya qametogenez prosesində eliminasiyaya məruz qalır, ya da ziqotun bölünməsinin
başlanğıc mərhələlərində ölür. Tam triploid xromosom dəstinə malik yeni doğulmuş körpənin ömrü çox
az olub,15 dəqiqədən 7 sutkaya qədər olur. Həyat əhəmiyyətli mühüm orqanlardakı eybəcərliklər belə
uşaqların yaşamasını qeyri-mümkün edir. Belə mozaiklərin bədənlərinin yarısı diploid, ikinci yarısı isə
triploid hüceyrələrdən təşkil olunmuş olur. Bu patologiya zamanı uşağın çəkisinin normadan aşağı olması, kəllənin təpə və ənsə sümüklərinin pis inkişaf etməsi, eləcə də cinsiyyət vəzilərinin inkişafında

Şəkil 1. Xəstənin kariotipi
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kənaraçıxmalar müşahidə edilmişdir. Eyni zamanda uşaqda anadangəlmə ürək çatışmamazlığı
xəstəliyi və damar anomaliyaları kimi inkişaf anormallıqları da var idi. Bundan başqa ağciyərlərin
inkişaf qüsuru (sol ağciyərin hipoplaziyası, ikipaylı sağ ağciyər) aşkarlanmışdır ki, bu da əvvəlki
ədəbiyyat məlumatlarında bu xromosom xəstəliyi üçün qeyd olunmamışdır. Bu az rast gəlinən
patologiya mütəxəssislərin marağına səbəb olmuşdur. Xəstənin klinik araşdırmaları davam
etdirilmişdir, xəstəliyin tam müalicəsi mümkün olmasa da, 2 il müddətində müalicə ilə xəstəliyin
əlamətləri nisbətən yüngülləşdirilmiş və müvəqqəti olaraq tezliyini azaltmaq mümkün olmuşdur. Bu
patologiyanın klinik gedişatının izlənməsi genetik quruluşdakı dəyişikliklərin öyrənilməsi, meydana
gələn xəstəliklərin sonrakı nəsillərə ötürülmə riski haqqında düzgün və erkən diaqnostika,
profilaktika, müalicə üsullarının inkişaf etdirilməsi və müəyyən strategiyaların təyini üçün önəmli
olmuşdur. Sonda xəstəlik anadangəlmə ürək qüsurunun kəskinləşməsi səbəbi ilə ölümlə
nəticələnmişdir.
Ədəbiyyat
1. Hassold T. Mosaic trisomies in human spontaneous abortions. Hum Genet. 1982;
2. Utermann B, Riegel M, Leistritz D, Karall T, Wisser J, Meisner L et al. Pre- and Postnatal
Findings in Trisomy 17 Mosaicism. Am J Med Genet Part A. 2006;
3. Robert D. Daber, Kimberly A. Chapman, Eduardo Ruchelli, Stefanie Kasperski, Surabhi
Mulchandani, Brian D. Thiel, Hakon Hakonarson, Elaine H. Zackai. Mosaic Trisomy 17: Variable
Clinical and Cytogenetic Presentation. Am J Med Genet A. October 2011;
4. Witters IW, Fryns J. Follow-up of a child with trisomy 17 mosaicism. Prenat Diagn. 2008;
5. Robert L. Nussbaum, Roderick R. McInnes, Huntington F. Willard. Thompson & Thompson
Genetics In Medicine. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2007; 7:75-95.
Резюме
Гасанова Айтакин Тагир кызы
Cлучай редкой хромосомной болезни – синдрома трисомии по длинному плечу
хромосомы 17
В работе представлен случай выявления хромосомного заболевания – синдрома трисомии
по длинному плечу хромосомы 17. У ребенка имели место характерный фенотип с
множественными малыми аномалиями развития, врожденный порок сердца (ВПС) и
сосудистые аномалии. Кроме того, выявлено наличие врожденного порока развития легких
(гипоплазия левого легкого, двудолевое правое легкое), что ранее не описывалось в литературе
при данном хромосомном заболевании. Наблюдение завершилость наступленим летального
исхода ВПС.
Summary
Hasanova Aytekin Tahir
The case of rare chromosomal dısorder – trısomy of chromosome 17 long arm syndrome
The text presents the case of identification of the chromosomal disorder – trisomy of chromosome
17 long arm syndrome. The child has specific phenotype with multiple small abnormalities, congenital
heart defect and vascular malformations. Be– sides, existence of congenital anomaly of lungs (left
lung hypoplasia, right lung with two lobes) is revealed that earlier was– n’t described in literature at
this chromosomal disorder. Observation ends with a lethal outcome owing to the complicated cur– rent
of congenital heart defect.
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Həşimova Aysel Rafiq qızı
Azərbaycan Tibb Universiteti
ABŞERON YARIMADASININ URBANLAŞMIŞ ƏRAZİLƏRİNİN YAŞILLAŞDIRILMASI
HERPETOFAUNA BİOMÜXTƏLİFLİYİNİN QORUNUB SAXLANMASI AMİLİ KİMİ
Açar sözlər: urbanlaşma, herpetofauna, biotop, texnogen
Ключевые слова: урбанизация, герпетофауна, биотоп, техногенный
Key words: urbanization, herpetofauna, biotope, technogenic
Urbanlaşma bütüb dünyada intensiv şəkildə müşayət olunan, özüdə geridönməyən bir prosesdir, belə
ki, əhali artdıqca yeni şəhər və qəsəbəblər salınır, bu zaman həm vəhşi fauna və həm də flora antropogen
təsirlərdən ciddi şəkildə deformasiyaya uğrayır. Bu proses əhalisi kəskin surətdə artan Taşkənd, Moskva,
Bakı (1,səh. 31-32; 4,səh 47; 5, səh. 11) kimi böyük şəhərlərdə daha qabarıq şəkildə özünü göstərir.
Azərbaycanda urbanlaşma xüsusilə Abşeron yarımadasında son illər daha aydın müşayət olunur. Buna
səbəb buranın təbii-coğrafi iqlim şəraitinin əlverişli olması, yeraltı və yerüstü sərvətlərin zənginliyi, eləcə
də elm, mədəniyyət və sənaye-istehsalat mərkəzinin olmasıdır. Müasir dövrümüzdə urbanlaşmış
ərazilərdə dayanıqlı ekosistemin öyrənilməsi biologiya və ekologiyanın aktual probleminə çevrilib. Bu
da həmin biotoplarda biomüxtəlifliyin qorunub saxlanması üçün müstəsna rol oynayan vacib şərtlərdən
biridir (2, səh.22; 3, səh.2297). Urbanlaşmış ərazilərdə yaşayan sürünənlər bir sıra xüsusiyyətlər
qazanmaqla sinantroplaşır, bəzi zoonoz xəstəliklərin yayılmasında iştirak edirlər, ya da nisbətən onlar
üçün əlverişli olıan biotoplara miqrasiya edirlər. Şəhər mühiti sürünənlər üçün təkamül baxımından
yenidir, onun neqativ və yaxud pozitiv təsiri sonradan meydana çıxır. Urbanlaşmanın mahiyyəti ondan
ibarətdir ki, heyvanlarla insanlar arasında yeni-mürəkkəb qarşılıqlı əlaqə formaları yaranır.
İşin material və metodikası. Tədqiqat işi 2015-2019 cu illərdə Abşeronun yaşıllıq salınan
massivlərində, xüsusilə Bakı-Rostov, Bakı-Gəncə magisrtal yollarının ətrafında və eləcə də
yarımadada artıq inşa olunmuş və istifadəyə verilmiş yaşayış məntəqələrindəki istirahət parklarında
reptililərin uyğunlaşmasını, onların növ tərkibini və bərpa olunmasını öyrənməkdir. Bunun üçün
yarımada üçün xarakter olan üç reptili növü fon növlər kimi götürülərək tədqiq olunmuşdur. Bunlara
kərtənkələlərdən Xəzər nazikbarmaq gekkonu -Tenuidactylus caspius Eichwald, 1831, tısbağalardan
Aralıqdənizi tısbağası-Testudo graeca L. 1758, və ilanlardan su ilanı -Natrix tessellata L.1758
seçilərək onlar üzərində müşahidələr aparılmışdır. Tədqiqat apararkən marşrut üsulundan istifadə
olunmuşdur.Müşahidələr ilin yaz, yay və payız fəsillərində aparılmışdır.
Alınan nəticələr və onların analizi. Abşeronda əhali artımı-urbanlaşma, vəhşi faunanın illər
boyu məskunlaşmış biotoplardan miqrasiya olunmasına, yeni uyğunlaşma əlamətlərinin
qazanmasına, bunlar mümkün olmadıqda isə məhvinə səbəb olur. Ona görə də populyasiyada sayı
azalmaqda olan növlərin qorunub saxlanması və gələcək nəslə çatdırılması üçün zooloq-ekoloq
alimlər tədqiqat işləri aparır və əməli təkliflər verirlər. Abşeron şəraitində urbanlaşmanın
herpetofaunaya təsirini iki qrupa ayırmaq olar: Birinci antropogen amildir ki, o birbaşa insan
fəaliyyəti ilə əlaqədardır, ikincisi texnogen amildir ki, onun özunüdə iki yarım qrupa bölmək olar: a)
sənaye müəssisələri ilə, o cümlədən Abşeron üçün xarakter olan neft-qaz sənayesi ilə əlaqədar olan
amil, b) gündən günə artmaqda olan sərnişin nəqliyyatı vasitələrinin, yük maşınlarının, dəmir yolu
qatarlarının törətdiyi səs-küy amili. Urbanlaşma şəraitində öyrənilən fon növlərdən qeyd olunan
amillərə qarşı nisbətən yaxşı adaptasiya olunanı Xəzər nazikbarmaq gekkonudur. O, həm yol
kənarlarında salınan yaşıllıq sahələrində, həm də texniki cəhətdən çirklənmiş ərazilərdə daha çox rast
gəlinir. Su ilanları və Aralıqdənizi tısbağalarının magistral yolların kənarlarındakı salınmış yaşıllıq
massivlərində, xüsusilə Bakı-Rostov və Bakı-Gəncə yolkənarında tez-tez rast gəlinir. Çox güman ki,
burada aralıqdənizi tısbağalarının kifayət qədər qida mənbəyi var, düşmənlərindən asan qoruna bilirlər və
çoxalma intensivliyi yüksək olur. Su ilanlarının urbanlaşmaya məruz qalan ərazilərdə adaptasiya olunması
o qədər də nəzərə çarpmır, belə ki, həmin ərazilərdə su tutarları-gölməçələr qurudulub, buna müvafiq olaraq
onların qida mənbəyi də tükənib. Onlar yaşadığı ərazilərdən müxtəlif istiqamətdə miqrasiya edirlər. Qeyd
etdiyimiz antropogen və texnogen amillər su ilanlarına daha kəskin təsir gostərir. Yarımadada salınan
yaşıllıq massivlərində də su ilanlarına nadir hallarda rast gəlinir. Urbanlaşmanın vəhşi faunaya neqativ və
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yaxud pozitiv təsir göstərməsi növün uyğunlaşma əlamətlərini qazanması ilə birbaşa korrelyativ əlaqəsi
mövcuddur. Belə ki, uyğunlaşma əlamətləri ətraf mühitin qida mənbəyi, ərazinin təbii relyefi ilə yanaşı,
florası ilə də əlaqədardır. Ərazinin florası ilk növbədə ərazinin mikroiqlimini tənzimləyir, öyrənilən
növlərin qida mənbəyidir (bizim misalda aralıqdənizi tısbağalarının), dlgər tərərfdən vəhşi fauna
üçün əlverişli sığınacaqdır, düşmənlərindən və qızmar günəşdən asan qorunurlar.
Apardığımız müşahidələr göstərdi ki, yarımadada salınan yaşıllıq massivləri forma və
yerindən asılı olmayaraq herpetofauna biomüxtəlifliyinin qorunması üçün uğurlu yanaşmadır.
Xüsusilə magistral yol kənarlarında salınan yaşıllıq zonaları təbii biosenoza çox yaxındır, ona görə
də öyrəndiyimiz reptili növləri burada özlərini sərbəst hiss edir və normal çoxalırlar.
Ədəbiyyat
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2.Быкова Е.А. Проблемы сохранения биоразнообразия на плато Устурт (Узбекистан) в
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Москвы. Дисс. На соискание к.б.н. М.2005, 167 с.
5. Наджафов Дж.А. Гашимова А.Р. Формирование фауны рептилий сильно
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Резюме
Хашимова Айсель Рафиг кызы
Озеленение урбанизированных территорий апшеронского полуострова как фактор
сохранения биоразнообразии герпетофауны
Урбанизация в данное время является одной из интенсивной и необратимым процессом,
происходящая во всех крупных городах мирa. В связи с увеличением населения строятся
новые города и поселки, поэтому антропогенному влиянию подвергаются дикие виды фауны
и флоры. Нами исследовано что, как происходит адаптация Каспийского тонкопалого геккона,
средиземноморской черепахи и ужа водяной в урбанизированных территориях Апшеронского
полуострова. Установлено что, озеленение полуострова является надежной преградой и для
сохранения биоразнообразия этих рептилий необходимо усилить этот процесс
(озеленение) вдоль магистральных дорог и урбанизированных территорий Апшерона.
Summary
Hashimova Aysel Rafig
Greening of urban areas of the absheron peninsula as a factor in the conservation of
biodiversity of herpetofauna
In recent times urbanization is one of the intensive and irreversible process that is playing an
important role all over the world. In connection with the increase in population, new cities and towns
are being built, therefore, wild species of fauna and flora undergo anthropogenic influence.
We have studied the adaptation of the Caspian bent-toed gecko, the Mediterranean turtle and the
dice snake in the urbanized territories of the Absheron peninsula. It has been established that
landscaping of the peninsula is a reliable barrier and in order to preserve the biodiversity of these
reptiles it is necessary to strengthen this process (landscaping) along the main roads and urbanized
areas of Absheron.
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Qəribli Aytəkin Səbuhi qızı
Azərbaycan Tibb Universiteti
MEDİCAGO FALCATA L. XAMMALININ BƏZİ FİTOKİMYƏVİ TƏDQİQİ
Açar sözlər: medicago falcata L., flavonoidlər, saponinlər
Ключевые слова: medicago falcata L., флавоноиды, сапонины
Key words: medicago falcata L., flavonoids, saponins
Azərbaycan florası öz zənginliyi ilə seçilir və təxminən 4500 növ bitki ilə təmsil olunur.
Azərbaycan florasında geniş yayılan bitkilərdən biri Medicago L. - Qarayonca cinsinə aid olan
növlərdir [1, səh.248; 2, səh.19].
Müxtəlif ölkələrdə Medicago L. cinsinə aid növlər fitokimyəvi cəhətdən tədqiq olunur. Belə ki,
Medicago L. növlərindən saponinlərin turşulu hidrolizi nəticəsində alınmış birləşmələr QX-FİD
vasitəsilə öyrənilmişdir [4, səh.119].
Medicago L. cinsinə aid ayrı-ayrı növlərin aminturşular, kumarinlər, triterpen saponinləri və
flavonoidlərlə zəngin olduğu müəyyən edilmişdir [3, səh.358].
Medicago növlərinin (M. minima, M. tornata, M. truncatula, M. rigidula, M. scutelata, M. Segitalis and M. sativa) fərqli ekstraktlarının izoflavon tərkibi öyrənilmişdir. Bunlardan 2-si qlikozid (daidzin və
genistin) və 6-sı aqlikon (daidzein, qlisitin, genistein, formononetin, prunetin və bioxanin A) olan maddələr
yüksək effektivli maye xromatoqrafiya (HPLC/DAD) ilə təyin olunmuşdur [5, səh.111- 113].
Analizlər nəticəsində Medicago L. növlərinin tərkibində darçın turşusu törəmələri (darçın, pkumar, ferul turşuları) və 2 flavonoid qlikozidi (lüteolin-7-O-qlikozid və lüteolin-4`-O-qlikozid) təyin
edilmiş, həmçinin də bitkidə yüksək miqdarda isoflavon olduğu müyyən edilmişdir [7, səh.169].
İşin məqsədi M. falcata L. xammalından flavanoid və saponin məcmusunun alınması və
tədqiqidir.
Tədqiqatlar məqsədilə istifadə olunan M. falcata L. – Oraqvari qarayonca xammalı 2019-ci ilin
may ayında Azərbaycan Respublikasının Şamaxı rayonu ərazisindən bitkinin çiçəkləmə fazasında
tədarük edilmişdir. Bitkinin xammalı ilk öncə açıq hava şəraitində qurudulmuşdur. Daha sonra
tədqiqat məqsədilə xammaldan 700 qram dəqiq kütlə çəkilmiş və üzərinə 10 litr 80%-li etanol əlavə
edilmişdir. 3 gün ərzində ektraksiya prosesi aparılmışdır. Daha sonra alınmış etanollu ekstrakt rotar
buxarlandırıcıda (İKA RV8; İKA HB 10 markalı) tam sulu qalıq (400ml) qalana kimi etanol
qovulmuşdur. Alınmış sulu qalıq 200ml həcmə qədər buxarlandırılmış və qalan hissə bölücü qıfa
keçirilmişdir. Sonra ardıcıl olaraq xlroform, etilasetat və n-butanol həllediciləri ilə işlənilmişdir. Alınmış
bu fraksiyalar lioflizə aparatında tam quru hala salınana kimi qurudulmuşdur. Alınmış quru qalıqlar
çəkilərək hər birnin kütləsi qeyd edilmişdir. Fraksiyaların hər birindən 1mq götürülərək 1ml metanolda
həll edilmişdir. Silifol lövhə üzərinə hər fraksiyadan hazırlanmış məhluldan 25mkl damızdırılmış və ilkin
olaraq fraksiyaların tərkibində olan maddələri dəqiqləşdirmək üçün müvafiq sistemlərdə baxılmışdır.
Flavonoidlər üçün etilasetat-qarışqa turşusu-buzlu sirkə turşusu-su (100-11-11-26) sistemindən
istifadə edilmiş (qlikozidləri müəyyən etmək üçün) xromatoqramlar flavonoidlərin təyini üçün olan
reaktiv ilə (təbii məhsulların-polietilenqlikol reaktivi) işlənilmiş və UB-işıqda 254nm və 365nm dalğa
uzunluqlarında müşahidə olunmuşdur [6, səh.195]. Etilasetatlı fraksiyaların tərkibində narıncı-sarı və sarıyaşıl (flavonollar üçün), narıncı və sarı yaşıl (flavonlar üçün) rəngli 13 ləkə, n-butanollu fraksiyada isə 12
ləkə (mavi, narıncı narıncı-yaşıl, sarı-yaşıl və qəhvəyi rəngli olmaqla) müşahidə edilmişdir.
Saponinlər üçün isə dixlormetan-buzlu sirkə turşusu-metanol-su (64-32-12-8) sistemindən
istifadə edilmiş, xromatoqramlar cirə aldehidi reaktivi ilə işlənilmişdir [6, səh.395]. UB-işıqda 254nm və
365nm dalğa uzunluqlarında müşahidə olunaraq hər bir fraksiyanın tərkibində olan maddələrin sayı
müəyyən edilmişdir. Xloroformlu fraksiyanın tərkibində 4 ləkə, etilasetatlı fraksiyanın tərkibində 9 ləkə,
n-butanollu fraksiyada 11 ləkə və sulu hissənin tərkibində isə 6 ləkənin olduğu müəyyən edilmişdir.
Nəticələr
Beləliklə, M. falcata L. xammalından flavonoid və saponin məcmuları alınmış, keyfiyyət
reaksiyalarının və xromatoqrafik tədqiqatların köməyi ilə müəyyən edilmişdir ki, flavonoid
məcmusundan 12, saponin məcmusundan isə 9 maddə vardır. Hal-hazırda bu maddələrin ayrılması
və identifikasiyası aparılır.
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Резюме
Карибли Айтакин Сабухи кызы
Некоторые фитохимические исследование сырья medicago falcata l
Установлено, что сырье вида M. falcata L. богата флавоноидами, кумаринами, сапонинами
и другими биологически активными соединениями. Разработано схема получения суммы
флавоноидов и сапонинов из сырья M.falcata L. Фитохимическое исследование видов роды
Medicago L. из флоры Азербайджана является перспективным и актуальным.
Summary
Garibli Aytakin Sabuhi
Some phytochemıcal research of raw materials medıcago falcata l
Determined that raw materials of M. falcata L. rich in flavonoids, coumarins, saponins and other
biologically active compounds. A scheme is developed for obtaining the summary of flavonoids and
saponins from the raw material M. falcata L. Phytochemical research of the species of the genus
Medicago L. from the flora of Azerbaijan is perspective and actual.
Quliyeva Könül Canbaxış qızı
Azərbaycan Tibb Universiteti
QANADABƏNZƏR-ƏNG YARIĞI VƏ DAMAĞIN BÖYÜK KANALININ ANATOMOTOPOQRAFİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Açar sözlər: pteriqo-maksiller qırıq, böyük palatin kanalı, kranioskopiya, fluoroskopiya
Ключевые слова: крыловидно-верхнечелюстная щель, большой нёбный канал,
краниоскопия, рентгеноскопия
Key words: pterygomaxillary fissure, greater palatine canal, cranioscopy, radiography
Kəllənin çətin əldə olunan strukturlarının patologiyaları zamanı, həmin törəmələrin quruluşu, fərdi,
yaş, cinsi və tipoloji xüsusiyyətləri haqqında dəqiq məlumat olmadan müasir tibbi diaqnostika və neyrocərrahi müdaxilələrin imkanlarından istifadə etmək çox böyük çətinliklər törədir (1, səh.48; 6, səh.5; 7, səh. 74
). Qeyd olunanları qonşu anatomik strukturlara “giriş qapısı” rolunu oynayan qanadabənzər - əng yarığı
(QƏY) və ona yaxın olan damağın böyük və kiçik dəliklərinə də aid etmək olar (4, səh. 43; 5, səh. 78; 8,
səh. 6; 69; 10, səh.77).
İşin məqsədi. Ontogenezin müxtəlif mərhələlərində insan kəlləsinin kraniotiplərindən asılı
olaraq qanadabənzər-əng yarığı və damağın böyük kanalının anatomo-topoqrafik xüsusiyyətlərini
öyrənməkdən ibarət olmuşdur.
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Tədqiqatın material və metodları. Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün kranioskopik və
rentgenoloji müayinə üsullarından istifadə etməklə (2, səh. 12; 3, səh. 23), müxtəlif yaş qruplarını
və hər iki cinsi əhatə edən100 kəllə tədqiq olunmuşdur.
Aparılan kranioskopik və rentgenoloji tədqiqatlar göstərdi ki, QƏY gicgahaltı çuxurla
qanadabənzər-damaq çuxuru (QDÇ) arasında yerləşərək “giriş qapısı” rolunu oynayır və kəllənin
çətin əldə olunan strukturlarına aiddir.
Əldə olunan ədəbiyyat mənbələrində (2, səh.68,103) qeyd olunur ki, QƏY-in yuxarı divarında
tez-tez sümük hündürlüklərə rast gəlmək olur. Bizim kranioskopik müayinələr isə daha fərqli
nəticələr göstərdi. Belə ki, müxtəlif yaş qruplarında nəinki QƏY-in yuxarı divarında, eləcə də onun
arxa divarında, həm də eyni zamanda hər iki divarında videoendoskopik cərrahiyyə zamanı zondun
hərəkət trayektoriyasına mane ola biləcək sümük hündürlüklərə rast gələk olur. Qeyd etmək lazımdır
ki, sümük hündürlüklərin əmələ gəlməsinə və həmin törəmələrin müxtəlif səviyyələrdə yerləşməsinə
səbəb qanadabənzər əzələlərin əsas sümüyün böyük qanadlarının gicgahaltı səthindən və
qanadabənzər çıxıntıların bayır səfhəsindən müxtəlif səviyyələrdə başlamasıdır.
QƏY-lə yanaşı onunla qonşu olan sümük strukturların (damağın böyük və kiçik kanalları, onların
sümük damaq üzərində ağız boşluğuna açıldığı eyniadlı dəliklər) praktik əhəmiyyətini nəzərə alaraq
onların anatomo-topoqrafik xüsusiyyətlərini də öyrənməyi tədqiqatın planına daxil etdiyimizdən
həmin törəmələrin rentgenoskopiyasını həyata keçirməyi məqsədəuyğun hesab etdik.
Damağın böyük kanalının (DBK) rengenoskopiyasını həyata keçirmək üçün tədqiq olunan yaş
dövrlərini əhatə edən 100 insan kəlləsində 200 kanal tədqiq olundu. İşin gedişi zamanı sümük damağa
münasibətinə görə kanalın vertikal və çəp istiqamətdə olduğunu aşkar etdik. Rentgenoloji
tədqiqatımızın nəticələrinə görə 60,0% (120) halda kanalın vertikal, 37,0% (74) halda isə çəp
vəziyyəti aşkar olundu. Kanalın vertikal və çəp vəziyyətlərinə kəllənin bütün formalarında rast
gəlmək mümkün olsa da, vertikal vəziyyət kəllənin mezo- və braxikran formalarında, çəp vəziyyət
isə dolixokran formalarda üstünlük təşkil edir. Tədqiq olunan kanalların 3,0%-də (6) yaşla əlaqədar
olaraq distal (aşağı) hissəsinin təxminən 5-6 mm-i obliterasiya olunmuşdur. Onu da qeyd etmək
lazımdır ki, obliterasiya olunmuş tərəflərdə dişlərin vaxtından qabaq tökülməsi və əngin alveol
çıxıntılarının əhəmiyyətli dərəcədə atrofiyası da diqqəti cəlb edirdi. DBK damağın arxa-bayır
tərəfində yerləşərək damağın böyük dəliyi (DBD) vasitəsi ilə ağız boşluğuna açılır.
Tədqiqatımızın nəticələri DBD-nin oval, damlayabənzər və girdə formalarının olduğunu
göstərdi. Təqdim olunan formalar arasında oval formaya daha çox (54,5%), girdə formaya 33,0%,
damlayabənzər formaya isə 12,5% rast gəlmək olur. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi müşahidələrimizin
3,0%-də (6) BDD-nin yaşla əlaqədar obliterasiya olunmuş formasına və hətta qeyri-müəyyən
formalara da rast gəldik. Adı çəkilən dəliyin topoqrafiyası ilə sümük damağın formaları arasında
nəzərəçarpacaq dərəcədə asılılıq aşkar olundu. Belə ki, sümük damağın ellipsəbənzər formasında
DBD hər iki tərəfdə üçüncü böyük azı dişin arxa tərəfində (30,5%), parabolayabənzər formasında isə
ikinci və üçüncü böyük azı dişlərin arasında (50,5%) yerləşir (7, səh.4, 72). Bəzən dəliyin ikinci
böyük azı dişin arxa kənarı bərabərliyində yerləşən formasına da rast gəlmək olur (19%). Bu forma
yenietmə və gənclik dövrlərində daha çox rast gəlindi.
Beləliklə, əldə olunan nəticələrə görə: a) qanadabənzər-əng yarığının nəinki yuxarı, eləcə də həm arxa,
həm də eyni zamanda hər iki divarında endovideoskopik cərrahiyyə zamanı zondun hərəkət trayektoriyasına
mane ola biləcək sümük hündürlüklərə rast gələk olur; b) damağın böyük kanalı vertikal və çəp vəziyyətdə
olub, oval, girdə, damlayabənzər, obliterasiya olunmuş və qeyri-müəyyən formalara malikdir.
Eyni zamanda əldə olunmuş kranioskopik və rentgenoloji məlumatlardan kəllənin beyin və üz
hissələrinin parametrləri də nəzərə alınmaqla fraqmentləşmiş kəllənin məhkəmə-tibbi ekspertizası, kəllə
sümüklərinin patoloji anatomik münayinəsi, eləcə də damaq anesteziyası zamanı istifadə etmək olar.
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Резюме
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Анатомо-топографические особенности крыловидно-верхнечелюстной щели и
большого нёбного канала
Целью работы является изучение анатомо-топографических особенностей
крыловидно-верхнечелюстной щели и большого нёбного канала в зависимости от
краниотипов черепа в различные периоды онтогенеза.
Для достижения поставленной цели было исследовано 100 черепов различных
возрастных групп обоих полов, при этом были использованы краниоскопические и
рентгенологические методы исследования.
Полученные результаты показывают, что встречаются костные выступы на верхней,
задней, а также в обеих стенках крыловидно-верхнечелюстной щели. Одновременно
обнаружены вертикальное и косое положения большого небного канала, овальные, круглые,
капельные, облитерированные и атипичные его формы.
Полученные результаты можно использовать при судебно-медицинской экспертизе
фрагментированных черепов, патолого-анатомическом исследовании костей черепа, а также
при нёбной анестезии.
Summary
Kulieva Konul Djanbakhis
Anatomical and topographic features of the pterygomaxillary fissure and the greater palatine
canal
The aim of the work is to study the anatomical and topographic features of the pterygomaxillary
fissure and the greater palatine canal depending on craniotypes of the skull at various periods of
ontogenesis.
To achieve this goal, 100 skulls of various age groups and both sexes were studied using
cranioscopic and radiography research methods.
The results showеd us that there are bone protrusions on the upper, posterior, and also in both
walls of the pterygomaxillary fissure. Greater palatine canal can be vertical and oblique positions,
also it has ofoval, round, drop shaped, obliterated and non-typical forms.
The results can be used in the forensic medicine of fragmented skulls, pathological and
anatomical medical examination of the skull bones, as well as with palatal anesthesia.
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Mustafayeva Ülkər Canbaxış qızı
Azərbaycan Tibb Universiteti
İKINCİLİ VƏ RESİDİVLƏŞƏN KARİYESİN TERAPEVTİK MÜALİCƏDƏN SONRA
RAST GƏLİNMƏ GÖSTƏRİCİSİ
Açar sözlər: kariyes, ikincili kariyes, residivləşən kariyes, vital boyama, elektrometriya
Ключевые слова: кариес, вторичный кариес, рецидивирующий кариес, витальное
окрашивание, электрометрия
Keywords: caries, secondary caries, recurrent caries, vital dyeing, electrometry
İkincili və residivləşən kariyes polietioloji olduğuna görə onların profilaktikası müxtəlif tədbirlər
kompleksindən ibarətdir (5,səh.6; 9,səh.34). Bir sıra tədqiqatçılar kariyesin kəskin və kəskinləşmiş
gedişində operativ-bərpaedici müalicə ilə birlikdə yerli və ümumi patogenetik müalicə tövsiyyə
edirlər (1,səh.241; 2,səh.28). Aktiv kariyes zamanı immunokorreksiyaedici maddə,məsələn
“İmudon”u məsləhət görür ki,bu da ağız suyunda sİgA və lizosimin miqdarının çoxalmasına səbəb
olur (6,səh.47).
Digər tədqiqatçılar isə ikincili və residivləşən kariyesin profilaktikası üçün flortərkibli adgeziv
sistem və plomb materialından istifadə olunmasını (8,səh.363; 10,səh.7; 12,səh.574) kariyes
boşluğunun dibini və divarını dərin flörlamağı (4,səh.56; 7,səh.43) təklif edirlər.
Həmçinin tədqiqatçılar minanın rezistentliyindən asılı olaraq aşılayıcı gellə applikasiya
müddətini dəyişməyi məsləhət görərək aşağı rezistentlik zamanı 15 saniyə, yuxarı rezistentlik zamanı
isə 60 saniyəyə qədər artırmağı, dişin kariyes rezistentliyinin az olması zamanı minanın aşılanması
zamanı aşağı konsentrasiyalı turşudan və plomblamadan sonrakı flüorlamadan, plomb ətrafında mina
üzərinin flortərkibli lakla örtülməsi və 6 aydan bir hər profilaktik baxış zamanı təkrarlanmasını
(13,səh.8) təklif edirlər.
Müəyyən edilmişdir ki, kariyesin dərin florlanması üçün kompozit plomb materiallarından
istifadə olunması ikincili və residivləşən kariyes əmələ gəlməsini 3il müşahidə edərək 2 dəfə
azaldığını qeyd edir (11,səh.26)
Beləliklə, ədəbiyyat məlumatlarının təhlili göstərir ki, ikincili və residivləşən kariyesin rast
gəlinmə tezliyi yüksəkdir. Bununla bərabər diaqnostika, klinika, müalicə metodikası hələ də tam
aydınlaşdırılmayıb. İkincili və residivləşən kariyesin qarşısının alınması hələ də aktual problem
olaraq qalır.
Aparılan tədqiqat işinin məqsədi ikincili və residivləşən kariyesin profilaktikasının
optimallaşdırılmasıdır.
Material və metod.
Tədqiqatın məqsədinə uyğun olaraq 18-65 yaş intervalında 84 xəstədə dişlərdə birincili xroniki
orta kariyesin müalicəsini aparmışıq. Ümumilikdə 182 diş müalicə olunmuşdur. Bunlardan 51
nəfərdə 136 plomb dərin florlamadan istifadə edərək qoyulmuşdur və əsas qrupu təşkil etmişdir.
Müqayisə qrupu 31 nəfərdən ibarət olmuş və 46 plomb dərin florlamadan istifadə etməyərək
qoyulmuşdur.
Müalicə kariyesin müalicə standartlarına uyğun olaraq (3,səh.25) boşluğun mexaniki
işlənməsindən sonra nekrotomiyanın effektivliyini yoxlamaq üçün kariyes-detektordan istifadə
olunmuş, medikamentoz işlənmə aparılaraq boşluq qurudulmuşdur.
Daha sonra əsas qrupda boşluğun dibində və divarında dentin-hermetizəedici mayenin (Dentin
hermetizəedici maye-Humanchemie GmbH,Almaniya) köməkliyi ilə dərin florlama aparılmışdır.
Bunun üçün təlimata uyğun olaraq həmin məhlul yağsızlaşdırılmış quru boşluğa pambıq tamponla
isladılmış və 30 saniyə ərzində saxlanılmışdır. Bundan sonra boşluq yenidən hava ilə qurudulmuş 30
saniyədən sonra həmin qayda ilə ikinci maye çalxalanılaraq boşluq isladılır və hava ilə qurudulur.
Daha sonra boşluq kompozit plomb materialı “Charizma-F” ilə plomblanmışdır. Belə ki, 74
kariyes boşluğunda heç bir araqat istifadə olunmayaraq plomblanmışdır. 38 boşluqda sendviç
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texnikası araqatsız istifadə olunmuşdur. 24 kariyes boşluğunda isə “Flov it” maye kompozit
plombundan istifadə olunmuşdur.
İkinci gəlişdə plombun son işləməsindən sonra dişin plombla kontakt səthi mina-hermetizəedici
məhlulla (Emal-hermetizəedici maye-Humanchemie GmbH,Almaniya) işlənmişdir. 1 №-li məhlulla
30 saniyə ərzində kontakt səth eyni qayda ilə isladılmışdır. Bundan sonra yenidən hava ilə qurudulmuş 30 saniyədən sonra həmin qayda ilə 2 №-li məhlulla isladılmış və hava ilə qurudulmuşdur.
Müqayisə qrupunda dərin florlama ilə birlikdə şüşə ionomer sementdən araqat kimi istifadə
olunmuşdur. Statistik işlənmişdir.
Alınmış nəticələr və onların müzakirəsi: Aparılan tədqiqat işinin nəticələrini altı aydan sonra
müalicə almış pasiyentlərin hamısında müayinə edərək öyrənmək mümkün olmamışdır. Onlardan 14
nəfərdə biz müalicə etdiyimiz dişlərin üzərinə müxtəlif səbəblərdən cıxmayan protez konstruksiyası
düzəltdirmişlər. Qalan pasiyentlərin demək olar ki, müayinəsini aparmışıq. Təkrari müayinə zamanı
ikincili kariyesin plomb ətrafında əmələ gəlməsini müəyyən etmək üçün vital rəngləmə metodundan
və sərt toxuma ilə plombun sərhəddində toxumaların elektrikkeçiriciliyini müəyyən etmək üçün
elektrometriyadan istifadə olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, ikincili və residivləşən kariyesin
diaqnostikasında keyfiyyət göstəricisi plombla dişin sərt toxuması arasında elektrik keçiriciliyi 10
mkA-dən yüksək həddi götürülmüşdür.
Altı aydan sonra hər iki qrupda pasiyentlərin heç birində dişlərə aid şikayətlər olmamışdır. Əsas
qrupda plomblanmış dişin vital rənglənməsi zamanı ikincili kariyes 6,8% müalicə olunmuş dişlərdə
təyin olunmuşdur. Müqayisə qrupunda bu göstərici 9 dəfə çox olmuşdur (p<0,05).
İkincili və residivləşən kariyesin elektrometrik metodla diaqnostikasında bu göstərici əsas qrupda
3,24%-ə qədər yüksəlmişdir. Bu vital rəngləmədəki göstəricidən 5,68 dəfə çox olmuşdur. Müqayisə
qrupunda plomblanmış 9,6% dişlərdə elektrometrik üsulla ikincili kariyes aşkarlanmışdır. Bu
göstərici müqayisə qrupundakı göstəricidən 5,1 dəfə yüksək olmuşdur.
Nəticə
1. İkincili və residivləşən kariyes kliniki gedişinə görə fərqli proseslərdir. İkincili kariyes dişplomb sərhədinin elektrometrik keçiriciliyinin artması ilə xarakterizə olunur. Plombun marginal
keçiriciliyi əhəmiyyətli artir, ancaq pulpanın elektrikdən qıcıqlanma göstəricisi ilkin səviyyədə qalır.
2. Residivləşən kariyes zamanı isə plomb ətrafında dişin rəngi dəyişir, diş-plomb sərhədinin
elektrometrik keçiriciliyi ilkin səviyyədəki kimi qalır, pulpanın elektrikdən qıcıqlanma göstəricisi
fizioloji həddən maksimum dərəcədə azalır.
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Резюме
Мустафаева Улькер Джанбахиш кызы
Показатель, встречающийся после терапевтического лечения вторичного и
рецидивирующего кариеса
В целях профилактики вторичного и рецидивирующего кариеса 180 кариозные полости
были пролечены у 84 пациентов. В основной группе у 51 человек 130 кариозные полости были
запломбированы методом глубокого фторирования, а в контрольной группе у 33 человек 50
кариозные полости были запломбированы традиционным методом. Для диагностики
вторичного и рецидивирующего кариеса использовали методы витального окрашивания и
электрометрия. Через 6 месяцев у 2% вылеченных зубов был отмечен вторичный кариес с
витального окрашивания. Этот показатель был в 9 раз выше в группе сравнения (р <0,05).
С помощью электрометрического метода диагноз вторичного кариеса увеличилась до
7,8% по сравнению с 64% в группе сравнения.
При использовании композиционных пломбировочных материалов во время лечения
кариеса, глубокое фторирование уменьшает образование вторичного и рецидивирующего
кариеса в среднем в 3 раза.
Summary
Mustafayeva Ulker Janbakhis
Indication of secondary and recurrent caries occurring after therapeutictreatment
180 caries cavities (tooth decay) in 84 patients have been treated for the purpose of prophylaxis
of secondary and recurrent caries. In the main group, 130 caries cavities in 51 individuals have been
sealed by the method of profound fluorination, but in the control group, 50 caries cavities in 33
individuals have been sealed by the traditional method. The methods of vital staining and electrometry
have been used for diagnostics of secondary and recurrent caries. Secondary caries has been
determined by vital staining in 2% teeth treated after 6 months of treatment. This indicator has been
9 times more in the comparison group (p<0,05).
But the diagnosis of secondary caries has upgraded up to 7,8% by the method of electrometry, it
has been 64% in the comparison group.
Profound fluorination reduces the occurrence of secondary and recurrent caries on average 3
times during the treatment of caries by using composite filling materials.
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Магеррамова Нигяр Фахраддин кызы
Азербайджанский медицинский университет
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ НОВОГО КОМПЛЕКСНОГО
СОЕДИНЕНИЯ ПАЛЛАДИЯ С МЕКСИДОЛОМ
Ключевые слова: комплексное соединение палладия с мексидолом, острая
токсичность, полулетальная доза.
Açar sözlər: palladium və meksidolun kompleks birləşməsi, kəskin toksiklik, yarımöldürücü doza
Keywords: palladium mexidol complex, acute toxicity, half-lethal dose
Применяемые в медицинской практике химиотерапевтические противоопухолевые
препараты не отвечают современным клиническим требованиям. Они имеют ряд недостатков:
высокая токсичность, в том числе острой гепатотоксичность, не охватывают номенклатуру
всех раковых заболеваний, часто к ним развивается резистентность, особенно при повторных
курсах лечения. Поэтому на сегодняшний день остается невероятно актуальной задача
создания новых противоопухолевых препаратов, которые обладали бы избирательным губительным действием на различные виды новообразований, но при этом не вызывали резистентность и, самое главное, обладали минимальным побочным токсическим эффектом [1-2].
Одно из направлений получения новых противоонкологических препаратов - это синтез
комплексных соединений на основе палладия, являющегося представителем группы
платиновых металлов. По данным литературы, некоторые комплексные соединения палладия
оказывают выраженное противоопухолевое действие, но при этом, по сравнению с
препаратами платины, которые активно используются в химиотерапии, имеют менее
выраженную токсичность. Доказательством тому служат новые препараты - Эфазол и
Морфозол, успешно проходящие клинические испытания.
За последние годы были синтезированы многочисленные соединения палладия,
исследованы на предмет острой токсичности и фармакологической эффективности. Наш
интерес привлекло новое комплексное соединение на основе палладия и мексидола, которое
было синтезировано на базе Научно-исследовательского центра АМУ профессором Х.
Гасановым. Учитывая, что этот комплекс в организме расщепляется с выделением мексидола,
являющегося активным антиоксидантом, необходимого для эффективного противостояния
оксидативному стрессу, прогрессирующего на фоне онкологии, мы сочли целесообразным
исследовать токсические свойства данного соединения с определением LD50.
Материалы и методы. Согласно стандартной методике, исследования проводились на
белых лабораторных мышах по методу Спирмана-Кербера. В исследованиях было
использовано 80 животных весом 18-22 г. Были проведены 2 серии исследований. В каждой
серии животные были разделены на 5 групп по 8 мышей в каждой. Препарат вводился животным
внутрибрюшинно в виде 2% водного раствора. Все животные, используемые в экспериментах
содержались в одинаковых условиях ухода и пищевого режима. Все эксперименты на животных
проводились согласно «Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых
в экспериментальных и других научных целях», Страсбург, 1986 г.
Результаты исследований. В результате проведенных исследований было установлено,
что LD50 – полулетальная доза, для изучаемого комплексного соединения на основе палладия
и мексидола равняется 335 мг/ кг.
Таким образом, по результатам исследований на основании классификации токсичности
веществ, новый комплекс относится к сильно токсичным веществам, но может использоваться
в медицинских целях.
Классификация токсичности веществ
№
1.
2.

Группа токсичности
Чрезвычайно токсичные
Высоко токсичные

LD50 мг/кг
до 1
1 - 50
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Сильно токсичные
Умеренно токсичные
Мало токсичные
Практически не токсичные
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51 - 500
501 - 5000
5001 - 15000
выше 15000

Сравнивая полученные результаты с литературными данными, можно констатировать,
что новое комплексное соединение синтезированное на основе палладия и мексидола в НИЦ
АМУ обладает значительно меньшей токсичностью в сравнении с препаратами группы
платины [3-17], широко применяемые для химиотерапии.
Литература
1. Антошина Е.Е., Горькова Т.Г., Кобляков В.А., Столяров И.П., Труханова Л.С. Изучение
противоопухолевой активности цисплатина и аллильных комплексов палладия
с гетероароматическими лигандами на модели перевиваемой опухоли матки мышей //
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 11-3. –
С. 422-424; (дата обращения: 24.05.2018).
2. Ефименко И.А., Чураков А.В., и др. Соединения на основе палладия и производных
ароматических аминов и способ их получения FindPatent.ru - патентный поиск, 2012-2018
3. Ефименко И.А., Чураков А.В., Иванова Н.А., Ерофеева О.С. Некоторые аспекты
биологической активности координационных соодинений палладия / Третья Всероссийская
научная конференция "Успехи синтеза и комплексообразования" М., 2014. с. 17.
Xülasə
Məhərrəmova Nigar Fəxrəddin qızı
Palladium və meksidol əsasında alınmış yeni kompleksin kəskin toksiklik təyini
Effektiv, zəif toksikli ximioterapevtik vasitələrin axtarışı müasir tibbin və əczaçılığın aktual
problemi olaraq qalır. Bundan irəli gələrək, tədqiqatın məqsədi palladium və meksidol əsasinda
alınmış yeni kompleks birləşmənin kəskin toksikliyinin öyrənilməsi idir. Kəskin toksikliyin
öyrənilməsi LD50 - in təyini ilə Spirman - Kerber üsulu ilə 2 seriya olmaqla 80 ağ labarator siçanın
üzərində aparılmışdır. Tədqiqatın nəticələri tədqiq edilən yeni kompleks birləşmənin yarımöldürücü
dozasının LD50 - 335 mq/kq olduğunu göstərdi. Toksik maddələrin klassifikasiyasına əsasən, bu
kompleksi güclü toksik maddələrə aiddir olar və tibbi təcrübədə istifadə etməyə yararlııdır. Bu
kompleksin toksikliyi, tibdə geniş istifadə olunan platin preperatlarının toksikliyindən əhəmiyyətli
dərəcədə geri qalır.
Summary
Magerramova Nigary Fakhraddin
Determination of acute toxicity of a new palladium mexidol complex
The search for effective but low-toxic chemotherapeutic agents continues to be a priority in
modern medicine and pharmacy. Based on this, the objective of the research was to study the acute
toxicity of a new and palladium and mexidol based complex. The study of the acute toxicity, including
determination of LD50 was performed in two series on 80 laboratory rodents using the SpearmanKarber method. The study showed that LD50, i.e. half lethal dose of the considered complex is 335
mg/kg which, according to the toxicity classification of substances, allows typifying it as a "highly
toxic substance" that may be used for medical purposes. The toxicity of this complex is far below
the toxicity of platinum group drugs commonly used in chemotherapy treatments.
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Məmmədova Nilufər Oktay qızı
Azərbaycan Tibb Universiteti
BLASTOSİSTOZ XƏSTƏLİYİNİN KLİNİK XÜSUSIYYƏTLƏRİ
Açar sözlər: blastosistoz, protozooz, klinika
Ключевые слова: бластоцистоз, протозооз, клиника
Keywords: blastocystosis, protozoosis, clinic
Bağırsaq parazitozlarının əksəriyyətinin, o cümlədən Blastosistozun klinik gedişi, orqanizmdəki
parazitlərin intensivliyi, patogenliyi, bağırsaqların normal mikroflorasının və mədə-bağırsaq sisteminin funksional vəziyyəti və orqanizmin immun sistemindən və s. - dən asılıdır (2, 3, 4) . Blastosistozun Respublikada az öyrənilməsi (1) və onların klinik gedişinə dair münasibətlərin birmənalı
olmamasını (5, 6) nəzərə alaraq bu istiqamətdə tədqiqatların aparılmasını məqsədəuyğun hesab etdik.
İşin məqsədi: Blastosistoza aid spesifik kliniki əlamətlərin dəqiqləşdirilməsi.
Tədqiqatın material və metodları: V. Axundov adına ET Tibbi Profilaktika İnstitutunun
Yoluxucu xəstəliklər və Parazitar xəstəliklər klinikalarına müraciət edən və Blastosistoz diaqnozu
qoyulan 193 xəstənin klinik əlamətləri araşdırılımışdır. Klinik əlamətlər müalicədən əvvəl və sonra
maqayisəli təhlil edilmişdir. Tədqiqatların nəticələri cədvəldə öz əksini tapmışdır.
Aparılan müşahidələr göstərir ki, qarın nahiyyəsində ağrılar müalicədən əvvəl xəstələrin 40,
93± 3, 54 % -də , müalicədən sonra isə 12, 44± 2, 37 % - də ( p< 0, 001) müşahidə edilmişdir.
Ürəkbulanma müalicədən əvvəl xəstələrin 38, 34± 3, 50 % - də, müalicədən sonra 11, 40± 2, 29 % də ( p < 0, 001) aşkar edilmişdir. İshal da müalicədən əvvəl xəstələrin 35, 23± 3, 44 % - də müalicədən
sonra azalaraq xəstələrin 10, 88 ± , 24 % -də (p < 0,001) müşahidə edilmişdir.
Qəbizlik nisbətən az rast gəlmişdir (müalicədən əvvəl 21, 24 ± 2, 94 % və müalicədən sonra 11,
92 ± 2, 33 % ( p< 0, 05) ) . Meteorizm xəstələrin 51, 30 ± 3, 40 % -də ( müalicədən əvvəl) və 23,
32± 3, 04 % - də (müalicədən sonra) ( p < 0,001) rast gəlmişdir.
Müalicədən əvvəl nəcisin kəskin iyli olması ( 47, 15 ± 3, 59 % ) , dəridə səpgilər ( 44, 04 ± 3,
57 % ) , allergiya əlamətləri (41, 45 ± 3, 55) , ağızdan su gəlməsi ( 35, 23 ± 3, 44% ) , ağızdan iy
gəlməsi ( 31, 61% ± 3, 35 % ) xəstələr arasında çox müşahidə edilmişdir və müalicədən sonra xeyli
azalmışdır (müvafiq olaraq 21, 24 ± 2, 94 % ; 19, 69± 2, 86 %; 15, 54 ± 2, 61 % ; 8, 29 ± 1, 98 % ;
12, 95 ± 2, 42% ) .
Müalicədən əvvəl xəstələrin 9, 33 ± 2, 09 % - də saç tökülməsi müşahidə edilmişdir ki,
müalicədən sonra xeyli azalmışdır ( 3, 63 ± 1, 35% ; p< 0, 01).
Bruksizm də müalicədən əvvəl xəstələrin 28, 50 ±3, 25 %- də, müalicədən sonra isə 14, 51± 2,
54 % -də ( p< 0, 01) aşkar edilmişdir. Müalicədən əvvəl qusma ( 17, 10± 2, 71 %) , baş ağrıları ( 15,
54 ± 2, 61 %) müalicədən sonraya ( müvafiq olaraq 5, 70 ± 1, 67 % ( p< 0, 01) və 9, 85 ± 2, 14 % (
p> 0, 05) )nisbətən çox rast gəlir.
Anusətrafı qaşınma da müalicədən əvvəl ( 8, 81± 2, 04%) və müalicədən sonra ( 6,74 ± 1, 81%;
p> 0, 05) elə bir fərq müşahidə edilmir.
Bütün yuxarıda aparılan müşahidələrin nəticələrinin müqayisəli təhlili göstərir ki, anus ətrafında
qaşınmadan başqa qalan klinik əlamətlər Blastosistoz zamanı baş verir. Onların müalicədən sonra
xeyli dərəcədə azalması bu əlamətlərin Blastosistozun klinik gedişinə xas olduğuna dəlalət edir.
Blastosistozlu xəstələrin kliniki xüsusiyyətləri
CƏDVƏL
Klinik əlamətlər

Qarın nahiyyəsində ağrılar
Ürəkbulanma

Blastosistozlu xəstələrin sayı
N= 198
Klinik əlamətlər
Müalicədən əvvəl
Müalicədən sonra
Mütləq
%
Mütləq
%
79
40, 93±3, 54
24
12, 44 ± 2, 37
74
38, 34± 3, 50
22
11, 40 ± 2, 29
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İshal
Qəbizlik

68
41

35, 23± 3, 44
21, 24± 2, 94

21
23

10, 88 ± 2, 24
11, 92 ± 2, 33

Ağızdan iy gəlməsi
Nəcisin kəskin iyli olması

61
91

31, 61 ± 3, 35
47, 15 ± 3, 59

25
41

12, 95 ± 2, 42
21, 24 ± 2, 94

Meteorizm
Dəridə səpgilər

99
85

51, 30 ± 3, 40
44, 04 ± 3, 57

45
38

23, 32± 3, 04
19, 69± 2, 86

Saç tökülməsi

18

9, 33 ± 2, 09

7

3, 63 ± 1,35

Allergiya əlamətləri

80

41, 45 ± 3, 55

30

15, 54 ± 2, 61

Bruksizm

55

28, 50 ±3, 25

28

14, 51± 2, 54

Qusma
Baş ağrıları

33
30

17, 10± 2, 71
15, 54 ± 2, 61

11
19

5, 70 ± 1, 67
9, 85 ± 2,14

Ağızdan su gəlməsi
Anus ətrafında qaşınma

68
17

35, 23 ± 3, 44
8, 81± 2, 04

16
13

8, 29 ± 1, 98
6,74 ± 1, 81
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Резюме
Мамедова Нилуфар Октай кызы
Клинические особенности бластоцистоза
Азербайджанский медицинский университет Кафедра инфекционных болезней
После несколько исследований бластоцистоза в республике и отсутствие
двусмысленности в их клинических проявлениях мы считаем целесообразным для проведения
исследований в этой области.
Клинические признаки у 193 пациентов с диагнозом бластоцистоз были обследованы в
Клинике инфекционных и паразитарных болезней Института медицинской профилактики им.
В. Ахундова.
Сравнительный анализ результатов наблюдений показывает, что клинические признаки,
кроме зуда вокруг ануса, возникают во время бластоцистоза. Их значительное снижение после
лечения свидетельствует о том, что эти симптомы типичны для клинических особенностей
бластоцистоза.
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Summary
Mammadova Nilufer Oktay
Clinical features of blastocystosis
Azerbaijan Medical University Department of Infectious Diseases
Few studies of blastocystosis in the Republic and the lack of ambiguity in their clinical
manifestation we consider it expedient to carry out research in this area.
The clinical signs of 193 patients with a diagnosis of Blastocystosis were examined in the Clinic
of Infectious Diseases and Parasitic Diseases of the V. Akhundov Institute of Medical Prevention.
A comparative analysis of the results of the observations shows that clinical signs except itching
around the anus occur during Blastocystosis. Their significant decline after treatment suggests that
these symptoms are typical of the clinical features of Blastocystosis.
Rzayeva Aynur Əfrail qızı
Azərbaycan Tibb Universiteti
SELİAKİYA XƏSTƏLİYİNİN DİAQNOZUNDA SEROLOJİ TESTLƏRİN TƏYİNİ
Açar sözlər: seliakiya, seroloji test, qliadin anticismləri, transqlütaminaza anticismləri
Ключевые слова: целиакия, серологический тест, антитела к глиадину, антитела к
тканевой трансглутаминазе
Keywords: celiac disease, gliadin antibodies, tissue transglutaminase antibodies
Seliakiya xəstəliyi genetik meyilli şəxslərdə qlütenlə zəngin qidalara qarşı əmələ gələn
anadangəlmə və qazanılma autoimmun xəstəlikdir. Bu xəstəliyə bütün dünyada yaşayan müxtəlif
etnik qruplarda və yaş həddində rast gəlinir.(4) Avropa ölkələrində seliakiya xəstəliyinin rastgəlmə
tezliyi 1%, daha dəqiq desək Almaniyada bu göstərici 0,3%, İtaliyada 0,7 %, İngiltərədə 1,2%,
Finlandiyada 2,4% təşkil edir.(5) Seliakiya xəstəliyi kişilərə nisbətən qadınlarda 2 dəfə artıq təsadüf
edilir. Bunun səbəbi kimi qadınlarda autoimmun və simptomatik xəstəliklərin yaranma ehtimalının
daha yüksək olması göstərilir.(2) Xəstəliyin klassik simptomlarına xronik diareya, malabsorbsiya
sindromu, iştahsızlıq, uşaqlarda inkişaf ləngiməsi aiddir.(7) Qlüten qliadin və glütenin peptidlərindən
ibarətdir. Qliadin prolin və qlutamin kimi amin turşulardan təşkil olunmuşdur. Seliakiya xəstələrində
toksiki təsir göstərən məhz α-qliadin fraksiyasıdır.(3) Qliadin enterositlərdən daxil olaraq toxumatransqlütaminazası vasitəsilə dezaminləşir, əmələ gəlmiş yeni antigen HLA DQ2 və HLA DQ8
reseptorlu makrofaqlar tərəfindən tutulur və CD4+ T-limfositləri aktivləşdirir.(3,6) Bu limfositlər
CD8+ T-limfositləri sitokinlər sekresiya edərək aktivləşdirir və enterositlərin məhv olmasına səbəb
olur, nəticədə nazik bağırsağın selikli qişası atrofiyalaşır. Eyni zamanda CD4 + T-limfositlər Blimfositləri də aktivləşdirərək yeni anticismləri- anti-transqlütaminaza, anti-qliadin, anti-endomisiyal
anticisimlərini əmələ gətirir.(6) Əmələ gələn anticismlər seliakiya xəstəliyinin diaqnozunda seroloji
markerlər kimi istifadə olunur. Bu anticismlər qan nümunələrində immunoferment (İFA) analiz üsulu
ilə təyin edilir. Bu testlərə anti-toxuma transqlütaminaza IgA/G (AtTG IgA/G), anti-gliadin A/G
(AGA IgA/G) aiddir. Klinik araşdırmalara əsasən anti-tTG-nin spesifikliyi 98%, anti-AGA-nın
spesifikliyi 80%-dir.(1)
Azərbaycan Respublikası əhalisi arasında seliakiya xəstəliyinin yayılma tezliyinin öyrənilməsi
çox önəmlidir. Bu baxımdan tədqiqat işinin əsas məqsədi müəyyən seroloji metodları işləyib
hazırlamaqla əhali arasında xəstəliyin müxtəlif klinik formalarının təyini və ailə üzləri arasında
irsiliyin təsdiqidir.
ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikasının laboratoriya şöbəsinə müxtəlif yaş həddində
qastroenteroloji şikayətlərlə müraciət etmiş 176 xəstədən qan nümunəsi alınmışdır. Bunlardan yaş
həddi 5-82 olmaqla 122-si qadın, 54-ü kişilərdir. Alınmış qan nümunələri ATU-nun Biokimya
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kafedrasının Elmi-tədqiqat laboratoriyasında anti-tTG IgA/G, anti-gliadin IgA/G-nin miqdarı
immunoferment (İFA) metodu ilə təyin edilmişdir. Anti-tTG IgA üçün normal hədd < 20 U/ml, antitTG IgG < 25 U/ml, AGA IgA < 25 U/ml, AGA IgG < 25 U/ml-dir. 176 xəstədən 13 (7,4%) xəstədə
anti-toxuma transqlütaminaza IgA (AtTG IgA), 11 (6,25%) xəstədə anti-toxuma transqlütaminaza
IgG (AtTG IgG), 22 (12,5%) xəstədə anti-qliadin IgA (AGA IgA), 46 (26,1%) xəstədə anti-qliadin
IgG (AGA IgG) yüksək titrlərlə təyin olunmuşdur. Bundan başqa 8 (0,06%) xəstədə AGA IgA+AGA
IgG, 2 (0,01%) xəstədə AtTG IgA+AGA IgG, 3 (0,02%) xəstədə AtTG IgA+AGA IgA, 2 (0,01%)
xəstədə AtTG IgA+AtTG IgG, 5 (0,03%) xəstədə AtTG IgG+AGA IgG, 1 (0,01%) xəstədə AtTG
IgG+AGA IgA+AGA IgG, 1 (0,01%) xəstədə AtTG IgA+AGA IgA+AGA IgG eyni zamanda yüksək
qiymətlərlə xarakterizə olunmuşdur. Alınan nəticələr seliakiya xəstəliyinin diaqnozunu qoymaq üçün
çox önəmlidir. Daha dəqiq diaqnozu qoymaq üçün qızıl standart duodenal biopsiya olduguna görə
test nəticələri yüksək çıxan xəstələr histoloji müayinəyə yönləndirilmişdir.
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Резюме
Рзаева Айнур Афраил кызы
Определение серологических тестов в диагностике целиакии
С помощью метода иммуноферментного анализа у 176 пациентов различного возраста и
пола была проведена диагностика целиакии АтТГ IgA/G, АГА IgA/G в сыворотке крови. Из
176 больных было выялено повышение антитела к тканевой трансглутаминазе IgA (АтТГ IgA)
у 7,4 %, IgG (АтТГ IgG) у 6,25%, антитела к глиадину IgA (АГА IgA) у 12,5%, IgG (АГА IgG)
у 26,1% больных. В то же время у 0,06% больных AГA IgA+AГA IgG, у 0,01% больных AтTГ
IgA+AГA IgG, у 0,02% больных AтTГ IgA+AГA IgA, у 0,01% больных AтTГ IgA+AтTГ IgG, у
0,03% больных AтTГ IgG+AГA IgG, у 0,01% больных AтTГ IgG+AГA IgA+AГA IgG, у 0,01%
больных AтTГ IgA+AГA IgA+AГA IgG было зафиксировано совместное повышение. У
обследованных пациентов повышенных результатов позволило выявить группы риска
заболевания.
Summary
Rzayeva Aynur Afrail
Determınatıon of serologıcal tests ın dıagnosıng celıac dısease
A total of 176 patients, differing by sex and age to identify celiac disease AtTG IgA/G, AGA IgA/G
were determined by means of enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA) in blood serum. Out of
176 patients, in 7,4% tissue transglutaminase IgA (AtTG IgA), in 6,25% IgG (AtTG IgG), in 12,5%
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antibodies gliadin IgA (AGA IgA), in 26,1% IgG (AGA IgG) antibodies were increased. At the same
time, in 0,06% AGA IgA+AGA IgG, in 0,01% AtTG IgA+AGA IgG, in 0,02% AtTG IgA+AGA IgA,
in 0,01% AtTG IgA+AtTG IgG, in 0,03% AtTG IgG+AGA IgG, in 0,01% AtTG IgG+AGA IgA+AGA
IgG, in 0,01% patients AtTG IgA+AGA IgA+AGA IgG, were determined joint increase. The increased
outcomes of examined patients provide to determine risk groups of the disease.
Şirinova Xatirə Novruzəli qızı
Azərbaycan Tibb Universiteti
QALXANABƏNZƏR VƏZİNİN DÜYÜNLÜ XƏSTƏLİKLƏRİNİN DİAQNOSTİKASINDA
ELASTOQRAFİYANIN TƏTBİQİ. İLKIN TƏCRÜBƏMİZ
Açar sözlər: tiroid elastoqrafiyası, tiroidin düyünləri, tirads, İİAB
Ключевые слова: эластография щитовидной железы, узлы щитовидной железы, TİRADS, ТИАБ
Key words: thyroid Elastography, Thyroid Nodules, Tİ-RADS, FNAB
Giriş və məqsəd: Qalxanabənzər vəzi xəstəliklərinə xoş- və bədxassəli düyünlər və
qalxanabənzər vəzinin diffuz xəstəlikləri aiddir. Qalxanabənzər vəzi xərçənginin və diffuz
parenximal xəstəliklərinin diaqnostikası klinik manifestasiya və histopatoloji dəyərləndirməyə
əsaslanır. (2,3) Qalxanabənzər vəzi xəstəliklərinin diaqnostikası və izləmində ultrasəs müayinəsinin
öz yeri var. Ultrasonoqrafik elastoqrafiya isə klinik təcrübədə getdikcə artan, yeni, inkişaf etməkdə
olan üsuldur. (1)
Tədqiqatımızın məqsədi qalxanabənzər vəzinin düyünlü xəstəliklərinin diaqnostikasında
Elastoqrafiyanın tətbiqindəki ilkin təcrübəmizi bölüşməkdir.
Material və metodlar: 2018-ci ilin noyabr ayından 2019-cu ilin sentyabr ayına qədər ATU TCKda 17-78 yaş arası 153 xəstənin (139 (90,8%) qadın) 166 tiroid düyünü müayinə edilmişdir.
Xəstələrdə tiroid funksional müayinələri (TSH, sT3, sT4, Anti-Tq, Anti-TPO, TSH reseptor
anticisimləri), USM və TİRADS, kompression elastoqrafiya müayinələri aparılmışdır. Elastoqrafiya
Sonoscape S9pro cihazı ilə qiymətləndirilmişdir. Elastoqrafiya nəticələrinə görə göstəriş olan 63
xəstədə İİAB icra edilmişdir. İİAB sitoloji nəticələri Bethesta (2017) təsnifatı ilə
qiymətləndirilmişdir.
Nəticə: 2018-ci ilin noyabr ayından 2019-cu ilin sentyabr ayına qədər ATU TCK-da 17-78 yaş
arası (orta yaş 45,8; Cİ=45,8±27,1) 153 xəstənin (139 (90,8%) qadın) 166 tiroid düyünü müayinə
edilmişdir. Düyünlərin 94-ü sağ pyda, 67-si sol payda, 5-i boyun hissədə yerləşmişdir. Düyünlərin
ölçüsü 4 – 60 mm arasında (orta 22,0; Cİ=22,0±21,0) olmuşdur. 31 düyündə (18,7%) elasto skoru 2,
84 düyündə (50,6%) elasto skoru 3, 49 düyündə (29,5%) elasto skoru 4, 2 düyündə (1,2%) elasto
skoru 5 qeyd edilmişdir. Elastoqrafiya nəticələrinə əsasən göstəriş olan 63 xəstədə İİAB icra
edilmişdir. İİAB sitoloji nəticələri Bethesta (2017) təsnifatı ilə qiymətləndirilmişdir. 2 düyündə
(3,2%) Bethesda I, 31 düyündə (49,2%) Bethesda II, 10 düyündə (15,9%) Bethesda III, 6 düyündə
(9,5%) Bethesda IV, 7 düyündə (11,1%) Bethesda V, 7 düyündə (11,1%) Bethesda VI aşkarlanmışdır.
24 xəstədə cərrahi əməliyyat icra edilmiş, əməliyyatdan sonrakı patohistoloji müayinənin əsasən 11
xəstədə xoşxassəli, 13 xəstədə bədxassəli nəticə əldə edilmişdir.
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Резюме
Ширинова Хатира Новрузали
Применение эластографии при диагностике узловых заболеваний щитовидной железы.
начальные результаты
Эластография является более чувствительным методом исследования при выборе
показаний к биопсии узлов щитовидной железы, а также способствует сокращению ненужных
биопсий и хирургических процедур. Существует необходимость в проведении многочисленных исследований в области эластографии. Для более точного проведения данного
исследования необходимо постоянное улучшение навыков радиолога и эндокринолога.
Summary
Shirinova Khatira Novruzali
The role of elastography in the diagnosis of nodular diseases of the thyroid gland. initial
results
Elastography is a more sensitive method for choosing indications for biopsy of the thyroid gland
nodules, also it helps to reduce unnecessary biopsies and surgical procedures. There is a need for
numerous studies in the field of elastography. It is necessary for continuous improvement of the skills
of the radiologist and endocrinologist for a more accurate conduct of this study.
Шадлинская Сабина Вагиф кызы
Азербайджанский медицинский университет
ГРАДИЕНТ КОЛИЧЕСТВЕННО-РАЗМЕРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАЛЫХ
ЖЕЛЕЗ ПРЕДДВЕРИЯ ВЛАГАЛИЩА В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
ЧЕЛОВЕКА
Açar sözlər: uşaqlıq yolu, kiçik vəzilər, postnatal ontogenez, histoloji metodlar.
Keywords: vaginal vestibule, small glands, postnatal ontogenesis, histological methods
Ключевые слова: преддверия влагалища, малые железы, постнатальный онтогенез,
гистологические методы
Как известно злокачественные поражения влагалища являются важнейшей медикосоциальной проблемой, характеризуются быстрым ростом и метастазированием, приводят к
ухудшению качества жизни, нередко ведут к летальному исходу (4,стр. 82, 9, 124).
Источником аденогенного рака влагалища является эпителий малых железы влагалища (8,
стр. 5). Поэтому для расшифровки патогенеза таких нозологических форм необходимо
всесторонное и глубокое изучение этих желез (6, стр. 45).
Принимая во внимание вышеизложенного, нами поставлена цель: выявить наличие
градиента количественно-размерных показателей малых желез преддверия влагалища в
некоторых возрастах постнатального развитии человека.
Для достижения этой цели гистологическими методами были изучены железы стенок
преддверия влагалища у 79 женщин разного возраста, начиная от периода новорожденности и
до пожилого возраста включительно.
В результате проведенного исследования мы впервые выявили наличие градиента
количественно-размерных показателей малых желез преддверия влагалища, которые
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изменяются (увеличиваются) в переднее-заднем направлении – от лобка к заднему проходу.
Эта закономерность наблюдается на протяжении всего периода постнатального онтогенеза.
Так, в задней трети стенки преддверия влагалища, по сравнению с передней ее третью общее
количество малых желез в зависимости от возраста увеличивается в 1,6-2,2 раза, плотность
расположения желез в 1,2-2,1 раза, длина и ширина начального отдела желез – а 1,8-2,4 раза,
толщина начального отдела – в 1,2-2,2 раза, площадь начального отдела (на поперечном срезе
стенки преддверия) – в 1,3-1,5 раза, площадь начальной части и площадь полости начальной части
(на срезе) – 1,2-1,4 раза, число гландулоцитов у начальной части железы – в 1,1-1,4 раза.В этом
направленииувеличиваетсяпроцентного содержание желез простой формы (с 1-2 отделами).
Градиентные изменения касаются и протокового аппарата железы. У желез задней трети
стенки преддверия влагалища, по сравнению с передней ее третью, наружный диаметр
выводного протока 1-го порядка, по данным макро-микроскопии, увеличивается в 1,1-1,3 раза,
общего выводного протока – в 1,2-1,3 раза, площадь устья общего выводного протока – в 1,31,5 раза (Р<0,05 во всех случаях).
Индивидуальные минимум и максимум количественных показателей желез преддверия
влагалищ у женщин в постнатальном онтогенезе так же увеличиваются в передне-задем направлении. Уровень изменчивости преимущественно нарастает на протяжении постнатального
онтогенеза. Разрыв между крайними индивидуальными показателями количества желёз как
для преддверия влагалища для каждой из изученных его частей, у новорождённых девочек, в
грудном и раннем детском возрастах меньше, чем в зрелом, пожилом, старческом возрастах.
Возможно, наличие переднее-заднего градиентного увеличения «железистого массива», отражающего однонаправленное возрастание секреторной активности желез, может объясняться
высокой вероятностью инфицирования преддверия влагалища (микрофлора прямой кишки); известно, что секрет желез обладает бактерицидной и бактериостатической активностью (7, стр. 62).
Следует отметить, что градиентное изменение размерно-количественных показателей
желез слизистых оболочек типично и для других внутренних органов: гортани (5, стр. 21),
желчевыводящих путей (1. стр. 23), трахеи и бронхов (3, стр. 19), глотки (2, 16).
Таким образом, полученные данные показывают, что на протяжении всего постнатального
онтогенеза наблюдается градиент размерных показателей малых желез преддверия влагалища.
Количество и размеры желез индивидуально изменчивы.
Полученные результаты могут найти применение при изучении биоптатов слизистой оболочки преддверия влагалища. Размерные показатели структуры желез и лимфоидной ткани этого
органа у женщин разного возраста в норме могут являться стандартами (нормативами), с которыми
может быть сопоставлены биопсионные и секционные материалы. Полученные данные могут быть
полезны патофизиологам (для оптимизации патогенеза многочисленной патологии влагалища),
гинекологам (для улучшения качества лечения разных нозологических форм этой области).
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Xülasə
Şadlinskaya Səbinə Vaqif qızı
Postnatal ontogenezdə insanda uşaqlıq yolu kiçik vəzilərinin rəqəm-ölçü
göstəricilərinin qradiyenti
İşin məqsədi postnatal ontogenezin bəzi yaş dövrlərində insanda uşaqlıq yolu kiçik vəzilərinin
ölçü-miqdar göstəricilərinin qradiyentinin müəyyən edilməsi olmuşdur.
Bu məqsədə nail olmaq üçün yenidoğulmuşlardan başlayaraq ahıl dövrü daxil olmaqla müxtəlif
yaşlı 79 qadının uşaqlıq yolunun vəziləri histoloji metodlarla tədqiq edilmişdir.
Alınmış nəticələr göstərmişdir ki, postnatal ontogenezin bütün gedişatı boyu uşaqlıq yolunun
kiçik vəzilərinin ölçü göstəricilərinin qradiyenti müşahidə olunur. Vəzilərin sayı və ölçüləri fərdi
olaraq dəyişkəndir.
Əldə olunmuş nəticələr standart (normativ) kimi qəbul edilə bilər. Bunlar patoloji fizioloqlar
(uşaqlıq yolunun çoxsaylı patogenezinin optimizasiyası) və ginekoloqlar (bu nahiyənin müxtəlif
nozoloji formalarının müalicə keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması) üçün faydalı ola bilər.
Summary
Shadlinskaya Sabina Vagif
The gradient of quantitative and dimensional indicators of the small glands of the
vaginal vestibule in human postnatal ontogenesis.
The identification of the gradient of quantitative and dimensional indicators of the small glands
of the vaginal vestibule at some ages of postnatal human development was the goal of our study.
To achieve this goal, glands of the walls of the vaginal vestibule were studied by histological
methods in 79 women of different ages, from the neonatal period to the elderly, inclusive.
The data obtained show that throughout the entire postnatal ontogenesis there is a gradient of
dimensional indicators of the small glands of the vaginal vestibule. The number and size of the glands
are individually variable.
The data obtained may be standards (guidelines). They can be useful to pathophysiologists (to
optimize the pathogenesis of numerous vaginal pathologies), gynecologists (to improve the quality
of treatment of various nosological forms of this area).
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Energetika, neft-qaz və geologiya

Ağayeva Məleykə Ağa Əli qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
QAZANBULAQ SAHƏSİNDƏ KİÇİK AMPLİTUDLU QIRILMALARIN HƏCMİ
ATRİBUTLARLA AŞKARLANMASI
Açar sözlər: atribut analiz, həcmi atributlar, 3D seysmik kub, zaman kəsilişi, qırılma zonaları
Ключевые слова: атрибутный анализ, сейсморазведка 3D, куб атрибутов, временной разрез,
зоны разломов или просто разломы
Key words: attribute analysis, 3 D seismic survey, 3 D seismic cube, seismic time section, fault or
fracture
Tədqiqat sahəsi tektonik cəhətdən Kiçik Qafqazqarşısı antiklinal zonasının ŞQ hissəsində
yerləşir. Sahədə müxtəlif illərdə geoloji (struktur xəritəalma, geoloji planalma, qazıma) və geofiziki
işlər aparılmış və 1947-ci ildə Qazanbulaq sahəsində alt Maykop və Eosen çöküntülərində neft yatağı
aşkar edilmişdir [1].
2014-cü ildə Qazanbulaq-Ziyadxan sahəsində Üst Təbaşir-Paleogen çöküntülərinin geoloji
quruluşunun dəqiqləşdirilməsi məqsədi ilə 3D seysmik kəşfiyyat işləri aparılmışdır.
2014-cü idə aparılmış 3D seysmik tədqiqatlar nəticəsində Qazanbulaq və Ziyadxan
strukturlarının tektonik quruluşu, yatım forması, ölçüləri öyrənilmişdir və tədqiqat sahəsinin
mürəkkəb geoloji quruluşa malik olmasının iki əsas səbəbi olduğu müəyyən edilmişdir.
1. Müxtəlif amplitudalı və istiqamətli çoxsaylı tektonik qırılmalar.
2. Pazlaşma zonalarının varlığı ilə izah olunur.
Tədqiqatimizin məqsədi də bu qırılmaların aşkarlanmasından ibarətdir ki, bu məqsədlə səmərəli
seysmik atributlardan olan Ant tracking, Variance, Chaos və Envelope atributlarının tətbiq edilmişdir.
Bu atributların hər biri tektonik qırılma zonalarında dalğa sahəsi anomaliyalarının müxtəlif
xüsusiyyətlərinə əsaslanır[3]. Ona görə də bu atributların kompleks tətbiqi belə zonaların
proqnozlaşdırılmasının etibarlılığını yüksəldir[2]..
Yuxarıda sadalanan atributların tektonik qırılma zonalarının aşkarlanmasında Qazanbulaq
sahəsində uğurlu tətbiqinin nəticələri ilə tanış olaq.
3D seysmik kubu üzrə hesablanmış Chaos atributu, hər bir səth üzrə izlənilən horizontların
horizontal kəsilməsinə görə verilən qırılmaların yerini, ümumiyyətlə, təsdiq etmişdir.
Sahənin CQ hissəsində keçən xətt üzrrə Variance atributuna görə hesablanmış 3D kubundan
çıxarılmış kəsilişdə I və II Qazanbulaq horizontlarının səthinə görə hesablanmış Variance atributu
həmin səth üzrə izlənilən horizontların yerdəyişməsinə görə verilən qırılmaların yerini təsdiq edir.
Variance və Ant Track-a görə hesablanmış 3D kubundan çıxarılmış kəsilişlərin təlilindən aydın
olur ki, adi kubdan çıxarılmış kəsiliş ilə hesablanmış kublardan çıxarılan kəsilişləri müqayisə etməklə,
adi zaman kəsilişində izlənilən seysmik əksolmalar hesablanmış kəsilişlərdə də öz əksini tapmasını
görürük. Kəsilişdə izlədiyimiz qırılmalar göründüyü kimi çox kiçik amplitudlu olsa da, hesablanmış
kəsilişlərdə də amplitudaların dağılması və xaotik şəkil alması formasında öz əksini tapmışdır.
Sahənin cənub-şərqində keçən xətt üzrə hesablanmış Envelope atributunun da nəticəsi eyni
mənzərəni verir. Yəni bu atributa görə alınmış nəticə adi kəsilişdə izlədiyimiz qırılmalar və struktur
quruluşu təsdiq edir
Bu atributların nəticələrinə görə demək olar ki, struktur kifayət qədər tektonik qırılmalarla bloklara ayrılmış və bu qırılmalar da karbohidrogenlərin miqrasiyasında müəyyən maneələr yarada bilər.
Aparılmış işlərin nəticəsi olaraq, Qazanbulaq və Ziyadxan strukturlarının əsasən uzanma
istiqamətində olan qırılmalarla mürəkkəbləşməsi və ayrı-ayrı qalxımlar şəkilində olması
müəyyənləşdirilmişdir
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Резюме
Агаева Малейка Ага Али кызы
Обнаружение малоамплитудных разломов по объемным атрибутам в области
Газанбулаг
В докладе представлен краткий обзор каждого из четырех объемных атрибутов – Ant
tracking, Variance, Chaos и Envelope, которые мы использовали для обнаружения разломов с
малой амплитудой, а также результаты применения этих амплитуд.
В результате атрибутного анализа был сделан вывод о том, что структура является
достаточно сложной, в основном из-за разломов в направлении простирания.
Summary
Agayeva Maleyka Aga Ali
Detection of small-amplitude faults by volume attributes in the Ganbulag region
The report provides a brief overview of each of the four volume attributes, such as Ant tracing,
Variance, chaos və Envelope, that we used to detect small amplitude faults, as well as the results of
applying these attributes.
As a result of the attribute analysis, it was concluded that the structure is quite complex, mainly
due to fractures in the direction of the stretch.
Abaslı Nurlanə Fuad qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
ŞAMAXI-QOBUSTAN VƏ ABŞERON YARIMADASI ƏRAZİSİNDƏ YERLƏŞƏN
PALÇIQ VULKANLARINDA RADİOAKTİV SAHƏLƏRİN FORMALAŞMASININ
QANUNAUYĞUNLUĞU
Açar sözlər: palçıq vulkanı, palçıq-vulkanik brekçiya, radioaktivlik, EDG
Keywords: mud volcano, mud-volcanic breccia, radioactivity, ED
Ключевые слова: грязевой вулкан, грязевулканическая брекчия, радиоактивность, МЭД
Azərbaycan ərazisində palçıq vulkanları geniş yayılmışdır. Onlar əsasən Abşeron yarımadasında,
Şamaxı-Qobustan ərazisinin şərq hissəsində, Aşağı Kür çökəkliyində və Bakı arxipelağında yerləşir.
Palçıq vulkanları ərazilərinin radiasiya fonunun öyrənilməsi üçün xüsusi radiometrik tədqiqatlar
aparılmışdır. Ölçmələr СРП-68-01, СРП-88-01 və InSpector-1000 tipli radiometrlər vasitəsilə həyata
keçirilmişdir.
Palçıq-vulkanik brekçiya süxurlarının qamma-spektrometrik analizi göstərir ki, palçıq vulkanları
sahələrinin yüksək radioaktivliyi flüidodinamika prososleri zamanı atmosferə atılan qazlardakı uran
və radium elementlərinin yüksək faizi ilə şərtlənir. [2]
Palçıq vulkanlarının radiometrik tədqiqatı zamanı aşkar olunmuşdur ki, palçıq-vulkanik brekçiya
sahələri alt qatdakı süxurlarla müqayisədə daha yüksək ekspozisiya doza gücünə (EDG) malikdir.
Palçıq-vulkanik sahənin EDG-nin minimal səviyyəsi ətraf mühitin təbii radioaktivlik fonundan
bilavasitə asılıdır. Məsələn, dəniz vulkanları üçün (Duvannı, Bulla, Qarasu) EDG səviyyəsinin
qiymətləri 8-10,5 mkR/saat, Kürqırağı zonanın vulkanları üçün (Bahar, Ayrantökan, Bəndovan,
Hamamdağ, Ağzıbir) 11-12,5 mkR/saat, Abşeron zonasının vulkanları üçün (Keyrəki, Bozdağ-Qobu,
Sarınca, Lökbatan, Otman-Bozdağ) isə 13,5-18 mkR/saat arasında dəyişir. Yüksək radioaktivlik,
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həmçinin, maykop çöküntülərinə aid olan süxur qırıntıları ilə zənginləşmiş palçıq-vulkanik brekçiya
sahələrində də müşahidə olunur. [1]
Palçıq-vulkanik sahənin EDG-nin minimal səviyyəsi ətraf mühitin təbii radioaktivlik fonundan
asılıdır. Abşeron zonasının vulkanları üçün EDG-nin qiymətləri 12,5-18 мкR/saat arasında dəyişir.
Bundan başqa, maykop seriyasından olan süxur qırıntıları ilə zənginləşmiş palçıq-vulkanik brekçiya
sahələrində yüksək radioaktivlik səviyyəsi müşahidə olunur. [3]
Bir çox hallarda, vulkanların mərkəzi hissəsində, krater ətrafında yerləşən sahələrdə nisbətən
yüksək radioaktivlik müşahidə olunur. Periferiyaya doğru radioaktivlik azalır və kənarlarda ən az
olur. Yeni püskürülmüş məhsullar üzərindəki EDG-nin səviyyəsi, köhnə palçıq-vulkanik sahənin
üzərindəkindən, həmçinin, səth süxurları üzərindəki səviyyədən 1-2 мкR/saat yüksək olur. Qeyd
etmək lazımdır ki, bütün pozuntu zonaları, ətraf süxurlar fonundan 3-4 мкR/saat yüksək olan
radioaktiv sahədəki anomaliyalar ilə əks olunur. [4]
Cədvəl 1.
Palçıq vulkanik sahənin müxtəlif hissələrində təbii radioaktivlik fonu
Radioaktivlik, mkR/saat
Vulkanın adı
Bozdağ-Qobu
Sarınca
Lökbatan
Otmanbozdağ
Çeyildağ
Bahar
Ayrantökən
Bəndovan
Ağzıbir
Zənbil ad.
Хarazirə ad.
Qarasu ad.

Palçıq-vulkanik
sahə

Palçıq-vulkanik sahənin
ətrafı

18.1
15.9
19.2
14.9
20.0
12.0
13.3
11.7
11.1
14.0
12.4
11.0

18.0
14.3
17.2
13.6
19.5
10.8
11.4
10-11
11.5
8.0
9.9
8.2

Artma, mkR/saat
Fona
nisbətən
1.01
1.14
1.11
1.10
1.02
1.11
1.16
1.07
0.97
1.75
1.25
1.34

Tektonik
qırılmaların
üzərində
2.5
1.2
3.5
1.2
3.5
2.2
7.5
1.9
8.8
1.8
2.2

Tədqiqatın nəticəsi kimi aşağıdakıları söyləmək olar:
- Radioaktiv sahənin formalaşmasına bir neçə faktor təsir göstərir ki, bunlardan da asılı olaraq
müxtəlif vulkanlarda radioaktivliyin paylanma xarakteri və səviyyəsi dəyişir.
- Vulkanların yerləşdiyi çöküntü süxurlarının bütövlükdə ətrafa yayılması və bu süxurların
yaşlarının qədimdən daha müasirə doğru yenilənməsi nəticəsində süxurların xarakteristikası və
bununla da radioaktivliyin spektral tərkibi dəyişir (kaliumun rolu artır, uranın rolu azalır).
- Palçıq-vulkanik brekçiyalarının formalaşmasında maykop çöküntülərinin böyük rol oynadığı
vulkanlarda daha yüksək radioaktivlik müşahidə olunur və ya palçıq-vulkanik sahələr yerli maykop
çöküntüləri ilə örtülür.
- Pozuntu zonalarının bütün vulkanlarında nisbi yüksək radioaktivlik fonu qeyd olunur ki, bu
da aktiv flüidodinamika ilə əlaqəlidir.
- Palçıq-vulkanik brekçiyanın nisbi aktivliyi ilə süxurların tərkibindəki uran (radium) və kalium
arasındakı birbaşa əlaqə müşahidə olunur. Bu zaman palçıq vulkanlarının radioaktiv sahələrinin
formalaşmasında aparıcı rol (80%-ə qədər) urana (radiuma) məxsusdur.
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Pезюме
Абаслы Нурлана Фуад кызы
В статье представлены результаты специальных радиометрических исследований,
проведенных с использованием радиометров SRP-68-01, SRP-88-01 и InSpector-1000 для
изучения естественного радиоактивного фона в некоторых грязевых вулканах ШамахыГобустана и Апшеронского полуострова.
Исследования показали, что высокая радиоактивность грязевых вулканических полей
обусловлена высоким процентным содержанием элементов урана и радия в газах,
выделяющихся в процессе флюидодинамики. Грязевулканические брекчии имеют более
высокую экспозиционную дозу (ЭД) по сравнению с нижними породами. Показатели на МЭД
для вулканов Апшеронской зоны колеблются от 12,5-18 мР / ч.
Summary
Abasli Nurlane Fuad
The article conducted special radiometric studies to study the radioactive background of some
mud volcanoes in Shamakhi-Gobustan and Absheron Peninsula. As a result of gamma-spectrometric
analysis of mud-volcanic breccia rocks, the research found out that the high radioactivity of the mud
volcanic fields is due to the high percentage of uranium and radium elements released into the
atmosphere during fluid-dynamic processes. Exposure dose (ED) prices for Absheron zone volcanoes
range in 12.5-18 mR / h.
Акберов Рамин Яшар оглы
Азербайджанский университет архитектуры и строительства
ВЛИЯНИE РАДИАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА СМЕСИ УГЛЕВОДОРОДОВ
Ключевые слова: радиолиз, йодные числа, гексан,гексен
Açar sözlər: radioliz yod, heksan, heksan
Keywords: radiolysis, iodic numbers, hexane, hexenе
При воздействии ионизирующего излучения на органические материалы происходит их
радиационное окисление, в результате чего изменяется химическая стойкость органических
материалов, приводящих к их агрессии к конструкционным материалам. Радиационная
стойкость органических материалов определяется их физико-химическими свойствами,
строением. Связь между химическим составом топлива и его стабильностью, способностью
сохранять свои свойства в условиях хранения и эксплуатации, еще не достаточно хорошо
изучена. В топливах одновременно с низкомолекулярными соединениями осколочного
характера образуются димеры и полимеры как продукты рекомбинации радикалов и ионов в
результате крекинга, дегидрирования, деметилирования, изомеризации и полимеризации
углеводородов. Радиолиз углеводородных смесей были представлены ранее в работах [1-2].
Целью данной работы является исследование влияния ионизирующего излучения на
различные концентрации смесей гексан-гексен.
МЕТОДИКА
Образцы смесей углеводородов (гексан-гексен) с различными концентрациями
(5,10,20,40%) в колбах облучали при комнатной температуре на гамма-источнике Сo60 при
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мощности дозы Р=0,10 Гр/с в пределах поглощенных доз: 34-103 кГр. Были исследованы
влияние поглощенной дозы излучения на изменение свойств облучаемого объекта. Вязкость
определяли по ГОСТ 33-66 вискозиметрами типа ВПЖ-2 соответствующие ГОСТу 10028-81.
Йодные числа определялись на спектрометрe BRUKER MPA. Плотность определяли
пикнометрами по ГОСТ 3900–85.
ЭКСПЕРИМЕНТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Влияние гамма-излучения на плотность и вязкость смеси гексан-гексен при различных
концентрациях (%) и интервалах поглощенных дозах представлен на( рис 1а,б).

плотность кг/м3

Влияние гамма-излучения на плотность смеси гексан-гексена
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Рис.1 (а,б).Влияние гамма-излучения на плотность и вязкость смеси гексан/гексен при
различных концентрациях(%) при различных поглощенных дозах.
Т,час

На рис.2(а,б) представлены изменения йодных чисел исходных (а) и облученных (б) образцов
смесей гексан-гексен при различных концентрациях.
Изменение йодных чисел смесей гексан-гексена при
различных концентрациях (% )
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Рис.2(а,б) Изменение йодных чисел исходных и облученных при различных поглощенных
дозах смесей гексан-гексена при различных концентрациях.
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Обсуждение результатов
Изучение радиолиза смесей дает возможность сделать выводы о характере основных
радиационно-химических процессов, их относительной скорости и образующихся продуктов.
В алканах и алкенах одна из важнейших реакций разложения возбужденных молекул,
образующих при радиолизе, является диссоциация связей С-Н, приводящих к появлению
водорода. Наиболее характерные реакции алкенов объясняются высокой реакционной
способностью двойной связи. Облучение ненасыщенных углеводородов приводит к реакциям
присоединения и полимеризации. Механизм дегидрирования алкенов при облучении
отличаются от механизма в случае алканов, так как п-связь – весьма селективный акцептор
энергии. Структурирование физически проявляется в органических жидкостях в изменении
вязкости. Все углеводороды жирного ряда мало устойчивы к действию излучения. Наличием
непредельных углеводородов в топливе, а также таких легкоокисляющихся соединений, как
меркаптаны, определяется химическая стабильность топлив при длительном хранении. При
радиолизе насыщенных углеводородов выходы некоторых продуктов не зависят от дозы,
тогда как выходы других продуктов могут увеличиваться или уменьшаться при увеличении
дозы. Это происходит из-за протекания вторичных реакций ненасыщенных углеводородов,
накапливающихся при облучении. Стабильность топлива определяется содержанием в них
нестабильных продуктов, оцениваемых величиной йодного числа и фактических смол. Почти
для всех светлых топлив нормируется йодное число, как показатель наличия в них
непредельных углеводородов, обусловливающих химическую нестойкость этих продуктов.
Выводы
В условиях наших экспериментов при облучении смесей гексан/гексен при различных
концентрациях (%) при различных поглощенных дозах на гамма-источнике Сo60 при
мощности дозы Р=0.10 Гр/с в интервалах поглощенных доз D=34-103 кГр увеличивается
вязкость, плотность, изменяются количество олефиновых углеводородов. Йодное число, как
показатель наличия в топливах непредельных углеводородов, обусловливающих химическую
нестойкость этих продуктов. Под влиянием облучения, высокой температуры, кислорода
воздуха и др. факторов непредельные углеводороды быстро окисляются и полимеризуются.
Более того, их испарение в атмосферу как химически активных веществ способствует
образованию озона, а их продукты горения образуют токсичные диены. Вязкость и плотность
изменяются тем сильнее, чем выше вязкость и плотность исходного материала и чем больше
поглощенная доза излучения.
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международным участием «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ,ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ – 2019»
Российская Федерация, г. Севастополь Севастопольский
государственный университет Институт ядерной энергии и промышленности c.534-538.
PACS: 621.436
Xülasə
Əkbərov Ramin Yaşar oğlu
Karbohidrogen seziumuna radiasiya radiasiyası
Obyekt giysan-geksen ile istifade olunur. Laboratoriya isledovaniya, qamma izolyatorlarında 60
Co dozaj D = 34-103 kq dozada P = 0.10 Hz / saat. Pozotnost, vyzkost, yod yanaqları pered
oblucheniem yaxşı razlichny doza abortbirovannoy siqaret okededay. Proses, radioluminesansda
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bükülmə, uzanmanın uzanmasından ayrılma və kompozitin meydana gəlməsində parçalanma. İsti və
ya isti havada hadisələr. Nizkoy'nın əsas hərəkəti durğun və ya idarə olunmayan birindən qaynaqlanır.
Alt ekstremitələrdə nöqtəsiz nektar karbohidratlar və uzanma. V məcmu, az yağlı kolichestvo
nenasychheny karbohidrogenlər, Virya chranenia, coxovanie ya uvelychivaetsya və ya bir şey.
Summary
Akbarov Ramin Yashar
Effects of radiation on hydrocarbon mixtures
Object of a research used mixes hexane- hexenе. Laboratory researches were conducted on a
gamma source 60 Сo at the power of dose of P=0.10 of G / s with at the absorbed dose D=34-103
kGy. Density, viscosity, iodic numbers before radiation at various absorbed mix doses are determined
hexane- hexеne. The processes which arose in connection with radiolysis can develop after the
radiation termination for a long time that leads to change of composition of fuel. As a result of it at
ambient temperature operational properties of oil fuels worsen. The main reason for small stability is
existence in fuels of non limiting connections. Availability of unsaturated hydrocarbons in fuel and
also such easily oxidized connections as mercaptans, chemical stability of fuels at long storage is
defined. In the fuels containing a large amount of unsaturated hydrocarbons in the course of storage
the coking increases a little and color worsens.
Cumayeva Ülkər Rasim qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
ELEKTRİK ENERJİSİNİN PAYLANMASININ İDARƏ SİSTEMİNİN RİYAZİ
MODELİNİN İŞLƏNMƏSİ
Açar sözlər: elektrik enerjisi, dinamik, riyazi modeli, çox kriteriyalı
Keywords: electricity, dynamic, mathematical model, multi-criteria
Ключевые слова: электричество, динамика, математическая модель, мультикритерий
Elektrik enerjisinin iqtisadi cəhətdən əlverişli formada ötürülməsi məsələsinin modelləşdirilməsi
üçün hökmən bu elektrik sisteminin monitorinqi və idarə sistemini yaratmaq lazımdır. Bu sistemə
ötürülən elektrik enerjisi vahid metodologiya əsasında qiymətləndirilməsi elektrik enerjisi ötürülmə
prossesini, elektrik enerjisi ötürülməsinin planlaşdırılması və idarə edilməsi üçün texniki proqram
komplekslərinin modelləşdirilmə və proqnozların qurulmasının köməyi ilə yaradılması daxildir.
Nəzərə alsaq ki, mövcud elektroenergetika sistemi Yer planetində yaradılmış ən böyük süni
sistemlərdən biridir. Bu sistem elektrik enerjisi ötürülməsinin geniş əraziləri əhatə etməsinin
mürəkkəbliyinə, idarə və mühafizə olunnmasına müxtəlif və eyni tipli avadanlıq miqdarının
çoxluğuna və s. görə fərqlənən sistemdir. Bununla əlaqədar riyazi model kimi sənaye və ərazi
prinsipinə görə qurulan kompleks modeldən istifadə olunması təklif olunur. Bu zaman
elektroenergetika sisteminin ierarxik modeli alınmışdır. İerarxik modelin birinci səviyyəsində
elektrik enerjisi paylanmasının ümumiləşdirilmiş energetik modeli dayanır. İkinci səviyyəsində isə
region, şəhər, rayonlar üzrə olan enerji ötürülməsi sisteminin energetik sektorları yerləşir. Ən aşağı
səviyyədə isə müəssisə və ya elektrik enerji tələbatçıları yerləşir.
Elektrik enerjisinin paylanmasının ümumi riyazi modeli onun istehsalı, çevrilməsi, ötürülməsi
və paylanması prossesindəki, həmçinin də bu prossesdə iştirak edən elementlər arasındakı qarşılıqlı
əlaqədən asılılığı nəzərə alır. Yuxarı səviyyədəki model elektrik enerjisinin optimal istehsalı və
tələbatı sturukturunun təyin olunması idarəetmənin və planlaşdırılmanın indikativ sistemdə qurulması
üşün istifadə olunur. İerarxiyanın aşağı səviyyəli modeli isə elektrik enerjisinin effektiv paylanması
və tələbatının texniki iqtisadi analizinin aparılması üçün istifadə edilir. Aparılmış tədqiqatlar
nəticəsində:
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1) Elektrik enerji ötürülməsinin məntiqi dinamik modeli qurulmuşdur;
2) Elekrik enerji ötürülməsinin riyazi modeli bu prossesdə iştirak edən qarşılıqlı əlaqəni nəzərə
ala bilən diferensial və məntiqi tənliklər ormasında təsvir edilmişdir;
3) Xətti proqramlaşdırma və çox kriteriyalı optimallaşdırılma metodlarının köməyi ilə elektrik
enerjisi paylanmasının idarə olunması məsələsi ilə həll edilmişdir.
Ədəbiyyat
1. Большанин Г.А., Плотников М.П.. Алгоритм построения математической модели
однородного участка двухцепной линии электропередачи в условиях пониженного качества
электрической энергии. Электротехнические комплексы и системы управления. Выпуск 4
(28). –Воронеж. 2012. – с. 34-39.
2. Большанин Г.А., Плотников М.П.. Особенности распределения электрической энергии
по городским сетям.
Резюме
Джумаева Улькер Расим кызы
Разработка математической модели системы управления распределением
электроэнергии
Была создана логическая динамическая модель передачи, математическая модель передачи
электроэнергии описана в терминах дифференциальных и логических уравнений, которые
учитывают взаимодействие, вовлеченное в процесс, и решение линейного программирования
и многокритериальной оптимизации.
Summary
Jumayeva Ulker Rasim
Development of a mathematical model of a power distribution control system
A logical dynamic transmission model has been established, the mathematical model of the electric
power transmission is described in terms of differential and logical equations that take into account
the interaction involved in the process, and the solution of linear programming and multi-criteria
optimization.
Cəlilov Türyan Azər oğlu
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
GƏMİ YÜKQALDIRICI MEXANİZMLƏRİN ELEKTRİK İNTİQALININ TEZLİK
ÇEVRİCİSİ İLƏ İDARƏ OLUNMASININ ÜSTÜNLÜKLƏRİ
Key words: ship, frequency converter, crane, electric drive, asynchronous motor
Ключевые слова: судно, частотный преобразователь, кран, электропривод, асинхрон
двигатель
Açar sözlər: gəmi, tezlik çevricisi, kran, elektrik intiqalı, asinxron mühərrik,
Nəqliyyat gəmilərində yükləmə və yükboşaltma işləri əsas etibarı ilə bucurğadlar və kranlar
vasitəsilə yerinə yetirilir. Gəmi yükqaldırıcı mexanizmlərin elektrik intiqalları, xüsusi istismar
tələblərinə cavab verən xüsusiləşdirilmiş elektrik maşınlarından və aparatlarından isitifadə etməklə
hazırlanırlar. Açıq göyərtədə quraşdırılan yükqaldırıcı qurğuların bütün avadanlıqları dəniz suyunda
tamam islanmağa, hətta göyərtəyə düşən qısa müddətli dalğanın altında qalmağa, buzlanma
ehtimalına hesablanmalıdır [1].
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Gəmi yükqaldırıcı qurğuların sahildə istifadə olunan qurğulardan bir fərqi də onların güclü
elektrik intiqallarını qidalandıran elektrik stansiyasıdır. Bu qurğuların böyük güclü bir neçə elektrik
intiqalına malik olması səbəbindən həm onları qidalandıran gəmi elektrik stansiyasının stabil enerji
verə bilməsi məsələsi, həm də bu elektrik intiqallarında istifadə olunan elektrik mühərriklərinin teztez artıq yüklənmə şəraitində və dinamik yüklərin üstünlük təşkil etdiyi şəraitdə istismar olunacağı
üçün onların da bu yüklərə dayanıqlı olmaları məsələsi üçün kompleks həllər yolu axtarmaq lazım
gəlir. Bu qurğular üçün elektrik mühərrikləri və idarə sistemi seçildikdə yuxarıda göstərilən istismar
şəraitləri mütləq nəzərə alınmalıdır.
Yük qaldırıcı kranların məhsuldarlığının artırılmasında ən vacib amil keçid proseslərinə sərf
olunan müddətin azaldılmasıdır. Keçid proseslərinin müddəti bütün işə buraxma və əyləcləmələrə
sərf olunan müddətlərin cəmidir. Keçid proseslərin müddətinin qısaldılması, elektrik mühərrikinin
işəburaxma momentini artırmaq, elektrik intiqalının fırlanan hissələrinin ətalət momentini azaltmaq
və kiçik sürətli kran mühərrikləri tətbiq etməklə mümkündür. Fasilə müddətinin azalması hesabına
dövr müddətinin qısaldılması sayəsində yük mexanizmlərinin məhsuldarlığını artırmaq olar.
Yükqaldırıcı mexanizmlərin elektrik intiqalları nəqliyyat gəmilərinin isitismar göstəricilərinə
olduqca ciddi təsir göstərirlər. Dünyanın bir çox limanlarında yük əməliyyatı üçün gəmilərin yük
qaldırıcılarından istifadə olunur və bu səbəbdən, gəmi yük qaldırıcılarına ciddi tələblər verilir.
Yüksək məhsuldarlıq, yükün qorunmasının təminatı, yük əməliyyatının təhlükəsizliyi, etibarlığı və
qənaətliliyidir. Yüksək məhsuldarlığın təmin olunması yükün, həmçinin yüksüz qarmağın optimal
sürətlə qaldırılıb endirilməsindən, sürətin geniş diapazonda və eləcədə səlis tənzimindən, intiqalın işə
buraxılmasında və tormozlanmasında keçid proseslərinin sürətlənməsindən, həmçinin qurğunun
tipindən və konstruktiv xüsusiyyətindən çox asılıdır [2].
Yuxarıdakı tələbləri ödəmək üçün gəmi yükqaldırıcı mexanizmlərin elektrik intiqallarının
sürətlərinin tənzim olunmasında elektrik mühərrikin gücündən asılı olan aşağıdakı tənzimlənmə
üsullarından istifadə edilir:
Sabit cərəyanda fırlanma sürətinin tənzim üsulları:
1. Gərginliyi dəyişməklə dövrlər sayının tənzimi ( G-M sistemi ilə);
2. Lövbər dolağına müqavimət qoşmaqla dövrlər sayının tənzimi;
Dəyişən cərəyanda fırlanma sürətinin tənzim üsuları:
1. Cüt qütblər sayını dəyişməklə dövrlər sayının tənzimi ;
2.Faz rotorlu asinxron mühərrikində sürüşmənin qiymətini dəyişməklə dövrlər sayının tənzimi ;
3. Qidalandırıcı şəbəkənin gərginliyini dəyişməklə dövrlər sayının tənzimi;
4. Dəyişən cərəyanın tezliyini dəyişməklə dövrlər sayının tənzimi;
Gəmilərdə ən geniş yayılmış tənzimləmə üsüllarından cüt qutblər sayının dəyişməklə
tənzimləmə üsuludur. Böyük güclü yük qaldırıcı mexanizimlərin elektrik intiqallarında qarışıq
tənzimləmə üsüllarından istifadə olunmasına rast gəlmək olar.
Hal-hazırda tezlik çevricilərin sənayedə geniş istifadə olunmasına baxmayaraq gəmilərdə ancaq
bəzi intiqallarda öz tətbiqini tapmışdır. Gəmi kran qurğusunun ağır iş rejimini (sürətin tənzimi,
tormoz rejimi və s.) tezlik çevricisi tətbiq etməklə xeyli yüngülləşdirmək olar. Tezlik çevriciləri çox
geniş imkanlara malikdir. Beləki tezlik çevricis həm birfazlı, həmdə üçfazlı giriş gərginliyi tezliyi və
gərginliyi idarə oluna bilən üçfazlı çıxış gərginliyinə çevirə bilir. Girişə verilən dəyişən gərginlik
əvvəlcə düzləndirici vasitəsilə sabit gərginliyə çevrilir, filtr vasitəsilə hamarlanır və invertorun
girişinə verilir. Invertor isə öz növbəsində sabit gərginliyi seçilən proqrama uyğun olaraq dəyişən
gərginliyə və tezliyə çevirir. Bu çevrilməni İGBT transistorları üzərində yığılmış invertor yerinə
yetirir. İdarəetmə sistemi vasitəsilə çıxış gərginliyi və tezliyi idarə olunur(Şəkil 1).
Məlumdur ki, üç fazlı asinxron mühərriklər gəmilərdə çox geniş isitifadə olunurlar. Asinxron
mühərriklərin yükü artıqca fırlanma sürətinin dəyişməsi bəzi intiqallarda problem yarada bilər Belə
sürət dəyişmələrinin aradan qaldırmaq üçün mühərrikin valındakı yük artıqca mühərrikin fırlandırıcı
momenti də artırılaraq, valındakı yük azaldıqca mühərrikin fırlandırıcı momenti də azaldılaraq
fırlanma sürətini sabit saxlamaq mümkündür. Bu moment artırılması və ya azaldıması asinxron
mühərrikin dolağına tətbiq olunan enerjinin gərginlik/tezlik (V/f) nisbətinin sabit tututulması ilə
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təmin olunarkən mühərrikin dolağından keçən cərəyanında qiyməti sabit saxlanılmış olur. Beləliklə,
mühərrik sarğılarının davam gətirə biləcəyi maksimum cərəyan qiymətidə gözlənilmiş olur.
Mühərrikin sarğılarına tətbiq olunan gərginliyin tezliyi (V/f nisbəti pozulmadan) tənzim edilərək
sürətin tənzim olunması yerinə yetirilir [3].
İdarəetmə sistemi

Giriş

Çıxış

Düzləndirici

İnvertor

Filtr

Şəkil 1. Tezlik çevricisinin strukutr sxemi
Gəmi yük qaldırıcı mexanizmlərin elektrik intiqalının fırlanma tezliyinin tənzim olnmasının
tezlik çevricisi ilə həyata keçirilməsinin bəzi üstünlükləri vardır: sürətin səlis tənzim olunması, digər
işə salma qurğuları ilə müqayisədə ən kiçik işə salma cərəyanına malik olması, digər tormozlama
üsulları ilə müqayisədə daha asan tormozlamanın mümkünlüyü, güc tələbatına nəzarət edərək 50%ə qədər enerjiyə qənaət edə bilməsi, texniki qulluğun və xərclərin azalması, gəmi elektirk
stansiyasında gərginlik və tezlik enmələrini azaldaraq digər elektrik işlədicilərinə az təsir edir,
qurğunun montajının və istifadəsinin asan olması, proqramlaşdırıla bilən qurğularla işləyə bilməsi,
kranın etibarlığının artması, operatorun işini xeyli asanlaşdırması, kranın məhsuldarlığını əhəmiyyətli
dərəcədə artması.
Nəticə:
Məqalədə gəmi yükqaldırıcı mexanizmlərin elektrik intiqallarını tezlik çevricisi ilə idarə edərkən,
kran qurğusunun məhsuldarlığının və etibarlığının xeyli artması, sürətin tənziminin və
tormozlamanın asanlaşması, enerjiyə qənaət və gəmi elektrik stansiyasının gərginliyinin və tezliyinin
dəyişmələrinin azalması aşkar olunmuş və belə idarə etmənin üstünlükləri qeyd edilmişdir.
Ədəbiyyat
1. Sultanov E.F., Abdullayev A.N. Müasir gəmi elektrik intiqalları, dərslik, Bakı, ADDA
mətbəəsi, 2018 il.- 438 səh.
2. H.A. Mehdiyev, Z.Ə. Həsənov, T.H. Şabanov. Avtomatlaşdırılmış gəmi elektrik intiqalları.
Bakı, «Nurlan», 2005. – 358 səh.
3. Danfoss Drives A/S. «Преобразователи частоты - просто о сложном», 2006. 165. ст.
Резюме
Чалилов Тюрян Азер оглы
В статье рассмотрены вопросы повышения производительности и надежности,
облегчения
Регулирования скорости вращения и торможения кранового устройства при управлении с
помощью частотных преобразователей. Выявлено снижение энергозатрат и изменения
напряжения и частоты тока судовой электростанции указаны преимущества этого управления.
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Summary
Jalilov Turyan Azer
İn the article was noted and investigated the controlling with the invertor
frequency in the ship
Cargo lifting mechanisms improvements in crane rig performance and reliability, speed control
and braking, energy saving, and decrease changes voltage and frequency of ship power plant and
was noted their advantages.
Əliyev Tural Elmurad oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
ELEKTROENERGETİKA SİSTEMİNDƏ ELEKTRİK ENERJİSİNİN ÖTÜRÜLMƏSİ
ZAMANI YARANAN İTKİLƏRİN ANALİZİ
Açar sözlər: elektroenergetika sistemi, elektrik enerjisinin ötürülməsi, itkilərin analizi
Ключевые слова: система электроснабжения, передача электроэнергии, анализ потерь
Keywords: electricity system, electricity transmission, loss analysis
Tezisdə elektroenergetika sistemində elektrik enerjisinin ötürülməsi zamanı yaranan itkilərin
analizi və onların azaldılması üçün görülən tədbirlərə baxılmışdır. Ötürücü elektrik veriliş xətlərində
gərginliyin yüksəldilməsi, Elektrik veriliş xətlərinin boş saxlanılmaması, Ötürücü xətlərdə uyğun
material və avadanlıqların istifadə edilməsi, Reaktiv gücün kompensasiyası, İki dövrəli elektrik
veriliş xətlərinin bərabər yüklənməsi, Transformatorların və mühərriklərin ehtiyaca uyğun şəkildə
seçilməsi kimi tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Problemin qoyuluşu
Elektrik sistemindəki itkilər iki kateqoriyaya bölünə bilər: texniki itkilər və qeyri-texniki itkilər.
Texniki itkilər elektrik sistemində cərəyanların axını hesabına meydana gəlir.
Qeyri-texniki itkilər dedikdə elektrik enerjisinin ötürülməsindən əlavə yaranan itkilər nəzərdə
tutulur [1].
Problemin həlli
Elektrik şəbəkə və sistemlərində itkilərin azaldılması üçün müxtəlif qarşısı alınma tədbirləri
həyata keçirilir [2].
Ötürücü elektrik veriliş xətlərində gərginliyin yüksəldilməsi
Ötürücü elektrik veriliş xətlərində gərginliyin daha da yüksəldilməsi şəbəkənin tutum gücünün
daha da artmasına gətirib çıxaracaq. Yükün dəyişmədiyi halda, cərəyan azaldığından, cərəyanın
kvadratına mütənasib şəkildə itkilər də azalacaqdır.
Elektrik veriliş xətlərinin boş saxlanılmaması
Bilirik ki, elektrik şəbəkələri yükün daimi olaraq artması səbəbindən inkişafda olan və genişlənən
bir sistemdir. Şəbəkəyə qoşulan hər bir yeni xətt yüklə bağlı itkilərin azalması istiqamətində effekt
yaradacaq.
Ötürücü xətlərdə uyğun material və avadanlıqların istifadə edilməsi
Ölkəmizdə elektrik enerjisinin ötürülməsi prosesində 110, 220, 330, 500 kV gərginlik
səviyyələrindən istifadə edilir. Ötürücü xətlərin ümumi uzunluğu 7600 km-dən artıqdır.
Reaktiv gücün kompensasiyası
Güc əmsalının aşağı olması, həmçinin baxılan şəbəkədə ötürülən gücün içərisində reaktiv gücün
artıqlığı ayrı-ayrı düyünlərdə gərginlik düşkülərinin artmasına gətirib çıxarır.
İki dövrəli elektrik veriliş xətlərinin bərabər yüklənməsi
İki dövrəli xətlərdə hər iki dövrə bərabər olaraq yükləndiyində yaranan güc itkiləri minimum
olur.
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Transformatorların və mühərriklərin ehtiyaca uyğun şəkildə seçilməsi
Yeni sənaye müəssisələri qurularkən mühərriklərin və digər elektrik avadanlıqlarının düzgün
şəkildə seçilməsi şəbəkə üzrə güc faktorunun qiymətinə birbaşa təsir göstərən amillərdəndir. Lazımi
mexaniki gücə uyğun şəkildə mühərriklər seçilməlidir.
Ədəbiyyat
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Резюме
Алиев Турал Эльмурад оглы
Анализ потерь при передаче электроэнергии в энергосистеме
В диссертации анализируются потери, вызванные передачей электроэнергии в
энергосистеме, и меры, принятые для их снижения. Были приняты меры для повышения
напряжения на линиях электропередачи, для поддержания пустых линий электропередачи, для
использования соответствующих материалов и оборудования в линиях электропередачи, для
компенсации реактивной мощности, для выравнивания двухцепных линий электропередачи и
для выбора трансформаторов и двигателей.
Summary
Aliyev Tural Elmurad
Analysis of losses caused by electricity transmission in the electricity system
The thesis analyzes the losses caused by the transmission of electricity in the electricity system
and measures taken to reduce them. Measures were taken to increase the voltage on the transmission
lines, to keep the transmission lines empty, to use the appropriate materials and equipment in the
transmission lines, to compensate for the reactive power, to equalize the two-circuit power lines, and
to select the transformers and motors.
Əlicanov Ruslan Ramiz oğlu
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
GƏMİ SÜKAN QURĞUSUNUN ELEKTRİK İNTİQALININ AVTOMATİK İDARƏ
SİSTEMİNİN TƏDQİQİ
Açar sözlər: gəmi, dəyişən məhsuldarlı, sükan qurğusu, asinxron mühərrik, fırçasız selsinlər,
idarəetmə sistemi
Kлючевые слова: судно, переменная производительность, рулевое устройство,
асинхронный двигатель, бесщеточный сельсин, система управления
Key words: vessel, variable productivity, steeering gear, asynchronous motor, brushless selsyns,
control system
Hər bir gəmi onun verilmiş kurs üzrə hərəkətini və manevr etmə qabiliyyətini etibarlı şəkildə
təmin edən sükan qurğusu ilə təmin olunur. Dəniz nəqliyyat gəmilərində aktiv manevr etməni təmin
edən əsas qurğu kimi gəminin arxa hissəsində (kormada) yerləşən sükan qurğusundan istifadə olunur
və sükan pərinin döndərilməsi də əsasən, elektrik intiqalı vasitəsilə yerinə yetirilir. İş rejimindən,
quruluşundan, elektrik avadanlığının tipindən, avtomatlaşma dərəcəsindən və s. asılı olaraq, dəniz
gəmilərində müxtəlif forma və konstruksiyalı sükanlardan istifadə olunur [1].
Şəkil 1-də «REQ» tipli dəyişən məhsuldarlıqlı nasosla işləyən elektrohidravlik sükanın maşınının
sadə-ləşdirilmiş kinematik sxemi verilmişdir. Sükanı döndərmək üçün sükançı otağında yerləş162
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dirilmiş idarəetmə postunun (İP) dəstəyi sıfır vəziy-yətindən «sola», və ya «sağa» istiqamətdə
hərəkət etdirilməlidir. Məsələn, sükan pərini «sağa» istiqamətdə müəyyən bucaq altında döndərmək
lazımdırsa onda İP-nin dəstəyi müəyyən zaman fasiləsində «sağa» hərəkət etdirilir. İdarəetmə sistemi
idarəedici asinxron mühər-rikinin (İİM) rotorunu «sağa» istiqamətdə fırladır. Mühərrikin valında
qurulmuş differensial reduktor (DFR) fırlanma hərəkətini düzxətli hərəkətə çevirərək, nasosun idarə
dəstəyi vasitəsilə rotorun mərkəzinin yerini «sağa» istiqamətdə dəyişdirir. Bu zaman nasosun yaratdığı təzyiq yağı «a» boru magistralı ilə sükan maşınına ötürür. «a» magistralı 2 və 10 silindrlərindəki
müvafiq 3 və 9 plunjerlərinə təsir göstərir. Plunjerlərin mexaniki təsiri nəticəsində 13 rumpel
vasitəsilə ballerdə dönmə momenti yaranır və baller müvafiq bucaq altında sağa dönür. Sükanın dönməsinə sükan göstəricisi ilə nəzarət olunur. Sükan pəri lazımi bucaq altında döndükdən sonra idarəetmə postunun (İP) dəstəyi sıfır vəziyyətinə qay-tarılır. Sükanı diametral müstəviyə (DM) qaytarmaq üçün İP-nin dəstəyini «sola» istiqamətdə döndərmək lazımdır. Sükan diametral müstəviyə qayıtdıqda İP-nin dəstəyi də sıfır vəziyyətinə gətirilir. Bununla, sükanın dönmə prosesi başa çatır [2, 3].

Şəkil 1. Dəyişən məhsuldarlıqlı nasosla işləyən elektrohidravlik sükan intiqalının kinematik sxemi
SM – hidravlik sükan maşını; N – dəyişən məhsuldarlıqlı radial yağ nasosu; İM – icraedici
asinxron mühərriki; İP – idarəetmə postu; DFR – diferensial reduktor; YİP – yerli idarəetmə postu;
İİM – idarəetmə sisteminin icraedici asinxron mühərriki.
Sükanı sol bort istiqamətində döndərilməsi üçün İP-nin dəstəyi sıfır vəziyyətindən «sola»
istiqamətində hərəkətə gətirilir və əməliyyatlar təkrar olunur.
Məqalədə gəmi sükan elektrik intiqallarının idarə sisteminin tədqiqi məslələrinə baxılmış və gəmi
sükan qurğularının idarə sistemində fırçasız selsinlər tətbiq etməklə etibarlığın artırılması yolları
araşdırılmışdır. Müasir gəmilərdə yüksək etibarlığı, iqtisadi cəhətdən əlverişli və xüsusən yüksək
təzyiqli plunjerlərdə böyük yük momentinin ödənilməsi xüsusiyyətlərinə görə dörd plunjerli sükan
maşınları daha geniş tətbiq olunurlar. Gəmilərdə lazım olan təlabatı ödəmək üçün ballerdə momenti
6,3-dən 2500 kN m olan bir sıra müxtəlif tipli hidravlik sükan maşınları hazırlanır. Servo
mühərriklərin revers olunmasını və sürətini tənzimləmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə olunur.
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Şəkil 2. Gəmi sükün elektrik intiqalının idarəetmə sisteminin struktur sxemi

Məsələn: Maqnit gücləndiriciləri, selsinlər, tiristor vasitəsilə və. s.. Gəmilərdə əsas etibarı
servomühərrikin dövrlər sayını tənzim etmək üçün transformator rejimində işləyən selsinlərdən
istifadə edilir. Selsin qəbuledici iki fazlı asinxron mühərriki ilə birlikdə idarəetmə sisteminin icraedici
mexanizmi adlanır. İcraedici mexanizm dəyişən məhsuldarlı nasosun manipulyatornu differensial
reduktor vasitəsilə hərəkətə gətirir. Diferensial reduktor iki fazlı asinxron mühərrikinin fırlanma
momentini düzxətli hərəkətə çevirir və həmdə gücləndirici rolunu oynayır. Dəyişən məhsuldarlıqlı
nasosla işləyən elektrohidravlik sükanın icraedici mexanizimlə idarə olunmasını iş prinsipinə nəzər
yetirək (Şəkil 2).

Sükan qurğusunun icraedici mühərriki M işə buraxılır. İdarəetmə postunda KA keçirici açarın
dəstəyi lazım olan rejimə (sadə, izləyici və ya avtomatik) keçirilir. Məsələn: sükanın “İ” izləyici
rejimdə işləməsini nəzərdən keçirək. İdarəetmə postunda İP dəstəyi (şuturvalı) sağa və ya sola
istiqamətində hərəkətə gətirdikdə SSV selsin-vericinin rotoru müəyyən bucağ altında dönür.Bu halda
SSV selsin-vericinin təsirlənmə dolağı VT dəyişən cərəyanla qidalanır (adətən 127 və ya 220V),
rotoru isə idarəetmə postunun dəstəyinin oxu ilə mexaniki əlaqədədir. Dəstək “0” vəziyyətində, yəni
sükan diametral müstəvidə olduqda, transformator rejimində işləyən selsinlər uzlaşmış vəziyyətdədirlər. SSQ-nin təsirlənmə dolaqında yaranan e.h.q sıfıra bərabərdir. İkifazlı servomühərriklərin
rotoru tərpənməz vəziyyətdədir, manipulyatora heç bir təsir olmadığı üçün nasosun məhsuldarlığı
sıfıra bərabərdir. İP-nin dəstəyini müəyyən bucağ altında döndərdikdə SSQ-nin təsirlənmə dolağının
uclarında müvafiq e.h.q yaranır. Servo mühərrikin idarə dolağı birbaşa SSQ-nin təsirlənmə
dolağından qidalanır. Servomühərrikin idarə dolağında dönmə bucağında və istiqamətinə müvafiq
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e.h.q yaradır. Servomühərrikin valında dəstəyin dönmə istiqamətinə müvafiq fırlanma momenti
yaranır. Servomühərrik fırlanma hərəkətini diferensial reduktora DFR ötürür. Diferensial reduktor
fırlanma hərəkətini düzxətli hərəkətə çevirən manipulyatora təsir göstərir [3, 4].
Manipulyatorun hərəkəti isə hidravlik nasosun məhsuldarlığını dəyişir. Manipulyatorun düz xətt
boyunca (irəli-geri) hərəkəti sükan nasosunun güc silindirlərinə vurulan yağın müvafiq istiqamətini
və məhsuldarlığını dəyişir, bu da sükanı döndərir. Beləliklə nasosun sabit fırlanma sürətində
manipulyatorun vəziyyəti sükanın dönmə istiqamətini və sürətini müəyyənləşdirir. İdarə sistemində
fırçasız selsinlərin tətbiq olunması etibarlığı artırır.
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В статые рассмотрены вопросы исследования систем управления электроприводом
рулевого устройства и предложен метод повышения надежности систему управления путем
использования бесщеточный селсинов.
Summary
Elicanov Ruslan Ramiz
The aricle are considered the matters of research of electric drives of steering gear systems and
is offered the method of increasing the reliability, of the control system by using brushless selsyns.
Həsənov Elsevər Akif oğlu
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
GƏMİ LÖVBƏR-YANALMA QURĞULARINDA TƏTBİQ EDİLƏN TEZLİK
ÇEVİRİCİLƏRİNİN ÇIXIŞ GƏRGİNLİYİNİN FORMALAŞDIRILMASI ÜSULLARI
Açar sözlər: asinxron mühərrik, tezlik çeviricisi, sürət, eninə impuls modulyasiya
Ключевые слова: асинхронный двигатель, преобразователь частоты, скорость,
широтные импульс модуляция
Key words: asynchronous motor, frequency convertor, speed, pulse with modulated
Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının əsas tələblərindən biri gəmi elektrik avadanlıqlarını müasir
avadanlıqlarla təchiz etmək və idarə qurğusunun avtomatlaşdırma sistemlərini sadələşdirməkdir [3].
Bu məqsədlə gəmi lövbər-yanlalma qurğularında tezlik çeviricisinin (TÇ) tətbiqi vacibdir. Belə ki,
burada çıxış gərginliyinin formalaşdırılması üsullarını yaratmaq lazım gəlir və təqdim olunan
məqalədə rotoru qısa-qapanmış asinxron mühərriklərin sürətinin TÇ ilə tənzim olunmasından, TÇnin çıxışındakı gərginliyin formalaşdırılması üçün istifadə olunan eninə impuls modulyasiyalı TÇnin üstünlüklərindən bəhs edilir [1] .
2000-ci ildən sonra Xəzər dənizinə gətirilən A1 avtomatlaşma dərəcəsinə malik olan ticarət
gəmilərinin (“Heydər Əliyev”, “Əziz Əliyev”, “Cabbar Həşimov” tipli tankerlərin) ən lazımlı elektrik
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intiqalları (köməkçi sükan, yük nasoslarının elektrik intiqalı və s.) TÇ ilə işə salınır və fırlanma
tezlikləri tənzim olunur [2]. TÇ ilə elektrik mühərriki əvvəlcə alçaq tezliklə işə buraxıldığı üçün onun
sıxaclarına verilən gərginlik də, tezliyə mütənasib olaraq az olur. Kiçik gərginliklə işə buraxılan
mühərrik də şəbəkədən az cərəyan tələb edir. Sonra isə tədricən artırılan tezlik və gərginlik
mühərrikin öz nominal sürətini almasına səbəb olur.
İşə buraxma üsullarından gəmi elektrik intiqalları üçün ən əlverişlisi TÇ-nin seçimdir. Müasir
TÇ-də bu məqsədlə İGBT tranzistorlarından istifadə olunurlar [4]. Bu tranzistorlar saniyədə min
dəfələrlə açılıb-bağlanaraq cərəyanın səlis şəkildə mühərrikə verilməsini təmin edirlər. TÇ-nin tətbiqi
elektrik intiqallarına lazım olan sürət tənzimini pilləlidən səlistə keçirir, tənzim həddini artırır və
asinxron mühərrikinin tez işləməsini təmin edir. Şəkil 1-də asinxron mühərrikə verilən cərəyanın
tezliyini tənzim etmək üçün sabit cərəyan bəndli, eninə impuls modulyasiyalı (EİM) gərginlik
invertoruna malik olan TÇ-nin sxemi göstərilmişdir. Sxem D- 3 fazalı körpü sxemli düzləndiricidən,
Cf tutum filtirindən, İ- 3 fazalı körpü sxemli invertordan, D1-D6 əks cərəyan diodları ilə əks-paralel
qoşulmuş V1-V6 İGBT tranzistorlarından ibarətdir. V1-V6 tranzistorlarının, idarəetmə sisteminin
verdiyi alqoritm üzrə ardıcıl kommutasiyasının nəticəsində, Uçıx sabit giriş gərginliyi dəyişən eninə
impulslu çıxış gərginliyinə çevrilir. İdarə olunan V1-V6 ventillərindən asinxron mühərrikinin
cərəyanının aktiv mürəkkəbəsi, D1-D6 diodlarından isə həmin cərəyanın reaktiv mürəkkəbəsi keçir.
D

İ

Lç
Cf
Uçıx

AM

Şəkil 1. Tezlik çeviricisinin prinsipial sxemi
Şəkil 2-də isə belə invertorun çıxış gərginliyinin və cərəyanının diaqramı göstərilmişdir [4].
Uçıx
ωt
Içıx
ωt

Şəkil 2. Eninə impuls modulyasiyalı invertorun çıxış gərginliyinin və cərəyanın diaqramı
Şəkildən göründüyü kimi invertorun çıxış gərginliyinin impulslarının enini sinus qanunu ilə idarə
etdikdə çıxış gərginliyinin orta qiyməti sinus əyrisi kimi olur. EİM prinsipdə işləyən invertorun həm
tezliyi və həm də gərginliyi invertor tərəfindən tənzim edilir. EİM, sinusoidal qanun ilə idarə olunan
invertorda dəyişən cərəyanı sabitə çevirən düzləndiricidə düzlənmiş gərginliyi tənzim etmək lazım
gəlmir, bu funksiyanı invertor özü yerinə yetirir və buna görə də tezlik çeviricisinin sxemi sadələşir,
güc əmsalı isə artır. İdarəetmə qanunlarının müxtəlifliyinə görə çıxış gərginliyinin formalaşdırılması
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üsullarına daxildir: Eninə-impuls-tənzimləyicisi (EİT), eninə-impuls modulyasiyası (EİM), EİT və
EİM birlikdə və sinusoidal gərginlik etalonunun izlənməsi.
Hər bir üsulun üstünlüyü TÇ-nin çıxışındakı gərginliyin tezliyini və amplitudunu tənzim etmək
imkanının olması, EİM- nın sadə kommutasiyaya malik olması və nəhayət çıxışda pilləli formalı
gərginlik formalaşdırılmasıdır (Şəkil 3). Tənzimlənmə prosesində pillələrin eni kiçilir və onların
arasında fasilə yaranır. Bununla da çıxışda gərginliyinin qiymətinin dəyişməsi alınır. Bu üsul eyni
qütblü EİT adlanır. Eyni qütblü EİT-də fasilə vaxtı gərginlik kəsilir, yük isə qısa-qapanmış olur.
İkiqütblü EİT-də fasilə vaxtı gərginlik qütblərini dəyişir və qiymətcə dəyişməz qalır. Fasilənin eni
tənzimlənmənin dərinliyindən asılıdır və tənzimlənmə bucağı a -ilə təyin olunur. Onların sayı isə
𝟏
çıxış gərginliyini 𝑻𝒏 = 𝒇 periodu ərzində modulyasiyanın tezlik dəfəliyi ilə təyin olunur. Burada,
𝒏

𝑻𝒏 - modulyasiya periodudur. Tənzimlənmə bucağının dəyişməsi vaxtı tezlik spektri dəyişməz qalır.
Yalnız qoyulmuş harmonikaların amplitudası dəyişir. Tənzimlənən gərginlik fasilərlə əvəz olunan
impulslardır. Çıxış gərginliyinin 𝑓𝑛 tezliyinin dəyişməsi ilə 𝑈/𝑓=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 münasibəti qorunub saxlanılır
[4]. Bu isə tezliklə tənzimlənən dəyişən cərəyan elektrik intiqalları üçün vacib şərtdir. EİM-in tətbiqi
ilə düzlənmiş gərginlik periodik olaraq 𝒇𝒏 = 𝟏/𝑻𝒏 . tezliyi ilə kommutasiya olunur. EİM-in
formasından asılı olaraq TÇ-nin yükü periodik olaraq açılır, bağlanır yaxud əks qütblərlə qoşulur.

Şəkil 3. EİT və EİM-in birlikdə tətbiqi ilə iş prinsipi
Kommutasiya nəticəsində eyniqütblü EİM-də qoyulmuş əsas tezliyin qiyməti, qoyulmuş
gərginliyin amplitudu və tezliyi, modulyasiyanın tezliyinə və dərinliyinə uyğun olaraq təyin olunur.
Bu üsulun seçilməsinin əsas kriteriyası TÇ-nin çıxışındakı tezliyin və gərginliyin səlis tənziminin
geniş hədlərdə və verilmiş qanuna görə idarəetmə impulslarının vəziyyətinin modulyasıyasının təmin
olunmasının mümkünlüyü hesab olunur. EİT və EİM-in birlikdə tətbiqində hər iki üsulun
üstünlüklərindən istifadə edilir. EİT-də yüksək tezliklərdə yaxşı keyfiyyətli gərginlik, EİM-də isə
yaxşı keyfiyyətli çıxış gərgınliyi aşağı tezliklərdə alınır.
Sinusoidal gərginliyin etalonunun izlənməsi üsulu birbaşa TÇ-də süni kommutasiyalar vasitəsilə
həyata keçirilir. Bu sistem bağlı və açıq izlənmə sistemi prinsipi əsasında qurulmuşdur. Burada əsas
məqsəd TÇ-nin çıxışında sinusoidal formaya yaxın gərginliyin alınmasıdır. İzlənmə üsulu çıxışda
yaxşı keyfiyyətli enerjinin alınmasına imkan verir. Lakin sxemdə etalon gərginlik generatorlarınun
olması, tənzim olunan gərginliklə etalon gərginliyinin müqayisəli bəndlərinin olması bu prosesləri
mürəkkəbləşdirir. Çıxış gərginliyinin formalaşdırılması üsullarının müqayisəli təhlilindən aydın olur
ki, yüksək tezliklərdə EİT üsulu çıxışda keyfiyyətli enrejinin alınmasını təmin edir. EİM üsulu ilə
aşagı tezliklərdə tənzimlənməni mükəmməl yerinə yetirir. Yəni aşagı tezliklərdə fasilələrin artmasını
təmin edən tezlik modulyasiyasının dəfəliliyini artırmaqla çıxışda keyfiyyətli gərginlik almaq
mümkündür. TÇ-nin çıxışında sinusoidaya yaxın gərginliyin alınması üçün sinusoidal gərginliyin
etalonunun izlənməsi üsulu da effektli üsul sayıla bilər. Ancaq burada gərginlik generatorunun
mövcudluğu prosesləri bir qədər mürəkkəbləşdirir. Bu baxımdan EİT və EİM üsullarınin hər ikisinin
yuxarıda sadaladığımız üstünlüklərindən istifadə etməklə daha səmərəli nəticə əldə etmək olar.
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Резюме
Гасанов Элсевер Акиф оглы
Исследованы способы формирования напряжения на выходе частотного преобразователя
при регулировании скорости вращения асинхронного двигателя. В целях повышения
надёжности и снижения потерь энергии, для управления якорно-швартовными устройствами,
в том числе электроприводами большой мощности, предложено современное управление с
помощью частотного преобразователя с широтно-импульсной модуляцией.
Summary
Hasanov Elsever Akif
The methods of forming tension in the output of the frequency converter during the asynchronous
motor speed control have been explored, and the modulus of the spin-coupling modulus of largepower ship propulsion modulus for enhancing reliability and reducing energy losses.
İbrahimov Cəlal Əlirza oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
ELEKTROENERGETİKA SİSTEMLƏRİNİN QƏZA REJİMLƏRİNİN İNTERVAL
METODU ƏSASINDA MODELLƏŞDİRİLMƏSİ
Açar sözlər: elektroenergetika sistemləri, qəza rejimləri, interval modelləşdirilməsi
Ключевые слова: электроэнергетические системы, аварийные режимы, интервальное
моделирование
Keywords: electric power systems, emergency modes, interval simulation
Tezisdə digər biristiqamətli interval modelləşdirmə metodlarından fərqli olaraq faza koordinatlarına əsaslanan, qeyri simmetrik qərarlaşmış rejimlərin və qeyri simmetrik zədələnmələr zamanı
yaranan qısa qapanma cərəyanlarının hesablanmasında tətbiq olunan daha kompleks modelləşdirmə
metoduna baxılmışdır. Bir-biri ilə qapalı qraflarla əlaqəli RLC elementlərindən təşkil olunmuş əvəz
sxeminə və faz koordonatlarına əsaslanan qısa qapanma cərəyanlarının interval təyini metodu təqdim
olunmuşdur. “MathCAD” proqramı vasitəsilə modelləşdirmə zamanı müəyyən olunmuşdur ki,
interval analizi elektroenergetika sistemlərinin qəza rejimlərinin hesablanmasında qeyri müəyyən
giriş parametrlərinin qeydə alınması üçün ən effektiv üsul hesab olunur. Bu məsələ isə
elektroenergetikanın müasir inkişaf mərhələsində özünü daha da aktuallaşdırır.
Problemin qoyuluşu
Məlum olduğu kimi, elektroenergetika sisetemlərinin iş rejimlərinin analizi zamanı onların rejim
paramterləri müəyyən zaman anı üçün sabit və ya qismən dəyişən qəbul edilir. Lakin istismar zamanı
sistem elementlərinin giriş parametrlərinin bir sıra faktorlardan asılı olaraq dəyişməsi rejim
parametrlərinin daimi olaraq əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsinə səbəb olur. Buna görə də, mürəkkəb
quruluşlu elektroenergetika sistemlərinin iş rejimlərinin dəqiq analizi onların təşkil olunduğu
elementlərin giriş paramerlərinin qeyri müəyyənliyini nəzərə alan riyazi modelinin qurulması
problemini aktuallaşdırır [1].
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Problemin həlli
Modelləşdirmə metodları arasında “interval metod”u digər metodlardan özünün tədqiq olunan
sistemlə əlaqəli minimal informasiya tələb etmə xüsusiyyəti ilə seçilir. “İnerval” metodu interval
formasında alınmış dəyişənlərin əsasında modelin parametrlərinin daha dəqiq qiymətləndirilməsinə
əsaslanır [2].
Modelləşdirmə şək. 1. əsasında aparılmışdır.

Şək. 1. Elektrik şəbəkəsinin sxemi
Şəbəkənin B və C fazaları arasında metallik qısa qapanma zamanı yaranan qəza rejimi
araşdırılmışdır. Eyni zamanda tətbiq olunan metod vasitəsilə müxtəlif mürəkkəb quruluşlu sxemləri
və qeyri simmetrik zədələnmələri (birfazlı və ikifazlı yerlə qısa qapanmalar, neytralı izolə olunmuş
şəbəkələrdə yerlə qısa qapanmalar və s.) analiz etmək mümkündür [3].
Analiz olunan elektrik şəbəkəsinin modelinin struktur sxemi şək. 2-də göstərilmişdir.

Şək. 2. Faz koordinatlarında qəza rejimi üçün elektrik şəbəkəsinin modeli
Əvvəlcə elektrik şəbəkəsinin EVX-nin və qısa qapayıcı elementin elementlərinin intervallar metodu
əsasında keçiriciliklər matrisi qurulur.
〈D
〉 −〈DLINE〉
〈YLINE〉 = M0 〈ZLINE〉−1 M0T = [ LINE
] (3);
−〈DLINE〉 〈DLINE〉
DK −DK
] (4),
YK = M0 ZK −1 M0T = [
−DK DK
Sonra isə EVX-nin, qısa qapayıcının birləşmə sxemi və uyğun 〈YLINE 〉, YK matrisləri əsasında
elektrik şəbəkəsinin modeli formalaşdırılır:
〈Y〉 = M〈YB〉M T (5)
O zaman sadə riyazi cevrilmələr əsasında tədqiq olunan şəbəkədə ikifazlı qısa qapanmanı
xarakterizə edən tənliklər sistemi aşağıdakı formada yazmaq olar:
〈YB〉 〈YB1 〉 〈U̇B〉
0
[
][
] = [ ] (6),
〈Y1B〉 〈Y1 〉 〈U̇〉
0
(B)
(B)
(B)
T
burada 〈U̇B〉 = 〈[U̇A ][U̇B ][U̇C ]〉 -balanslayıcı düyün nöqtələrinin gərginlikləridir [4].
Onda elektrik sisteminin düyün nöqtələrinin gərginlikləri aşağıdakı kimi modelləşdirilər:
〈U̇〉 = 〈[U̇4 ][U̇5 ][U̇6 ][U̇7 ]〉T (7).
(7) ifadəsi əsasında ikifazlı qısa qapanma zamanı cərəyanın qiymətini isə
〈U̇B〉 = ZK −1 〈U̇1〉 (8),
modeli əsasında təyin olunar. Burada 〈U̇1 〉 = 〈[U̇4 ] − [U̇7 ] [U̇5 ] − [U̇7 ] [U̇6 ] − [U̇7 ]〉T kimidir.
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Modelləşdirmə təcrübi formada “MathCAD” proqramı əsasında ([𝑥], 𝑥 = 𝑥 intervalında)
aparılmış. Hesabat nəticələri cədvəl 1-də qeyd edilmiş və qısa qapanma cərəyanlarının simmetrik
təşkiledicilərinin qiymətləri şək.3-də vektor diaqramları formasında təsvir olunmuşdur.
№
1
2
3
4

L
km
[4.5 5.5]
[9.5 10.5]
[9.5 10.5]
[9.0 11.0]

X10
Om/km
[0.38 0.41]
[0.38 0.41]
[0.35 0.41]
[0.32 0.48]

Cədvəl 1. Qısa qapanma cərəyanlarının nəticələri
İKA
İKB
İKC
kA
kA
kA
[0 0]
[-2.74 -2.66]
[2.66 2.74]
[0 0]
[-1.35 -1.33]
[1.33 1.35]
[0 0]
[-1.42 -1.38]
[1.38 1.42]
[0 0]
[-1.53 -1.29]
[1.29 1.53]

Şək. 3. Qısa qapanma cərəyanlarının simmetrik təşkiledicilərinin vektor diaqramı
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Резюме
Ибрагимов Чалал Алирза оглы
Интервальное моделирование аварийных режимов электроэнергетических систем
В отличие от известных работ по интервальному анализу ЭЭС, в которых используется
однолинейная постановка, предлагается более общий подход, основанный на использовании
фазных координат и применимый для определения несимметричных установившихся
режимов, а также задач расчета токов короткого замыкания при несимметричных
повреждениях. Предлагается методика интервального определения токов короткого
замыкания, основанная на использовании фазных координат и схем замещения из RLCэлементов, соединенных по схемам полных графов. На основе программы «MathCAD»
компьютерного моделирования показано, что интервальный анализ является эффективным
средством учета неопределенности исходных данных при расчете аварийных режимов ЭЭС.
Эта задача приобретает особую актуальность на современном этапе развития электроэнергетики.
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Summary
Ibrahimov Calal Alirza
Interval simulation for power systems emergency modes
Unlike the well-known researches in the sphere of the EPS interval analysis, where the one-linear
statement is used, the article proposes more general approach based on the use of phase coordinates
and applicable to determine the asymmetrical set modes as well as the problems of shortcircuit
currents calculation in case of asymmetrical damages. The interval determination technique of the
short-circuit currents based on use of phase coordinates and the latticed equivalent circuits from the
RLC-elements connected by the complete graphs schemes has been proposed. Based on the computer
simulation «MathCAD», has been shown that the interval analysis is an effective way of taking into
account the initial data uncertainty when calculating the EPS emergency modes. This problem
becomes topical at the present stage of the power industry development.
İsmayılov Sahib Söyün oğlu
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
GƏMİ VAL GENERATOR QURĞULARININ TƏDQİQİ
Açar sözlər: gəmi, baş mühərrik, val generatou, elektrik stansiyası, asinxronlaşmış sinxron
generatoru, Tezlik çevricisi
Ключевые слова: судно, главный двигатель, валогенератор, электрическая станция,
асинхронизрованный синхронный генератор, преобразователь частоты
Key words: ship, main engine, shaft generator, power station, asynchronous synchronous
generator, The frequency converter
Gəmi elektrik stansiyasının generatorlarını hərəkətə gətirən birinci mühərriklərin (dizellərin)
iqtisadi göstəriciləri gəmiyə hərəkət verən baş mühərriklərdən az olduğundan, təxminən 40 ildən
çoxdur ki gəmiqayırma üzrə qabaqcıl ölkələrdə bir enerji mənbəyindən (baş mühərrikdən) istifadə
edilməsi üzrə məqsədyönlü işlər aparılır. Misal üçün gəmi elektrik stansiyasının generatorlarına
fırlanma hərəkəti verən gücü 200÷400 kVt –a qədər olan daxili yanma mühərriklərinin 1 kVt saat
enerji hasil etməsi üçün 250÷265 qram yanacaq sərf etdiyi halda, gəminin avar vintini hərəkətə
gətirən böyük güclü daxili yanma mühərrikinin (baş mühərrik) həmin məqsəd üçün sərf etdiyi
yanacaq 190÷200 qram təşkil edir. Bundan əlavə, böyük güclü mühərriklər ucuz yanacaqla işləyir və
onların işləmə müddəti çox olur. Generatoru hərəkətə gətirən birinci mühərrikin ixtisar edilməsi
gəmidə elektrik enerji qurğularının istismarını asanlaşdırır, kütlə-qabarit göstəricilərini yaxşılaşdırır.
Lakin məlum obyektiv səbəblərlə əlaqədar, gəmi üçün lazım olan elektrik enerjisinin tamamilə baş
energetik qurğudan alınması problemi bu günə qədər həll olunmamışdır. Amma axır zamanlarda gəmi
yolda olarkən elektrik enerjisinin baş mühərriklər vasitəsi ilə hasil edilməsi bir çox müasir gəmilərdə
tətbiq edilir. Yəni gəmi elektrik stansiyasının dizel generatorlarının sayı azaldılır və avar vintinə
fırlanma hərəkəti verən baş mühərriklərin (adətən baş mühərrikin sayı 1 və ya 2 olur) hərəsinin
valında val generatoru adlanan bir generator qurulur.
Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, elektrik stansiyasının dizel generatorlarının sayı azaldılıb və
onların əvəzinə baş mühərriklərlə hərəkətə gətirilən generatorların qurulması, həmin gəmidə elektrik
enerjisinin hasil edilməsinə sərf olunan maddi xərci 15÷20% azaldır [2, s.6-7].
Qeyd etmək lazımdır ki, gəmiyə hərəkət verən avar vinti öz quruluşuna görə iki növ olur: Addımı
tənzim olunmayan və addımı tənzim olunan. Addımı tənzim olunan avar vintlərinin gəmilərdə geniş
tətbiq olunur və belə avar vintinə fırlanma hərəkəti verən gəminin baş mühərrikləri sabit sürətlə
fırlanır və gəminin sürətinin azalıb çoxalması avar vintinin pərlərinin dönmə bucağını dəyişməklə,
gəminin qabağa və yaxud dala hərəkət etməsi isə avar vintinin pərlərinin dönmə istiqamətini
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dəyişməklə yerinə yetirilir. Baş mühərrikin fırlanma sürəti sabit qaldığı üçün val generatoru əsas
olaraq avar vintinin addımı tənzim olunan gəmilərdə tətbiq edilir. Baş mühərrikin fırlanma sürəti
dəyişmədiyi üçün onun valında qurulan generatorun gərginliyi və cərəyan tezliyi sabit qalır. Vintinin
addımı tənzim olunmayan gəmilərdə isə val generatorları az tətbiq edilir. Çünki baş mühərrikin
fırlanma sürəti geniş miqyasda dəyişdiyi üçün val generatorunun çıxışında gücü təxminən
generatorun gücünə bərabər olan yarımkeçricilərdən hazırlanmış tezlik çevricisi qurmaq lazımdır.
Vintinin addımı tənzim olunan gəmilərdə sinxron generatorunun əvəzinə asinxronlaşmış sinxron
val generatoru (ASVG) tətbiq edildikdə baş mühərrikin fırlanma tezliyini təxminən 30÷40%
dəyişmək mümkün olar və o, iqtisadi cəhətdən əlverişli olan rejimdə işləyər, bununlada yanacağa və
yağa 20% -ə kimi qənaət olunar [3].
Bunlardan əlavə Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının (BDT) tələbinə görə neft məhsulları və qaz
daşıyan gəmilər, sərnişin gəmiləri və səyahət gəmilərində gəmiyə hərəkət verən baş energetik
qurğudan əlavə qəza zamanı gəmini alçaq sürətlə müəyyən məsafəyə aparmaq üçün avtonom
energetik qurğuya malik olmalıdırlar. Belə gəmilər val generatoruna malik olmalıdırlar və həmin val
generatorunun mühərrik kimi işə salınması asan olmalıdır. Bu işdə də val generatorunun mühərrik
kimi işə salınmasında üstünlük asinxronlaşdırılmış sinxron generatoruna (ASG) verilir. Onu faza
rotorlu asinxron mühərriki kimi işə salıb sinxron və yaxud asinxron mühərriki kimi işlətmək olar.
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq demək olar ki, avar vintinin addımı tənzim olunan və
sinxron val generatoruna malik olan gəmilərdə sinxron val generatorunun ASG ilə əvəz edilməsi yeni
hazırlanan vintinin addımı tənzim olunan gəmilərdə ASVG –nin tətbiq edilməsi onların generator və
mühərrik rejimlərinin işlənməsi indiki zamanda aktual məsələdir.
Brada məqsəd avar vintinin addımı tənzim olunan gəmilərdə gəmiyə hərəkət verən baş
mühərriklərin texniki və iqtisadi göstəricilərini artırmaq üçün onlarda ASVG –nin tətbiq edilməsidir.
Təqdim olunan məqalədə aşağıdakı məsələlərə baxılmış və həll edilmişdir:
1. Gəmilərdə elektrik stansiyasının dizel-generatorların baş mühərrikin valından fırlanma
hərəkəti alan val generatorları ilə əvəz edilməsinin texniki və iqtisadi üstünlükləri; 2. Val
generatorunun növləri və baş mühərriklə birləşmə üsulları; 3. Val generatorunun hasil etdiyi elektrik
enerjisinin gərginliyinin və tezliyinin sabitləşdirilməsi; 4. Val generatorunun mühərrik rejimində
işləyərək gəmiyə hərəkət verməsi. ASVG -in mühərrik kimi işə salınmasını və həm sinxron, həm də
asinxron mühərriki kimi işləməsini təmin edən avtomatik sxemin işlənməsi; 5. ASVG –in yükün və
fırlanma sürətinin qəflətən dəyişməsindən yaranan keçid prosesinin təhlili və həmin
proseyaxşılaşdırmaq üçün təkliflərin işlənməsi.
Şəkil 1. –də Asinxronlaşdırılmış sinxron val generator qurğusunun struktur sxemi göstərilmişdir.
ASVG–un cərəyanın tezliyini sabitləşdirmək üçün generatorun rotor dövrəsin həm bilavastə tezlik
çevricisini (a) həmdə avtonom invertorlu tezlik çevricisini (b) qoşmaq olar. Belə ASVG–nın
gəmilərdə tətbiqi tezlik çevricisinin gücünü azaldır generatorda hasil olunan elektrik enerjisinin isə
keyfiyyətini yaxşılaşdırır. Həmçinin burada ASVG–nun ayrı-ayrı iş rejimlərində gücünün paylanma
istiqamətləri araşdırılmışdır.
Lazım gəldikdə ASVG gəmi elektrik stansiyasının dizel-generatorundan enerji alıb startyor
mühərrikinə çevrilib baş mühərriki işə sala bilər və yaxud baş mühərrik zədələndikdə baş
mühərrikdən ayrılıb avar vintinə fırlanma hərəkəti verib gəmini alçaq sürətlə müəyyən məsafəyə
apara bilər. Həmçinin ASVG gəmi elektrik stansiyasının dizel-generatorları ilə paralel işləyə bilər.
ASG lazım gəldikdə həm sinxron mühərriki kimi və həmdə faz rotorlu asinxron mühərriki kimi
işləyə bilməsini nəzərə alaraq onun mühərrik rejiminin idarə sxemini elə qurmaq lazımdır ki, o,
mühərrik rejimində işlədikdə onu saxlamadan sinxron mühərrikindən asinxron mühərrikinə və
yaxudda asinxron mühərrikindən sinxron mühərrikinə çevirmək mümkün olsun.
Belə olduqda dənizdə sakit hava şəraitində ASG –nu iqtisadi göstəriciləri daha yüksək olan
sinxron mühərriki kimi, dənizdə fırtına olduqda və avar valındakı yük periodik olaraq çox miqdarda
dəyişdikdə belə rejimə daha çox davamlı olan asinxron mühərrikinə çevirmək olar.
Sinxron mühərrikinin asinxron mühərrikinə nisbətən bir neçə müsbət cəhətləri vardır:
1. Sinxron mühərrik yüksək (cos 𝜑 = 1) güc əmsalı ilə işləmə qabiliyyətinə malikdir;
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Şək. 1. ASVG qurğusunun sadələşdirilmiş struktur sxemi
Burada: 1 – Baş mühərrik; 2 – reduktor; 3 – ASG; 4 – addımı
tənzim olunmayan avar vinti; 5 – düzləndirici; 6 – avtonom
invertor; 7 – BPŞ; 8 – bilavastə (bir bəndli) tezlik çevricisi.

2. Sinxron mühərrikinin (təsirlənmə cərəyanını artırmaqla) maksimal momentinin qiymətinin
artırılmasının mümkün olması;
3. Şəbəkə gərginliyinin asinxron mühərrikinə nisbətən sinxron mühərrikinə az təsir etməsidir.
ASVG –nin baş mühərrikin müvafiq olaraq ASG –un rotorunun fırlanma tezliyi ±15% dəyişdikdə
ASG –da yaranan keçid prosesi tədqiq edilmişdir, tədqiqat işi personal komputerdə Matkad proqramı
ilə aparılmışdır [1].
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Резюме
Исмаилов Сахиб Союун оглы
В статье нашло свое рещение система, удовлетвояющая требованием Международного
Морской Организации, обеспечивающая пуск в качестве электрического двигателя
асинхронизированного синхронного валогенератора и работу его как асинхронного или
синхронного двигателя, а также без остановки дающая возможность перехода от синхронного
режима в асинхронный и наоборот.
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Summary
Ismayilov Sahib Soyun
The article has found its solution to the system that meets the requirements of the International
Maritime Organization, which ensures the start-up of an asynchronous synchronous shaft generator
as an electric motor and its operation as an asynchronous or synchronous motor, as well as non-stop
operation, which makes it possible to switch from synchronous to asynchronous mode and vice versa.
Qəniyeva Reyhanxanım Yaşar qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
CƏNUB XƏZƏR HÖVZƏSİNİN İNKİŞAFININ MÜXTƏLİF MƏRHƏLƏLƏRİNDƏ
SEDİMENTASİYA MODELLƏRİ
Açar sözləri: şelf, yamac, delta, avan-delta, sedimentasiya
Ключевые слова: шельф, склон, дельта, аван-дельта, седиментация
Keywords: shelf, slope, delta, avan-delta, sedimentation
Cənub Xəzər regionunun litosferinin təkamülü prosesində divergent ( J2-P2) və konvergent ( P3Q ) mərhələləri və inkişafın bir neçə etapı ayrılır [1] (Məmmədov, 2004,2007). Ayrı-ayrı etaplara
paleohövzənin struktur forması, sedimentasiya şəraiti və geoloji kütlələrin müxtəlifliyi ilə fərqlənən
tektonik və morfoloji (litodinamik) tipi müvafiq olmuşdur.
Regionda gedən geodinamik proseslər və tektonik hərəkətlər yalnız müxtəlif tektonik tipli deyil,
həm də morfoloji tipli Çöküntü Hövzələri (ÇH) yaratmışlar. Litodinamik analiz baxımından seysmik
stratiqrafiya ÇH-nin iki morfoloji tipini : dərinsulu kompensasiya olmamış hövzələr (DKH) və dayaz
epikontinental hövzələri (EKH) ayırır (şəkil 1.) Epikontinental hövzələr konsedimentasion tektonik
enmə hərəkətlərlə yaranır və platforma və dağarası çökəkliklər üçün səciyyəvidir. Bu tip hövzələr
dəniz dibinin dərinliyinin dəyişməməsi nəticəsində yaranır [2] (Şlizenger, 1998).
DKH-sedimentasiya tələlər və ya topodepresiyalar adlandırılır. Morfoloji olaraq üfiqi aralanma
və şaquli çökmə tektonik hərəkətlərə məruz qalmış, lakin çöküntülərlə tam dolmayan tektonik
çuxurdan ibarətdir.
a)

b)

Şəkil 1. Çöküntü hövzələrinin morfoloji tipləri: a) dayaz konsedimentasion epikontinental
hövzələr; b) dərinsulu kompensasiya olmamış hövzələr: 1-lateral dolan (tərs) klinoforma; 2karbonat (düz) klinoforma; 3-depressiya çöküntüləri; 4-proqradasiya klinoforması; 5-dik yamaca
söykənən laylar; 6-dabana (a) və tavana (b) yatma; 7-dabana söykənmə sxemləri
Divergent mərhələdə dərinsulu hövzələrdə sedimentasiya modelləri. Dərinsulu
kompensasiya olmamış hövzələrin divergent mərhələsində seysmik kəsilişlərdə əsasən şimaldan,
Skif-Turan platforması (STP) tərəfdən dolmasının aydın əlamətləri görünür. Seysmik kəsilişlərdə
kənar qalxımlar sistemi (Qaraboğaz tağının (QBT) qərb çıxıntısı, Ağzıbirçala horstu (AH), Şərqi-Ön
Qafqaz və s. ) dərinsulu Böyük Qafqaz kənar dənizi (BQKD) hövzəsini platformada kosedimentasion
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əyilmələrlə yaradılmış şelf və epikontinental hövzələrdən (EKH) ayırır. Uzun müddət platformada
DKH-də çöküntütoplamaya nəzarət etmişlər.
Şelf sedimentasiya modelləri. Bu mərhələdə yura yaşlı seysmik sedimentasiya kompleksi
(SSK-1) şelf çöküntülərinin ümumi qalınlığı, Orta Xəzərin kəsilişində 1,0-1,5km-dən artıq deyil və
sinxron çöküntülərin qalınlığı Qafqaz geosinklinalına tərəf artır. Vaxt kəsilişlərində şelfin qırağında
dənizə doğru artan bir neçə karbonat pillə ayrılır. Onlar iri və düz pazforması əmələ gətirirlər.
Pillələrin siqmoidal səthləri üzrə xüsusi metodika əsasında [3] (N.Y.Kunin, 1989) azərbaycan
geofizikləri tərəfindən şelfdən kənarda dəniz hövzəsinin dərinliyi 300-400 m qiymətləndirilmişdir.
Yamac sedimentasiya modelləri. Seysmik materialların analizi Cənubdan Orta Xəzərə keçid
zonasında kompensasiya olunmamış yamac sedimentasiyalarını ayırmağa imkan verir. Yamac
şəraitinin nümunəsi kimi, eosen-paleosen yaşlı seysmik kompleksin (SSK-4) terrigen pazformaları
baxıla bilər. Bir qədər cənubda SSK-4 səthi mezozoy səthi ilə qovuşaraq uyğunsuzluğun vahid səthini
təşkil edir. Sesymik kəsilişlərdə QBT-nin nisbətən sıldırım (16◦-dən artıq) və hündür (3-4km) cənub
kontinental yamacları aydın görünür. Qırılmış pazformalar, uçqun kütlələrinə parçalanmış müstəvi
kəsimləri qeyd olunur (şəkil 2 (f)).

Şəkil 2. Şelfləri (b,c,ç), yastı (a) və dik (e,f) yamacları örtən, erozion kəsimləri (d) doldurmuş yana
artan lateral cismləri göstərən vaxt kəsilişlərinin fraqmentləri
Konvergent mərhələdə delta, avandelta və yamac sedimentasiyası. Kənar dənizin şimal
aktiv cinahında Skif-Turan platformasının cənub cinahında sedimentasiya komplekslərinin
formalaşmasında flüvial-delta komplekslərinin rolu əhəmiyyətli olmuşdur. Pont əsrinin sonunda
regional miqyaslı “Messini böhranı” zamanı (5,1 mln. il əvvəl) eroziya bazisinin kəskin düşməsi
(700m) nəticəsində Paleo-Volqa və digər kiçik çaylar (şəkil 3a) məcralarlar, yarğanlarla, sualtı
dərələrlə Xəzərin cənubundakı kiçik qapalı gölə külli miqdarda flüvial-delta, qumlu-gilli (ovuntu
mənşəli) çöküntülər aparmışlar. Türkmən şelfinin seysmik kəsilişlərində bir sıra sesymik-fasial və
morfoloji əlamətlərə görə iri avandelta pazforması və iki yamac pazforması ayrılır. Avandelta
pazforması dəniz səviyyəsinin nisbi dəyişməsinin bir tam (~500 min il) paratsikli ərzində
formalaşmışdır. O, topodepresiyanın ilkin yamacını lateral olaraq 10-12 km, şaquli isə cəmi 100-200
m artırmışdır. Uzun müddətli fasilədən sonra yeni (~100 ) sedimentasiya yamacı əmələ gəlmişdir ki,
o da yamac pazformaları ilə qalaqlanmışdır [4] (Məmmədov,1991).
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a)
b)
Şəkil 3. Erkən pliosendə paleoçayların (a) deltası və delta çöküntülərinin zaman kəsilişində təsviri
(b)
Ədəbiyyat
1. Мамедов П.З. Сейсмостратиграфические (возрастные) подразделения осадочного
чехла ЮКМБ// Стратиграфия и седиментология нефтегазоносных бассейнов НАНА,
отделение наук о земле. -2007.- № 1. Стр. 102-117
2. Шлезингер А.Е. Региональная сейсмостратиграфия. Москва.: «Научный мир», 1998.
Стр. 145.
3. Кунин Н.Я. Строение литосферы континентов и океанов. Москва.: Недра, 1989. Стр. 286
4. Мамедов П.З. Сейсмостратиграфические исследования геологического строения
осадочного чехла Южно-Каспийской мегавпадины в связи с перспективами
нефтегазоносности: Автореф д-ра дисс. -1991. 50 с.
Резюме
Ганиева Рейханханым Яшар кызы
В статье рассматриваются модели седиментации в процессе развития литосферы региона
на двух основных этапах: дивергентном и конвергентном в Южно-Каспийском бассейне. В
развитии плиоценового бассейна важную роль играют склоновые, шельфовые, дельтовые и
аван-дельтовые отложения, которые очень четко выражены в сейсмических разрезах.
Показана роль речных и терригенных отложений в формировании седиментационных
комплексов и специфических форм в многокилометровом осадочном чехле ЮжноКаспийского бассейна.
Summary
Ganiyeva Reyhankhanim Yashar
The article considers sedimentation models in the process of development of the lithosphere of
the region at two main stages: diverging and converging in the South Caspian basin. An important
role in the development of the Pliocene basin is played by slope, shelf, deltaic and avan-deltaic
deposits, which are very clearly expressed in seismic sections. The role of river and terrigenous
sediments in the formation of sedimentation complexes and specific forms in the multi-kilometer
sedimentary cover of the South Caspian basin is shown.
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Məmmədov Emil Məmməd oğlu
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
GƏMİ KRAN QURĞULARININ ELEKTRİK İNTİQALLARININ TİRİSTOR
GƏRGİNLİK TƏNZİMLƏYİCİLƏRİ İLƏ İDARƏ OLUNMASI
Açar sözlər: gəmi, kran qurğsusu, elektrik intiqalı, tiristor, gərginlik tənzimləyicisi
Ключевые слова: судно, крановое устройство, электропривод, тиристор,
преобразователь напряжения
Key words: vessel, cargo lifting mechanism, electric drive, thyristor, voltage regulator
Məqalədə kran qurğularının elektrik intiqallarının tiristor gərginlik tənzimləyiciləri ilə idarə
olunması araşdırılmış və onların müsbət cəhətləri qeyd edilmişdir.
Gəmi kran qurğularının elektrik intiqalları, xüsusi istismar tələblərinə cavab verən
xüsusiləşdirilmiş elektrik maşınlarından və aparatlarından istifadə etməklə hazırlanırlar. Açıq
göyərtədə quraşdırılan kran qurğularının bütün avadanlıqları dəniz suyunda tamam islanmağa, hətta
göyərtəyə düşən qısa müddətli dalğanın altında qalmağa, buzlama ehtimalına, vibrasiyalara və
gəminin üzmə rayonundan asılı olaraq, yüksək temperaturda işləməyə hesablanmalıdır. Bu səbəbdən,
gəmi kran qurğularında istifadə olunan avadanlıqlara verilən yüksək tələblər içərisində xüsusi olaraq
onların möhkəmliyi, vibrasiyalara və karroziyaya qarşı davamiyyətinə çox böyük əyəmiyyət verilir.
Gəmidə açıq göyərtədə quraşdırılmaq üçün təyin olunmuş kran qurğularının elektrik avadanlıqları
(elektrik mühərrikləri, kontrollerlər, komandokontrollerlər, əyləc mexanizmləri və s.) sudan tam
mühafizəli quruluşda olmalıdırlar. Maqnit kontrollerləri, rezistorlar, çeviricilər və s. kimi
avadanlıqlar damcıdan mühafizəli quruluşda olmaqla qapalı sahələrdə quraşdırılmalıdırlar.
Qüvvədə olan standartlara uyğun olaraq, dəyişən cərəyan mühərrikinin faizlə ölçülən işləmə
müddəti – İM=40% olan rejimdə yüksək sürət dolağındakı gücü nominal datrma qüvvəsilə ən böyük
sürətlə trosun yığılması zamanı tələb olunan gücün 90%-dən az olmamalıdır. Dəyişən cərəyan
mühərriki nominal gücün 50%-ində İM=100% olan rejimdə yüksək sürət dolağında və İM=25% olan
rejimdə isə an aşağı sürət dolağında işləyə bilməlidir.
Ümumiyyətlə, elektrik mühərrikinin faizlə ölçülən işləmə müddəti aşağıdakı ifadə ilə ölçülür:
t
İM %  iş 100%
(1)
tiş  t f
Burada: tiş – mühərrikin işləmə müddəti; tf – bir iş dövründə fasilələrə sərf olunan ümumi
müddətdir.
Mühərrikin soyuq vəziyyətdə işə salınaraq aşağı və orta sürət dolaqlarında fasiləsiz işləmə
müddəti hər dolaq üçün 5 dəqiqədən az olmamalıdır. Gəmi kran qurğularının elektrik intiqallarında
tətbiq edilən üçfazalı qısa qapanmış rotorlu asinxron mühərriklərində, sürətin məhdud həddə
tənzimlənməsinin və işə buraxma cərəyanın aşağı salınması üçün istifadə olunan üsullardan biri də
stator dolağında gərginliyin tənzim olunmasıdır. Bu məqsəd üçün hal-hazırda transformator tipli
gərginlik tənzimləyicilərindən əlavə, tiristor gərginlik tənzimləyicilərindən də geniş istifadə olunur
[3].
Üçfazalı tiristor gərginlik tənzimləyicisinin sadə prinsipial sxemi şəkil 1-də göstərilmişdir. Bu
tənzimləyicinin güc hissəsi 6 tiristordan ibarətdir (hər fazada ikisi), onlar əks-paralel sxemlə
qoşulublar. Bu sxem cərəyanın hər iki yarım periodda keçməyini təmin edir (müsbət yarım period bir
tiristordan keçir, mənfi isə ona əksinə qoşulmuş tiristordan).
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Şəkil 1. Üçfazalı dəyişən cərəyanlı tiristor tənzimləyicisinin sxemi
Tiristor gərginlik tənzimləyicinin (TGT) çıxışında gərginliyin tənzim olunması elektrik
impulslarının faza sürüşməsi üsulu ilə yerinə yetirilir. Bu impulslar impuls-faza sistemindən (İFİS)
tiristorların idarəetmə elektrodlarına və hər fazada tələb olunan idarəetmə bucağı ilə α, idarə etmə
siqnalı ilə verilən Uу, avtomatik idarəetmə sistemindən daxil olur. Əgər idarəetmə bucağı α=0° olarsa,
onda gərginlik U2 praktiki olaraq tiristor gərginlik tənzimləyicinin çıxışında girişdə olan gərginliyə
U1-ə bərabər olur (praktiki olaraq, gərginlik düşgüsü tiristorlarda sıfıra bərabər olur). İdarəetmə
bucağı α > 0° olduqda gərginlik U2 tiristor gərginlik tənzimləyicisinin çıxışında azalır [3].
Bu cür tiristorlu gərginlik tənzimliyiciləri, ancaq reversiv olmayan intiqallarda mühərrik bir
istiqamətdə fırlanarsa istifadə oluna bilər.
Reversiv elektrik intiqallarında tiristor gərginlik tənzimləyicisinin tətbiq olunması.
Reversiv tiristor gərginlik tənzimləyicisi yaratmaq üçün beş cüt əks-paralel qoşulmuş tiristordan
istifadə etmək lazımdır (şəkil 2). Tiristor gərginlik tənzimləyicisi asinxron mühərrikin işə
buraxılmasını, revers olunmasını, dinamik və əks qoşulma ilə tormozlanmasını təmin edir. Reversiv
tiristor gərginlik tənzimləyicisinin idarə olunması İFİS impulsları ilə yerinə yetirilir. Bu halda,
idarəetmə sxeminin çətinliyi tiristorların 10 ədəd kanalları ilə idarə olunmasdır. Mühərrikin rotorun
bir istiqamədə fırlanması üçün (irəli) idarəetmə impulsları A, B, və C fazalarında birinci ikinci və
üçüncü cüt tiristorların açılmasına verilir. Bu vaxt dördüncü və beşinci cüt tiristorları bağlı olmalıdır.
Bu halda, mühərrikin stator dolaqlarına gərginlik fazaların a, b, c ardıcıllığı ilə veriləcək. Şəkil 2-də
dəyişən cərayan reversiv tiristor gərginlik tənzimləyicisinin sxemi göstərilmişdir.

Şəkil 2. Dəyişən cərayan reversiv tiristor gərginlik tənzimləyicisinin sxemi
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Mühərriki revers etmək üçün, yəni mühərrikin rotorunun əks istiqamətdə fırlanması üçün (geri)
idarəetmə impulslarını birinci, dördüncü və beşinci cüt tiristorlara vermək lazımdır, ikinci və üçüncü
cüt tiristorları isə qapalı olmalıdır. Bu halda isə tiristor gərginlik tənzimliyicisinin çıxışında
(mühərrikin girişində) gərginlik a, c, b fazaları ardıcıllığına malik olacaqdır [4].
Mühərrikin dinamik tormozlanması üçün sxemdə Rт rezistorunnan istifadə olunur. Mühərrikin
bütün rejimlərində bu rezistor tiristorların birinci cüt qrupu ilə şuntlanıb və buna görə də mühərrikin
işləməsinə təsir göstərmir. Əgər rotorun “irəli” fırlanması zamanı dinamik tormozlanma rejimini yaratmaq lazım gələrsə, onda birinci cüt tiristorları bağlamaq lazımdır və Rт rezistorun şuntlanması
kəsilir, bu zaman əks cərəyan ikinci və üçüncü cüt tiristorları isə bağlı olacaq. Bu zaman B və C fazalarında işləyən tiristorlar düzləndirici kimi işləyəcəklər (4ci və 5сi cüt tiristorları qapalıdırlar). Tiristorların
bu vəziyyətində mühərrikin stator dolaqlarında sabit cərəyan axır, bu statorun sabit maqnit selini və
tormoz momentinin yaranmasını təmin edir. Cərəyanın qiyməti isə rezistor Rт ilə məhdudlaşdırılır.
Ədəbiyyat
4. А.М. Бабаев, В.Я. Ягодкин – «Автоматизированные судовые электроприводы» Изд.
«Транспорт», Москва 1986 г. 448 ст.
5. Sultanov E.F., Abdullayev A.N. Müasir gəmi elektrik intiqalları, dərslik, Bakı, ADDA
mətbəəsi, 2018 il.- 438 səh.
6. S.C.Osmanov. “Elektrik maşınları”, II hissə, dərslik, Bakı–2010 il- 256 səh.
7. Копылов И.П. “Электрические машины”. Москва, Логос, 2000. 607 ст.
Резюме
Мамедов Эмил Мамед оглы
В статье рассмотрены вопросы управления электроприводами судовых крановых
установок с помощью тиристорных преобразователей напряжения. Выявлены возможности
бесконтактного пуска трёхфазного асинхронного электропривода, снижения значения
пускового тока электропривода, обеспечение режимов торможения и реверсирования, а также
указаны преимущества управления с помощью тиристорных регуляторов напряжения.
Summary
Mammadov Emil Mammad
The control of electric drives of ship crane installations using thristor voltage converters dealt with
inthe article. The passibilities of contactless starting of a theree-phase asynchronouselectric drive,
preducing the value of the starting currebt of the electric drive, provoding breking and reversing
modes, as well as the advantages of control with the hels of thristor voltage regulations are revealed.
Şıxıyev Alim Səyyaf oğlu
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
GƏMİ BUXAR QAZANINDA SUYUN SƏVIYYƏSININ AVTOMATİK TƏNZİM
EDİLMƏSİ SISTEMİNİN ARAŞDIRILMASI
Açar sözlər: elektrik mühərriki, nasos, buxar qazanı, qidalandırıcı, təzyiq, məhsuldarlıq
Ключевые слова: электродвигатель, насос, паровой котёл, питательный, давление,
производительность
Key words: electromotor, pump, steam boiler, feed, pressure, productivity
Gəmi buxar qazan qurğusunun vəzifəsi gəminin məişət və xidmət sahələrində, tanklarda, istehsal
sahələrində buxara olan ehtiyacı ödəməkdir. Buxar qazanına olan əsas həyəcanlandırıcı təsir yükün
(buxar sərfiyyatının) dəyişməsidir. Bunun nəticəsində qazanın əsas parametrləri, o cümlədən qazanda
suyun səviyyəsi dəyişir. Buxar qazanında suyun səviyyəsinin tənzim olunması, qazanın təhlükəsiz
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istismarı üçün, ən vacib məsələlərdən hesab olunur. Suyun səviyyəsinin buraxıla bilən qiymətdən
həm yuxarı, həm də aşağı istiqamətlərdə dəyişməsi ciddi qəzaya səbəb ola bilər.
Buxar qazanının su ilə təchiz olunması üçün qidalandırıcı su nasosundan istifadə olunur. Nasos
üçfazlı qısa qapanmış rotorlu assinxron elektrik mühərriki tərəfindən hərəkətə gətirilir. O, müəyyən
temperaturda olan suyu isti qutudan gəbul edərək, onu qazana vurur. Qazana vurulan suyun
məhsuldarlığını tənzim etməkdən ötrü ya (birinci hal) elektrik mühərriki, qazanda suyun
səviyyəsindən asılı olaraq, şəbəkədən açılıb-bağlanmalı, yəni təkrar qısa müddətli iş rejimində
işləməli, ya da (ikinci hal) mühərrik şəbəkəyə daim qoşulmuş olmaqla su axınının yolunda
tənzimləyici drossel yaxud tənzimləyici klapan qoyulmalıdır [1, 2].
Birinci halda, asinxron mühərrikin hər dəfə şəbəkəyə qoşulması zamanı onun stator
dolaqlarından nominal cərəyandan 5-7 dəfə böyük cərəyanlar axır, mühərrikdə elektrodinamik
qüvvələr yaranır, suyun təzyiqi sıçrayışla qalxdığından sunəqledici buralarda hidravlik zərbələr
yaranır. Bu səbəblərdən qazan qurğusunun etibarlığı azalır. Odur ki, qazanda suyun səviyyəsinin
birinci üsulla tənzim olunması qeyri-effektiv hesab etmək olar.
Hazırda gəmi buxar qazanlarında suyun səviyyəsini tənzim etməkdən ötrü birimpulslu
tənzimliyicilərdən istifadə olunur. Burada qidalandırıcı nasosun mühərriki fasiləsiz rejimdə işləyir;
su selinin məhsuldarlığı onun yolunda olan tənzimləyici klapan vasitəsilə tənzimlənir (yuxarıda qeyd
olunan ikinci hal). Birimpulslu hidravlik tənzimləyicinin işləmə prinsipi suyun buxar qazanındakı
səviyyəsi ilə kondensasiya qabındakı “etalon” səviyyəsinin müqayisəsinə əsaslanmışdır (şəkil 1).

Şəkil 1. Buxar qazanında suyun səviyyəsinin birimpulslu hidravlik
tənzimləmə sisteminin prinsipial sxemi.
1 – buxar qazanının barabanı (kollektor); 2 –kondensasiya qabı; 3 – barabanı kondensasiya qabı
ilə birləşdirən boru; 4 – qapalı qab; 5 – membran; 6 – qidalandırıcı nasos; 7 – qidalandırıcı
(tənzimləyici) klapan; 8 – isti qutu.
Kondensasiya qabı qazanın buxar olan hissəsi ilə boru vasitəsilə əlaqələndirilmişdir. Qazanın
işləməsi zamanı yaranan buxar kondensasiya qabının divarlarında kondensasiyalaşır; kondensat
birləşdirici borunun yuxarı kəsiyi səviyyəsinədək kondensasiya qabını doldurur; kondensatın artıq
hissəsi birləşdirici boru vasitəsilə barabana tökülür; bununla kondensasiya qabında suyun sabit
“etalon” səviyyəsi təmin olunur. Həssas element olaraq, qapalı qabda yerləşdirilmiş, membrandan
istifadə olunmuşdur. Kondensasiya qabındakı suyun təzyiq qüvvəsi membrana altından, buxar qazanı
barabanındakı suyun təzyiq qüvvəsi isə - üstdən təsir göstərir. Qərarlaşmış rejimdə bu qüvvələr
müvazinətdə olurlar. Qüvvələrin müvazinəti pozulduqda (qazanda suyun qoyulmuş səviyyəsi dəyişən
zaman) membran aşağı yaxud yuxarı istiqamətə əyilir. Membranın yerdəyişməsi hidravlik
gücləndirici (sxemada göstərilməyib) vasitəsilə klapana təsir göstərərək, qidalandırıcı suyun
artmasına yaxud azalmasına səbəb olur [3, 4].
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Baxılan halda, klapan tərəfindən qarşısı alınan su seli faydalı iş görmür. Nasos mühərrikinin
şəbəkədən götürdüyü gücün bir hissəsi klapanda itgilərə sərf olunur; qurğunun FİƏ aşağı düşür. Bu,
baxılan tənzimləyicinin mənfi cəhətidir.
Göstərilən mənfi cəhəti aradan götürmək üçün, tənzimləyicidə qidalandırıcı klapanı sxemdən
çıxarmaq, qazana vurulan su selinin məhsuldarlığını isə nasosun sürətini tənzim etmək vasitəsilə
tənzim etmək təklif olunur (şəkil 2). Sxemdə mühərrik statik tezlik çeviricisindən TÇ qidalanır. Tezlik
çeviricisinə düzləndirici D, süzgəc S, invertor İ və invertorun idarəetmə sistemi İİS daxildir. İİS-nin
girişinə daxil olan siqnal dəyişdikdə invertorun çıxışında gərginliyin tezliyi və qiyməti dəyişir. İİSnin girişinə daxil olan nəticə idarəetmə siqnalı tapşırıq UT və əks rabitə Uər siqnallarından asılıdır [3,
4].
Qərarlaşmış normal rejimdə barabandakı su səviyyəsinin təzyiq qüvvəsi Pb kondensasiya
qabındakı su səviyyəsinin təzyiq qüvvəsinə PK bərabər olur, təzyiq qüvvələrinin fərqi ∆𝑃 = 𝑃𝐾 − 𝑃𝑏
sıfır olur; bu halda membran neytral vəziyyətdə olur, vericinin V çıxışında əks rabitə siqnalı Uər sıfır
olur və invertorun çıxışında gərginliyin tezliyi İİS-nin girişindəki tapşırıq gərginliyinə uyğun olan
giyməti alır; mühərrik və nasosun sürətləri qərarlaşmış rejim üçün tələb olunan qiymətlərdə olur.
Sxemada verici V membranın mexaniki yerdəyişməsini sabit gərginlikdə əks rabitə siqnalına Uər
çevirir.

Şəkil 2. Gəmi buxar qazanında suyun səviyyəsinin avtomatik avtomatik
tənzim olunması sisteminin prinsipial sxemi.
V – verici; TÇ – tezlik çeviricisi; D – düzləndrici; S – süzgəc;
İ – invertor; İİS – invertorun idarəetmə sistemi; M – mühərrik.
Əks rabitə siqnalının işarəsi su sütununun barabanda və kondensasiya qabındakı səviyyələrindən
asılı olaraq, müsbət yaxud mənfi ola bilər. Kondensasiya qabında su sütununun təzyiq qüvvəsi
barabandakı su sütununun təzyiq qüvvəsindən böyük olduqda (barabanda suyun səviyyəsi tələb
olunandan aşağı olduqda) əks rabitə siqnalı müsbət işarəli olur. Bu halda əks rabitə və ftapşırıq siqnalları
toplanırlar; inventorun çıxışında tezlik artır, mühərrikin sürəti və nasosun məhsuldarlığı böyüyür,
barabanda suyun səviyyəsi tələb olunan qiymətədək qalxır. Əks halda, yəni kondensasiya qabındakı
su sütununun təzyiqi qüvvəsi barabandakı su sütununun təzyiq qüvvəsindən kiçik olduqda (barabanda
suyun səviyyəsi tələb olunandan böyük olduqda), əks rabitə siqnalı mənfi olur; inventorun çıxışında
tezlik kiçilir, mühərrikin sürəti və nasosun məhsuldarlığı azalır, buxar qazanında suyun səviyyəsi
tələb olunan qiymətədək azalır.
Müasir invertorlar tam idarə olunan yarımkeçirici cihazlar – bağlanan GTO-tiristorlar yaxud
bipolyar IGBT-tranzizstorlar üzərində qurulurlar [3, 4].
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Tezlik çeviricisinin çıxış tezliyi və gərginliyi invertorda eninə impuls idarəetməsi ilə tənzim
olunur. Eninə impuls modulyasiyasında takt tezliyi 2-15 kHs olduğundan, inventorun çıxış gərginliyi
sinusoidaya çox yaxın olur; gərginlikdə olan ali harmonikaların tezliyi isə çox böyük olduğundan
asinxron mühərrikin stator dolaqları süzgəc rolu oynayaraq, onların cərəyanlarda özünü göstərməsinə
imkan vermir. IGBT-tranzistorlar üzərində qurulmuş tezlik çeviricilərində FİƏ 98% olur. Tezliyi
dəyişməklə asinxron elektrik mühərrikinin sürətinin tənzim olunması zamanı, eyni zamanda həm
mühərrikin stator gərginliyi, həm də gərginliyin tezliyi tənzim olunur.
Istehsal olunan nasosların nominal gücləri, təzyiqləri və məhsuldarlıqları səlist deyil, pillələrlə
dəyişir. Hazırda nasoslarla buxar qazanlarının nominal verilənləri drosselləmə yaxud klapan vasitəsilə
bir-birinə uyğunlaşdırılır. Bu isə, qeyd olunduğu kimi güc itgiləri deməkdir. Təklif olunan tənzimləmə
sisteminin tətbiq edilməsi bu itgiləri də aradan qaldırar və elektrik enerjisinin qənaət olunmasına gətirər.
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Резюме
Шыхыйев Алим Сеййаф оглы
В статье предлагается автоматическая система, которая позволяет повысить надежность
оборудования, сэкономить на энергетических ресурсах путем ликвидации высоких давлений
и гидравлических ударов в магистрали, больших токов, при пуске двигателя, потери,
возникающие в клапанах, при регулировании уровня воды в судовом паровом котле.
Summary
Shxiyev Alim Seyyaf
The losses farming in the valves during the regulation of water level in a marine boiler, the major
staring strokes in trunk for eliminating the high pressure, therefore to save the energetic resources is
offered the automatic available system for increasing the equipment realibility in the article.
Şıxəliyeva Səadət Yaşar qızı
Mingəçevir Dövlət Universiteti
İKİ ROTORLU ASİNXRON MÜHƏRRİKİN İŞ REJİMİNİN VƏ KONSTRUKSİYASININ
BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Açar sözlər: asinxron rotor, masaüstü rotor, istilik rotoru, havalandırma sistemi, güc
Ключевые слова: асинхронныйдвигатель, рабочий ротор, добавочный
вентиляционная система, потери
Keywords: induction motor, working rotor, auxiliary rotor, ventilation system, losses

ротор,

Texnoloji proseslərdə iştirak edən mexanizmlərin fırlanma tezliklərinin tənzimlənməsi müasir
dövrün əsas məsələlərindən biridir. Yeni konstruksiyalı mühərrikin yaranması bu məsələnin həllində
bir addımdır.
Fırlanma tezliyi geniş hədlərdə tənzim olunan iki rotorlu asinxron mühərrik 4A seriya ilə istehsal
olunan mühərrikin konstruksiyası əsasında layihələndirilmişdir. Maşının statoru qeyd olunan
maşınların statorundan heç də fərqlənmir. Tənzimlənmə stator dolağı vasitəsilə gərginliyin
dəyişdirilməsi ilə yerinə yetirildiyindən xüsusi hal olaraq dolaqda bəzi dəyişikliklər etmək zərurəti
yaranar.
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Qeyd olunduğu kimi tənzimlənmə prosesi işçi rotor vasitəsilə yerinə yetirilir [1,2,3]. İşçi rotorun
elektrik keçirici hissəsinə böyük aktiv müqavimətin qoşulması maşının mexaniki xarakteristikasını xeyli
dəyişir, belə ki, müqavimətin çox artımı tənzimlənmə xarakteristikasını S=1 nöqtəsinə doğru sürüşdürür
və bu da fırlanma tezliyinin (sürüşmənin daha böyük qiymətlərində) azaldılmasına kömək edir. İşçi rotorda fırlanma tezliyinin aşağı salınmasında maşının gücünün normal qiymətdə saxlanması üçün ventilyasiya
sistemi gücləndirilməlidir. Bu məqsədlə əlavə rotor yaradılmışdır. Onun konstruktiv işlənməsində fırlanma
tezliyinin maksimal-asinxron sürətə malik olması gərginliyin kiçik qiymətlərində də mümkündür.
1 2

3

4

5

Şək. 1. İşçi rotorun tam konstruksiyası
1-ventilyasiya pərləri, 2- böyük müqavimətli qısa qapayıcı həlqə, 3- maqnit keçiricisi, 4rotorun dolağı, 5-ventilyasiya kanalı
İşçi rotor müasir kiçik güclü qısa qapanmış rotorlu asinxron maşının konstruksiyasında statorun
aktiv uzunluğunun 90-92%-ni təşkil edir, qalan hissə əlavə rotorun payına düşür. Əsas konstruktiv
işlənmə rotor dolağındakı dəyişiklikdir. İşçi rotorun dolağı mühərrikin hansı iş rejimi üçün
hazırlandığından asılı olaraq mis və ya alüminiumdan hazırlana bilər.
Dolağın materialı və həmçinin yuva konstruksiyası bir çox faktorlardan: harada tətbiq
olunmasından, tənzim diapazonunun uzunluğundan, istilik rejiminin layihələndirilməsindən və s.
asılıdıır. Geniş tənzimli maşın üçün rotor dolağının misdən hazırlanması məsləhətdir, belə ki, mis
dolaq halında itkilərin həcmi azalmaya doğru istiqamətlənir. Bu halda tənzim zonasının daha da
artırılması mümkündür.
İki rotorlu asinxron maşının konstruksiyasını və iş rejimini istehsal olunan qapalı 4A seriyalı
mühərrikləri ilə müqayisə etdikdə əlbəttə mürəkkəblik vardır. Lakin bu mürəkkəbliklər bir o qədər
də böyük təsir bağışlamır. İki rotorun yerləşməsi və hər birinin özünə məxsus rejiminin olması
mürəkkəbliyi yaradan amillərdən biridir. Bu təsirlərin özünə məxsus rejimi vardır.
Əlavə rotorun işində normal asinxron maşının rejimi təsir göstərir. Burada rotor dolağının en
kəsiyinin bir qədər artıq götürülməsi rotorun sərbəstliyini artırır. Gərginliyin ümumi iş üçün
azaldılması əlavə rotorun işinə bir o qədər təsir etmir. Maşının iş rejimində sürüşmənin artımı
ventilyasiya sisteminin rejiminə az təsir edir. Bunun nəticəsində fırlanma tezliyinin azalması baş
verir, ancaq ventilyasiya sisteminin işi pozulmur. Belə ki, ventilyasiya sistemi layihə olunarkən
normal fırlanma tezliyində bir qədər yuxarı faydalı işə hesablanmışdır. Demək olar ki, əlavə rotorun
iş rejimi layihə olunan maşının işinə mənfi təsir göstərmir.
İşçi rotor bir qədər mürəkkəb konstruksiyaya malik olub fırlanma tezliyinin tənziminə imkan
verir. Əlbəttə fırlanma tezliyinin tənzimində stator dolağının gərginliyi tənzimlənir və buna görə də
rotorun dolağının müqaviməti bu rejimə uyğun olmalıdır. Baxılan konstruksiyada bu müqavimət işçi
rotordan demək olar ki, xaricə çıxarılmışdır (şək. 1). Qısa qapayıcı həlqə artıq misdən yox, böyük
müqavimətli fexral materialdan hazırlanmışdır. Bu müqavimətin nəticəsi olaraq istilik selinin rotorun
gövdəsindən kənarlaşdırılması əsas məqsəd olmuşdur. Nəzərə almaq lazımdır ki, işçi rotorun konstruksiyasında itkilərin azalması məqsədi istiqamətləndiricidir. Rotor dolağının bütün çubuqları və bir ədəd
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qısa qapanma həlqəsi tökmə misdən hazırlanır ki, bu da rotorun həcmində cərəyan itkilərinin azalması
deməkdir. Rotor dolağının yuvasının en kəsiyi alüminiuma nəzərən xeyli az olduğuna görə maqnit
dövrəsinin en kəsik sahəsi bir az genişlənir, induksiyanın və buna uyğun olaraq maqnit itkiləri azalır.
İşçi rotorda yaranan itkilərin normal maşınlarla müqayisədə hansı istiqamətdə fəaliyyət
göstərməsinə baxmayaraq itkilərin bir o qədər də artımı və ya azalması müşahidə olunmur. Onlar
haqda mülahizələr[2]:
1. Poladdakı tam itkilər - əsas və əlavə itkilərdən ibarət olub eyni güclü asinxron maşınla
müqayisədə demək olar ki, dəyişmir. Bu ancaq normal gərginlik altında belədir. Gərginliyin aşağı
düşməsində artıq bu itkilər azalmağa başlayır və bu azalma maqnit sistemində induksiyanın aşağı
düşməsi hesabına baş verir.
2. Səthi itkilərin həcmi rotorun uzunluğu həcmində ümumi itkiləri bölüşdürür. Bu itkilərə əsas
təsirlərdən biri onların fırlanma tezliyi ilə əlaqədə olmasıdır. İtkilərin qiyməti fırlanma tezliyi azaldıqca
1,5 dərəcəsində azalır. Ümumi hesablamalara uyğun olaraq əldə edilən rəqəm: fırlanma tezliyinin U1n =
220 V olduqda səthi itkilər 18,2 Vt-sa, gərginliyin 180 V qiymətində alınan fırlanma tezliyində bu qiymət
17 Vt olmuşdur. Bu rəqəmlərin ümumi itki həcminə təsiri yox səviyyəsində sayıla bilər.
3. Titrəyiş itkiləri əlbəttə fırlanma tezliyindən kvadratik asılıdır. Statora verilən gərginliyin
azaldılması ilə fırlanma tezliyi düşür və nəticədə titrəyiş itgiləri də azalır. Maşının ümumi itgklərinin
5-10%-ni təşkil edən bu itkilər tənzimlənmədə ümumi itkilərin azalmasına səbəb olur.
4. Mexaniki itkilər. Burada ventilyasiya itkilərinin dəyişməsinə nəzər salmaq zəruri deyildir.
Çünki ventilyasiya sistemində hərəkət demək olar ki, sabitdir. Belə ki, ventilyasiya sistemini əlavə
rotor fırlatdığı üçün işçi rotorun fırlanma tezliyi dəyişdikdə bu itkilər sabit qalır.
Xaricdən soyudulan konstruksiyada mexaniki itkilər bir qədər mürəkkəb məcrada təsir edir.
Ümumi halda asinxron maşında bu itkilər
ℎ
Pmex=𝑘 𝑇 (10)2𝐷𝑎2
(1)
burada 𝑘 𝑇 qütblər sayından asılı olaraq dəyişən əmsaldır: 2p=2 üçün 𝑘 𝑇 =1; 2p≥ 4 üçün 𝑘 𝑇 =
1,3(1 − 𝐷𝑎 ), Da- stator paketinin xarici diametridir. (1) ifadəsindən görünür ki, fırlanma tezliyinin
kvadratına mütənasib olan bu itkilərin iki rotorlu mühərrikdə aşağı tezliklərdə kvadratik surətdə
azalması baş verir.
Hesablamalara əsasən demək olar ki, nominal gərginlik şəraitində, yəni rotorun maksimal
fırlanmasında hər iki rotorun işini nəzərə almaqla mexaniki itkilərin həcmi 3-5%-dən artıq olmur.
Ədəbiyyat
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Резюме
Шихалиева Саадат Яшар кызы
Некоторые особенности режима работы и конструкции
асинхронного двигателя с двумя роторами
Тезис посвящен разработке и исследованию конструкции двухроторных асинхронных
двигателей, которые могут точно регулировать скорость вращения механизмов, задействованных в технологических процессах, и обладают высокими энергетическими характеристиками.
Новая конструкция ротора имеет общее представление о короткозамкнутом роторном
асинхронном двигателе и принципе регулировки скорости вращения. Дается информация о
функциях рабочего и дополнительного ротора, а также разъяснены их принципы работы. Были
исследованы конструктивные характеристики ротора, и объяснялось влияние отдельных частей
обмотки ротора на работу двигателя.
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В ряду общих вопросов был рассмотрен вопрос об объеме потерь рабочего ротора. Когда скорость вращения ротора уменьшается, изменение потерь в том или ином направлении не дают
возможность уменьшению охлаждающего воздуха и машина всегда эффективно охлаждается.
Summary
Shikhaliyeva Saadat Yashar
Some features of the operating mode and design
two-rotorinduction motor
The thesis is devoted to the development and study of the design of two-rotor asynchronous
motors, which can precisely regulate the rotation speed of the mechanisms involved in technological
processes, and possess high energy characteristics.
The new design of the rotor has a general idea of a short-circuited rotor asynchronous motor and
the principle of rotation speed adjustment. Information on the functions of the working and additional
rotors is given, and their working principles are explained. The design characteristics of the rotor
were investigated, and the effect of individual parts of the rotor winding on the engine was explained.
In a series of general questions, the question of the volume loss of the working rotor was
considered. When the rotation speed of the rotor decreases, the change in losses in one direction or
the other does not allow for a decrease in the cooling air and the machine is always efficiently cooled.
Tağıyev Allahverdi Şükür oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
QLOBAL İQLİM DƏYİŞİKLİYİNİN YERALTI SU EHTİYATLARINA TƏSİRİ VƏ BUNA
QARŞI MÜBARİZƏ TƏDBİRLƏRİ
Açar sözlər: iqlim dəyişikliyi, istixana qazları, eko-sistem, alternativ və bərpa olunan enerji
Ключевые слова: изменение климата, парниковые газы, экосистемы, альтернативная и
возобновляемая энергия
Keywords: climate change, greenhouse gases, eco-systems, alternative and renewable energy
Hal-hazırda dünyanı narahat edən bir çox qlobal problemlər vardır ki, bunlardan biri də iqlim
dəyişməsidir. İqlim dəyişmələri artıq baş verməkdədir və onun fəsadları özünü aydın biruzə verir.
Belə ki, iqlim dəyişmələri üzrə ekspertlərin qeyd etdiyi kimi son 100 ildə Yer kürəsinin orta illik
temperatur göstəricisinin 0,8 0C artmışdır (şəkil 1) [1]. Okeanın səviyyəsi isə öz növbəsində 15-25
sm qalxmış, həmçinin, okeanların qızma dərinliyi də 3000 metrə qədər çatmışdır.

Şəkil 1. Yerin orta temperaturunun 100 il ərzində artma tendensiyası
Hələ qədim zamanlarda da iqlim dəyişmələri – qlobal istiləşmə və qlobal soyuqlaşma baş
vermişdir. Bizə ən yaxın olan 11,5 min il bundan əvvəl Holesen geoloji dövründən və 18 min il
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bundan əvvəl baş vermiş sonuncu buzlaşma dövründən indiyə kimi istiləşmə və soyuqlaşma bir-birini
əvəz etməkdədir. Lakin son dövrlərdə qlobal istiləşmə soyuma ilə müqayisədə üstünlük təşkil
etməkdədir [2].
1979-cu ildən başlayaraq yerin atmosfer qatında temperatur sürətlə yüksəlmiş və Arktika və
Antarktidada buzların əriməsinə səbəb olmuş, eyni zamanda Yer kürəsinin mülayim qurşaqlarında
qış dövründə temperaturun artmasına gətirib çıxarmışdır. Beləki, son 50 ildə Arktika buzlaqlarının
qalınlığı 40 % azalmış, Sibirdə isə şiddətli şaxtalar artıq tarixə çevrilmişdir. Rusiyanın bir sıra
vilayətlərində şaxtasız dövrlərin davametmə müddəti iki-üç həftə artmışdır. Canlı orqanizmlərin
arealı şimala doğru artmağa başlamışdır.
Qlobal iqlim dəyişmələri probleminin kökündə Yer kürəsində karbon-dioksid (CO2) və
həmçinin digər istilik effekti (parnik) yaradan qazların normadan artıq udulma potensialı durur.
İqlim dəyişmələrinə səbəb olan “istixana” qazlarının böyük həcmi antropogen təsirlər hesabına
baş verir. Bu qazlardan - karbon qazı konsentrasiyası son bir əsrdə 1,4 dəfə, metan qazının
konsentrasiya göstəricisi 2 dəfə və azot 1-oksidin konsentrasiya göstəricisi isə 20-25% artmışdır [3].
Yer Kürəsinin atmosferinə atılan karbon qazı (CO2) havada uzun müddətli qalma potensialına malikdir. Belə ki, əgər biz bu gün havaya külli miqdarda karbon qazı atılmasının qarşısını alsaq belə, atmosferdə
toplanmış olan istilikxana qazları Yer Kürəsinin iqlim şəraitinə hələ uzun müddət ərzində təsir edəcəkdir.
Qlobal İqlim Dəyişmələri ssenarilərinə görə 2100-cü ilə qədər Yer kürəsinin orta temperatur
artması gözlənilir [4]. Orta temperatur göstəricisinin 2 0C artması isə daha ciddi fəlakətlərə səbəb ola
bilər ki, bunlara da misal olaraq kənd təsərrüfat sahələrində məhsuldarlığın xeyli aşağı düşməsini, su
resurslarının kəskin azalmasını, eko-sistemlərin məhv olunmasını, insan sağlamlığına qarşı risklərin
artmasını və s. göstərmək olar [5].
İqlim dəyişmələrinə qarşı mübarizəni iki əsas vasitə ilə aparmaq olar:
1. İqlim dəyişmələrinin təsirinin yumşaldılması (mitiqasiya). Bunun üçün iqlim dəyişmələrinin
kökü hesab edilən istixana qazlarının atmosferə atılma miqdarının azaldılmasına yönəlmiş olan
tədbirlər həyata keçirilməlidir.
2. İqlim dəyişmələrinin təsirlərinə uyğunlaşma (adaptasiya). Bu məqsədlə isə iqlim
dəyişmələrinin törədəcək olduğu fəsadlara qarşı qabaqcadan hazırlıq tədbirlərinin görülməsi və onun
vura biləcək ziyanın mümkün qədər azaldılması lazımdır.
İqlim dəyişmələri ilə mübarizənin ən səmərəli yollarından biri də alternativ və bərpa olunan
enerji növlərinin inkişaf etdirilməsidir.
Gözlənilən iqlim dəyişmələri nəticəsində yeraltı su ehtiyatlarına ola biləcək mənfi təsirləri
yumşaltmaq məqsədi ilə bəzi uyğunlaşma tədbirləri görülə bilər ki, bunlara da misal olaraq, su
ehtiyatlarının səmərəli idarə sistemlərinin təkmilləşdirilməsini, əlavə su mənbələrinin cəlb
edilməsini, daşqın və sellərə qarşı mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsini və s. göstərə bilərik.
Ədəbiyyat
1. https://climate.nasa.gov/evidence/
2. Доклад. Глобальное изменение климата, причины, действия и возможные
последствеия для стран-участников ЧЭС / Докладчик: Решат Догру; Док. GA
42/EC41/REP/13/г, Тбилиси, 18 декабря 2013 г.
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change
4. Taghiyev A.Sh. Climate change and water resources management. İnternational Scientific
Cenference on Sustainable Development. Baku, 24-25 november, 2017.
5. Tağıyev A.Ş. Qlobal iqlim dəyişmələrinin su ehtiyatlarına təsiri. “İnteqrasiya mühitində
Azərbaycan elminin qarşısında duran vəzifələr” mövzusunda gənc tədqiqatçıların (magistrant və
doktorant) Respublika Elmi Konfransının materialları. Lənkəran Dövlət Universiteti, 21 dekabr 2018.

186

Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika
Elmi Konfransının Materialları: 2 cilddə, I c.

Energetika, neft-qaz və geologiya

Резюме
Тагиев Аллахверди Шюкюр оглы
Влияние глобального изменения климата на локальные водные ресурсы и
профилактические меры против этого
В настоящее время существует ряд глобальных проблем, одной из которых является
глобальное потепление. Например, за последние 100 лет средняя температура нашей планеты
увеличилась на 0,8-1,0 ºC. Это, в свою очередь, привело к серьезным изменениям в экосистеме.
В результате возник ряд проблем, одной из которых стало сокращение водных ресурсов.
Смягчение (смягчение влияния изменения климата) и адаптация (адаптация к влиянию
изменения климата) были предложены в качестве решения проблемы. Таким образом, мы
можем оказать содействие в решении проблемы путем сокращения количества парниковых
газов, выбрасываемых в атмосферу, а также путем создания эффективной системы управления
водными ресурсами.
Summary
Tagiyev Allahverdi Shukur
Impact of global clımate change upon local water resources and preventıve measures
agaınst ıt
There are a number of current global challenges, one of which is global warming. Thus, the
average temperature of our planet has increased by 0.8-1,0 ºC over the last 100 years. This, in turn,
has led to a serious change in the eco-system. As a result, there a number of issues has surfaced, one
of which was the reduction of water resources.
Mitigation (mitigation of the climate change impact) and adaptation (adaptation to the climate
change impact) have been suggested as a solution to the issue. Thus, we can contribute to the solution
of the problem by reducing the amount of greenhouse gases emitted into the atmosphere, as well as
through establishing an efficient water management system.

187

Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika
Elmi Konfransının Materialları: 2 cilddə, I c.

İnformatika və avtomatika

Ахундов Садиг Фархад оглы
Бакинский государственный университет
ПРИМЕНЕНИЕ ГРАДИЕНТНОГО АЛГОРИТМА В ЗАДАЧАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ
СЕТИ СО ШТРАФОМ
Ключевые слова: градиент, алгоритм, обслуживающие системы, штраф, точность
Açar sözlər: qradiyent, alqoritm, xidmət sistemləri, cərimə, xəta
Key words: gradient, algorithm, service systems, with fine, errors
В работе применяется градиентный алгоритм к решению задач обслуживания сети со
штрафом. Найдена точность градиентного алгоритма.
Задача обслуживания сети является актуальной. Как обычно, задача обслуживания
решается при ограниченных ресурсах и требуется, чтобы были выполнены те запросы,
которые наиболее ценны. Аналогичная задача возникает и при определении информативности
признаков в распознавании образов (см., напр., [3, стр. 243], [2, стр. 58]). Запросы составляют
дискретное (элементы изолированы) множество. То есть получается задача дискретной
оптимизации [1, стр. 39-40].
Обычно это задача имеет вид
max{ f ( x) : x  ( x1 ,...,xn )  D} ,
(1)
где
n
n
1 n
f ( x)   ci xi    i xi2 , D  {x  Z n :  ai xi  b, a  (a1 ,...,an )  Rn , b  R1 } ,
2 i 1
i 1
i 1
n
n
n
f (x) - неубывающая функция на множестве D ,   ( 1 ,..., n )  R , R ( Z  ) - множество n 
мерных неотрицательных действительных (целочисленных) векторов.
В задаче (1) предполагается, что
ci  i xi   i / 2  0, x  D, i  fes( x, D) ,
i
где fes( x, D)  {i : x  e  D, x  D}, e i - i  й n  мерный орт.
Для этой задачи предлагается градиентный алгоритм. Сначала излагаем интерпретацию
этой задачи.
Поступает систему n запросов с ценностью (приоритетности) соответственно c1 ,..., c n .
Необходимо выполнить те запросы, которые имеет суммарное наибольшее значение. Так как
ресурсы (т.е. b ) ограничены, то все запросы не выполняются. В таком случае за не выполнение
i -го запроса система штрафуется в размере  i .
Для решения задачи (1) применим следующий градиентный алгоритм.
Шаг 1. Полагаем x 0  ( x10 ,...,xn0 )  (0,...,0), t  0. .
Шаг 2. Находим
i(t )  arg max{ci   i xit   i / 2 : i  fes( x t , D)} .
i

Шаг 3. Если fes( x , D)   , то переходим к шагу 4. Иначе принимаем x t 1   i ( t ) ( x t ), t  t  1 и
переходим к шагу 2.
Шаг 4. Конец.
g
В результате работы этого алгоритма полученное решение обозначим через - x .
g
Решение x будем называть градиентным решением задачи (1).
Теорема. Для задачи (1) справедлива следующая оценка (с учетом f (0)  0) )
t

f (x* )  f (x g ) 
1
  1 
*
f (x )
1  (1  k )(h  1)
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где
n

h  max{h( x)   xi : x  D}, r  min{ h( x) : fes( x, D)  , x  D},
i 1

 2 i

k  k ( f )  min 
: i  fes(0, D) 

 2c i   i
Пример. Пусть
f ( x)  f ( x1 , x2 )  3x1  2 x2  x12  x22 ,
D  {x  ( x, x) : 2 x1  2 x2  2, x1 , x2  0  1} .
Тогда с помощью градиентного алгоритма покоординатного подъема имеем x g  (1,0) . Отметим, что для этой задачи оптимальное решение равно x *  (1, 0)  x g . Известно, что градиентный алгоритм не всегда гарантирует получение оптимального решения для задачи типа (1).
Литература
1. Рамазанов А.Б. Анализ устойчивости градиентного алгоритма в задаче обслуживание
сети со штрафом // Вестник Бакинского Университета, сер. физ.-мат. наук, 2014, N 3, с. 3844.
2. Сигал И.Х., Иванова А.П. Введение в прикладное дискретное программирование. М.:
Физматлит, 2007, 304 с.
3. Ху Т. Целочисленное программирование и потоки в сетях. М.: Мир, 1974, 519 с.

Xülasə
Axundov Sadiq Fərhad oğlu
Qradiyent alqoritmin cəriməli xidmət sistemlərinə tətbiqi
İşdə qradiyent alqoritm cəriməli xidmət sistemlərinə tətbiq edilir. Qradiyent alqoritmin xətası
tapılır.
Summary
Akhundov Sadig Farhad oglu
Applications of the gradient algorithm for service systems with fine
In this papers applications of the gradient algorithm for service systems with fine. Finding of the
errors of gradient algorithms.
Allahverdiyev Rəşid Cahid oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
ELASTİKREJİMDƏ İŞLƏNƏN SİLİNDİRİK ŞƏKİLLİ LAYDA SƏRHƏD ŞƏRTİNİN
TƏYİNİ EDİLMƏSİ
Açar sözlər: elastik işlənmə rejimi, silindirik lay, sərhəd tərs məsələsi, lokal həyəcanlanma
üsulu.
Ключевые слова:упругий режим работы, цилиндрическая схема, краевая обратная
задача, метод локального возбуждения.
Keywords: elastic mode of operation, cylindrical layout, boundary inverse problem, local
excitation method.
Neft laylarının layihələndirilməsi və istismarı mərhələsində istifadə olunan əsas vasitələrdən
biri riyazi modelləsdirmə üsuludur. Bu üsullar çoxsaylı variantları hesablamaqla neft layları üçün
rasional istismar rejimlərini təyin etməyə imkan verir.
Neft laylarında baş verən prosesləri modelləşdirmək üçün fazaların kəzilməzlik tənliklərindən,
hərəkət tənlikləri kimi süzülmə qanunlarından və hal tənliklərindən istifadə olunur [1].
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Real süzülmə proseslərini modelləşdirərkən qarşıya çıxan əsas problemlərdən biri sərhəd
şərtlərinin verilməsi ilə bağlı olur. İstismar prosesində lay haqqında informasiyanı yalnız quyulardan
almaq olur. Layın sərhəddində isə ölçmə və müşahidə aparmaq mümkün olmadığından informasiya
almaq olmur.
Baxılan işdə elastik rejimdə işlənən silindir şəkilli layda sərhəd şərtinin təyin edilməsi
məsələsinə baxılır.
Bu prosesin riyazi modeli aşağıdakı şəkildə təsvir edilir [2].
𝜕𝑃
𝜕𝑡

Burda

λ(𝑟) =

𝑘(𝑟)
𝜇β∗

1 𝜕

𝑘 𝜕𝑃

= 𝑟 𝜕𝑟 (𝑟λ(𝑟) 𝜇 𝜕𝑟 ),

(1)

, 𝑃(𝑟, 𝑡)-laydakı təzyiq, 𝑘(𝑟)-layın mütləq keçiciriliyi, 𝜇 -neftin dinamik

özülülüyü, β∗ -layın elastiklik əmsalıdır.
𝑃(𝑟, 0) = 𝜑(𝑟),
𝑃(𝑟𝑤 , 𝑡) = 𝑃𝑤 (𝑡),
𝑃(𝑅, 𝑡) = 𝑃𝑘 (𝑡),

(2)
(3)
(4)

Fərz edilir ki, layın sərhəddində təzyiqin dəyişməsini təsvir edən 𝑃𝑘 (𝑡) funksiyası məlim deyildir
və onun əvəzinə isə istismar quyusunda
𝑘 𝜕𝑃
𝜇 𝜕𝑟

│𝑟=𝑟𝑤 = 𝑞(𝑡),

(5)

şərti verilir.
Bu məsələ sərhəd tərs məsələsinə aiddir [3].
Qoyulan məsələni həll etmək üçün lokal həyəcanlanma üsulu təklif edilir. Bu məqsədlə (3)
sərhəd şərti aşağıdakı şəkildə yazılır.
𝑃(𝑟𝑤 , 𝑡) + α𝑃(𝑅, 𝑡) = 𝑃𝑤 (𝑡),

(6)

Alınan sərhəd məsələsinin diskret analoqu qurulur və alınan fərq tənliklər sisteminin ədədi həlli
üçün hesablama alqoritmi təklif edilir.
Ədəbiyyat
1. Басниев К.С., Дмитриев Н.М., Розенберг Г.Д. Нефтегазовая гидромеханика. МоскваИжевск: Институт компьютерных исследований, 2005, 544 с.
2. Азиз Х., Сеттари Э. Математическое моделирование пластовых систем. МоскваИжевск: Институт компьютерных исследований, 2004, 416 с.
3. Самарский А.А., Вабищевич П.Н. Численные методы решения обратных задач
математической физики.- М.: Изд-во ЛКИ, 2009, 480 с.
Резюме
Аллахвердиев Рашид Джахид оглы
Рассмотрен процесс эксплуатации цилиндрической нефтяной скважины в еластичном
режиме. В рамках математической модели описуемая уравнением параболического типа
этого процесса дается обратная задача определения краевых условий. Для численного
решения данной задачи предложен метод локального возбуждения.
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Summary
Allahverdiyev Reshid Cahid
The process of exploitation cylindrical oil field in elastic mode is considered. Within the
framework of mathematical model of this process which was given with the parabolic type equation,
there is given reversed problem of the definition of boundary conditions. For the numerical solution
of the given problem, a method of local excitement is proposed.

Abdurrahmanova Asudə Məmmədəli qızı
Mingəçevir Dövlət Universiteti
DOLAYI ÜSULLARDAN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ NEFT QUYULARININ DEBİTİNİN
TƏYİN EDİLMƏSİ
Açar sözlər: debit, lay təzyiqi, lay keçiriciliyi, kütlə sərfi
Ключевые слова: дебит, пластовые давления, проницаемость горных пород, массовый
расход
Key words: debit, bed pressure, rock permeability, mass flow rate
Neft hasil edilən quyuların istismarı zamanı “lay-quyu-nasos” sisteminə, beləliklə,
məhsuldarlığa geoloji, texnoloji, fiziki-kimyəvi və texniki amillər təsir göstərir. Göstərilən amillərin
təsirlərini təyin etmək üçün filtrasiya xarakteristikalarını və hasilat göstəricilərini qiymətləndirmək
lazım gəlir.
Neft quyusunun məhsulunun debitinin ölçülməsi üçün müxtəlif üsullar işlənmişdir [1-4]. Bu
üsulların heç birində neftin debitinin hesablanması zamanı quyuların istismarının idarəedilməsi üçün
əsas amil olan layın keçiriciliyi nəzərə alınmır, eyni zamanda indiqator diaqramları az etibarlı hesab
edilir. Çünki, indiqator diaqramlarının qurulması üçün verilmiş intervalda quyu debitini ölçmək tələb
olunur, bu isə praktikada çox çətin olur.
Yuxarıda deyilənlərə əsasən daha etibarlı ölçmə üsulu yaratmaq və quyu debitinin neftə, qaza
və lay suyuna və lay keçiriciliyinə görə proqnoz qiymətinin təyin edilməsi məsələsi qoyulur. Qoyulan
məsələnin həlli üçün neft quyularının debitinin ölçülməsinin dolayı üsulu təklif edilir. Bu üsul lay
mayesinin sululuğunun, neftin özlülüyünün, suyun və neftin sıxlığının laboratoriya yolu ilə təyin
edilməsindən və lay mayesinin təzyiqinin, temperaturunun və dinamik səviyyəsinin ölçülməsindən
ibarətdir. Alınmış qiymətlərə görə quyudibi təzyiqin dəyişməsi aşağıdakı düsturlarla təyin edilir:
∆𝑃𝑞𝑑 (𝜏) = ∆𝐻(𝜏) ∙ 𝜌𝑙𝑚 ∙ 𝑔 + ∆𝑃𝑞𝑎 (𝜏)
(1)
𝜌𝑙𝑚 = 𝑤𝜌𝑠 + (1 − 𝑤)𝜌𝑛
və lay təzyiqinin bərpası qrafiki qurulur. Alınımış əyri aşağıdakı düstura əsasən approksimasiya
edilir:
∆𝐻(𝜏) = 𝐾𝑔 𝐴[1 − 𝑒 𝑇 ]
(2)
Burada, ∆𝑃𝑞𝑑 (𝜏) - quyudibi təzyiqin dəyişməsi; ∆𝑃𝑞𝑎 (𝜏) - quyu ağzında təzyiqin dəyişməsi;
∆𝐻(𝜏) – 𝜏 zaman anında istismar kəmərində lay mayesinin səviyyəsinin dəyişməsi; 𝜌𝑙𝑚 , 𝜌𝑛 , 𝜌𝑠 uyğun olaraq, lay mayesinin, neftin və suyun sıxlığı; g – sərbəst düşmə təcili; 𝑤 - lay mayesinin
sululuğu; 𝐾𝑔 - gücləndirmə əmsalı, 𝜏 → ∞ halında ∆𝑃(∞)⁄𝐴-ya bərabərdir, 𝐴 = ∆𝑄 = 𝑄𝑇 − 𝑄0 lay mayesinin debitinin cari 𝑄𝑇 qiymətindən 𝑄0 qiymətinə, yəni 0-dək kəskin azalmasıdır, 𝜏 <
0 ℎ𝑎𝑙𝚤𝑛𝑑𝑎 𝑄 = 𝑄𝑇 , 𝜏 > 0 halında 𝑄 = 𝑄0 = 0; 𝜏 - cari vaxt; T – zaman sabitidir.
(1) və (2) düsturlarından istifadə etməklə bərpa edilən lay təzyiqinin proqnoz qiyməti və
dinamik səviyyənin ölçülməsinə sərf edilən vaxt təyin edilir.
Daha sonra quyudibi zonanın skin-faktoru nəzərə alınmaqla, lay mayesinin həcm sərfi, layın
keçiricilik əmsalı və neftin, suyun və qazın kütlə sərfi aşağıdakı ifadələrə əsasən hesablanır [5]:
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𝑄𝑙𝑚 =

2𝜋𝐾ℎ𝑙 (𝑃𝑙 −𝑃𝑞𝑑 )
𝑟
𝜇𝑙𝑚 [𝑙𝑛 𝑘 +𝑆]
𝑟𝑞

=
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2𝜋𝐾ℎ𝑙 (𝑃𝑙 −𝑃𝑞𝑑 )

𝑟
𝐾
𝑟
𝜇𝑙𝑚 [𝑙𝑛 𝑘 +(
−1)𝑙𝑛 𝑠 ]
𝑟𝑞

𝐾𝑞𝑑

(3)

𝑟𝑞

Burada, 𝑃𝑙 – lay təzyiqi; 𝑃𝑞𝑑 – quyudibinin təzyiqi; S – quyudibi zonanın skin-faktoru; 𝜇𝑙𝑚 lay mayesinin özlülüyü, 𝜇𝑙𝑚 = 𝜇𝑛 (1 + 2,5𝑤) (𝜇𝑛 – neftin özlülüyüdür); 𝐾, 𝐾𝑞𝑑 - uyğun olaraq, layın
və quyudibi zonanın keçiricilik əmsalıdır; ℎ𝑙 - layın qalınlığıdır; 𝑟𝑘 , 𝑟𝑞 , 𝑟𝑠 – uyğun olaraq, qidalanma
konturunun, quyunun və skin zonanın radiusudur.
Məlum üsullarda uyğun riyazi model yoxdur, hansı ki, onların əsasında ölçülən parametrlərə və
məlum düsturlara əsasən təzyiqin bərpası əyrisinin approksimasiyası yalnız ayrı-ayrı hissələrə əsasən
həyata keçirilir, bu da nəticələrin etibarlılığını azaldır. Verilmiş işdə dinamik səviyyənin bərpası əyrisinə
görə həm təzyiqin bərpası kəmiyyətini, həm də onun bərpası üçün lazım olan vaxtı proqnozlaşdırmaq
olar. Bundan başqa, bərpa müddəti təcrübi olaraq gözləniləndən bir neçə dəfə tez təyin edilir. Bu isə
quyunun dayanma vaxtına qənaət etməyə, yəni onun işinin effektivliyini artırmağa imkan verir. Neft
layının keçiriciliyinin təyin edilməsi, öz növbəsində layın verişini intensivləşdirmək məqsədilə ona təsir
etmə imkanı verir.
Ədəbiyyat
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Резюме
Абдуррахманова Асудэ Мамедали кызы
Определение дебита нефтяных скважин косвенными методами
В работе рассмотрена задача определения прогнозных значений дебита скважины по
расходу нефти, газа и пластовой воды, проницаемости пласта. Для решения поставленной
задачи предложен косвенный метод определения дебита нефтяной скважины. В методе
значения обводнённости пластовой жидкости, вязкости нефти, плотности воды и нефти
предполагается получить экспериментальным путем, значения давления и температуры
пластовой жидкости, динамического уровня на основе измерений.
Summary
Abdurrahmanova Asude Mammedali
Measuring oil wells debit using indirect methods
The paper considers the problem of determining the prediction values of the well production
for oil, gas and formation water consumption, and rock permeability. Assigned to solve this problem
were proposed an inderect method of measurng oil wells production. The method provides for the
laboratory determination of the moisture content of the liquid, the viscosity of the oil, the density of
the water and the oil, and the measurement of the pressure, temperature and dynamic level of the
liquid.
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Алиева Севиндж Гамзага кызы
Бакинский государственный университет
ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ КАНАЛА СВЯЗИ C ПОВТОРНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ
ИСКАЖЕННЫХ ДАННЫХ
Ключевые слова: канал связи, искаженные данные, мгновенная обратная связь, конечный
и бесконечный буфер, метод расчета
Açar sözlər: rabitə kanalı, təhrif edilmiş məlumatlar, ani rəy, sonlu və sonsuz tampon, hesablama
metodu
Keywords: communication channel, distorted data, instant feedback, finite and infinite buffer,
method for calculation
1. Введение
Математические модели систем передачи информации (СПИ) подробно исследованы в
классических монографиях [1-6]. Однако проблемы построения моделей канала связи в СПИ
с повторением передачи искаженных (ошибочно переданных) данных мало изучены.
Основными причинами искажения данных являются помехи разного рода, ненадежность
канала связи и т.д. В последние годы в связи с развитием электронной технологии широко
внедряются высоконадежные каналы передачи данных с высокой помехоустойчивостью.
Вместе с тем, не удается достичь нулевого уровня интенсивности искаженных данных. В связи
с этим необходимо разработать модели канала связи в СПИ с учетом повторения передачи
искаженных данных. Здесь предлагается метод решения данной проблемы.
Для учета эффекта повторения искаженных данных в СПИ необходимо использовать
модели систем массового обслуживания (СМО) с обратной связью [7]. Известно, что [7] в
подавляющем большинстве работ изучаются модели СМО с обратной связью без буферов для
ожидания в очереди. Однако в современных СПИ имеются буфера для хранения ожидающих
в очереди данных. Поэтому для адекватного описания работы канала связи необходимо
изучить модели СМО с обратной связью и очередями.
2. Описание физической модели изучаемой СПИ
В систему с одним каналом связи поступают первичные данные, которые образуют
пуассоновский поток заявок. Достоверность передачи данных по каналу характеризуется
интенсивностью битовых ошибок (Bit Error Rate, BER), которая определяется как отношение
числа ошибочно принятых битов к общему числу принятых битов. После ошибочной передачи
данные требуют мгновенную повторную передачу в том же канале.
Предполагается, что искаженные данные мгновенно повторяются, если в этот момент
канал свободен; иначе эти данные присоединяются к общей очереди, и в дальнейшем
передаются согласно схеме “первый пришел – первым обслужился”. Для простоты изложения
предполагается, что время передачи данных имеют общую показательную функцию
распределения, но вместе с тем, для общности считается, что в системе с обратным каналом
скорости первичного и повторного канала отличаются друг от друга.
В обеих системах считается, что повторно переданные искаженные данные могут опять
ошибочно переданы, т.е. предполагается многократная ошибочная передача данных.
3. Математическая модель системы и метод расчета
Введем следующие обозначения:  – интенсивность поступления первичных данных;
 – интенсивность обслуживания данных;  – вероятность безошибочной передачи данных.
Из описания физической модели системы с общим каналом для всех обоих данных
заключаем, что в качестве ее математической модели можно использовать однофазную
одноканальную систему с мгновенной обратной связью.
Рассмотрим задачу определения интенсивности безошибочной передачи битов (ErrorFree Bit Rate, EFBR). С этой цели необходимо найти вероятности состояний модели.
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Сначала рассмотрим систему с неограниченным буфером для ожидания в очереди
поступающих и искаженных данных. Состояния этой системы с общим каналом для обоих
типов данных описывается скалярной величиной n , которая указывает общее число запросов
в системе, n, n  0,1, 2, ... Исходя из описания работы этой системы, заключаем, что изменения
значений этой величины происходят согласно процессу размножения-гибели, в который
интенсивности переходов qn, n определяются следующим образом:
n  0, n  1,
 ,

q1 n, n    1    , n  0, n  n  1,
(1)
 ,
n  0, n  n  1.

Вероятность состояния n обозначается через pn  . Тогда из соотношений (1)
заключаем, что при выполнении условие эргодичности   2  1 , где     , в данной
системе существует стационарный режим и искомые вероятности состояний определяются из
общей формулы для нахождения вероятностей состояний процесса размножения-гибели:


1     n1 p0, n  1, 2, ...
(2)
n

2    1
где p0  
.
2  1
Замечание. Условие эргодичности   2  1 является общее для одноканальной Марковской СМО с нагрузкой  erl, в которой мгновенная обратная связь осуществляется согласно
схеме Бернулли с параметром  . Поскольку   0 , то из этого условия находим, что в таких
системах должно выполняться также условие   0.5 , иными словами, если более половины
pn  

битов будут переданы ошибочно, то в этой системе длина очереди данных будет расти бесконечно.
Из соотношений (2) вычисляется среднее число запросов в системе, которое
обозначается через L1 :
L


1

,
 1   2

(3)

1     1 .

Следовательно, из соотношения (3) находится интенсивность безошибочной передачи
битов в данной системе:
(4)
EFBR  L.
Предложенный выше подход может быть применен и для систем с ограниченным
буфером. Так, вероятности состояний СПИ с общим каналом для передачи искаженных
данных в с общей вместимостью N   определяются так:

n 1
(5)
pn   n 1      p0 , n  1, 2, ..., N ,

где  

1

1

где p0  1     1 1     1n 1  .
  n 1

Тогда из (5) находим, что в данной системе среднее число данных в системе вычисляется
следующим образом:
N

N

L   npn  .

(6)

n 1

Далее с учетом формулы (4) и (6) определяется интенсивность безошибочной передачи
битов в системе с ограниченным буфером. В этой системе появляется еще одна
характеристика – вероятность потери данных, PL . Она определяется так:
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(7)
PL  pN  .
На основе разработанных алгоритмов могут быть выполнены численные эксперименты
по расчету и оптимизации характеристик канала связи в СПИ с повторной передачи
искаженных данных.
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Xülasə
Əliyeva Sevinc Həmzağa qızı
Bu təhrif edilmiş məlumatların təkrar ötürülməsi ilə bir rabitə kanalının modeli
Təhrif olunmuş məlumatların ötürülməsi ilə rabitə kanalının riyazi modeli hazırlanmışdır. Səhv bir
məlumat ötürülməsindən sonra dərhal köçürmə və ilkin və təhrif edilmiş məlumatlar üçün ümumi
kanal tələb olunur. Təklif olunan modelin xüsusiyyətlərini sonlu və sonsuz ölçülü tamponlar iştirakı
ilə hesablamaq üçün bir üsul hazırlanmışdır.
Summary
Aliyeva Sevinc Hamzaga
The model of a communication channel with repeated transmission of distorted data
A mathematical model of communication channel with transmission of distorted data are
developed. After an erroneous data transfer, they instantly require retransmission, and the common
channel for the primary and distorted data. A method for calculating the characteristics of the
proposed model in the presence of buffers of finite and infinite size are developed.
Əhmədova Nərmin Kamil qızı
Mingəçevir Dövlət Universiteti
SƏNAYEDƏ VƏ İSTEHSALATDA İDARƏ OLUNAN ROBOTLARIN ƏSAS
İŞ PRİNSİPİ VƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏHLİLİ
Açar sözlər: robot, operator, əlaqə sistemi, informasiya ölçmə sistemi, idarəedici qurğu,
ötürücü, mexaniki hissə, icra qurğusu, ətraf mühit
Ключевые слова: робот, оператор, контактная система, информационноизмерительная система, рулевое устройство, передатчик, механическая часть,
исполнительный блок, среда
Keywords: robot, operator, contact system, information measurement system, steering device,
transmitter, mechanical part, execution unit, environment
Robotexnika sahəsi – həm sənaye, həm də elmin bir çox sahələrində işləri asanlaşdıran avtomatik
maşınların inkişafı və yaradılmasında ən vacib istiqamətlərdən biridir. Müasir robotların inkişafı
insan həyatı üçün təhlükəli olan zonalarda, məsələn, digər planetlərin səthinin zondlanması,
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kosmosda və suyun altında mürəkkəb konstruksiyaların yığılması, hərbi əməliyyatlarda iştirak,
ərazilərin minasızlaşdırılması kimi məsələlərin tətbiqində çox yüksək nəticələr verir [2, səh.10-15].
İstehsal və qeyri-istehsal inkişaf sahəsində proseslərin avtomatlaşdırılması istiqamətində son
tendensiyaların təhlili onu göstərir ki, robotlaşdırma sahəsi ən vacib sahələrdən biridir. Bu məqsədlə
elmi işdə sənayedə və istehsalatda idarə olunan robotların əsas iş prinsipi və xüsusiyyətlərinin
araşdırılması aktualdır. Müasir innovativ texnologiyaların avtomatlaşdırılması istehsalat və xidmət
sahələrinə tətbiqi robototexnikanın idarəedilməsinə qoyulan tələbləri daha da sərtləşdirmişdir. Bu
məqsədlə müasir idarəetmə nəzəriyyəsinin tətbiqi ilə suni intellekt elementlərinə malik robotların
yaradılması məqsədəuyğundur və aktualdır [1-3]. İstənilən robotun ümumiləşdirilmiş struktur sxemi
şəkil 1-də təsvir olunmuşdur.

Şəkil1. Robotun ümumiləşdirilmiş struktur sxemi
Şəkildən göründüyü kimi mexaniki hissə robotun gördüyü işdən asılı olaraq sadə və ya
mürəkkəb ola bilər. Ötürücülərin elektrik, hidravlik, pnevmatik və aqreqatlaşdırılmış formalardan
istifadə olunur. Sensor qurğular, ətraf mühiti görməyə və dərk etməyə imkan verir. İdarəetmə sistemi
müxtəlif qurğuların informasiyanın qəbulu və emalı işini yerinə yetirir.
İdaraəetmə sahələrində robototexniki sistemlərin tədqiqini həyata keçirmək üçün ilk öncə onun
aşağıdakı xüsusiyyətlərini araşdırmaq vacibdir:
- Robotun strukturu;
- Robotun strukturuna uyğun riyazi modelin təyini;
- Robotun hərəkətini realizə edən mexaniki hissə;
- Robotun hərəkətini avtomatlaşdıran proqram hissəsi.
Beləliklə, robototexniki sistemlərin tədqiqində müasir innovativ texnologiyaların tətbiqi ilə
onun strukturunun yaradılmasından realizasiyasına qədər olan dövrün dərindən araşdırılaraq
öyrənilməsi mövcud elmin əsas problemlərindən biridir.
Ədəbiyyat
1. Əliyev R.Ə. Avtomatik idarəetmə nəzəriyyəsi. Bакı: Çaşıoğlu, 2007, 639 s.
2. Əliyev R. Ə., Cəfərov S. M., Babayev M.С., Zeynalov E.R., Hüseynov B.Q. Robot
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dinamik obyekt, BİHE mobil robotu üçün robast idarəetmənin–tənzimləyicinin analitik sintezi //
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının xəbərləri. İnformatika və idarəetmə problemləri. Bakı: Elm, №3,
may, 2016 s. 49-57
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Резюме
Ахмадова Нармин Камил кызы
Анализ принципа работы и характеристики роботов в управляемых
промышленностью и производством
Отрасль робототехники – это одна из важных отраслей как промышленности так и науки,
улучшающая работу и создание автоматических машин. Развитие современных роботов, дает
высокие результаты в решении таких задач, как например зондирование поверхности других
планет, установка сложных конструкций в космосе и под водой, учавстие военных операциях.
Summary
Ahmadova Nermin Kamil
The basıs of robots drıven by ındustry and productıon analysıs
of busıness and features
Robotics is one of the most important areas in the development and creation of automatic
machines that facilitate work in many areas of industry and science. The development of modern
robots has very high results in areas that are hazardous to human life, such as sensing the surface of
other planets, assembling complex structures in space and water, participating in military operations,
and land mines.
Əzizova İlahə Zəfər qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
POLİPROPİLENİN ALINMASI MƏQSƏDİ İLƏ PROPAN PROPİLEN FRAKSİYASININ
QƏLƏVİLƏŞDİRİLMƏSİ,
YUYULMASI VƏ QURUDULMASI İLƏ TEXNOLOJİ PROSESİN İDARƏ OLUNMASI
Açar sözlər: polipropilen, qələvi, çökdürücü, verilənlər bazası
Ключевые слова: полипропилен, щелочь, деструктив, база данных
Keywords: polypropylene, alkali, precipitator, database
Polipropilenin alınması məqsədi ilə propan propilen fraksiyasının qələviləşdirilməsi, yuyulması
və qurulması ilə texnoloji prosesi neft emalı sənayesində mühüm rola malikdir. Öncə propan propilen
fraksiyasının (PPF) qələvi ilə təmizlənməsi texnoloji prosesinin xarakteristikalarını şərh edək.
Katalitik krekinq qurğusundan propan propilen fraksiyası ayrıca boru kəməri ilə qələvi ilə
təmizlənmək üçün ardıcıl və paralel sxemlə çökdürücülərə verilir. İnjektorda qələvi ilə qarışdırılmış
PPF birinci çökdürücüyə onun dibində yerləşdirilmiş paylayıcı kollektor vasitəsilə daxil olur. Bu
proses ikinci, üçüncü və dördüncü çökdürücüyə daxil olur. Kükürdlü birləşmələrdən təmizlənmiş PPF
sonuncu çökdürücünun yuxarısından çıxaraq, su ilə yuyulmaq üçün çənə daxil olur. Həmin çənə təzə
su verilir. Qələvi məhlulundan yuyulmuş PPF lazımi istiliyi almaq üçün duz quruducusuna daxil olur.
PPF duz quruducusuna aşağıdan daxil olur və yuxarıya doğru hərəkət edərək tərkibindəki
tərkibindəki sərbəst sudan ayrılır. Bu zaman sərbəst su duzu həll edir və duz məhlulu əmələ gətirir.
Əmələ gəlmiş duz məhlulu sonuncu duz quruducusunun aşağı hissəsindən drenaj tutumuna axıdılır.
Qurudulmuş PPF duz quruducusunun yuzarısından çıxaraq, maye qazlar parkının tank formalı
çənlərinə daxil olur.
İşlənmiş qələvi məhlulu çökdürücülərdən qovşağın tutumuna axıdılır. Lazım olduqca təzə qələvi
məhlulu çənlərdən (tutumlardan) nasoslar ilə götürülərək, çökdürücülərə vurulur.
Polipropilenin alınması məqsədi ilə propan propilen fraksiyasının qələviləşdirilməsi, yuyulması
və qurudulması qovşağının xarakteristikaları öyrəndikdən sonra texnoloji prosesə nəzarət etmək üçün
quracağımız verilənlər bazasına (VB) daxil edəcəyimiz parametrləri müəyyən etdik. Həmin
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parametrlərin tipləri, məhdudiyyətlərin uzunluqları, ədədi verilənlərin təsvir formalarını da müəyyən
etdik və VB-nin konseptual modelini hazırladıq.
Elmi araşdırma məhz VB-nin konseptual modelininin qurulmasına həsr edilib.
Ədəbiyyat
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Резюме
Азизова Илаха Зафар кызы
Для получения полипропилена с помощью управление процесса
алкилирование,технологическая стиркаи сушка пропан пропиленовая фракция
Тезис посвящена исследованию процесса щелочной пропан-пропиленовой фракции
для извлечения полипропилена. Здесь пропан пропиленовая фракция очищается и переносится
на примеси, устраняется влагосодержание. И определяются параметры базы данных, которая
будет установлена для управления этим технологическим процессом.
Summary
Azizova Ilahe Zafar
The technological process for the polishing, washing and drying of propane
propylene fraction for the purpose of obtaining polypropylene
The abstract studies the process of alkalization of propane propylene fraction for
polypropylene extraction. The propane propylene fraction is cleaned and transferred to precipitators,
moisture containing in this fraction is removed and the database parameters to be created for
controlling this technological process are determined herein.
Фатьянова Наталья Владимировна
Азербайджанская Государственная Морская Академия
ПРИМЕНЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ МИНЕРАЛЬНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ – ТАЛЬКА В
ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЯХ
Ключевые слова: минеральные наполнители, седиментационная устойчивость, вязкость,
прочность, адгезия, прозрачность, влагостойкость
Açar sözlər: mineral doldurucular, çökmə dayanıqlığı, özlülük, möhkəmlik, yapışma, şəffaflıq,
nəmliyə davamlılıq
Key words: mineral fillers, sedimentation stability, viscosity, strength, adhesion, transparency,
moisture resistance
Введение. За последние десятилетия проводилось много исследований, результаты
которых свидетельствуют о том, что минеральные наполнители могут служить эффективными
модификаторами комплекса свойств ЛКМ. При этом для достижения требуемого эффекта
необходимы высокая дисперсность и малые количества модификатора [1]. Рассмотрим в
качестве наполнителя нано частицы талька.
Тальк – один из наиболее применяемых минеральных продуктов, используемых в
различных отраслях промышленности. Форма частиц минеральных наполнителей влияет на
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пластичность, прочность, прозрачность и влагостойкость ЛКМ. Физические свойства
наполнителей определяют механическую стойкость, стойкости к давлению и износу, а также
абразивную стойкость. Минералогический состав наполнителя влияет на текстуру краски,
адсорбцию и адгезию, а также термо- и атмосферостойкость ЛКМ [2].
Примеси в составе минеральных наполнителей также оказывают существенное влияние
на белизну и яркость краски, седиментационную устойчивость, а также на гигиеническую и
экологическую безопасность ЛКМ.
Определено, что величина рН минерального наполнителя определяет коррозионную
стойкость и совместимость ЛКМ с другими компонентами. Важной характеристикой
минерального наполнителя является маслоемкость. Маслоемкость определяет реологические
свойства и позволяет регулировать глянец ЛКМ. Гранулометрия минеральных наполнителей
влияет на укрывистость и диспергируемость краски [3].
Основная часть. Нами исследованы взаимосвязи физико-химических и технологических
свойств ЛКМ и различных минеральных наполнителей. Установлено, что добавки талька
положительно влияют на регулирование глянца краски, а слюда и доломит улучшают
стойкость к растрескиванию. Тальк также улучшает реологические свойства краски.
Механическую прочность ЛКМ увеличивают добавки доломита, талька, слюды, кварца и
волостанита.
Влагостойкость и атмосферостойкость ЛКМ улучшают добавки барита, каолинита,
талька, слюды, а также кварцита и волостанита. Малые добавки кальцита, каолинита, талька и
кварца повышают коррозионную и химическую стойкость ЛКМ.
Подробно изучено влияние малых добавок наноталька на физико-технологические
свойства ЛКМ. Уникальная роль наноталька определяется пластинчатой формой частиц и
особенностями кристаллической структуры.
Наиболее важными свойствами талька являются его мягкость и высокая белизна,
органофильность и гидрофобность, химическая инертность, высокая термостойкость и низкая
электропроводность.
Установлено, что мягкость частиц талька придает ЛКМ хорошую шлифуемость и
обеспечивает низкий абразивный износ поверхности. Химическая стойкость и гидрофобность
наноталька обеспечивает антикоррозионную стойкость, долговечность и улучшает внешний
вид окрашенной поверхности. Пластичность частиц наноталька обеспечивает хорошую
укрывистость, низкую водонипроницаемость и высокие прочностные характеристики
судовых ЛКМ.
Изучены преимущества применения наноталька в различных видах ЛКМ. Так,
установлено, что в алкидных ЛКМ нанотальк обеспечивает повышение атмосферо- и
водостойкости, усиливает химическую и коррозионную стойкость, позволяет регулировать
вязкость композиции и матовость покрытия.
Результаты испытаний алкидных эмалей и покрытий показали, что вязкость эмалей по
воронке ВЗ-4 составляет без наноталька 36 с., а с применением наноталька увеличивается до
39-42 с. При испытаниях на стекание эмалей без наноталька обнаружили 6 х 3,5 см, с
нанотальком 1 х 0,5 см, т.е. стекание краски существенно уменьшилось.
Испытания стойкости к действию воды проведены по образованию пузырей через 1 и 2
суток. Установлено, что на эмалях без наноталька через сутки появляются пузыри на 50%, а
через двое суток уже на 60% поверхности.
В эмалях с применением наноталька пузыри появляются через сутки на 8-12, а через двое
суток всего на 14-15% окрашенной поверхности, что связано с улучшением качества
покрытия.
На основе результатов испытаний физико-химических и технологических характеристик
установлено, что оптимальное количество добавок наноталька в составе алкидных красок
составляет в количестве 5-7,5%.

199

Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika
Elmi Konfransının Materialları: 2 cilddə, I c.

İnformatika və avtomatika

Определено также оптимальное соотношение минеральных наполнителей в составе
судовых ЛКМ (от общей массы наполнителей в рецептуре), %: нанотальк - 6-7, мел – 32-34 и
кальцит – 62-59%. Общий вид окрашенной поверхности без и с содержанием наноталька
приведены на рис.1.

а)

б)
Рис.1. Общий вид окрашенной поверхности:
а) ЛКМ не содержащий тальк; б) ЛКМ, содержащий нанотальк
На основе результатов испытаний установлены следующие эффекты применения
наноталька в производстве судовых ЛКМ: придание тиксотропных свойств, высокая
пластичность и удобнонаносимость, улучшенная разравниваемость и хорошая шлифуемость,
низкая усадочная деформация, повышенные барьерные свойства, хорошая влагостойкость и
атмосферостойкость, хорошая воздухопроницаемость и трещиностойкость.
При 10%-ной замене кальцита нанотальком водопоглощение свободных пленок
уменьшается, характер осадка изменяется от плотного до рыхлого, что связано с улучшением
воздухопроницаемостью. Потечность и плотность слоя покрытий испытаны сравнением
поверхности ЛКМ на кальците и с 10%-ной добавкой наноталька марки ММ-20. Общий вид
окрашенной поверхности с применением кальцита и 10%-го наноталька представлены на
рис.2.

а)

б)
Рис.3. Потечность и плотность слоя грунтовок:
а) ЛКМ на кальците; б) ЛКМ с 10% талька марки ММ-20
Как видно, грунтовка с нанотальком не имеет потечности, а слои покрытия достаточно
плотные.
Заключение. Таким образом, можно сформулировать следующие преимущества и
очевидные эффекты применения наноталька в производстве судовых лакокрасочных
покрытий:
- улучшение технологических, декоративных и защитных свойств ЛКМ;
- повышение седиментационной устойчивости;
- снижение потечности;
- оптимизация реологических характеристик;
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- снижение себестоимости лакокрасочной продукции.
Указанные преимущества подтверждают целесообразность и эффективность
применения добавок наноталька в составе лакокрасочных материалов, используемых на
судостроительном и судоремонтном производстве.
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Xülasə
Fatyanova Natalya Vladimr
Lak-boya örtüklərində mineral doldurucu – talkin nanohissəciklərinin istifadəsi
Bu məqalədə mineral doldurucu kimi talkin nanohissəciklərinin lak-boya örtüklərinin
xassələrinə təsiri araşdırılmışdır. Müxtəlif təyinatlı lak-boya örtüklərinin tərkiblərində nanotalk
əlavəsinin müsbət effektləri müəyyən olunmuşdur.
Summary
Fatyanova Natalya Vladimr
Applıcatıon of nanopartıcles of mıneral fıller - talc ın paınt coatıngs
This article describes the features of the use of the mineral filler - nanotalk, and the effect of
its additives on the properties of marine paints and varnishes, especially alkyd paints. The positive
effects of using nanotalc as part of paint coatings for various purposes are established.
Həsənli Nərmin İbrahim qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
ÇOXMEYARLI QƏRAR QƏBUL ETMƏ MƏSƏLƏSİNİN HƏLLİNDƏ QEYRİ-SƏLİS
AHP ÜSULUNDAN İSTİFADƏ
Açar sözlər: çoxmeyarlı qərar qəbuletmə , analitik iyerarxiya prosesi (AHP), qeyri-səlis analitik
iyerarxiya prosesi, qeyri-səlis məntiq
Ключевые слова: многокритериальное принятие решений, Аналитическая иерархия
процессов, нечеткий аналитический иерархический процесс, нечеткая логика
Key words: multiobjective decision-making, analytic Hierarchy Process, fuzzy Analytic
Hierarchy Process, fuzzy logic
Analitik iyerarxiya prosesi (AHP) üsulu mürəkkəb qərar qəbuletmə məsələlərini həll etmək üçün
güclü və çevik çoxmeyarlı qərar qəbuletmə vasitəsidir. AHP qərar qəbul edən şəxsin
qiymətləndirmələrinin ardıcıllığını yoxlamaq üçün faydalı bir üsulu özündə birləşdirir və beləliklə
qərar qəbulu prosesində qərəzləri azaldır.
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Bu metod, mürəkkəb bir sistemin məqsədlərini , meyarlarını və alternativlərini ierarxiya
sisteminə bölür və bir qərarın həm subyektiv, həm də obyektiv cəhətlərini ələ keçirməyə kömək edir.
Real həyatda olan problemlərin əksəriyyətində,bəzi verilənlər dəqiq qiymətləndirilə bilmir. Bu zaman
mürəkkəb sistemlərdə insanların təcrübələri və mühakimələri linqvistik və qeyri-müəyyən
nümunələrlə təmsil olunur. Buna görə də bu linqvistikliyin daha yaxşı təmsil olunması, kəmiyyət
məlumatları kimi inkişaf etdirilə bilər, bu tip məlumat çoxluğu daha sonra qeyri-səlis çoxluq
nəzəriyyənin qiymətləndirmə metodları ilə düzəldilir. Qeyri-səlis AHP klassik AHP metodunun
sintetik bir uzantısı olub, qərar qəbul edənin qeyri-səlisliyini nəzərə alır. (1,2,3)
AHP-nin üstün cəhətləri –Müəyyən bir məsələ üçün sadə və çox çevik bir model təqdim edə bilir.
Qərar qəbul edən şəxsə, dəqiq qərar verməyə kömək edən və asan tətbiq olunan qərar qəbul etmə
metodologiyasıdır. Qərar prosesində ya obyektiv, ya subyektiv mülahizələr, ya da kəmiyyət və ya
keyfiyyət məlumatları mühüm rol oynayır. AHP alternativlər arasında hər cür qərarı seçmə,
planlaşdırma, effektivlik, fayda və risk təhlili kimi çox geniş istifadəyə malikdir. Qərar qəbul edən
şəxs həssaslıq təhlillərini tətbiq etməklə son qərarın elastikliyini təhlil etmək imkanı verir.
AHP-nin çatışmazlıqları- Xətti tənliklərin həlli hər zaman mümkün olmur. Hesablama tələbləri,
kiçik məsələlər üçün də böyükdür. AHP yalnız üçbucaq qeyri-səlis ədədlərin istifadəsinə imkan verir.
AHP həm ehtimal, həm də mümkülük ölçülərinə əsaslanır. Sıralanmanın ölçülməsi tətbiq zaman
diqqətlə nəzərdən keçirilməlidir.Bu həllə yeni alternativ əlavə olunanda, alternativ həllər
sıralanmasında dəyişikliyi müəyyən edir. Ierarxiyadakı səviyyələrin sayı artdıqda, cüt müqayisələrin
sayı da artır, beləliklə AHP modelini qurmaq daha çox vaxt və səy tələb edir.(4, səh 5)
AHP üç sadə ardıcıl addımla həyata keçirilə bilər:1) Meyarların çəkilərinin hesablanması, 2)
Seçim qiymətlərinin matrisinin hesablanması ,3) Seçimlərin sıralanması.
AHP üsulu ilə məsələnin həlli zamanı ilk olaraq meyarları və alternativləri nəzərdən keçirilir.
Meyarların müqayisə olunması üçün, hər bir meyarı görə çəkilər təyin olunur. Çəki nə qədər yüksək
olarsa , meyarlar uyğun olaraq bir o qədər vacib hesab edilir. Sonra, hər bir meyar üçün, qərar qəbul
edən şəxsin tələbinə uyğun olaraq hər seçimə bir qiymət verir, həmin meyara əsaslanan variantları
cüt-cüt müqayisə edir. Hesab nə qədər yüksək olarsa, seçilmiş meyarla bağlı seçim daha yaxşı olar.
Nəhayət, AHP meyarlar çəkiləri və seçim qiymətlərini birləşdirir,beləliklə hər bir seçim üçün qlobal
bir qiymət və sonrakı bir sıralanma müəyyənləşdirir. Verilmiş bir seçim üçün qlobal qiymət, bütün
meyarlara görə əldə etdiyi qiymətlərin çəkilmiş cəmidir.
Qərar matrisində A - alternativlərin sayı, C - meyarların sayıdır. (Şəkil 1) Bu matris hər meyar
görə alternativlərin nisbi vacibliyini nəzərə alaraq qurulur. Matrisdə giriş xij , Cj- meyarı baxımından
nəzərdən keçirildikdə alternativ Ai-nin nisbi dəyərini ifadə edir. Orginal AHP-də çəkilərin cəmi
(W=1) vahidə bərabərdir. AHP görə ən yaxşı alternativ (maksimallaşdırma vəziyyətində) aşağıdakı
düstur ilə hesablanır:(1,2)
qij 

xij



, j  1,2,3,..., N . (1)

xij

A1
A2
A3
.....
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j
N

*
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.....
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x22
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.....
xn2

C3
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x33
.....
xn3

.....
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x1n
x2n
x3n
.....
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Şəkil 1.Qərar matrisi
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Резюме
Гасанлы Нармин Ибрагим кызы
Использование нечеткого метода AHP для проблемы многокритериальных принятия
решения
Аналитический процесс иерархии (AHP) - один из лучших способов выбора структуры
сложных критериев на разных уровнях. Нечеткое AHP - это синтетическое продолжение
классического метода AHP, когда рассматривается нечеткость лиц, принимающих решения.
Summary
Hasanli Narmin Ibrahim
Using the fuzzy AHP method for multi-criteria decision problems
Analytical Hierarchy Process (AHP) is one of the best ways for deciding among the
complex criteria structure in different levels. Fuzzy AHP is a synthetic extension of classical AHP
method when the fuzziness of the decision makers is considered.

Hajiyeva Tarana Adil
Azerbaijan State Oil and Industry University
REVIEW AND ANALYSIS OF DIAGNOSTIC AND CANCER TREATMENT METHODS
MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES.
Keywords. oncological diseases, Fuzzy logic, Artificial intelligence, Expert system, Knowledge
base
Açar sözlər. onkoloji xəstəliklər, Qeyri-səlis məntiq, Süni intellekt, Ekspert sistemi, Bilik bazaları
Ключевые слова. онкологические заболевания, Нечёткая логика, Искусственный
интеллект, Экспертная система, Базы знаний
It is known that nothing is more important than human life. Medicine, translated from the Latin
"art of healing", the custodian is on the protection of our health. “Cancer” is the most frightening
word, the most terrible diagnosis, which is associated with doom, with a death sentence. This is the
cruel scourge of humanity, which spares neither adults nor children. The basis of the development
of this disease is damage to the structure of DNA, a violation of the processes of regulation of tissue
growth. Just like everything in nature, the cells of our body are constantly growing, dividing and
dying, subject to clear life laws. The failure that occurred in this system leads to the fact that the cell
that was previously obedient to all the commands of the body, begins to multiply uncontrollably,
forming a tumor. Her descendants, who force themselves to behave more aggressively, spread the
flow of blood or lymph in other parts of the body, form metastases, and also send erroneous signals
to healthy cells to divide us as well. [1].
A tumor is a pathological process of tissue mutation, changes in the genetic apparatus of
cells, resulting in dysfunction of their formation, growth, change in size and shape. This term is
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usually applied to abnormal tissue proliferation, to any neoplasms. They can be classified into two
large groups as benign and malignant tumors. Benign tumors are neoplasms that partially preserve
the structure of the tissue from which its specific functions derive. In most cases, they grow slowly;
adjacent structures and tissues gradually shift, and, as a rule, respond well to surgical treatment and
rarely recur. [2]. Unlike benign, malignant tumors - this is a neoplasm arising from uncontrolled
dividing cells, which in a cascade diverge from the primary lesion into neighboring tissues
(invasion) and lead to further metastasis to other organs. Benign tumors do not metastasize, but
they often degenerate into malignant ones. The section of medicine that studies tumors, their
occurrence, development, methods of prevention, diagnosis and treatment is called oncology. Cancers
can affect all organs. A single generally accepted theory explaining the causes of this disease,
scientists still do not exist. The main hypotheses of its development are associated with certain
circumstances that most often precede its appearance. These include: age; the use of hormonal drugs;
foci of infection; injuries; a history of cancer; radiation exposure; environmental pollution; excess
weight; smoking; alcohol abuse; diabetes; work on schedule with night shifts. Unfortunately, it is
not always possible to prevent cancer and the risk of their development, so they have a high mortality
rate. [3]. The disease at an early stage, as a rule, has unexpressed clinical manifestations and
nonspecific symptoms. Saving a human life depends on the timely detection of the disease and an
accurate diagnosis. [4].
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Xülasə
Hacıyeva Təranə Adil qızı
Müasır informasiya texnologıyaları ilə xərçəngın diaqnostikası və müalıcəsınin
üsullarının təhlili və icmalı
Bəllidir ki, insan həyatından vacib heç nə yoxdur. Tibb, latın dilində "şəfa sənəti",
sağlamlığımızın mühafizəsini təmin edir. Mövcud olan, insan fəaliyyətinin getdikcə daha geniş
sahələrini əhatə edən məlumatların böyüməsi şəraitdə, müalicənin düzgün təyin edilməsinə,
sürətləndirməsinə və tibbi səhvlərin minimuma endirilməsinə yönəlmiş qərar dəstəyi (DSS) ilə əlaqəli
sistemlərin köməyinə ehtiyac duyulur. Xərçəngin vaxtında aşkarlanması və düzgün diaqnozu, insanın
həyatını xilas etməsində mühüm rol oynayır. Vaxtın məhdudluğu səlahiyyətli mütəxəssislərin
köməyinə müraciət etməyə, həmçinin ədəbiyyatın və digər zəruri tədqiqatların aparılmasına imkan
vermir, belə səbəblə görə tibbi qərarlarin əksəriyyəti məcburən təcili və yalnız həkimin təcrübəsinə
əsaslanan qərarlar təşkil edir. Mürəkkəb analitik mülahizələri tələb edən vəziyyətlərdə DSS-nin rolu
əvəzedilməzdir. Sistem, həkim tərəfindən verilən məlumatları emal edir və optimal nəticə verir,
bununla belə həkimi əvəz etmir, yalnız müəyyən bir sahədə cəld və səlahiyyətli mütəxəssis kimi,
məsləhətçi rolunu oynayır.
Резюме
Гаджиева Тарана Адил кызы
Разработка и обсуждение карт с современными информационными
технологиями
анализ и обзор методов
Известно, что нет ничего важнее человеческой жизни. Медицина, в переводе с
латинского «искусство исцеления», стражем стоит на охране нашего здоровья. В
существующих условиях роста информации, охватывающей всё более широкие сферы
человеческой деятельности, она нуждается в помощи систем, связанных с поддержкой
принятия решений (СППР), которые направлены на повышение точности, оперативности
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лечения и сведением к минимуму врачебных ошибок. Своевременное выявление и правильная
диагностика онкологических заболеваний, играет жизненно важную роль в спасении
человеческой жизни. Большинство медицинских заключений вынужденно основывается на
принятии экстренных решений, опирающихся только на опыт врача, так как ограниченность
во времени не даёт возможности прибегнуть к помощи компетентных экспертов, а также
поиску литературы и к необходимым другим расширенным исследованиям. В ситуациях
требующих сложного аналитического рассмотрения роль СППР незаменима. Система
обрабатывает данные, предоставленные врачом, и выдаёт оптимальный результат, при этом
не заменяет врача, а выступает в роли оперативного, компетентного эксперта, консультанта в
конкретной области.
Xəlilov Elnur Oktay oğlu
Mingəçevir Dövlət Universiteti
ROBOTOTEXNİKİ KOMPLEKSLƏRİN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİNDƏ PROQRAM
MƏHSULLARININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Açar sözlər: sənaye robotu, qrafik interfeys, 3D layihələndirmə, simulyasiya
Ключевые слова: промышленный робот, графический интерфейс, 3D проектирование,
симуляция
Keywords: industrial robot, graphic interface, 3D design, simulation
Robototexniki sistemlərin layihələndirilməsində proqram paketlərindən istifadə olunması
müəyyən üstünlüklərə malikdir. Bu üstünlüklərə əsasən aşağıdakıları daxil etmək olar: qrafik model
və proqram təminatı; istehsalı dayandırmamaq şərti ilə yeni sistemlərin hazırlanmasına imkan verən
və imitasiyanı həyata keçirən güclü vasitələr; mühəndisin son tətbiq məqsədi ilə real istehsal
sahəsində qərarları sistemlər üzrə yenidən canlandıra və optimallaşdıra bilməsi, onları test halına
salmaq imkanları; yeni istehsal senarilərinin analizində, texnoloji əməliyyatların yeni ardıcıllığının
test halına salınmasında, yaxud təklif formasında əməkdaşların sərəncamına verilməsində güclü alət
kimi təqdim olunması; istehsalın konkret tipinin reallaşdırılmasının mümkünlüyünü sifarişçiyə
nümayiş etdirmək üçün əla mühit və s. [1, səh. 17,18].
Hazırki dövrdə sənaye robotları üçün proqram tərtib edən istehsalçılar öz robotları üçün ən son
texnologiyalardan istifadə edirlər. Proqram təminatı bazarında bir neçə fərqli istehsalçının robotlarını
proqramlaşdıran və idarə edə bilən proqram məhsulları daha üstünlük təşkil edir. Bu proqramların
seçilməsində bir çox amillər əsas götürülür: iqtisadi göstəricilər, real vaxt rejimində işləmə, istifadəçi
interfeysinin rahatlığı, oflayn işləmə və s. Cədvəl 1-də müxtəlif şirkətlərin proqram kompleksləri
barədə məlumat öz əksini tapıb.
Cədvəl 1. Müxtəlif şirkətlərin proqram məhsulları haqqında məlumat
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Proqram kompleksinin adı
Kuka.slim
RobotStudio
K-ROSET
Roboguide
Robo Plan
RobotExpert
SprutCAM Robot
OCTOPUZ

İstehsalçı firma
Kuka Robotiks
ABB
Kawasaki Robot-iks
Fanuc
CLOOS
Siemens PLM Software
СПРУТ-технологии
Pride automatics
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Ölkə
Almanniya
İsveç, İsveçrə
Япония
Yaponiya
Almanniya
Almanniya
Rusiya
Kanada

İxtisaslaşdırılmış
və ya universal
İxtisaslaşdırılmış
İxtisaslaşdırılmış
İxtisaslaşdırılmış
İxtisaslaşdırılmış
İxtisaslaşdırılmış
Unversal
Unversal
Unversal
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Cədvəldən göründüyü kimi universal proqram komplekslərini sənaye robotlarını istehsal
etməyən şirkətlər təklif edir.
Siemens PLM Software şirkəti müxtəlif sənaye sahələrində fərdi istifadə üçün proqramların
istifadəsini bazara çıxarır. Bu firmanın təklif etdiyi RobotExpert məhsulu 3D layihələndirmədə geniş
tətbiq olunur. Şəkil 1a-da bu proqramın interfeysi verilmişdir [2].
Rusiya mütəxəssislərinin hazırladığı SprutCAM Robot kompleksi (şəkil 1b) geniş kitabxanaya
malikdir ki, buraya da: Fanuc, Kuka, ABB, Staubli kimi aparıcı firmaların robotları daxildir [3].

b)

a)

d)

c)

Şəkil 1. Universal proqramların interfeysləri - a) RobotExpert, b) SprutCAM Robot,
c) Octopuz, d) Kuka.slim
Pride automatics Kanada şirkəti Octopuz (şəkil 1c) adlanan məhsulunu təklif edir ki, bu da öz
növbəsində Kuka, Fanuc firmalarının robotları ilə robotlaşdırılmış sahələri layihələndirmək məqsədi
daşıyır.
Universal proqram məhsullarının ümumi analizi
göstərir ki, bu proqram məhsulları dünya səviyyəli
robot istehsalçılarının tələblərini tam ödəmir. Bu da
özündə onu göstərir ki, ixtisaslaşdırılmış proqram təminatı daha əlverişlidir. Belə proqramlardan Kuka alman şirkətinin təklif etdiyi Kuka.slim (şəkil 1d) məhsulunu göstərmək olar. Kuka.slim proqramı əsasən
dövrlərin ardıcıllığını analiz etmək və Kuka robotlarını
idarə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur [4].
Şəkil 2. RobotStudio proqram paketinin interfeysi
ABB şirkəti sənaye robotları bazarında avropada lider mövqelərdə yer almışdır. Bu şirkət
ixtisaslaşdırılmış RobotStudio proqram paketini (şəkil 2.) təklif edir. “RobotStudio” proqram paketində istifadəçinin qrafik interfeysi əməliyyat sisteminin qrafik üz qatında əlçatan olan pəncərələrin
vizual tamamlanmasının standart komponentlərinin köməkliyi ilə reallaşdırılır. Proqramın işçi
pəncərəsi istifadəçiyə bütün əsas və əlavə funksiyalardan istifadə imkanları təqdim edir. Virtual robot
üçölçülü, bəzən də ikiölçülü qrafik model qismində təqdim olunur. Bir qayda olaraq, istifadəçi real
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vaxt rejimində robotun koordinatlarının dəyərlərini qiymətləndirə, açar xarakterli çıxış parametrlərinə
nəzarət edə, həmçinin idarəedici təsirə dəyişikliklər daxil edə bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, praktiki
cəhətdən, robotların kompüter simulyasiyasının tədqiq olunmuş bütün sistemləri, vacib qaydada
robotun modelinin vizuallaşma interfeysinə malikdir. Beləliklə, bütün simulyatorlar istifadəçidən
müstəqil şəkildə virtual robotun vizual funkisiyasını analiz etməsini və bunun əsasında zəruri
nəticələr çıxarmasını tələb edir [5].
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Резюме
Халилов Элнур Октай оглы
Оценка программы автоматизированного проектирования роботизированного
технологического комплекса
В статье проведён анализ данных по различным программным комплексам автоматизированного проектирования и offline программирования виртуальных роботизированных технологических комплексов.
Summary
Khalilov Elnur Oktay
Evaluation of the automated design program of the robotic technological complex
The article analyzes data on various software complexes of computer-aided design and offline
programming of virtual robotic technological complexes.
Кулиев Кязым Алескер оглы
Бакинский государственный университет
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ
СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ РЕГУЛЯТОРОВ ПО ЧАСТИ ФАЗОВЫХ КООРДИНАТ
Ключевые слова. Алгоритм параметризации, разложение матричной дроби, решение
Диофантова уравнения, факторизация Эрмитовых матричных полиномов
Açar sözü. Parametrizasiya alqoritmi, matris kəsrin ayrılışı, Diofant tənliyin həlli, Ermit
matris polinomların faktorlaşması
Keywords. Algorithm of parameterization, matrix fraction decomposition, solution of the
Diophantine equation, factorization of Hermitian matrix polynomials
Введение
В работах [3, 4-6], решение задачи синтеза оптимальных регуляторов строится с помощью
параметризации независимых матриц, которые нацелены только на случаи, когда измеряются
все координаты объекта. В [7, 9] рассматривается частный случай, т.е. измеряются части
фазовых координат объекта. Однако, в [7, 8] отсутствует вычислительный алгоритм для
решений данной задачи. Поэтому, в данной работе приводится алгоритм решения задачи
дискретного оптимального синтеза по выходу в более общем случае .
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Постановка задачи
Рассмотрим дискретную систему, который движение объекта описывается системой
линейных разностных уравнений с постоянными коэффициентами
P( z) x( z)  M ( z)u( z)   ( z)
(1)





где x  x1 ,..., xn  - n мерный вектор координат объекта, u  u1 ,..., u m  - m мерный вектор
управляющих воздействий,

   1 ,..., n  - n мерный вектор внешних возмущений,

компоненты которого  i (k ) - стационарные случайные последовательности с нулевым математическим ожиданием и дробно-рациональной матрицей корреляционных изображений
. P, M - матрицы соответствующих размерностей, элементы которых
полиномы.
Доступен наблюдение

y ( z )  D( z ) x( z )   ( z )

K

операторные

(2)



  1 , 2 , n  - n мерный вектор ошибок измерения координат объекта,
компоненты которого i ( z ) - стационарные случайные последовательности с нулевым
Здесь

математическим ожиданием и дробно-рациональной матрицей корреляционных изображений
K .
Требуется определить уравнение регулятора
W0 ( z )u ( z )  W1 ( z ) y ( z ) ,
(3)
так, чтобы замкнутая система (1)-(3) была устойчива т.е. все нули характеристического
определителя системы (1)-(3) лежат внутри единичного радиуса, и функционал

I  x R x    u Cu 

(4)
принял минимальное значение.
W0 ( z ),W1 ( z ) - элементы которых полиномы от z . R, C -постоянные весовые матрицы
соответствующих размерностей.
Передаточная функция находится из условия минимума функционала

I  x R x    u  Cu   Sp ( R  x x   C  u u  )

Матрицы передаточных функции введем в следующим виде
Fx ( z)  ( P( z)  M ( z)W ( z) D( z))1 ,
Fu ( z )  W ( z )( P( z )  M ( z )W ( z ) D( z ))1  W ( z ) Fx ( z )


(5)
(6)



Fx ( z)  Fx ( z) P  E ,

Fu ( z)  Fu ( z) P( z) .
Тогда между x( z ), u( z ) и (z ) получим
x( z )  Fx ( z ) ( z )  Fx ( z ) ( z )

(7)

u( z )  Fu ( z ) ( z )  Fu ( z ) ( z )

Матрицы передаточных функции Fx , Fu , Fx , Fu не имеют полюсов внутри единичного
круга, K , K векторы стационарных случайных последовательностей с нулевым средним и
z -преобразованием ковариационной матриц. Тогда выходная переменная x( z ), u( z ) являются
дискретного стохастического процесса с матрицей спектральных плотностей
K x ( z )  Fx K Fx*  Fx K Fx*
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K u ( z )  Fu K Fu*  Fx K Fu*

функционал примет вид
1
dz
 
 
 
 
J
Sp ( F RFx  F CFu ) K  ( F RFx  F CFu ) K 

z 1

x
*
u
*
x
*
u
*



 z
2 i

(8)
Здесь * - означает операцию транспонирования и замену z на z . Fx* ( z)  ( Fx ( z )) .
Матрицы Fx и Fu удовлетворяют уравнению
1





1

P( z ) Fx ( z )  M ( z ) Fu ( z )  E
Введем дополнительную матрицу Ф m n -размера, удовлетворяющую уравнение
A ( z ) Fx ( z )  B( z ) Fu ( z )  ( z )

(9)

Тогда получим
1

Fx ( z )  P 1 ( z )  P 1 ( z ) M ( z )  B( z)  P 1 ( z) A( z) M ( z)  ( z)  P 1 ( z) A( z)  ,

(10)

1

(11)
Fu ( z )   B( z )  P 1 ( z ) A( z ) M ( z )  ( z )  P 1 ( z ) A( z ) 
( z) ( P( z)  M ( z)W )  A( z)  B( z)W
(12)
Искомая матрица передаточной функции оптимального регулятора определяется формулой
( z ) P( z )  A( z )
W
(13)
( z ) M ( z )  B( z )
где матрицы A( z ), B( z ) обеспечивают аналитичность внутри единичного круга. Учитывая
(13) в (8) имеем
J

1
2 i



z 1



Sp * H * H VV*  * (u* R  H * HA) P 1VV* 

 u* RK P*   VV** P*1 ( Ru  A* H * H )  PK u   
1
 P*1 ( R  A* u* R  RuA) P 1 K  P*1 A* H * HAP 1VV*  dz
z

где

VV*  K  PK P*

H * H  u* Ru  ( B  AP 1M ) 1 C ( B  AP 1M )

u  P 1M ( B  AP 1M )
Матрицы V и H получены с помощью процедур факторизации выражения [1,2], Используя
частотный алгоритм параметризации предложен алгоритм параметризации стабилизирующих
регуляторов по части фазовых координат.
Алгоритм.
Даны полиномиальные матрицы P, M , D, K , R, C, K .
1. Находим P 1 .
2. VV

*

 K  PK P* факторизовав это выражение находим V

3. Используя правое MFD представление P1M  N RVR1
4. Решаем Диофантова уравнение AN R  BVR  E и находим полиномиальные матрицы A, B .
5. Вычисляем u  P1 M ( B  AP1 M )1
6. Вычисляем H * H по формуле H * H  u* Ru  ( B  AP 1M ) 1 C ( B  AP 1M ) .
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7. Вычисляется K по формуле K 0  K   K   H * (u* R  H * HA) P 1 D и L по формуле
1
L0  L  L  H * u* RK P* D*1 Находим

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

K  , K  , L , L .

8. Вычисляем  по формуле    H 1 ( K   K   L  L ) D 1 .
9.Искомое W определяется по формуле (13).
В представленном алгоритме используется процедуры факторизации и сепарации, MFD
представление, решение Диофантова уравнение.
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Xülasə
Quliyev Kazım Ələsgər oğlu
Xətti-kvadratik qauss məsələsinin həlli üçün optimal sintez çıxış parametrizasiya üsulu tətbiq
olunaraq hesablama alqoritmi təklif olunub. Verilən alqoritmdə faktorizasiya prosedurları və vahid
çevrəyə əsasən kəsr-rasional ifadələrin separasiyası, Diafant tənliyin həlli, MFD (Matrix Fraction
Decomposition) ayrılış.
Summary
Guliyev Kazim Alasger
To solve a linear-quadratic Gaussian problem of optimal synthesis in discrete-time output
applying the frequency parameterization method, proposed computational algorithm. The proposed
algorithm uses procedures of discrete factorization and separation with respect to the unit circle,
MFD representation, solution Diophantine equation.
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Qurbanov Vüsal Mustafa oğlu
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TOPDAN VƏ PƏRAKƏNDƏ SATIŞ MÜƏSSISƏLƏRINDƏ YENI FILIAL VƏ SATIŞ
NÖQTƏLƏRININ QEYR-SƏLIS ÇOXLUQ NƏZƏZRİYYƏSİ ƏSASINDA SEÇİLMƏSİ
Açar sözlər. topdan və pərakəndə satış müəssisələri, social-iqtisadi faktorlar, qeyri-səlis
çoxluqlar, neyron şəbəkələri
Key words : wholesale and retail business, socio-economic factors, fuzzy sets, neural networks
Ключевые слова: оптовый и розничный бизнес, социально-экономические факторы,
нечеткие множества, нейронные сети
Giriş.
Topdan və pərakəndə satış müəssisələrində yeni filial və satış nöqtələrinin seçilməsi və
qiymətləndirilməsi üsulu seçərkən ən çox rast gəlinən və əsas səhv yalnız bir yeri
qiymətləndirməkdir. Beləki hamının, hətta ən mürəkkəb texnikanın da son məqsədi bir neçə fərqli
təklifdən maksimum potensiala malik ən yaxşı obyektin müəyyənləşdirilməsi və seçilməsidir.
Seçmək məsələsi hansı yanaşma və ya metodddan istifadə etmək hər bir pərakəndə satıcı üçün sadə
bir məslələ deyil. Bu cür layihələr üzərində aparılmış tədqiqatlar və təcrübələr göstərir ki, cavab
rəhbərliyin tələblərinin nə dərəcədə yaxşı başa düşülməsindən, keçmiş təcrübələrin uğur və
uğursuzluqlarının səbəblərindən, biznes təhlili və yerlərin-obyektlərin səmərələliyini qiymətləndirmək üçün əldə olunmuş məlumatlardan asılıdır.
Bu məslənin həllinin müasir metodlarına [1] : 1. maliyyə analizi; 2. Yoxlama siyahiları 3.analoq
müqayisə yanaşma 4. Xaff qravitasiya modelindən istifadə 5. reqressiya analizi metodları
aiddirlər.Tədqiqat işində bu metodlar ətraflı analiz edilmiş onların əsas cəhətləri araşdırırlmışdır.
Beləki 1. Maliyyə analizi metodu - Təklif olunan obyektin cari icarə qiymətləri əsasında
qiymətləndirilməsindən və bu göstəricilər əsasında ekspert seçimindən ibarətdir. Bu və ya digər
şəkildə, hər bir yer üçün qərar qəbul edərkən icarə qiymətləti əsas götürülür.
2. Yoxlama siyahiları - Ən çox pərakəndə satış obyektinin açılması üçün potensial sahələrərinməkanların əvvəlcədən seçilməsində istifadə olunur. Göstərilən parametrlər toplusu əsasında hır
hansı bir yerin yerini qiymətləndirmək üçün qəbul edilmış bir sıra prosedurlardır: bir obyektin sahəsi,
giriş yollarının rahatlığı, rəqiblərin yaxınlığı, dükan pəncərələrinin və lövhə yerlərinin olması və s.
Əslində, bunlar pərakəndə satış məkanlarında və ya "kirayə mənzil" axtaran reklamlarda görülə
biləcək məcburi yer tələbləridir.
3. Analoq müqayisə yanaşma metodu -oxşar bir xüsusiyyətə sahib eyni paylayıcı şəbəkənin başqa
obyekti ilə müqayisə (bənzətmə) ilə yeni bir obyektin mümkün satış həcmini hesablamaqdır.
4. Xaff qravitasiya modelindən istifadə metodu. Alıcının iki yolla alış-veriş etmək üçün bir
mağaza seçdiyinə dair fərziyyəyə əsaslanaraq: mağazanın sahəsi (nə qədər böyük olsa, o qədər
yaxşıdır) və çıxışa olan məsafə (nə qədər az olsa, o qədər yaxşıdır). Üstəlik, bu parametrlərdən asılılıq
Nyutonun cazibə qanununu təkrarlayır. Məhsulların istehlak sürətini, sakinlərin sayını və obyektin
əlçatanlığı ərazisindəki əhalinin coğrafiyasını, əsas rəqiblərin yerləşmə ərazisini və koordinatlarını
bilməklə, yer potensialını gələcək trafik baxımından hesablaya bilərsiniz. Bu klassik geomarketinq
vasitəsidir.
Məsələnin qoyuluşu. Aparılmış tədqiqatlar əsalandırmaıa imkan verir ki, topdan və pərakəndə
satış müəssisələrində yeni filial və satış nöqtələrinin məsədyönlülüyünün qiymıtlındirilmısi: müəyyən bir yerin xarakteristikası;- İnsan və nəqliyyat axınlarının xüsusiyyətləri;- digər pərakəndə
ticarət müəssisələri və onların növləri ilə qonşuluq xarakteristikalarıın nəzərə alınmasını tələb edir.Bu
isə topdan və pərakəndə satış müəssisələrində yeni filial və satış nöqtələrinin seçilməsinin birbaşa
sosial-istisadi faktorların nəzərə alınmasını çərçivəsində həllini tələb edir.
Yerinə yetiriləcək məsəslələr. Dissertasiya işinin qarşısında qoyulan məqsədə çatmaq üçün
aşağıdakı məsələlri həll etmək lazımdır:- topdan və pərakəndə satış müəssisələrində yeni filial və
satış nöqtələrinin məsədyönlülüyünün qiymıtləndirilmısi meyarlarının işlənilməsi ;- Seçilmış
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meyarlar toplususnun qeyri-səlis linqvistik dəyişənlərin tələblərinə uyğun işlənilməsi ;- topdan və
pərakəndə satış müəssisələrində yeni filial və satış nöqtələrinin seçilməsi qeyri-səlis qaydalarının
hazırlanması; qeyri-səlis implikasiya metodunun seşilməsi; Matlab instrumental sistemində qeyrisəlis implikasiya metodunun realizasiyası.
Cədvəl 1
Alıcılar
(potensial,
real)
• Miqdarı
• Gəlir sıviyyəsi
• Xərc strukturu
• Əhali sıxılığı
• Həyat tərzi
• Çəxsi avtonəqliyyat

Maneələr

Rəqabət

Xərclər

• Görünüş
• Rəqabət səviyyısi
• Tikinti xərcləri
• İnsan axını
•Rəqib firmaların tipləri • Arenda
• Maneələr
• Doyma indeksi
• Əmək haqqı səviyyəsi
(d/y, böyük
• Rəqiblərin yaxınlığı • Vergilər
maqistarllar)
(bazar liderləri,
• Nəqliyyat xərcləri
•Yerləşmə tipi
Böyük firmalar)
• Nəqliyyat mübadiləsi
•Yolların vəziyyəti
• Parklama
• İctimai nəqliyyat
Dissertasiya işində qoyulan məsələnin həllinə qeyri-səlis çoxluqlar [4,5] və neyron
şəbəkələri əsasında həlli çox aktualdır.
Ədəbiyyat
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2. Киселев В. М. Методический аппарат маркетинговых коммуникаций в местах продаж:
обонятельный мерчандайзинг / В.М. Киселев, Л.В. Плющева, Ю.В. Сяглова. –
3. Парамонова Т. Н. Маркетинг в розничной торговле / Т.Н.Парамонова, И.Н. Красюк.М.:ФБК-ПРЕСС, 2004.- 224 с.
4. Zadeh L. A. Fuzzy logic, neural networks, and soft computing. Commun. ACM, 37(3):77–
84, 1994.
5. Rafik A. Aliev Bijan Fazlollahi Rashad R. Aliev Soft Computing and its Applications in
Business and Economics. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004.
Резюме
Гурбанов Вусал Мустафа оглы
Проведенное исследование позволяет обосновать местонахождение новых филиалов и
отделений в сфере оптового и розничного бизнеса: - характеристики конкретного
местоположения; - особенности людских и транспортных потоков; - Требуется учитывать
характеристики окрестностей другими розничными торговцами и их типами. Это новая
компания, и за ее точками продаж следуют социальные и исключающие факторы.
Summary
Qubanov Vusal Mustafa
The study allows us to justify the location of new branches and branches in the wholesale and
retail business: - characteristics of a specific location; - Features of human and traffic flows; - It is
required to take into account the characteristics of neighborhoods by other retailers and their types.
This is a new company and its selling points are followed by social and exclusionary factors.
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Мамедли Эльнур Ясин оглы
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ BI ТЕХНОЛОГИЙ
Ключевые слова: BI технологии, хранилище данных, ETL-процессы, OLTP-системы
Açar sözlər: BI texnologiyaları, verilənlər xəzinəsi, ETL-proseslər, OLTP-sistemlər
Keywords: Business intelligence (BI) technologies, Data warehouse, ETL-processes, OLTPsystems
Непрерывное увеличение количественной характеристики объема данных в таких
областях человеческой деятельности, как интернет-технологии, торговля, телекоммуникации,
промышленное производство, медицина, банковское дело, страховой бизнес, а так же во всех
областях электронного правительства, которое растет и приобретает совершенно новый
масштаб в разных странах мира, делает необходимым практическое применение новых
технологий анализа накопленных данных с целью извлечения новых знаний.
Business Intelligence (сокращённо BI), являясь обозначением компьютерных методов и
инструментов для организаций, обеспечивающих перевод транзакционной деловой
информации в человекочитаемую форму, пригодную для бизнес-анализа, а также средства для
массовой работы с такой обработанной информацией, находит свое практическое применение
в процессе принятия решений в условиях накопления огромного объема данных.
Во многих современных архитектурах BI, в частности BI решения на основе SAP,
основываются на концепции хранилища данных, которая во многом противоречива с OLTPсистемами. Проблемы предметной ориентации, интеграции, поддержки хронологии,
неизменяемости находят тут свое эффективное решение [1, стр. 33].
Подобное преимущество BI технологий, основанных на хранилище данных (ХД),
достигается путем разделения на следующие условные информационные потоки:
1. Входной поток (Inflow), который образуется данными, которые копируются из сервера
источника в ХД;
2. Поток обобщения (Upflow), который образуется агрегированием детальных данных и
их охранением в ХД;
3. Архивный поток (Downflow), который образуется перемещением детальных данных,
количество обращений к которым снизилось;
4. Поток метаданных (MetaFlow), который образуется переносом информации о данных в
репозиторий данных;
5. Выходной поток (Outflow), образуется данными, извлекаемыми пользователями;
6. Обратный поток (Feedback Flow), который образуется очищенными данными,
записываемыми обратно в сервер источника.
Данный подход помогает оптимизировать последующие этапы извлечения данных (ETLпроцессы), преобразования данных (aggregation, value translation, field derivation, cleaning) и,
наконец, загрузку данных [1, стр.39].
Оптимальная организация процесса очистки данных при переносе данных в ХД является
одной из важных задач. При этом приходится находить самые эффективные методы решения
проблем очистки данных на уровне ячейки таблицы, на уровне записи, на уровне БД, на уровне
одиночной БД и на уровне множества БД.
На практике определение правил очистки данных является достаточно ресурсозатратной.
Дело в том, что в зависимости от числа источников данных, степени неоднородности и
загрязненности, может появится необходимость обширного преобразования и очистки.
Проблемы отдельных источников данных и подготовки данных для интеграции могут
скорректировать первые шаги по очистке данных [2, стр. 455].
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Данный подход организации обработки данных, с целью приведения их в наиболее
удобный для интерпретации бизнес-аналитиков вид, является одним из самых оптимальных с
точки зрения обработки и анализа данных.
Крупные корпорации, фирмы, компании по всему миру, согласно статистическим данным,
применяя BI технологии оптимизируют свои бизнес-процессы, получают значительные
экономические выгоды. К примеру, в Государственной нефтяной компании Азербайджанской
Республики (SOCAR) в 5 раз сократились сроки закрытия при добыче, на 90% сократилось
формирование отчетности, на 20 млн евро увеличилось капитализация компании. Эти
статистические данные подтверждают оптимальность организации процесса обработки и
анализа данных на основе вышеописанной архитектуры [3].
В качестве заключения можно зафиксировать следующие основные выводы:
1. Оптимальное практическое применение BI технологий требует предметноориентированного, неизменного, поддерживающего хронологию набора данных,
организованного для целей поддержки принятия решения, хранилища данных.
2. Для эффективной реализации процесса очистки данных эту процедуру можно
предварительно классифицировать по следующим уровням: уровень ячейки таблицы, уровень
записи, уровень таблицы БД, уровень одиночной БД, уровень множества БД.
3. Практической применение BI технологий приводит к улучшению экономических,
процедурных, организационных показателей крупных компаний, например, в
Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) в 5 раз
сократились сроки закрытия при добыче, на 90% сократилось формирование отчетности, на
20 млн евро увеличилось капитализация компании.
Литература
1. М. Д. Тесс, Анализ данных и процессов. Санкт-Петербург, «БХВ-Петербург», 2010
2. Ralph Kimball, Margy Ross, The Data Warehouse Toolkit, Willey, 2015
3. http://2017.sapvalue.ru/socar
Xülasə
Məmmədli Elnur Yasin oğlu
BI texnologiyalarının təcrübədə tətbiqi
Məqalədə əsaslandırılmışdır ki, BI texnologiyasının effektiv və optimal tətbiqi üçün Verilənlər
Xəzinəsi predmet-yönlü olmalı və verilənlər xronologiyasını dəstəkləməlidir. Eyni zamanda
verilənlərin təmizlənməsi üçün ən optimal təsnifləndirmə modeli təklif olunmuşdur. Bu modelin
təcrübədə effektivliyi göstərilmişdir.
Summary
Mammadli Elnur Yasin
Practical application of BI technology
The article shows that for the effective and optimal application of BI technologies it is necessary
that Data Warehouse has to be subject oriented and must support data chronology. A classification
model was also proposed for the most optimal organization of the data cleaning process. The
effectiveness of this model in practice was also shown.
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BİOMETRİK İNFORMASİYALARIN TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏDQİQİ
Açar sözlər: biometrik texnologiya, identifikasiya, informasiya təhlükəsizliyi, kriptoqrafiya
Ключевые слова: биометрические технологии, идентификация, информационная
безопасность, криптография
Keywords: biometric technology, identification, information security, cryptography
İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları sektorunun sürətlə inkişaf etməsi təhlükəsizlik
sahəsində yeni texnologiyaların meydana çıxmasına səbəb oldu. Təhlükəsizliyi təmin edən
sistemlərin təkmilləşdirilməsi məqsədilə biometrik identifikasiya sistemlərinin yaradılması zərurəti
meydana çıxmışdır. Biometrik sistemlər informasiya təhlükəsizliyi sistemlərinin vacib elementidir.
Buna görə də onların özü yüksək təhlükəsizlik tələblərinə cavab verməlidir (2,səh.10).
Biometrik texnologiyaların istifadə sahələri əsas 3 qrupa bölünür:
 İqtisadiyyat və elmi - texniki sahələrdə
 Hökumət səviyyəsində
 Kriminalistika
Təhlükəli təzahürlərə qarşı ölkəmizdə də mütəşəkkil tədbirlər görülür, müvafiq dövlət
proqramları işlənib hazırlanır. Bundan başqa Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş elektron imza
texnologiyalarının tətbiqi, korporativ sistemin açıq açarlar infrastrukturunun və sertifikat mərkəzinin
qurulmasına dair təkliflərin hazırlanması, kriptoqrafik vasitələrin seçilib tətbiq olunmasının təşkili,
təhlükəsizlik üzrə sınaqların keçirilməsi kimi mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsi də müvafiq elmi
tədqiqatların aparılmasını nəzərdə tutur (1,səh.16).
Təhlükəsizliyin təmin olunması üzrə müxtəlif biometrik texnologiyalar mövcuddur:
 üz təsviri üzrə identifikasiya xidməti;
 əl – barmaq və ovuc izləri üzrə identifikasiya;
 gözün qüzehli və tor qişası üzrə identifikasiya;
 DNT üzrə analiz və identifikasiya;
 səs üzrə identifikasiya xidməti;
 kağız üzərində yazı xətti və imza üzrə identifikasiya və s.
İstənilən biometrik texnologiyaların öz üstünlükləri və çatışmamazlıqları vardır. Bu
texnologiyaların əsas üstünlükləri onların yüksək etibarlılığı, icazə olunmamış girişdən maksimal
dərəcədə müdafiənin təminatı, istifadəsinin sadəliyidir. Biometrik texnologiyaların tətbiqi dövlət
sərhədlərindən keçən şəxslərin etibarlı yoxlanılmasını, pasport – viza rejiminə və şəxsiyyəti təsdiq
edən digər sənədlərə nəzarəti gücləndirir. Burada tanıma sistemləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Artıq
2006-cı ildən başlayaraq Avropa Birliyi ölkələrinin vətəndaşları elektron pasportlara sahib olmağa
başlayıblar. Hazırda Azərbaycanda biometrik texnologiyaların tətbiq olunduğu əsas ölkələrdən
sayılır. Respublikamızda bu sahəyə keçidin əsası isə təxminən 2007-ci illərdən başlayır. Belə ki,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 fevral 2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə “ Azərbaycan
Respublikasında biometrik eyniləşdirmə sisteminin yaranması üzrə 2007-2012 –ci illər üçün Dövlət
Proqramı ” təsdiqlənib (3,səh.218).
Bu gün biometrik texnologiyalar ən müxtəlif sahələrdə tətbiq edilir – iş yerlərinə girişin
təşkilindən tutmuş ödəmə əməliyyatlarının həyata keçirilməsi vaxtı şəxsiyyətin identifikasiyasına
kimi. Elektron biznesin aparılması və bank fəaliyyətinin həyata keçirilməsi vaxtı müdafiənin yeni
vasitələrinin tətbiqi xüsusilə aktualdır. Perspektivli tədqiqatlarda identifikasiyanın yaxşılaşdırılması
üçün multimodal biometrik texnologiyalardan istifadə edilir, belə ki, nəzarət bir çox biometrik
əlamətlərə görə həyata keçirilir, bu da icazə verilməmiş giriş cəhdlərinin qarşısını almağa da icazə
verir (3,səh.217).
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Резюме
Магерремова Марал Адил кызы
Работа посвящена исследованию проблем безопасности биометрических данных. В
результате исследования были изучены различные биометрические технологии для
обеспечения безопасности. В то же время были определены области применения,
преимущества и недостатки биометрических информационных технологий.
Summary
Maharramova Maral Adil
The work is devoted to the study of the security problems of biometric data. As a result of the study,
various biometric technologies were studied to ensure safety. At the same time, areas of application,
advantages and disadvantages of biometric information technologies were identified.
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İDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİNDƏ BİLİKLƏR BAZASININ GENERASİYASI ÜÇÜN
PROQRAM MODULLARININ İŞLƏNMƏSİ
Açar sözlər: proqram komponentlərinin avtomatlaşdırılmış işlənməsi, intellektual sistemlər,
konseptual model, biliklər bazası, modelərin çevrilməsi
Ключевые
слова:
автоматизация разработки программных компонентов,
интеллектуальная система, концептуальная модель, база знаний, трансформация моделей
Keywords: automation of software components development, intelligent system,
conceptual model, knowledge base, model transformation
İntellektual sistemlərin(İS) və onların proqram komponentlərinin (həmçinin BB formalaşmasının
altsistemlərinin) işlənməsi effektivliyinin artırılması problemi aktualdır. Lakin bütövlükdə
konseptual modellərin transformasiyası əsasında biliklər bazasınin(BB) avtomatlaşdırılmış işini
təmin edən İS proqram komponentlərinin işlənib hazırlanmasını dəstəkləmək üçün texnologiyaların
(yanaşmanın) yaradılması probleminin həlli ayrıca tədqiqatların aparılmasını tələb edir [1,səh.37].
Bununla bağlı işin əsas məqsədi konseptual modellərin transformasiyası əsasında BB-nin
formalaşması üçün nəzərdə tutulan proqram konseptlərinin yaradılması prosesinin avtomatlaşdırılmasına dair yanaşmanın işlənib hazırlanması və yanaşmanın veb-istiqamətli proqram sistemi
formasında reallaşmasıdır. Nəzərdə tutulur ki verilmiş sistem konseptual modellərin elementlərinin
transformasiyası yolu ilə müəyyən biliyi təsvir edən dildə (BTD) BB kodunun sintezini
(qenerasiyasını) təmin etməklə yanaşı, bu prosesin xüsusi vizualizasiya vasitələrindən istifadə
etməklə BB-nin müştərək (kollektiv) layihələndirməsini də təmin etməlidir.
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Yanaşma konsepsiyası. Tətbiq sahələrinin konseptual modellərinin transformasiyası yolu ilə
BB formalaşmasını təmin edən İS proqram komponentlərinin yaranması prosesinin
avtomatlaşdırılması üçün işlənmiş yanaşmanın əsas elementləri:
 transformasiya modelini əhatə edən ümumiləşdirilmiş proqram komponentinin modeli
 mövzu istiqamətli deklarativ dil – Transformation Model Representation Language (TMRL)
transformasiya modelinin təqdim olunması və saxlanılması üçün nəzərdə tutulub.
 veb-təyinatlı proqram sisteminin və onun əsas elementlərinin konseptual arxitekturası
(quruluşu)
Yanaşmanın proqram təminatı üçün əlavələrin (prilojeniya) veb-istiqamətli işlənmə
prinsiplərindən istifadə etmək təklif olunur. Baxılan veb-istiqamətli proqram sisteminin və tərkibinə
yeni proqram komponentlərin əlavə olunması və genişlənmək qabiliyyəti onun özəl xüsusiyyətidir.Bu
proqram komponentləri konseptual modellərin fərqli formatlarının analizi və importunu həmçinin
müxtəlif BTD-də BB kodunun generasiyasını təmin edir. Bu sistem həm də xüsusi qarşılıqlı əlaqələr
interfeysi təqdim edir. Onun köməyi ilə xarici proqram vasitələri konseptual modellərin importu və
onların əsasında BB prototipinin əldə olunması üçün müvafiq proqram komponentlərinə müraciət edə
bilər
Ümumiləşdirilmiş (standart) proqram komponentlərinin modeli.Proqram komponentlərinin
işlənməsinin effektivliyini artırmaq üçün aşağıda təqdim olunan ümumiləşdirilmiş proqram
komponentinin orijinal modelindən istifadə etmək təklif olunur:
MTPC= < MT,AIN,CGOUT,I >
(1)
burada MT – transformasiya modeli; AIN – giriş modellərinin analizatoru (pasper); CGOUT çıxış modellərinin generatoru, I – xarici İS qarşılıqlı əlaqə interfeysidir.
𝑂𝑁𝑇
Eyni zamanda:
𝐴𝐼𝑁 =< 𝐴𝐶𝑀
𝐼𝑁 , 𝐴𝐼𝑁 >
𝐶𝑀
burada 𝐴𝐼𝑁 - XML formatında təqdim olunan giriş konseptual modellərin analizatoru; 𝐴𝑂𝑁𝑇
𝐼𝑁 ontologiya şəklində təqdim olunmuş giriş konseptual modellərin analizatorudur.
𝑂𝑁𝑇
𝐶𝐿𝐼𝑃𝑆−𝐾𝐵
𝑂𝑊𝐿−𝐾𝐵
𝐶𝐺𝑂𝑈𝑇 =< 𝐶𝐺𝑂𝑈𝑇
, 𝐶𝐺𝑂𝑈𝑇
, 𝐶𝐺𝑂𝑈𝑇
>
𝑂𝑁𝑇
𝐶𝐿𝐼𝑃𝑆−𝐾𝐵
burada 𝐶𝐺𝑂𝑈𝑇
– ontologiyanın çıxış modelinin generatorudur; 𝐶𝐺𝑂𝑈𝑇
−BTD CLIPS-də
𝑂𝑊𝐿−𝐾𝐵
BB kodunun generatorudur, 𝐶𝐺𝑂𝑈𝑇
−BTD OWL-də BB kodunun generatorudur.
Proqram komponentlərinin yaradılması metodunun əsas prinsipləri aşağıdakılardır(2,səh.4):
 Ümumi istifadə üçün nəzərdə tutulan modellərin (məsələn QVT, ATL və s.) ixtisaslaşdırılmış
transformasiya dillərindən istifadə etmədən ilkin konseptual modelin metamodelinin elementlərinin
məqsədli BB metamodelinin elementlərinə transformasiyası (uyğunluq) qaydalarının vizual quruluşu;
 Transformasiya qaydalarının XSD – strukturların analizi əsasında vizual qurulması prosesi
üçün giriş metamodel elementlərinin avtomatik ayrılması
 Metamodellərin elementlərinin predmet təyinatlı deklorativ dildən (TMRL) istifadə etməklə
uyğunluq qaydalarının təqdim olunması və saxlanılması.
Proqram sisteminin konseptual arxitekturası (quruluşu). Təklif olunan texnologiyanın
proqram təminatını reallaşdırmaq üçün əsas funksional elementləri və onların qarşılıqlı əlaqəsini
təsvir edən veb-istiqamətli proqram sisteminin konseptual arxitekturası (quruluşu) işlənib
hazırlanmışdır. Veb-istiqamətli proqram sisteminin konseptual arxitekturası (quruluşu) elementlərin
tərkibi və növləri, həmçinin fəaliyyətinin prinsipial özəllikləri də daxil olmaqla onun strukturunu
təsvir etməyə imkan yaradır. Sistemin əsas səviyyələri (hissələri) aşağıdakılardır:
 Informasiya səviyyəsi – proqram sisteminin xidməti məlumatını saxlamaq üçün nəzərdə
tutulan və altsistemlər tərəfindən (sistem və tətbiqi səviyyədə) həm öz fəaliyyətinin təmini, həm də
BB-nin avtomatlaşdırılmış işlənmə məsələlərinin həlli üçün istifadə olunan bütün informasiya
resurslarını əks etdirir.
 Sistem səviyyəsi – həm istifadəçinin veb-istiqamətli proqram sistemi ilə baza əlaqələrini, həm
xarici proqram sistemləri ilə (İS) interfeysi təmin edən, həmçinin nümunə proqram komponentinin
əsasında tətbiqi proqram komponenti yaratmaq üçün təqdim edən istifadəçinin təklif etdiyi bütün
altsistemlərin toplusudur.
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 Tətbiqi səviyyə - konseptual modellərin transformasiyası yolu ilə BB-nin avtomatik sintezini
təmin edən istifadəçi tərəfindən işlənmiş proqram komponentlərinin toplusudur.
Nəticə.Tədqiqat işində konseptual (informasiya) modellərin transformasiyası yolu ilə CLİPS və ya
OWL-də təqdim olunmuş və BB kodunun avtomatik formalaşması üçün nəzərdə tutulan İS proqram
komponentlərinin avtomatlaşdırılmış işlənməsinə yanaşma (texnologiya) təklif olunur.
Ədəbiyyat
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Питер, 2000. 384 с.
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Созданию программных компонентов генерации баз знаний в управляющих систем
Основную сложность при разработке интеллектуальных систем представляет этап
формирования баз знаний. Эффективность данного этапа может быть повышена путем
трансформации концептуальных моделей, построенных при помощи различных программных
средств онтологического моделирования или CASE- средств, в код баз знаний,
представленных на определенном языке представления знаний.
Summary
Manafova Hayala Idris
Concept of approach to creating software components of generation of knowledge bases in
control systems
The main problem in designing of intelligent systems is the stage of creating knowledge bases/
the efficiency of this stage can be improved by the transformation of conceptual (information) models
into program codes of knowledge bases/ in turn the conceptual models can be created with the aid of
different CASE tools or software for cognitive and ontological modeling; knowledge bases can be
represented by the specific knowledge representation languages.

Nəsirova Şəbnəm Sadıq qızı
Mingəçevir Dövlət Universiteti
SMART KART VƏ ONUN ÜSTÜNLÜKLƏRİ
Açar sözlər: smart kart, card reader, mikroçip, yaddaş kartı, mikroprosessor, kriptoqrafik
Ключевые слова: смарт-карта, кард-рейдер, микрочип, карта памяти,
микропроцессор, криптография
Key words: smart card, card reader, microchip, memory card, microprocessor, cryptography
Qloballaşma prosesində informasiya texnologiyalarının sürətli inkişaf etdiyi bir dövrdə bir çox
sahələr elektron və rəqəmsal mühitlə əvəz olunmaqdadır. Bu məqsədləsmart kartın sxemi və onun
işləmə prinsipinin təhlili aktualdır. Təqdim olunmuş işdəsmart kartın sxemi və onun işləmə prinsipi
geniş təhlil olunmuş, mikroçip tipinə görə smart kartların növləri araşdırılmışdır.
"Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafı üçün İKT üzrə
MilliStrategiya"da maddənin bir bəndi birbaşa (elektron) ödəmə sistemlərinin inkişafı,
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təkmilləşdirilməsi və dunya ödəmə sisteminə inteqrasiyasına həsr olunmuşdur. Məlumdurki, birbaşa
(elektron) ödəmə sistemləri İKT-nin inkişafından sonra meydana gəlmişdir [1]
Keçən əsrin əvvəllərində müəssisə və təşkilatlarda maliyyə hesablama əməliyyatları fiziki
formada mövcud sənədlərin daşınması şəklində həyata keçirilirdi. Ancaq hazırda informasiya və
kompüter texnologiyalarının yüksək sürətlə inkişafı bu prosesi daha da təkmilləşdirdi. Belə ki, təşkilat
və müəssisələrdə, hətta insanların sosial həyatında ödənişlər elektron – nağd və nağdsız hesablaşma
formalarında reallaşdırılır. Bu məqsədlə, dünya təcrübəsinə əsaslanaraq Azərbaycanda da müasir
elektron ödəmə sisteminin inkişafı üçün “Mərkəzləşdirilmiş Milli Ödəmə” informasiya sistemi
yaradıldı. Bu sistem ödəmələri online mərkəzləşdirilmiş elektron abonent bazalarına müraciət
etməklə həyata keçirir. “Mərkəzləşdirilmiş Milli Ödəmə” informasiya sisteminin əsas məqsədi
müasir elektron ödəmə sisteminin tətbiqi və kütləviləşdirilməsidir. Bu, ölkədə kart ödənişlərinin
inkişaf etdirilməsi və milli ödəniş sisteminin tam formalaşdırılması üçün yeni infrastrukturun – “Milli
Kart Prosessinq Mərkəzi”nin yaradılmasına səbəb oldu. Mərkəz 18-dən çox bankın idarəçiliyinə və
istifadəsinə verilərək hazırda ölkədaxili və ölkədənkənar nağdsız ödənişlər sisteminin imkanlarından
istifadə etməyə şərait yaradır.
Qeyd edək ki, ölkədə elektron ödənişlərin sadələşdirilməsi və asanlaşdırılması məqsədilə
hesablaşmalarda şəffaflığın təmin edilməsi və maliyyə əməliyyatlarının bank vasitəsilə həyata
keçirilməsi “Milli Kart Prosessinq Mərkəzi”nin üzərinə düşür. Elektron ödənişlər, əsasən plastik və
smart kartlarla həyata keçirilir. Bu kartlar pul dövriyyəsinin həcmini artırmaqla bankların kapital
ehtiyatlarının güclənməsinə təkan verir. Bu da bankların aktivlərinin artmasına, gəlirlilik səviyyəsinin
yüksəlməsinə və ən önəmlisi ucuz kredit qaynaqlarının əldə edilməsinə şərait yaradır.
Smart kart – daxilində mikroçip yerləşmiş plastik kart növüdür [1, 12 s.]. Bu mikroçip nəinki
ödəmə proseslərini həyata keçirir, hətta vətəndaşlara kartdan elektron şəxsiyyət vəsiqəsi kimi istifadə
etməyə imkan verir. Smart kartın sxemi şəkil 1-də təsvir olunmuşdur.

Şəkil 1. Smart kart sxemi
Smart kartların istifadə prinsipi çox rahat və başa düşüləndir. Belə ki, istifadəçi bank vasitəsilə
mövcud hesabı açır və smart kartı əldə edir. Daha sonra karta "şərti pul" yüklənir. Şərti pul alış-veriş
zamanı "Card Reader" qurğusunun köməyilə oxunaraq kartdan satıcının hesabına transfer olunur və
"şərti pul" "əsas pul"la əvəz olunur.
Mikroçip tipinə, məlumatın oxunmasına və təyinat sahəsinə görə smart kartların müxtəlif
növləri vardır [2]. Mikroçiplərin tipinə görə smart kartların aşağıdakı növləri var:
1. yaddaş kartı;
2. mikroprosessor;
3. kriptoqrafik.
Yaddaş kartları– informasiyanın saxlanması üçün nəzərdə tutulmuş kartlardır. Yaddaşın
tipindən asılı olaraq bu kartlar vasitəsilə yalnız oxuma (ROM yaddaş), birdəfəlik yazma (PROM
yaddaş) və ya təkrar yazma( EEPROM yaddaş) əməliyyatlarını yerinə yetirmək mümkündür, oxumaq
imkanı isə, təbii olaraq, sərhədsizdir.
Mikroprosessor kartları –prinsipinə görə yaddaş kartlarıdırlar, lakin bu kartların girişi
məhdudlaşdırma imkanları kifayət qədər böyükdür.
Kriptoqrafik kartlar – yaddaş tutumu vacib olmayan müxtəlif formalı mikroprosessor kartları
şəklində təqdim olunur. Bu kartlar istehsalçı firmadan asılı olaraq ya kiçik yaddaşa, ya da heç bir
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yaddaş tutumuna malik olmur. Bu kartların əsas tətbiq sahəsi kriptoqrafik açar, elektron imza, hətta
informasiyanın şifrələnməsində bir başa iştrak etməsidir.
Smart kartın əsas üstün cəhəti onun təhlükəsiz, sürətli və ağıllı, funksional (çoxistiqamətli) və
mobil olmasıdır. Bundan əlavə istifadəçinin yerləşdiyi coğrafi məkandan asılı olmayaraq elektron
xidmətdən istifadənin mümkünlüyü kartın kütləviləşməsini artırır.
Beləliklə, nağdsız ödəmə vəsaitləri təhlükəsizlik baxımından əhəmiyyətlidir [3]. Belə ki, qeyrinağd əməliyyatları pulların oğurlanması, vətəndaşların əmanətlərinin əlindən alınması kimi halların
qarşısını alır, inflyasiyanın həddini xeyli azaldır.
Ədəbiyyat
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Резюме
Насирова Шабнам Садиг кызы
Смарт-карта и ее приоритети
С быстрыми развитием информационных технологий в процессе глобализации многие
области заменяются электронными и цифровыми сферами. С это целю анализ схема смарткарта и ее рабочий принцип актуален. В представленнмы работе схема смарт-карты и ее
рабочий хорошо анализировано и основе тип микрочипа исследованы типы смарт.
Summary
Nasirova Shabnam Sadig
Smart card and its priorities
With the rapid development of information technology in the process of globalization, many
areas are being replaced by electronic and digital environments. To this end, the analysis of the smart
card scheme and its operation is relevant. In the presented work the scheme of smart card and its
operation are widely described, the types of smart cards accordig to microchip type are investigated.
Nağıyeva Nigar Kərim qızı
Naxçıvan Universiteti
TƏHSİL WEB SAYTLARININ KEYFİYYƏTİNİN ARAŞDIRILMASI
Açar sözlər: internet texnologiyası, Təhsil saytları, Təhsil saytlarının keyfiyyəti, Elektron təhsil
Ключевые слова: интернет-технологии, образовательные сайты, качество
образовательных сайтов, электронное обучение
Key words: internet technology, Educational sites, Quality of educational sites, E-learning
1990-cı illərdə fəaliyyətə başlayan İnternet, elmi tədqiqatlardan tutmuş ticarətə qədər, distant
təhsildən sənətə qədər demək olar ki, bütün sahələrdə geniş yayılmışdır. Bu yenilik qısa müddətdə
məktəb rəhbərləri və müəllimlərin diqqətini çəkmişdir. Virtual ünsiyyətin inkişafı tələbələr üçün
müxtəlif sahələrdə bir çox üstünlüklər yaratdı. (1, səh 45-47).
İnternetdən bir tədris vasitəsi kimi istifadə etmək mümkündür. Təhsil məlumatlarını orada
yerləşən bütün növ məlumatlar arasında yerləşdirmək və istənilən vaxt bu məlumatları bütün
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dünyadakı müəllim və tələbələrə ötürmək mümkündür. (2, səh 62-64) Buna şübhə yoxdur ki, internet
təlimi kökündən dəyişməkdədir. Bu dəyişikliyin ölçüləri və formaları zamanla məlum olmaqdadır.
İnternet vasitəsilə məktəblər və digər təhsil müəssisələri arasında məlumat mübadiləsi aparılır.
24 saat ərzində daim yenilənən bir təlim və məlumat mənbəyinin sizin ixtiyarınızda olmasını
düşünmək mükəmməldir. Müəllimlər, idarəçilər və valideynlər Web səhifələrin həm məktəb
idarəçiliyində, həm də səmərəli tədris və müxtəlif sahələrdə şagird nailiyyətlərinin artırılmasında
mühüm rol oynayacağını bilirlər. İnternetdəki bu yeni ünsiyyət forması məktəb rəhbərliyini,
müəllimlərin işini, tədris təcrübələrini və bütövlükdə məktəb mədəniyyətini dəyişdirir.
Təhsil veb saytları 90-ci illərdən etibarən qurulmağa başladı. O zaman saytın elementləri tam
aşkarlanmamışdı. Sayt məsuliyyətlisi, konstruktiv, dəstəkçisi yox idi. Bu, yalnız könüllülərin işi ilə
başladı. Hal-hazırda təhsil veb saytlarının keyfiyyəti, səhifə xüsusiyyətləri, bağlantıları, yeniləməsi
və təklif etdiyi bir çox imkanlar daim inkişaf və rəqabətdədir.
Xüsusilə, təhsil veb saytlarının məzmunu - bütün şagirdlərə, müəllimlərə və valideynlərə
müraciət etməkdə həm məzmun baxımından zəngin olmalıdır, həm də hər cür zərərli məlumatlara
nəzarət edilməlidir. Lazımsız bağlantılar əvəzinə faydalı kitabxanalara, təhsil saytlarına, dərs
planlarına və materiallara bağlantılar verilməlidir.
Bəzi təhsil veb saytları texnoloji üstünlük və estetik görünüşdən çox səhifə məzmununa
əhəmiyyət verir. Bir çox təhsil veb saytı “bir nəfərlik göstəri” (3,səh 101-103) kimi görünür. Təhsil
veb saytlarının hazırlanmasına kömək edəcək bir çox sayt və layihə var (4, səh 72-73).
Önümüzdəki illərdə məlumat texnologiyalarının yayılması və istifadəsini öyrətməkdən daha
çox təhsil və tədris mühitində effektiv istifadəsi təmin ediləcəkdir (5, səh 91-92). Hər bir fəaliyyət
növünün, o cümlədən təhsil sahəsindəki fəaliyyətlərin elektron mühitə köçürüldüyü bir dünyada
elektron təhsil, e-learning və e-tədris kimi anlayışlar milyonlarla faydalı tətbiq ilə əhatə olunacaqdır.
İnformatika sahəsindəki hər bir inkişafdan təhsildə səmərəli istifadə ediləcəkdir.
Ədəbiyyat
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Резюме
Нагиева Нигяр Карим кызы
Исследование качества веб сайтов образования
В связи с становлением интернет технологии важным разделом образовательного
процесса, сегодня увеличилась потребность эффективным привлекающим веб сайтам.
В развитии общества высшие учебные заведения имеют решающую роль и они
необходимы для заполнения сайтов высшего образования.
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Образовательные сайты должны дать информацию для будущих и существующих
студентов, факультетов и выпускников. Они должны включить информационные формы,
упрощающие разбирательства любой информации, а это очень трудное дело. Цель этих
разбирательств изучить много литературы для уделения внимания на тему и указать
значение сайтов высшего образования. Статья имеет огромное значение для анализа значение
веб сайтов высших учебных заведений и для их успешного использования.
Summary
Nagiyeva Nigar Karim
Research of educational websites quality
Nowadays the need for higher education institutions to a have a reliable, effective and
attractive web presence is increasing as online technology is becoming an important part of the
educational process. The higher education institutions play a vital role in the development of a society
while higher education websites have many roles to fill. They need to provide information for
prospective students, current students, Faculty and alumni. They often need to include reams of
information in a way that makes everything easy to explore and it’s a great challenge. The purpose
of this research is to highlight some points, which will show the importance of higher education
websites where we have studied lots of literature to be more focused on the topic and conducted a
survey to evaluate the usability of two websites. The paper will be helpful for the higher authorities
and the web developers to analyze the significance of the website of higher education institutes and
its usability.
Nəcəfov Həsən Tağı oğlu
Naxçıvan Universiteti
TEXNOLOJİ VƏ KORPORATİV KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ İDARƏETMƏ
SİSTEMLƏRİ
Açar sözlər: texnoloji korporativ kompüter şəbəkələri, məlumat mübadiləsi həcmi, yaradılmış
məlumat, telemexaniki kompleks
Key words: technological corporate computer networks, information exchange, generated data,
telemechanical complex
Ключевые слова: технологические корпоративные компьютерные сети, обмен
информацией, генерируемые данные, телемеханический комплекс
İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrdə texnoloji
kompüter şəbəkələri adlandırılan sənaye şəbəkələri də sürətlə inkişaf etməkdədir və bu şəbəkələr
korporativ şəbəkələrlə inteqrasiyaya girmədən fəaliyyət göstərə bilmir. Məlumdur ki, Korporativ
şəbəkələrlə sənaye şəbəkələri arasında aktiv informasiya mübadiləsi baş verir, İP və digər protokollar
sürətlə tətbiq edilir. Bu da istehsalçıların real vaxt masştabında uzaqdan qoşulmaqla istehsalatın idarə
edilməsinə, istehsal prosesinə nəzarəti həyata keçirməyə imkan yaratmışdır. İstehsalın müasir
idarəetmə sistemlərinin strukturu da çoxsəviyyəli olmaqla bir çox hallarda texnoloji kompüter
şəbəkəsindən və korporativ şəbəkələrinin inteqrasiyasından ibarətdir. İdarəetmənin strukturunda bir
çox hallarda qlobal internet şəbəkəsindən istifadə edilir.
Qeyd etmək lazımdır ki, neft mədənləri üçün yaradılan diaqnostika və idarəetmə sistemləri
keçən əsrin 30-40-cı illərindən başlayaraq telemexaniki komplekslər kimi yaradılmağa başlamışdır
(1, səh 63). Telemexaniki sistemlər yerinə yetirdikləri funksiyalara, ötürülən informasiyalara görə
aşağıdakı kimi sistemləşdirilə bilər:
 Teleidarə, ayrı ayrı qurğuların, istehsal komplekslərinin idarə edilməsi;
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 Telesiqnalizasiya, məsafədən obyektlərin vəziyyətinə nəzarət;
 Teleölçü, məsafədən ayrı ayrı kəmiyyətlərin (cərəyan şiddəti, gərginlik, təzyiq, temperatur,
sürət) ala biləcəkləri qiymətlərə nəzarət;
 İstehsalat obyektlərinin işi haqqında ədədi və ya digər məlumatların məsafədən verilənlər
şəklində ötürülməsi;
 Adı çəkilən və ya çəkilməyən xüsusiyyətlərin müəyyən birləşməsi və ya kombinasiyalarının
bir telemexaniki sistemdə birləşməsi;
Beləliklə hər bir telemexaniki
sistemlər məlumatı informasiya mənbəyindən icra
mexanizmlərinə, informasiyanın işlənməsi mexanizmlərinə ötürən vasitələrə malik olduğundan buna
informasiya ötürən sistem kimi də baxmaq olar. Bu sitemlərdə ümumi şəkildə desək informasiyanın
ötürülmə məlumat mənbəyi, məlumatdan siqnal formalaşdıran kodlaşdırıcı qurğular, siqnalların
rabitə xətləri ilə ötürülməsinin asanlığını təmin edən ötürücü modulyator, siqnalı ilkin formasına
çevirən qəbuledici demodulyator kim qurğular vardır. Bu sistemlərin müasir inkişafı SCADA
sistemlərinin və texnoloji korporativ kompüter şəbəkələrinin yaranmasına gətirib çıxartmışdır (2).
SCADA sistemləri uzaqdan idarə etmə sistemləri olaraq əsasən aşağıdakı idarəetmə
rejimlərini təmin edə bilər:
- Dünyanın istənilən nöqtəsindən İnternet vasitəsi ilə istismar heyəti ilə müxtəlif dillərdə
interfeysi təmin etməklə real vaxt masştabında (on line) avadanlıqların işinə nəzarətin təmin edilməsi;
- Sistemə qoşulmuş avadanlıqların işinin idarə edilməsi, rejim parametrlərinin on line
dəyişdirilməsi;
- Qurğuların iş rejimlərinin, texnoloji rejim parametrlərinin redaktə edilməsi;
Sistemin iş alqoritmi istismar heyətinin təyin etdiyi ardıcıllıqla və proqram təminatında verilmiş
alqoritmlərə uyğun olaraq məlumatların toplanmasını, arxivləşdirilməsini, indikasiyasını, ilkin
işlənməsini və yenidən işlənməsini nəzərdə tutur.
SCADA sistemləri tətbiq edildikləri texniki avadanlıqlar və ya texnoloji proseslər üçün
müxtəlif funksiyaları yerinə yetirə bilir.
Həm telemexaniki sistemlər, həm SCADA sistemlər, həm də onların inkişafı nəticəsində
yaranan texnoloji Korporativ Kompüter şəbəkələrinin analizi göstərit ki, bu şəbəkələrin bir sıra daxili
və inteqrasiya problemləri mövcuddur (3, səh 28-45).
Müasir dövrdə Texnoloji korporativ kompüter şəbəkələrinin (TKŞ) əsas xüsusiyyətlərindən biri
şəbəkədə yaranan və şəbəkənin rabitə xətləri ilə ötürülən məlumatların həcminin sürətlə artmasıdır.
Şəbəkə daxili trafikin belə sürətli artımı TKŞ-lərin daxili problemlərini şərtləndirən əsas mənbələrdən
biri kimi qiymətləndirilməlidir. TKŞ-lərin prototipləri olan SCADA sistemlərinin inkişafı da bu
nəticəyə gəlməyə əsas verir (4). Sənayenin müxtəlif sahələrində istehsal, texnoloji proseslər üçün
nəzarət, diaqnostika və idarəetmə sistemləri kimi yaradılan telemexaniki və SCADA sistemləri öz
inkişafları nəticəsində Texnoloji Korporativ Kompüter şəbəkələrinə çevrilmişlər. Həm sənayenin
ehtiyacları üçün yaradılan telemexaniki və ya texnoloji şəbəkələr, həm də korporativ şəbəkələr
yarandıqları vaxtdan şəbəkədə sürətin, informasiyanın həcminin artmasından yaranan problemlərlə
üzləşmişlər. Zəruri olaraq şəbəkəyə yeni-yeni qurğuların daxil edilməsi, informasiyanın işlənməsi
üçün getdikcə informasiya texnologiyalarının yaratdığı daha çoxsaylı metod və alqoritmlərin tətbiqi
nəticəsində proqram təminatı vasitəsi ilə yaradılan informasiyanın həcmi daha da artmaqdadır.
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Резюме
Naджaфов Гacaн Таги оглы
Системы управления в технологических и корпоративных компьютерных сетях
В статье исследованы примеры технологических компьютерных сетей и объективно
указано, что эти сети теперь стали частью корпоративных компьютерных сетей, которые
выполняют больше организационных, технических и управленческих функций. Была
систематизированная и дана информация о телемеханических системах. Анализ как
телемеханических систем, так и систем SCADA и технологических корпоративных
компьютерных сетей, появившихся в результате их развития, показывает, что у этих сетей есть
ряд внутренних проблем и проблем интеграции.
Summary
Najafov Hasan Tagi
Control systems in technological and corporate computer networks
The article investigated examples of technological computer networks and objectively stated
that these networks have now become part of corporate computer networks that perform more
organizational, technical and managerial functions. Information on telemechanical systems was
given and systematized. An analysis of both telemechanical systems and SCADA systems and
technological corporate computer networks that emerged as a result of their development shows that
these networks have a number of internal problems and integration problems.
Рустамова Нармин Закир кызы
Азербайджанская государственная морская академия
ТЕОРИЯ НАДЕЖНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СУДОСТРОЕНИИ
Ключевые слова: надежность, проектирование, отказ, конструкция, спрос, потенциал,
вероятность
Açar sözlər: etibarlıq, layihəndirilmə, imtina, konstruksiya, tələb, potensial, ehtimal
Key words: reliability, design, structure, failure, demand, capability, probability
PACS: 47.47.35.+I, 47.47.85.Dh, 02.02.50.Cw
Сегодня в судопроектировании основным принципом является: «Судно получит
повреждения, если приложенная нагрузка будет превышать придел прочности судна». Это
простая, но мрачная реальность и аксиома. После того, как судно получило повреждения,
безопасность судна будет поставлена под угрозу, тогда на карту будут поставлены жизни
экипажа и собственность владельца (судно и груз). Наш принцип: «Систематизированное
определение и оптимизация предела прочности исключит вероятность превышения
приложенной нагрузки на судно».
В проектировании наука и техника значительно продвинулись вперед, однако все еще
существуют неизученные аспекты в силах, воздействующих на судно, и в напряжениях в
конструкциях корпуса. Исходя из изложенного, разработчик конструкции корпуса должен
проектировать конструкцию очень тщательно, основываясь на обновленных знаниях.
Фактически современные корпусные конструкции спроектированы с использованием правил
классификационного общества, однако, исследования показывают, что правила не на 100%
совершенны. Инженер должен сделать все возможное и не возможное в проекте для создания
надежной конструкции. Рассмотрим, как же можно поддерживать безопасность и надежность
224

Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika
Elmi Konfransının Materialları: 2 cilddə, I c.

İnformatika və avtomatika

корабля с учетом приложенных сил и прочности самого корабля. Существует три важных
процесса в проектировании конструкции корпуса:
1. Оценка приложенных сил.
2. Прочностной расчет, осуществляемый с приложением этих сил к конструкции корпуса.
3. Сравнивание полученных результатов с допустимыми значениями.
Для обеспечения безопасности и надежности судна важно достичь высокой точности в
этих трех значениях.
При проектировании конструкций судов приложенная сила делится на две части:
статические нагрузки, которые являются разницей между весом и плавучестью, и
динамические нагрузки, такие как переменные силы (пульсирующие силы) и ударные силы от
волн. Практика показывает, что статические нагрузки могут быть рассчитаны с достаточной
точностью, но динамические трудно оценить, ввиду того, что они имеют много вариаций в
зависимости и в том числе от географического района и сезона.
Допустимые пределы могут быть определены в случае обычных судов, для которых
накоплен прошлый опыт, путем сравнения результатов прочностных расчетов для
предполагаемых приложенных сил с данными о повреждении судна, находящегося в
эксплуатации. Это и есть эмпирически надежное проектирование [1, стр. 4].
Для новых типов кораблей и для специальных кораблей, которые не имеют истории
повреждений, эмпирический метод не может быть применен. Считаем, что в этом случае
требуется проведение прочностных расчетов с применением максимально точной оценки
приложенных сил и определения допустимого предела на основе свойств используемых
материалов и теории механики разрушения. Такое проектирование можно определить как
теоретически надежное проектирование. Таким образом, теоретически надежная конструкция
должна быть направлена на поддержание надежности путем сбора данных о статистических
параметрах и теоретического расчета вероятностей отказов для множества их типов.
При наличии эксплуатационного опыта можно считать, что «система эмпирической
вероятности отказа конструкции» соответствует эмпирически надежному проекту, а при его
отсутствии «система теоретической вероятности отказа конструкции» будет соответствовать
теоретически надежному проекту.
Тогда вероятность отказа может быть получена с учетом характера распределения
приложенных сил и прочности конструкции. Как показано на рисунке, если функции
плотности вероятности приложенных сил D (в дальнейшем спрос) и прочности конструкции
C (в дальнейшем потенциал) задаются с горизонтальной осью, указывающей Напряжение X,
вероятность отказа определяется следующим уравнением:
∞
∞
𝑃𝑓 = ∫0 𝑄𝑑 {𝑋}𝑃𝑐 {𝑋}𝑑𝑋 = ∫0 (1 − 𝑄𝑐 {𝑋})𝑃𝑑 {𝑋}𝑑𝑋 ,
где 𝑃𝑑 {𝑋} - Функция плотности вероятности спроса
𝑃𝑐 {𝑋} - Функция плотности вероятности потенциала
𝑄𝑑 {𝑋} - Вероятность спроса превосходящего некое значение
𝑄𝑐 {𝑋} - Вероятность потенциала превосходящего некое значение
Как известно, 𝑃𝑓 можно приблизительно оценить по пересекающейся площади 𝑃𝑑 {𝑋} и
𝑃𝑐 {𝑋} на рисунке [3, стр. 108].
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Рис. Вероятность отказа конструкции
Чтобы уменьшить вероятность отказа конструкции, будет эффективным уменьшить
область перекрытия кривой D (спрос) и кривой C (потенциал) на рисунке. Для этого есть два
способа, первый состоит в том, чтобы иметь большее соотношение между средними
значениями C и D, которое называется запасом прочности [2, стр 18], а второй - сделать обе
кривые более четкими, что означает более точную оценку спроса и более точный контроль
потенциала. В настоящее время большинство требований классификационных обществ
основаны на первом способе достижения надежной конструкции, а именно на повышении
запаса прочности. Однако наша научная цель направлена на достижение более точных
значений и на глубокое изучение спроса и потенциала что в значительной степени
оптимизирует конструкцию и в свою очередь повлияет, как на надежность и долговечность
конструкции, так и на экономические аспекты в судостроении. Таким образом считаем, что
изучение спроса и потенциала требует системного, комплексного подхода и должно
начинаться с самого начала проектирования. Для этого предлагается вновь разработанная
методика и последовательность в судопроектировании, которая будет неразрывно связанна с
последующим мониторингом судна в эксплуатации, где теоретическое надежное
проектирование будет переходить в эмпирическое надежное проектирование.
Литература
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Xülasə
Rüstəmova Nəmin Zakir qızı
Gəmiqayırmada etibarlı layihəndirilmə nəzəriyyəsi
Etibarlı layihəndirilmə, gəmiqayırma sektorında vacib bir aspektlərdən biridir, bu da gəminin
nəzərdə tutulmuş funksiyasını müəyyən bir müddət ərzində müəyyən şərtlərdə uğurluqla yerinə
yetirmə ehtimalını təmin edir. Dəqiq tələb və potensial təyin edərək etibarlı layihəndirilmənin
araşdırılması gövdə tikintisi və istismarı zamanı xərcləri azaltmaqla gövdə konstruksiyasını
optimallaşdırmağa imkan verəcəkdir.
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Summary
Rustamova Namin Zakir
The theory of reliable design in shipbuilding
Reliable design is one of the important aspect in shipbuilding which provides the probability that
a vessel will perform its intended function for a designated period of time without failure under
specified conditions. Determining the exact demand and capability will optimize the hull design,
thereby increasing the reliability of the structure, as well as reducing costs in the construction and
maintenance of the vessel.
Səlimova Mehriban Rəşid qızı
Sumqayıt Dövlət Universiteti
OBYEKTYÖNLÜ PROQRAMLAŞDIRMA DİLİNİN TƏTBİQİ İLƏ MULTİAGENT
SİSTEMLƏRİN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİNİN BƏZİ ASPEKTLƏRİ
Açar sözlər: unifikasiyalı modelləşdirmə dili, agent, multiagent sistem, arxitektura, reaktiv
agent, avtonom agent
Ключевые слова: унифицированный язык моделирования, агент, многоагентная
система, архитектура, реактивный агент, автономный агент
Keywords: unified modeling language, agent, multi-agent system, architecture, reactive
agent, autonomous agent
Proqram agentləri (PA) texnologiyaları son illər süni intellekt və informasiya texnologiyaları
sahəsinin ən vacib və aktual konsepsiyalarından birini təmsil edir ki, bu da mürəkkəb kompüter
sistemlərinin konseptualizasiya və qurulma üsullarını əsaslı olaraq dəyişir.
Multiagent sistemlər (MAS) – bir-birləri ilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərə bilən agentlər
çoxluğundan ibarət olan sistemdir.
Agentyönlü sistemlərin (AYS) qurulmasında iki yanaşmanı fərqləndirmək olar: vahid
avtonom agentin realizasiyası və ya MAS-in işlənməsi [1, səh.180].
Avtonom agent yalnız istifadəçi ilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərir və agentyönlü
proqramlar çərçivəsində lazım olan bütün funksional imkanları həyata keçirir. Buna qarşı
MAS – biliklərə əsaslanan və müəyyən mühitlərdə fəaliyyət qabiliyyətinə malik olan, eyni
zamanda bir-birilə müəyyən münasibətlərdə və qarşılıqlı təsirdə olan, müəyyən tapşırıqları
formalaşdıran,
fərdi və birgə fəaliyyətlər toplusuna malik olan ayrı-ayrı altsistemlərin
(agentlərin) birləşməsi kimi qurulur [2, səh.104].
Agentlərin
proqramlaşdırılması üçün OYP-nin müxtəlif dillərindən istifadə etmək
olar. Lakin daha çox JAVA dilindən istifadə olunur. Burada agent-obyektdir və bu
xüsusiyyətinə görə bir sıra fərqliliyə malikdir. Aktiv olmaq üçün agent Java dilinin istənilən
obyekti kimi daxili hadisələr ardıcıllığına malik obyekt olmalıdır.
Mühitin analizi nəticəsində Java dilində agentin yaranan tipik hadisələr ardıcıllığının
dövrünün proqram kodu aşağıdakı kimidir:
Environment e; // mühitin vəziyyəti
RuleSet r; //qaydalar yığını
while (true) { state = senseEnvironment(e); //mühiti qiymətləndirmək
a = chooseAction(state, r); //hərəkəti seçmək
e.applyAction(a); //hərəkəti yerinə yetirmək }
Bu dövri proses sonsuzdur və agentin davamlılığını təmin edir.
Obyekt şəklində realizə olunan agent üçün avtonomluq obyektin bütün metodlarının qapalı elan
olunması yolu ilə həyata keçirilir. Onda agent yalnız özü öz metodlarını çağıra bilər və başqa heç bir
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agent onu məqsədlərindən uzaq heç bir hərəkət etməyə məcbur edə bilməz. Digər agentlər belə
agentlə mühitdə hadisələri və mesajları dolayı generasiyaetmə yolu ilə əlaqə yaradır ki, həmin agent
bu ünsiyyəti qəbul edə və cavab verə bilər.
İşdə əsasən agentlərin başa düşülməsini və yaradılmasını asanlaşdıran UML sinfinin diaqramlarının köməyi ilə tipik agent arxitekturalarının (reaktiv və BDİ-arxitektura) layihələndirilməsinə
baxılır.
Qeyd edək ki, reaktiv agentlər – mühitin vəziyyəti haqda informasiyanı saxlamır, hədəf qurma
bacarığı yoxdur, sadəcə cari qəbuletməyə “ƏGƏR-ONDA” qaydalar tipinə uyğun olaraq cav verir.
Agent sinfinin run( ) –metodu agentin cari davranış metodları və ətraf mühitin vəziyyətləri ilə
təyin olunan hərəkətləri yerinə yetirir. OYP-də obyektlər kolleksiyası getAction() hərəkət seçimi
funksiyasının proqram kodunu dəyişmədən davranış metodlarını əlavə etməyə və silməyə imkan
verir, bu zaman davranış metodları siyahısına baxmaq üçün interfeysdən istifadə etmək olar.
BDİ-agent arxitekturası tələb-arzu-inam (belief-desire-intention, BDİ) modeli əsasında
qurulmuşdur. Qeyd edək ki, arzu, tələb və inam uyğun olaraq onun vəziyəytini, məqsəd və planlarını
şərh edə bilər. İnam özündə şübhəni (inanıram ki, A tapşırığını yerinə yetirə bilərəm), digər agentlərin
imkanlarına inamı (Mən inanıram ki, B agenti “C” tapşırığını yerinə yetirə bilər) və ətraf mühit
haqqında təsəvvürləri (mənim sensorlarım əsasında güman edirəm ki, mən divarın 3 m
yaxınlığındayam) saxlayır. Tələb o vaxta kimi qorunur ki, onlar yerinə yetirilmir və ya onların
qurulması mümkünsüz olsun.
Növbəti proqram kodu BDİ-agent proqramının iki əsas dövrünü izah edir. a, B, D və İ dəyişənləri
uyğun olaraq agenti, onun inam, arzu və tələblərini təmsil edir:
Agent::run() {
Environment e; e.run(); //ətraf mühitin obyektinin işə salınması
while(true) {
I = a.getBestIntention();
if (I.execute(a)) //əgər tələb yerinə yeririlibsə
a.D.remove(I.goal); //arzunu aradan qaldırmaq
} }
Beləliklə, UML dilinin diaqramlarının əsas növlərini və onların MAS-in işlənməsi zamanı
müxtəlif aspektlərin təsvirində tətbiq imkanlarını təhlil edərkən, belə nəticəyə gəlmək olur ki,
layihələndirmənin obyektyönlü metodologiyasına əsaslanmaqla MAS-ın layihələndirilməsi rahat
yerinə yetirilir, MAS-ın işlənməsi prosesinin formalaşmasına imkan verir, həmçinin MAS-in
reallaşdırılması üçün zəruri olan müxtəlif prosesləri birləşdirir [3, səh. 75].
Hazırda MAS-ların layihələndirilməsinin ümumi metodologiyası olmadığından yuxarıda
deyilənlərin əsasında aşağıdakı nəticəyə gəlmək olur ki, UML dilinin istifadəsi ilə reallaşan və
obyektyönlü layihələndirmə metodologiyasına əsaslanmaqla proqram agentlərinin işlənməsi bu
yanaşmadan istifadəni aktuallaşdırır .
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Резюме
Салимова Мехрибан Рашид кызы
Некоторые аспекты проектирования многоагентных систем с внедрением
унифицированного языка моделирования
Проанализировано поведение агентов, изучено взаимодействие агентов в структуре
многоагентных систем. Рассмотрены правила взаимодействия протоколов взаимодействия
агентов с использованием языка унифицированного моделирования.
Summary
Salimova Mehriban Rashid
Some aspects of desıgn of multıagent systems wıth the ıntroductıon of unıfıed modelıng
language
The behavior of agents is analyzed, the interaction of agents in the structure of multi-agent
systems is studied. The rules of interaction of agents interaction protocols using the language of
unified modeling are considered.
Зейналабдыева Ирада Самед кызы
Сумгаитcкий государственный университет
ПРОДУКЦИОННАЯ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СРАБАТЫВАНИЕ ПЕРЕХОДОВ
И ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИИ НЕЧЕТКИХ МОДЕЛЕЙ
Açar sözlər: modelləşdirmə, qeyri-səlis Petri şəbəkəsi, produksiya qaydaları, hazır məhsul
Ключевые слова: моделирование, нечеткие Сети Петри, продукционные правило,
заготовки
Keywords: modeling, fuzzy Petri nets, production rules, blanks
При моделировании и управлении сложных систем различных предметных областей,
требуется оперативный учет множества часто противоречивых факторов. К ним в первую
очередь следует отнести[1, стр.116,2,стр.137]: сложные параллельно-последовательное
взаимодействие элементов объекта; нечеткий характер взаимодействующих динамических
процессов и пространства их состояний; значительная сложность реализуемых задач;
значительный удельный вес человеческого фактора, который во многом определяет качество
и уровень современных решений.
Перспективным направлением в данном случае является применение математического
аппарата теории сетей Петри (СП) и их различное расширение. В связи с этим, в
представленной работе разработана нечеткая модель управления параллельно
функционирующих производственных модулей в системе механообработки.
Одним из преимуществнечетких СП является их использование для наглядного
представления правил нечетких продукций и выполнения на их основе вывода нечетких
заключений [3, стр.350]. В этом случае используется следующая интерпретация позиции и
переходов нечетких СП. Правило нечеткой продукции вида «ПРАВИЛО: ЕСЛИ А ТО В»
представляется как некоторой переход 𝑡𝑗 ∈ 𝑇 нечетких СП, при этом условию А этого правила
соответствует входная позиция 𝑝𝑖 ∈ 𝑃 этого перехода 𝑡𝑗 , а заключению –выходная позиция
𝑝𝑖 ∈ 𝑃 этого перехода 𝑡𝑗 .
Срабатывание переходов и изменение состояний нечетких СП определяется следующими
правилами.
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ПРАВИЛА 1:

ЕСЛИ складе есть заготовки И входных накопителей устройства 1 И
устройств 2 И устройств 3 отсутствует заготовки, ТО следует
выполнить транспортировки заготовки из склада к входных
накопителей устройств 1, устройств 2, устройств 3;

ПРАВИЛА 2:

ЕСЛИ входном накопителе устройств 1 имеется заготовка, И
устройств 1 свободно И ПР1 свободно, ТО следует выполнить
загрузки устройств 1;

ПРАВИЛА 3:

ЕСЛИ входном накопителе устройств 2 имеется заготовка, И
устройств 2 свободно, И ПР2 свободно, ТО следует выполнить
загрузки устройств 2;

ПРАВИЛА 4:

ЕСЛИ входном накопителе устройств 3 имеется заготовка, И
устройств 3 свободно, И ПР3 свободно, ТО следует выполнить
загрузки устройств 3;

ПРАВИЛА 5:

ЕСЛИ устройств 1 закончил выполнение операции над заготовкой,
И ПР1 свободно, ТО следует выполнить разгрузки устройств 1;

ПРАВИЛА 6:

ЕСЛИ устройств 2 закончил выполнение операции над заготовки,
И ПР2 свободно, ТО следует выполнить разгрузки устройств 2;

ПРАВИЛА 7:

ЕСЛИ устройств 3 закончил выполнение операции над заготовки,
И ПР3 свободно, ТО следует выполнить разгрузки устройств 3;

ПРАВИЛА 8:

ЕСЛИ выходном накопителе устройств 1 имеется обработанный
деталь, ТО следует выполнить транспортировки обработанный
деталь из выхода устройств 1 к склад изделий;

ПРАВИЛА 9:

ЕСЛИ выходном накопителе устройства 2 имеется обработанный
деталь, ТО следует выполнить транспортировки обработанный
деталь из выхода устройств 2 к склад изделий;

ПРАВИЛА 10:

ЕСЛИ выходном накопителе устройства 3 имеется обработанный
деталь, ТО следует выполнить транспортировки обработанный
деталь из выхода устройства 3 к склад изделий.

Таким образом созданная продукционная правила полностью описывает параллельно
функционирующих производственных моделей.
Ədəbiyyat
1. Ахмедов М.А., Мустафаев В.А. Моделирование динамических взаимодействующих
процессов с применением стохастических и нечетких сетей Петри. // Электронное
моделирование, том 35, №4, Киев, 2013, с.109-121.
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Xülasə
Zeynalabdıyeva İradə Səməd qızı
Qeyri-səlis modelin vəziyyət və keçidlər ardıcıllığının
təyini üçün produksiya qaydaları
Mürəkkəb sistemlərin modelləşdirilməsi və idarə edilməsi zamanı obyektlərin elementlərinin
bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsini təmin etmək asan məsələ deyil. Paralellik, dinamiklik, qarşılıqlı əlaqə
yazılan produksiya qaydalarında özünü tam göstərməlidir. Keçidlərin baş verməsi, qeyri-səlis Petri
şəbəkəsində vəziyyət dəyişkənliyi produksiya qaydaları ilə təsvir olunaraq, paralel işləyən istehsal
modullarının qeyri-səlis idarə modeli təsvir olunmuşdur.
Summary
Zeynalabdiyeva İrada Samad
Production rules determining operation of transition and state chages of fuzzy models
When modeling and managing system-based systems, we do not explicitly recommend that
all the elements are different. Parallelism, dynamism, and dementia are the only differences between
the equations. The overriding of the proportions, the odd condition in the network of Petri is explained
by the transmitters, and the model is described by a parallel control module.
Zeynallı Eldar Əlisadiq oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
KLASTER ANALİZİ ƏSASINDA VERİLƏNLƏRİN TƏHLİLİ
Açar sözlər: ümumi Daxili Məhsul (ÜDM), Klasterləşmə
Ключевые слова: валовой Внутренний Продукт (ВВП), Кластеризация
Keywords: gross Domestic Product (GDP), Clustering
Klaster analizi elm və texnikanın müxtəlif sahələrində planlaşdırmada, proqnozlaşdırmada
geniş istifadə olunur, o cümlədən verilənlərin intellektual analizini aparmağa imkan verir. Ekspert
biliyi çatışmadıqda klaster analizi üsullarının istifadəsi problem analitiklərin diqqət mərkəzində olan
aktual problemlərdəndir. Bu tezisdə klaster analizi əsasında böyük verilənlərin emalı məsələsinə
baxılır. Belə ki, ilkin verilənlər olaraq çoxsaylı ölkələrin ümumdaxili məhsulunun qiyməti istifadə
olunur. Klaster analizi əsasında Avropa ölkələrinin ümümdaxili məhsulunun (ÜDM) analizi
məsələsinə baxılır. Verilənlər İnternet resurslarından Python proqramlaşdırma dili əsasında yazılan
proqram vasitəsilə seçilir. Verilənlər filtrasiya edildikdən sonra klasterləşmə K-means üsulu ilə
aparılır. Yaradılan proqram vasitəsi Avropa ölkələrində ÜDM-in artım tempini interaktiv müşahidə
etməyə və ölkələri qruplaşdırmağa, xəritədə vizual olaraq görməyə imkan verir.
İşdə əsas məqsəd 2007-2017 – ci illər üçün Avropa ölkələrində ümumi daxili məhsulun
(ÜDM) çox faktorlu (müxtəlif mənbələrdən daxil olan, müxtəlif tipli verilənləri əhatə edən) zaman
sırasını özündə saxlayan böyük verilənlər bazasında olan verilənlərin analizinin vacib problem
olduğunu göstərməkdir. Belə bazanın analizi, onlardan biliklərin əldə edilməsi mürəkkəb məsələ
olub, yalnız proqramlaşdırma vasitəsilə həll oluna bilən məsələdir. ÜDM-in qiymətlərindən yeni
biliklərin əldə olunması UDM zaman sırasına klasterterləşdirmə üsulu tətbiq etməklə mümkündür.
Bunun üçün verilənlər eyni tip verilənlərə xüsusi prosedurlar vasitəsilə çevrilmişdir.
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Bu işdə istifadə olunan çox faktorlu, müxtəlif tipli verilənləri əhatə edən zaman sıraları
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının saytında olan və hər il yenilənən, dünya ölkələrinin ÜDM
məlumatlarını özündə saxlayan məlumat toplusunu əhatə edir, lakin belə zaman sıraları klaster
analizi üçün birbaşa istifadə edilə bilməz. Çünki ÜDM son məhsul və xidmətlərin pul dəyərini ölçür'
(1, səh.48) və bu hər bir ölkədə dəyərcə müxtəlifdir. Bu tərifin mübahisəli olmasına baxmayaraq,
son məhsullar hazırda istehsal olunan, mübadilə edilən və istehlak edilən bütün mallardır (2, səh.98).
Beləliklə, ÜDM hər bir ölkənin iqtisadi göstəricisidir (3, səh.300). Beynəlxalq müqayisə apara bilmək
üçün hər bir ölkənin məlumatları ümumi bir valyutaya çevrilməlidir. Məzənnə, hər iki ölkədə eyni
miqdarda mal və xidmətlər almaq üçün bir ölkənin valyutasının başqa bir ölkənin valyutasına
çevrildiyi alıcılıq qabiliyyəti ilə müəyyən edilir (4,səh.650). Buna görə də verilənlər struktur-təsvir
baxımından eyni tipə və dəyər baxımından bir ölçü vahidinə gətirilməlidir. Bu tip məlumatın analizi,
təmizlənməsi və klasterizasiya prosesləri Python proqramlaşdırma dili, eləcə də, dilin Pandas,
Numpy, Matplotlib, Sklearn paketlərindən istifadə edilməklə aparılmışdır. Prosesi qısa olaraq
aşağıdakı formada göstərmək olar:
İlk oncə Şəkil 1. – də göstərildiyi kimi məlumat linkdən yüklənir və məlumat çərçivəsi
(Dataframe) formasına gətirilir. Daha sonra isə df.head() funksiyasının köməyilə məlumat
toplusunun ilk 5 sətrinə baxa bilirərik. Bu bizə həm də məlumatın strukturu ilə(Şəkil 1) tanış olmağa
imkan verir.

Şəkil 1. Məlumatın strukturu
Şəkil 2. – də məlumatın ilkin quruluşuna aid bir nümunə verilmişdir. Göründüyü kimi burada
olan bəzi məlumat sütunları izafi informasiya malik sütünlardır.

Şəkil 2. İlkin verilənlərin fraqmenti
Analiz məqsədilə verilənlər “təmizlənməlidir”. Təmizlənmə dedikdə lazımsız sütünların
silinməsilə birlikdə boş xanaların düzgün əvəzlənməsi, ehtiyac olduqda isə xanaya aid sətrin silinməsi
nəzərdə tutulur. Təmizlənmə aparıldıqdan sonra Avropa ölkələrindən ÜDM ən yuxarı olan 5 ölkənin
ÜDM dəyişməsini Şəkil 3. – dəki kimi görə bilərik.

Şəkil 3. ÜDM dəyişməsi
Bütün zəzuri proseslərdən sonra əldə edilən məlumat strukturuna K-Means klasterizasiya
alqoritmi tətbiq edilib. Bu üsul orta kvadratik xətanın minmallaşdırılmasına əsaslanır və hesablamalar
aşağıdakı düsturdan istifadə ilə aparılır.
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n

Y    ( x  k )2 ,
k 1 xSk

Burada n –klasterlərin sayı, S k -alınan klasterlər, k=1, 2, ...n ,  k -x vektorlarının
klasterlərində çəkisidir. Alınan nəticə Şəkil 4-də və сədvəldə verilmişdir.

Sk

Şəkil 4. K-Means klasterizasiya alqoritmi ilə əldə edilən nəticə
Cədvəl
Klasterlərin mərkəzləri və ÜDM-in qiymətlər
Ölkələr
Klaster
UDM qiyməti ($)
Almaniya
1
93186250000000
Fransa
1
67245490000000
Birləşmiş Krallıq
1
66670740000000
İtalya
1
54125340000000
İspaniya
2
31139260000000
Ədəbiyyat
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2.England, R.W. (1998). Measurement of social well-being: alternatives to gross domestic product.
Ecological Economics, 25(1), 89-103.
3.Mazumdar, K. (2000). Causal flow between human well-being and per capita real gross domestic
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Резюме
Зейналлы Элдар Алисадиг оглы
Анализ данных на основе кластерного анализа
Тезис посвящен анализу ВВП. Получены кластеры из данных с использованием метода kmean кластеризации многомерных временных рядов валового внутреннего продукта (ВВП)
160 стран в 1970 - 2010 годах. Наконец определены пять правил или пять кластеров, с
помощью программного обеспечения Python.Это свидетельствует о том, что многие страны
классифицируются с использованием пяти правил, полученных с помощью k-средств с
фиксированными порог для ВВП в анализируемом году.
Summary
Zeyynali Eldar Alisadig
Data analysis based on cluster analysis
The thesis is devoted the analysis of GDP . The clusters extracted from the data by using kmeans clustering method of the multivariate time series of gross domestic products (GDP) per capita
of 160 countries in the years 1970 to 2010. Finally, five rules or five clusters are defined using Python
software. This indicates that many countries are classified using five rules obtained using k-means
with a fixed threshold for GDP in the analyzed year.
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Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
MÜASİR ŞƏRAİTDƏ MÜƏSSİSƏ VƏ TƏSƏRRÜFATLARDA İNNOVASİYA
FƏALİYYƏTİNİN FORMALAŞMASI XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Açar sözlər: innovasiya, müəssisə, marketiq tədqiqatı, idarəetmə sistemi, rəqabət, yeni məhsul
Ключевые слова: инновация, предприятии,
маркетинговое
исследование,
организационное система, соперничество, новый продукт
Key words: an innovation, the enterprise, marketing research, organizational system, the
rivalry, a new product
Mövcud rəqabət şəraitində müəssisə və təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətiənin təşkili və inkişafı
istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi öz problem və çətinlikləri ilə xarakterizə olunur. Belə ciddi
vəziyyətin aradan qaldırılması elmi-texniki tərəqqinin və innovasiya fəaliyyətinin nəticələrindən
mütəmadi istifadə ilə əsaslı şəkildə bağlıdır. Belə ki, artıq innovasiya fəaliyyətinə sərf olunan vəsait
özünü istər makro səviyyədə, istərsə də mikro səviyyədə müsbət baxımından doğrultmaqdadır [1].
Xüsusilə, müəssisə səviyyəsində bu tədbirlər fəaliyyətin müasir tələblər baxımdan inkişafına təkan
verməklə, bazardakı mövqeyin qorunmasına və və genişlənməsinə öz təsirini göstərir. Hazırki
şəraitdə hər bir müəssisənin, təsərrüfat subyektinin özünəməxsus cəbedicilik amili olmalıdır ki, bu da
öz növbəsində investisiya cəlbində, bazar mühitində möhkəmlənməsində önəmli rol oynayır. Məhz
bu amil daim innovasiya yönümlü olmaqla, təkmilliyə, rəqabət qabiliyyətinə meylliliyi ilə xarakterizə
olunmalıdır. Müasir dünya bazarında istehsal olunan məhsulların göstərilən xidmətlərin tərkibində
innovasiya yönümlü qoyluşlar durmadan artmaqdadır.
İnnovasiyanın məqsədinə, mahiyyətinə nəzər salsaq, onu aşağıdakı kimi səciyyələndirmək
məqsədəuyğundur: innovasiya inkişafda olan kompleks proseslərin təşkili, onun nəticələrinin tətbiqi,
müəssisələrin fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq, rəqabət qabiliyyətinini yüksəltmək üçün
investisiyalar cəlb etmək, yeni ideyaların, ixtiraların formalaşmasına yardım etmək, yüksək ixtisaslı
və peşəkar idarəetmə və kadr heyyətni hazırlamaqdır. İnnovasiya anlyışına və fəaliyyətinə başqa
yanaşmalar da mövcuddur [2, s.84]. Bütün bu yanaşmalar istər sosial-iqtisadi inkişaf, istərsə də
müəssisələrin fəaliyyətinin təşkili baxımından elmi-texniki tərəqqinin yüksəlişi, sağlam rəqabət
şəraitində müasir standartlara cavab verən yeni mə hsul istehsalı (xidmət), innovasiyalı cəmiyyətin
qurulması və s. ilə üzvü surətdə bağlıdır. Bütün bu amilləri nəzərə alaraq, belə qənaətə gəlmək olar
ki, innovasiya yalnız istehsala yönəldilən vəsaitlər deyil, o həm də müasir ixtira, elmi və intelektual
nailiyyətlər nəticəsində yeni məhsul istehsal olunması, əvvəlki məhsulun keyfiyyət tələblərinin
təkmilləşdirilməsi ilə əldə edilən mənfəəti artıran obyekt kimi də xarakterizə edilməlidir.
Elmi-texniki tərəqqiyə, yeniliyə elmi biliklərin, ixtiraların və ideyaların formalaşmasını əks
etdirən zəruri bir proses kimi də yanaşmaq məqsədəuyğundur. Belə ki müvafiq dəyişiklik və
yeniliklər istehlakçıların artan tələblərini təmin edən məhsulların bazara çıxışında mühüm rol oynayır
[3, s.92]. Bu yanaşmada elmi-texniki yeniliyi iki istiqamət üzrə səciyyələndirmək mümkündür.
Birinci yanaşma, əsasən məhsulun yeniliyi, təkmilləşməyə meylliyini əks etdirir. İnnovasiya daha
çox yeni hazır məhsul istehsalı prosesini və onun yaranmasını müəyyəyyən edir. Mövcud istiqamətdə
istehlakçının mövqeyi ilə istehsalçının mövqeyi arasında əlaqə kifayət qədər zəif olur, vaxt itkisi
özünü göstərir, bir növ bazarın tələbinə uyğun məhsul istehsalı dövrü müəyyən qədər uzanması ilə
nəzərə çarpır. İkinci yanaşmada. məhsul istehsalı özü-özlüyündə son məqsəd kimi götürülmür, o
ancaq istehlakçının tələbini ödəyən vasitə hesab olunur. İkinci yanaşmaya görə, elmi-texniki tərəqqi,
yenilik, innovasiya prosessi elmi-texniki biliklərin və onunla bağlı vasitələrin istehlakçının artan
tələblərinin ödənməsinə sərf olunan birbaşa təsir vasitəsi kimi qiymətləndirilir. Məhz bu baxımdan
yeni məhsul bir növ müasir texnologiyaların, yeniliklərin daşayıcısı qismində çıxış edir, o müvafiq
təkmilliklə, inkişafla bazarda artan tələbin əlaqələndiricisinə çevrilir.
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Müəssisə səviyyəsində innovasiyalar birincisi, bazar strukturunda istehlakçıların artan və dəyişən
tələblərini ödəmək qabiliyyətinə malik olmalıdırlar. İkincisi, innovasiyalar mürəkkəb bir proses olub,
onlar istər iqtisadi, sosial, istərsə də struktur xüsusiyyətinə görə elmi-texniki cəhətdən daim inkişafa
meylli olması ilə səciyyələnməlidir. Üçüncüsü, innovasiyalar yeniliyin daha tez praktikida tətbiqinin
meylliyi ilə fərqlənir. Dördüncüsü, innovasiyaların tətbiqi özlüyündə iqtisadi, sosial, texniki və
ekoloji effekti xarakterizə etməlidir. İnnovasiyaların tətbiqinin son nəticəsi elmi və praktiki xarakterli
dəqiq meylliyiliyi ilə seçilir və o texniki, sosial və iqtisadi xarakterli mürəkkəb bir prosesi əks etdirir.
İnnovasiya prosesinin təşkili amili özlüyündə bu prosesi icra etmək üçün elmi biliklərin, yüksək
mütəxəssis təcrübəsinin olmasını zəruriləşdirir. Belə ki, mövcud yanaşma bu prosesin və davamlılığın
əlaqəliliyini xarakterizə edərək, innovasiyaların, yönümlü tədbirlərin aydınlaşmasına yardım
etməklə, ideyaların, ixtiraların və ya yeniliyin konkret məhsulda, texnologiyayda, xidmətdə
təcəssümünə səbəb olub, onların praktiki tətbiqinə geniş yol açır. İnnovasiya prosesi bazarda tələb
olunan məhsulun, texnologiyanın və xidmətin meydana çıxması ilə bağlıdır və bütün bunların
alınması üçün zəruri mühitin yaradılması əsas şərtdir. Belə ki, innovasiyanın məqsədi, zərurəti,
istiqaməti və tempi onun fəaliyyəti üçün mühüm rol oynayan sosial-iqtisadi mühitin formalaşma və
inkişaf səviyyəsindən ciddi şəkildə asılıdır. Məhz bu baxımdan innovasiyalar həqiqətən də istər
müəssisə, istərsə də dövlət miqyasında sosial-iqtisadi inkişafın yüksəlişi ilə düz mütənasiblik təşkil
edir. Müəssisə və təsərrüfatların maliyyə vəziyyətinin, iqtisadi göstəricilərinin stabilləşməsində və
möhkəmlənməsində innovasiya amilinin təsiri zəruridir. Müasir müəssisə, təsərrüfat subyekti rəqabət
mühitində inovasiya fəaliyyətinə üz tutmadan bazar şəraitində uzun müddət davam gətirə bilməz,
istehlakçıların dəyişən və artan təlblərin yerinə yetirmək iqtidarında olmaz.
Ədəbiyyat
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Резюме
Агаев Юсиф Ариз оглы
Особенности формирования инновационной деятельности на предприятиях и в
хозяйствах в современных условиях
В тезисе исследуются характер и пути формирования инновационной деятельности в
предприятиях. Кроме того, рассматриваются возможности организации этих деятельностей в
предприятиях и ее развитие.
Summary
Aqayev Yusif Ariz
Features of formation of innovative activity in enterprises and farms in modern conditions
In thesis clause character and a way formation of innovative activity in the enterprises are
investigated. Besides it is considered opportunities of the organization of these of activity in the
enterprises and its developments.

235

Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika
Elmi Konfransının Materialları: 2 cilddə, I c .

İqtisadiyyat

Ağakişiyev Zaur İsa oğlu
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
ÖLKƏNİN VALYUTA SİYASƏTİNİN İGTİSADİ PROSESLƏRƏ TƏSİRİNİN
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Açar sözlər: valyuta siyasəti, valyuta ehtiyatları, xarici valyutada köçürmələr, diskont siyasəti
Ключевые слова: валютная политика, валютные резервы, валютные переводы,
дисконтная политика
Key words: currency policy, currency reserves, transfers in foreign currency, discount policy
Valyuta siyasəti iqtisadi siyasətin mühüm tərkib hissəsidir və onun çoxtərəfli məqsədlərinin
yerinə yetirilməsinə, yəni güclü iqtisadi inkisafın təmin edilməsinə, issizlik və inflyasiyanın
artmasının dayandırılmasına, ödənis balansı müvazinətinin dəstəklənməsinə yönəldilir. Valyuta
siyasəti dövlətin cari və strateji məqsədlərinə uygun olaraq ümumdünya təsərrüfat əlaqələri
sistemində iqtisadiyyatin daxili və xarici dinamik müvazinətini təmin etmək, beynəlxalq valyuta və
digər iqtisadi münasibətləri həyata keçirmək üçün tətbiq olunan əmliyyatların məcmusudur. Valyuta
siyasətinin həyata keçirilməsində əsas məqsədlərdən biri dövlətin öz milli valyutasının məzənnəsinin
sabitliyini qorumaqdır.
Cari ildə Mərkəzi Bank özünün pul-məzənnə siyasətini əlverişli beynəlxalq konyunktur, profisitli
tədiyə balansı və strateji valyuta ehtiyatlarının artması şəraitində həyata keçirmişdir. 2019-cu ilin I
yarısında xarici ticarət balansında müsbət saldo olmuş, ixracın artımı monetar qızıl çıxılmaqla qeyrineft idxalının artım tempini üstələmişdir. Xarici sektor göstəricilərinin yaxşılaşması valyuta
bazarında tələb-təklif nisbətinə təsir göstərən başlıca amil olmuşdur.
2019-cu ilin I yarımilliyinin sonuna ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 49 mlrd. ABŞ dolları təşkil
etmişdir ki, bu da 33 aylıq mal və xidmət idxalına kifayət edir (2018-ci ilin yekunu üzrə tədiyə balansı
göstəriciləri götürülməklə).
I yarımillikdə qeyri-nağd valyuta bazarında aparılmış əməliyyatların həcmi 12.1 mlrd. ABŞ
dollar ekvivalentində 2 olmuşdur. Dövr ərzində qeyri-nağd valyuta bazarında əməliyyatların 81.4%i ABŞ dollarında, 18.6%-i digər valyutalarda aparılmışdır.
Qeyri-nağd valyuta əməliyyatlarının 34.4%-i banklararası valyuta bazarında (BVB), 65.6%-i isə
bankdaxili valyuta bazarında (BDVB) reallaşdırılmışdır.
Banklar tərəfindən nağd xarici valyutanın alqı-satqısı üzrə aparılmış əməliyyatların həcmi
hesabat dövründə 2.7 mlrd. ABŞ dolları ekvivalentində olmuşdur. Bunun 2.1 mlrd. dollarını və ya
77.8%-ni ABŞ dolları ilə aparılmış əməliyyatlar təşkil etmişdir.
Dövr ərzində Mərkəzi Bankda Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF)
valyuta satışlarının həyata keçirilməsi üzrə hərracların təşkili davam etdirilmişdir. Valyuta hərracları
həftədə iki dəfə keçirilmiş, hər bir hərracın parametrləri haqqında məlumatlar hərrac başlamazdan
əvvəl “Bloomberg” terminalı vasitəsilə bazar iştirakçılarına elan edilmişdir. 2019-cu ilin 6 ayında
Mərkəzi Bankda ümumilikdə 50 valyuta hərracı keçirilmişdir.
Valyuta tənzimlənməsi haqqında qanun hər bir dövlətdə mövcuddur və dövlətin valyuta
siyasətinin əsas vəziyyətini əks etdirir. Bu zaman qanunvericilik tərəfindən valyuta məhdudlaşdırılmaları, daha doğrusu valyuta və digər valyuta dəyərləri ilə əməliyyatlarda məhdudlaşdırılmalar təyin
edilə bilər. Bu məhdudlaşdırılmalar isə sərhəddən kənara pul köçürmələri, kapital çıxarımı və əcnəbi
valyuta ilə srəbəst ticarətə qadağa qoyulmanı əhatə edə bilər.
Azərbaycan Respublikasının rezidentlərinin xarici valyutada, habelə qeyri‐ rezidentlərin milli
və xarici valyutada əməliyyatlarının aparılması Qaydaları təkmilləşdirilmiş və Bank hesabı
açılmadan Azərbaycan Respublikasının daxilində və Azərbaycan Respublikasından kənara xarici
valyutada pul köçürmələri yalnız rezident və qeyri‐rezident fiziki şəxslər tərəfindən aparılmaqla
limitlər tətbiq olunmuşdur. Rеzidеnt və qeyri‐rezident fiziki şəxs Azərbaycan Respublikasından
kənara bank hеsаbı аçmаdаn хаrici vаlyutа vəsаitlərini bir əməliyyаt günü ərzində 1000 (bir
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min) АBŞ dоllаrı, təqvim ayı ərzində isə 10000 (on min) АBŞ dоllаrı еkvivаlentinədək məbləğdə köçürə bilər. Fiziki şəxs olan rezidentlər Azərbaycan Respublikasına əvvəllər nağd şəkildə
gətirilmiş 50 (əlli) min ABŞ dolları ekvivalentinədək valyuta sərvətlərini onların gətirilməsini təsdiqləyən gömrük sənədləri əsasında Azərbaycan Respublikasından kənara köçürə bilərlər. Fiziki şəxs
olan rezidentlər Azərbaycan Respublikasına əvvəllər nağd şəkildə gətirilmiş valyuta sərvətlərindən
50 (əlli) min ABŞ dolları ekvivalentindən artıq məbləğdə valyuta sərvətlərini Azərbaycan
Respublikasından kənara köçürdükdə, valyuta gətirilən ölkənin müvafiq bank və ya digər kredit
təşkilatı tərəfindən bu vəsaitin ona nağd şəkildə verilməsini təsdiq edən arayış təqdim etməlidirlər.
Azərbaycan Respublikasından kənara bank hesablarından xarici valyutada köçürmələr isə
konkret təyinatı olmaqla qanunla müəyyənləşdrilimiş məqsədlərə ancaq köçürülə bilər. Azərbaycan
Respublikasından kənara bank hesablarından xarici valyutada köçürmələr aşağıdakı növ əməliyyatlar
üzrə aparılır:
-ödəniş malların idxalı ilə əlaqədar olduqda banka idxal müqaviləsi və ya ödənişin təyinatını,
məbləğini və idxal olunan mallar barədə məlumatı özündə əks etdirən bildiriş, hesab‐faktura və ya
digər sənədlər, həmçinin malların idxalını təsdiq edən gömrük bəyannaməsinin əsli (və ya rezident
və qeyri‐ rezident fiziki şəxslərin kommersiya və istehsal məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan
beynəlxalq poçt göndərişləri ilə göndərilən mallarla bağlı Ümumdünya Poçt İttifaqının aktlarında
nəzərdə tutulmuş müşayiətedici sənəd) təqdim edilir (bəyannamə elektron formada tərtib edildikdə,
bank hesabının sahibi həmin sənədin elektron formada əldə edilməsini təmin etməlidir);
-ödəniş idxal olunan xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqədar olduqda banka xidmətin göstərilməsi
üzrə müqavilə və ya ödənişin təyinatını, məbləğini və xidmətlər barədə məlumatı özündə əks etdirən
bildiriş, hesab‐faktura və ya digər sənədlər, həmçinin xidmətlərin göstərilməsini təsdiq edən sənədlər
(xidmətlərin qəbul edilməsini təsdiqləyən akt (nəqliyyat vasitələrinə respublikadan kənarda
xidmətlərin göstərilməsinə dair hesab‐faktura həmin xidmətlərin göstərildiyini təsdiq edən sənəd kimi
çıxış edə bilər) və ya digər sənəd) təqdim edilir;
Qeyd edilən idxal əməliyatlarında
qabaqcadan ödəniş aparıldıqda banka ödənişin
təyinatını, şərtlərini və məbləğini əks etdirən sənəd təqdim edilir. Bu zaman ödənişin aparıldığı
gündən 270 (iki yüz yetmiş) gün müddətində malların ölkəyə idxalını təsdiq edən gömrük
bəyannaməsi və ya idxal olunan xidmətlərin göstərilməsini təsdiq edən sənəd banka təqdim
olunmalıdır. Həmin müddət ərzində mallar idxal edilmədikdə, xidmətlər göstərilmədikdə və ya
qabaqcadan ödənilmiş məbləğ geri qaytarılmadıqda (xeyrinə qabaqcadan ödənişin edildiyi şəxs
və ya üçüncü şəxs tərəfindən) bank qabaqcadan ödəniş əməliyyatına dair bütün sənədləri
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 430.4‐cü maddəsində nəzərdə tutulmuş məsuliyyət tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün 5 (beş) iş günü ərzində Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına təqdim edir.
Valyuta siyasətinin aşağıdakı əsas formaları tətbiq olunur: Diskont siyasəti- mərkəzi bankın uçot
dərəcəsinin dəyişdirilməsi yolu ilə valyuta məzənnəsinin tənzimlənməsi; deviz siyasəti (valyuta müdaxiləsi) – valyuta bazarlarında tələb və təklifin tarazlaşdırılması məqsədilə mərkəzi bankın valyutaların alqı-satqısı əməliyyatlarında müntəzəm iştirakı; və onların müxtəlif növləri-valyuta ehtiyatlarının diversifikasiyası, valyuta məhdudiyyətləri–valyuta əməliyyatlarının inzibati tədbirlər və
qanunverici aktlarla qadağan olunması və ya limitləşdirilməsi ; valyutanın dönərlilik dərəcəsinin tənzimlənməsi, valyuta məzənnəsi rejimi, devalvasiya (milli valyutanın xarici valyutalara nisbətən məzən
nəsinin məqsədyönlü uçotlaşdırılması), revalvasiya (milli valyutanın məzənnəsinin qaldırılması).
Diskont (uçot) siyasəti-Mərkəzi Bank tərəfindən uçot faizinin dəyişdirilməsi hesabına valyuta
məzənnəsinin və tədiyyə balansının tənzimlənməsinə əsaslanır. Bunun nəticəsində ölkə daxilində
kapital ахınınа, pul kütləsinə, məcmu tələbə təsir etmək olur. Diskont siyasəti ölkədə kredit həcminə,
inflyasiya səviyyəsinə, tədiyyə balansı vəziyyətinə, valyuta məzənnəsinə və bütün bunların
nəticəsində iqtisadiyyata təsir göstərmək məqsədilə uçot dərəcəsinin rəsmi aşağı salınması və ya
yüksəldilməsi yolu ilə həyata keçirilir.Uçot dərəcəsinin dəyişdirilməsi milli iqtisadiyyatda faiz
dərəcələrinin ümumi səviyyəsinə təsir göstərir. Faiz dərəcələrinin enib qalxması ölkələr arasında
237

Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika
Elmi Konfransının Materialları: 2 cilddə, I c .

İqtisadiyyat

sərmayənin hərəkət istiqamətini müəyyən etmək son dərəcədə milli valyutaların məzənnələrinin
dəyişilməsinə gətirib çıxarır. Faiz dərəcələrinin rəsmi yüksəldilməsi pul kütləsi və kredit həcminin
məhdudlaşdırılması, tədiyə balansının yaxşılaşdırılması üçün xarici kapitalın (qisamüddətli) ölkəyə
ахınının stimullaşdırılması, valyuta ehtiyatlarının qorunmasi və valyuta məzənnəsinin dəstəklənməsi
məqsədini güdür. Uçot faizini azaldanda milli və xarici kapitalın çəkilməsi baş verir. Bu da tədiyyə
balansının saldosunu və milli valyutanın məzənnəsini aşağı salır. Müasir şəraitdə diskont siyasətinin
səmərəliliyi azalmışdır. Bu,hər şeydən əvvəl daxili və xarici məqsədlər arasında olan ziddiyətlərlə
əlaqədardır. Əgər faiz dərəcəsinin aşağı salınması hesabına rəqabətdə canlanma baş verirsə, bu tədiyə
balansına mənfi təsir edir(əgər kapitalın çəkilməsi baş verirsə) Tədiyə balansının yaxşılaşdırılması
məqsədilə uçot faizinin qaldırılması durğunluq dövründə ölkə iqtisadiyyatına mənfı təsir göstərir.
Diskont siyasətinin nəticə verməsi ölkəyə xarici kapitalın axmasından asılıdır.Lakin qeyri-sabitlik
şəraitində faiz dərəcələrinin aşağı və ya yuxarı qaldırılması heç də həmişə kapital hərəkətini müəyyən
etmir. Aparıcı dövlətlərin diskont siyasəti bəzən rəqib dövlətlərin vəziyyətinə mənfi təsir edir, çünki
onlar milli mənafeyə olub-olmamasından asılı olmayaraq, aparıcı dövlətlərin yeritdiyi siyasətə
uyğunlaşmağa məcbur olurlar.
Deviz siyasəti-dövlət orqanları tərəfindən valyuta bazarına müdaxilə etməklə xarici valyutaların
alınıb-satılması yolu ilə milli valyutanın məzənnəsinə təsir etmə üsuludur. Milli valyutanın
məzənnəsinin yüksəldilməsi məqsədi ilə Mərkəzi Bank xarici valyutanı satır, aşağı salmaq məqsədilə
isə milli valyutanı satır. Deviz siyasəti başlıca olaraq göstərilən valyuta müdaxiləsi şəklində, yəni
milli valyuta məzənnəsini tənzimləmək üçün xarici valyutanın alınıb-satılması əməliyyatları ilə
həyata keçirilir. Bu əməliyyatın əsas fəqləndirici cəhəti tətbiq edildiyi qisa müddət ərzində iri
miqyaslı olmasıdir.
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Резюме
Агакишиев Заур Иса оглы
Оценка влияния валютной политики на экономические процессы
Валютная политика является важной частью экономической политики и направлена на
достижение ее многосторонних целей, таких как обеспечение сильного экономического роста,
остановка инфляции и рост инфляции, а также поддержание платежного баланса. Денежнокредитная политика представляет собой набор свойств, используемых для поддержания
внутреннего и внешнего динамического баланса экономики в мировой экономической
системе, в соответствии с текущими и стратегическими целями государства, для реализации
международных валютных и других экономических отношений. Одной из основных целей
денежно-кредитной политики является поддержание стабильности собственной
национальной валюты государства.
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Summary
Agakishiyev Zaur Isa
Assessment of the impact of currency policy on economic processes
Currency policy is an important part of economic policy and is aimed at achieving its multilateral
goals, such as ensuring strong economic growth, stopping inflation and rising inflation, as well as
maintaining the balance of payments. Monetary policy is a set of properties used to maintain the
internal and external dynamic balance of the economy in the global economic system, in accordance
with the current and strategic goals of the state, for the implementation of international monetary and
other economic relations. One of the main objectives of monetary policy is to maintain the stability
of the state’s own national currency.
Allahverdiyeva Fəridə Vidadi qızı
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA NƏQLİYYAT SEKTORUNUN HÜQUQİ
TƏNZİMLƏNMƏSİ SİSTEMİNİN TƏHLİLİ
Açar sözlər: nəqliyyat sistemi, nəqliyyat sferasının hüquqi tənzimlənməsi, nəqliyyat daşımaları,
nəqliyyat strategiyası
Ключевые слова: транспорт, транспортная система, правовое регулирование
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Müasir dünyamızda gedən beynəlmiləşmə prosesi ilə əlaqədar olaraq nəqliyyat sektorunun
hüquqi tənzimlənməsi məsələsi hal-hazırki dövrdə aktuallıq kəsb edir. Belə ki, baş verən bu
proseslərin nəticəsi olaraq əsas hərəkətverici qüvvəsinin nəqliyyat kommunikasiyaları olduğu yeni
dünya iqtisadiyyatı formalaşır. Qloballaşmanın səbəb olduğu dünyanın iqtisadi xəritəsində baş verən
dəyişikliklər isə öz növbəsində dövlətin nəqliyyat sistemində islahatların aparılmasını, mövcud hüquq
normalarının effektivliyinin artırılması məqsədi ilə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsini zəruri edir.
Nəqliyyat ölkə iqtisadiyyatının ahəngdar fəaliyyətinin təşkilində, ölkənin müdafiə qüdrətinin
gücləndirilməsi və əhalinin artan həyat dinamikliyinin təmin edilməsində mühüm infrastruktur sahə
olaraq respublikanın ictimai həyatında əhəmiyyətli rol oynayır. Ölkədə nəqliyyatın effektiv və stabil
fəaliyyəti onun sosial-siyasi və iqtisadi sabitliyinin mövcud olmasının əsas amilidir. Nəqliyyat
kompleksi həmçinin, iqtisadiyyatın bütün sahələrində əlaqələndirici həlqə, sahələrarası sistem hesab
olunur. Nəqliyyat digər infrastruktur sahələri ilə yanaşı cəmiyyətin həyat fəaliyyətinin əsas baza
şərtlərini təmin etməklə sosial, iqtisadi və xarici siyasi məqsədlərə çatmaq üçün mühüm alətdir.
Nəqliyyatın dayanıqlı inkişafı iqtisadi məkanın vahidliyinin, əmtəə və xidmətlərin müstəqil
yerdəyişməsinin və iqtisadi fəaliyyətin azadlığının zəmanəti kimi çıxış edir. Ümumi istifadədə olan
dəmiryol, avtomobil, hava, su və boru kimi bütün nəqliyyat növlərini özündə birləşdirən nəqliyyat
sistemi dövlətin hərbi təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün zəruri maddi amili ifadə edir. Onun
fəaliyyətinin stabilliyi regionun iqtisadi təhlükəsizliyinin vacib şərti hesab olunur. Əhalinin həyat
fəaliyyətinin təmin olunmasında nəqliyyatın müstəsna rolunu nəzərə alaraq bu infrastruktur elementinin idarə olunması probleminə xüsusi həssaslıqla və məsuliyyətlə yanaşmaq lazımdır. [3. 216]
Ölkənin sosial-iqtisadi sisteminin dinamik inkişafı effektiv fəaliyyət göstərən nəqliyyat sistemi
olmadan mümkün deyildir. Belə ki, nəqliyyat sektorunda məhdudiyyətlərin və nəzarətin olmaması
çox ciddi neqativ nəticələrə səbəb ola bilər. Nəqliyyat sisteminin effektiv fəaliyyətinin təmin
olunması isə öz növbəsində bu sahənin hüquqi tənzimlənməsinin optimallaşdırılmasını, mövcud
normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsini, yeni qanunvericilik aktlarının qəbul edilməsi,
proqramların işlənib hazırlanmasını zəruri edir.
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Nəqliyyat sektorunun tənzimlənməsində normativ-hüquqi, iqtisadi və kompleks tənzimləmə
metodlarından istifadə olunur ki, kompleks metod həm normativ-hüquqi, həm də iqtisadi metodları
özündə birləşdirir.
Bununla yanaşı, normativ-hüquqi tənzimləmə metodu özü də təhlükəsizliyi təmin edən metodlar
və nəqliyyat xidmətləri bazarını tənzimləyən metodlar olmaqla 2 hissəyə bölünür. Təhlükəsizliyi
təmin edən metodlara yol hərəkəti qaydalarını, avtomobil nəqliyyatı haqqında, yüklərin və sərnişin
daşımaları qaydalarını, həmçinin ekoloji təhlükəsizlik haqqında standartları və s. bu kimi vacib
sənədlərin tətbiqi aiddir. Lisenziyalaşdırma, kvota və məhdudiyyətlərin tətbiqi isə nəqliyyat bazarını
tənzimləyən metodlar hesab olunur.
Dövlətin hüquqi tənzimlənməsinin əsası kimi normativ hüquqi baza çıxış edir. Nəqliyyat
sektorunda normativ hüquqi baza, yəni nəqliyyat qanunvericiliyi nəqliyyat müəssisələri, nəqliyyat
xidməti istehlakçılarının maraqlarının dövlət müdafiəsini nəqliyyat prosesinin təhlükəsizliyini və
ətraf mühitin müdafiəsinin effektiv qarşılıqlı fəaliyyətini təmin etməli, beynəlxalq hüquqi sənədlərə
uyğunluq şəraitində işlənib hazırlanmalıdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, normativ-hüquqi baza
təsərrüfatçılığın müasir şərtlərinə uyğun olmalı və nəqliyyat müəssisələri ilə ictimai maraqların
uyğunluğunu təmin etməlidir. [4. 133].
Qeyd etdiyimiz kimi, nəqliyyat qanunvericiliyi kateqoriyası özündə nəqliyyat-hüquq normalarını
nəzərdə tutan bütün normativ-hüquqi aktların məcmusunu ifadə edir. Bu aktlar bir-birinə nisbətən
nizamsız, qarışıq halda deyil, müəyyən bir sistem halında yerləşir və daxili vəhdətdə olub, bir-biri ilə
sıx surətdə bağlıdır. Deməli, müəyyən ardıcıllıqla düzülən normativ-hüquqi aktlardan nəqliyyat
qanunvericiliyi sistemi əmələ gəlir. Nəqliyyat qanunvericiliyinin sistemləşdirilməsinin əsas meyarı
qismində isə nəqliyyat hüququ normalarının təsbit olunduğu hüquqi aktların hüquqi qüvvəsi çıxış
edir. [6. 22]
Nəqliyyat qanunvericiliyi sistemində ən başlıca normativ-hüquqi akt qanunlar hesab olunur ki,
dövlətimizində əsas qanunu 12 noyabr 1995-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
hesab olunur. O, ölkənin bütün qanunvericilik sistemində, o cümlədən nəqliyyat qanunvericiliyi
sistemində mühüm və vacib yer tutur və nəqliyyat işi barədə ümumi qaydaları müəyyən edir. Xüsusilə
Konstitusiyanın 28-ci maddəsinin 3-cü bəndində qeyd olunur ki, “Qanuni surətdə Azərbaycan
Respublikasının ərazisində olan hər kəs sərbəst hərəkət edə bilər, özünə yaşayış yeri seçə bilər və
Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənara gedə bilər.” [1]
Konstitusiyadan sonra məcəllələşdirilmiş qanun kimi nəqliyyat qanunvericiliyində xüsusi mövqe
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə aiddir. Mülki Məcəllə öz əhəmiyyətinə görə
Konstitusiyadan sonra ikinci qanunvericilik aktı olmaqla, ölkənin iqtisadi konstitusiyası hesab olunur.
[7] 1999-cu il 28 dekabrda təsdiq edilmiş, 2000-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minmiş Azərbaycan
Respublikasının Mülki Məcəlləsinin əsas məqsədi əmlak dövriyyə iştirakçılarının hüquq bərabərliyi
əsasında və üçüncü şəxslərin hüquqlarına xələl gətirmədən mülki (əmlak) dövriyyə sərbəstliyini
təmin etmək, əsas vəzifəsi isə bazar iqtisadiyyatı şəraitində ölkə ərazisində mülki hüquq
subyektlərinin əmlak və şəxsi qeyri-əmlak münasibətlərini tənzimləməkdən, onların hüquq və qanuni
mənafelərini müdafiə etməkdən, fiziki şəxslərin şərəf və ləyaqətini, işgüzar nüfuzunu qorumaqdan
ibarətdir. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin tənzimlədiyi ictimai münasibətlər arasında
daşıma münasibətləri mühüm yer tutur. Məcəllənin 46-cı fəslinə daxil olan maddələr (842-861-ci
maddələr) həmin münasibətlərin mülki hüquqi tənzimlənməsinə həsr edilmişdir. Burada nəqliyyat
müqavilələrinin ayrı-ayrı növlərinin (sərnişin daşınması müqaviləsinə, yük daşınması müqaviləsinə)
hüquqi anlayışı, daşıyıcının mülki-hüquqi məsuliyyətinin əsasları, pretenziya və iddiaların irəli
sürülməsi qaydası, nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyətinin və münasibətlərinin mülki-hüquqi
tənzimlənməsinin əsas cəhətləri öz əksini tapmışdır. [5]
Nəqliyyat qanunvericiliyi sistemində vacib yerlərdən birini tutan baza normativ-hüquqi akt 11
iyun 1999-cu ildə imzalanmış «Nəqliyyat haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunudur. Bu
qanunun ən mühüm xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, bütün nəqliyyat növləri üçün ümumi olan
məsələləri tənzim edən qanunvericilik aktıdır. Bu qanun nəqliyyat fəaliyyətinin hüquqi, iqtisadi və
təşkilati əsaslarını müəyyənləşdirir. Burada daşıma münasibətlərinə aid olan mühüm əhəmiyyətli
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qaydalar nəzərdə tutulmuşdur. Xüsusən, daşıyıcının məsuliyyəti haqqında normaların rolu və əhəmiyyəti böyükdür. Ona görə də bu Nəqliyyat qanunvericiliyi təşkil edən digər qanunlara “Yol
hərəkəti haqqında”, “Avtomobil nəqliyyatı haqqında”, “Aviasiya haqqında”, və s. Qanunlar da
daxildir.
Nəqliyyat qanunvericiliyi sistemində qanun qüvvəli aktlar vacib yer tutur. Belə ki, nəqliyyat
fəaliyyətinin ən vacib məsələlərinin nizama salınmasına Prezident fərmanları və Nazirlər Kabinetinin
qərarlarında xüsusi diqqət yetirilir. Nəqliyyat qanunvericiliyi sisteminə daxil olan qanun qüvvəli
aktlar içərisində Prezident fərmanları xüsusi rol oynayır. Bu fərmanlar həmin aktlar arasında ən
yüksək hüquqi qüvvəyə malik olaraq, prinsip etibarilə, icra xarakteri daşıyır. Prezidentin bütün
fərmanları deyil, yalnız normativ fərmanları nəqliyyat hüquq normalarını yarada və bununla nəqliyyat
hüququnun mənbəyi kimi çıxış edə bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, bu fərmanlar idarəçiliyin konkret
məsələləri haqqında qəbul edilir və fərdi, birdəfəlik xarakter daşıyır.
Bir qayda olaraq, Qanun qüvvəli aktların digər növü Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi
qərarlardan ibarətdir. Nazirlər Kabinetinin qərarları iqtisadi-sosial inkişafın daha konkret məsələlərini
tənzimləməyə yönəlir və bir qayda olaraq, özündən nisbətən daha yuxarı hüquqi qüvvəyə malik olan
normativ aktların əsasında və onların icrası üçün qəbul edilir. Nazirlər Kabinetinin qərarları, bir qayda
olaraq, müxtəlif məzmunlu siyahıların, əsasnamələrin, qaydaların və proqramların təsdiqi ilə
müşayiət edilir. Məsələn, Nazirlər Kabineti özünün 8 avqust 1995-ci il tarixli 171 №-li qərarı ilə
Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun Əsasnaməsini, 4 sentyabr 1995-ci il tarixli 197 №-li 783 qərarı
ilə Bakı Metropoliteninin Nizamnaməsini, 6 oktyabr 1993-cü il tarixli 533 №-li qərarı ilə Azərbaycan
Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin Nizamnaməsini təsdiq etmişdir.
Nəqliyyat qanunvericiliyi sistemində ölkədə avtomobil, dəmir yolu, hava və su nəqliyyatının
inkişafı, daxili və beynəlxalq yük daşımalarının tənzimlənməsi sahəsində dövlət siyasətinin həyata
keçirilməsini təmin edən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının qəbul etdiyi normativ aktlar mühüm yer
tutur. Bu orqan rolunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 fevral 2017-ci il tarixli 2669
nömrəli sərəncamı ilə yaradılan Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar Nazirliyi çıxış edir.
Təhlildən göründüyü kimi ölkəmizdə nəqliyyat sektorunun fəaliyyətinin hüquqi tənzimləməsi
sistemi inkişaf etməkdədir. Hazırda nəqliyyat sferasında mövcud qanunverici bazanın
təkmilləşdirilməsi və daşımaların effektiv təşkilini təmin edəcək yeni kompüter proqramlarının və
texnologiyaların işlənib hazırlanması problemi aktuallıq kəsb edir. Bununla əlaqədar olaraq, normativ
hüquqi bazanın formalaşdırılmasını nəqliyyatda tətbiq olunan yeni müasir texnologiyaları və eləcə də
peyk naviqasiyasını da nəzərə almaqla həyata keçirmək lazımdır. Yeni Azərbaycan Respublikasının
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin yaradılması isə məhz bu işin kompleks
şəkildə həyata keçirilməsinə imkan verəcəkdir.
Beləliklə, nəqliyyat sektorunun hüquqi tənzimlənməsi sisteminin təhlili nəticəsində belə bir
nəticəyə gəlmək olar ki, mövcud nəqliyyat qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi yalnız onun yaxın
və uzaq xarici ölkələrin qanunvericilik normaları ilə unifikasiyası, həmçinin nəqliyyat sahəsində
beynəlxalq standartlara və qaydalara uyğunlaşdırılması vasitəsi ilə həyata keçirilə bilər. Belə ki
nəqliyyat növləri arasında kəskin fərqlərin mövcud olması hər bir halda məcəllələşdirmə prosesini
mümkünsüz edir.
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Резюме
Аллахвердиева Фарида Видади
Анализ системы правового регулирования транспортного сектора в
Азербайджане
В статье рассматривается система правового регулирования транспорта и дается
характеристика основных нормативных актов в этой сфере. Современная система нормативноправового регулирования транспорта не учитывает тенденцию экономической и социальной
ситуации в стране. Поэтому совершенствование правового регулирования деятельности
транспорта является актуальным.
Summary
Allahverdiyeva Farida Vidadi
Analysıs of the legal regulatıon system of the transport sector ın Azerbaıjan
In article, the system of legal regulation of transport is considered and the characteristic of the
main regulations in this sphere is given. The modern system of standard and legal regulation of
transport does not consider a tendency of an economic and social situation in the country. Therefore,
improvement of legal regulation of activity of transport is actual.
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политика,

Mövzunun aktuallığı. Son illər Azərbaycan Respublikasında aqrar sektora dövlət dəstəyinin
effektivliyi problemləri xüsusi əhəmiyyət kəsb etməyə başlamışdır. Bu baxımdan, kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı və emalına dair Strateji Yol Xəritəsinin qəbul edilməsi də məhz bu
problemlərin həllinə istiqamətlənmişdir [1;2].
Müasir şəraitdə aqrar sektora dövlət dəstəyinin mövcud forma və metodları sahənin böhrandan
çıxarılması, regionların inkişaf etdirilməsi və istehsalın sosial və iqtisadi effektivliyinin artırılması
üçün zəruri zəmini yarada bilmir. Belə vəziyyətdən çıxış yolu kimi, aqrar sektorun spesifikliyi və
xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla sahənin dövlət dəstəyinin təkmilləşdirilməsi məsələsi nəzərdən
keçirilə bilər. Kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyi mexanimz və alətlərinin təkmilləşdirilməsinin
obyektiv zəruriliyi buradan çıxır, bu isə dissertasiyanın tədqiqatının mövzusunun aktuallığını
müəyyən edir.
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Problemin elmi işlənməsi dərəcəsi. Aqrar sektorun dövlət tənzimlənməsi və kənd təsərrüfatı
istehsalçılarına dövlət dəstəyi problemləri həm yerli, həm də xarici alimlərin diqqətini cəlb edir.
Milli səviyyədə tədqiqatçı alimlər arasında aqrar sektor məsələləri üzrə aşağıdakıların adlarını
sadalamaq olar: İ.D.Abışov, İ.H.Aliyev, B.X.Ataşov, V.M.Balayeva, R.E.Balayev, E.A.Quliyev,
S.V.Salahov, A.H.Vəliyev və b.
Ümumi dövlət tənzimlənməsi sistemində aqrar sektora dövlət dəstəyi probleminin tədqiqi kifayət
qədər mürəkkəb məsələdir, çünki o, özünə çoxlu sayda xüsusiləşmiş və eyni zamanda qarşılıqlı
əlaqəli olan məqsədləri daxil edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, dövlətin ümumi iqtisadi siyasətində aqrar siyasətin fərqləndirilməsi k/t
istehsalının özünəməxsusluğu, o cümlədən aqrar münasibətlərin tənzimlənməsi ilə əlaqədardır. Aqrar
siyasətdə həm kənd təsərrüfatının özündə, həm də bütünlükdə aqrobiznesdə yüksək istehsal
göstəricilərinə nail olunmasına, istehsalın dayanıqlı inkişafının təmin edilməsinə, onun effektivliyinin
artırılmasına və ümumən sosial sferaya mühüm yer verilir.
Müasir şəraitdə aqrar siyasət iqtisadi siyasətin ayrılmaz hissəsi kimi çıxış edir, bunun təsiri isə
bilvasitə kənd təsərrüfatı və onunla bağlı digər sahələrə qədər gedir.
Aqrar siyasətin əsas prinsipləri kimi aşağıdakıları müəyyən etmək olar: kənd təsərrüfatı
istehsalçılarına dövlət dəstəyinin məqsədyönlülüyü; dövlət aqrar siyasətinin vəziyyəti haqqında
məlumatların mötəbərliyi; kənd təsərrüfatı məhsulları, xammal və ərzaq bazarında hər kəs üçün
bərabər rəqabət şəraitinin təmin edilməsi; aqrar siyasət tədbirlərinin mərhələli şəkildə həyata
keçirilməsi və onun stabil inkişafı; dövlət aqrar siyasətinin təminatçısı kimi kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalçılarının assosiyasiyalarının yaradılması.
Aqrar siyasətin digər mühüm məqsədi – həm daxili, həm də müəyyən şəraitdə xarici bazarlarda
reallaşdırılan məhsulların rəqabət qabiliyyətliliyinin təmin edilməsidir.
Bundan başqa, müasir şəraitdə aqrar siyasətin məqsədi kənd təsərrüfatı əməyinin yüksək
mənfəətliliyinin təmin edilməsi üçün zəruri şəraitin yaradılmasından ibarətdir. Mənfəətlilik və kənd
təsərrüfatı sahəsində məşğul olan heyətin əmək haqqının ödənilməsi amili bir çox halda onların ixtisas
səviyyəsini və əməyə olan motivasiyasını müəyyən edir.
Dövlət dəstəyinin digər funksiyası ərzaq məhsulları və sənaye üçün kənd təsərrüfatı xammalına
stabil tələbin formalaşdırılmasından ibarətdir, bu zaman bu məhsulların mütərəqqi strukturu nəzərə
alınır. Bu funksiyanın yerinə yetirilməsi üçün dövlət əhalinin gəlirlərinin formalaşmasına təsir
göstərməlidir. Eyni zamanda dövlət əmək qabiliyyətli əhalinin effektiv məşğulluğu üçün şərait və
imkanı yaratmalıdır.
Torpaq, maddi-texniki resurslar və kapital bazarlarının dayanıqlı fəaliyyəti üçün infrastrukturun
yaradılması da dövlətin aqrar sektorun effektiv fəaliyyətinin dəstəklənməsi istiqamətində əsas
funksiyalarından biridir.
Hazırki dövrdə aqrar sferanı təkcə ərzaq mənbəyi kimi nəzərdən keçirmək düzgün deyildir, buna
baxmayaraq, kənd təsərrüfatında ərzaq məhsulların istehsal həcminin artırılması imkanları kifayət
qədər böyükdür. Nəticə etibarı ilə, kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatdakı mövqeyi ilə bağlı yeni
konturlar görünməyə başlayır, bu isə aqrar siyasətə və idarəetməyə yeni yanaşmaları tələb edir.
Nəticə
Vergiyə cəlb olunmanın nəzərə alınması ilə dövlət dəstəyinin kənd təsərrüfatı müəssisələrinin
fəaliyyət effektivliyinə təsirinin qiymətləndirilməsi göstəriciləri sistemi tamamlanmışdır.
Subsidiyaların kənd təsərrüfatı müəssisələrinin mənfəətliliyinə təsirinin qiymətləndirilməsi
subsidiyaların və məcmu xərclərin nəzərə alınması və alınmaması halları üzrə onların ümumi
gəlirlərinin vergilər nəzərə alınmadan və nəzərə alınaraq istehsal və digər xərcrlərin cəmi kimi
müəyyən olunmuş ümumi xərclərinə nisbəti şəklində müəyyən olunur. Kənd təsərrüfatı
müəssisələrinin maliyyələ sağlamlığı üzrə dövlət dəstəyinin qiymətləndirilməsini, dövlət
tənzimlənməsi istiqamətlərindən biri kimi, yenidən strukturlaşdırılmış kredit borcunu nəzərə almaqla
və nəzərə almadan onların ödəniş qabiliyyətliliyi səviyyəsi üzrə həyata keçirmək təklif olunur.
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Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji
Yol Xəritəsi. AR Prezidentinin 2016-ci il 16 dekabr tarixli Fərmanı ilə təstiq edilmişdir.
2. “Aqrar sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında”. AR Prezidentinin
Fərmanı. Bakı: 16 aprel 2014.
1.

Резюме
Агакишиев Нихад Ильхам оглы
Из всех направлений в сфере государственной поддержки сельского хозяйства особое
значение приобретает проблема предоставления финансовых ресурсов аграрным
производителям. В Азербайджане в этой области проделана большая работа, особенно в том,
что касается объема кредитов на производство и переработку сельскохозяйственной
продукции. Однако в общем объеме кредитов, предоставленных экономике, доля этого
сектора значительно снижается.
Summary
Ağakişiyev Nihad İlham oğlu
Of all the directions in the field of state support for agriculture, the problem of providing financial
resources to agricultural producers is of particular importance. A lot of work has been done in
Azerbaijan in this area, especially with regard to the volume of loans for the production and
processing of agricultural products. However, in the total volume of loans granted to the economy,
the share of this sector is significantly reduced.
Алекперова Лaла Азиз кызы
Азербайджанский университет архитектуры и строительства
ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕСА С ПОМОЩЬЮ АУТСОРСИНГА БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЁТА
Ключевые слова: аутсорсинг, услуги, учётная политика, организация-аутсорсер, бизнесзадача
Açar sözlər: autsorsinq, xidmətlər, mühasibat siyasəti, təşkilat-autsorser, iş tapşırığı
Keywords: outsourcing, services, accounting policy, organization-outsourcer, business task
Глобализация мировой экономики и вступление Азербайджана в международный рынок
капитала, создание рыночной системы учёта и отчётности и переход на международные
стандарты финансовой (бухгалтерской) отчётности потребовали создания новых элементов
рыночной экономики - фирм по оказанию бухгалтерских услуг – аутсорсеров.
Outsorsing в переводе с английского делового языка означает «пользоваться внешним
сторонним источником», или, в адаптированном переводе, - «пользоваться внешними
решениями». Аутсорсинг бухгалтерского учёта давно перестал быть чем-то новым и
непознанным. В условиях жёсткой конкуренции в деловом мире, для одних предприятий
бухгалтерский аутсорсинг стал возможностью снизить затраты на содержание штата
бухгалтеров, для других - эффективным способом улучшить и оптимизировать сам процесс
учёта. Аутсорсинг бухгалтерских услуг - это эффективный механизм передачи непрофильных
функций компании, в частности бухгалтерских процессов или отдельных функций
бухгалтерии профессиональному поставщику данных услуг. Развитие рыночных отношений
диктует практически всем предприятиям, занятым производством товаров и услуг, переход на
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режим строгой экономии. Снижения расходов пытаются достигнуть различными путями –
экономией на зарплате сотрудников, закупаемом сырье и материалах, производственных и
складских площадях, и так далее.
Что же выигрывает руководитель, заказывая аутсорсинг бухгалтерского учёта в сторонней
организации? Во-первых, обращаясь в компанию, заработавшую положительную репутацию
на рынке, руководитель может не беспокоиться о ведении бухгалтерского учёта – он будет
осуществляться с учётом всех изменений законодательства, и не в ущерб фирме. Во-вторых,
затраты на содержание персонала в офисе и штате сокращаются. В-третьих,
профессиональные риски страхуются. То есть, аутсорсинг позволяет рационально
использовать средства предприятия, избавиться от проблем с ведением учёта и отчётами.
Гарантированное качественное ведение бухгалтерского учёта – одно из главных
преимуществ, которые получают фирмы, решившиеся прибегнуть к услугам организаций-аутсорсеров для сокращения своих расходов на бухгалтерию. Сотрудники подобных фирм, как
правило, являются достаточно квалифицированными, чтобы грамотно и профессионально
спроектировать и претворить в жизнь учётную и налоговую политику вашего предприятия. Кроме
того, вы получите качественное ведение и сопровождение бухгалтерии, своевременный расчёт
зарплаты и налогов работников, правильно заполненные декларации. Большинство бухгалтерских
фирм-аутсорсеров оказывает услуги с ориентацией на любую организационно-правовую форму
предприятий, а также практически любую систему налогообложения. Таким образом, можно
рассчитывать на полный комплекс мероприятий, который проводится для поддержания
бухгалтерской части предприятия в полном порядке, в соответствии с требованиями организациизаказчика. Современные рыночные условия способствуют тому, чтобы такая услуга, как
бухгалтерский аутсорсинг, становилась всё более популярной и востребованной у начинающих
предприятий и компаний, которые являются представителями малого и среднего бизнеса.
По оценке западных экспертов, 86% европейских и 92% американских компаний малого
и среднего бизнеса доверяют ведение бухгалтерского учёта аутсорсеру. Физические лица
также довольно часто прибегают к этой услуге: около 40% американцев поручили заполнение
налоговых деклараций аутсорсинговым фирмам.
В Азербайджане - передача обязанностей по ведению бухгалтерского учёта сторонней
организации является одной из самых перспективных и быстрорастущих услуг на рынке
аутсорсинга. Предприятие может делегировать обслуживающей компании все свои
бухгалтерские функции, включая проведение банковских платежей и выставление первичных
документов партнёрам. Особенно эффективен бухгалтерский аутсорсинг для тех компаний,
которые ведут несколько видов деятельности.
Наиболее часто аутсорсинговым компаниям передают такие функции, как инвентаризация
основных фондов и товароматериальных ценностей, расчёт и учёт налогов и сборов,
заработной платы.
На данный момент, специфика национального рынка такова, что ведение бухгалтерского
учёта редко доверяют специализированным аутсорсинговым компаниям, чаще этим
занимаются аудиторы, юристы или консалтинговые фирмы.
Каковы же преимущества аутсорсинга бухгалтерских услуг?
Во-первых, аутсорсинг бухгалтерского учёта позволяет решать задачи любого бизнес-предприятия наиболее эффективно. Компания, передавая профессионалам в узкой области бухгалтерского обслуживания функции, часто выходящие за квалификационные рамки своих сотрудников,
освобождает их для осуществления важных стратегических задач, стоящих перед фирмой.
Во-вторых, оказание бухгалтерских услуг на профессиональном уровне позволяет
оптимизировать налоговую базу, существенно сократив затраты предприятия.
В-третьих, компания экономит на таких дорогостоящих мероприятиях, как внедрение и
поддержка современного программного обеспечения, содержание и мотивация целого штата
специалистов-бухгалтеров. Тем более, что ваши расходы можно спрогнозировать: они будут
пропорциональны стоимости поставленных перед аутсорсером бизнес-задач, способствующих развитию компании.
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В-четвёртых, риски существенно снижаются, ведь накопленные за годы работы
экспертные знания и обширная методологическая база аутсорсера становятся гарантом
успешности. Руководство компании может не опасаться проблем, которые возникают в
компаниях, где штат постоянных сотрудников оказался некомпетентен и не уследил за
изменениями в законодательстве. Кроме того, договор, заключённый с аутсорсинговой
фирмой, закрепляет на ней ответственность за возможные убытки.
Сравнив два возможных варианта организации бухгалтерского учёта на предприятии,
можно однозначно сказать, что использование компании- аутсорсера выгодно для организации в силу объективных причин. Причём выгода от использования компании-аутсорсера
значительна и сохраняется и при аутсорсинге услуг главного бухгалтера, и при других возможных
вариантах, таких как аутсорсинг отдельного участка бухгалтерского учёта. Но не стоит забывать,
что существует ряд факторов, которые в ряде случаев имеют более приоритетное значение, чем
выгода от сокращения расходов организации. Основными из них являются:
 индивидуальные особенности отраслевой специфики, которые не позволяют
эффективно использовать аутсорсинг бухгалтерского учёта на предприятии;
 получение оперативной информации для данных управленческого и бухгалтерского
учёта при условии нечётко отлаженного бизнес-процесса получения учётной информации;
Для решения данной проблемы в организации необходимо чётко регламентировать
бизнес-процесс получения учётной информации. В случае наличия чётко отлаженного бизнеспроцесса получения учётной информации возможно корректное разделение управленческого
и бухгалтерского учёта с передачей последнего аутсорсеру.
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Xülasə
Ələkbərova Lalə Əziz qızı
Mühasibat uçotunun autsorsingi vasitəsi ilə biznesin optimallaşdırılması
Məqalədə mühasibat xidmətlərinin autsorsinqinə bazar iqtisadiyyatının yeni bir elementinə kimi
baxılıb. Maliyyə (mühasibat uçotu) hesabatlarının beynəlxalq standartlarına keçid və müasir bazar
şəraiti mühasibat autsorsinqin kiçik və orta sahibkarlıq sferasında getdikcə daha populyar olmasını
təmin edir. Mühasibat autsorsinqi şirkətlərə öz işlərini cəmləşdirməyə, maliyyə risklərini azaltmağa
və idarəetmə və maliyyə xərclərini minimuma endirməyə imkan verir. Məqalədə mühasibat
autsorsinqinin üstünlükləri və mənfi cəhətləri də təsvir edilmişdir.
Summary
Alekperova Lala Aziz
Business optimization using accounting outsourcing
In the article, outsourcing of accounting services is considered as a new element of a market economy.
The transition to international standards of financial (accounting) reporting and modern market conditions
help to ensure that such a service as accounting outsourcing becomes more and more popular among
representatives of small and medium-sized businesses. Accounting outsourcing allows companies to
concentrate on their own business, reduce financial risks, and minimize management and financial
costs. The article also describes the advantages and disadvantages of accounting outsourcing.
246

Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika
Elmi Konfransının Materialları: 2 cilddə, I c .

İqtisadiyyat

Акперова Нилуфер Садиг кызы
Азербайджанский государственный экономический университет
НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЕ ЗАНЯТОСТИ
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Ключевые слова: рынок труда, структура занятости, инвестиционная политика
Açar sözlər: əmək bazarı, məşğulluğun strukturu, investisiya siyasəti
Key words: labor market, employment structure, investment policy
Основной проблемой занятости как социально-экономического процесса является
определение ее рациональной структуры, при которой обеспечивается наиболее эффективное
развитие всех звеньев экономики. От того насколько эффективно сформирован рынок труда в
отраслевом аспекте, зависит экономическое положение не только отдельных отраслей, но и
страны в целом. Для этого необходимо выявить факторы, влияющие на структуру занятости,
а затем методы воздействия на эти факторы. На структуру занятости оказывают огромное
влияние множество социально-экономических факторов. Как показывает практика при
формировании эффективно работающей концепции управления трудовыми ресурсами
необходимо учитывать отраслевые особенности.
Занятость является основным макроэкономическим показателем, характеризующим
благосостояние общества, продуктивность труда, а также социально-экономическое развитие
государства в целом. Необходимым условием улучшения качества жизни населения является
эффективная занятость, от результатов трудовой деятельности которой зависит достаток всего
общества.[3, с. 54]
В Азербайджане структура занятости имеет определенный специфический характер и
особенности. На сегодняшний день структура занятости имеет следующие особенности: вопервых, сельское хозяйство все еще остается основным видом экономической деятельности, в
этой сфере 37% занятых, во-вторых, доля занятых в отраслях добывающей промышлености
остается низкой – всего 0.8%, а заработные платы здесь самые высокие – 3071,9 манатов по
сравнению 261,5 манатов в с/х (по данным Статистического комитета АР на 2017 год), при
этом доля занятых в образовании и здравоохранении практически не изменилась (колебания
около 1%). Особенностями рынка труда в Азербайджане является разница в уровне занятости
по отраслям и регионам, скрытая безработица, неформальная занятость, низкие заработные
платы.
Как и в мировой экономике, структура занятости населения, меняется под воздействием
множества
социально-экономических
факторов:
научно-технических
процессов,
институциональных преобразований, демографический и других.
На сегодняшний день происходит увеличение численности населения, также уровень
занятости увеличивается. При этом если снижается численность населения, это не означает,
что уровень занятости тоже должен падать. Можно сказать, что демографические процессы
оказывают незначительное влияние на рынок труда.
Под воздействием влияния глобализации конкуренция между отраслями и организациями
ужесточается, при этом работодателям приходится внедрять инновационные технологии в
организацию труда, вводить новые формы занятости. Для внедрения инновационных
технологий непосредственно необходимы инвестиции.
Впервые идею о том, что инвестиции влияют на общий уровень занятости заявил Дж.
Кейнс в «Общей теории, занятости, процента и денег». Он рассматривал их как способ
привлечь в производство новую рабочую силу, что увеличит уровень национального дохода.
В результате этого увеличится занятость населения, а увеличение дохода позволит повысить
сбережения. Он говорил, что необходимо контролировать не только инвестиционную
деятельность, но и регулировать национальный доход с помощью налоговых ставок, и
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трансформировать свободные денежные средства в государственные инвестиции. Кейнс
считал, что государство должно компенсировать и стимулировать частные инвестиции. В
конечном результате средства из бюджета и частные инвестиции должны были привести к
росту занятости населения, но куда направятся эти средства, оставалось незначимым.
Таким образом, можно сказать, что от уровня и объема инвестиций зависит не только
развитие отдельной отрасли в государстве, но и увеличивается производительность труда,
которая в свою очередь приводит к увеличению заработной платы, а в том числе и увеличению
занятых в данной отрасли.
Поэтому, высокая доля занятых в отраслях торговли, обрабатывающего производства во
многом определена увеличением роста инвестиций, как отечественных, так и иностранных.
При этом, если структура инвестиций влияет на формирование структуры занятости,
особенно на смену качественных и количественных характеристик трудовых ресурсов, то
необходимо в первую очередь внимание уделять инвестированию таких объектов как:
строительство жилья, дошкольных учреждений, культурно-образовательных центров,
объектов туристического бизнеса. Это обеспечит развитие новых рабочих мест, создание
новых трудовых коллективов, стабилизации их социально — трудовых отношений и роста их
эффективности труда. Именно от эффективности инвестиционных процессов зависит
диверсификация имеющихся отраслей экономики и формирования новых, обеспечит
необходимые предпосылки для активизации положительных сдвигов в сфере занятости
населения.
Кроме того, Азербайджан является страной зависимой от экспорта сырья природных
ресурсов. С целью развития ненефтяного сектора и обеспечения экономического роста было
принято множество программ, основанных на инвестиционном потенциале и экономических
возможностях страны. Все это было отражено в “Стратегической дорожной карте
национальной экономики и основных секторов экономики”, которая была подписана
президентом 16 марта 2016 года. В последние годы со стороны государства принято много
шагов для сокращения уровня безработицы и совершенствования структуры занятости. Среди
них можно выделить 2 «Государственные программы по сокращению бедности и устойчивому
развитию» на 2003-2008 и 2008-2015 гг. Большое внимание также уделяется
инфраструктурным проектам, что делает страну более привлекательной для иностранных
инвесторов. Несмотря на то что, около 70% иностранных инвестиций все еще направлены в
нефтяной сектор, этот показатель ниже, чем в предыдущие годы, например в 2015 году этот
показатель был равен 80%. Среди местных инвестиций этот показатель равен 25%. Основным
приоритетом государственной инвестиционной политики является направленность
инвестиций в ненефтяной сектор и на развитие регионов.
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Xülasə
Əkbərova Nilufər Sadiq qızı
Azərbaycanda məşğulluğun sahə strukturunda bəzi tendensiyalar
Məşğulluğun sosial-iqtisadi proses kimi əsas problemi onun iqtisadiyyatın bütün həlqələrinin
daha səmərəli inkişafını təmin edən rasional strukturunun müəyyənləşdirilməsidir. Nəinki ayrı-ayrı
sahələrin, həm də bütövliklə ölkənin iqtisadi vəziyyəti əmək bazarının sahələr üzrə nə dərəcədə
səmərəli formalaşmasından asılıdır. Bunun üçün məşğulluğun sahələr üzrə strukturuna təsir edən
amilləri üzə çıxarmaq lazımdır, sonra isə bu amillərə təsir metodlarını araşdırmaq lazımdır.
Qloballaşmanın təsiri altında sahələr üzrə rəqabiyyət qüclənir, və yeni texnologiyalar və məşğulluğun
yeni formalarına tələbat yaranır. Bunları tətbiq etmək üçün investisiyalar lazımdır. Mövcud sahələrin
diversifikasiyası və yeni sahələrin formalaşması məhz investisiya proseslərinin səmərəliyindən
aslıdır. Dövlət investisiya siyasətinin əsas prioritet istiqaməti investisiyaların qeyri-neft sektoruna və
regionların inkişafına yönəldilməsidir.
Summary
Akbarova Nilufer Sadiq
Some trends in the sectoral structure of employment in Azerbaijan
The main problem of employment as a socio-economic process is the definition of its rational
structure, which ensures the most effective development of all levels of the economy. The economic
situation of not only individual sectors, but also the country as a whole, depends on how efficiently
the labor market is formed in the sectoral aspect. Under the influence of globalization, competition
between industries and organizations is tightening, and employers have to introduce innovative
technologies into the labour organization and introduce new forms of employment. It is necessary to
use investments to implement innovative technologies. The diversification of existing sectors of the
economy and the formation of new ones depends on the effectiveness of investment processes. The
main priority of investment policy in Azerbaijan is the focus of investments in the non-oil sector and
on the development of regions.
Bayramov Rövşən Dadaş oğlu
Sumqayıt Dövlət Universiteti
QLOBAL TƏHLÜKƏLƏR ŞƏRAİTİNDƏ KİMYA MÜƏSSİSƏLƏRİNİN İQTİSADİ
TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN GÜCLƏNDİRİLMƏSİNİN STRATEJİ ASPEKTLƏRİ
Açar sözlər: kimya sənayesi, kimya müəssisələri, iqtisadi təhlükəsizlik, kimya müəssisələrinin
iqtisadi təhlükəsizliyi, kimya müəssisələrinin iqtisadi təhlükəsizliyinin strateji aspektləri
Ключевые слова: химическая промышленность, химические предприятия, экономическая безопасность, экономическая безопасность химических предприятий, стратегические
аспекты экономической безопасности химических предприятий
Key words: chemical industry, chemical companies, economic security, economic security of
the chemical companies, strategic aspects of economic security of the chemical companies
Qlobal təhlükələr şəraitində iqtisadi proseslərin və təsərrüfat subyektlərinin təhlükəsizliyi
məsələləri maksimum aktuallığı ilə ortaya çıxır. Belə ki, müəssisələrin sabit və fasiləsiz rejimdə
işləməsi, fəaliyyət göstərməsi üçün əngəl ola biləcək halların əvvəlcədən sistemli şəkildə öyrənilməsi,
təhlil olunması və qiymətləndirilməsi vacib şərtlər kimi diqqət çəkir. Təsadüfi deyildir ki, ölkə
Prezdentinin 2007-ci il 23 may tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının milli
təhlükəsizlik konsepsiyasında qeyri-neft sektoru sahələrinin və emal komplekslərinin inkişafının
sürətləndirilməsi, bu sahədə idarəetmə meanizmlərinin təkmilləşdirilməsi milli iqtisadi təhlükəsizlik
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baxımından prioritetlik kimi qəbul olunmuşdur (1). Bu sırada əsas strateji hədəflərdən biri ölkəmizin
ən iri qeyri-neft sektoru sahələrindən biri olan kimya sənayesinin müasir texnologiyalar əsasında inkişaf
etdirilməsidir. Bunlarla bağlı strateji hədəflərin ortaya qoyulması öz əksini ölkə Prezidentinin 2016-cı il
6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının neft və qaz sənayesinin (kimya
məhsulları daxil olmaqla) inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə verilmişdir (2, səh. 58).
Regionda inşa olunan və son illərdə istismara verilən ən iri kimya müəssisələri, qiymətli, qurğular
ölkəmizdə istismara verilmişdir və bunlar əsas etibarı ilə Sumqayıt sənaye mərkəzində yerləşmişdir.
Bütün bunlar Sumqayıtın özünün bir strateji şəhər və güclü potensiala malik sənaye mərkəzi kimi
formalaşmasının əyani ifadəsidir. 70 illiyini qeyd edən Sumqayıt ölkəmizin iqtisadi inkişafında,
iqtisadi təhlükəsizliyinin gücləndirilməsində önəmli rol oynayır (4, səh. 105). Son illərdə kimya
müəssisələrinin əsas şəbəkəsi ölkə Prezidentinin 21 dekabr 2011-ci il Fərmanı ilə yaradılmış
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında cəmlənmişdir (3). Eyni zamanda, Sumqayıtda nəhəng SOCAR
Karbamid və SOCAR Polimer zavodlarının istifadəyə verilməsi ilə ölkəmizdə kimya sənayesinin
innovatik inkişafı sahəsində önəmli addımlar atılmışdır. Bu nəhəng müəssisələrin tikintisinə və
istismara verilməsinə 100 milyonlarla dollar vəsait xərclənmişdir və ümumilikdə son 5 il ərzində yeni
kimya sənayesi güclərinin və müəssisələrinin yaradılmasına 2 milyard ABŞ dollarından çox vəsait
xərclənmişdir. Bu baxımdan, kimya müəssisələrinin təhlükəsizlik problemləri iqtisadi amillər nəzərə
alınmaqla strateji əhəmiyyət kəsb edir. Məlumdur ki, ölkəmizin əsas kimya müəssisələri SOCAR-ın
tabelliyindədir, bu isə mühüm qeyri-neft sektoru sahəsi olan kimya sənayesinin istehsal potensialının
diversifikasiyalaşdırılması baxımından yeni tədbirlərin hazırlanmasını və həyata keçirilməsini tələb
edir. Yəni, SOCAR-ın müxtəlif neft və qaz emalı müəssisələrində istehsal olunan xammallardan istifadə
etməklə, sahibkarlığın və özəl biznesin inkişafına üstünlük verilməli, özəl emal kimya müəssisələrinin
yaradılmasına əlverişli şərait təmin edilməli və dövlət dəstəyi gücləndirilməlidir. İqtisadi təhlükəsizlik
baxımından Sumqayıtda - “Etilen-Polietilen” zavodunda istismarda olan bir sıra iri gücə malik texnoloji
qurğuların - “EP-300”, “Polimer-120” və “Buxar Generator” qurğularının təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi məsələlərinə də xüsusi önəm verilməlidir. Belə ki, bu qurğular vasitəsilə “Etilen-Polietilen”
zavodunda istehsal olunan məhsulların əksər hissəsi xaricə satılır və ölkəyə valyuta resursları gətirir, elə
bu amilin özü kimya müəssisəsinin iqtisadi təhlükəsizilyinin vacibliyinin və onun gücləndirilməsinin
mühüm göstəricilərindən biri kimi qiymətləndirilməlidir. Bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin inkişaf
etdirilməsi və milli iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi kontekstində kimya müəssisələrinin idarəetmə
mexanizmlərinin gücləndirilməsi üçün daha səmərəli tədbirlər son onilliklərdə əsasən intensivləşmişdir.
Belə ki, ölkə Prezdentinin 22 mart 2001-ci il tarixli Sərəncamı ilə kimya sənaye müəssisələrinin və
təşkilatlarının özəlləşdirilməsi prosesləri həyata keçirilmişdir. Bu tədbirlər nəticəsində ölkəmizin
milli və iqtisadi təhlükəsizlik meyarlarına cavab verməyən çoxlu sayda əsas fondları köhnəlmiş
kimya qurğuları istismardan çıxarılmış, bir sıra zavodlar isə fəaliyyətlərini dayandırmışlar, ya da ləğv
olunmuşlar. Əvəzində isə əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, müasir texnologiylar əsaslı kimya
müəssisələrinin yaradılması ön plana çəkilmişdir. Bunlarla əlaqədar olaraq, bir qrup problemlər və
strateji aspektlər daha çox diqqət çəkirlər:
 ölkənin kimya sənayesinin əsas müəssisələrinin və qiymətli qurğularının iqtisadi
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə sistemli tədbirlər görülməli və onların reallaşdırılmasına
nail olunmalıdır;
 kimya sektorunda müasir tələblərə cavab verən emal sənayesi müəssisələrinin yaradılması,
özəl sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi məqsədilə dövlət tərəfindən stimullaşdırıcı mexanizmlərin
işlənib hazırlanmalı və tətbiq edilməlidir.
Ədəbiyyat
1. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik konsepsiyası. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2007-ci il 23 may tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
2. Azərbaycan Respublikasının neft və qaz sənayesinin (kimya məhsulları daxil olmaqla)
inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr
tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.
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Резюме
Байрамов Ровшан Дадаш оглы
Стратегические аспекты усиления экономической безопасности химических
предприятий в условиях глобальных угроз
В статье исследованы стратегические аспекты усиления экономической безопасности
химических предприятий в условиях глобальных угроз. С этой целью анализированы
принципы и проблемы химических предприятий и раскрыта их сущность. Подготовлены
рекомендации и даны предложения по усилению экономической безопасности химических
предприятий.
Summary
Bayramov Rovshan Dadash
Strategic aspects of strengthening of economic security of the chemical companies in the
conditions of global threats
Strategic aspects of strengthening of economic security of the chemical companies in the
conditions of global threats are investigated in the article. The principles and problems of the chemical
companies are analyzed for this purpose and their essence is improved then. Recommendations and
offers on strengthening of economic security of the chemical companies are given in the end of the
article.
Bayramov Murad Barat oğlu
Lənkəran Dövlət Universiteti
AZƏRBAYCANDA GENDER BƏRABƏRSİZLİYİN İŞSİZLİYƏ TƏSİRİ
Açar sözlər: problem, işsizlik, fəal əhali, məşğul əhali, işsiz əhali, gender problemi, stereotip
Ключевые слова: проблема, безработица, активное население, занятое население,
безработное население, гендерная проблема, стереотип
Keywords: problem, unemployment, active population, busy population, unemployed population,
gender problem, stereotype
Ölkəmizdə hər bir fərd sosial olaraq dövlətin hərtərəfli qayğısı ilə əhatə olunmuşdur.Beş milyona
yaxın əmək qabilliyyətli olan Azərbaycanda qadın və kişi işçilərin sayında kəskin fərq yoxdur.
Multikultiralizmin həyat tərzi olduğu odlar yurdunda belə bir məkanda,eləcədə demoqrafik artımın
nüsbət dinamika göstərdiyi bir ölkədə artıq bu ciddi probelm deyildir.Buna baxmayaraq bəzi
bölgələrdə qadınların işləməsinə əngəl olan amilləri belə sıralamaq olar:
- adət -ənənə;
- ailə həyatı qurmaq;
- hamiləlik;
- ev işləri.
Apardığımız tədqiqata əsasən qeyd etmək olar ki, işsizlərin sayı əmək qabilliyyətli əhalinin 5
faizindən aşağı olduğu halda gender probleminin qarşısı alınırr.Hesab edirik ki, ölkədə və dünyada
bəzi stereotiplərin mövcudluğu bəzən məşğulların sayında müəyyən disbalans yarada bilir, ancaq bu
kəskin səviyyədə hiss olunmur.Fikrimizcə ümumi sayda olmasa da bəzi ixtisaslarda bu sayda fərqlər
qismən narahatçılığa əsas verir.Fikrimizi aşağıdakı cədvəl göstəricilərinə əsasən izah edək (cədvəl
1):
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Əmək bazarı və iqtisadi fəal əhalinin sayında dəyişiklər haqqında
Göstərici(minnəfər)

2014

2015

2016

2017

2018

İqtisadi fəal əhalinin sayı

4840.7

4915.3

5012.7

5073.8

5133.1

kişilər

2475.7

2510.8

2573.2

2609.0

2637.4

qadınlar

2365.0

2404.5

2439.5

2464.8

2495.7

Məşğul əhalinin sayı

4602.9

4671.6

4759.9

4822.1

4879.3

kişilər

2376.1

2408.2

2465.7

2502.8

2529.4

qadınlar

2226.8

2263.4

2294.2

2319.3

2349.9

İşsiz əhalinin sayı

237.8

243.7

252.8

251.7

253.8

kişilər

99.6

102.6

107.5

106.2

108.0

qadınlar

138.2

141.1

145.3

145.5

145.8

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
Cədvəl məlumatlarına əsasən qeyd etmək olar ki, 2019 cu il yanvar ayının birinə olan məlumata
əsasən müəllimlərin (orta məktəblərdə) 80.1 faizi xanımlardır.
Cədvəl məlumatlarına əsasən qeyd etmək olar ki,ölkədə iş yerlərinin sayı durmadan artmış və
son illər kişilərin nisbətən qadınlardan daha çox məşğul olması faktoru mövcud olmuşdur. Fikrimizcə
bu ölkədə son zamanlar təbii şəkildə kişilərin sayının artmasından irəli gəlir.Digər tərəfdən isə bu
yenidoğulan usaqların gender nisbətindəki fərqdən ibarətdir.
Tarıxən qadınların zərif məxluq olması onların ağır fiziki yük tələb edən işlərdə işləməməsinə
gətirib çixardırdısa XXI-ci əsrdə elmin innovasiyaların inkişafı artıq xanımların da metalurgiya
maşınqayırma kimi sahələrdədə işləməsinə şərait yaradır.Əvvəllər stereotip olaraq kişilərin də bəzi
işlərdə işləməsini qadağan edirdisə, artıq bu stereotiplərə qalib gəlmək üzərəyik. Əmək
münasibətlərində vətəndaşlığına, cinsinə, irqinə, dininə, milliyyətinə, dilinə, yaşayış yerinə, əmlak
vəziyyətinə, ictimai-sosial mənşəyinə, yaşına, ailə vəziyyətinə, əqidəsinə, siyasi baxışlarına,
həmkarlar ittifaqlarına və ya başqa ictimai birliklərə mənsubiyyətinə, qulluq mövqeyinə, həmçinin
işçinin işgüzar keyfiyyətləri, peşəkarlıq səriştəsi, əməyinin nəticələri ilə bağlı olmayan digər amillərə
görə işçilər arasında hər hansı ayrı-seçkiliyə yol verilməsi, həmin amillər zəminində bilavasitə və ya
dolayısı ilə imtiyazların və güzəştlərin müəyyən edilməsi, habelə hüquqlarının məhdudlaşdırılması
qəti qadağandır (2 səh.11).
Hal-hazırda dünyada trend gender korluğu vəya hər insanı iş yerində cinsi ayrı seçkilik etmədən
onlarla bərabər işləmək vacib amil hesab olunur. Fikrimizcə gələcəkdə iş yerlərində menecerlər
tərəfindən daha çox HR(Human Resurs)- larin ən böyük silahı və hətda iş prinsipi olacaq.Çünki belə
şəraitdə işləmək və xüsusi olaraq zoraklıq hallarının qarşısı alınacaq və işə tam olaraq konsantrasiya
olmaqla işçinin əmək qabilliyəti artacaqdır. Fikrimizi XX əsrin əvvəlindəki stereotiplər üzərində
qələbə ilə əlaqələndirə bilərik ki, bu faktor insanlığın əmək bazarındaki ən böyük uğurudur.Həmçinin
qeyd edək ki,dünyada bu məsələ bölgələr üzrə kəskin şəkildə dəyişir.Asiya və Avropa mədəniyyəti
bəzi yerlərdə xanımların işləməsinə edilən qadağalar(təəsufki ölkəmizdədə hələ bu fikrin
dəstəkləyənlər hələdə qalmaqdadı)onların alçaldılması,ikinci sinif insan kimi onlarla edilən rəftar
asiyada məhşurdur.Avropada və amerikada isə xanımlar azad və özlərinə inanırlar və buna görədə
fərqlər mədəniyyətlərdə bəzən dinlərdə inancalrda belə olur.
Bir digər məsələ xanımlara verilən əmək haqlarındaki fərqdir. Bu qəbuledilməz haldır.
Azərbaycanda bu il əməkhaqlarının 30 faizdən çox qalxması müşahidə olunmuşdur.
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Ölkəmizdə xanımların rolu kişilərin rolundan əmək bazarında ölkənin həyatında heçdə az
deyildir və fəxrlə demək olarki Azərbaycan Asiya ilə Avropanın kəsişməsində yerləşən
tolerantlığı,əməksevərliyi və savadlılığı ilə seçilən multikultural və sosial siyasəti uğurla aparan bir
dövlətdir.
Nəticə:İşsizlərin sayı əmək qabilliyyətli əhalinin 5 faizindən aşağı olduğu tolerant, güclü
qanunverici baza və iş mədəniyyətinin olması gender probleminin qarşısını alır.
Ədəbiyyat
1.stat.gov.az
2.Azərbaycan Respublikasının Əmək məcəlləsi
Резюме
Байрамов Мурад Барат оглы
Влияние гендерного неравенства на разрешение в Азербайджане
Каждый человек в нашей стране социально защищен государством. В Азербайджане нет
резких различий в количестве работающих женщин и мужчин, где трудоспособный возраст
составляет около пяти миллионов. Эта статья посвящена влиянию занятости на гендерные
вопросы.
Summary
Bayramov Murad Barat
The effect of gender ınequalıty on dıssolutıon ın Azerbaıjan
Every individual in our country is socially covered by the state's comprehensive care. There are
no sharp differences in the number of female and male workers in Azerbaijan, with around five
million working age. This article focuses on the impact of employment on gender issues.
Bədirzadə Gülsüm Şamil qızı
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
AQRAR SAHƏDƏ İNFORMASİYA-KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARININ
İNKİŞAF PROBLEMLƏRİ VƏ İSTİQAMƏTLƏRİ
Açar sözlər: informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, aqrar sahənin inkişaf problemləri,
aqrar sahədə İKT-nin tətbiqi problemləri, aqrar sahədə İKT-nin tətbiqi perspektivləri, aqrar sahədə
İKT-nin inkişaf istiqamətləri.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, проблемы развития
аграрной сферы, проблемы применения ИКТ в аграрной сфере, перспективы применения ИКТ
в аграрной сфере, направления развития ИКТ в аграрной сфере.
Key words: information and communication technologies, problems of development of the
agrarian sphere, a problem of use of ICT in the agrarian sphere, the prospects of use of ICT in the
agrarian sphere, the directions of development of ICT in the agrarian sphere.
Müasdir dövrdə aqrar sahədə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) inkişaf
problemləri aktuallığı ilə diqqət çəkir. Hazırda hər bir sahədə olduğu kimi aqrar sektorda da İKT-nin
tətbiqinin genişləndirilməsi həyata keçirilməlidir və bu istiqamətdə işlər getməkdədir (3, səh. 1).
Bunlarla bağlı olaraq, ölkə Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair
Strateji Yol Xəritəsi”ndə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində İKT-dən fəal istifadə edilməsi üzrə
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strateji hədəflər müəyyənləşdirilmişdir (2, səh. 34). Ölkə iqtisadiyyatının və regionlarının fəallığının
artırılmasında İKT-nin və internetin rolu hər il artmaqdadır. Şəkil 1-də Azərbaycanda aqrar
müəssisələrin əsasən yerləşdiyi iqtisadi rayonlar üzrə internetdən istifadə etmiş işçilərin internetə
çıxışı olan müəssiələrdə işləyən siyahı sayına nisbəti təhlil olunmuşdur.
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Şəkil 1. Azərbaycanda aqrar müəssisələrin əsasən yerləşdiyi iqtisadi rayonlar üzrə
internetdən istifadə etmiş işçilərin internetə çıxışı olan müəssiələrdə işləyən siyahı sayına
nisbəti, %-lə (ARDSK-nın məlumatlarına əsasən müəllif tərəfindən hazırlanıb).
Şəkil 1-in təhlilindən yanaşsaq, 2012-2018-ci illərdə ölkənin iqtisadi rayonları üzrə internetdən
istifadə etmiş işçilərin internetə çıxışı olan müəssisələrdə işləyin siyahı sayına nisbətində əhəmiyyətli
artımlar diqqət çəkir. Belə ki, həmin dövr ərzində bu göstərici üzrə artım Abşeron rayonunda 14,7 %dən 21,1 %-dək, Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda 23,7-dən 35,3 %, Şəki-Zaqatala da – 11,7 %-dən
27,1 %-dək, Lənkəran iqtisadi rayonunda 11,3 %-dən 23,7 %-dək, Quba-Xaçmazda 11,9 %-dən 28,6
%-dək, Aranda 17,1 %-dən 28,6 %-dək, Naxçıvan iqtisadi rayonunda 20,9 %-dən 367 %-dək təşkil
etmişdir (4, səh. 85). Bütün bunlar onu göstərir ki, son illərdə ölkəmizdə internet-resurslara və İKTnin geniş yayılmasına önəm artmaqdadır.
Qeyd edək ki, İKT-nin təsirinin kifayət qədər müsbət ola biləcəyi iqtisadiyyat sahələrindən biri
də aqrar sektordur və bu istiqamətdə son illərdə sistemli tədbirlər görülməkdədir (1). Aqrar sektorda,
həmçinin kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində İKT-dən istifadə etməklə, məhsuldarlığın artımına,
yetişdirilmiş məhsulların daha əlverişli şərtlərlə satışına, ixracına nail olmaq mümkündür. Bu
sahədəki fəaliyyət proseslərinin elektronlaşdırılması və müasir İKT mexanizmlərinin tətbiq edilməsi
yüksək səmərə vermək üçün əsaslı zəmin yarada bilər (6). Aqrar sahədə İKT-nin rolunun
genişləndirilməsi müasir tələblərə cavab verən məhsulların istehsalın həcminin artırılmasında və
məhsuldarlığın yüksəldilməsində əhəmiyyətli rol oynaya bilər. Ümumilikdə, cəmiyyətdə və
iqtisadiyyatda İKT-nin tətbiqi məsələlərinə geniş yer verilməsi müasir dövrün tələbləri kimi ortaya
çıxmışdır. Belə ki, İKT sahəsində əldə edilən nailiyyətlərin hamısı praktiki əhəmiyyətə malikdir (5).
Beləliklə, yaxın perspektivdə aqrar sahədə İKT-nin tətbiqinin strateji istiqamətləri daha optimal
müəyyənləşdirilməli və konkret fəaliyyət konsepsiyaları hazırlanmalıdır. Bu istiqamətlərdə mövcud
olan problemlərin həllinə xüsusi önəm verilməlidir:
- iqtisadiyyatın mühüm sektorlarından olan - aqrar sahədə İKT-nin tətbiqi istiqamətində
məqsədli tədbirlərin görülməsi və işlək mexanizimlərin hazırlanması təmin olunmalıdır;
- aqrar sahədə daha çox səmərəliliyin təmin edilməsi məqsədilə, İKT-nin tətbiqinin
genişləndirilməsi istiqamətində əsaslandırılmış dövlət proqramları, investisiya-innovasiya layihələri
hazırlanmalı və həyata keçirilməlidir və s.
Ədəbiyyat
1. Aqrar sektor: emal sənayesi və sabit bazar. http://www.serqqapisi.az/index.
php/iqtisadiyyat/5079-azhrar-sektor-emal-saenayesi-vae-sabit-bazar.
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3. Azərbaycanda aqrar sahədə İKT-nin tətbiqi genişləndirilir. http://www.ictnews.az/read36643-news-1.html.
4. Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti. Statistik məcmuə. Bakı, 2019, 124 s.
5. Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnformasiya cəmiyyətinin formalaşmasının multidistiplinar
elmi-nəzəri problemləri // informasiya cəmiyyəti problemləri, 2016, №2, s. 3–18.
6. İqtisadiyyatda İKT-nin rolu. http://www.ictnews.az/read-13343-news-1.html.
Резюме
Бедирзаде Гюльсюм Шамиль кызы
Проблемы и направления развития информационно-коммуникационных технологий
в аграрной сфере
В статье исследованы проблемы и направления развития информационно-коммуникационных технологий в аграрной сфере. С этой целью анализированы факторы, обуславливающие развитие аграрного сектора на основе высоких технологий. Исследованы
возможности расширения влияния ИКТ на повышение эффективности деятельности аграрной
сферы и производства конкурентоспособной аграрной продукции. Проведены обобщения по
рассматриваемым проблемам и вопросам.
Summary
Bedirzade Gulsum Shamil
Problems and directions of development of information and communication technologies
in the agrarian sphere
Problems and the directions of development of information and communication technologies
in the agrarian sphere are investigated in the article. The factors causing development of the agrarian
sector on the basis of high technologies are analyzed for this purpose. Possibilities of expansion of
influence of ICT on increase in efficiency of activity of the agrarian sphere and production of
competitive agrarian products are improved too. Conclusions on the considered problems are given
in the end of the article.
Balakişiyev Elvin Cəfər oğlu
Odlar Yurdu Universiteti
İNVESTİSİYALARIN REGİONAL İDARƏ OLUNMASININ KONSEPTUAL ƏSASLARI
Açar sözlər: social-iqtisadi proseslər, mikroiqtisadi sistemlər, investisiya, mərkəzləşdirilmiş
resurslar
Ключевые слова: социально-экономические процессы, микроэкономические системы,
инвестиции, централизованные ресурсы
Key words: socio-economic processes, microeconomic systems, investments, centralized
resources
Regionda bütövlükdə social-iqtisadi proseslərin idarə olunmasnın səmərəliliyini yüksəltməkdən
ötrü, investisiyaların regional idarə olunmasının konsepsiyasının yaradılmasının əhəmiyyəti artır.
İnvestisiyaların regional idarə olunmasının konsepsiyasının hazırlanması, sistem yanaşma, yəni həm
ərazi, həm də sahə istiqamətli fəaliyyətin ümumi nəticəsinə münasibət prinsiplərinə əsaslanır. Belə
yanaşma, regional idarəetmənin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədi ilə, bir çox iqtisadi və
kommersiya məsələlərini cəm halında yoluna qoymağa imkan verir.
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İnvestisiyaların regional idarə olunmasının, regionun bütün idarəetmə sisteminin tərkib hissəsi
olduğunu nəzərə alaraq, onun formalaşmasında regionun idarəçilik fəaliyyətinin bütün müsbət və
mənfi tərəflərini nəzərə almaq lazımdır. Bu zaman regionun idarəetmə sistemində həm cari və
ortamüddətli, həm də uzunmüddətli məsələlər nəzərə alınır.
İnvestisiyaların regional idarə olunmasının konsepsiyasının yaradılması zamanı çoxlu faktorları
nəzərə almaq lazımdır, onların arasında:
- investisiya cəlbediciliyini;
- investisiyaların təmərküzləşmə səviyyəsinin qiymətləndirilməsini;
- investisiyaların regional idarə olunması üzrə tərəflərin məqsəd və maraqları-nın məcmusunu
xüsusilə qeyd etmək olar [1].
Zənnimizcə, məhz yuxarıda adı çəkilən elementlərin sistem halında nəzərdən keçirilməsi,
investisiyaların regional idarə olunmasının konseptual əsaslarını təşkil etməlidir. Həmin elementlərin
və faktorların qısa xarakteristikasını verək:
- investisiya cəlbediciliyi regional sosial-iqtisadi inkişaf faktorlarını nəzərə alır, bu da həm
keyfiyyət, həm də kəmiyyət münasibətlərində cəlb olunan investisiyaların miqdarına əhəmiyyətli
dərəcədə təsir göstərə bilər;
- investisiyaların təmərküzləşmə səviyyəsi bütövlükdə iqtisadi regionun eynilik (oxşarlıq)
dərəcəsini aşkar etməyə imkan verir;
- investisiyaların regional idarə olunması üzrə tərəflərin məqsəd və maraqlarının məcmusu
regional idarəetmənin həm xarici, həm də daxili faktorlarını nəzərə alan maksimal effekt əldə etməyə
imkan verir.
Göründüyü kimi, yuxarıda adı çəkilən elementlərin və faktorların yalnız məcmusu, bir çox
inteqrasiya məsələlərinin həlli yolu ilə, respublikada investisiyaların regional idarə olunması
sisteminin səmərəliliyini artırmağa qadirdir.
Bu səbəbdən, investisiyaların regional idarə olunmasının əsas konsepsiyası, regional idarəetmə
sistemində (investisiya cəlbediciliyi faktorlarının məzmunundan, istiqamətindən və əlaqəsindən asılı
olaraq) investisiyaların idarəetmə mexanizminin tənzimlənməsinin idarə olunmasının, strukturunun
və üsullarının funksiyalarının yaradılmasından ibarətdir.
Konsepsiyanın və məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün, regional idarəetmə sisteminin mühüm
alt sistemi kimi, regional investisiyların idarə olunması mexanizminin sintezi məsələsini həll etmək
lazımdır. Sistemli təhlilin metodologiyasına uyğun surətdə, sintezdə, idarəetmə nəzəriyyəsinin əsas
müddəaları kimi, mexanizmin formalaşması prinsipləri (onların praktik tətbiqini rasional təşkil
etməklə) əsas götürülür.
Zənnimizcə, regional idarəetmə konsepsiyasının yaradılmasına daha ümumi yanaşmalar,
professor А.А.Аlabuqin tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. O, hesab edir ki, regional iqtisadi sistemin
inkişafı, idarəetmənin elmiliyi prinsiplərinə əsaslanmalıdır. Onların sırasına aşağıdakıları aid etmək
olar.
I. Makroiqtisadi və mikroiqtisadi sistemlərin komponentlərinin özünütəşkil prosedurlarında
sinergiya qanununun bazasındakı prinsiplər, aşağıdakı alt prinsiplərin tanınması ilə:
- regionun idarə olunmasının ümumi sistemində prosesin idarə olunması, regional
investisiyaların idarə olunması;
- o biri regionların tərkibində investisiya fəaliyyətinin potensialının idarə olunması;
- investisiyaların regional idarə olunması sistemində strateji dəyişikliklərin idarə olunması.
II. Sistemin özünümühafizə qanununun bazasındakı prinsiplər onunla müəyyən olunur ki, sistem
investisiyaların regional idarə olunmasının dayanıqlı inkişafının aşağıdakı tərkib hissələrini:
- maraqlı tərəflərin qaydalara riayət etmələri şərti ilə investisiya potensialının regional idarə
olunmasını;
- investisiyaların regional idarə olunmasının formalaşması zamanı risk və qeyri-müəyyənlik
faktorlarının nəzərə alınmasını;
- maraqlı tərəflərin amillərini nəzərə almaqla, investisiya modellərinin və layihələrinin seçimini;
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- investisiya fəaliyyəti sferasında regionların idarəetmə sistemlərinin əsas parametrlərinin və
göstəricilərinin seçimini;
- tədqiqatın keyfiyyət və kəmiyyət metodlarının işlənib hazırlanmasını;
- investisiyaların regional idarə olunması sistemində təcililik və xərclərin ödənməsi amillərinin
nəzərə alınmasını təmin edir.
İnvestisiya fəaliyyətinin regional idarə olunması zamanı təkamül qanunlarına, investisiyaların
regional idarə olunması sistemində dəyişikliklərin periodikliyinin və dövriliyinin nəzərə alınması
prinsipləri daxildir.
İnvestisiyaların regional idarə olunması konsepsiyası, regional hakimiyyət orqanlarının,
bələdiyyələrin və biznes strukturlarının qarşılıqlı əlaqələrinin bazasında tərtib olunmalı, onların
arasında:
- investisiyaların əsas obyektlərə yönəldilməsinin uçotu;
- investisiyaların maliyyələşmə mənbələrinin tənzimlənməsi, büdcədən pul ayrılmasının, özəl
investorların resursları ilə əvəz olunması;
- investisiya proseslərinin idarə olunmasının rasional təşkilati strukturlarının yaradılması və
iqtisadi metodlarının tərtib olunması;
- xüsusi əhəmiyyət kəsb edən, xərclərinin ödənməsi, yeni iş yerlərinin yaradılması cəhətlərinə
görə sərfəli yeni investisiya layihələrinin aşkar edilməsi və s. qeyd oluna bilər.
Tədqiqatların sistemləşdirilməsi, regional investisiya siyasətinin həyata keçirilməsinin və
regional investisiyaların cəlb olunmasının əsas mürəkkəb-liklərini:
- ayrı-ayrı rayonlardakı əyintilər və struktur disproporsiyaları ilə bağlı, çox regionların
investisiya iqliminin nisbətən zəif cəlbediciliyini;
- dövlət regional siyasətinin işlənib hazırlanması zamanı onun zəif komplektliyini, zəif normativhüquqi bazanı, regionların investisiya inkişafının dövlət stimullaşdırma vasitələrinin kifayət qədər
tətbiq olunmamasını;
- yerli büdcələrin yaradılması sisteminin, regionların iqtisadi inkişafına zəif təsirini;
- mərkəzləşdirilmiş resurslar hesabına regional investisiya fəaliyyətinə dəstəyin minimum
səmərəliliyini və məhsuldarlığını, büdcə prosesinin desentralizasiyası proseslərinin ləngidilməsini və
onlara müqavimət göstərilməsini, büdcə intizamının zəif səviyyəsini;
- regionlar arasında investisiya rəqabətinin ziddiyyətliliyini qeyd etməyə imkan vermişdir [2, səh. 3-5].
Müasir mərhələdə həm makrosəviyyədə, həm də mikrosəviyyədə investisiya resurslarının
yaradılması problemi regional investisiya siyasəti üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Regional, yerli
hakimiyyət orqanları və biznes strukturlarının qarşılıqlı əlaqəsi prosesində zəruri regional
investisiyalar, müxtəlif mənbələrin vəsaitləri:
- şəxsi maliyyə resursları və vəsaitləri – investorun daxili ehtiyatları: gəlirləri, amortizasiya
ayırmaları, əmanətləri, firmaların gəlirlərinin toplanması;
- büdcədənkənar fondların vəsaitləri;
- dövlət büdcəsinin vəsaitləri;
- yerli büdcələrin vəsaitləri;
- investorların vəsaitləri hesabına qoyula bilər.
Müasir şəraitdə investisiya qoyuluşunun zəruri həcminin formalaşdırılması üçün (investisiya
resurslarının təmərküzləşməsinin forma və mexanizmlərinin faktik istifadəsi məqsədi ilə) əsas
məsələ, regional, yerli hakimiyyət orqanları və biznes strukturlarının qarşılıqlı əlaqəsidir.
Regional inkişafın investisiya siyasətinə, dövlət və regional prioritetlərinin müəyyən edilməsi,
habelə ETTKİ sisteminin təşkilati və struktur istiqamətinin dəyişməsi, elmi-texniki istiqamət üzrə
müasir ölkə strukturlarının yaradılması daxildir.
Bu istiqamətlərə, investisiyaların seçilməsi və cəlb edilməsi üzrə tədbirləri aid etmək olar.
Regional investisiya siyasətinin sonrakı elementi, regional investisiyaların prioritetlərinin seçimidir,
burada, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində prioritetlik və məqsədli investisiya layihələrinin
yaradılması qeyd olunur. Məqsədli investisiya layihələrinin sistemi, daha səmərəli istiqamətlərdə
regionun inkişafının zəruri şərtlərini və imkanlarını yaradır.
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Резюме
Балакишиев Эльвин Джафар оглы
Разработка концепции регионального управления инвестициями основана на принципах
системного подхода, т. е. общего результата как региональной, так и отраслевой
деятельности. Такой подход позволяет нам решать многие экономические и коммерческие
проблемы с целью повышения экономической эффективности регионального управления.
Учитывая, что управление региональными инвестициями является неотъемлемой частью всей
системы управления регионом, необходимо учитывать все плюсы и минусы управленческой
деятельности региона. В то же время в системе управления регионом рассматриваются
текущие и среднесрочные и долгосрочные вопросы.
Summary
Balakishiyev Elvin Jafar
The development of the concept of regional investment management is based on the principles
of a systematic approach, i.e., the overall result of both regional and sectoral activities. This approach
allows us to solve many economic and commercial problems in order to increase the economic
efficiency of regional management. Given that the management of regional investments is an integral
part of the entire system of managing the region, it is necessary to take into account all the pros and
cons of the administrative activities of the region. At the same time, the region’s management system
addresses current and medium-term and long-term issues.
Cabbarova Günel İntizam qızı
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
MÜASİR DÖVRDƏ İNVESTİSİYA CƏLBEDİCİLİYİ VƏ ONUN ƏSASLARI
Açar sözlər: investisiya, investisiya mühiti və cəlbediciliyi, iqtisadiyyat sahələri
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная среда и привлекательность, сферы
экономики
Keywords: investment, investment climate and attractiveness, economics
Müasir şəraitdə subyektin və ya müəssisənin investisiya cəlbediciliyi onun müxtəlif obyektiv
xüsusiyyətlərinin, əlamətlərinin, vəsaitlərinin və bu investisiya imkanlarına olan tədiyə ehtiyacını
müəyyən edən imkanların məcmusu ehtiva edir [1]. Təsərrüfat subyektinin investisiya cəlbediciliyi
mövcud rəqabət mühitində xüsusi zərurətdən çıxış edir və bu baxımdan onun əsaslarının
qiymətləndirilməsinə də ehtiyac artmaqdadır. İnvestisiya cəlbediciliyinin qiymətləndirilməsi və
təhlili, mümkün investisiya obyekti kimi, tədricən bu obyektə istənilən investisiyanın gözlənilən
səmərəliliyinin hesablanmasından və investorların axtarışından əvvəl məcburi prosedur kimi diqqəti
cəlb edir [2,s.76]. Bu baxımdan da investisiya cəlbediciliyinin qiymətləndirilməsinin bütün mövcud
metodik əsaslarını iki qrup üzrə sistemləşdirmək mümkündür:
Birincisi, subyektin investisiya cəlbediciliyinin səviyyəsi bütövlükdə və onun maliyyə vəziyyəti
ilə tam müəyyən edilən metodikalardan ibarətdir. Mövcud metodika çərçivəsində qiymətləndirilən
subyektin investisiya cəlbediciliyinin amilləri:
 ödəmə qabiliyyətliliyii və likvidlik göstəricilərini;
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 maliyyə dayanıqlığı əmsallarını;
 dövriyyə vəsaitlərinin rentabelliyini;
 dövriyyəsi göstəricilərini;
 müəssisənin bazar dəyərinin göstəriciləri kimi məqamları özündə birləşdirir.
İnvestisiya cəlbediciliyinin qiymətləndirilməsi metodikasının ikinci qrupu qiymətləndirilən
iqtisadi subyektin fəaliyyət keyfiyyətinə təsir edən amillərin sistemli və ona görə də daha tam əhatə
olunmasını özündə təcəssüm etdirir. İnvestisiya cəlbediciliyinin təhlilində həm də daxili və xarici
təsir amilləri əsas diqqət mərkəzində saxlanmalıdır [3,s.54]. Daxili investisiya cəlbediciliyinin nəzərə
alınan amillərinə və bunun üçün istifadə edilən kəmiyyət parametrlərinə aşağıdakılar aid
olunmaqdadır:
 Istehsal fəaliyyəti: fondvermi, aktivlərin artımı, gəlirin, ümumi və xalis mənfəətin artması,
istehsal olunan məhsulun həcminin dinamikası, bir işçi üçün hasilat, istehsal gücündən istifadə
dərəcəsi, əsas vəsaitlərin əvəzetmə və artım əmsalları;
 Maliyyə vəziyyəti və sabitliyi: aktivlərdə öz dövriyyə vəsaitlərinin payı, likvidlik əmsalları,
satışların və aktivlərin rentabelliyi, şəxsi kapitalın rentabelliyi, bir səhm üzrə mənfəət;
 İnvestisiya: əvvəlki investisiyaların cari həcminin nisbəti;
 Kadr-işçi heyyəti: əmək haqqının dinamikası, kadr axımı, münaqişəli vəziyyətlərin sayı;
 Korporativ idarəetmə: təşkilati-hüquqi forma, əsas istehsalın konsentrasiyasının səviyyəsi,
kooperasiya və diversifikasiya dərəcəsi, müəssisə assosiasiyalarına mənsubiyyət;
 Rəqabətlilik səviyyəsi: bazar payı, məhsulun keyfiyyət göstəriciləri, onun həyat dövrünün
mərhələsi, istehlakçılar arasında ticarət markasının tanınma dərəcəsi, məhsulun innovasiya
yönümlüyü;
 Starteji inkişaf proqram və məqsədlərin mövcudluğu.
İnvestisiya cəlbediciliyinin xarici amilləri daxili amillərlə müqayisədə heç də zəif mövqedən
çıxış etmir və onları aşağıdakı kimi sistemləşdirmək daha məqsədəuyğun olar:
 Subyektin yerləşdiyi ərazinin (ölkə, regio) investisiya mühiti;
 Müəssisənin aid olduğu sahənin investisiya cəlbediciliyi;
 Subyektin ərazi idarəetmə orqanları ilə münasibətlərin səviyyəsi (xüsusi vergi rejimlərinin və
digər vergi güzəştlərinin mövcudluğu və ya olmaması, ərazi (federal və ya regional) investisiya
proqramlarında iştirak, büdcə ayırmalarının miqdarı, ərazi infrastrukturunun inkişafına yardım və s.);
 Ölkə daxili və xarici iqtisadi mühitin sabitliyi (inflyasiyanın tempi, milli valyutanın statusu,
vergi yükünün səviyyəsi və sabitliyi, mülki qanunvericiliyin keyfiyyəti, biznesin aparılması ilə bağlı
bürokratik rəsmiyyətlər və s.);
 Rəqiblərin potensial imkan və gücləri.
Bütün bu kimi məlumatlara görə, ikinci qrupa aid metodikanın köməyi hər hansı özəl subyektin,
onu investisiyalaşdıran investorun tələbləri müəyyən olunaraq, qiymətləndirilir [4,s.61]. Xüsusilə də,
daxili və ya xarici amillə bağlı hər hansı bir istiqamət üzrə investisiya cəlbediciliyinin göstəriciləri,
həmçinin bu amillərin hər birini və ya ayrı-ayrı qruplarını nəzərə alan inteqral göstəricilər müəyyən
oluna bilər. Birinci qrupdan fərqli olaraq, ikinci qrup müəssisənin investisiya cəlbediciliyinin daha
obyektivlik baxımından qiymətləndirilməsi imkanlarına baxmayaraq, onların müəyyən çatışmazlığı
mövcud olur. Belə problemli vəziyyətin aradan qaldırılmasında xüsusi metodik yanaşmada, əsasən
də ekspert qiymətləndirmələrindən istifadə olunmalıdır.
Azərbaycan Respublikasında investisiya cəlbediciliyinin artırılması istiqamətində son on ildə
əsaslı tədbirlər həyata keçirilmiş və bu proses hazırda da davam etməkdədir. Ölkə iqtisadiyyatına
investisiya qoyuluşu ilə bağlı bir sıra hüquqi sənədlər və proqramlar qəbul edilmişdir. Ölkə
iqtisadiyyatının investisiya cəlbediciliyinin artırılmasına bu kimi mühüm amillər də təsir etməkdədir:
əlverişli coğrafi mövqe, neft, qaz və digər xammal ehtiyatları, nəqliyyatın, rabitə və
telekommunikasiya sahəsinin inkişaf etmiş strukturu, sosial-iqtisadi islahatların aparılması. Qəbul
edilmiş bir sıra dövlət proqramları kiçik və orta biznesin formalaşmasında, inkişaf etdirilməsində və
gələcək tərəqqisində müstəsna rol oynayır. Sahibkarlığa qoyulan tələblərə uyğun olaraq vergi sistemi
daim təkmilləşdirilir və Vergi Məcəlləsi sivilizasiyalı hüquqi vergi sisteminin yaradılmasının əsasını
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qoymuşdur. Təbii ki, bu kimi amillər də ölkənin investisiya cəlbediciliyinin artırılması baxımdan
yüksək qiymətləndirilməlidir. Azərbaycan bazarının əsas üstünlüklərindən biri investisiya
istiqamətlərinin geniş spektrli olmasıdır. idir. Son illərədə aparılan iqtisadi islahatlar sərmayə axınını
stimullaşdırmağa və xarici investisiyaların cəlb edilməsini yeni imkanlar açmaqdadir. Maşınqayırma,
kimya, neft kimyası, nəqliyyat, yüngül, yeyinti sənayesi kimi sahələrdə istifadə edilməmiş güclərin
çox olması artıq mövcud istehsalın modernləşdirilməsinə yönəldilmiş sərmayədarlara geniş imkanlar
verir. Azərbaycanın iri sənaye şəhərlərində (Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir, əlibayramlı)
ixtisaslı kadr və işçi qüvvəsinin yüksək konsentrasiyasının olması sərmayəçilər üçün əlavə stimuldur.
Titan, kobalt, qızıl, gümüş, mis və s. daxil olmaqla, faydalı qazıntıların əhəmiyyətli ehtiyatları mədən
sənayesinə sərmayə qoyuluşlarını perspektivli edirlər. Lakin, bütün bu kimi mühüm üsütnlüklərə
baxmayaraq investisya cəlbediciliyinin artırılması da gündəmdə dayanmaqdadır. Xüsusilə də, yeni
texnologiyaların iqtisadiyyat sahələrində tətbiqinin artırılması, innovativ yönümlü məhsul istehsalına
üstünlük verilməsi, müasir idarəetmə sisteminin yaradılması bu baxımdan öz vacibliyi ilə çıxış edir.
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Резюме
Джаббарова Гюнель Интизам кызы
Инвестиционная привлекательность и ее основы в современный период
В тезисе исследованы инвестиционная привлекательность и ее основы с различных
аспектов. Выражено отношение автора к инвестиционной привлекательности и выдвинуты
предложения по ее дальнейшему развитию в стране.
Summary
Cabbarova Gunel İntizam
Investment attractiveness in modern times and its basics
In the thesis, investment attractiveness and its fundamentals are studied from a number of aspects.
The country is expressing its attitude to the environment of investment attractiveness and views on
its development are being put forward.
Cəbiyeva Türkay Əjdər qızı
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
BANK SEKTORUNDA ƏMƏLİYYAT RİSKLƏRİNƏ BAZEL KOMİTƏSİNİN
YANAŞMA PRİNSİPLERİNİN TƏHLİLİ
Açar sözlər: bazel Komitəsi, komplayens, əməliyyat riskləri, monitorinq, risk xəritəsi, indikator
Keywords: basel Committee, compliance, operational risks, monitoring, risk map, indicator
Ключевые слова: базельский комитет, комплаенс, операционные риски, мониторинг,
карта рисков, индикатор
Giriş. Bazel Komitəsi əməliyyat riskini "daxili proseslərin düzgün qurulmaması nəticəsində (
insanlar, sistemlər və ya xarici proseslərin) yaranan itki riski" olaraq təyin edir. Bu tərifdə insan
səhvləri, fırıldaqçılıq, məlumat sistemlərinin xətaları, kadrların idarə olunması ilə bağlı problemlər,
ticarət mübahisələri, qəzalar və sairləri aid edilir.
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Əməliyyat riskinin daim idarə olunması, Bazel Komitəsinin tələblərinə uyğun olmaqdan başqa,
həm də istehsal şəraitinin yaxşılaşdırılmasına gətirib çıxarır: məhsuldarlığın artması, daha yaxşı
marka imicinə səbəb olan keyfiyyətin yüksəldilməsi ilə nəticələnən proseslərin tənzimlənməsi.
Xüsusilə belə bir yanaşma əməliyyat risklərinin azaldılması baxımından əməliyyat qrupları üçün
ölçülə bilən məqsədləri təyin edən kəmiyyət vasitələrinin inkişafına imkan verir.
Bundan əlavə, əməliyyatların artan mürəkkəbliyi, artan həcmləri və real vaxt imkanları
"uğursuzluq bir seçim deyil" deməkdir. Çünki səhvin dəyəri yüz minlərlə, hətta milyonlarla Manat
qədər ola bilər. Ümumi mühit, kredit riskləri və bazar risklərinin idarə edilməsi, bank fəaliyyətinin
tərkib hissəsi olan əməliyyat riski barədə daha çox məlumatlı olmağa kömək edir.
Risk xəritəsi.
Əməliyyat riskinin izlənməsi prosesində ilk addım risk xəritəsinin yaradılmasıdır. Bu xəritə
əməliyyat risklərinin tipologiyasından keçdiyimiz iş proseslərinin təhlilinə əsaslanır. Biznes prosesi
müştərilərə bir məhsul və ya bir xidmət təqdim etməyi hədəfləyən əlaqələndirilmiş vəzifələr
toplusudur. Biznes proseslərinin tərifi ilk növbədə təşkilati təhlilə deyil, bankın fəaliyyətinin biznes
yönümlü təhlilinə uyğundur. Beləliklə, biznes proseslərinin müəyyən edilməsi fərqli məhsul və
xidmətlərin (təşkilat daxilində müxtəlif qurumlara aid ola biləcək şəxslərin) və bu məhsulların
verilməsi ilə bağlı vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi ilə başlayır. Sonra, prosesin hər bir addımına, baş
verən hadisələri poza biləcək və məqsədlərinə çatmağın qarşısını alacaq hadisələri (konkret nəticələr
və ya zaman baxımından) təyin edirik. Hər bir hadisə üçün risk aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:
 Baş vermə ehtimalı,
 Həyata keçirildiyi təqdirdə itki.
Mümkün riskə malik hər bir hadisə risk kateqoriyasına (gələcək məlumatların təhlilini daha asan
və daha sürətli etmək) və təşkilati baxımdan hadisənin baş verəcəyi iş xəttinə aid edilməlidir. Bazel
Komitəsi bu mövzular üçün standart siyahıları müəyyənləşdirmişdir.
Əməliyyat riskinin ölçülməsi.
Əməliyyat riskinin ölçülməsinə ehtiyac Bazel komitəsinin tövsiyələrindən irəli gəlir, banklardan
əməliyyat risklərini ödəmək üçün adekvat kapital ayırmağı tələb edir. Nəzəriyyə baxımından,
kapitalın bu miqdarı müəyyən bir müddətdə (məsələn, bir il ərzində) yüksək ehtimal (99%) olan
bankda əməliyyat riski nəticəsində yaranan maksimum zərərə uyğun olmalıdır. Buna görə, əsasən
"Riskə məruz dəyər" (VAR). Bəs VAR-ı necə hesablamaq olar?
Buradakı "müstəqil" ölçmə metodlarına diqqət yetiririk: tənzimləyicinin qərarından, daha
doğrusu, Bazel komitəsinin "qabaqcıl metodlar" kateqoriyasına düşənlərə. Qlobal olaraq
qiymətləndirmə metodları aşağıda kimi mütləq qarşılıqlı olmayan 3 əsas yanaşma ilə əlaqədardır:
statistik metodlar, ssenari əsaslı yanaşmalar və skor kartı yanaşmaları.
Bazer II də əməliyyat riskləri.
Bazel I ilə müqayisədə Bazel II müqaviləsinin əsas yeniliklərindən biri yalnız əməliyyat riskini
ödəmək üçün kapitalın ayrılmasını tələb etmək deyil, həm də əməliyyat risklərinin idarə edilməsi
sistemini müdafiə etmək idi. Bazel II banklara artan mürəkkəbliyin üç kapital hesablanması metodunu
təklif edir. Seçilən metod bir bank qrupu daxilində ardıcıl olmalıdır.
 Əsas göstərici əvvəlki 3 ilin illik ümumi gəlirinə sabit nisbət (15%) tətbiq etməkdir.
 Standartlaşmış yanaşma iş xəttindən asılı olan əmsal tətbiq etməyə imkan verir. Uyğun
olmaq üçün bu metod əməliyyat riskləri səbəbindən hər bir iş xəttinin çəkdiyi zərərlərin rəqəmlərinə
sahib olmağı tələb edir.
 Sonda qabaqcıl yanaşma banka əməliyyat riskini qiymətləndirmək üçün öz metodunu
yaratmağa imkan verir. Seçilən metod və tətbiqetmə şərtləri (mərkəzləşdirilmiş bir riskə nəzarət
strukturunun mövcudluğu, hesabat vermə tezliyi və aktuallığı ...) daha sonra tənzimləyiciyə
əvvəlcədən təsdiqlənmək üçün təqdim olunur. Uyğun olmaq üçün bu metod aşağıdakı məlumatların
olmasını tələb edir:
1. Daxili zərər haqqında məlumat (banka aiddir)
2. Xarici zərər məlumatları (bütün peşə üçün transversal verilənlər bazası)
3. Potensial hadisə ssenarilərinin təhlili
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4. İş mühiti və daxili nəzarət amilləri
İnkişaf etmiş bir metodun seçimi əvvəlcə daha ciddi bir investisiya tələb edir, eyni zamanda
kapitala olan tələbatı azaltmağa imkan verir. Əlavə olaraq qeyd etmək istərdimki, Bazel komitəsi iş
xətləri və əməliyyat risklərinin standart təsnifatını müəyyənləşdirməyə xüsusi diqqət yetirmişdir.
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Анализ принципов подхода Базельского комитета к операционным рискам в
банковском секторе
Основная цель исследования - правильно оценить и проанализировать операционные риски в
банковской системе в соответствии со стандартами Базельского комитета. Последние мировые
инновации и широкий ассортимент банковских продуктов ставят банки перед новыми типами
операционных рисков. Недооценка рисков несет большие финансовые потери для банков. Новые
инструменты мониторинга, внедренные Базельским комитетом, снижают операционные риски в
банках.
Summary
Djabiyeva Turkay Ajdar
Analysis of the principles of the Basel Committee approach to operational risks in the
banking sector
The main purpose of the research is to correctly evaluate and analyze operational risks in the
banking system according to the Basel Committee standards. Recent innovations in the world and the
wide assortment of banking products confront banks with new types of operational risks. The
underestimation of risks poses a great financial loss for banks. New monitoring tools implemented
by the Basel Committee mitigate operational risks in banks.
Cəfərov Nuran Zakir oğlu
Mingəçevir Dövlət Universiteti
KOLLEKTİVDƏ SOSİAL-PSİXOLOJİ MÜHİTİN VƏ ADEKVAT İŞÇİ
ATMOSFERİN YARADILMASINDA MENECER AMİLİ
Açar sözlər: menecer, sosial-psixoloji mühit, işçi atmosfer, əmək kollektivi, professional
əməkdaşlıq, işgüzar münasibətlər
Ключевые слова: менеджер, социально-психологический климат, рабочая атмосфера,
трудовой коллектив, профессиональное сотрудничество, деловые отношения
Key words: manager, socio-psychological climate, working atmosphere, workforce,
professional cooperation, business relations
İstehsal prosesinin effektli şəkildə idarə olunmasında yüksək təşəkküllü menecer faktoru
başlıca şərt hesab olunur. Məhz menecer faktorunun prioritet olduğu işgüzar məkanlarda sosialmədəni və işçi münasibətlər davamlı pozitiv məzmunu və daim optimist stimullar gətirən inteqrativ
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əlamətləri ilə seçilir. Faktiki olaraq, lider, rəhbər, həmçinin kollektivin real və potensial imkanlarını
səfərbərliyə almaq kimi möhtəşəm və vacib bir missiyanı üzərinə götürmüş avanqard rolunu icra edən
menecer, ilk növbədə insan xarakterini, onun münaqişəli və təzadlı təbiətini dərindən bilən yüksək
səriştəli mütəxəssis, kollektivdə pozitiv sosial-psixoloji aura və adekvat işçi atmosfer yaratmağa qadir
olan mütərəqqi şəxsiyyət olmalıdır.
Menecer kollektivdə sağlam psixoloji mühit, adekvat işgüzar atmosfer yaratmaqla, faktiki olaraq, sabahkı uğurlara imza atır və kollektivin səmərəli fəaliyyəti üçün son dərəcə vacib olan sosialpsixoloji, əxlaqi-mənəvi və şəxsiyyətlərarası positiv münasibətlərə əsaslanan etibarlı baza yaradır. Kollektivin pozitiv əhval-ruhiyyəsi, filantropiya, tolerantlıq, liberalizm və demokratizm kimi ümumbəşəri
dəyərlərə əsaslanan qarşılıqlı münasibətlərin mövcudluğu, mənəvi-ideoloji atmosferi ifadə edən sosialpsixoloji mühitin və əlverişli işgüzar atmosferin bərqərar edilməsi yüksək yaradıcılıq aktının uğurla
həyata keçməsinin və “eklstrakeyfiyyət” əlamətilə seçilən məhsuldarlığın qarantıdır [2, səh.255-257].
İlk baxışdan belə təəssürat yaranır ki, kollektivdə sosial-psixoloji mühit və adekvat işgüzar
atmosfer öz-özünə, nizamsız, pərakəndə şəkildə formalaşır və konkret kollektivi təmsil edən kadrların
professional və mədəni səviyyəsi, təbii məsuliyyət hissi, vicdan, qarşılıqlı etibar və inam faktoru ilə
müəyyən edilir. Kolektivdə sosial-psixoloji atmosferin məhz bu qaydada formalaşmasını iddia edən
yanaşma, müəyyən mənada reallığa və həqiqətə uyğundur. Lakin idarəçilik sistemində ənənəvi
mexanizm qismində əsas tənzimləyici, istiqamətləndirici və stimullaşdırıcı faktorun administrativ
qaydalara və onların praktiki tətbiqinə əsaslanan tarixi təcrübənin olması sarsılmaz kanon və
danılmaz reallıqdır. Həmçinin, adekvat sosial-psixoloji mühit kollektivdə qəbul edilmiş devizlərin və
işgüzar layihələrin, həmçinin sərt subordinasiyanın, eləcə də idarə edən tərəfindən idarə olunanlara
kəskin totalitar nəzarətin mütləq nəticəsi də ola bilməz. O, sistemli şəkildə həyata keçirilən, əxlaqimənəvi, işgüzar və sırf insani dəyərlərə əsaslanan, bəzən tövsiyyə, bəzən də tələb şəklində təzahür
edən mütəşəkkil tərbiyəvi işin bəhrəsidir. Beləliklə, adekvat sosial-psixoloji mühitin təşkil edilməsi
kimi inzibati-idarəçilik aktı ənənəvi subordinasiyanın, yüksək təşəkküllü şəxsiyyətlərarası
münasibətlərin, liberalizmin, demokratizmin, filantropiyanın, eləcə də sarsılmaz administrativ
prinsiplərin sintezindən yaradılan və qüsursuz şəkildə işləyən sistem olmalıdır. Bu sistemdə isə
menecer karyerizm, eqoizm, nepotizm, favoritizm, intolerantlıq, psixoloji repressiya kimi neqativ
elementlərdən tamamilə uzaq olan nüfuz sahibi, bütün problem-situasiyalrı ədalət faktoru, obyektiv
üsul və vasitələrlə həll etməyə daim meylli və hazır olan normativ şəxsiyyət mövqeyində durmalıdır.
İlk dəfə “psixoloji mühit” terminini elmi dövriyyəyə Rusiyalı mütəxəssis N.S. Mansurov
istehsalat kollektivinin psixoloji durumunun və onunla bağlı fəaliyyət mexanizmlərinin öyrənilməsi
kontekstində daxil etmişdi. Kolektivdə mövcud olan psixoloji münasibətləri sistemli şəkildə öyrənən
alimlər isə tədricən kollektivdə cərəyan edən və istehsalın gedişində şəxsiyyətlər və vəzifələr arasında
ortaya çıxan hadisələri sosial-psixoloji və mənəvi-psixoloji kimi iki tipə ayırmağa başladılar. Lakin
bütün hallarda sağlam psixoloji mühit işgüzar kollektivdə təmsil olunan əməkdaşların qarşılıqlı
münasibətlərində təzahür edən pozitiv emosiyaların, şəxsi simpatiyaların, kollektiv və fərdi rəğbət
hissinin, xarakter və temperamentlərin, ümümi maraqların və meyllərin külliyyatıdır.
Menecer amili yüksək təşəkküllü professional və insani keyfiyyətlərə əsaslansa da, adekvat
(pozitiv) psixoloji mühitin yaradılması onun fəaliyyət kompetensiyasına aid olsa da, əslində, psixoloji
mühit kollektivdə təzahür edən qeyri-rəsmi münasibətlər hesab olunur və idarəçilik üsulunun rəsmi
hissəsi olan subordinasiya və inzibati-amirlik siteminə daxil deyil. O, kollektiv şüurun nəticəsi kimi
ortaya çıxır və kollektivin hər bir üzvü tərəvifindən təbii olaraq dərk edilir. Psixoloji mühit şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə konkret standartı və ülgüsü olmayan üslub kimi təzahür edir. Məhz həmin
üslubun və professional həyat tərzinin ruhani keyfiyyəti, fikirlərin, mövqelərin, adət və ənənələrin
üst-üstə düşməsi kollektivdə mövcud olan mənəvi-psixolji vəhdətin əsas göstəicisi kimi ortaya çıxır.
Menecerin administrativ qaydaları rəhbər tutaraq idarə etməsi, qeyri-rəsmi işgüzar sfera kimi
təzahür edən adekvat (pozitiv) sosial-psixoloji mühiti davamlı olaraq nəzarətdə saxlaması, onun daim
“peasemaker” (sülhyaradan) mövqeyindən çıxış etməsi, “parçala və hökm et” prinsipini qəti şəkildə
inkar etməsi, nəhayət, psixoloji konfrontasiyadan qaynaqlanan real və potensial konfliktləri yüksək
effektli profilaktik üsul və vasitələrlə həll etməsi mövcud idarəçilik sisteminin sağlam təməllərə
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söykənməsindən və pozitiv ideyalara əsaslanan administrativ sistemin mövcud olmasından xəbər
verir [1, səh. 6,7,84]. Həmin kollektivlərdə şəxsiyyətlərarası münasibətlər sistemi və işgüzar atmosfer
“əlverişli psixoloji və işgüzar mühit” kimi qiymətləndirilir. Belə mühitin başlıca meyarları kimi isə
aşağıdakılar çıxış edir: kollektivin üzvlərinin bir-birinə xeyirxah münasibəti, davamlı yoldaşılıq ruhunun
olması, yaradıcılıq fəaliyyətinin və istehsal prosesinin effektliyini artıran qarşılıqlı tələb, qarşılıqlı yardım,
pozitiv və daim sevinc gətirən ünsiyyət, heç bir baryerlə məhdudlaşmayan kommunikasiyalar, təhlükəsiz
və yüksək konfortlu işçi rejim və işgüzar münasibətlər, davamlı optimizm, qarşılıqlı inam və etibar, özünə,
kollektivin real və potensial imkanlarına, onun cari və perspektiv fəaliyyətinə, şəxsi və kollektiv istiqbalın
qaçılmaz olmasına dərin ümid və inam, azad və yaradıcı düşünmək üçün stimul, şəxsi potensial
imkanların açılması üçün şərait və s. Bütün bu əlamətlərin fonunda isə yüksək təşəkküllü pozitiv
keyfiyyətlərə, harizmaya, liderlik iradəsinə sahib olan rəhbərin (menecerin) möhtəşəm nüfuzu və
fəaliyyəti durur. Kollektivdə pozitiv mühit yaratmağa qadir olan rəhbərin aşağıdakı keyfiyyətlərinin
sintezindən yaranmış lider obrazı isə idarəçilik sisteminin möhtəşəm uğuru hesab edilməlidir:
prinsipiallıq, məsuliyyət, aktivlik, intizam, xeyirxahlıq, ünsiyyət qurmaq bacarığı, təşkilatçılıq.
Bütün kollektivlərdə ümumi maraqları reallaşdıran, aktiv fəaliyyətin əsas məqsədlərini və
əməkdaşların müştərək yaradıcılıq prosesini təşkil edən idarəedici manqa fəaliyyət göstərir. Bu
manqada rəsmi idarəçilik səlahiyyətlərinə malik olan menecerin üzərinə daha aktiv emosiaonal,
intellektual və təşkilati yük düşür. Çağdaş idarəçilik sistemində menecer (rəhbər) öz idarəçilik
fəaliyyətini müxtəlif formalarda reallaşdırır. Onların içərisində ən geniş yayılmış üslublar isə
aşağıdakılardır: avtoritar, liberal, demokratik.
Menecer sərəncamında və tabeçiliyində olan kollektivi avtoritar üsulla idarə edəndə təşəbbüs,
entuziazm və kreatsiya kimi pozitiv məvhumlar təzir mexanizmlərini və mahiyyətini itirir. Amirlik isə
inzibati sistemin əsas komponentinə çevrilir. Mükafat və cəza subyektiv xarakter kəsb etməyə başlayır.
Belə idarəçilik üslubu ekstremal və böhranlı situasiyalarda özünü doğrultsa da, bütövlükdə müasir menecmentdə məqbul sayılmır. Menecer kollektivi liberal üslubda idarə edərkən tabeçiliyində olan kollektivin həyatında baş verən prinsipial hadislərə müdaxilə etmir. İdarəçiliyin demokratik üsulla reall-aşdırılması zamanı isə menecer sərəncamında olanlarla yoldaşlıq prinsiplərinə əsaslanan ünsiyyət və münasibət
qurur, fərdi və kollektiv təşəbbüslərə, entuziazma, kollektivin maraqlarına cavab verən individual
yaradıcılığa yol və imkanlar açır.
Menecerin fəaliyyətində ən mürəkkəb və ciddi məsuliyyət tələb edən məqamlardan biri
münaqişə (konflikt) situasiyadır. Münaqişə - sosial və şəxsiyyətlərarası münasibətlər sistemində
müxtəlif fikirlərin, maraqların və dəyərlərin bir-birini qarşılıqlı şəkildə inkar etməsi kimi təzahür edən
fövqəladə vəziyyətdir. Məhz belə situasiyalarda menecerdən daha müdrik olmaq, optimal qərarlar
qəbul etmək, bütün professional və insani potensialını səfərbər etmək tələb olunur [3, səh.123-127].
Ədəbiyyat
1. Кириллова Н.Б. Менеджмент социокультурной сферы. Екатеринбург: УрФУ,2012, c.6,7, 84
2.Козилова Л.В. Взгляд зарубежных и отечественных исследователей на определение понятий
«управление», «менеджмент». Теоретические и практические вопросы психологии и
педагогики: Сборник статей Международной научно-практической конференции 10.12.2015.
В 2-х частях – Уфа, 2015, Ч.1, c. 255-257
3. Козилова Л.В. Модели деятельности руководителя по урегулированию конфликта: научнопедагогический анализ. ПРАВО, ЭКОНОМИКА. ОБРАЗОВАНИЕ № 3, 2016, c. 123-127
Резюме
Джафаров Нуран Закир оглы
Фактор менеджера в создании социально-психологического климата и адекватной
деловой атмосферы в коллективе
Тезис посвящен решающей роли менеджера, как руководителя, в сущности лидера и авангарда коллектива, уполномоченного выполнять организационную, регулирующую и интегративную миссию в коллективе. В тезисе особо подчеркивается исключительная важность
профессиональных и чисто человеческих качеств менеджера, его природный талант и харизма,
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которые являются надежным гарантом в формировании устойчивой деловой атмосферы в коллективе. Анализ существующего социально-психологического климата и здоровой нравственной атмосферы в межличностных и профессиональных отношениях, а также деятельность менеджера, как сплачивающего и организационного фактора является основным мотивом тезиса.
Summary
Jafarov Nuran Zakir
Manager factor in creating a socio-psychological climate and adequate business atmosphere
in the collective
The thesis is devoted to the decisive role of the manager as the leader, in essence the leader and
vanguard of the team, authorized to fulfill the organizational, regulatory and integrative mission in
the team. The thesis emphasizes the exceptional importance of the professional and purely human
qualities of a manager, his natural talent and charisma, which are a reliable guarantor in creating a
stable business atmosphere in the team. Analysis of the existing socio-psychological climate and a
healthy moral atmosphere in interpersonal and professional relationships, as well as the activities of
the manager as a cohesive and organizational factor, is the main motive of the thesis.
Cəfərova Natavan Rasim qızı
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
RƏQƏMSAL İQTİSADİYYATDA ELEKTRON TİCARƏTİN İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ
Açar sözlər: elektron ticarət, rəqəmsal iqtisadiyyat, rəqabət bazarı, internet iqtisadiyyatı, rabitə,
biznes
Ключевые слова: электронная коммерция, цифровая экономика, конкурентный рынок,
интернет-экономика, коммуникация, бизнес
Keywords: e-commerce, digital economy, competitive market, internet economy, communication,
business
Rəqəmsal iqtisadiyyat “yeni iqtisadiyyat”ın, “informasiya iqtisadiyyatı”nın və informasiya
cəmiyyətinin əsasında duran başlıca vasitədir. Rəqəmsal iqtisadiyyatın sürətli inkişafı və təşəkkülü
ənənəvi iqtisadiyyatda bir sıra zəruri dəyişikliklərin, yeniliklərin də əmələ gəlməsinə yol açdı.
Rəqəmsal iqtisadiyyatın üstünlükləri rəqəmsal texnologiyanın malik olduğu üstünlüklərə əsaslanır.
Rəqəmsal iqtisadiyyatı ənənəvi iqtisadiyyatdan fərqləndirən cəhətlərdən biri də istehsalda proqnozların verilməsi, gələcək planlaşdırma, tələb və təklif arasındakı asılılıq və münasibətlərin araşdırılması prosesində təkcə müəssisənin özü iştirak etmir.Burada müxtəlif şirkətlərin, institutların,
fərdlərin birbaşa iştirakı mümkündür [1]. Belə ki, rəqəmsal texnologiya - xüsusi kodlaşdırma, mübadilə və istifadə qaydalarına əsaslanaraq informasiyanın saxlanması, daşınması və ötürülməsində yüksək
surətin, operativliyin və yaddaşa qənaət etməklə daha çox məlumatın əldə olunmasını təmin edir.
Elektron ticarət bu gün iqtisadi fəaliyyətin bütün sahələrini əhatə edən rəqəmsal
transformasiyanın drayverinə çevrilmişdir. E-kommersiya-bu elə iqtisadiyyat sahəsidir ki, özündə
kompüter şəbəkələri vasitəsilə həyata keçirilən bütün maliyyə və ticarət əməliyyatlarını və bu
əməliyyatlarla bağlı olan biznes proseslərini birləşdirir. E-kommersiyaya aşağıdakılar daxildir:
Elektron ticarət ( E-trade); Elektron kapitalın hərəkəti (Electronic Funds Transfer, EFT); Elektron
bankinq (e-banking); Elektron pul (e-cash); Elektron marketinq (e-marketing); Elektron məlumat
mübadiləsi (Electronic Data Interchange, EDI); Elektron sığorta xidmətləri (e-insurance) [2] .
E-ticarət kimlərə təsir edir:
İstehsalçı: Satılan məhsulun istehsalını təşkil edən şirkət, dolayı yoldan e-ticarətdən gəlir təmin
edir.
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Banklar: EFT / Köçürmə kimi pul köçürmə əməliyyatlarından aldıqları vəsaitlə e-ticarətdən gəlir
təmin edən təşkilatlar.
Sığorta Şirkətləri: Göndərilən məhsulu sığortalayaraq e-ticarətdən pul qazanan bir başqa təşkilat
isə sığorta şirkətləri.
Nəqliyyat / Yük: Məhsulun alıcıya çatmasında rol oynayan yük şirkətləri də e-ticarətdən gəlir
əldə edir.
Proqram Firmaları: E-Ticarət edilməsi üçün proqram təminatı istehsal edən firmalarda bu
sektordan gəlir əldə edir.
Dövlət: Ticarətdən yaranan vergiyə görə dövlət gəlir əldə etmiş olur.
Elektron ticarət zamanı alver üçün xərclənən zamana qənaət edilir, qazanılan vaxtın başqa
sahələrdə daha məhsuldar bir şəkildə istifadə edilməsini mümkün edir. İnternet üzərində təyyarə,
qatar və ya otel otağı sifariş, online bilet alışı kimi əməliyyatlar zaman itirmədən asanlıqla həyata
keçirilə bilər [3] .
Üstünlükləri:
• İstədiyiniz yerə satış / İstədiyiniz yerdən alver: Satıcılar, məhsul və xidmətlərini bütün
dünyaya satma imkanı taparkən, alıcılar da təqdim edilən məhsul və xidmətlər arasından asanlıqla
seçim edə bilər. Açıq şəbəkə üzərindən reallaşan e-ticarət fəaliyyəti, elektron ünsiyyəti artırmışdır.
Bu isə, müəssisələrə, bütün istehlakçılara və digər müəssisələrə daha ucuz və asan bir şəkildə çatma
imkanı yaradır. Bir çox müəssisə, bu yolla marketinq şəbəkəsi qurmadan məhsullarını sata bilər.
• Rəqabətdə üstünlük: Xidmət keyfiyyətində artım: Satıcılar müştərilərinə daha yaxın
olduqlarından rəqiblərindən daha çox üstünlük verilir. Müştərilər də daha keyfiyyətli xidmətə
qovuşur. Elektron mühitdə istehsal, marketinq və paylama fəaliyyətləri xərcləri salması səbəbiylə,
eticarət müəssisələrə milli və beynəlxalq səviyyədə rəqabət üstünlüyü təmin etməkdədir və rəqabəti
artırır.
• Satıcılar müştərilərinin ehtiyaclarını ətraflı və sürətli bir şəkildə öyrənə bilir, onlara iqtisadi
qiymətlərlə xüsusi xidmət təqdim edə bilirlər. Müştərilər də özlərinə uyğun məhsullara daha uyğun
qiymətlə sahib olurlar.
• Vasitəçilərin azalması /Ehtiyaca sürətli giriş: E-Ticarət, məhsul və xidmətləri istehsalçıdan
istehlakçıya vasitəçisiz çatdırır. Bu səbəblə xərc və zaman baxımından həm satıcı, həm də alıcı
sərfəlidir. Beləcə məhsulların sifariş edilməsi ilə təslimi arasında keçən müddət minimuma enməkdə,
zamandan qaynaqlanan xərclər ilə fond xərcləri düşməkdədir.
İnternet texnologiyalarının marketinqə tətbiq edilməsi prosesi real iqtisadi səmərə verir. Bu isə
şirkətlərə həm məsrəflərini azaltmağa, həm dəgəlir səviyyəsini artırmağa imkan yaradır. İnformasiya
cəmiyyətinin bugünkü vəziyyətində internet-marketinqin rolu artmaqda davam edir. Bu yeniliklərin
tətbiqini labüd hesab edən ölkələr "rəqəmsal iqtisadiyyat"ı ümumi iqtisadiyyatın lokomotivinə
çevirməyi qarşısına məqsəd qoyub.
Hazırda ölkəmizdə də aparılan islahatlar, dövlət və özəl sektor tərəfindən icra edilən mühüm
proqramlar rəqəmsal iqtisadiyyat quruculuğu üçün mühüm baza formalaşdırır. Regionun Enerji və
Nəqliyyat Mərkəzi statuslarına sahib olan Azərbaycanın artıq yeni dövrdə mövcud resurslardan,
qabaqcıl dünya təcrübəsindən istifadə etməklə qısa zamanda rəqəmsal iqtisadiyyat qurmaq və
regionun rəqəmsal mərkəzinə çevrilmək imkanı vardır.
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Pезюме
Джафарова Натаван Расим кызы
Под влиянием информационных и коммуникационных технологий, включая Интернет,
происходят существенные изменения в экономической среде, а также в новых отношениях,
областях и реалиях. Использование цифровых технологий в этот период, особенно оцифровка
экономики и создание цифровой экономики, является одним из наиболее обсуждаемых вопросов. Процесс применения интернет-технологий в маркетинге имеет реальные экономические выгоды. Это позволяет компаниям снизить расходы и увеличить доходы. В нынешнем
состоянии информационного общества роль интернет-коммерции продолжает расти.
Summary
Jafarova Natavan Rasim
Under the influence of information and communication technologies, including the Internet, there
are significant changes in the economic environment, as well as new relationships, areas, and realities.
The use of digital technologies in this period, especially the digitization of the economy and the
creation of the digital economy, is one of the most discussed issues. The process of applying Internet
technologies to marketing has real economic benefits. This enables companies to reduce costs and
increase incomes. In the current state of the information society, the role of internet commerce
continues to grow.
Dadaşov Əbdülrəhim Əbdülrəhman oğlu
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
FERMER TƏSƏRRÜFATLARINDA İSTEHSAL VƏ İXRAC RİSKLƏRİNİN İDARƏ
EDİLMƏSİ TƏCRÜBƏSİ
Açar sözlər: fermer təsərrüfatı, istehsal, ixrac, risklərin idarə edilməsi, sığortalama,
hedcerləmə
Ключевые слова: фермерское хозяйство, производство, экспорт, управление рисками,
страхование, хеджирование
Key words: farm, production, export, risk management, insurance, hedging
Problemin aktuallığı: Kənd təsərrüfatı sektoru iqtisadiyyat və insanların həyatında mühüm rol
oynayır. Ölkədəki fermer təsərrüfatları öz məhsullarını, gəlirlərini və bəzən istehlakını təhlükə altına
alan çoxsaylı risklərlə üzləşirlər. Həmçinin ixrac potensiallı fermer təsərrüfatları üçün ixracat
layihəsinin hazırlanması prosesində, beynəlxalq risklərin baş vermə ehtimalını müəyyənləşdirmək,
onların zərərlərini əvvəlcədən qiymətləndirmək, həmçinin qarşısının alınması üçün imkanları
müəyyən etmək zəruridir. Dövlət Statistika Komitəsi və Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin məlumatlarına
istinadən söyləmək olar ki, 2018-ci ildə xarici ölkələrə 827.3 mln ABŞ dolları həcmində kənd
təsərrüfatı məhsulu ixrac olunmuşdur. [4] [5]
Risklərin idarə edilməsi və risklərin ötürülməsi strategiyalarından istifadə edərək, onların
istehsalına və ixracatına təsir göstərən risklərlə mübarizə üçün müxtəlif strategiyalar hazırlayırlar. [1]
Bütün bunları nəzərə alaraq, fermer risklərinin idarə edilməsi təcrübəsini araşdırmaq, beynəlxalq
təcrübənin tətbiqi perspektivlərini çıxış yolu olaraq göstərmək məruzənin aktuallığını təşkil edir.
Xarici iqtisadi əlaqələr zamanı fermer təsərrüfatlarının, eləcə də digər ixracatçıların qarşılaşdığı
risklərin digərlərindən müəyyən fərqli cəhətləri var. Rusiya və Qərbi Avropa ölkələrinin təcrübəsində
onların idarə edilməsinə aşağıdakı şəkildə yanaşmalar mövcuddur:
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Valyuta və maliyyə risklərini hesablamaq üçün inflasiya, sənayedə mövcud vəziyyət, valyuta
kursunun dəyişmə intensivliyini, kreditor öhdəliklərin icrası vəziyyətini və digər faktorları
qiymətləndirmək lazımdır.
Beynəlxalq marketinq riskləri məhsulların satış bazarının yalnış seçilməsi, bazar tutumunun və
reallaşdırılma potensialının qeyri-dəqiq hesablanması, istehsal gücünün düzgün müəyyən edilməməsi
səbəbindən yaranır. Bu tip risklərin (həm də istehsalat və beynəlxalq siyasi risklər üçün) minimuma
endirilməsi üçün bu təhlükələrə uyğun olaraq riskli vəziyyətlərin mümkünlüyünə təsir göstərən
amilləri öncədən təhlil etmək lazımdır. [2]
Fors-major riskləri ən çətin qiymətləndirilə bilən risklərdən biri hesab olunur. Bu risklər əksər
hallarda, müqavilələrdə xüsusi bir hal kimi müəyyən olunur, müqavilə tərəfdaşları tərəfindən
məsuliyyətlər müəyyən olunur.
İxrac risklərin sığortası. İxracat layihələrini siyasi və sahibkarlıq risklərinə qarşı sığorta təmin
edən xüsusi təşkilatlar vasitəsilə beynəlxalq ticarətdə maddi maraqlarının sığortalanmasıdır.
Risklərin mərkəzləşməsinin məhdudlaşdırılması - maksimum miqdarda ixracın, anbardakı
ehtiyatların yaradılması, borc vəsaitlərinin cəlb edilməsi və digər məhdudiyyətlərin seçilməsi. Riskin
mərkəzləşməsinin məhdudlaşdırılması daxili idarəetmə vasitəsi ilə ən ümumi risklərdən müdafiə
mexanizmlərindən biridir. Bu metodla şirkət öz fəaliyyətinə əhəmiyyətli ziyan vurmadan baş verə
biləcək itkiləri müəyyən edir. [2]
Risklərin bölüşdürülməsi adətən ixrac əməliyyatlarında iştirak edən tərəfdaşlara onların qismən
köçürülməsi əsasında ixrac risklərini minimuma endirməkdir. Bu metoddan daha çox məhsulların
daşınması və ya satışı prosesində itkilərlə (zərər) bağlı risklərdir. Fors-major halları kimi bu cür
risklər birbaşa müqavilədə nəzərdə tutulmalıdır.
Hedcerləmə ixrac risklərindən müdafiəni təmin etmək üçün istifadə olunur. Adətən valyuta və
əmtəə qiymətlərindəki dəyişmə təhlükələri ilə bağlıdır. Yəni, bir müddət sonra icra ediləcək
müqavilədə kursun əvvəlcədən təsbit edilməsidir. Bu proses ödənişli olduğundan komissiya da
ödənilməlidir. Beynəlxalq təcrübədə hedcerləmə metodundan əmtəəyə ödənişlərin gec və
uzunmüddətli ödənişlərin olması səbəbindən (məsələn, Mərkəzi Afrika, Kuba, İran) və ya əmtəə
qiymətləri qeyri-sabit olduqda (məsələn, kənd təsərrüfatı məhsulları) istifadə edilir. [3]
Tədqiqatın nəticələri: Fermer təsərrüfatlarının fəaliyyəti zamanı yaranan istehsal riskləri və
ixracla bağlı xarici risklərnin idarə edilməsi texniki vasitələrin optimal birləşməsinə və mövcud olan
maliyyə resurslarına əsaslanır. Kənd təsərrüfatının istehsalçıları müvafiq təsərrüfatda risklərin
azaldılması üsullarından (məsələn, suvarma, məhsulların idarə edilməsi və zərərvericilərin qarşısının
alınması kimi), qənaət və şərti kredit kimi özünü sığorta vasitələrindən istifadə edərək kiçik və
təkrarlanan riskləri saxlaya bilər. Bununla birlikdə, kənd təsərrüfatı istehsalçıları kənd təsərrüfat
fəaliyyətlərinə təsir göstərən daha az, lakin daha ağır itkiləri idarə edə bilmirlər. Bu halda, fermerlər
onları mövcud olan və əlçatan olduqda sığorta kimi maliyyə mexanizmləri vasitəsilə riskləri digər
tərəflərə köçürürlər. [3]
Təkliflər: Ölkəmizdə fermer təsərrüfatlarının istehsal və ixrac risklərinin azaldılması üçün
aşağıdakı tədbirlərin görülməsi fikrimizcə, məqsədə uyğundur:
- ixracata dəstək qurumlarının (dövlət qurumları və qeyri-hökumət təşkilatlarının)
fəaliyyətlərinin genişləndirilməsi, fermerlər və qurumlar arasında sıx koordinasiyanın yaradılması;
- beynəlxalq təcrübələrdən istifadə edərək, ÜTT norma və qaydalarına uyğun olaraq ixrac
dəstəyi vasitələrinin genişləndirilməsi;
- aqrar istehsal və ixrac risklərinə yönəlik sığorta məhsullarının diversifikasiyasını təşkil etmək;
aqrar istehsalda ixrac kreditinin sığortası mexanizminin işləməsinə dövlət dəstəyinin
verilməsi;
- fermer təsərrüfatlarında maliyyə savadlılığının artırılmasına yönəlmiş dövlət tədbirlərinin
intensivləşdirilməsi.
Ədəbiyyat
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Резюме
Дадашов Абдульрагим Абдульрахман
Опыт управления производственными и экспортными рисками
в фермерских хозяйствах
Причины рисков в фермерских хозяйствах могут быть разными. Следовательно, эти
факторы риска должны быть тщательно исследованы, взвешены и выбраны соответствующие
защитные и страховые инструменты. Для каждого типа риска можно выбрать более одной
защиты, необходимо проанализировать вероятность рисков на каждом этапе аграрной
экспортной операции. Практическое применение этих анализов демонстрирует его
практическую значимость. Представление защитных механизмов от этих рисков в тезисе
доклада демонстрирует его научную новизну.
Summary
Dadashov Abdulrahim Abdulrahman
Production and export risk management experience on farms
The risks arising from the production and foreign trade activities of farms may have different
origins. In the international practice of risk defense mechanisms indicating its scientific novelty and
consequence of this thesis. It is necessary to analyze the probability of risks at each stage of the export
activity. The use of these analyzes for future insurance interests will further enhance its practical
significance.
Əliyeva Şöhrət İzzət qızı
Sumqayıt Dövlət Universiteti
ELM, TƏHSİL, İSTEHSALIN QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ PROBLEMİ VƏ HƏLLİ YOLLARI
Açar sözlər: elm,isehsal,təhsil,inteqrasiya,texnika
Ключевые слова: наука, производство,образование, интеграция, техника
Keywords: science, production,education, integration, technique
Müasir cəmiyyətin yenilənməsi kontekstində “elm-texnika-istehsal” sistemində ən müxtəlif bilik
sahələrinin qarşıqlı əlaqəsinə əsaslanan elmin vasitəli istehsal qüvvəsinə kompleksli şəkildə
çevrilməsi elmdə, texnikada və istehsalda baş verən inteqrativ və differentativ proseslərin sosialfəlsəfi baxımdan dərk olunmasını, təbii, texniki və sosial-humanitar elmlərin potensialının maddi
istehsalın fəaliyyətinə və inkişafına təsirinin öyrənilməsini nəzərdə tutur. [1, s.27]
Elmi istehsalın məhz istehsal qüvvələri ilə əlaqəsi mexanizmi təhsil sistemləri və tətbiq sistemləri
vasitəsilə həyata keçirilir: burada əks əlaqələr də mümkündür, lakin elmin tərəqqisində cəmiyyətin
istehsal qüvvələrinin rolu deyil, istehsal qüvvələrinin inkişafında elmin rolu bizi maraqlandırır. Elmtəhsil-istehsalın qarşılıqlı təsiri probleminin həlli yolları araşdırılarkən iki mürəkkəb məsələ meydana
çıxır:
1) elmi istehsalın çərçivələri haqqında məsələ;
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2) istehsal qüvvələrinin sisteminin strukturu və elmdən irəli gələn innovasiyaların onun
tərəfindən “qavranması” mexanizmi haqqında məsələ. [2,s. 79]
Elmi istehsalın sərhədləri ilə çətinliklər ona görə yaranır ki, onlar xüsusi elmi-tədqiqat
fəaliyyətinə aid edilərək biliyin artmasını təmin edir və onun informasiya təminatı, elmi kadrların
hazırlanması və elmin praktik əlavələrinin sistemi elmin ayrılmaz hissələri olur. Bu komponentlər
olmadan elm istehsal kimi mövcud ola bilməz. Bütün bunlar ilə yanaşı, bu gün maddi istehsalın özü
elmin tərkib hissəsi kimi əks oluna bilər.
Müasir istehsal qüvvələrinin inkişafı və icra olunmasında elmin funksiyaları ilk növbədə, bu
formadan maddi istehsalın real amillərinə “keçirilməsindən” və istehsal qüvvələrinin bilik formasında
yaradılmasından ibarətdir. Bu proses texniki, texnoloji və qeyri-texniki innovasiyaların tətbiq sistemi
vasitəsilə maddi istehsalatda tətbiq olunmasının köməyi ilə, işçi qüvvəsinin keyfiyyət
xarakteristikalarının ümumi, xüsusi və ali peşə təhsili sistemində tətbiqi vasitəsilə həyata keçirilir.
Qeyd etmək lazımdır ki, müasir şəraitdə istehsal qüvvələri və işçi qüvvəsi qeyri-təbii şəkildə deyil,
ilk növbədə, elmi biliklər şəklində yaradılan istehsal qüvvələrinin maddi istehsal qüvvələrinə
çevrilməsi əsasında tətbiq olunur. Bu cür “çevrilməni” təmin edən və eyni zamanda, elmin maddi
istehsalla əlaqəsini yaradan strukturlar tətbiq sistemi və təhsil sistemidir.
Nə elm, nə maddi istehsal müasir şəraitdə elmə və maddi istehsala qarşı münasibətdə tabeli
vəziyyət tutan, hər ikisinin üzvi tərkib hissəsi olan təhsil sistemi və tətbiq sistemi olmadan mövcud
ola bilməz. Məhz bu cür vəziyyət bu sistemlərin statusunu spesifik edərək, onları elmi və maddi
istehsal ilə yanaşı, ictimai istehsal sisteminin muxtar elementlərinə çevirir. Tətbiq fəaliyyəti həddən
artıq spesefikdir, çünki o ayrılmış olur. Bu sahədə mütəxəssislər – peşəkarlar, xüsusi tətbiqi təşkilatlar
fəaliyyət göstərir.
Müasir elmin vacib sosial funksiyasının realizə olunması – onun nailiyyətlərinin praktik əlavəsi
olub-təhsil sistemi və tətbiq sistemləri vasitəsilə həyata keçirilir. Gerçəklikdə isə hər iki kanal eyni
prosesə xidmət edir və sinxron şəkildə çalışmalıdırlar. Təbii olaraq, təhsil sistemi bu prosesə qismən
qoşularaq elmi nailiyyətlərin praktiki realizənin təmin olunmasından fərqli olaraq digər daha geniş
funksiyalara malikdir. Lakin, bu prosesə cəlb olunmuş hissəsində təhsil sistemi eynilə tətbiq sistemi
kimi onun üzvü tərkib hissəsi kimi çıxış edir.
Beləliklə, müasir dünyada elm istehsal qüvvələrinin kardinal şəkildə inkişafının bütün prosesini
generasiya edən mənbə, başlanğıc kimi çıxış edir. Elmin bilavatisə istehsal qüvvəsinə çevrilməsi
mexanizmi elmin maddi istehsal ilə kooperasiyasıdır.
Elm-təhsil-istehsalın qarşılıqlı təsiri probleminin həlli yolları aşağıdakılardır:
- Elm-təhsil-istehsal əlaqələrinin çevik idarəetmə mexanizminin qurulması;
-Elm-təhsil-istehsal əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində məqsədli proqramların
hazırlanması və həyata keçirilməsi;
- İnsan kapitalının inkişafında fasiləsizliyin təmin edilməsi, keyfiyyətinin yüksəldilməsi və
ondan səmərəli istifadə edilməsi;
- Universitet və istehsal klasterlərinin yaradılması;
- Elm-təhsil-istehsalın qarşılıqlı təsirinə xidmət edən, İKT, bina və tikililər, cihaz və
avadanliqlar, laboratoriyalar, sınaq mərkəzləri, innovasiya müəssisələri, konsaltinq və mühəndislik
xidmətləri və s. inkişafı;
- Elm-təhsil-istehsal sahələrində maddi-texniki bazanın təkmilləşdirilməsi;
- Çoxsəviyyəli fasiləsiz təhsil sisteminin, universitet komplekslərinin, elmi-tədqiqat müəssisələri
və onların fəaliyyətinin iqtisadi effektivliyini artıran istehsal və xidmət sahələrinin inkişafı.[3]
Beləliklə, elm-təhsil-istehsalın qarşılıqlı təsiri problemi bir-biri ilə üzvi qaydada və qarşılıqlı
şəkildə əlaqədar olan, bir xəttdən digər xəttə keçən: elmdən istehsala doğru hərəkətdən, təhsilin elmin
istehsala nüfuz etməsindən və istehsaldan elmə doğru hərəkətdən, elmin “sənayeləşdirilməsindən”
ibarətdir. Birincisi – artıq tətbiq olunmuş nəticələrin fəaliyyəti prosesi kimi innovasiyaların istehsal
qüvvələrinin bütün elementlərində tətbiqidir. İstehsaldan elmə doğru əks hərəkət həm yeni texniki
nailiyyətlərin elmi fəailiyyətdə təcəssümü yolu ilə, həm də, artıq tətbiq olunmuş texnikanın elmi
yaradıcılıqda istifadə olunmasının gedişatında həyata keçirilir. Məhz bu “əks əlaqə” və onun hərtərəfli
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şəkildə möhkəmləndirilməsi zərurəti indi aktual əhəmiyyət kəsb edir. Başqa sözlə desək, elmin və
maddi istehsalın qarşılıqlı nisbəti dəyişilir və bu zaman elm və onun inteqrasiyası və
differensiyasiyası burada aparıcı yer tutur.
Ədəbiyyat
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Резюме
Алиева Шохрет Иззет кызы
В статье поднимается вопрос, связанный с некоторыми особенностями функционирования современной науки. Особое внимание уделяется процессу взаимодействия науки,
производства и образования. Функция науки в воспроизводстве и развитии современных
производительных сил заключается в создании производительных сил в форме знания и
«переведения» их из этой формы в реальные факторы материального производства.
Summary
Əliyeva Shohrat Izzat
The article raises the issue related with some functioning features of modern science. Special
attention is paid to the process of interaction between science, production and education. The science
role in reproduction and development of modern productive forces is in creating the productive forces
in the form of knowledge and transfer them from this form into real factors of material production.
Əlizadə Şəhla İbrahim qızı
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA TİKİNTİ MÜƏSSİSƏLƏRİNİN İNVESTİSİYA
FƏALİYYƏTİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Açar sözlər: tikinti müəssisələri, investisiya, resurs yanaşma, maliyyə resursları, səmərə,
investisiya fəaliyyəti, strategiya
Ключевые слова: строительные компании, инвестиции, ресурсный подход, финансовые
ресурсы, эффективность, инвестиционная деятельность, стратегия
Keywords: construction companies, investment, resource approach, financial resources,
efficiency, investment activities, strategy
Tikinti müəssisələrinin investisiya prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi resurs yanaşması
çərçivəsində həyata keçirilən təsərrüfatçılığın səmərəliliyini müəyyən etmək üçün investisiya
resurslarının istifadəsi prinsiplərini ayırmaq və tikinti müəssisələrinin investisiya axınlarını
təkmilləşdirməyə ehtiyac yaranır. Resurs yanaşması tikinti müəssisələrinin imkanlarının istifadəsinin
səmərəliliyi və strukturunun qiymətləndirilməsinə əsaslanır.
Tikinti sahəsində resurs yanaşmasının tətbiqinə uyğun olaraq, müəssisələrinə investisiya
resurslarının cəlb edilməsini bir neçə elemeti əhatə edən proses kimi təsəvvür etmək olar. Bu
elementlərə tikinti müəssisələrinin investisiya imkanlarının dəyərləndirilməsi; investisiya informasiyalarının axtarışı və yığımı; tikinti müəssisələrində kadr resurslarının cəlb edilməsinin səmərəli
təşkili; tikinti müəssisələrinin investisiya planları, layihələri və proqramlarının tərtib edilməsi aiddir.
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İnvestisiya resurslarının istifadə olunması məqsədlərinin seçilməsi və daxildə baş verən
proseslərlə yanaşı həm də xarici mühitdə dəyişikliklərlə bağlıdır. Başqa sözlə, tikinti müəssisələrinin
investisiya axınlarının tənzimlənməsi və investisiya resurslarının istifadə olunmasının məqsədi ilə
xarici mühitdə olan müəssisələrin fəaliyyəti də təsir göstərə bilir.
Tikinti müəssisələrinin investisiya resurslarının formalaşması və səmərəli istifadə edilməsi
xarici mühit elementlərinin dəyişilməsi kimi qeyri-müəyyənliyi özündə əks etdirir. Qeyd edilənlərlə
əlaqədar, investisiya resurslarının istifadəsinin nəticəsinə xarici mühit elementlərinin davranışından
asılılığını nəzərə almağa ehtiyac yaranır.
Tikintidə maliyyə resurslarının axtarışına və cəlb edilməsinə xüsusi vəsaitlərin, bank kreditləri
və digər investorların vəsaitlərinin əldə edilməsi və maksimum gəlirin alınması daxildir. Tikinti
müəssisələri ən çox qarışıq maliyyələşdirmədən istifadə edirlər. Yuxarıda qeyd etdiyimiz metodların
müxtəlif kombinasiyalarına əsaslanaraq, investisiyalaşdırmanın bütün forma və növlərindən istifadə
edirlər.
İnvestisiya fəaliyyətinin resurs yanaşması obyektlərin idarə edilməsinin ənənəvi
yanaşmasından fərqlənir və birincinin istifadə edilməsinin nəticəsi əlverişlidir. İnvestisiya
fəaliyyətinin tənzimlənməsinə resurs yanaşmasının istifadə edilməsində tikinti müəssisəsinin idarə
edilməsi subyektləri aşağıdakılarla qarşılıqlı əlaqədə və qarşılıqlı təsirdə olur:
 tikinti obyektlərinin mülkiyyətçiləri ilə;
 tikinti obyektlərini icarəyə götürənlərlə;
 istifadəyə verilmiş obyektləri istismar edən təşkilatlarla;
 bəzi obyektlərin mülkiyyətçisi olan dövlətlə.
Kompleks yanaşmanın sistem təşkilinin istifadəsi nəticəsində tikinti müəssisəsi bütün
təşkilatlarla (hüquqi və fiziki şəxslərlə) tərəfdaşlıq münasibətləri yaratmağa nail olur.
Resurs yanaşmasının istifadəsi sayəsində tikinti müəssisələrinin investisiya fəaliyyətinin
imkanları aşkar edilir və bazarda müəssisənin mövqeyi möhkəmlənir. İnvestisiya fəaliyyətinə təsir
edən amillərin qiymətləndirilməsindən əvvəl tikinti müəssisələri tikinti obyektlərini araşdırmalıdırlar:
tikinti bazarının yerləşdiyi yeri, hüquqi, texniki və iqtisadi imkanları. İnvestisiya fəaliyyətinin bütün
imkanları resurs yanaşmasına əsasən yoxlanılır və tikinti müəssisəsinin investisiya fəaliyyətinin
istiqamətləri dəqiqləşdirilir.
Tikinti müəssisələrinin investisiya fəaliyyətinin istiqamətlərinin müəyyən edilməsi strategiyası
resurs yanaşmasına uyğun hazırlanmalı və onların qiymətləndirilməsi həyata keçirilməlidir. Tikinti
müəssisələrinin investisiya fəaliyyətinin müəyyən edilmiş istiqaməti biznes-planda göstərilməli və
obyektlərin idarə edilməsinin planlaşdırılması icra edilməlidir. Belə halda resurs yanaşmasının
istifadəsinə müvafiq tikinti müəssisələrinin investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsi tikinti
obyektlərinin idarə edilməsinin nəzəriyyəsini və təcrübəsini yaxınlaşdırır. Planlaşdırma predmeti
kimi onun hazırlanmasına investisiya fəaliyyətinin inkişafının funksional strategiyası daxildir.
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Asset Allocation, Valuation, Portfolio Construction, and Strategies, Wiley – 2011, 725 pages
4. https://www.stat.gov.az
Резюме
Ализаде Шахла Ибрагим кызы
Особенности инвестиционной деятельности в Азербайджанской Республике
Если строительные компании используют стратегическое планирование и
стратегическое управление своей инвестиционной деятельностью, то к ним должно быть
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добавлено стратегическое направление, также должны быть внесены корректировки,
уточнены и оценены. Строительным компаниям необходимо знать, что для улучшения их
инвестиционной деятельности должны применяться правила, типы и принятие планов в
соответствии с применением новых подходов.
Человеческий спрос постоянно растет, поэтому необходимо эффективно использовать
имеющиеся ресурсы, в том числе инвестиционные фонды.
Summary
Alizada Shahla Ibragim
Features of investment activities in Azerbaijan Republic
If construction companies use strategic planning and strategic management of their investment
activities, then strategic direction should be added to them, that is, they need to be corrected, clarified
and evaluated. Construction companies need to know that in order to improve their investment
activities, the rules, types and adoption of plans must be implemented based on the application of new
approaches.
Human demand is ever increasing, so there is a need for efficient use of available resources,
including investment funds.
Əlizadə Şəfa Məmmədbağır qızı
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
MÜASİR ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ MALİYYƏ AUDİTİNİN TƏŞKİLİ VƏ
TƏTBİQİ
Açar sözlər: məsuliyyət mərkəzləri, daxili audit, analitik prosedurlar, xərc elementləri, audit
prosedurları
Ключевые слова: центры ответственности, внутренний аудит, аналитические
процедуры, элементы затрат, аудиторские процедуры
Key words: responsibility centers, internal audit, analytical procedures, cost elements, audit
procedures
Makroiqtisadi nəzəriyyə məcmu tələbin həcmini artıqmaqla (tələbi dəstəkləyici tədbirlər
həyata keçirməklə) qısamüddətli dövrdə ölkədə iqtisadi artıma nail olunabiləcəyini, uzunmüddətli
dövrdə isə iqtisadi artımla yanaşı iqtisadi inkişafı təhsil və elm sahəsinə ayrılan investisiyaların
müəyyənləşdirəcəyini iddia edir. Bu baxımdan, ölkədə iqtisadi artımın dayanıqlılığının təmin
eidlməsində elm və təhsilə ayrılan xərclər böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Son dövrlər bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycan Respublikasının təhsil müəssisələri
müstəqil biznes subyektlərinə çevrilməkdədir. Universitet istehsal müəssisəsi kimi təhsil bazarında
öz xidmətlərini təqdim edərək, uğurlu fəaliyyət nəticəsində qazanc əldə edə bilən müəssisəyə
çevrilmişdir.
Təhsil müəssisələri resurslarının effektiv idarəedilməsində təhsil xidmətləri bazarında rəqabətqabiliyyətliliyin təmin olunması və planlaşdırılmış nəticələrə nail olmaq üçün müntəzəm daxili
auditin (nəzarət) keçirilməsi idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi zamanı əsas alət kimi çıxış edir.
Təhsil müəssisələri auditin obyekti qismində idarəetmə uçotunun məsuliyyət mərkəzləri kimi
çıxış edən və dövlət təhsil standartlarına uyğun, konkret hazırlıq istiqaməti üzrə keyfiyyətli təhsil
prosesi xarakteristikasını özündə cəmləşdirən əsas peşəkar təhsil proqramı seçilməlidir[1].
İdarəetmə uçotunun vahidi qismində tədris proqramının seçilməsi aşağıdakıları təmin edəcək:
1. İdarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi üçün məlumat bazasının (verilənlər) formalaşması;
2. Konkret hazırlıq istiqamətləri üzrə xərclərin uçotu (reallaşdırılacaq tədris proqramları üzrə)
3. Gəlirlərin formalaşdırılması və vəsaitin effektiv xərclənməsi məqsədilə daxili nəzarət
sisteminin qurulması
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4. Tədris proqramlarının effektivliyini xarakterizə edən kritik məqamların vaxtında aşkarlanması
üçün idarəetmə hesabatları və göstəricilərin təhlili sisteminin formalaşdırılması;
5. Lahiyələndirmə sisteminin tətbiqi.
Elmi-pedaqoji işçilərin əmək haqqı
xərcləri
Büdcədənkənar fondlara köçürmələr
Təhsil xidmətləri
üzrə maya dəyəri
elementləri

Material ehtiyatlarının əldə olunması xərcləri
Elmi-pedaqoji işçilərin ixtisasartırma xərcləri
Elmi, təhsil və istehsal təcrübələrin təşkili
xərcləri
Tədris proqramlarının reallaşdırılması çərçivəsində
təhsil xidmətlərinin göstərilməsi ilə birbaşa əlaqədar
olan digər xərclər

Şəkil 1: Tədris proqramlarının reallaşdırılması çərçivəsində resursların effektiv idarəedilməsi üçün
auditin predmeti kimi təhsil xidmətinin maya dəyəri
Audit sübutu kimi çıxış edən və əsas informasiya mənbəyi olan audit tərəfindən istifadə olunan sənədlərə daxildir: uçot üzrə ilkin sənədlər, büdcədənkənar fondlara daxil olmalar və əmək haqqı hesablanması sənədləri, tədris prosesində istifadə olunan avadanlıqlar üzrə amortizasiya hesablanması sənədləri,
ümumistehsal, ümumtəsərrüfat xərclərinin paylanması sənədləri, uçot registrləri, hesabat formaları və s.
Audit prosedurlarının tətbiqi nəticəsində müxtəlif informasiya mənbələrindən tədris
xidmətlərinin göstərilməsi istiqamətində resurslardan effektiv istifadə etmə üzrə audit sübutlarının
əldə edilməsini təklif edən daxili audit sisteminin tətbiqi vacibdir [2].
Auditin təşkili zamanı tədris xidmətinin reallaşdırılması xərclərinə aşağıdakılar daxildir:
- Tədris proqramlarının reallaşdırılması zamanı meydana çıxan xərclərin tərkibinin öyrənilməsi;
- Tədris xidmətinin göstərilməsində xərclərin uçotu üzrə əməliyyatların tərtib olunması
düzgünlüyünə nəzarət və məlumatların dəqiqlik dərəcəsinin qiymətləndirilməsi;
- Tədris xidmətlərinin göstərilməsi üçün sərf edilən maya dəyəri xərclərinə elementlər üzrə nəzarət;
- Tədris prosesinin müxtəlif fəaliyyət sahələrinin yoxlanması: kafedra, fakültə, inzibatiidarəetmə və köməkçi heyət;
- Büdcə və büdcədənkənar mənbələr hesabına əldə olunan vəsaitlərin tam istifadə olunmasına nəzarət;
- Material ehtiyatlarının vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və onların tədris prosesinə uyğunluğu.
Belə ki, tədris fəaliyyətinin spesifikasından irəli gələrək xərclərin uçotunu göstərilən metod
tətbiqi ilə aparılması məqsədəuyğundur [3]. Təhsil müəssisələrinin elmi fəaliyyət xərclərinə görə
qruplaşdırılması planlama, uçot, nəzarət və analiz məqsədləri üçün nəzərdə tutulur:
1. Fəaliyyətin əsas istiqaməti üzrə xərclər (təhsil xərcləri)
2. Tədris prosesinin idarəedilməsi xərcləri
3. Digər xərclər
Beləliklə, qeyd etmək istərdim ki, təhsil xidmətlərinin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün təhsil
proqramlarının ayrılmasının məqsədəuyğun olduğu daxili auditin aparılması effektivdir. Daxili nəzarəti
təşkil edərkən zəruri audit sübutlarının alınmasını təmin edən və təhsil xidmətlərinin göstərilməsi xərclərinin
idarə edilməsinin səmərəliliyini artıran audit prosedurlarına çox diqqət yetirilməlidir.
Ədəbiyyat
1. Yashina N.I., Poyuscheva E.V., Kurileva O.I., Yashin K.S. Improving theoretical
methodological foundations of the budget expenditure management: Monograph / N.I. Yashin, E.V.
Poyuscheva, O.I. Kurileva, K.S. Yashin // Nizhni Novgorod: NSPU im. K. Minina, 2018. 164 p.
2. Kovalev A.M., Kukanova N.V. Internal management audit as part of the management control
system stoitelnoy organization / A.M. Kovalev, N.V. Kukanova / Journal of Basic Research. - 2017.
- number 8 (Part 1) - P. 143-147.
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3. E.O. Vyatkina the internal control system of the educational process in the Learning
Management System / E.O. Vyatkina // Internet magazine "Naukovedenie" Volume 7, №1 (20155)
http://naukovedenie.ru/index.php?p=vol7-1.
Резюме
Ализаде Шафа Мамедбагир кызы
Организация и проведение финансового аудита в современных вузах
В статье выделена цель проведения внутреннего аудита как необходимого инструмента
управления ресурсами образовательной организации. Финансирование образовательных
услуг осуществляется как за счет бюджетных средств, так и за счет средств, полученных от
внебюджетной деятельности, что подчеркивает актуальность своевременного контроля
эффективного расходования ресурсов. Обобщены задачи внутреннего аудита затрат на
реализацию основной профессиональной образовательной программы, подчеркнута роль
проведения аудита затрат на образовательные услуги с целью изучения состава затрат,
своевременного выявления внутрихозяйственных резервов.
Summary
Alizade Shаfa Mamadbagir
Organization and conduct of financial audit in modern universities
The article highlighted the purpose of the internal audit as a necessary management tool of the
educational organization. Financing of educational services is carried out both at the expense of
budget funds, and the funds derived from extra-budgetary activities, underscoring the relevance of
timely monitoring of effective use of resources. Summarizes the objectives of the internal audit of
expenses for implementation of the basic professional educational programs, emphasized the role of
the audit costs for educational services in order to study the composition of expenses, the timely
identification of internal reserves.
Əkbərova Gülər İlham qızı
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
AKTİVLƏRİN, ÖHDƏLİKLƏRİN VƏ KAPİTALIN MALİYYƏ HESABATINDA
TANINMASI MEYARLARI
Açar sözlər: aktiv, öhdəlik, patent, mal nişanları, kapital, avans, əmlak
Ключевые слова: актив, обязательство, патент, товарные знаки, капитал, аванс, имущества
Keywords: asset, liability, patent, trademarks, capital, advance, property
Müəssisənin maliyyə vəziyyəti haqqında informasiyaların mühasibat uçotunda formalaşan
elementləri mühasibat balansında öz əksini tapır və onlar belə adlanır: aktiv (əmlak), öhdəlik (kreditor
borcu) və kapital.
Mühasibat balansı aktiv və passivdən ibarətdir. Aktiv (latınca, aqere- hərəkətdə olmaq) təsərrüfat
vahidinin əmlakının məcmusunu əks etdirir. Hansı ki, aktivdə dövriyyədənkənar və dövriyyə aktivləri
qeydə alınır. Başqa sözlə, balansın aktivində iqtisadi səmərə götürmək məqsədilə müəssisənin
qoyduğu vəsaitlərsəfərbərliyə alınır.[1.səh.42]
Aktiv müəssisənin gələcəkdə götürəcəyi ehtimal edilən səmərəni və onun dəyərini göstərir.
Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatında mühasibat uçotunun mövcud konsepsiyasına görə aktivlər
(əmlak) təsərrüfat vəsaitləri kimi tanınır və müəssisə tərəfindən onun fəaliyyətinin keçmiş hadisələri
nəticəsində nəzarət olunur və ona gələcəkdə səmərə gətirməlidir. Belə hesab olunur ki, aktiv,
aşağıdakı hallarda müəssisəyə gələcəkdə iqtisadi səmərə gətirməlidir:
 satış üçün nəzərdə tutulan məhsul (iş, xidmət) istehsalı prosesində ayrılıqda və yaxud digər
aktivlərlə əlaqəli şəkildə istifadə edildikdə;
 digər aktivlə mübadilə olunduqda;
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 öhdəliklərin ödənilməsi üçün istifadə edildikdə;
 müəssisəninn mülkiyyətçiləri arasında bölüşdürüldükdə.
Aktivin material - əşya forması və ondan istifadənin hüquqi şərtləri onun aktivə aid edilməsinin
vahid meyarı sayıla bilməz.
Aktiv-təsərrüfat subyektinin əmlak vasitəsinin məcmusudur.Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq
Standartlarında (MHBS) aktivlər daha geniş mənada şərh edilir və keçmiş hadisələr nəticəsində
müəssisənin nəzarət etdiyi resurslar qismində müəyyənləşdirilir. Əslində belə bir şərhə respublikanın
uçot alimlərinin əsərlərində də rast gəlinir. Beləliklə, aktivlərdə özünün təcəssümünü tapan iqtisadi
səmərə necə bir potensial kimi ya müstəqim, ya da dolayı qaydada müəssisənin pul vəsaitlərinin, ya
da pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin axınına daxil olacaq.[2.səh 52]
Təsərrüfat vəsaitlərinin aktivlərə daxil edilməsinin mühüm əlamətləri aşağıdakı şərtlərlə bağlıdır:
 Gələcəkdə təsərrüfat səmərəsi (gəlirlər, mənfəət, pul) gətirməlidir;
 Təsərrüfat subyektinin sərəncamında olmalıdır;
 əvvəllər baş tutan sövdələşmələrinnəticəsi olmalıdır (həmin anda istifadəyə yararlılığı ilə
seçilməlidir)
Aktivlərin tərkibinə əmlak və hüquq daxildir. Əmlakın tərkibinə özünün xüsusiyyəti
səviyyəsində təsərrüfat dəyəri olan müxtəlif əşyalar (pul, materiallar, tikililər, avadanlıqlar və s.)
Hüquq iki yerə bölünür: maddiləşmiş və maddiləşməmiş. Maddiləşmiş hüquq hər hansı bir sərvət
əldə etmək hüququ verən qiymətli kağızla (veksel, çek, istiqraz, səhm və s.) bağlıdır. Maddiləşməmiş
hüquqa aiddir: debitor borclarının müxtəlif növləri şəklində borc tələbləri, istisna hüquqlar (məs.,
patent, lisenziya, firma adına hüquq, mal nişanları və s.) Aktivlərin tərkibində daşınan və daşınmaz
əmlak, paylar və səhmlər (uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları, dövriyyə vəsaitləri (cari aktivlər
(dövriyyə kapitalı)) və s. fərqləndirilir.
Yuxarıda sadaladığımız aktivlərin bütün qrupları və tərkib hissələri mühasibat balansının
müxtəlif maddələrində öz əksini tapır.
Əgər balansın aktivi müəssisənin əmlak kütləsinin əşya tərkibini açıqlayırsa, balansın passivi,
birincisi vəsaitin hansı kəmiyyətinin (kapitalın) müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinə qoyulduğunu və
ikincisi onun əmlak kütləsinin yaradılmasında hansı formada iştirakını göstərir. Bazar
iqtisadiyyatında passiv bir çox hallarda öhdəlik kimi meydana gəlir.[3.səh 75]
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarında öhdəliklər maliyyə hesabatının ikinci
elementi kimi nəzərdə tutulur. Öhdəlik müəssisənin hesabat tarixinə mövcud olan real dövrünü
təcəssüm etdirir və onun ödənilməsi resursların xaric olması şəklində iqtisadi səmərənin azalmasına
gətirib çıxarır. Başqa sözlə öhdəlik (kreditor borcu) müəssisənin hesabat tarixinə olan mövcud borcu
deməkdir və onun ödənilməsi aktivlərin xaric olması ilə nəticələnir. Öhdəlik, müqavilənin qüvvəyə
minməsi, yaxud hüquqi normalar nəticəsində, habelə işgüzar dövriyyə ilə bağlı yarana bilər.
Öhdəliyin ödənilməsi zamanı belə ehtimal edilir ki, digər tərəfin tələblərini yerinə yetirmək üçün
müəssisə potensial iqtisadi səmərə verən aktivlərdən məhrum olur. Bu hal pul vəsaitlərinin
ödənilməsi, digər aktivlərin verilməsi və s. formada həyata keçirilir.
Öhdəliklər uçotda diferensiallaşdırıla bilər: ödənilmə müddətinə görə, təminat növünə görə,
malsatanlara görə, kredit təşkilatlarına görə və s. Beləliklə, kənar öhdəliklər aşağıdakılara bölünə
bilər:
 borclara (uzunmüddətli və qısamüddətli) ;
 müxtəlif kredit təşkilatlarına münasibətlərinə görə öhdəliklər;
 alınmış avanslar;
 yola salınan mallara və göstərilən xidmətlərə görə öhdəliklər;
 veksel öhdəlikləri;
 asılı cəmiyyət qarşısında öhdəlik;
 sair öhdəlik.
Praktikada kənar uzunmüddətli və qısamüddətli öhdəlikləri (borcları) borc kapitalı kimi
adlandırmaq nəzərdə tutulmuşdur. Kənar öhdəlik özlüyündə üçüncü şəxsin (investorlar, kreditorlar
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və b.) təsərrüfat subyektinin əmlakına olan hüququnu göstərir. Bu zaman həmin pul ölçüsündə üçüncü
şəxsin xüsusi əmlakı azalır və müvafiq surətdə təsərrüfat subyektinin əmlakı artır. Təsərrüfat nöqteyinəzərindən kənar öhdəlik (əmlakın mənbəyi-aktiv), hüquqi cəhətdən isə təsərrüfat subyektinin borcu
araşdırıldıqda aydın olur ki, “borc vəsaiti (“borc kapitalı” və “kənar öhdəlik” anlayışları demək olar
ki, eynidir. Bu zaman öhdəliklərin qruplaşması ən mühüm amillərdən biridir. Belə ki, qruplaşma hər
şeydən əvvəl subyektlər üzrə aparılır. Onlardan bir qrupu təsərrüfatın mülkiyyətçiləri qarşısında olan
öhdəliklərdir, digərləri isə üçüncü şəxslər (kreditorlar, banklar və s.) qarşısındakı öhdəliklərdir.
Mülkiyyətçilər qarşısında olan öhdəliklər, balansın daimi hissəsini (məs.,nizamnamə kapitalı) təşkil
edir və təsərrüfat subyektinin bütün fəaliyyəti müddətində ödənilməyə məruz qala bilməz. İkinci növ
öhdəliklər (borc vəsaitləri), bu və ya digər dərəcədə ödənilmə təcililiyinə malikdir.
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Резюме
Акбарова Гюляр Илхам кызы
Критерии признания активов и обязательств в бухгалтерской отчетности
Рассмотрены важнейшими признаками включения хозяйственных ресурсов в активы и
рекомендованы дифференциация обязательств по сроком погашения, виду обеспечения,
группе получателей и т.д.
Summary
Akbarova Gular Ilham
Criteria for recognition of assets, liabilities and equity in the financial statements
The most important signs of the inclusion of economic resources in assets are considered and the
differentiation of obligations by maturity, type of collateral, group of recipients, etc. is recommended.
Əjdərova Nazlı Ceyhun qızı
Naxçıvan Universiteti
RİSKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ PROSESİ VƏ RİSKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİNDƏ
İSTİFADƏ OLUNAN ÜSULLAR
Açar sözlər: risk, ehtimal, qeyri - müəyyənlik, qərar qəbulu, risklərin idarə edilməsi
Ключевые слова: риск, вероятность, неопределенность, принятие решений, управление
рисками
Key words: risk, Probability, Ambiguity, Risk management
Bu araşdırmada əvvəlcə risk anlayışı ilə əlaqəli olduğu düşünülən ehtimal, qeyri- müəyyənlik,
qərar qəbuletmə anlayışları riski və risklərin idarə edilməsi arasındakı əlaqələr ortaya qoyulmuşdur.
1950-ci illərdə ABŞ-da hazırlanan risk menecmenti, təşkilatdakı mal və şəxsləri qorumaq məqsədi
daşıyırdı. Bu tip idarəetmə üsulu ilə müəssisənin qazanma gücünü qoruyaraq, təşkilatda baş verə
biləcək gözlənilməz itkiləri minimuma endirmək üçün lazımi qaynaqları və fəaliyyətləri
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planlaşdırmaq, təşkilatı idarə etmək və nəzarət etmək məqsədi daşıyır. Sonra risklərin idarə olunması
prosesləri araşdırıldı. Bu proseslər: Risklərin müəyyənləşdirilməsi, risklərin qiymətləndirilməsi və
hesablanması, alternativ risk düzəldilməsi.
İnsan cəmiyyətinin inkişafının bütün mərhələlərində iqtisadi yüksəliş təsərrüfat rəhbərləri,
sahibkarlar və investorların riskə getməsi ilə əlaqədar olmuşdur. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində riskli
qərarlar qəbul etməyən sahibkar və rəhbər durğunluğa can atan və idarəetmə üçün qorxulu şəxs
sayılır. Risk təsərrüfat rəhbərinin daim yaradıcılıq, təşəbbüskarlıq axtarışında və gələcəkda daha çox
mənfəət əldə etmək ehtimalı olan qeyri – standart idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi iqtidarında
olmasını tələb edir. “Risk” yunan sözü olan Ridsikon, Ridsa sözlərindən götürülüb mənası sıldırım
qaya deməkdir. Risklərin idarə edilməsi termini ilk dəfə ABŞ-da 1950-ci illərin sonlarında tətbiq
edilmişdir. Risklərin idarə edilməsi ehtimal planlamasına gətirir. “Bəxtim gətirəcək – gətirməyəcək”
prinsipi üzrə xoşbəxtlik ümidi ilə həyata keçirilən təsərrüfat əməliyyatı risk hesab olunur. Riskdən
uzaqlaşmaq, sahibkar üçün mənfəətdən imtina etmək deməkdir. Risklərin idarə edilməsi əvvəlcə
sığorta ilə işləndi və sığortada iştirak etdi.
Geniş baxış; risk menecmenti və menecer, mənfəət və zərər riski alan bir sahibkar kimi görünür.
Dar baxış nöqtəsi; bu baxımdan risk menecmenti bir sığortaçı olaraq ortaya çıxır.
Orta baxış; yuxarıdakı iki perspektivin sintezidir
Beləliklə, risklərin idarə edilməsi gözlənilməz itkiləri, qurumda baş verə biləcək ən aşağı qiymətə
nəzarət üçün lazım olan mənbələri, fəaliyyətləri planlaşdırma, idarəetmə və nəzarət kimi təyin edilə
bilər. Risklərin müəyyənləşdirilməsi zamanı əldə olunan məlumatlar problemlərin həlli prosesini
əhatə edir. Mövzu ilə işləyən tədqiqatçılar bildirdilər ki, bu proses texnoloji, sosial və siyasi, qeyrimüəyyənliyin azaldılmasını və mümkün itkiləri minimuma endirməyi özündə cəmləşdirir.
Bu mərhələdə riskli sayılan vacib dəyişənlərin gizli təsiri və şəxsiyyəti ilə bağlı qeyrimüəyyənliyi azaltmağa çalışırıq. Risk təyin edərək, anlaşma səviyyəsində qeyri-müəyyənliyi
azaltmağa və problemi həll etməyə kömək edə biləcək məlumatların funksiyası daha yaxşı müəyyən
edilə bilər. Gələcək planlaşdırma vasitələri vacib dəyişənləri və onların qeyri-müəyyən təsirini aşkar
etmək üçün istifadə edilə bilər.
Risk müəyyən edildikdən sonra risk menecerləri qiymətləndirməlidirlər. Potensial itkini və baş
vermə ehtimalını ölçmək mənasını verən qiymətləndirmə üçün prioritetlərin sıralanmasını tələb edir.
Çox vacib risklər: iflasla nəticələnə biləcək vacib riskləri əhatə edir
Əhəmiyyətli risklər: iflasla nəticələnməyəcək borcla nəticələnəcək risklər.
Kiçik risklər: Mülkiyyətə və ya gündəlik gəlirə təsir edən maliyyə riskləri
Riskləri qiymətləndirərkən ümumilikdə konkret amillərə diqqət yetirərək, mücərrəd amillər
nəzərə alınmalıdır. Bu amillər təşkilatın strateji tərəfləri, rəqabət amilləri, təşkilati inkişaf, dəyişiklik
amilləri və sosial amillərdir.
Riskləri müəyyənləşdirdikdən və qiymətləndirdikdən sonra növbəti addım, risklərin idarə
edilməsinə qarşı mübarizədə istifadə ediləcək yanaşma və hər biri üçün istifadə ediləcək texnikaya
dair qərar verməkdir. Risklərin idarə olunması üsullarına risklərin qarşısını almaq, götürmək,
azaltmaq daxildir. Ən yaxşı alternativi seçmək üçün dörd üsul var.Bunlar istifadə ediləcək
qaynaqların risk dərəcəsi, iqtisadi, vaxt və resursların təsnifatı dərəcəsidir.
Risk dərəcəsi: Qərar vermə mexizmi olanlar, gözlənilən qazanclara əsasən gözlənilən itkiləri də
hesablamalıdırlar.
İqtisadi: Seçilən alternativ səylə yerinə yetirilməlidir.
Müddət: Qərar veriləcək mövzunun aktuallığından və əhəmiyyətindən asılı olaraq vaxt müddəti
qısadır, qərara alınacaq mövzu üçün vaxt yoxdursa, bir başlanğıc verilə bilər.
Resursların təsnifatı: Təşkilatda mövcud olan ən vacib resurs insandır, qəbul ediləcək qərar
insanlarla qarşılanmalıdır.
Riskin nəticəsi olduğu üçün insanlar pis nəticələrin qarşısını almaq üçün müxtəlif səylər
göstərirlər. Bu fəaliyyətlər ümumiyyətlə aşağıdakı başlıqlar altında toplanır.
Risklərin qarşısının alınması: Bu üsula risk artıran fəaliyyətlə məşğul olmamaq və ya riskli
əməliyyatları tərk etməklə nail olmaq mümkündür. Məsələn, bir şəxs və ya təşkilat öz kapitalını
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təhlükə altına almadan əmlak problemi yaşamaq istəmirsə, əmlak almaq əvəzinə əmlak icarəyə
götürməyi üstün tuta bilər.
Risk nəzarət altında saxlanıla bilər: Ən çox istifadə edilən metod. Risk qəbul edilmədiyi hallarda,
şəxslər və ya təşkilatlar şüursuz risklər götürə bilərlər. Risklərin qəbul edildiyi hallarda, mümkün
vəziyyətlər hesablanıb qiymətləndirilə və nəzarət altında saxlanıla bilər.
Risk köçürülə bilər: Təcrübənin bu növü aktiv və ya riski təşkil edən fəaliyyətin ötürülməsi
şəklində yaranır. Belə bir təcrübənin nümunəsi, müəssisənin öz binasını satdığı və ya podratçı
subpodratçılardan istifadə etməsidir.
Risk minimuma endirilə bilər: şəxslər və ya təşkilatlar arzuolunmaz hallar üçün müxtəlif tədbirlər
görə bilərlər. Müxtəlif risklərə məruz qalan müəssisələr işçilərinə təhlükəli əraziləri tanıtmağa və təhlükəsizlik üçün istifadə ediləcək xüsusi geyim və fitinqlər təqdim edərək təhlükələri azaltmağa çalışırlar.
Risk sığortalana bilər: Şəxslər və ya təşkilatlar qarşılaşacaqları zərər və zərərin iqtisadi
nəticələrindən qorunmaq üçün risklərini müəyyən bir mükafat müqabilində təhvil vermək üçün
üstünlük verilən və ən çox istifadə olunan üsuldur.
İstehsal – ticarat fəaliyyəti zamanı yarana biləcək itkiləri əvəzləyə biləcək fondların sahibkar
tərəfindan yaradılması özünüsığortalamanın əsasını təşkil edir. Özünüsığortalamanın əsas vazifəsi
maliyyə - kommersiya fəaliyyəti zamanı yaranmış çətinliklərin operativ şəkildə aradan
qaldırılmasından ibaratdir. Özünüsığortalama prosesi zamanı müxtalif növ ehtiyat va sığorta fondları
yaradılır. Bu fondlar tayinatından asılı olaraq natural və pul formasında yaradıla bilər. Beləliklə,
fermerlər və kənd təsərrüfatının digər subyektləri, har şeydan əvvəl, natural formada sığorta fondları
yaradırlar: toxum fondu, yem fondu və s. Bunların yaradılması baş verəcək iqlim şaraitindan asılıdır.
Pul ehtiyyat fondları gözlənilməz xərclərin, kredit borclarının, sahibkarlıq fəaliyyatinin likvidliyi
xərclərini ödəmək üçün yaradılır. Bu fondların yaradılması səhmdar cəmiyyətləri üçün mütləqdir.
Bundan əlavə, bu işdə təklif olunan üsullardan istifadə nəticəsində; təşkilatın aşağıdakı mümkün
faydaları əldə edə biləcəyinə inanılır:
 Riskləri həll etmək səyləri menecerlərin fiziki və zehni inkişafına kömək edəcəkdir.
 Əməliyyat gəliri artan gəlir və xərclərin azalması ilə artacaq.
 Risk metodu çərçivəsində hazırlanan planlar digər şöbələr üçün faydalı olacaqdır.
 Risklərin idarə edilməsi sayəsində təşkilati effektivlik artacaq və müsbət imic əldə
ediləcəkdir
Ədəbiyyat
1.
2.
3.
4.

Erşen İ. – Sigortacılıkta Risk yönetimi – Sos.Bil.Enst., İstanbul, 1999
Hertz, David B. - Risk Analysis - Howard, Thomas, 1983
Koçel T. – İşletme Yöneticiği – Sos. Bil. Enst., Ankara, 1999
Sadıqov M., Hüseynov A., Zeynalov V - Koorporativmaliyyə - Bakı, 504 s.
Резюме
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В этом исследовании понятия вероятности, неопределенности и принятия решений,
которые первоначально считались связанными с понятием риска, выявили связь между риском
и управлением рисками. Управление рисками, разработанное в США в 1950-х годах,
предназначалось для защиты товаров организации и отдельных лиц. Этот тип управления
призван планировать, управлять и контролировать ресурсы и действия, необходимые для
минимизации непредвиденных потерь в организации при сохранении способности
предприятия зарабатывать. Затем были исследованы процессы управления рисками. Это:
идентификация риска, оценка и расчет риска, альтернативная корректировка риска.
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Summary
Ajdarova Nazli Ceyhun
In this study firsty, the relationship between risk and risk management was investigated by
examining concepts such as probability, ambiguity and decision making. The development of risk
management in the USA in the 1950s aimed the protection of people and goods with minimum loss.
Such management techniques intended to minimize losses with lowest cost while protecting an
organization`s profit making power by planning, organization, management and control of necessary
resources and activities. Afterwards the processes of the risk management such as identification,
evaluation and assessment of the risk, alternative risk correction devices, selected alternatives,
evaluation and control were examined.
Əfəndiyev Sadiq Qəhrəman oğlu
Azərbaycan Texnologiya Universiteti
EMAL SƏNAYESİ MÜƏSSİSƏLƏRİNİN STRATEJİ İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ
Açar sözlər: dayanıqlı və davamlı iqtisadi inkişaf, iqtisadi inkişaf strategiyası, sosial-iqtisadi
inkişaf üzrə dövlət proqramı
Ключевые слова: устойчивое и устойчивое экономическое развитие, стратегия
экономического развития, государственная программа социально-экономического развития
Keywords: sustainable and sustainable economic development, economic development strategy,
state program on socio-economic development
Respublikamızın sosial-iqtisadi cəhətdən güclənməsi ilk növbədə sənaye müəssisələrinin
inkişaf potensialından asılıdır. “Azərbaycan-2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyasında qarşıya
qoyulmuş strategiyaya uyğun olan sənaye sahələrində əldə edilmiş uğurlar – makroiqtisadi sabitlik,
dinamik iqtisadi artım, işsizlik və yoxsulluq səviyyəsinin azaldılması, əhalinin rifah halının
yüksəldilməsi və iqtisadi sahədə əldə edilmiş uğurlar ölkədə aparılan iqtisadi inkişaf strategiyasının
ardıcıl fəaliyyətinin nəticəsidir. Məhz bu baxımdan ölkənin iqtisadi inkişaf strategiyası sənaye
sahələrinin dayanıqlı və davamlı inkişafının yüksəldilməsini aktual etmişdir. Azərbaycanın dayanıqlı
iqtisadi inkişafı, bilavasitə qeyri-neft sənaye sahələrinin iqtisadi inkişafının, daha doğrusu ölkənin
emal sənayesi sahələrinin dayanıqlı iqtisadi inkişaf strategiyasının yaradılmasından asılıdır.
Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının daha da inkişaf etdirilməsində əlbəttə ki, neft
sənayesi ilə yanaşı olaraq emal sənayesinin də böyük rolu vardır. Qeyd etmək olar ki, emal sənayesi
ümumiyyətlə hər bir iqtisadiyyatın strukturunun müəyyən edilməsində əsas və həlledici
göstəricilərdəndir. Məhz emal sənayesinin üstünlüyü hər bir milli iqtisadiyyatın inkişafının artmasını
təmin etmiş olur. Ona görə də, iqtisadiyyatda emal sənayesinin daha da inkişaf etdirilməsi, onun
quruluşunun yaxşılaşdırılması, bu sahəyə investisiya qoyuluşlarının artırılması və bu sahə ilə əlaqədar
bir çox sahələrdə müvafiq işlərin görülməsi üçün müəyyən tədbirlər keçirilir. Bu tədbirlərin həyata
keçirilməsi, ölkəmizdə emal sənayesi sahələrinin dayanıqlı inkişafı üçün lazım olan istehsal
vasitələrindən və əmək ehtiyatlarından səmərəli şəkildə istifadə olunmasına, onların düzgün
yerləşdirilməsi probleminin həllinə yönəldilmiş mühüm bir vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdur.
Emal sənayesi sahələrinin dayanıqlı iqtisadi inkişaf strategiyasının yaradılması bilavasitə
sənaye sahələrinin, sonda isə ölkənin iqtisadi inkişafının yüksəlməsinə xidmət etmiş olar. Deməli,
emal sənaye sahələrinin dayanıqlı iqtisadi inkişaf strategiyasını formalaşdırmaqla ölkəmizin sosialiqtisadi inkişafını təmin etmiş olarıq. Ölkədə dinamik sosial-iqtisadi inkişafın davamlılığını təmin
etmək məqsədilə yaxın perspektivdə emal sənayesi müəssisələrinin dayanıqlı və yüksək artım
templərinin təmin edilməsi, strukturunun təkmilləşdirilməsi, səmərəliliyinin artırılması xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir.
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Bu baxımdan ümumi milli məhsulun rəqabət qabiliyyətinin, emal sənayesi müəssisələrində
investisiya və innovasiya fəallığının artırılmasının, qeyri-neft sektorunun daha da sürətli inkişafının
və onun fəaliyyət növlərinin stimullaşdırılması zəruridir. Bu məqsədlə qloballaşan dünyada
Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişafında emal sənayesi müəssisələrinin tənzimlənməsinin
nəzəri-metodoloji aspektlərinin, bu sahədə iqtisadi inkişafa təsir edən amillərin kompleks şəkildə
tədqiq edilməsi və bütövlükdə sahənin iqtisadi inkişafda rolunun yüksəldilməsi mexanizmlərinin
araşdırılması aktual məsələlərdəndir.
Qeyd etmək olar ki, hal hazırda emal sənayesi müəssisələrində respublikanın iqtisadi inkişafına
təsir edən amillərin kompleks şəkildə təhlil olunması və onun iqtisadi mexanizmlərinin hazırlanması
ciddi zərurətə çevrilmişdir. Göründüyü kimi, respublikanın iqtisadi yüksəlişi xeyli dərəcədə neft
amilinin hesabına təmin edilmişdir. Bu da obyektiv haldır, çünki dövlət müstəqilliyinin ilk illərində
– çox çətin maliyyə resurslarının olmadığı bir dövrdə neft amili ön plana çəkilməsə idi, müharibə
şəraitində yaşayan Azərbaycan belə dinamik inkişaf edə bilməz, güclü maliyyə imkanlarına malik ola
bilməzdi.
Azərbaycan dövlətinin müəyyən etdiyi davamlı inkişaf strategiyasında prinsipial məqamlardan
biri də ondan ibarətdir ki, neft məqsəd deyil, vasitədir. Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının
gələcəyini təkcə neftlə bağlamaq olmaz. Odur ki, qeyri-neft sektorunun daha da sürətli inkişafı
iqtisadi siyasətin prioritet istiqamətlərindən biri kimi müəyyən edilmişdir.
Bununla əlaqədar olaraq 2003-cü ilin noyabr ayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi tədbirləri
haqqında” fərman imzalamışdır. Bu tarixi sənəddə qarşıya qoyulmuş vəzifələrin həyata keçirilməsi
nəticəsində iqtisadi və investisiya şəraiti xeyli yaxşılaşmış, yeni istehsal obyektləri və iş yerləri açılmış, qeyri-neft sektorunun daha da sürətlə inkişaf etdirilməsi üçün real imkanlar yaradılmışdır. [1]
Daha sonra 11 fevral 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
“Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı üzrə Dövlət Proqramının” təsdiq
edilməsi haqqında fərman imzaladı. Dövlət Proqramında ölkənin əhalisi üçün böyük əhəmiyyət kəsb
edən, bir neçə fundamental məsələlərin həllinə yönəlmiş aşağıdakı məqsədləri nəzərdə tutulur:
- ölkə iqtisadiyyatının tarazlı inkişafının təmin olunması və neft amilindən asılılığın
azaldılması;
- regionlar arasında sosial-iqtisadi inkişafa görə yaranmış uyğunsuzluqların, səmərəsiz
miqrasiya proseslərinin fəaliyyətinin bərpası və gücləndirilməsi, yeni iş yerlərinin
yaradılması;
- regionların malik olduğu resurslardan səmərəli istifadə olunması;
- regionların istehsal, sosial infrastrukturunun müasir tələblər səviyyəsində qurulması.
Bundan başqa, dövlət başçısının sərəncamları ilə respublikanın bir çox şəhər və rayonlarının
sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair bir sıra tədbirlər planı təsdiq edilmişdir. Bununla
bağlı olaraq, “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” çərçivəsində həyata keçirilən
tədbirlər nəticəsində yeni iş yerlərinin 83%-i regionların və 94%-i qeyri-neft sektorunun payına
düşmüşdür.
Bütün bu görülən işlərlə yanaşı olaraq, sənayeləşmənin yeni mərhələsində mövcud potensialdan
daha səmərəli istifadə etməklə Azərbaycanın regionda daha güclü sənaye mərkəzinə çevrilməsini
təmin etmək məqsədi ilə “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında müəyyən
edilmiş fəaliyyət istiqamətləri nəzərə alınmaqla, “Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına
dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı” hazırlanmış və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2014-cü il 26 dekabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
Ədəbiyyat
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В статье рассматриваются пути, по которым стратегическое развитие предприятий
перерабатывающей промышленности является одним из факторов, положительно влияющих
на устойчивое и устойчивое экономическое развитие в Aзербайджанской промышленности.
Кроме того, в статье исследуется стратегическое развитие промышленных предприятий и
приводится программа мер по решению этих проблем.
Summary
Efendiyev Sadig Gahraman
The article examines the ways in which the strategic development of processing industry
enterprises as one of the factors that positively impacts sustainable and sustainable economic
development in the Azerbaijani industry. In addition, the article explores the strategic development
of industrial enterprises and provides a program of measures to address these issues.
Əfəndiyeva Vəfa Fərrux qızı
Azərbaycan Texnologiya Universiteti
KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİ VƏ İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ
Açar sözlər: informasiya təhlükəsizliyi, inzibati tədbirlər, verilənlər, proqramlaşdırma, istifadəçi
və parol, informasiya, kompüter resursları
Ключевые слова: информационная безопасность, административные меры, данные,
программирование, пользователь и пароль, информация, компьютерные ресурсы
Keywords: information security, administrative measures, data, programming, user and
password, information, computer resources.
İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə xəbərləşmənin əhəmiyyətinin və iş dünyasının
kommunikasiya ehtiyacının sürətlə artması səbəbindən rəqəmsal xəbərləşmə (mobillik) gün keçdikcə
əvəzolunmaz bir xəbərləşmə mühitinə çevrilmişdir. Dünyadakı texnoloji inkişaflarla yanaşı olaraq,
səs keyfiyyəti daha yüksək olan və əlavə xidmətlər (yüksək sürətli məlumatların ötürülməsi,
məlumatların minimal itkisi və s.) səbəbindən kommunikasiya analoqdan rəqəmsala çevrilir. Hazırki
informasiya əsri, insanlar və təşkilatlar arasında məlumatların sürətli və effektiv ötürülməsini tələb
edir.
Elektronika və telekommunikasiyanın sürətli inkişafı dünyaya xəbərləşmə baxımından qlobal
təsir göstərir. Fərdi kompüterlər və iş yerlərinin rahat və əlverişli proqramlarla təchiz olunması həyat
tərzini dəyişən yeni texnologiyaların ortaya çıxdığını göstərir. Bu texnoloji inkişaflar təhlükəsizlik
problemlərini də öz bərabərində gətirmiş olurlar.
Kompüter şəbəkələrində təhlükəsizlik. Kompüter şəbəkələrində təhlükəsizlik, əvəzedilməz bir
ünsür halına gəlmişdir. Gizli saxlanılması nəzərdə tutulan ümumi və şəxsi məlumatların və ya veb
saytların təhlükəsizliyi çox vacibdir. Çünki bu məlumatların oğurlanması həm şirkətlərin böyük zərər
etməsinə, həm də onların nüfuzunun azalmasına səbəb olacaqdır. (1, səh. 17-25).
Son illərdə İnternetin inkişafı və internetdəki ticarət, şəbəkələr mümkün hücumlara qarşı zəif
tərəflərini göstərməyə başladı. Şəbəkələrin bu zəif tərəfləri məhsul itkisinə və kritik iş
tətbiqetmələrinə ciddi ziyan vurmuşdur. Kompüter virusları, DOS hücumları, şirkət işçilərinin
səhvləri hələ də kompüter şəbəkələrində böyük təhlükədir. Bu gün İnternet şəxsi və işgüzar
münasibətlər arasında məlumat axını təmin edən dünyanın ən böyük rabitə vasitəsinə çevrilmişdir.
İnternetin bütün dünyada geniş yayılması təhlükəsizlik təhlükələrini artırır. Əhəmiyyətli bir məlumat
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itkisi, məxfiliyin pozulması (məsələn, kredit kartı nömrəsinin olması) yüklənməyə davam edə bilər.
İnternetdəki bu cür təhlükəsizlik həssaslıqları internetə qarşı etibarsızlıq halına gətirib çıxara və veb
əsaslı şirkətlərin sonunu hazırlaya bilər. Buna görə şirkətlər təhlükəsizliklərini gündən-günə artırmalı
və yeni təhlükələrə qarşı tədbir almaq üçün qoyulan sərmayələrini davam etdirməlidirlər.
Təhlükəsizlik strukturunun mərkəzində təşkilatın təhlükəsizlik tədbirləri olmalıdır və bu tədbirlər
rəhbərlik (idarəçilər) tərəfindən dəstəklənməlidir. Həyata keçirilən qanunların tərtibinin arxasında
onların necə həyata keçirilməsi qaydalarını izah edən təlimatlar hazırlanmalı və çalışanlar (işçilər) bu
təlimatlara tabe olmadıqları təqdirdə bunun şirkət rəhbərliyi tərəfindən bir qarşılıq veriləcəyini başa
düşməlidirlər. (2, səh. 228).
Şəbəkə təhlükəsizlik tədbirləri bu şəbəkələrdə və qurduqları və internetlərə uyğunlaşdırdıqları
şəbəkələrdə qaynaqlardan istifadə qaydalarını müəyyənləşdirmək və yazmaqla formalaşdırılır.
Təhlükəsizlik tədbirlərinin ən vacib xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, təşkilat daxilində istifadəçidən
menecerə qədər bütün işçilər təşkilatın texnologiyasından və informasiya dəyərlərindən necə istifadə
olunacağını açıq şəkildə izah edirlər. Təhlükəsizlik tədbirləri olmadan təhlükəsiz bir kompüter
şəbəkəsi həyata keçirilə bilməz.
İnzibati tədbirlərin əsas məqsədi təşkilatda informasiya təhlükəsizliyi sahəsində tədbirlər
proqramını formalaşdırmaq və onun yerinə yetirilməsini zəruri resurslar ayırmaqla və işlərin
vəziyyətinə nəzarət etməklə yerinə yetirilməsini təmin etməkdir. Tədbirlər proqramının əsasını
təşkilatın öz informasiya aktivlərinin mühafizəsinə yanaşmasını əks etdirən informasiya
təhlükəsizliyi tədbirləri təşkil edir. İnformasiya təhlükəsizlik tərdirləri – təşkilatda məxfi verilənlərin
və informasiya proseslərinin mühafizəsi üzrə qabaqlayıcı tədbirlər kompleksidir.
Məlumatlar kompüterdə saxlanılır və ikitərəfli bir rabitə sistemində ötürülür. Bir kompüterdəki
bitlər elektrik siqnalının qütbləşmə səviyyələri ilə göstərilir. Kompüterdəki saxlama elementi
içərisindəki yüksək səviyyəli işarəsi 1-i və aşağı səviyyəli işarəsi 0-ı göstərə bilər. Bu elementlər
müəyyən edilmiş kodlara uyğun olaraq rəqəmlər və simvollar yaratmaq üçün birlikdə təşkil
edilmişdir. Məlumatlar elektrik siqnalları və bit sətirləri olan kompüter tərəfindən idarə olunan
qurğular arasındakı əlaqə yolu üzərindən ötürülür. Bu elektrik əlamətləri və bit sətirləri hərfləri və
simvolları göstərir. Bəzi hallarda, məlumatlar fiber optik xətlərdə işıq şüaları ilə göstərilir. Bit
ardıcıllığı istifadəçi məlumatlarını və idarəetmə məlumatlarını müəyyənləşdirir. İdarəetmə
məlumatları, rabitə şəbəkəsini və istifadəçi məlumat axınını idarə etmək üçün istifadə olunur. (3, səh.
51-68).
Kompüter şəbəkələrinin genişlənməsi cəmiyyəti təşkil edən müxtəlif şəxslər arasında sürətli, səy
göstərmədən ünsiyyət qurmaq və məlumat mübadiləsi aparmağa imkan verir. Kompüter rabitəsi,
müəyyən qaydalar çərçivəsində bir rabitə mühiti vasitəsi ilə məlumat və xidmət mübadiləsidir.
Təhlükəsiz bir kompüter şəbəkəsi qurmaq üçün, təhlükəsizlik siyasəti qurulmalı, satın alınacaq
təhlükəsizlik cihazları ehtiyaclara görə təyin olunmalı və uyğun olaraq konfiqurasiya edilməlidir.
Bundan əlavə, insanlar lazım olduğu qədər onlardan istifadə etməlidirlər və bu məsələlərdən xəbərdar
olmalıdırlar. (4, səh. 1).
Ədəbiyyat
1. Balayev Rəsul Ənvər, i.e.d., prof., Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, İnformasiya
təhlükəsizliyi (dərslik) Bakı – 2016
2. Cüneyt DERGEL., Bilgisayar agları ve güvenlik., Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8.Cilt,
l.Sayı Mart 2004
3. Oğuz ATA, Erdem UÇAR, Hasan H. BALIK., Kablosuz algılayıcı ağlarda kullanılan
teknoloji ve protokoller üzerine bir inceleme., 2013-cü yıl.
4. Vikipediya., Kompüter şəbəkəsi: əsas anlayışları

283

Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika
Elmi Konfransının Materialları: 2 cilddə, I c .

İqtisadiyyat

Резюме
Афандиева Вафа Фаррук кызы
Компьютерные сети и информационная безопасность
В статье рассматриваются способы исследования технологических аспектов защиты
информации в компьютерных сетях. Кроме того, в статье рассматриваются основные
направления разработки мер информационной безопасности, а также была предложена
программа мер по решению этих проблем.
Summary
Afandiyeva Vafa Farrux
Computer networks and ınformatıon security
The article explores ways to investigate the technological aspects of information security in
computer networks. In addition, the article explores the main directions of developing an information
security measures, a program of measures to address these problems has also been proposed.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА БАНКОВСКИХ РИСКОВ И
ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
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Банковский сектор всё время находится во взаимосвязи с другими сферами экономики,
что и вызывает взаимозависимость друг с другом. Спад или развитие одного сектора
напрямую взаимодействует с банковским сектором. Но у банков бывают и специфические
риски, присущие только банковской сфере. Для предотвращения потерь, оценивания и
прогнозирования рисков банки проводят их мониторинг.
Чтобы понять сущность мониторинга банковских рисков необходимо, в первую очередь,
выяснить его роль в функуионировании банковской системы, а также определить значение для
развития экономики. Важность и необходимость мониторинга банковских рисков отражается
в создании «Правил управления банковскими рисками», утвержденным Палатой по надзору
за финансовыми рынками Азербайджанской Республики от 30 января 2019-ого года. В этом
документе оговаривается классификация банковских рисков, виды управления этими рисками,
а также процесс управления банковскими рисками (3). Помимо этого, в самих коммерческих
банках функционируют отдельные департаменты по управлению рисками. Деятельность этих
отделов и департаментов не ограничивается оцениваем существующих рисков, но и
прогнозированием всё новых, ибо развитие банковского сектора и всей экономики,
технологии, порождает всё более новые и «современные банковские риски».
Необходимость проведения мониторинга банковских рисков обусловливается особой
экономической и социальной природой банков, а также их значимостью для развития
экономики. Именно одной из главных целей банковской системы – это обеспечение
бесперебойного кругооборота общественного капитала. Но порой, несмотря на попытки
урегулирования и уменьшения рисков, не удается полностью решить проблему. Так, например
вопреки частичному решению проблемы с кредитами, выданными до и во время девальвации
азербайджанского маната, погашению долгов потребительских кредитов за счёт государства,
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сегодня всё еще сущетсвует повышающаяся статистика проблемных кредитов. Сумма
проблемных кредитов в Азербайджане на 1 сентября 2019-ого года 1 491,3 млн манат. Это на
0,3% больше по сравнению с 1 августа сего года. Подобная тендеция возрастания началась с
июля месяца, но по сравнению с началом года сумма проблемных кредитов на 5,9% меньше,
а по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 15,9% (1). Всё эти цифры говорят о полном
и всеобъемлющем рассмотрении проблемы рисков в банковской сфере.
Понимание полной роли коммерческого банка в экономике невозможно без рассмотрения
его функций: аккумулирующей, посреднической, трансформационной, эмиссионной, передачи экономике импульсов денежно-кредитной политики центрального банка, доверия банку.
Аккумуляция денежных средств субъектов экономики рассматривается как первая по
значимости функция банков, определяющая роль банков в экономике. Данная функция
действует по правилам, что банк собирает не только свои, но и чужие временно свободные
средства (депозиты, расчетные счета); аккумулируемые средства субъектов используются не
только на свои, но и на чужие потребности (кредиты, инвестиции); собственность на
аккумулируемые средства остается у первоначального субъекта (клиента банка); аккумуляция
средств становится одним из основных видов деятельности банка, на проведение которой
требуется специальное разрешение (лицензия) (7, стр 297).
Посредническая функция банков заключается в трансформации аккумулированных
денежных средств одних секторов экономики и перераспределении их в другие отрасли.
Трансформируемые денежные средства могут не совпадают ни по размеру, ни по срокам, ни
по сфере функционирования с аккумулированными. Банк имеет возможность направлять
данные ресурсы в соответствии с потребностями экономики. В условиях современного финансового рынка одна из главных функций банков как финансовых посредников состоит в том,
что они имеют возможность распределять риск среди различных участников финансового рынка.
Таким образом, если еще несколько десятилетий назад банки брали риск на себя, то сейчас они
становятся распространителями риска (8, стр.36). Это еще больше доказывает необходимость
активного мониторинга банковских рисков, так как в данном случае банк является еще и центром
распространения рисков на другие сферы экономики и на другие субъекты.
Еще одной важной функцией банка является функция качественной трансформации
активов, которая заключается в том, что банк изменяет параметры финансовых требований
своих вкладчиков, предоставляя за счет привлеченных средств кредиты, имеющие отличные
от депозитов характеристики. Иными словами, аккумулируемые банками свободные
денежные средства с помощью посреднической функции перераспределяется в
трансформируемой форме. Как правило, банки обладают активами, срочность которых
превышает сроки исполнения их собственных обязательств, т.е. финансовых требований
клиентов; размеры отдельных активов превышают размеры отдельных обязательств;
ликвидность финансовых требований клиентов выше ликвидности активов банка, а степень
риска банковских активов выше, чем степень риска его обязательств. Таким образом, банк
берет на себя часть риска поставщика финансовых ресурсов (5, стр.18).
Функция эмиссии платежных средств и посредника в платежах также определяет исключительную роль банков в экономике. Банки создают необходимые экономике безналичные платежные средства, которые являются существенным компонентом национальной денежной массы.
Роль функции банков как передачи экономике импульсов денежно-кредитной политики
центрального банка постоянно возрастает в связи с активизацией монетарной политики
центрального банка. Процессы регулирования инфляции центральные банки могут посредством
процентов по операциям с коммерческими банками. В свою очередь, коммерческие банки путем
повышения и снижения ставок по кредитам ограничивают или повышают объемы кредитования
реального сектора экономики. То есть, банки становятся своеобразным передатчиком импульсов
денежно-кредитной политики центрального банка другим сферам и экономике в целом.
Таким образом, рассмотренные функции коммерческих банков наиболее полно
определяют их исключительную роль в экономике. Эти же фунции выявляют или порождают
285

Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika
Elmi Konfransının Materialları: 2 cilddə, I c .

İqtisadiyyat

риски, которые необходимо изучить, оценить, прогнозировать и в случае необходимости
предотвратить с помощью мониторинга банковских рисков.
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Xülasə
Eyvazov Eldar Mehman oğlu
Bank risklərin monitorinqinin keçirilməsi zəruriyəti və onun iqtisadiyyatın inkişafında
əhəmiyyəti
Bank sektoru iqtisadiyyatın digər sahələri ilə daimi əlaqədədir. Bu isə öz növbəsində, bank
risklərinin artmasına, dəyişməsinə və mürəkkəbləşməsinə gətirir. Kommersiya bankların iqtisadiyyatda rolunu anlamaq üçün ilk öncə onların funksiyalarına nəzər salmaq lazımdır. Funksiyalardan
isə belə qərara gəlmək olur ki, bank özü də risk qaynağına çevrilə bilər və digər subyektləri də riskə
etməyə gətirər. Və yaxud, əksinə bank iqtisadiyyatın subyektlərindən riskləri öz üzərinə götürər. Bütün
bunlara nəzarət etmək üçün isə, mütləq bank risklərinin monitorinqini həyata keçirmək lazımdır. Bu
proses də öz növbəsində bütün iqtisadiyyata təsir etmiş olur, və vacibliyini göstərir.
Summary
Eyvazov Eldar Mehman
The need for monıtorıng bankıng rısks and ıts ımportance ın economıc development
Bank sector is closely connected with other sectors of the economy. It increases, complicates and
creates new bank risks. To understand the role of commercial banks in the economy it is necessary to
pay attention to its functions: banks can be risk distributor or can take risks from the other economic
entity. To control it all banks must do banking risks monitoring and these process affects to the whole
economy. So it shows binding of the banking risks monitoring.
Эюбов Анар Джалил оглы
Азербайджанский государственный экономический университет
ВЛИЯНИЕ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Ключевые слова: экономическая безопасность, геоэкономика, инвестиции, экспорт,
импорт, конкурнетоспобность
Açar sözlər: iqtisadi təhlükəsizlik, qeoiqtisadiyyat, investisiya, ixrac, idxal, rəqabətqabiliyyətlilik
Key words: economic safety, geoeconomy, investments, export, import, competetiveness
В условиях развития процессов глобализации, обеспечение устойчивости национальной
экономической безопасности является одной из приоритетных задач государственной
стратегии стран мировой экономики.
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Расширение международных экономических отношений, усиление международного
разделения труда, а также увеличение уровня товарооборота между странами требует
выработки комплексной стратегии с учетом различных аспектов мирового рынка.
Сегодня геоэкономические границы между странами все более расширяются. В связи с
этим, одной из актуальных вопросов становится исследование влияния геоэкономических
аспектов на экономическую безопасность.
Геоэкономика представляет собой новую геополитику (геополитическая экономика) с позиций экономической мощи государства, обеспечивающая достижение внешнеполитических
целей, мирового или регионального могущества путем экономических методов (1, с.66).
При рассмотрении геополитической экономики следует также делать акцент на «Теории
Хартленда», «Теорию «Хартленда-Римленда» и ряд других теорий. Согласно теории английского географа Хартленда, историка и теоретика международных отношений Х.Макиндера
мировая история представляет собой конфронтацию между континентальными и океанскими
державами. Хартленд - стержневое пространство (сердцевина Земли, или Евразия),
недоступное для морских держав (1, с.62).
Теория американского теоретика геополитики Н.Спайкмена «Хартленд-Римленд» в
большей степени в отличие от своего предшественника делает акцент на Римленд. Согласно
данной теории, Римленд представляет собой гигантскую дугу, включающая в себя приморские
евразийские государства,
Одной из ключевых направлений новой геополитической мысли является разработка
соответствующей геоэкономической стратегии, которая представляет собой искусство
достигать экономических целей на мировом рынке и предотвращать потенциальные
конфликты, использовать методы контроля над коммуникационными материальными
потоками энергетических и других ресурсов в целях участия субъектов международных
экономических отношений в создании и переделе мирового валового продукта. Следует
отметить, что для современной геоэкономической стратегии актуальна инновационная модель
развития, основанная на высоких технологиях, способствующих созданию конкурентоспособной продукции на внешнем рынке (1, c.77).
С переходом от геополитики к геоэкономике целью становится уже не Хартленд или
Римленд или какой-либо согласованный географический регион, а торговля, все
географические местоположения, содержащие важные природные ресурсы, которые
называются Нареланд (Земли природных ресурсов). Данная новая логика географических
местоположений определяет переход от геополитики к геоэкономике. Основное внимание в
этой теории уделяется понятию конкуренции, как на конкурентного преимущества наций,
выраженного такими классическими авторами как Адам Смит, Макиавелли и Марко Поло, а в
более поздние времена Майклом Портером (3, c.5).
Существенные изменения, произошедшие в геоэкономическом и геополитическом мире,
сформулировало новый подход и взгляд на концепцию национальной экономической
безопасности.
Национальная экономическая безопасность является одним из наиболее приоритетных
функциональных направлений безопасности. Сегодня в мировом научном сообществе не выработано единого мнения, что включает в себя категория «экономическая безопасность»
(2, с.7).
Согласно определению В.К.Сенчагова, экономическая безопасность это не только
защищенность национальных интересов, но и готовность и способность институтов власти
создавать механизмы реализации и защиты национальных интересов развития отечественной
экономики, поддержания социально- политической стабильности общества (2, с.7).
В государственной стратегии Азербайджанской Республики обеспечение экономической
безопасности является одной из важных задач. За последние годы, со стороны
Азербайджанской Республики были реализованы крупномасштабные проекты.
Азербайджанская Республика уделяет особое внимание формированию устойчивой
стратегии экономической безопасности в геоэкономическом пространстве.
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Располагаясь на стыке главных международных транспортных коридоров «Восток-Запад»
и «Север-Юг» Азербайджан играет стратегическую роль в регионе. В связи с этим реализация
крупномасштабных проектов по укреплению мощи государства является одной из
приоритетных задач.
При исследовании экономической безопасности Азербайджана следует отметить, что
основополагающую роль играет также формирование целеустремленной стратегии по
интеграции Азербайджана в соответствующее геоэкономическое пространство.
С этой точки зрения, при формировании геоэкономической стратегии важным является
выявление характерных черт присущих Азербайджану в соответствующем пространстве. В
данном аспекте основным направлением является анализ экономических, культурных,
цивилизационных, и других ценностей.
Следует также отметить, что открытие в октябре в 2017 года, железнодорожной линии
Баку-Тбилиси-Карс, а также открытие в мае 2018 года Бакинского Международного Морского
Торгового Порта играет важную роль в геоэкономической стратегии Азербайджана. Данные
маршруты оказывают стимулирующее влияние на развитие экономики, интеграции в
геоэкономическое пространство, что также положительно влияет на уровень развития
экономической безопасности Азербайджана.
Заключая вышесказанное, следует отметить, в условиях развития глобализации
Азербайджан усиливает свою позицию в геоэкономическом пространстве, что оказывает
стимулирующее влияние на экономическую безопасность Азербайджана.
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Xülasə
Eyyubov Anar Cəlil oğlu
Qloballaşma şəraitində Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyinə təsir edən qeoiqtisadi aspektlər
Elmi məruzə Azərbaycanın qloballaşma şəraitində iqtisadi təhülkəsizlyinə təsir edən qeoiqtisadi
aspektlərə həsr olunmuşdur. Elmi məruzənin giriş hissəsində qeoiqtisadiyyat və iqtisadi təhlükəsizliyin nəzəri konseptləri, iqtisadi təhlükəsizliyin ölkə iqtisadiyyatındakı rolundan bəhs edilir. Daha sonra isə, elmi məqalədə Azərbaycan Respublikasının qeoiqtisadi məkanda milli iqtisadi təhlükəsizliyinə
təsir edən qeoiqtisadi aspektlərdən, onun timsalında iqtisadiyyatın inkişaf perspektivləri haqqında
bəhs edilir.
Summary
Eyyubov Anar Jalil
The impact of geoeconomic aspects on the economic security of Azerbaijan in the
conditions of globalization
The scientific article is devoted to the impact of geoeconomic aspects on the economic security
of the Republic of Azerbaijan. In the preface of scientific report is depicted the theoretical concepts
of geoeconiomics and economic safety and its role in the national economy. Furthermore, in the
scientific article are described geoeconomic aspects which impact on the economic safety of the
Republic of Azerbaijan in the geoeconomic space and based on this is illustrated the development
perspectives of the national economy.
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Həşimova Albina Çingiz qızı
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DAVAMLI İNKİŞAFINDA RABİTƏNİN ROLU
Açar sözlər: sosial-iqtisadi inkişaf, rabitə mütəxəssisləri, informasiya texnologiyaları,
informasiya təminatı, rabitə xidmətləri
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, специалисты по коммуникациям,
информационные технологии, информационная поддержка, услуги связи
Keywords: socio-economic development, communication specialists, information technologies,
information support, communication services
Rabitə sferasının sosial-iqtisadi inkişafı rabitə sahəsinin artan tələbatlarının təmin olunması,
İKT-nin geniş yayılması, əlverişli investisiya mühitinin yaradılması, həmçinin iqtisadi islahatların
reallaşdırılmasına yönəldilmişdir. İndiki dövrdə ölkədə informasiya-telekommunikasiya texnologiyaları və vasitələrinin inkişaf səviyyəsi həmin ölkənin dünyanın iqtisadi, siyasi və sosial məkanlarında yerini müəyyənləşdirir.
Son illər iqtisadiyyatımızın davamlı və dayanıqlı inkişafı, sosial sferada mövcud problemlərin
tədricən həlli, yeni iş yerlərinin açılması, əməkhaqlarının və pensiyaların bir neçə dəfə artırılması,
ünvanlı sosial yardımların tətbiqi, yoxsulluğun azaldılması, regionların sosial-iqtisadi inkişafının
sürətləndirilməsi, yeni müasirtipli məktəblərin tikilməsi, onların müasir İKT-lərlə təchizatı,
beynəlxalq qurumlarla sıx əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulması və digər bu kimi nailiyyətlər
Respublikamızda həyata keçirilən məqsədyönlü islahatların uğurlu nəticəsidir.
Mövcud potensialdan səmərəli istifadə edilməsi və onun inkişafı rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsinin təşkilati, hüquqi, texniki, kadr baxımından modernləşdirilməsi, İKT sənayesinin
yaradılması, bu sahəyə yeni investisiyaların cəlb edilməsi və sahibkarlığın genişləndirilməsi, azad
bazar və sağlam rəqabət prinsiplərinin gözlənilməsi, sosial əhəmiyyətli layihələrin həyata keçirilməsi
və nəticədə Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinə keçidin təmin edilməsinə yönəlmiş mühitin
formalaşdırılması İKT sektorunda aparılan fəaliyyətin ana xəttini təşkil etdi[1].
Azərbaycanın ümumi sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət siyasətinin tərkib hissəsi olaraq İKT sahəsində
görülmüş işlər nəticəsində son 5 ildə sahə üzrə gəlirlərin artım tempi ümumdünya inkişaf tempini 4,4 dəfə
üstələyərək, hər il üçün orta hesabla 30-35 faiz təşkil etmişdir. Bu, İKT sektorunda inkişafa, rabitə və
informasiya xidmətlərinin tərkibinin genişlənməsinə və keyfiyyətinin yüksəlməsinə səbəb olmuşdur. Sabit
telekommunikasiya şəbəkəsinin inkişafı “100 ailəyə 100 telefon” layihəsi çərçivəsində reallaşır. Bu qlobal
layihə yeni nəsil texnologiyaların tətbiqi ilə müasir genişzolaqlı xidmətlərin göstərilməsinə imkan verir.
Belə ki, bir xətlə eyni zamanda həm telefon, həm yüksəksürətli internet, həm də radio-televiziya xidmətləri
paralel olaraq həyata keçirilir. Layihə texniki kreditlər, “Aztelekom” və “Bakı Telefon Rabitəsi” istehsalat
birliklərinin gəlirləri hesabına mərhələ-mərhələ icra olunur[2].
İKT sektorunun gələcəyi üçün insan resurslarının inkişafı da zəruri şərtdir. Hazırda İKT üzrə
ixtisaslı kadr hazırlığı məqsədilə dünyanın bir neçə tanınmış informasiya texnologiyaları universiteti
ilə əlaqələr qurulmuşdur. ABŞ-ın Corc Meyson, San-Xose Dövlət və Los-Anceles, Kaliforniya,
İsveçin Çalmers Texnologiya və İnformasiya Texnologiyaları universitetləri ilə anlaşma memorandumları imzalanmışdır. Artıq bu müqavilələr əsasında 25 nəfər azərbaycanlı gənc dünyanın müxtəlif
tanınmış universitetlərində müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ixtisasları üzrə təhsil
alırlar. 30-dan çox gənc isə ixtisasları üzrə xarici ölkələrdə qısamüddətli hazırlıq kursları keçmişlər[3].
Rabitə xidmətləri sahəsində ölkə müəssisələrinin əksəriyyəti üçün ən mühüm məsələlər qismində
səmərəli idarə etmə sisteminin təşkili, gündəlik fəaliyyətin mövcud bazar şəraitinə uyğunlaşdırılması,
şirkətlərin və bütövlükdə ayrı-ayrı struktur bölmələrinin optimal həcminin formalaşdörölması
məsələləri bu günün aktual məsələləri kimi göstərilə bilər[4].
Rabitə xidmətləri sferasında şirkətlərin müasir idarəetmə sisteminin formalaşdırılmasının
metodoloji əsasını ümumielmi müddəalar təşkil edir və həmin müddəalar əsasında konkret şirkətin
aşağıdakı imkanları diqqəti cəlb edir:
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 Öz missiyasını, məqsədlərini, vəzifə və funksiyalarının daha da tam olaraq reallaşdırılması;
 Istehlakçı və təsərrüfat subyektlərinə səmərəli xidmət göstərilməsinin istehsal və sosial
faktorlarının kombinasiyasının optimallaşdırılması;
 Fəaliyyətdə olanların və servis proseslərinin bütün iştirakçılarının rəngarəng və müxtəlif
iqtisadi və sosial maraqlarının inteqrasiya edilməsi;
 Yüksək motivasiya və personalın inkişafının təmin olunması;
 Rəqabət mübarizəsində bazar üstünlüklərinin əldə olunması və gücləndirilməsi;
 Təşkilati-iqtisadi əlaqələrin səviyyəsi və xarakterinə uyğunlaşmaq; elmi-texniki nəaliyyətləri
mənimsəmək və istifadə etmək;
 Müstəqil inkişaf etmk üçün şəraitin yaradılması;
 Regionun sosial-iqtisadi inkişafına nail olmaq.
Azərbaycanda regional innovasiya zonası layihəsi orta və kiçik innnovasiya sahibkarlığının
inkişafı üçün texnoparkların, elektron avadanlığın və proqram təminatının istehsalı və ixracı üzrə regional
bazanın yaradılmasını, ölkənin effektiv tranzit məlumat mərkəzinə çevrilməsini, formalaşan informasiya
cəmiyyəti üçün insan resurslarının hazırlanması və inkişafını, müxtəlif sahələrdə informasiya texnologiyalarının tətbiqini nəzərdə tutur. Regional İnnovasiya Zonası layihəsinin tərkib hissəsi kimi Beynəlxalq İnformasiya Texnologiyaları Universitetinin yaradılması da Azərbaycanın İKT sektoru üçün yüksəksəviyyəli kadrlar hazırlanması və bu prosesə region ölkələrinin cəlb edilməsi baxımından əhəmiyyətli hesab olunur[5].
Ədəbiyyat
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2. Əlirzayev Ə.Q. Sosial-mədəni iqtisadi inkişaf və tənzimləmə, Bakı, 2016.
3 Müstəqil Azərbaycan-25. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi” 2016.
Bakı: 2016, 642s.
4. Кугаенко А.А. Методы динамического моделирования в управлении экономикой: Учебе пособие. – М.: Изд-во Издательская группа «Логос», 2015.
5. Рахманов Ф.П. Диверсификация эконномики Республки Азербайджан на базе
устойчвого развития ненефтяного сектора. Анализ аналогичного зарубежного опыта.
MANEKO (Journal of Corporate Management and Economics), Bratislava, №1, 2017
Резюме
Гашимова Албина Чингиз кызы
Коммуникация и роль сектора ИКТ в устойчивом развитии Азербайджанской
Республики
Социально-экономическое развитие сектора связи направлено на удовлетворение
растущего спроса в телекоммуникационной отрасли, широкое использование ИКТ, создание
благоприятного инвестиционного климата и проведение экономических реформ. Уровень
развития информационных и телекоммуникационных технологий и средств в стране сейчас
определяет место этой страны в экономическом, политическом и социальном пространстве
мира.
Summary
Hashimova Albina Cingiz
Communication and the role of ICT sector in the sustainable development of the Republic of
Azerbaijan
The article studies the processes of demonopolization and development of competition in the
communication services markets. Particular attention is paid to the transformation of the
communications industry management system, which created the basis for the introduction of
institutional transformations that are adequate to market relations. The characteristic of the markets
of communication services in the republic on monopolism level is given. The results of the targeted
policy in the field of the creation of an effective competitive environment in the branch of
communication in the Republic are noted.
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Həmidli Fərqanə Novruz qızı
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
POST-NEFT DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCANIN MONETAR SİYASƏTİ
Açar sözlər: monetar siyasət, məqsəddən asılı olaraq monetar siyasət növləri, inflyasiya
hədəflənməsi
Ключевые слова: монетарная политика, виды монетарной политики в зависимости от
цели, инфляция
Keywords: monetary policy, types of monetary policy depending on the purpose, inflation
targeting
Azərbaycan post-neft dövrünə qədəm qoymaqla, neftdən asılılığın kəskin azaldığı daha davamlı və
dayanıqlı iqtisadi inkişafın formalaşdığı dövrə keçmişdir. Post-neft dövrünün şərtlərinə uyğun olaraq,
Azərbaycan Respublikasının monetar siyasəti milli iqtisadiyyatda qiymətlərin sabitliyinə, aşağı və stabil
inflyasiyanın təmin edilməsinə, əlverişli sosial-iqtisadi mühitin yaradılmasına yönəlmişdir. Monetar
siyasətin təkmilləşdirilməsi, inflyasiya gözləntilərinin azaldılması, həyata keçirilən monetar siyasətə etibarın
artırılması, informasiya açıqlılığının yüksəldilməsi monetar siyasətin əsas məqsədləridir.
Dövlətin iqtisadiyyata səmərəli müdaxiləsinin təmin olunması, məqsədli proqramların geniş
tətbiqi, milli istehsalın stimullaşdırılması, daxili bazarın qorunması, bütövlükdə biznes mühitinin
yaxşılaşdırılması, inhisarçılığın aradan qaldırılması probleminin həlli ilə bağlı tədbirlər sisteminin
hazırlandığı “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsi” də post-neft
dövrünün çağrışlarına uyğun olaraq tərtib edilmişdir. Həmin bu sənəddə davamlı monetar siyasətin
qəbul edilməsi və fiskal dayanıqlılığın gücləndirilməsi vacib hədəflərdən biri kimi qeyd olunur.
Monetar siyasət iqtisadiyyatda inflyasiya dərəcəsinin aşağı salınması, faiz dərəcələrinin
tənzimlənməsi, investisiyaların stimullaşdırılması baxımından olduqca mühüm mövqeyə malikdir.
Dövlət monetar siyasətin əhəmiyyətini artırmaq məqsədilə həmçinin valyuta rejimi, valyuta
məzənnəsinin tənzimlənməsini də həyata keçirir.
Bildiyimiz kimi monetar siyasətin məqsədindən asılı olaraq dövlət yumşaq və yaxud da sərt
monetar siyasət tətbiq edə bilər. Yumşaq monetar siyasət məzənnə siyasəti, məzənnənin bazar
tərəfinin müəyyənləşdirilməsi və bazardakı volatilliyin azaldılması vasitəsilə iqtisadi artıma təkan
verir. Burada inflyasiya səviyyəsinə təsir göstərmək üçün Mərkəzi Bank volatilliyin səviyyəsini
azaldır və daha az məzənnə dəyişikliyi baş verir. Sərt monetar siyasət tətbiq olunduqda isə faiz
dərəcəsi yuxarı səviyyədə saxlanılır, beləliklə inflyasiya azaldılır. Lakin bu zaman manatın
dövriyyəsi məhdudlaşır. Dövriyyədə olan manatın həcminin aşağı düşməsi inflyasiya dərəcəsinin aşağı
düşməsinə səbəb ola bilər. Lakin bu, eyni zamanda iqtisadi aktivliyi də zəiflədə bilər. İnflyasiyanın aşağı
salınması qədər iqtisadi aktivlik də çox vacib bir məsələdir. İqtisadi aktivliyin azalması eyni zamanda
ümumi iqtisadi göstəricilərin azalması deməkdir. Bununla bağlı olaraq Mərkəzi Bank 2019-cu il üçün pul
siyasətinin əsas istiqamətlərini açıqlayarkən bildirmişdir ki, “Faiz siyasəti inflyasiya üzrə hədəfə nail
olmaqdan asılı olaraq həyata keçiriləcək. Faiz dəhlizinin parametrləri haqqında qərar ölkədə gedən
makroiqtisadi proseslər, tsikl göstəricilərinin dinamikası, son proqnozlar və risklər balansında baş verən
dəyişikliklər nəzərə alınmaqla qəbul ediləcək. İnflyasiyanın effektiv idarə olunmasından asılı olaraq
monetar şəraitin normallaşdırılmasının davam etdirilməsi mümkündür. Bununla belə faiz dəhlizinin
parametrləri tənzimlənərkən milli valyutada yığımların cəlbediciliyinin qorunması və kredit qoyuluşlarının
inflyasiyon artımına yol verilməməsi kimi amillər də nəzərə alınacaq. İnflyasiya risklərinin aktivləşməsi
halında pul siyasətinin sərtləşmə istiqamətində də dəyişməsi mümkündür.”
Bildiyimiz kimi inflyasiya çox böyük təhlükə olduğundan monetar siyasətin ən əsas hədəfi qiymətlərin stabitliyini təmin etməkdir. Bununla bağlı olaraq 1990-cı illərdən başlayaraq bir çox ölkədə
inflyasiya hədəflənməsi rejimi tətbiq olunmağa başlanıldı. Bu rejimin tətbiqi zamanı monetar siyasət qiymətlərin sabitliyinə daha güclü təsir edə bilir. İnflyasiya hədəflənməsi rejimi zamanı həm qiymət sabitliyi
təmin edilməsinə, həm də inflyasiyanın aşağı salinmasına nail olmaq mümkündür. Buna görə də, inflyasiya hədəflənməsi rejimi inkişaf etmiş ölkələr, eləcə də inkişaf etməkdə olan ölkələr tərəfindən tətbiq
edilir.
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İnflyasiya hədəflənməsi rejimini tətbiq etmək istəyən ölkələrdə Mərkəzi Bankın müstəqilliyi,
monetar siyasətin əsas hədəfinin qiymət sabitliyi olması, bu rejimin tətbiqindən öncə inflyasiya
göstəricisinin müəyyən bir səviyyəyə gətirilməsi, hesabatlılıq, şəffaflıq kimi şərtlərin ödənməsi
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu rejimi tətbiq edən ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, inflyasiya
hədəflənməsi rejimi qiymət sabitliyinin qorunması, inflyasiyanın aşağı dərəcəyə salınması üçün ən
əlverişli seçimdir. Bütün bunları nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikası da inflyasiya hədəflənməsi
rejiminə keçid üçün lazım olan şərtlərin reallaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atır.
İnflyasiya hədəflənməsi rejimininin tətbiqi üçün lazım olan şərtlərin hazırdakı vəziyyəti
Azərbaycanda bu rejimə mərhələli keçidin mümkün olduğunu göstərir. Sonda onu qeyd etmək
istərdim ki, Azərbaycanın monetar siyasətinin başlıca məqsədi stabil və aşağı inflyasiya səviyyəsinin
təmin edilməsidir. 2019-cu ildə monetar siyasətin hədəfi inflyasiyanı 4% (±2%) dərəcəsində
saxlamaq və Mərkəzi Bankın səlahiyyətləri çərçivəsində qiymət sabitliyinə nail olmaqdır.
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Резюме
Гамидли Фаргана Новруз кызы
Монетарная политика Азербайджана в постнефтяной период
Благодаря монетарной политике в постнефтяной период укрепление устойчивого экономического развития стало приоритетной целью для экономики Азербайджана. Заложение
основы устойчивого этапа оказало положительное влияние на экономическое развитие
регионов. "Стратегическая дорожная карта по национальной экономике и основным секторам
экономики" была разработана в соответствии с новыми задачами постнефтяного периода.
Одной из важных целей здесь является усиление фискальной устойчивости и принятие
устойчивой монетарной политики. В этом документе ставятся важные цели внедрения режима
эффективной денежно-кредитной политики, стабилизации финансового рынка, развития
благоприятной бизнес-среды. В этой работе, в постнефтяной период проведена общая оценка
монетарной политики Азербайджана.
Summary
Hamidli Fargana Novruz
Monetary policy of Azerbaijan in post-petroleum era
The main task in the post-petroleum era is to increase the sustainability of macroeconomic
stability. In order to achieve it, it is necessary to provide the effective coordination of all directions
of economic policy for making successful of monetary policy to be implemented. Challenges of the
post-petroleum era were considered on “Strategic road-map on national economics and the main
sectors of economics” prepared in relation with it. Keeping inflation at low level within monetary
policy and providing the sustainability of macroeconomic and financial stability is one of the
important targets. In this work, the general assessment of the monetary policy of Azerbaijan in the
post-petroleum era was carried out.
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Həsənova Türkan Bəradər qızı
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
AZƏRBAYCANIN QEYRİ-NEFT SEKTORUNUN İNKİŞAFINA İNVESTİSİYA
QOYULUŞLARI
Açar sözlər: milli iqtisadiyyat, qeyri-neft sektoru,strateji yol xəritəsi, investisilar, tikinti
kompleksi, əsas kapital, inkişaf konsepsiyası
Ключевые слова: реализация этих важных государственных документов позволит за
краткий срок динамично развивать национальную экономику
Keywords: the implementation of these important state documents will allow for the rapid
development of the national economy in a short time
Hazırda Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlı inkişaf etdirilməsinin təmin edilməsi istiqamətində
dövlətin həyata keçirdiyi düşünülmüş siyasət öz real nəticələrini verməkdədir. Beləki Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir «Azərbaycan
2020: gələcəyə baxış» İnkişaf Konsepsiyasi və 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə
təsdiq edilmişdir «Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol
Xəritəsi» son illərdə milli iqtisadiyyatın kompleks inkişafının təmin edilməsi istiqamətində dövlət
siyasətinin reallaşdırılması istiqamətində qeyri-neft sektorunun və xüsusilə də tikinti kompleksinin
ardıcıl və dinamik inkişaf strategiyasını müəyyənləşdirmiş və bu strategiyanın reallaşdırılması
istiqamətində geniş tədbirlər planı həyata keçirilmişdir.
Adı çəkilən mühüm dövlət sənədlərində Azərbaycanın davamlı inkişafının başlıca şərti olan
iqtisadi proseslərə daha çox investisiya resurslarının cəlb olunması və müvafiq olaraq tikinti
sektorunun inkişaf etdirilməsi üzrə prioritet istiqamətlər müəyyənləşdirilmişdir. Təbii ki, bütün bu
vacib problemlərin səmərəli həlli son nəticədə qeyri-neft sektorunun dinamik inkişafı üçün samballı
maddi bazanın yaradılması ilə nəticələnəcəkdir. Beləki, 2018-ci ildə ölkəmizdə əsas kapitala
yönəldilmiş investisiyaların həcmi 17,3 mlrd. manat olmuşdur ki, bu da iqtisadiyyat üçün ən əlverişli
illərdən sayılan 2010-cu il ilə müqayisədə demək olar ki, 2 dəfə çoxdur. Bu vəsaitlərin 11,6 mlrd.
manatı bilavasitə istehsal sferasının inkişafına, 4,3 mlrd .manatı isə xidmət sahələri üzrə yeni
obyektlərin tikintisinə, qalan vəsaitlər isə əsasən yaşayış evlərinin inşasına yönəldilmişdir.
Ümumilikdə isə tikinti işlərinin dəyəri həmən ildə 8,4 mlrd. manat təşkil etmişdır və bu da 2010-cu
il ilə müqayisədə demək olar ki, 1,9 dəfə artıq olmuşdur.
Qeyd etmək lazımdır ki, «Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji
Yol Xəritəsi» qeyri-neft sektorunun 2020-ci ildən sonrakı inkişafı üzrə də tədbirlərin həyata
keçirilməsi üzrə tədbirləri də nəzərdə tutub. Beləki, bu sənədə əsasən milli iqtisadiyyatın innovasiya
təməlli modelinin daha da inkişaf etdirilməsi istiqamətində 2025-ci ilə və daha sonrakı dövrlərə
investisiya qoyuluşlarının həcminin ardıcıl olaraq artırılması hesabına Azərbaycan iqtisadiyyatının
kompleks şəkildə dinamik inkişafı əsasında ümumi daxili məhsulun 70-80 %-nin qeyri-neft
sektorlarında yaradılması kimi mühüm bir məqsəd müəyyənləşdirmişdir. Başqa sözlə,
Beləliklə, milli inkişaf strategiyasınə uyğun olaraq, qeyri-neft sektoruna daha çox həcmdə
investisiyaların cəlb olunması, nəticə etibarı ilə 2025-ci il və daha sonrakı illərdə ölkə iqtisadiyyatının
mühüm təkanverici qüvvəsinə çevriləcəkdir.
Qeyd edildiyi kimi, artıq 3-cü ildir ki icrada olan «Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat
perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi» ölkəmizin neft dövründən sonrakı uzun illərə iqtisadi inkişaf
strategiyasını və müvafiq tədbirlər planını və hədəf baxışını müəyyənləşdirib.
Hazırda stabil iqtisadi inkişafın təməl amili sayılan investisiya prosesləri üçün Azərbaycanın
qlobal investisiya maraqları nəzərə alınmışdır. Beləki, milli iqtisadiyyatın səmərəli və dinamik
inkişafı həm daxili, həm də xaricə investisiyaların cəlb olunması ilə şərtləndiriləcəkdir.
Son illərdə əsas kapitala yönəldilən investisiyaların tərkibində daxili və xarici vəsait qoyuluşları
arasında müəyyən nisbət gözlənilir ki, bu da ölkənin milli maraqlarına cavab verir. Beləki, 2018-ci
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ildə əsas kapitala yönəldilən investisiyaların həcmi 2010-cu il ilə müqayisədə 1,8 dəfə artdığı halda,
bu artım müvafiq olaraq daxili investisiyalar üçün 1,92 və xarici investisiyalar üçün 1,5 dəfə təşkil
etmişdir. Eyni mənzərə investisiyaların strukturunda da nəzərə çarpır. Yəni qeyd olunan dövr ərzində
əsas kapitala yönəldilən vəsaitlərin tərkibində xarici investisiyaların payı nəzərə çarpacaq dərəcədə
aşağı düşmüşdür və müvafiq olaraq daxili investisiyaların xüsusi çəkisi artmışdır. Bu onunla bağlıdır
ki, artıq ölkədə aparılan səmərəli iqtisadi siyasət daxili investisiya resurslarının kifayət həcmlərdə
formalşmasına geniş imkanlar açmış olur.
Yekunda qeyd etmək olar ki, son illərdə Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun və xüsusilə də
tikinti kompleksinin dinamik inkişafı üçün əlverişli mühin formalaşdırılmışdır.
Ədəbiyyat
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişr
«Azərbaycan 2020: gələcəyə baxiş» İnkişaf Konsepsiyasi
2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə
təsdiq edilmişdir «Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol
Xəritəsi»
3. Əzizova G.A. «Dövlətin investisiya - innovasiya siyasəti». Bakı. 2012
4. İsayev S.Z. İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi. Bakı. 2011.187 səh.
5. « Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2019» AR DSK. 2019
6. http://www.elibrary.az - AR Prezidentinin kitabxanası.
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Резюме
Хасанова Туркан Барадар кызы
Одним из важнейших направлений развития национальной экономики является успешная
реализация инвестиционной политики государства. Это позволяет государству создавать
эффективно действующую структуру экономики, благодаря чего - динамично развивать и не
нефтяного сектора экономики.
За последние годы важной правовой основой для реализации этой архиважной проблемы
для Азербайджанской экономики являются Указы Президента АР от 29 декабря 2012 года
««Азербайджан 2020: взор на будущее» Концепция развития» и 6 декабря 2016 года «Стратегическая дорожная карта по перспективам национальной экономики Азербайджанской
Республики».
Summary
Hasanova Turkan Baradar
One of the most important directions of development of the national economy is the successful
implementation of the investment policy of the state. This allows the state to create an effective
structure of the economy, thereby-dynamically develop and non-oil sector of the economy.
In recent years, an important legal basis for the implementation of this important problem for
the Azerbaijani economy are the presidential Decrees of December 29, 2012 "Azerbaijan 2020: a look
at the future"Concept of development" and December 6, 2016" Strategic roadmap for the prospects
of the national economy of the Republic of Azerbaijan".
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Sumqayıt Dövlət Universiteti
AZƏRBAYCANDA TURİZM MÜƏSSİSƏLƏRİNİN RƏQABƏTQABİLİYYƏTİNİN
YÜKSƏLDİLMƏSİNİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ
Açar sözlər: turizm müəssisələri, rəqabətqabiliyyətlilik, rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi
problemləri, turizmdə rəqabərqabiliyyətlilik prinsipləri, turizmin inkişaf perspektivləri
Ключевые слова: туристические предприятия, конкурентоспособность, проблемы
повышения конкурентоспособности, принципы конкурентоспособности в туризме,
перспективы развития туризма.
Key words: enterprises of tourism, competitiveness, improving competitiveness problems, the
principles of competitiveness in tourism, the prospects of development of tourism
Ölkəmizdə turizmin inkişaf etdirilməsi məsələləri strateji xarakter daşıyır. Son illərdə milli
iqtisadiyyatın diversifikasiyalaşdırılması, yeni rəqabətqabiliyyətli qeyri-neft sektoru sahələrinin
yaradılması prioritetləri baxımından, turizm sektorunun və turizm müəssisələrinin rolu əhəmiyyətli
səviyyədə artmışdır. Bunun üçün ciddi əsaslar, elmi-iqtisadi arqumentlər və təbii amillər də
mövcuddur. Azərbaycan turizmin inkişaf etdirilməsi baxımından güclü perspektivlərə malik
ölkələrdən hesab olunur. Regionlarda turizmin inkişaf etdirilməsi və turizm müəssisələrinin
yaradılması üçün tələb olunan resurslar, insan resursları kifayət qədərdir. Eyni zamanda, ölkə
rəhbərliyinin təşəbbüsü və nəzarəti altında regionlarda yüksək standartlara cavab verən infrastruktur
obyektləri şəbəkəsi formalaşdırılmışdır. Xarici turistlər Bakı şəhəri və onun regionlarına həvəslə
gəlməkdədirlər. Digər tərəfdən, Bakı şəhərinin özü artıq qlobal turizm sektorunda kifayət qədər
tanınan marşrutlarından birinə çevrilmişdir. Ölkənin qərb, cənub və şimal bölgələrində dünya
standartlarına cavab verən turizm obyektləri və müəssisələr şəbəkəsi yaradılmışdır.
Amma, bütün bunlara baxmayaraq, turizm sektorundan gözləntilərin reallaşdırılması geniş
miqyasda işlərin görülməsini tələb edir və şərtləndirir. Belə ki, turizm müəssisələrinin rəqabət
qabiliyyəti hələ ki, istənilən səviyyəyə çatmamışdır və xarici şirkətlərlə rəqabət mühitində onların
möhkəmlənməsinə zərurət vardır. Bunun üçün rəqabətqabiliyyətliliyin yüksəldilməsi istiqamətində
beynəlxlaq təcrübənin dərindən öyrənilməsi, təhlil olunması və səmərəli şəkildə tətbiq edilməsi təmin
edilməlidir. Ümumilikdə, ölkəmizdə turizm sektorunun və onun müəssisələrinin inkişaf hədəfləri,
strateji məqsəd və vəzifələri Ölkə Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş
“Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol
Xəritəsi”ndə verilmişdir. Bu strateji sənəddə qeyd olunmuşdur ki, mövcud imkan və potensialdan
səmərəli istifadə etməklə, Azərbaycan 2025-ci ilədək həm regionda, həm də digər dünya ölkələri
arasında cəlbedici turizm məkanlarından birinə çevriləcəkdir. 2025-ci ildən sonrakı dövr üzrə
perspektiv isə Azərbaycanı dünyada turistlərin ən çox üstünlük verdiklər 20 turizm məkanından birinə
çevirmək, mövcud turizm məkanlarından səmərəli istifadə göstəricilərinin maksimuma çatdırılmasını
təmin etməkdir (1, səh. 4). Turizm müəssisələrinin geniş şəbəkəsinin yaradılması perspektivləri
özünü iqtisadiyaytda əlavə dəyərin yaradılmasında da büruzə verəcəkdir. Proqnozlara və hesabatlara
görə 2020-ci ilədək strateji hədəflər çərçivəsində ölkə ÜDM-də turizmin payı əhəmiyyətli səviyyədə
artacaqdır və 2020-ci ildə real ÜDM-in birbaşa 293 mln. manat və dolayı 172 mln. manatadək yüksələcəyi gözlənilir. Bu isə turizm sektorunun və onun müəssisələrinin qarşısına çoxlu sayda vəzifələr,
o cümlədən turizm müəssisələrinin rəqabətqabiliyyətliliyinin dünya səviyyəsinə qaldırılmasını şərtləndirir. Bu sahədə sağlam və şəffaf rəqabət mühitinin formalaşdırılmasına böyük ehtiyac vardır. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sağlam rəqabəti təmin edən səmərəli dövlət tənzimlənməsi, iqtisadiyyatın problemlərinə kompleks yanaşmalar, ölkə iqtisadiyaytının rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına yönəldilmiş tədbirlərin işlənməsi və bütövlükdə rəqabət prinsiplərinin hazırlanması mühüm bir problemdir (4, səh. 124). Buna görə də, müasir dövrdə Azərbaycanda turizm müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına, onların fəaliyyətinin dünya təcrübəsinə uyğunlaşdırılmasına yönəldilmiş
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tədbirlərin əhatəsi və miqyası genişləndirilməlidir. Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun BMT inkişaf proqramı ilə birlikdə hazırladığı sənəddə göstərilir ki, xarici mühit şərtləri iqtisadi tərəqqi əldə etmək istəyən bütün ölkələr kimi zəngin
mədəni-tarixi irsə, qədim sənətkatlıq ənənələri, unikal təbii şərait və digər sərvətlərə malik olan ölkəmizdə turizm sektorunun rəqabət üstünlüklərinin qorunmasına və daha da artırılmasını zəruri edir (3,
səh. 6). Turizm sektorunun müəssisələrinin təkcə Bakı şəhərində yox, eyni zamanda ölkə regionlarında geniş şəbəkəsinin yaradılması, regional turizm informasiya mərkəzlərinin formalaşması, turizm
müəssisələrinin fəaliyyətində innovativ yanaşmalara üstünlük verilməsi təmin edilməlidir (2, səh. 7).
Yaxın illərdə ölkəmizdə turizm müəssisələrinin rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə
bir sıra tədbirlərin həyata keçirilməsi bu sahədə səmərəliliyin yüksəldilməsinə imkan verərdi:
-turizm müəssisələrinin fəaliyyətinin və turizm xidmətlərinin dünya standartları və təcrübəsinə
uyğun formada təşkili təmin edilməlidir;
-ölkədə turizmin inkişafı ilə bağlı strateji hədəflərin, o cümlədən, turizm müəssisələrinin
rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması prinsipləri və meyarları qlobal turizm bazarının müasir
çağırışları ilə əlaqədar olaraq daha da təkmilləşdirilməli və yenilənməlidir.
Ədəbiyyat
1. Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol
Xəritəsi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq
edilmişdir. Bakı, 2016, 98 s.
2. Azərbaycan respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair strateji yol
xəritəsi. http://iqtisadiislahat.org.
3. Azərbaycan Respublikasında turizm sektorunun rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi
problemləri. BMT inkişaf proqramı. Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi
İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu. http://ier.az/uploads/IIETI-UNDP_Turizm-az.pdf.
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Резюме
Гусейнов Нихад Рамиз оглы
Актуальные проблемы повышения конкурентоспособности туристических
предприятий в Азербайджане
В статье исследованы актуальные проблемы повышения конкурентоспособности
туристических предприятий в Азербайджане. С этой целью раскрыты проблемы и
направления конкурентоспособности в секторе туризма и в туристических предприятиях.
Подготовлены рекомендации и даны предложения по актуальным проблемам повышения
конкурентоспособности туристических предприятий в стране.
Summary
Guseynov Nihad Ramiz
Current problems of improving competitiveness of the enterprises of tourism in
Azerbaijan
Сurrent problems of improving competitiveness of the enterprises of tourism in Azerbaijan are
investigated in the article. Problems and the directions of competitiveness in the sector of tourism are
improved for this purpose. Recommendations and offers on problems of improving competitiveness
of the enterprises of tourism in the country are given in the end of the article.
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TURİZMİN İNKİŞAFINA DÖVLƏT DƏSTƏYİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ
Açar sözlər: turizm, Dövlət, Maliyyə, Dövlət qaydası, Otel,Turist
Ключевые слова: туризм, государство, финансы, государственная служба ,гостиница,
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Azərbaycanda son illər turizm dinamik inkişaf etməkdə davam edir.Turizm-Azərbaycan
Respublikası vətəndaşlarının,əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin müvəqqəti olacağı ölkədə
ödənişli fəaliyyətlə məşğul olmamaq şərtilə istirahət,sağlamlaşdırma,tanış olma,idraki,iş-peşə,idman
və dini məqsədlərlə daimi yaşayış yerlərindən müvəqqəti getmələridir(1 səh.1).
Artıq ölkəmiz dünyada baş verən bütün siyasi,iqtisadi,mədəni - mənəvi proseslərin inkişafından
məharətlə yararlanıb öz turizm potensialın dünyanın müxtəlif bölgələrindən olan turistlərə göstərə
bilir.Azərbaycanda da bu sahənin inkişafına ciddi diqqət göstərilməkdədir.
“2002-2005-ci illərdə Azərbaycanda turizmin inkişafı proqramı”, “Azərbaycan Respublikasında
2007-2016-cı illər üçün turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı”,Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin 6 aprel 2010-cu il tarixli sərəncamı ilə təsdiqlənən “Azərbaycan Respublikasında 20102014-cü illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı” isə ölkəmizdə bu sahənin inkişafı üçün
daha ciddi əsas yaratmışvə dövlətin bu sahədəki qətiyyətinin,xoşniyyətliliyinin və daimi olan
dəstəyinin bariz nümunələri kimi göstərilə bilərlər.Ölkəmizdə turizmə dövlət dəstəyinin bir başqa
göstəricisi kimi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 fevral tarixli 1320 nömrəli
Sərəncamı ilə AzərbaycanRespublikasında 2011-ci il “Turizm ili” elan edilməsidir2(səh.11).
Dövlət dəstəyinin digər bir nümunəsi ASAN VİZA sisteminin tətbiqi və turistlərin artıq viza
alarkən vaxta qənaət etmələri üçün ölkəyə girişlərdə göstərilən mobil xidmətlər.
“Elektron vizaların verilməsi prosedurunun sadələşdirilməsi və “ASAN Viza” sisteminin
yaradılması haqqındaAzərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı” ilə bu işlə ölkəmiz özü üçün
böyük bir maneəni götürmüş və turistlərə artıq ölkəmizə gəlmək asanlaşmışdır”(3 səh 1).
ASAN Viza” portalından (www.evisa.gov.az) ilk elektron viza alan İtaliya vətəndaşları Nicoletta
Prandi və Luca Rossi 30 dekabr 2016-cı il tarixində Bakıya gəliblər(4.səh.2).
Turizm mütəxəssisləri qeyd edirlər ki, beynəlxalq turizm bütün dünyada işsizlik probleminin
həllini və cəmiyyətlərin daha yaxşı yaşamasına,dayanmadan inkişafa və yüksəlişə öz tövhəsini
verməyə davam edir.
Fikrimizcə bu sahədə başlıca problem Azərbaycanda dövlət tərəfindən turizm sahəsinin kadr
hazırlığına vacibliyidir. Bu işdə ali təhsil ocaqlarında peşəkar mütəxəssislər hazırlmaqla yanaşı digər
vasitələrdəndə istifadə edilməkdədir.Misal üçün Təhsil Nazirliyi, British Council və turizm-xidmət
sektorunda fəaliyyət göstərən Bakı şəhərində yerləşən 5 ulduzlu hotellərlə birlikdə ilk peşə-ixtisas
təhsili sahəsində turizmə dair təlimlər və mehmanxanalarda,istirahət mərkəzlərində təcrübə proqramı
pilot layihələr həyata keçirmişdir. Dövlətin bu işdə marağı və ölkənin gələcəyinin indidən
düşünülməsi addımı kimi hesab olunan bu pilot layihənin davamı kimi 2016-2017-ci tədris ilindən
təhsil müddəti 1 il olan qruplarda “Hoteldə konsiyerj”, “Aşpaz”, “Mehmanxanada təsərrüfat işləri
üzrə nəzarətçi” ixtisaslarının kadr hazırlığı aparılır(5 səh.2).
Ölkəmizdə bu sahəyə dövlət qayğısı(ASAN viza sistemi,Vizasız rejimlə gələ biləcək ölkələrin
artırılması, turizmə aid qanunların təkminləşdirilməsi) ildən ilə inkişaf edən templə davam edir ki,
bu da ölkəyə valyuta axınını artırır.
Son illərdə ölkəyə gələnlərin sayı və onların gəldiyi ölkələrin müxtəlifliyi (coğrafiyası)artmaqdadır.5 il bundan əvvələ qədər ölkəmizə ildə yarım milyon turistin gəlməyi uğur sayılırdısa
artıq son illərdə turist sayının artımı bir tendensiya halını almışdır. Bunu aşağıdakı cədvəl
məlumatlarına əsasən təhlil edək:
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2016-2018 ci illərdə ölkəmizə gələn turistlərin sayı və onların xərclədikləri məbləğlər haqqında
İl
2016
2017
2018

Turistlərin sayı
2.242.000
2.500.000
2.850.000

Turistlərin xərclədiyi məbləğ
2.85mlrd
3.21mlrd
2 mlrddançox

Cədvəl1.ÜTT -ninrəqəmləri əsasındamüəlliftərəfindənhazırlanmışdır.
Cədvəl məlumatlarından göründüyü kimi 2016-2018 ci illərdə ölkəmizə gələn turistlərin sayı və
onların xərclədikləri məbləğlər artmışdır. Ölkəmizə gələn turistlərin xərclərindəki fərqlər onların nağdlı
ödənişlərlə birlikdə nağdsız ödənişlər etmək imkanını göstərir. Qeyd edək ki, ölkəmizə gələn turistlərdən
ərəblərin sayındakı mövsümdəki nisbətən fərqlər və onların xərclərinin artıq olması təsir etmişdir.
Fikrimizcə cari və perspektiv illərdə bu rəqəmlər dinamik artmaqda davam edəcəkdir.
Dövlətin mümkün dəstəklərindən biridə birbaşa maliyyə dəstəyinin göstərilməsi faktoru hesab
edilir.
Problemin həlli istiqaməti kimi, bu sahə üzrə ixtisaslaşmış maliyyə təşkilatının yaradılması
məqsədəmüvafiq hesab edilə bilər.
Ədəbiyyat
1. “Turizm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1999
2. “Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol
Xəritəsi”
3. www.eqanun.az.
4. asan.gov.az
5. http://anl.az/down/meqale/azerbaycan/2017/aprel/537724.htm
Резюме
Гусейнли Нуран Мирагил кызы
Основные направления государственной поддержки развития туризма
Наша страна может извлечь выгоду из развития всех политических, экономических,
культурных и духовных процессов в мире и показать свой туристический потенциал туристам
со всего мира. играли несколько раз. Все это позволит нам достичь высокого уровня развития
туризма в нашей стране и поможет создать лучшие условия для туристов и предпринимателей.
Summary
Hüseynli Nuran Miragil
Main directions of state support for tourism development
Our country is able to benefit from the development of all the political, economic, cultural and
spiritual processes occurring in the world and show its tourism potential to tourists from around the
world.The creation of a specialized tourism finance organization is still relevant, although it has been
played on several occasions.All of this will allow us to achieve a high level of tourism development
in our country and will help to create better conditions for tourists and stimulate entrepreneurs.
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Xəlilova Elmira Elbrus qızı
Mingəçevir Dövlət Universiteti
QLOBALLAŞAN DÜNYAMIZA “KÖLGƏ” İQTİSADİYYATININ TƏSİRİ
Açar sözlər: kölgə iqtisadiyyatı, “gizli”iqtisadi fəaliyyət, “Kölgə” faktoru, Qeyri-formal iqtisadi
fəaliyyət
Ключевые слова: теневая экономика, скрытая хозяйственная деятельность, «теневой»
фактор, неформальная экономическая деятельность
Keywords: shadow economy, hidden economic activity, shadow factor, informal economic
activity
Müasir dövrümüzdə “kölgə” iqtisadiyyatı dünya təsərrüfatının inkişafını ləngidən, milli
iqtisadiyyatın “sağlamlığı”na zərər vuran, ölkədə qayda-qanuna və əhalinin vəziyyətinə mənfi təsir
göstərən əsas problemlərdən biridir. “Kölgə” iqtisadiyyatı ilk növbədə əmtəə-pul münasibətlərinin
bir elementidir. Bu isə özünü iqtisadi tənəzzül dövründə daha aydın göstərir.
“Kölgə” iqtisadiyyatı sahibkarlığın bütün sahələrinə, o cümlədən, kiçik və orta sahibkarlığa
mənfi təsir göstərir və dövlətin sosial siyasətinin səmərəliliyini azaldır. O öz miqyası, mühasibat
uçotunun və nəzarətin gizliliyi və çoxfunksionallığı ilə geniş sosial-iqtisadi sahəni əhatə edir və
həmişə diqqət mərkəzindədir. “Kölgə” iqtisadiyyatı özündə qeyri-qanuni iqtisadi fəaliyyət sahələrini
birləşdirir, lakin bununla da məhdudlaşmır. O mövcud dövlət qanunlarını və ictimai qaydaları kənara
qoyaraq özbaşına inkişaf edən qurumların və vətəndaşların iqtisadi əlaqəsidir. “Kölgə”
iqtisadiyyatında ümumi qəbul edilmiş bir quruluş yoxdur [1, səh.129].
Bu gün kriminal iqtisadiyyatın “kölgə” iqtisadiyyatının bir hissəsi olub-olmaması da məlum
deyil. Bəzi iqtisadçılar kriminal iqtisadiyyatla “kölgə” iqtisadiyyatını ayırır, bəziləri isə “kölgə”
iqtisadiyyatını kriminal iqtisadiyyatın altsistemi kimi dəyərləndirir. Bununla yanaşı “kölgə”
iqtisadiyyatını daha çox “qeydiyyatdan keçməmiş”, “uçotdan yayınmış” və ya “gizli” iqtisadi
fəaliyyət növü kimi qiymətləndirən mütəxəssislər də var. Bu növ fəaliyyət ümumi statistik
göstəricilərdə öz əksini tapmır, lakin faktiki olaraq ölkədə məhsul və iş yerləri yaradır əhalinin
gəlirlərinə təsir edir. Deməli, “kölgə” iqtisadiyyatına statistik, vergi və ya digər hesabatlardan kənarda
qalan, ölkə qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş vergiləri ödəməyən fəaliyyət sahəsi kimi də baxmaq
olar [2, səh.191].
“Kölgə” iqtisadiyyatı münasibətlərinin təbiəti olduqca mürəkkəbdir. BMT-nin Statistika
Komissiyası, BVF, DB, Avropa Birliyi Komissiyasının tövsiyyələri ilə beynəlxalq standartlar kimi
qəbul olunan Milli Hesablar Sisteminə görə “kölgə” iqtisadiyyatı özündə onun bir neçə növünü
birləşdirir: 1. “Gizlədilmiş” iqtisadi fəaliyyət. Burada vergi və sosial ödənclərdən yayınmaq üçün
iqtisadi fəaliyyətin bir hissəsi statistika və uçotdan gizlədilir. 2. “Qeyri-formal” iqtisadi fəaliyyət fərdi
istehsalçı və xidmət göstərən subyektlər tərəfindən görülən işlər, xırda ticarət, ev işləri, digər işlərin
görülməsini əhatə edir. 3. “Qeyri-leqal” iqtisadi fəaliyyət isə qanunla qadağan olunan fəaliyyət
növünü əhatə edir (məs. narkotik istehsalı və satışı, qeyri-qanuni yolla spirtli içkilərin, dərmanların
və s. hazırlanması və satışı).
İqtisadi kölgə sektorunda hər hansı iqtisadi fəaliyyəti nəzərdən keçirdikdə görürük ki, burada
gəlirlər gizli qalır və vergi tututlmur. Buna görə də əminliklə deyə bilərik ki, gəlirlərini gizlədən və
vergidən yayınan istənilən iqtisadi fəaliyyət kölgə fəaliyyəti sayılır.
“Kölgə” faktoru qlobal bir problem olaraq ölkənin iqtisadi göstəricilərini aşağı salır. Bütün dünya
ölkələri ona qarşı amansız mübarizə aparır. Azərbaycanda “kölgə” iqtisadiyyatının qarşısı həm
inzibati həm də institusional yollarla, o cümlədən islahatlar yolu ilə alınır. Qarşıya qoyulan məsələlərə
“kölgə” iqtisadiyyatının səviyyəsinin azaldılması, şəffaflığın və bərabərliyin təmin edilməsi, vergi
yayınmalarının qarşısının alınması, uçotsuz fəaliyyət göstərənlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin
gücləndirilməsi və dövlətə çatan vergilərin tam həcmdə büdcəyə səfərbər olması daxildir.
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Bütün ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanın büdcəsi də birbaşa vergilərin ödənməsindən asılıdır.
Neftdən gələn gəlirlərin yüksək olmasına baxmayaraq, Azərbaycan sahibkarı ölkə inkişafının, onun
iqtisadi qüdrətinin, ordu, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və bir çox başqa sahələrinin dayanıqlı olmasının
vergilərin ödənməsindən asılı olduğunu bilməli və anlamalıdı. Yayındırılan hər bir manat
iqtisadiyyatımıza ağır zərbə vurur. Ötən ilin yekunu üzrə iri topdansatış müəssisələrində 930 milyon
manat, şəbəkə sistemli marketlərdə 122 milyon manat, özəl tibb müəssisələrində isə 230 milyon
manatdan artıq dövriyyələrin gizlədilməsi faktları aşkarlanıb[3].
Aparılan islahatlar nəticəsində müəyyən irəliləyişlərə nail olunub. Məsələn 2018-ci ildə gömrük
sahəsində 1 milyard manat əlavə vəsait toplanılıb ki, bu da ölkəmizin kölgə iqtisadiyyatına vurduğu
ağır zərbələrdən biridir.
Dünya təcrübəsi göstərir ki, yalnız inzibati mexanizmlə yüksək nəticəyə nail olmaq mümkün
deyil, mütləq təşviq mexanizmi də formalaşdırılmalıdır. Nağdsız və nağd alış-verişdə ƏDV-nin geri
qaytarılması yolu ilə vətəndaşları bu prosesə qoşaraq ümumi biznesin leqallaşdırılmasına nail omaq
mümkündür. Bu sahədə elektron ödəmələrin geniş tətbqinin rolu əvəzsizdir. Elektron ödəmə “kölgə”
iqtisadiyyatının qarşısını alan ən mühüm amillərdən biridir. Araşdırmalara görə 4 il müddətində
elektron ödəmələrin həcmi illik 10% artarsa, kölgə iqtisadiyyatının həcmi 5% aşagı düşər. Bu özünü
artıq Böyuk Britaniyada və Qərbi Avropa ölkələrində doğruldub. Azərbaycanda da bu sistemin
tətbiqinə artıq start verilib. Artıq bir çox sahələrdə nagdsız alış-verişdən istifadə olunur.
Beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən yerli müstəqil ekspertlər Azərbaycanda “kölgə”
iqtisadiyyatının səviyyəsi haqqında müxtəlif fikirlər səsləndirir. Bəziləri bu göstəricinin yüksək
olduğunu vurğulayır və azaldılmasını tövsiyə edir. Dövlətimizin və ölkə Prezidentinin apardığı güclü
islahatlar nəticəsində “kölgə” iqtisadiyyatının həcmi getdikcə azalsa da, onun mövcud miqyası hələ
də arzulonmazdır. Buna görə də iqtisadiyyatımızın “kölgədən” çıxarılması istiqmətində tədbirlərin
bundan sonra da əzmlə davam edəcəyinə və bu yolda cəmiyyətimizin hər bir üzvünün, o cümlədən
sahibkarlar ordusunun da köməklik göstərəcəyinə inanırıq.
Ədəbiyyat
1. Буров В.Ю. Теоретические основы исследования теневой экономики:
ретроспективный анализ// Теневая экономика. – 2017. Том 1. – № 2.
2. V.K.Lomakin “Dünya iqtisadiyyatı” Bakı, “Zərdabi LTD”, 2015, 736 səh.
3.V.S.Əyyubov, A.M.Tağıyev “Milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi”. Ali məktəblər üçün dərs
vəsaiti. Mingəçevir, “Avropa”, 2014, 350 səh.
3. “Vergilər. Şəffaflıq. İnkişaf” mövzusunda forum. 18 fevral 2019-cu il.
Резюме
Халилова Элмира Элбурс кызы
Влияние «теневой» экономики на наш глобализированный мир
В тезисе уточняется понятие «теневая экономика». Говорится о негативном влиянии
«теневой экономики» на глобализованную мировую экономику и предотвращения его
последствий, а также о борьбе с «теневой экономикой» в Азербайджане.
Summary
Khalilova Elmira Elbrus
The influence “shadow” economy on our globalized world
The thesis clarifies concept of “shadow economy”. The negative influence of the “shadow
economy” on the globalized world economy and the prevention of its consequences as well as the
fight against the “shadow economy” in Azerbaijan are discussed.
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MÜASİR DÖVRDƏ KOOPERASİYA MÜNASİBƏTLƏRİNİN ÜSTÜNLÜKLƏRİ
Açar sözlər: qloballaşma, kooperasiya
Ключевые слова: глобализация, кооперациия
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Kooperasiya münasibətləri birgə fəaliyyət, birgə təsərrüfat təşəbbüslərinin reallaşdırılması,
konkret olaraq təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin üsul və formaları kimi xarakterizə edilir.
Digər tətəfdən, hər hansı iqtisadi fəaliyyət sahəsində insanların könüllü baş verən əməkdaşlığı iqtisadi
ədəbiyyatda kooperasiya anlayışı ilə ifadə olunur. Odur ki, latınca əməkdaşlıq mənası verən
kooperasiya - fiziki şəxslərin kollektiv sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq məqsədilə könüllü
üzvlük əsasında birləşməsi, birliyi kimi təqdim edilir Bütövlükdə kooperasiya münasibətləri bu və ya
digər fəaliyyətin həyata keçirilməsində ayrı-ayrı şəxslərin maraqlı olması və onların birgə iştirakı
kimi başa düşülür. İqtisadi ədəbiyyatlarda kooperasiya termini bir qayda olaraq iqtisadi
münasibətlərin müxtəlif tiplərinin xarakteristikası məqsədilə də geniş miqyasda istifadə edilir.
Ümumiyyətlə isə, kooperasiya anlayışına müxtəlif yanaşmalar mövcud olsa da, o daha çox özünü
iqtisadiyyatın aqrar sektorunda büruzə verir. Aqrar sahədə fəaliyyət göstərən təsərrüfatçılıq qurumları
birgə səylər nəticəsində, eyni zamanda maliyyə prinsipləri, maddi-texniki resurslarla təchizat və
satışın təşkili sahəsində daha çox birgə fəaliyyət həyata keçirirlər. (4, səh.78). Kooperativlər və
kollektiv müəssisələr digər ictimai və xüsusi mülkiyyətə malik olan strukturlarla müqayisədə
özünəməxsus üstün cəhətlərə malikdir. Bu təkcə onunla bağlı deyildir ki, kollektiv sərvətdən fərdi
yararlanmaq imkanları kollektiv təsərrüfatlarda daha yüksəkdir. Bu eyni zamanda onunla bağlıdır ki,
kooperativ təsərrüfatları digər strukturlarla müqayisədə daha çox xüsusi xarakter daşıyır. Kollektiv
müəssisələr daha çox xüsusi mülkiyyətçi statusuna və bu statusu saxlamaq imkanına malikdirlər.
Kooperativ və kollektiv müəssisələr eyni zamanda konyunkturada baş verən dəyişikliklərə effektiv
şəkildə reaksiya göstərmək imkanlarına da malikdirlər. Bundan əlavə, kooperativlər sosial-iqtisadi
şəraitdə uyğunlaşmaq imkanlarını özündə saxlayırlar.
Kooperasiya münasibətləri kifayət qədər geniş potensial imkanlara malikdir və həmin potensial
imkanlardan iqtisadi böhranın aradan qaldırılması, iqtisadiyyatın sabitləşdirilməsi, xüsusilə ölkənin
ərzaq təminatının yaxşılaşdırılması baxımından səmərəli şəkildə istifadə edilməsi daha məqsədəuyğun olardı. İnkişaf etmiş ölkələrdə, xüsusilə sənaye və ekoloji cəhətdən qeyri-əlverişli olan
rayonlarda kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi baxımından kooperasiya fəaliyyətindən geniş
şəkildə istifadə edilməsi özünü doğrultmuşdur. (2, səh.105). Bu gerçəklik daha qabarıq şəkildə torpaq
resurslarının məhdud olduğu ölkələrdə özünü yüksək səviyyədə göstərmişdir. Təbii ki, keçid
iqtisadiyyatlı ölkələrdə kooperasiya münasibətlərindən effektiv şəkildə bəhrələnməməsi nəticə
etibarilə ölkənin ərzaq təminatında problemlərin yaranmasına və aqrar məhsullar sahəsində idxaldan
asılılığın güclənməsinə gətirib çıxarmışdır ki, bu da yerli əmtəə istehsalçılarının maraqlarının
qorunmasına mənfi təsir göstərir. Odur ki, keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə kənd təsərrüfatının və
bütövlükdə aqrar ərzaq kompleksinin inkişaf etdirilməsi baxımından kooperasiya münasibətlərinin
geniş potensialından istifadə edilməsi daha məqsədəuyğun olardı. Bir sıra ölkələrdə, xüsusilə şəhər
ətraflarında kənd təsərrüfatı istiqamətində fəaliyyət göstərən kooperativlər mövcuddur ki, həmin
kooperativlər nəticə etibarilə şəhər əhalisinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının ödənilməsində
əhəmiyyətli rol oynayır. Həmin təsərrüfat subyektləri daha çox kooperasiya əsasında iri və xırda
istehsal strukturları yaradırlar ki, onların da maraqlarının birləşdirilməsi, bütövlükdə əhalinin ərzaq
məhsullarına olan tələbatının ödənilməsində önəm daşıyır
Ümumiyyətlə kooperasiya münasibətləri könüllülük əsasında birgə fəaliyyəti özündə əks
etdirdiyindən, bu zaman böhranlı situasiyalarda belə fəaliyyətin iştirakçıları özlərinin birgə əməyi
müqabilində böhranlı situasiyaları qarşılamaq iqtidarında olurlar. Təbii ki, bu imkanlardan istifadə
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əsasında iqtisadi artımın və bütövlükdə davamlı inkişafın təmin edilməsi aspektləri də ön plana
çəkilməlidir. Bununla belə, qeyd edilməlidir ki, kooperasiya münasibətlərinin potensial imkanları
iqtisadiyyatda davamlı inkişafın təmin edilməsi və rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsində də önəmli
rol oynaya bilər.
Müasir zamanda kooperativ sistemlə bağlı yaşanan çətinliklər də az deyildir. Belə ki, özəl
sektorla müqayisədə hal-hazırda kollektiv müəssisələr və kooperativlər bütövlükdə inkişaf etmiş
ölkələrin iqtisadiyyatında o qədər də yüksək xüsusi çəki əldə edə bilməmişlər. Maddi və maliyyə
resurslarının çatışmazlığı bir sıra hallarda kooperativlərin fondsuz fəaliyyət göstərməsinə gətirib
çıxarır. Həmin kooperativlər bir qayda olaraq vasitəçilik fəaliyyətlərini həyata keçirirlər. Müasir
şəraitdə kooperativlər kreditorların maraqlarının təmin edilməsi ilə bağlı zəruri sığorta və ehtiyat
fondları formalaşdırırlar. Sığorta və ehtiyat fondları nəticə etibarilə kooperativlərin üzləşdikləri
arzuolunmaz problemlərin, yəni kreditlərin qaytarılması ilə bağlı yaranan problemlərin qarşısının
alınması məqsədilə istifadə edilir.
Təcrübə göstərir ki, kooperativlər qarşılıqlı yardımla insanların birgə səylər müqabilində sosial
müdafiəsini daha dolğun ödəyir və məşğulluğun təminatının üstün əhəmiyyəti ilə fərqlənirlər. Reallıq
belədir ki, işini düzgün qurmuş kooperativlər qloballaşmanın mənfi təsirindən digər müəssisələrə
nisbətdə daha az zərərlə qurtulurlar. Çünki payçılıq kapitalına əsaslanan kooperativlər
fəaliyyətlərində konyuktur biçimli strategiya və taktika ilə hərəkət edirlər. İnkişaf etmiş ölkələrin
təcrübəsi göstərir ki, bütün kooperativləri birləşdirən ümumi əlamət, onların bir-birləri ilə əməkdaşlıq
etməsidir. Bu fəaliyyət və əməkdaşlıq isə stabil iş yerləri, dolğun sosial müdafiə və börhanlara qarşı
birgə səyləri birləşdirir . Qloballaşma kooperativlər qarşısında yeni imkanlar yaradır. Bu imkanlar
sırasında birbaşa qloballaşma ilə əlaqəli kooperativlərin informasiya-kommunikasiya sistemlərindən
istifadəsi ilə bağlı özəlliklərdir. (5, səh.35). Belə ki, kooperativlər qarşılıqlı əlaqələrinin yaradılması
və genişləndirilməsində internetdən səmərəli istifadə edirlər. İnternet həm də kooperativlərə
marketoloji tədqiqatların aparılmasında yardımçı olur və bu informasiya resursu vasitəsi ilə
kooperativlər öz məhsullarının daha əlverişlı bazarlarda yerləşdirilməsini təmin edirlər.
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Резюме
Халилова Хаяла Гамбар кызы
Увязывая исследования в сфере становления кооперации, ее научно-теоретических основ
и этапов исторического развития с аспектами глобализации проведены соответствующие
обобщения, а также с точки зрения современных реалий обогащена новыми положениями ее
теоретическая концепция. В работе особое внимание уделено изучению специфических особенностей формирования и развития потребительской кооперации Азербайджана на данном
этапе. Отражены сущность и значение финансовых услуг оказываемых сельскому хозяйству.
Выявлены факторы устойчивого развития кооперативных отношений и соответствующие механизмы оптимального регулирования в данном направлении. Обозначены основные направления
формирования многоуровневой системы потребительской кооперации. Подчеркнута необходимость активизации демократических начал, усиления мотивационных процессов, повышения
эффективности кооперативного хозяйствования и адаптации их в сферу глобализации.
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Summary
Khalilova Khayala Gambar
The researches in sphere occurrence of cooperation, its scientifictheoretical bases and stages of
historical development are generalized with aspects of globalization and enriched its theoretical
concept with modern realities and new positions. The special attention is given to studying the stage
of specific features of formation and development of consumers' cooperative society of Azerbaijan.
The essence and value financial services appearing to an agriculture are reflected. The influenced
factors of steady development of cooperative attitudes and corresponding mechanisms optimum
settlement in given a direction are revealed. The basic are designated a direction formation of
multilevel system of consumers cooperative society. Necessity of activization of democratic
principles, to amplification of motivational processes, increase of efficiency of cooperative managing
and their adaptation in sphere of globalization is underlined.
Исмаилов Заур Фикрет оглы
Азербайджанский университет архитектуры и строительства
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И ЕГО
ПЕРСПЕКТИВЫ
Ключевые слова: хозяйственный комплекс, экономические районы, рыночная экономика,
потенциал, природные ресурсы, промышленност
Açar sözlər: iqtisadi kompleks, iqtisadi sahələr, bazar iqtisadiyyatı, potensial, təbii ehtiyatlar, sənaye
Keywords: economic complex, economic regions, market economy, potential, natural resources,
industry
Интенсивное развитие производства и применение инновационных технических
процессов способствовали сокращению времени инновационных циклов, в том числе
прослеживается ускорение темпов проведения обновлений, создаваемых технологий и
выпускаемых продуктов.
Мы считаем, что имеющаяся система приоритетов, относительно предоставления
бюджетных средств предприятиям и организациям, занимающимся инновационной
деятельностью, на данный момент не является эффективной. Сейчас фундаментальные науки
недооценены с точки зрения основных компонентов развития инновационной системы. При
этом из государственного бюджета выделяются средства на финансирование прикладных
разработок, которые не будут конкурентными, и не будут пользоваться спросом, как на
внутреннем, так и на внешнем рынке. К сожалению, отсутствие механизмов определения
приоритетов относительно научно-технологического развития со стороны государства, а
также отсутствие методических критериев для объективной оценки деятельности различных
научных организаций не дают возможность направить ресурсы на поддержание ведущих
национальных научных институтов, а также других организаций, занимающихся
инновационной деятельностью. Поэтому сегодня очень важно проводить государственную
политику, нацеленную на решение проблем инновационного роста национальной экономики,
способствуя организации инновационного процесса на всех уровнях экономики.
В финансировании науки важная роль отведена ассигнованиям из государственного
бюджета. Они могут покрыть большую часть расходов на важнейшие исследования, в
частности, на проекты государственного значения. Финансирование из государственного
бюджета является гарантией непрерывности функционирования исследований, которые
имеют долговременный характер, и не всегда могут привести к таким результатам, которые
позволят быстро улучшить экономику и социальную жизнь.
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В последние четыре года в стране были притворены в жизнь экономические реформы,
благодаря которым экономика Азербайджана увеличила свою эффективность практически в
два раза, и это беспрецедентно в мире. Объем валовых инвестиций в 2018-м году в
национальную экономику составил 21 974,2 млн. манат, что на 69,3 % больше по сравнению с
2005 годом (6733,4 млн.манат). В этом случае важно отметить, что большая часть средств
является внутренними капиталовложениями. В сравнении с предыдущими годами, существенно
увеличилось количество средств, которое выделялось на науку. Но и этого роста недостаточно в
связи с собственными законами. По критериям ведущих международных организаций, таких
ОЭСР, Всемирный Банк, Комиссия ООН по развитию и т.д. Если средства на науку составят менее
2 % от ВВП, тогда наука не будет иметь влияние на экономическую сферу. В республике
показатель соответствует 0,2 % от ВВП и 0,8 % из государственного бюджета.
По результатам исследований можно говорить об основных проблемах научно-исследовательской сферы Азербайджана, а именно:
• старение кадров науки и малая доля притока молодых научных кадров;
• физический и моральный износ производственной и научной базы;
• система формирования приоритетов работ и обращение на них внимания – является
неадекватным;
• отсутствие знаний и методик внедрения исследований в жизнь, а также
несогласованность этапов цикла инновации.
Необходимо сказать о результатах инновационной политики государства, которые могут
способствовать широкому развитию инновационно-инвестиционной деятельности в
Азербайджанской республике:
- сформирована система внедрения приоритетных проектов в области инноваций, которая
основана на долевом участии бюджета государства и внебюджетного финансирования;
- создаются основы нормативного регулирования процесса инноваций;
- государство оказывает посильную непосредственную поддержку инновационных
предприятий малого бизнеса путем развития системы региональных и отраслевых венчурных
предприятий;
- происходит реализация проектов в регионах Азербайджана, имеющих высокий
потенциал для внедрения инноваций;
- сформирована система государственной поддержки инновационных процессов, созданы
особые технологические зоны, особенное внимание уделяется приоритетному развитию
инфраструктуры для успешного внедрения инновационных достижений;
- формирование информационной подсистемы на базе НАН Азербайджана. Однако
следует отметить некоторые упущения в сфере развития инновационных технологий, которые
объясняются отсутствием четких механизмов для реализации, разработок и внедрения новых
достижений. К таким упущениям относят:
- пониженную активность инновационной деятельности значительной части предприятий;
- отсутствие взаимодействия между некоторыми секторами, затрагивающими
инновационные разработки;
- низкую оплата итогов научных исследований, а как следствие, – незаинтересованность в
дальнейших разработках;
- несовершенство нормативно-правовой базы, обеспечивающей внедрение передовых
разработок в технологический процесс предприятий.
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Xülasə
İsmayılov Zaur Fikrət oğlu
Azərbaycanda innovasiya prosesinin inkişafı və perspektivləri
Məqalənin əsas məqsədi Azərbaycanın regional inkişafının innovativ vəzifələrini və
mexanizmlərini öyrənməkdir. Məqalədə bölgənin dayanıqlı inkişafının konsepsiyası, əsas
yanaşmaları və amilləri açıqlanır, Azərbaycanın regional inkişaf sahəsindəki iqtisadi siyasəti təhlil
edilir, ölkənin məqsədləri və regional maraqları nəzərə alınan hərtərəfli proqramlar nəzərdən keçirilir.
Məqalədə hər birinin sənaye xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, Azərbaycanın əsas iqtisadi
rayonlarının vəziyyəti və inkişaf perspektivləri təhlil edilmişdir.
Summary
Ismailov Zaur Fikret
Development of the innovation process in Azerbaijan and its perspectives
The main goal of this work was to study the innovative tasks and mechanisms of the regional
development of Azerbaijan. In the work it has been clarified the concept, basic approaches and factors
of sustainable development of the region, analyzed the economic policy of Azerbaijan in the frame
of regional development, considered complex programs that take into account the country's goals and
regional interests.
The article analyzes the condition and prospects of development of the main economic regions
of Azerbaijan by taking into account the industry characteristics of each of them.
Ибрагимли Арзу Беюкага кызы
Бакинский Государственный Университет
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСИЛЕНИЯ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Ключевые слова: пищевая безопасность, проблемы пищевой безопасности, стратегические аспекты пищевой безопасности, пути усиления пищевой безопасности, перспективы
усиления пищевой безопасности
Açar sözlər: qida təhlükəsizliyi, qida təhlükəsizliyi problemləri, qida təhlükəsizliyinin strateji
aspektləri, qida təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi yolları, qida təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi
perspektivləri
Key words: food security, food security problems, strategic aspects of food security, ways to
strengthening food security, prospects of strengthening food security
В нынешних условиях вопросы и проблемы пищевой безопасности во всем мире
вызывают справедливое беспокойство и каждому государству требуется усиление пищевой
безопасности населения страны, внося тем самым свой вклад в решение данной глобальной
проблемы в мире. В связи с этим требуется создать необходимые объемы продовольствия для
бесперебойного обеспечения населения важными видами пищевых продуктов и для
формирования их запасов. Несмотря на постоянные призывы международных организаций,
проблемы улучшения обеспечения важными видами пищевой продукции стран мира
нуждаются в более решительных и действенных мерах, в расширении глобальных
инвестиционных проектов и программ, мобилизации ресурсов, активизации обмена
технологий и опыта управления процессам производства пищевой продукции и создания ее
запасов. К большому сожалению, один человек из 9-ти в мире страдает от голода и проживает
в условиях недоедания. Кроме того, в ряде стран мира половина детей в возрасте до пяти лет
страдает от голода, и в связи с этим имеет проблемы с нормальным ростом, дети подвержены
разным болезням, отстают от развития.
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В нынешних условиях необходимо обратить особое внимание на доступность безопасных
пищевых продуктов для населения страны и исключить попадание вредных веществ в них. В
связи с этим Всемирная организация здравоохранения утвердила стандарты Кодекса
Алиментариус в сфере безопасности пищевых продуктов (5). К большому сожалению, до сих
пор принятые меры, стандарты, принципы и критерии не могут полноценно обеспечить
безопасность продуктов питания, которые являются стратегическими в сфере поддержания
жизни и укрепления здоровья людей. Так, по расследованиям международных организаций и
компетентных учреждений, некачественные пищевые продукты считаются причиной свыше
200 заболеваний. В мире более 600 млн. человек находят болезни сразу после употребления
загрязненных и опасных пищевых продуктов.
В Азербайджане за последние годы принимаются действенные меры по усилению
пищевой безопасности. Так, с созданием и интенсификацией работы Агентства пищевой
безопасности Азербайджана, повсеместно проводятся мероприятия по выявлению и
оглашению негативных случаев в сфере пищевой безопасности, принимаются серьезные
меры, совершенствуется законодательная база, создаются новые контрольные лаборатории,
инфраструктура, повышается профессиональный уровень работников данного агентства.
Более того, Президент страны утвердил «Государственную программу по обеспечению
пищевой безопасности в Азербайджане на 2019-2025 годы» (4). Целью данной программы
является обеспечение населения страны качественными пищевыми продуктами, повышение
эффективности системы пищевой безопасности и др. Более того, планируется улучшить
качество и безопасность производимой промышленными предприятиями страны пищевой
продукции. В связи с этим, проф. Э.А.Гулиев считает, что эффективно сформированная
налоговая система в стране, а так же правильно подобранные фискальные механизмы могут
дать стимулирующий толчок развитию пищевой промышленности и, как следствие,
благоприятно повлиять на повышение уровня пищевой безопасности (2, стр.31; 3, стр.138).
Кроме того, проф., заслуженный деятель науки Б.Х.Аташов отмечает, что пищевая безопасность возможна лишь в случае динамичности сырьевого и продовольственного производства,
инновационного развития и искоренения бедности как социального явления (1, стр.110).
В Азербайджане требуется проведение целенаправленных мер и работ по повышению
безопасности пищевой продукции и оснащения предприятий пищевой промышленности
самыми современными технологиями. Для этого необходимо осуществить следующие
мероприятия:
 требуется максимальное совершенствование действующих механизмов и инструментов, подходов и принципов по усилению пищевой безопасности;
 очень важным считается обеспечение глубокого изучения мирового опыта и его
применения в Азербайджане с учетом специфики рынка пищевой продукции, его
особенностей, условий хранения товаров, системы распределения и продажи их и т.д.
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Xülasə
İbrahimli Arzu Böyükağa qızı
Azərbaycanda qida təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinin strateji aspektləri
Məqalədə Azərbaycanda qida təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinin strateji aspektləri tədqiq
olunmuşdur. Bu məqsədlə qida təhlükəsizliyi problemlərinin mahiyyəti açıqlanmış və onların həllinin
vacibliyinə diqqət yönəldilmişdir. Azərbaycanda qida təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi məqsədilə
həyata keçirilən institusional və struktur islahatları baxılmışdır. Qida təhlükəsizliyinin
gücləndirilməsində yeni mexanizmləri üzrə tövsiyələr hazırlanmış və təkliflər verilmişdir.
Summary
Ibrahimli Arzu Boyukaga
Strategic aspects of strengthening of food security in Azerbaijan
The strategic aspects of strengthening of food security in Azerbaijan are investigated in the
article. The importance of food security problems and the importance to solve them are improved for
this purpose. Institutional and structural reforms in Azerbaijan aimed to strengthening food security
are analyzed too. Recommendations on strengthening food security and new mechanisms for this are
given in the end of the article.
İbayev Arif Akif oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Unversitenti
“AZERCELL” ŞİRKƏTİ MARKETİNQ XİDMƏTLƏRİ BAZARININ
TƏDQİQAT OBYEKTİ KİMİ
Açar sözlər:xidmət, Texnologiya,marketinq
Ключевые слова: сервис, технологии, маркетинг
Keywords: service, Technology, Marketing
Marketinq xidməti bazarında Azərcell şirkəti özünəməxsus yer tutmuş və bu bazarda özünü
möhkəmləndirmişdir. Bu şirkətin uğurlarının səbəbi düzgün strategiya, düşünülmüş marketinq
planlaşdırmasıdır. Müştərilərin maraqlarının ön plana alınması, onların tələbatlarının maksimum
ödənilməsi bu şirkətin əsas prinsiplərindəndir.
“Azercell Telekom” MMC – GSM, UMTS və LTE texnologiyaları üzrə xidmət göstərən
azərbaycan mobil rabitə şirkəti. Azercell Telekom MMC ən çox bazar payı və 4.5 milyondan çox
abunəçi sayı ilə Azərbaycanın lider mobil operatorudur. Şirkətin ilk təsisçiləri “Türkiyənin Türsell
İletişim Hizmetləri A.Ş.” şirkəti və Azərbaycan Respublikasının Rabitə Nazirliyi olub. "Azercell
Telekom" BM 1996-cı ilin yanvarında təsis edilmiş və həmin ilin dekabrın 15-də Azərbaycanda ilk
GSM operatoru kimi öz kommersiya fəaliyyətinə başlamışdır. 1998-ci ildə Azercell dünya telekommunikasiya sektorunda öncədən ödəmə sistemini (SimSim) tətbiq edən ilk şirkətlərdən biri oldu.
1 aprel 2008-ci ildən etibarən “Azercell Telekom” MMC adlanmağa başlayıb.
Azercell beynəlxalq Telia Company şirkətlər qrupunun tərkibində olub. Telia Company-nın
Avrasiyada mobil rabitə sahəsində telekommunikasiya holdinqlərindən biri olub. 2008-ci ildən
Azercell şirkətinin sərmayədarı Türkiyənin "Azərtel Telekomünikasyon ve Yatırım Dış Ticarət A.Ş.
" şirkəti olub. Payları tam olaraq Azərbaycan dövlətinə məxsus olan “Azərbaycan İnternational
Telekom Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti və Niderland qanunvericiliyinə əsasən yaradılmış “Fintur
Holdings B.V.” şirkəti arasında 5 mart 2018-ci il tarixində Türkiyədə təsis edilmiş və “Azercell
Telecom” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin yeganə təsisçisi olan “Azertel Telekomünikasyon
Yatırım Dış Ticaret A.Ş.” (“Azertel”) şirkətinin 51,3% səhmlərinin alınması barədə müqavilə
imzalanmışdır.
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Hal-hazırda Azercell ölkə əhalisinin 99,8%, ölkə ərazisinin isə 80%-ni (20% işğal olunmuş
əraziləri çıxmaq şərti ilə) əhatə edir. Fəaliyyəti ərzində Azercell-in əhatə dairəsinə əhalinin 99.7%,
respublika ərazisinin isə 80% (işğal olunmuş əraziləri çıxmaq şərtilə) daxil edilmişdir. 2000-ci ildən
başlayaraq, Bakı Metropoliteninin bütün stansiyaları Azercell şəbəkəsinin xidmət dairəsinə daxildir.
Bura həmçinin, stansiyalar arasında mənzillər də daxildir.(3)
Azercell bu illər ərzində qeyri-neft sektorunun ən böyük vergi ödəyicisi kimi də tanınıb.
Şirkətin həmçinin, dövlət büdcəsinə ödədiyi vergilər 1 milyard ABŞ dollarından artıq məbləği
təşkil edir. Qeyri-neft sektorunun həm də ən böyük investoru sayılan Azercell-in bu illər ərzində
Azərbaycanın telekommunikasiya sektoruna yatırdığı sərmayənin ümumi məbləği 1 milyard
ABŞ dollarından artıqdır. Fəaliyyətə başladığı gündən etibarən şirkət öz abonentlərini yalnız ən
keyfiyyətli və ən yaxşı məhsullara layiq bilib. Azercell-in səyi nəticəsində abonentlər daim
telekommunikasiya dünyasının nəbzini tutmuş, ən son texnologiyalardan xəbərdar olmuşlar.
GSM dünyasını Azərbaycana gətirən Azercell ilk dəfə olaraq fakturasız xətt sistemi (SİM-SİM),
GPRS, EDGE, fasiləsiz işləyən Telefon-Məlumat Mərkəzi, “Simurq” və tam xidmət göstərən
Azercell Ekspres ofisləri yaratmışdır.
Bu gün Azercell şirkəti Bakı və Gəncədə fəaliyyət göstərən Telefon Mərkəzləri, Bakıda 4
və bölgələrdə 6 Müştəri Xidmətləri Mərkəzi, Bakıda 16 və bölgələrdə 22 Azercell Ekspres
ofisləri ilə müştərilərinə yüksək keyfiyyətli xidmət göstərməkdə davam edir. TeliaSonera
ailəsinin bir üzvü kimi ölkəmizdə yeni nəsil texnologiyası 3G və 4G-nin sınaqları da ilk dəfə
olaraq məhz Azercell tərəfində aparılmışdır. Ölkəmizdə ilk dəfə olaraq rouminq xidmətini tətbiq
edən şirkət artıq dünyada elə bir ölkə qalmayıb ki, onunla rouminq əlaqəsi yaratmasın. Bundan
əlavə Azercell öz etibarlı ve keyfiyyətli şəbəkəsi ilə də həmişə fərqlənib. Belə ki, hazırda
Azercell-in ölkə ərazisində 2400-ə yaxın radio baza stansiyası ən ucqar ərazilərdə belə
keyfiyyətli rabitəni təmin edir. Onu da vurğulayaq ki, cəbhə bölgələrində, Xəzər dənizində və
Naxçıvanda ilk stansiyalar məhz Azercell tərəfindən quraşdırılmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki,
Naxçıvanda ilk mobil rabitə Azercell-in sayəsində mümkün olmuşdur.(4)
Azercell bu 23 il ərzində telekommunikasiya bazarından kənardakı fəaliyyəti ilə də öndə
olub. Korporativ Sosial Məsuliyyət anlayışını Azərbaycanda tanıtdıran şirkət indiyə qədər təhsil,
səhiyyə, idman, mədəniyyət, gənclər və uşaqların inkişafı sahəsindəki sosial layihələrin həyata
keçirilməsinə son 23 il ərzində 20 milyon ABŞ dollarından artıq vəsait sərf edilmişdir. Belə
layihələr sırasında Milli Kitab Müsabiqəsinin, Mətbuat günü ilə əlaqədar tədbirlərin, kimsəsiz
uşaqlar üçün Yeni il şənliklərinin təşkili, onların il boyunca pulsuz diş və göz müayinələrinin
aparılmasını və 10-larla digər proqramları sadalamaq olar. Azərbaycanın gələcəyinə durmadan
sərmayə yatıran Azercell istedadlı gənclərin öz potensiallarını reallaşdırmasına da şərait
yaratmışdır. Barama layihəsindən tutmuş, Tələbə Təqaüdü proqramına kimi bir çox layihələr
savadlı gənclərin biliklərini tətbiq etmələrinə imkan verir.
Azercell cəmiyyətə olan məsuliyyətini ətraf mühitə olan məsuliyyəti ilə bərabər tutmağa
çalışaraq yaşıl texnologoyaların tətbiqinə böyük əhəmiyyət verir. Azərbaycanın ən yüksək zirvələrindən olan Şahdağda külək və günəş enerjisi ilə işləyən baza stansiysının quraşdırması buna
bariz nümunədir. Şəbəkənin fəaliyyəti ilə bağlı hazırlanan “Ətraf Mühitə və Sosial-İqtisadi Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsi” adlı hesabat sənədi 2006-cı il yanvarın 27-də ictimaiyyətin
diqqətinə təqdim olunmuşdur. Aparılan araşdırmalar nəticəsində bir daha təsdiqlənmişdir ki, şirkətin GSM şəbəkəsinə aid qurğuları texniki cəhətdən ən qabaqcıl texnologiyalara əsaslanır, tam
təhlükəsizdir, bütün ekoloji normalara uyğundur, və iqtisadi yöndən sərfəlidir. Qeyd edək ki,
Azercell rabitə sektorunda belə bir qiymətləndirməni həyata keçirmiş yeganə şirkətdir. Bu qisim
tədbirlər sırasında bir neçə ay öncə tətbiqinə başlanılan “Karbon kalkulyatoru” layihəsinin də
adını çəkmək yerinə düşərdi. Məhz bu layihənin köməyilə hər kəs şirkətin təqdim etdiyi xüsusi hesablama
metodu ilə özünün müxtəlif fəaliyyətlərinin nəticəsi kimi atmosferə hansı həcmdə karbon qazının ifraz
etdiyini və bunu minimuma çatdırmağın necə mümkün olduğunu öyrənə bilər.

308

Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika
Elmi Konfransının Materialları: 2 cilddə, I c .

İqtisadiyyat

Azərcell şirkətinin inkişaf göstəriciləri.( 1)
2011
3G
lisenziyasının
alınması və xidmətin
istifadəyə verilməsi;
Konturdan manatla
hesablama sisteminə
keçid;

2012
2013
Azərcell eurovision
Azərcell-in rəsmi
Song contest 2012
facebook səhvə24 may 2012ci il
sinin istifadəçitarixində Azərcell
lərinin sayı
Telecom MMC
344.000 nəfərdən
tərəfindən 4G xidməti çox olmuşdur
artıq istifadəyə
Bütün Azərcell
verildi
abunəçiləri üçün
ümumi odəmə
kartı istifadəyə
verildi

2014
Ölkəmizi beynəlxalq
arenada yüksək
səviyyədə təmsil edən
Azərcell telecom
telekommunikasiya
sahəsində tətbiq etdiyi
yeniliklərə
görə 3 naminasiya üzrə
nüfuzlu Stevie
Beynəlxalq Biznes
Mükafatını qazanıb

2015
27 avqust
2015 Azərcell “ilin
şirkəti” adını qazandı,
mobil operator növbıti
dəfə Stevi Beynəlxalq
Biznes
Mükafatına
layiq görüldü.

Hər bir dövlət üçün qeyri-neft sektorunun inkişafı çox önəmlidir. Azərbaycanın müstəqilliyi
dövründə dövlətimiz karbohidratlar, enerji ehtiyatlarında istifadənin çox uğurlu siyasətini qurub
və çox bacarıqla istifadə edilərək iqtisadi inkişafa nail olunub. Amma dünyanın heç bir dövləti
tək enerji ehtiyatlarına güvənərək uzunmüddətli iqtisadi siyasətini qura bilməz. Məhz buna görə
də dövlətimiz vaxtında qeyri-neft sektorunun inkişafında doğru addımlar atdı və bu sahənin
inkişafına mühüm dəstək verə biləcək tədbirlər gördü. Bu baxımdan da İKT sektorunun inkişafı
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bu dövr artıq informasiya kommunikasiya texnologiyaları
dövrüdür. Dövlətimiz bu sahədə də çox düzgün mövqe tutaraq İKT sektorunun inkişafına böyük
önəm verir. 2013-cü ilin yanvar ayında cənab Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2013-cü il
"İKT ili" elan olundu. Bundan başqa, cənab Prezidentin 2014-cü ilin aprel ayında imzaladığı
sərəncamla Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci
illər üçün Milli Strategiya təsdiq olundu. Bu, dövlətimizin İKT sektorunun inkişafına nə qədər
önəm verməsinin göstəricisidir. Mən də İKT sektorunda çalışan bir insan kimi düşünürəm ki, bu sektor
dayanmadan çox böyük sürətlə inkişaf edəcək. Necə ki, bu gün cəmiyyətin, insanların həyatının
ayrılmaz parçasıdır və uzun müddət, illər boyu bu belə də qalacaq. İnsanlar artıq İKT-nin yeni- yeni
son modellərini mənimsəmək və onlardan istifadə etməklə həyatlarını rahat edəcəklər
Ədəbiyyat
1.
2.
3.
4.

Azərbaycanın Statistik Göstəriciləri Bakı 2013-2015
İ.Z.Seyfullayev “Marketinqin əsasları” Bakı- 2013
http:// www.wikipediya.org
http://www.innovasiya.az
Резюме

Ибаев Ариф Акиф оглы
Маркетинговые услуги Azercell как объект исследования
Рынок маркетинговых услуг - это создание товаров, услуг и идей, позволяющих осуществлять обмены в контексте меняющихся факторов окружающей среды, которые при способлены к целям людей и организаций. Короче говоря, маркетинг - это вид человеческой деятельности, который определяется обменом потребностями и требованиями.
Summary
Ibayev Arif Akif
Azercell Marketing Services Marketas a research object
Marketing services market is the creation of commodities, services and ideas to enable
exchanges in the context of changing environmental factors that are tailored to the goals of
people and organizations. In short, marketing is the type of human activity that is driven by the
exchange of needs and requirements.
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Kazımova Nərgiz Arif qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
ZAMAN MƏHDUDİYYƏTİNİN İŞÇİ PERFORMANSINA TƏSİRLƏRİ
Açar sözlər: zaman məhdudiyyəti, vaxt təzyiqi, iş stressi, işçi performansı
Ключевые слова: ограничение по времени, нехватка времени, нагрузка на работу, производительность работника
Keywords: time constraint, time pressure, work stress, employee performance
İşçilər onlara tapşırılan işlərin son tarixinə fokuslanaraq, işi son tarixə uyğun olaraq yerinə
yetirməyə çalışırlar. Zaman məhdudiyyətinin olduğunu bildiyi halda işlərin böyük hissəsi ən sona
saxlanılır. Son tarixlər işçilərə problem kimi göründüyünə baxmayaraq, onlar verilmiş tapşırıqları,
tamamlamaq üçün motivasiya olur [8]. Buna baxmayaraq, planları həyata keçirməyin yeganə yolu
kimi son tarixlərin, zaman məhdudiyyətinin qoyulmasını düşünmək də yanlış yanaşmadır.
Qoyulan zaman məhdudiyyəti strateji olaraq müəssisəni müvəffəqiyyətə hazırlamalıdır. Tapşırıq
üçün qoyulmuş zaman məhdudiyyətinin işçi performansı və məhsuldarlığına təsiri müəssisənin hədəf
və məqsədlərinə çatmağıda birbaşa təsir gücü olduğuna görə məsələ hər zaman aktual olaraq qalır. Düzgün qoyulmuş zaman məhdudiyyəti işçinin stress və digər səbəblərdən üzə çıxardığı müəyyən temperamentlər səbəbindən arzuolunmaz nəticələrin yaranmasının müəyyən dərəcədə qarşısını alır [13].
İşçi performansı işçinin nə etməli olduğu ilə nə etdiyi arasındakı əlaqəni müəyyənləşdirən amil
olmağı ilə yanaşı, təşkilatın məqsədinə çatmağı üçün göstərdiyi kəmiyyət və keyfiyyət nəticələri,
inkişaf, mənfəət əldə etmək və uğur səviyyəsi kimi də ifadə edilmişdir [2. 17-18]. Baxmayaraq ki,
zaman məhdudiyyəti işçini işi tələb olunan zamanda həll etmək üçün motivasiya edir, amma o verilən
tapşırığın həlli üçün mümkün alternativlərin araşdırılması və daha düzgün qərar verilməsinə mənfi
təsir edərək tapşırığın mümkün həlli yolunun tapılmasını da məhdudlaşdırır. Vaxt təzyiqi altında qərar
verən işçi daha az informasiya toplamağa və daha tez hərəkət etməyə meylli olur. Nəticədə, qərarın
dəqiqliyi və etibarlılıq dərəcəsi az olur. Belə olduqda isə işçilər ilkin, şablonlaşmış və standartlaşmış
həlli yolu istiqamətində hərəkət etməyə meylli olurlar [6.50].
Sağda göstərilən cədvəldən də aydın olur ki, vaxt təzyiqi işçiyə performans və məhsuldarlıq
baxımından müxtəlif cür təsir edir. Belə ki, zaman məhdudiyyəti olduğu halda işçi çalışır ki, nəticə
əldə etsin, yəni ona verilən işi tamamlasın. Ancaq bu zaman tapşırığı həll etmə metodlarına yaxud
“necə daha səmərəli nəticə əldə etmək olar?” sualını nəzərdən qaçırır [4. 304].
Aşağıda vaxt təzyiqinin işçilər üzərindəki müsbət və mənfi təsiri göstərilib:
1. Müsbət təsirlər: Tapşırılan iş üçün qoyulan zaman müddəti işin nəticəsini, işçi performansı və
məhsuldarlığını əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir və işçilərin buna olan reaksiyaları da müxtəlif olur.
İşçilərin zaman məhdudiyyəti haqqında olan ümumi fikir odur ki, işçilər verilmiş zamanda daha səylə
və motivasiya ilə işlədiklərinə görə onların performans göstəriciləri də artır [10. 192].
a) Lahiyə bir çox kiçik hissələrə bölünür – Bu, menecerlərin tətbiq etdiyi əsas prinsiplərdən
biridir. Lahiyəni idarə edən şəxslər hər bir mərhələni izləyərək yeni tapşırıqlar verir və daha əvvəlki
mərhələni nəzərdən keçirirlər. Bu isə birbaşa olaraq tapşırığın çətinliyi nəticəsində yaranan stressin
səviyyəsini azaldaraq mərhələlərin dəqiq izlənməsinə imkan verir [12]. İşçilərə verilən tapşırıq üçün
müəyyənləşdirilmiş zaman məhdudiyyəti idarəetmədə buraxılan səhvləri daha tez aşkara
çıxarılmasına və aradan qaldırılmasına kömək edir. Problemi, yaxud boşluqları başlanğıcda tapıb həll
etmək onun layihənin sonunda aşkara çıxması nəticəsində həyata keçirilmiş bütün planları yenidən
yoxlamaqla tapılması və həlli ilə müqayisədə daha çox effektivdir. Bu, əlavə zaman, xərc, enerji sərf
edilməsinin qarşısını alır [11].
b) Konkret tapşırıq üzərində fokuslana bilmək imkanı – Lahiyənin başa çatdırılması üçün
müəyyən bir son tarix yoxdursa, bu işin həyata keçirilməsi mümkün olduqca uzanır. Yəni, son
tarixlərin qoyulmaması 2 və ya 3 gün ərzində görüləcək işin həftələrlə bitməməsinə gətirib çıxarır
[10]. Layihə üzərində işəyən işçilər yeni ideyalar verməyə və layihəyə başqa elementlər əlavə etməyə
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meyilli olurlar. Bir tərəfdən bu yaxşı olsa da, işi ləngidən bir faktordur. Zaman məhdudoyyəti verilən
tapşırığı konkretləşdirməyə kömək etməklə bərabər, eyni anda bir neçə məqsədin qoyulması
nəticəsində işlərin qarışmasının qarşısını alır [7. 295].
c) Motivasiya və işçinin görülən işdən məmnunluq hissi – İşçilər üçün son tarix və eyni zamanda
müəyyənləşdirilmiş zaman işin öhdəsindən gəlinməsi işçi performansına təsir etdiyi kimi psixoloji
cəhətdən də işçilərin layihə üçün dəyərini, vaciblik hissini artıran faktordur. Menecerlər qoyulmuş
vaxtda işləri yerinə yetirən işçiləri mükafatlandırmaq, bonus, hədiyyə kartlar və digər yollarla
işçilərin motivasiyanı artıra bilərlər [8. 970-972].
d) Lahiyələrin və insan resurslarının mobil idarəetmə imkanı – Tapşırıqların müxtəlif
mərhələlərində fərqli ixtisaslara sahib mütəxəssislərə ehtiyac duyulur. Lahiyənin hər hansı bir
hissəsində proqramçı, hər hansı bir hissəsində dizayner və s. tələb olunur. Lakin onların sadəcə
konkret bir lahiyə üzərində işləməklərinə ehtiyac yoxdur. Zaman məhdudiyyətinin qoyulması və
tapşırıqların kiçik hissələrə bölünməsi işçi resurslarından tam istifadə etməyə yardım edir [3. 22].
2. Mənfi təsirlər: Stress – İşçilər öhdəliklərini yerinə yetirdiyi müddətdə zaman məhdudiyyəti və
verilən tapşırığı yerinə yetirə bilmə təzqyiqi ilə üzləşirlər. İşi vaxtında yerinə yetirə bilmə təzyiqi işçilər
üçün əhəmiyyətli dərəcədə stress mənbəyidir [1. 20]. Bu motivasiyanın neqativ faktorudur. Bəzi insanlar
öz günahlarından işləri gecikdirdiklərinə görə gərginlik yaşaya bilərlər. Belə işçi bir neçə bu tip
uğursuzluqdan sonra daha əvvəl mükəmməl şəkildə gördüyü işi çox aşağı səviyyədə görə bilər.
Pul və zamanın, eləcə də reputasiyanın itirlməsi – Düzgün qoyulmamış son tarix nəticəsində
işlərin gecikməsi, müştəri tərəfindən narazıçılıq yaradır və bu hal haqqın ödənişindən imtina ilə
nəticələnə bilər. Bu da bilavasitə zamanın boşa itirlməsi deməkdir. Əlavə olaraq müştərinin narazılığı
nəticəsində gələcək iş birliyinin sonlandıra və reputasiyanı zəiflədə bilər [4. 18-19].
Bundan başqa, tapşırıqlar üçün qoyulan zaman məhdudiyyəti potensial həll üçün araşdırma
ehtimalını limitli zamana salmaqla daha yaxşı bilinən, sadə, rutin davranışların artmasına səbəb olur.
Bunun kreativlik tələb edən işlər üçün mənfi tərəfləri odur ki, zaman təzyiqi işçilərə psixoloji
cəhətdən stressə salır və onlar verilən tapşırıq üçün yalnız nəticə haqqında düşünürlər. Tapşırığın
səmərəliliyi isə ikinci plana atılır [7. 295].
Son tarixlərin mənfi təsirləri əsasən onların düzgün qoyulmadığına görə baş verir. Vaxt
məhdudiyyətinin düzgün müəyyən olunması həm işçilərin, həm də sahibkarın işlərinə nəzarət
edilmək üçün vacibdir. Qeyd olunanlar dəqiq müəyyən olunduqda, işləməyin daha asanlaşmasından
əlavə işçilər də etimadlarını doğruldacaq və fors-major hallarda da vəziyyətdən çıxmaq çətin
olmayacaq. Son tarixlərin müəyyən olunmasının aşağıdakı yolları var:
 Uzunmüddətli zaman məhdudiyyəti effektiv olmur. Uzun müddətli vaxt məhdudiyyəti (7
gündən çox) işləri ertələmək üçün əlavə səbəb verir. Daha əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, tapşırıqları
daha kiçik hissələrə bölüb, vaxt məhdudiyyətlərini qısa müddətlərdə qoymaq daha məqsədə
uyğundur.
 Qoyulmuş son tarixlərin real olması gərəklidir. Daha əvvəlki təcrübəyə əsaslanaraq cari işin
real olaraq hansı müddətdə hazırlana biləcəyi müəyyən olunmalıdır.
 Ehtiyac olmayan yerdə vaxt məhdudiyyəti gərəksizdir. Bəzən nəticə əldə etmək üçün sadəcə
gözləmək bəs edir [14].
Daha yaxşı nəticələr əldə etmək məsədi ilə
işlər üçün qoyulmuş zaman məhdudiyyəti bəzən
həmin işi daha da ləngidir. Yəni, əsassız zaman
məhdudiyyətləri
bürokratiyanın
mənfi
nəticələrinə,
zaman
idarəedilməsinin
uğursuzluğuna, səmərəsizliyə
və
digər
faktorlara görə müəssisələrin əksər faizi (52%)
verilən tapşırığın nəticəsini tələb olunan vaxtda
əldə etmirlər [5. 74]. Verilən tapşırıqlara
qoyulan zaman məhdudiyyətlərinin müsbət nəticələr verəcəyinə əmin olmaq üçün aşağıda göstərilən
alt başlıqları nəzərə almaq lazımdır:
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 Strateji planlar hazırlanarkən SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timebound) çərçivəsinə uyğunluğu nəzərə alınmalıdır.
 Zaman məhdudiyyətlərini işçilərin hər kəsi cəlb etməklə onları ən yaxşı işlərinin necə
planlaşdırıldığını nəzərə almaqla ona uyğun olaraq müəyyənləşdirilməlidir. Verilən iş üçün
müəyyənləşdirilmiş zaman məhdudiyyəti işçi üçün nə həddən artıq asan, nə də qeyri-real
olmamalıdır.
 Zaman məhdudiyyəti qoyulmuş işlərin nəticələrinə görə mükafatlandırma və cəzalandırma
tədbirləri tətbiq edilməlidir.
 Komandanın quyulmuş zaman məhdudiyyətlərinə cavab verməsi üçün doğru insanların
üzərində tətbiq edilməlidir. [13].
Nəzərə almaq lazımdır ki, vaxt limiti müsbət nəticələndiyini kimi uğurusluqlarla da nəticələnə
bilir. Daha aydın məqsədlər qoyaraq, motivasiya tədbirləri həyata keçirməklə müsbət nəticələr əldə
etməyə çalışmaq daha məqsədəuyğundur [1. 65]. Son olaraq qeyd etmək olar ki, tapşırıq və göstərişlər
üçün zaman məhdudiyyətinin qoyulması işi hissələrə bölərək səhvlərin tez aşkarlanmasına, zaman
israfının qarşısının alınmasına, konkret tapşırıqlar üçün fokuslanmağa kömək olsa da, son tarixin qoyulmaması isə müxtəlif cür planların eyni anda həyata keçirilməsinə, işçilərin sosiallaşmasına, iş rutinliyinin
azalması, işləri ləngitmə, məsuliyyətdən boyun qaçırma və digər təsirlərlə nəticələnir [6. 54].
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Резюме
Казымова Наргиз Ариф кызы
В этом исследовании описываются преимущества и недостатки приморен применение
дедлайн сотрудников на их производительность. Объясняются причины неблагоприятного
воздействия ограничений, наложенных на работников при установлении целей для, а также
факторы, которые следует учитывать при установлении срока.
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Summary
Kazimova Nargiz Arif
This investigate describes the benefits and negatives of deadlines on employees’ performance.
Organizations try to manage the reasons of the adverse effects of time pressure on employees for the
achievement, and what factors should consider when laying deadline.

Köçərli Hicran Rafiq qızı
Sumqayıt Dövlət Universiteti
AQRAR SAHƏDƏ İNNOVASİYALI FƏALİYYƏTİN SÜRƏTİNİ AZALDAN
AMİLLƏR
Açar sözlər: innovasiya prosesləri, inkişaf tempi, aqrar sahə, amillər, mühit, dövlət dəstəyi,
məhsul və proses innovasiyaları, səmərə, əlaqələr
Ключевые слова: инновационные процессы, темпы развития, аграрный сектор,
факторы, окружающая среда, государственная поддержка, продуктовые и процессные
инновации, выгоды, отношения
Keywords: innovation processes, pace of development, agricultural sector, factors,
environment, state support, product and process innovations, benefits, relationships
Tədqiqatın predmetindən asılı olaraq aqrar sahədə innovasiyalı istehsal mühitinin formalaşdıran
amillərə fərqli rakursda yanaşma, əslində arzu edilən deyildir. Belə ki, bu halda, ümumi sistemə
(istiqamətə) aid tədqiqatların metodikasında meydana gələn fərqlər, innovasiyyalı aqrar fəaliyyətin
proqnozlaşdırılmasında nəzərəçarpacaq çətinliklər yaradır. Eyni zamanda, aqrar sahə qarşısında
duran strateji vəzifələrin icrasının qiymətləndirilməsi üçün də əhəmiyyətli çətinliklər meydana gəlir.
Məsələ ondadır ki, milli ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı və emal sənayesinin xammalla təchiz
edilməsi kimi həyati əhəmiyyətli vəzifələrin icrası baxımından innovasiyalı aqrar fəaliyyətin inkişaf
tempini şərtləndirən amillərə münsibətdə hər hansı metodiki müxtəliflik və ya alqoritmik fərq
araşdırmaların mümkün tipikləşdirilməsi səviyyəsini aşağı salmaqla onların tətbiqi vaxtını,
nəzərəçarpacaq dərəcədə uzadır, tətbiq arealını əhəmiyyətli dərəcədə daraldır və s.
Aqrar innovasiya proseslərinin tempini müəyyən edən amillər, sahədə innovasiya mühitini
formalaşdıran amillərdən təcrid olunmuş şəkildə baxıla bilməz. Bu məsələdə ciddi diskussiya açmağa
ehtiyac olmasa da, sahədə innovasiyaları bu və ya digər dərəcədə şərtləndirən amillərin təsir
vektorları barədə bunu demək çətindir. Hər şeydən əvvəl onu qeyd edək ki, sahədə istehsal
innovasiyalarının yayılması və mənimsənilməsi mühitini formalaşdıran amillərin təsiri, bir çox
hallarda çoxvektorludur. Təsərrüfatçılıq təcrübəsində həmin çoxvektorluluğun müqayisəli
qiymətləndirilməsi üçün zəruri informasiya bazası yox dərəcəsindədir. Bu və digər səbəblərdən
innovasiya proseslərinin tempini müəyyən edən amillərin təsirinin vektorlarının qiymətləndirilməsi
tədqiqatçıların ortaq məxrəcə gələ bilmədiyi məqamlardandır. Məsələ ondadır ki, texnoloji, iqtisadi
və i.a innovasiyaların səmərəliliyi üzrə üstünlük verilən meyarlardan asılı olaraq haqqında danışılan
amillərin təsir vektorlarına yanaşmalarda fərqlər yaranır. Digər tərəfdən, investorun maraqları
baxımından iqtisadi səmərəlilik meyarlarının önə çəkilməsi, günümüz üçün çox zəruri olan ekoloji
reqlamentlərə diqqəti azaldır. Bu isə, aqrar sahədə innovasiya fəallığı vektorlarında mütəmadi
təshihləri, demək olar ki, qaçılmaz edir. Bir sözlə, haqqında danışılan amillərin təsirində kəmiyyətin
keyfiyyətə keçməsi prosesinin təhlili və keçid həddinin dəqiqləşdirilməsi üçün yanaşmalarda
fərdiliyə rast gəlinir.
Ümumiyyətlə, innovasiyalı inkişafı sürətləndirən amillərin təsnifatı üçün istifadə edilən
əlamətlər, gözlənildiyi kimi çoxsaylı və müxtəlifdir. Müvafiq mənbələrdə həmin əlamətlərə
aşağıdakılar aid edilir: iqtisadi, sosial, bazar, normativ-hüquqi, informasiya, institusional, elmitexnoloji, istehsal əlamətləri (1, səh.164).
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İndi isə aqrar sahədə innovasiyalı inkişaf mühitini formalaşdıran amilləri təsnifləşdirək (cədvəl
1).
Aqrar sahədə innovasiyalı inkişaf şəraitində siyasi-iqtisadi, hüquqi, iqtisadi-institusional
risklərin, habelə investisya risklərinin idarə edilməsi üçün birmənalı qəbul edilən səmərəli yanaşma
yoxdur. Məsələ ondadır ki, hər bir konkret halda innovasiyalı fəaliyyətdə özünəməxsusluq vardır.
Hətta texnoloji transfer sistemində, yəni hazır texnologiyaların tətbiqində belə aqrar sahənin təbiətlə
bilavasitə təmasından irəli gələn kifayət qədər ciddi fərqləri nəzərə almaq lazım gəlir.
Cədvəl 1
Aqrar sahədə innovasiyalı inkişaf mühitini formalaşdıran amillər
İnnovasiyalı
inkişaf
mühitini İnnovasiyalı
inkişaf
mühitini
şərtləndirən daxili amillər
şərtləndirən xarici amillər
Marketinq tədqiqatları
Risklərin
səviyyəsi
(siyasi-iqtisadi,
hüquqi, iqtisadi-institusional)
İdarəetmədə kreativlik və işçi heyətin əqli Daxili istehsala dövlət himayəsi
potensialın reallaşması
İnkişafın strateji prioritetləri
İnvestisiyaların mühafizəsi səviyyəsi
Mövcud maliyyə vəziyyəti
İnnovasiyaların
təşviqi
tədbirlərinin
səmərəliliyi
Maliyyə potensialı
İstehsal – texnoloji innovasiyalar
İstehsal
proseslərinin
həssaslığı
Müəssisənin imici
Müəssisənin tarixi

yeniliklərə Bank faizi dərəcəsi
İnflyasiya səviyyəsi
Amortizasiya siyasəti

İnnovasiyaların, xüsusilə aqrar sahədə dəstəklənməsi, qabaqcıl xarici təcrübədən məlum olduğu
kimi perspektivli istiqamətdir. Məsələ ondadır ki, aqrar istehsal qurumlarının əksəriyyəti, bir qayda
olaraq, az-çox dərəcədə ciddi innovasiya layihələrini maliyyələşdirmək imkanına malik olmur.
Daxili aqrar istehsala dövlət dəstəyinin birbaşa və dolayı üsulları, sahədə innovasiya fəallığını təşviqi
imkanlarını reallaşdıra bilər (2, tədbir 2.4.1 və tədbir 2.4.3).
Ədəbiyyat
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kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi
Резюме
Кочарли Хиджран Рафиг кызы
Факторы влияющие на темпы инновационных процессов в аграрной отросли
Как и другие отросли темпы и развития аграрной отросли национальной економики
непосредственно зависят от усвоения инноваций. В статье характеризуются основные
факторы, влияющие на темпы инновационных процессов в аграрной отросли. Выявлены
возможности ускорения инновационного развития аграрной отросли врезультате применения
информационных технологий и современного управления.
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Summary
Kocherli Hicran Rafiq
Factors affecting the pace of innovative processes in the agricultural sector
As the pace of development of the agricultural sector and other sectors of the national economy
is directly related to the development of the scope and innovation. The main factors that affect the
pace of innovation processes in the agricultural sector were described in an article. Thanks to the
progressive management and application of information technologies in agrarian sphere development
of innovative opportunities were uncovered.
Köçəriyeva Çinarə Mahir qızı
Odlar Yurdu Universiteti
MÜƏSSİSƏLƏRİN MENECMENTİNDƏ APARILAN İSLAHATLAR SİSTEMİNDƏ
MARKETİNQİN EFFEKTİVLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ METODLARI
Açar sözlər: marketinq, marketinq proqramları, idarəetmə sisteminin, strateji istiqamət
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые программы, система управления,
стратегическое направление
Keywords: marketing, marketing programs, management system, strategic direction
Müəssisənin marketinq fəaliyyətinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi metodlarına
yanaşmaların çoxluğu bu sahədə tədqiqatların aparılması prosesini müəyyən dərəcədə çətinləşdirir.
Ümumiyyətlə, iqtisadi ədəbiyyatda müəssisənin marketinq fəaliyyətinin effektivliyinin
qiymətləndirilməsinə:
- biznesin dəyərinin yüksəlməsini nəzərə almaqla;
- menecment-marketinqin ierarxiyasını nəzərə almaqla;
- marketinq informasiya sisteminin vəziyyətinə görə;
- marketinqin effektivliyinin reytinqinin hesablanmasına əsaslanan yanaşmalar qeyd olunur.
Bu yanaşmalardan hər birini daha ətraflı şəkildə nəzərdən keçirək [46, səh. 28-30].
I yanaşma. Marketinqin effektivliyinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsini biznesin dəyərinin
yüksəldilməsi nöqteyi-nəzərindən nəzərdən keçirirlər, yəni müəssisənin bazar dəyəri nə qədər yüksək
olarsa, onun marketinq təşəbbüsləri də bir o qədər effektiv olacaqdır. O cümlədən, marketinq
proqramlarının effektivliyinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi konsepsiyası təklif olunur. Onun
əsas müddəaları aşağıdakılardan ibarətdir.
1. Marketinq proqramlarının kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi brendin ka-pitalına əsaslanmalıdır.
2. Marketinqin effektivliyinin qiymətləndirilməsi zamanı marketinq proqramının həm
qısamüddətli, həm də uzunmüddətli effekti nəzərə alınmalıdır.
3. Effektivliyin qiymətləndirilməsi marketinq fəaliyyətinin əsas göstərici-lərinə əsaslanmalıdır.
4. Marketinq proqramlarının nəticəsi yüksək dərəcədə qeyri-müəyyənliklə xarakterizə olunur,
ona görə də riskin təhlili metodlarından istifadə etmək tələb olunur.
5. Marketinqin effektivliyinin qiymətləndirilməsinin kompleks sisteminin tətbiqi sadə
modellərdən daha mürəkkəblərə doğru tədricən yerinə yetirilməlidir.
II yanaşma. Marketinqin idarə edilməsinin effektivliyi, onun idarə edil-məsinin üç səviyyəsinin:
fəaliyyətin idarə edilməsinin, funksiyanın idarə edilməsinin, tələbin idarə edilməsinin effektivliyi
kimi nəzərdən keçirilir. Sənaye müəssisəsində marketinqin idarə olunması sisteminin effektivliyinin
verilən qiymətləndirmə metodikasına:
a) ali rəhbərliyin və işçi heyətin qarşılıqlı əlaqəsinin;
- idarəetmə sisteminin xarici mühitə açıqlığı dərəcəsinin qiymətləndirilmə-sinə əsaslanan
fəaliyyətin idarə olunmasının effektivliyi;
в) funksiyaların idarə olunmasının planlaşdırma; təşkilat; motivasiya; nəzarət kimi dəyişənlərin
effektivlik göstəricilərindən asılılığı ilə göstərilmiş effektivliyi;
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с) Müəssisənin marketinqinin əmtəənin idarə olunması; satışın idarə olunması; qiymətin idarə
olunması; kommunikasiyaların idarə olunması kimi əsas funksiyalarının effektivlik göstəricilərinə
əsaslanan tələbin idarə olunmasının effektivliyi daxildir.
III yanaşma. Marketinq informasiya sisteminin vəziyyətinin müəyyən-ləşdirilməsinə əsaslanır.
Marketinq informasiya sistemi, marketinq qərarlarının hazırlanması və qəbul edilməsi üçün zəruri
olan dürüst məlumatın müəyyən olunmuş vaxtda işlənməsi, təhlili və yayılması üçün nəzərdə
tutulmuş işçi heyətin, avadanlığın, prosedurların və metodların məcmusunu ifadə edir.
Beləliklə, müəssisənin marketinq fəaliyyətinin effektivliyinin qiymətləndiril-məsinə, yuxarıda
sadalanan üç yanaşmanın üstünlüklərini və nöqsanlarını nəzərə alan kompleks yanaşma zəruridir.
IV yanaşma. Marketinqin effektivliyinin:
- istehlakçılara doğru istiqamət götürmə;
- marketinq inteqrasiyası;
- marketinq informasiyasının adekvatlığı;
- strateji istiqamət;
- cari marketinq fəaliyyəti ilə idarəetmənin effektivliyi kimi beş atributunun təşkil olunmasında
nailiyyət səviyyəsini əks etdirən E.P.Qolubkov tərəfindən təklif olunmuş marketinqin effektivliyinin
reytinqinin hesablanmasına əsaslanır.
Bundan əlavə, marketinq fəaliyyətinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi:
- satışın həcmi, mənfəət və digər göstəricilər üzrə illik tapşırıqların yerinə yetirilməsi
səviyyəsinin qiymətləndirilməsi;
- strateji marketinq planının yerinə yetirilməsinin effektivliyinin qiymətlən-dirilməsi;
- marketinq fəaliyyəti sahəsində irəliləyişin qiymətləndirilməsi;
- yeni əmtəələrin (xidmətlərin) işlənib hazırlanmasının nəticələrinin qiymət-ləndirilməsi
istiqamətləri üzrə aparıla bilər.
İstehlakçı davranışının dəyişməsini şərtləndirən informasiya təsirini təmin edən marketinq
kommunikasiyaları. İqtisadi ədəbiyyatın araşdırılması [74; 81; 93; 101], inteqrasiya olunmuş
marketinq kommunikasiyaların effektivliyinin çoxaspektli dərk olunmasına dair nəticə çıxarmağa
imkan verir. Tədqiqatın gedişində istehlak kooperasiyaları təşkilatları və istehlakçılar tərəfindən
inteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyalarından istifadə edilməsindən əldə oluna bilən şərait
və nəticələr aşkara çıxarılmışdır.
İnteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiyalarının göstərilmiş prinsip-lərindən istifadə
edilməsi, müəssisələrin səmərəli kommunikasiya fəaliyyətinə imkan verir.
Müəssisələrin kommunikasiya kompleksini:
- sistemlilik;
- kommunikasiyaların növ müxtəlifliyi;
- hər bir kommunikasiya əlaqəsində konseptual brend mövqelərinin ardıcıllıq yolu ilə keçməsi
kimi prinsipial şərtlərə riayət olunduğu zaman, inteqrasiya kompleksi kimi qiymətləndirmək olar.
Müəssisələrdə marketinq kommunikasiyalarının mühüm vasitəsi reklamdır.
Reklam təsirinin əsas nəticəsi alıcıların sayının artmasıdır. Bu:
- auditoriyanın vaxtında məlumatlandırılması;
- alıcı auditoriyasının genişləndirilməsi üzrə tədbirlər keçirilməsi;
- internet-texnologiyalar vasitəsilə auditoriya ilə qarşılıqlı əlaqənin fəallaşdırılması;
- direkt-marketinq vasitəsilə auditoriya ilə qarşılıqlı əlaqənin fəallaşdırılması yolu ilə əldə oluna bilər.
Marketinq kommunikasiyalarının sosial və iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün
deskriptiv, sorğu metodları, müşahidə, təhlil, şkalaların köməyi ilə modelləşdirmə və s. istifadə olunur.
Müəssisələrin marketinq fəaliyyətinin effektivliyinin yüksəldilməsi üçün inteqrasiya olunmuş
marketinq kommunikasiyalarının strategiyasının işlənib hazırlanması və onun reallaşdırılmasının
mümkün nəticələrinin qiymətləndirilməsi metodikasının yaradılması məqsədəuyğundur.
Ədəbiyyat
1. Azərbaycan Respublikasının Milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə strateji Yol Xəritəsi. AR
Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.
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AR Prezidenti. Bakı ş., 27 fevral 2014-cü il, № 118.
3. Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət
Proqramı. AR Prezidentinin 2014-cü il 26 dekabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
4. “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” inkişaf konsepsiyası. AR Prezidentinin 2012-il 29.XII
tarixi Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.
5. Azərbaycanda turizm. ARDSK. Bakı.: 2017.
Резюме
Кочариева Чинара Махир кызы
Изучение экономической литературы позволяет сделать вывод о междисциплинарном понимании эффективности интегрированных маркетинговых коммуникаций. Исследование выявило условия и результаты, которые могут быть получены от использования интегрированных
маркетинговых коммуникаций потребительскими кооперативами и организациями потребителей.
Summary
Kochariyeva Chinara Mahir
The study of economic literature allows us to conclude that there is an interdisciplinary
understanding of the effectiveness of integrated marketing communications. The study revealed the
conditions and results that can be obtained from the use of integrated marketing communications by
consumer cooperatives and consumer organizations.
Kərimli Akif Sabir oğlu
Sumqayıt Dövlət Universiteti
KİMYA VƏ NEFTKİMYA MÜƏSSİSƏLƏRİNİN FƏALİYYƏTİNİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN
ARTIRILMASI İSTİQAMƏTLƏRİ
Açar sözlər: kimya və neftkimya sənayesi, kimya və neftkimya müəssisələri, istehsalın
səmərəliliyinin artırılması, kimya və neftkimya müəssisələrində yüksək texnologiyaların tətbiqi,
kimya və neftkimya müəssisələrinin inkişaf perspektivlər
Ключевые слова: химическая и нефтехимическая промышленность, химические и
нефтехимические предприятия, повышение эффективности производства, внедрение
высоких технологий в химические и нефтехимические предприятия, перспективы развития
химических и нефтехимических предприятий
Keywords:chemical and petrochemical industry, chemical and petrochemical companies,
increase of efficiency in production, implementation of high technologies in the chemical and
petrochemical companies, prospects of development of the chemical and petrochemical companies
Ölkəmizdə kimya və neftkimya müəssisələrinin fəaliyyətinin müasir dövrün tələbləri
çərçivəsində təkmilləşdirilməsi və səmərəliliyinin yüksəldilməsi vacib şərtlər kimi diqqət
mərkəzindədir. Son 10 il ərzində kimya və neftkimya kompleksində əsaslı struktur və institusional
dəyişikliklər aparılmış və xüsusilə istehsalın strukturu yenilənmişdir. Zərərli və zəhərli istehsalatlar
istismardan çıxarılmış, yüksək texnologiyalar əsaslı müasir istehsal sahələri yaradılmış və iri qurğular
istismara verilmişdir. Məsələn, ölkənin ən iri neftkimya müəssisəsi olan Sumqayıt “Etilen-Polietilen”
zavodunun son illərdəki əsas hədəfi mövcud istehsalın modernizasiyası, yeni tikilən polipropilen və
polietilen istehsalatlarını tələb olunan miqdarda və keyfiyyətdə xammalla təmin edilməsinə və “EP300” istehsalatının səmərəliliyinin artırılmasına yönəldilmişdir. Modernizasiya prosesləri başa
çatdırıldıqdan sonra “EP-300” istehsalatında yeni idarəetmə sistemi iş düşəcək, bu qurğuda 150 min
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ton etilen və 180 min ton propilenin istehsalı mümkün olacaqdır (4, səh. 118). Bütün bunlar yaxın
illərdə neft-qaz sənayesinin emal şəbəkəsinin genişləndirilməsi perspektivləri və strateji hədəfləri ilə
bağlıdır.Kimya müəssisələrində istehsalın strukturunun səmərəli təşkili prinsiplərinə davamlı şəkildə
əməl olunması vacib şərtlərdəndir. Burada, istehsalın yenilənməsinin gözlənilən nəticələrinin
obyektiv reallıqdan əsaslandırılması və uzunmüddətli dövr üçün proqnozlaşdırlması mühüm
əhəmiyyət kəsb edir və bütün bunlar öz əksini ölkə Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixi ilə təsdiq
olunmuş “Azərbaycan Respublikasının neft və qaz sənayesinin (kimya məhsulları daxil olmaqla)
inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə tapmışdır (1,səh. 511).
Qeyd edək ki, ölkəmizdə çoxfunksiyalı fəaliyyət prinsiplərinə və mexanizmlərinə malik olan
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı yaradılmışdır. Hazırda bu nəhəng Parkda rezidentlərin sayı 20-yə
çatmışdır və yatırılan investisiyaların ümumi məbləği 3 milyard dollara yaxındır. Amma, 2015-2018ci illərdə ölkəmizin kimya müəssisələrinin əsas xammallarının əvvəlki illərə müqayisədə əhəmiyyətli
artımını təmin etməkdə yeni yanaşmaların formalaşdırılması zərurəti yaranmışdır. Belə ki, kimya
müəssisələrinin istehsal potensialının artırılması, dəyər zənciri üzrə yeni istehsal sahələrinin
yaradılması, həmçinin rəqabətqabiliyyətli kimya məhsullarının istehsal həcminin artırılması üçün
davamlı şəkildə keyfiyyətli və nisbətən ucuz xammal resursları tələb olunur. Məsələn, həmin dövr
ərzində Sumqayıt “Etilen-Polietilen” zavodunun xammal təminatında artım qeydə alınmamış, əksinə
2017-ci ildə azalma diqqət çəkmişdir. Eyni zamanda, təqdirəlayiqdir ki, ölkə Prezdentinin 2011-ci il
21 dekabr tarixli Sərəncamı ilə yaradılmış Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında dəyər zənciri üzrə xeyli
sayda kimya məhsullarının istehsalına imkan verən istehsal sahələrinin və müəssisələrinin
yaradılması nəzərdə tutulmuşdur (3). Digər iri bir kimya kompleksi polimerlərin istehsalı ilə bağlı
olaraq istismara verilmişdir. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında2013-cü il 23 sentyabrda qeydiyyata
alınmış “SOCAR Polymer” MMC-nın illik istehsal gücü 180 min ton polipropilen və 120 min ton
yüksək sıxlıqlı polietilendən ibarətdir, bu istehsalatların tikintisinə yönəldilən investisiyaların ümumi
məbləği 780 mln. dollar səviyyəsindədir (2). Başqa strateji əhəmiyyət kəsb edən iri bir istehsal
kompleksi Sumqayıtda - Karbamid zavodunun tikintisi ilə reallaşdırılmışdır və zavod artıq məhsul
istehsal edir. Ammonyak, karbamid mayesi və əmtəəlik karbamid istehsalı bölmələrindən ibarət
olacaq zavodun istehsal gücü gün ərzində 1200 ton ammonyak və 2000 ton karbamiddən ibarətdir.
Ölkəmizin kimya və neftkimyamüəssisələrində istehsal olunan məhsullar ixrac potensialını
gücləndirməklə yanaşı, əlavə dəyər yaradan emal sənayesi müəssisələrinin xammal təminatında
strateji funksiyaları yerinə yetirilməsi təmin edilmiş olur. Bu amillər baxımından, yaxın perspektivdə
kimya və neft kimya sənayesi müəssisələrinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə bir
qrup tədbirlərin strateji səviyyədə baxılması və həyata keçirilməsi vacibdir:
 birinci növbədə, kimya və neftkimya müəssisələrində xammal resurslarından istifadənin
səmərəliliyinin yüksəldilməsi hesabına, ölkəmizdə emal prosesləri genişləndirilməli və
rəqabətqabiliyyətli emal sənayesi müəssisələrinin sayı artırılmalıdır;
 kimya və neftkimya müəssisələrinin fəaliyyətinin səmərəli təşkili və neft-qaz sənayesinin əsas
xammallarının emal proseslərinin təkmilləşdirilməsində müasir dövrün tələbləri nəzərə alınmaqla,
yüksək texnologiyaların tətbiqinə daha çox önəm verilməlidir;
Ədəbiyyat
1. Azərbaycan Respublikasının neft və qaz sənayesinin (kimya məhsulları daxil olmaqla)
inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr
tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.
2. Polipropilen zavodunun açılış mərasimi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
və İtaliya Prezidenti Sercio Mattarellanın iştirakı ilə keçirildi. 18 iyun 2018.
https://socarpolymer.az/az/news/150.html.
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Резюме
Керимли Акиф Сабир oглы
Направления повышения эффективности деятельности химических и
нефтехимических предприятий
В статье исследованы направления повышения эффективности деятельности химических
и нефтехимических предприятий.С этой целью анализированы и раскрыты проблемы
эффективности химических и нефтехимических предприятий. В конце дан ряд предложений
и рекомендаций по направлениям усиления эффективности деятельности химических и
нефтехимических предприятий в современном периоде.
Summary
Karimli Akif Sabır
Directions of increase in efficiency of activity of the chemical and petrochemical companies
The directions of increase in efficiency of activity of the chemical and petrochemical companies
are investigatedin the article. Problems of efficiency of the chemical and petrochemical companies
are analyzed for this purpose. A number of offers and recommendations on the directions of
strengthening of efficiency of activity of the chemical and petrochemical companies in the modern
period is given in the end of the article.
Kərimova Şəbnəm Mərdan qızı
Bakı Dövlət Universiteti
BİLİYƏ ƏSASLANAN İQTİSADİYYATIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜSULLARI
Açar sözlər: bilik, biliyə əsaslanan iqtisadiyyat, iqtisadiyyatda bilik ifadəsinin xarakteristikaları,
biliyin qiymətləndirilməsi
Ключевые слова: знания, экономика знаний, характеристики выражения в экономике,
оценка знаний
Key words: knowledge, knowledge-based economy, characteristics of the expression in the
economy, knowledge assessment
Son zamanlarda qloballaşma və texnoloji inqilablar müasir iqtisadiyyatın bilik iqtisadiyyatına
çevrilməsinə səbəb oldu. Öz növbəsində qloballaşma məlumatın, informasiyanın, biliyin daha asan
yayılmasına kömək etdi. Bu müasir texnologiyaların köməyi ilə mümkün oldu. Sonuncu onillikdə
“bilik iqtisadiyyatı” terminini “biliyə əsaslanan iqtisadiyyat”, “yeni iqtisadiyyat”, “müasir
iqtisadiyyat” kimi də istifadə edirlər. İnnovasiyaların bilik iqtisadiyyatında əsas rol oynaması onu
ənənəvi iqtisadiyyatdan fərqləndirən cəhətlərdən biridir. Bilik iqtisadiyyatı iqtisadiyyatın bütün
sahələrini əhatə edir. Bilik iqtisadiyyatında ixtisaslı işçilərlə yanaşı əsas anlayış informaiya
kommunikasiya texnologiyalarıdır. Eyni zamanda bilik iqtisadiyyatı məlumatların idarə edilməsi,
saxlanması, paylanması baxımından biliyin idarə olunmasından asılıdır(knowledge management).
Bilik ifadəsinin qiymətləndirmə modellərini hazırlamaq üçün aşağıdakı 4 əsas tapşırığı yerinə
yetirmək lazımdır:
1. İqtisadiyyatda bilik ifadəsinin xüsusiyyətlərini vurğulamaq;
2. Bilik ifadəsinin qiymətləndirilməsinin etibarlılığını analiz etmək;
3. Bilik ifadəsinin qiymətləndirmə modellərinin mövcudluğunun spesifikliyini sistemləşdirmək;
4. İqtisadiyyatda bilik ifadəsinin qiymətləndirilməsi üçün vasitələr qurmaq və onların tətbiqi
üçün sahələr təqdim etmək;
Bilik iqtisadiyyatının inkişafı üçün makroiqtisadi sabitlik əsas şərt və başlanğıc mövqedir.
Digər amillər kimi azad bazar; yaxşı institusional çərçivə; telekommunikasiya və texnologiyalar;
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elektron fəaliyyətlərin inkişafının təşviq edilməsi; hökumət, sənaye və ali təhsil müəsslərinin və s.
əməkdaşlığı müəyyən mənada vacibdir[1].
Biliyin iqtisadi inkişaf proseslərinə təsiri iqtisadiyyatda biliyin xarakteristikaları vasitəsilə analiz
oluna bilər. Başqa sözlə desək, biliyin əldə olunması, yaranması, istifadə olunması və yayılması insan
resursları, innovasiya, innovativ biznes və İKT vasitəsilə əks olunur(şəkil1).
Dövlət idarəetməsi

İnsan
Resursları

İqtisadiyyat

İKT

İnnovativ
biznes

İnnovasiya
siyasəti

Bilik

Biliyə əsaslanan iqtisadiyyatın xarakteristikaları
Şəkil1. İqtisadiyyatda bilik ifadəsinin xarakteristikaları
İqtisadiyyatda bilik ifadəsinin qiymətləndirilməsi 2 qrupa bölünür:
1. Makro səviyyədə qiymətləndirmə və ya bilik ifadəsinin hərtərəfli qiymətləndirilməsi
2. Mikro səviyyədə qiymətləndirmə və ya məlumatların əldə edilməsi, yaradılması, yayılması və
istifadəsinin potensialını müəyyən etmək məqsədilə aparılan qiymətləndirmələr.
Bütün analiz olunmuş biliyə əsaslanan iqtisadi modellər müxtəlif təhlil baxımından 2 qrupa
bölünür (Şəkil2):

Bilik ifadəsinin qiymətləndirmə
modelləri qrupları

Bilik ifadəsinin hərtərəfli
qiymətləndirmə modelləri

Sektorial bilik ifadəsinin
qiymətləndirmə modelləri

Keyfiyyət və kəmiyyəti
öyrənmə metodları

kəmiyyəti
öyrənmə metodları

Şəkil2. Bilik ifadəsinin qiymətləndirmə modellərinin qrupları[4].
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Birinci halda(hərtətəfli qiymətləndirmə) bilik iqtisadiyyatının ümumi vəziyyəti təhlil olunur.
Buna görə bilik iqtisadiyyatının əsas elementləri və ya bilik ifadəsinin əsas xarakteristikaları analiz
edilir:
 Kontekst ölçü və ya iqtisadi stimul və instutional rejim(dövlət idarəetmə vəziyyəti; dövlət
bazarının, eləcə də maliyyə sisteminin sabitliyi) ;
 İnsan kapitalı ölçüsü ( insan kapitalı inkişafının potensialı) ;
 İKT infrastrukturu: istehsal və istifadə;
 İnnovasiya sistemi (innovasiya siyasətinin etibarlılığı) ;
 İnnovativ biznes ölçüsü (Sahibkarlıq fəaliyyəti tendensiyaları).
İkinci halda adından göründüyü kimi bilik ifadəsinin sektorial qiymətləndirməsi həyata
keçirilir. Qiymətləndirmə İKT-yə, insan resurslarına, araşdırma və inkişafa(R&D) və.s yönəldilir.
Nəticə
Biliyə əsaslanan iqtisadiyyat biliyin idarə olunmasına əsaslanan bazar iqtisadiyyatının və
müxtəlif texnologiyaların, xüsusən də informasiya texnologiyalarının inkişafından yaranan sistem,
iqtisadi və hüquqi mexanizmlər, müasir texnologiyalar və insan resurslarının uyğunlaşdırılmış
sistemidir. Dövlətin bilik inkişafı və tətbiqi üçün stimullaşdırıcı tədbir kimi fəaliyyət göstərə biləcək
aydın müəyyənləşdirilmiş innovasiya siyasətinə malik olması vacibdir. Bilik ifadəsinin
qiymətləndirmə modelləri 2 qrupa bölünür: hərtərəfli qiymətləndirmə modelləri və sektorial
qiymətləndirmə modelləri. Birinci qrup modellərdə bilik ifadısinin mümkün olduqca daha çox
xarakteristikası əks olunur, ikinci qrup modellər isə bilik ifadəsinin bir neçə xarakteristikasından
ibarətdir. Belə bir nəticəyə gəlirik ki, bilik ifadəsinin qiymətləndirilməsi üçün əvvəlcə sosial-iqtisadi
şərait potensialı qiymətləndirilməlidir. İnformasiya əldə etmək şərtlərini və keyfiyyətini müəyyən
etmək üçün insan resurslarının inkişafının qiymətləndirilməsi təklif olunur. Məlumatın
yaradılmasında şəraitin qiymətləndirilməsi üçün ölkədə innovasiya siyasətinin qiymətləndirilməsi
vacibdir. İnformasiya tətbiqi səmərəliliyini müəyyən etmək üçün innovativ fəaliyyətin inkişafının
qiymətləndirilməsi aparılmalıdır. İnformasiyanın yayılmasında keyfiyyət və şəraitin müəyyən
edilməsi üçün informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi qiymətləndirilməlidir. Bilik
ifadəsinin qiymətləndirilməsi üçün yaradılmış vasitələr dövlət, müəssisə və təşkilatlar səviyyəsində
idarəetmə qərarlarının verilməsində səmərəlidir.
Ədəbiyyat
1. Daugėlienė, R. Innovation as the Engine of Knowledge-based Economy
Development / Daugėlienė, R., Bolšakovs, S. // 6th Annual International
Scientific Conference “Knowledge Society and Implementation of Lisbon process in Europe
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Резюме
Керимова Шабнам Мардан кызы
Оценка экономики на основе знаний
В последние годы интернет и компьютерные технологии стремительно развиваются.
Появляются новые инновационные формы информационных технологий. Информационные и
коммуникационные технологии интегрируются во все сектора экономики, что, в свою
очередь, помогло сформировать цифровую экономику. Глобализация и новые технологические революции позволяют назвать современную экономику "экономикой знаний". Цифровая
экономика - это экономика, основанная на применении передовых информационных
технологий. Одной из основных причин роста мировой экономики является развитие
цифровой экономики. Кроме того, цифровая экономика позволяет правительству, компаниям
и другим людям оптимизировать и сокращать расходы для бизнеса, повышать
производительность труда, ускорять создание новых инновационных продуктов и ускорять
мировой рынок. Цифровая экономика - это экономика, основанная на технологиях цифровых
вычислений, цифровую экономику иногда называют интернет-экономикой, новой экономикой
или веб-экономикой. «Цифровая экономика» уже объединена с традиционной экономикой и
развивается взаимно. Очевидно, что важность экономики, основанной на знаниях, в XXI веке
неоспорима. В статье анализируется роль знаний в экономике. Основной целью является
анализ характеристик выражения знаний и построение структуры экономики, основанной на
знаниях. Это, в свою очередь, позволит нам понять механизм экономики знаний.
Экономический и социальный контекст, человеческие ресурсы, инновационный бизнес,
инновационная политика, информационные и коммуникационные технологии и т. Д.
Основная причина анализа заключается в том, что, несмотря на то, что экономика знаний
существует во всех развитых странах мира, она все еще не имеет всеобъемлющих показателей
измерения.В статье будут представлены узлы для оценки знаний.
Summary
Kerimova Shabnam Mardan
Knowledge-based economy assessment
In recent years, the Internet and computer technologies are rapidly developing. New innovative
forms of information technology are emerging. Information and communication technologies
integrate into all sectors of the economy, which in turn helped shape the digital economy.
Globalization and new technological revolutions enable the modern economy to be called "knowledge
economics." Digital economy is the economy based on the application of advanced information
technology. One of the main reasons for world economic growth is the development of digital
economy. In addition, the digital economy enables government, companies and other people to
optimize and reduce costs for business, increase labor productivity, accelerate creation of new
innovative products, and speed up the world market. Digital economy is an economy based on digital
computing technologies. The digital economy is sometimes called the Internet Economy, New
Economy, or Web Economy. The "digital economy" is already united with the traditional economy
and is mutually evolving. It is evident that the importance of knowledge-based economy in the 21st
century is undeniable. The article analyzes the role of knowledge in the economy. The main objective
is to analyze the characteristics of the knowledge expression and build the knowledge-based economy
structure. This, in turn, will allow us to understand the mechanism of knowledge economy. Economic
and social context, human resources, innovative business, innovation policy, information and
communication technologies, and so forth. The main reason for the analysis is that despite the fact
that the knowledge economy exists in all developed world countries, it still does not have
comprehensive measurement indices. The article will present nodels for the assessment of knowledge.
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Qəniyev Xanlar İlqar oğlu
Azərbaucan Memarlıq və İnşaat Universiteti
MÜASİR ŞƏRAİTDƏ İNFRASTRUKTUR SİSTEMLƏRİN ƏSAS İNKİŞAF MEYLLƏRİ
Açar sözlər: istehsal infrastrukturu, istehsal səmərəliyi, iqtisadi artım, təşkilatı problemlər,
nəqliyyat sektoru, energetika
Ключевые слова: производственная инфраструктура, производственная эффективность, экономический рост, организационные проблемы, транспортный сектор, энергетика
Keywords: production infrastructure, production efficiency, economic growth, organizational
problems, transport sector, power
Ölkə iqtisadiyyatın inkişafı getdikcə daha çox əngəllərlə qarşılaşır. Lakin bütün bunlara
“özəlləşdirmə” dövründə açıq–aşkar diqqət yetirilmirdi və həmin dövrdə istehsal infrastrukturunun
zəif inkişaf etməsi problemi özünü büruzə verməyə başladı.
Ölkə iqtisadiyyatında yaradıcı təmayüllər özünü büruzə verməyə başlayanda məlum oldu ki, iqtisadi artımın davam etməsinə əngəl törədən bir sıra səbəblər mövcuddur ki, bunlar da aşağıdakılardır:
Elektrik enerjisinin qıtlığı, yol şəbəkəsindəki mövcud şəraitin pisləşməsi. Həmin neqativ səbəblər
yüksək iddia səviyyəsi olan bir çox investisiya layihələrinin reallaşdırılmasına əngəl yaratdı və s.
Məhz infrastrukturu (elektrik enerjisi, dəmir yol, avtomobil yolları, magistral neft və qaz
kəmərləri, dəniz limanları, hava limanları, rabitə, kommunal təsərrüfat) - bizim milli
iqtisadiyyatımızın inkişafı üçün potensialı olan halqasıdır.
İstehsal infrastrukturunun idarə edilməsinin birinci dərəcəli və əsas problemləri içərisində
aşağıdakıları xüsusi ilə qeyd etmək lazımdır [1]:
1) əsas və istehsal infrastrukturunun inkişafı
üçün vəsaitlərin qeyri proporsional,
əsaslandırılmamış şəkildə ayrılması;
2) istehsal infrastrukturunun inkişafının vahid sifarişçi tərəfindən həyata keçirilməməsi;
3) Vəsaitlərin əlaqələndirilməmiş şəkildə ayrılması, bunun üçün isə xüsusi fondların
yaradılmasına ehtiyacın duyulması;
4) Infrastruktur obyektlərinin müxtəlif idarələr tərəfindən istismarı, müxtəlif standartların və
onun inkişafına müxtəlif yanaşmaların mövcudluğu;
5) Istehsal infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi yolu ilə iqtisadi və regional iqtisadi siyasətin
həyata keçirilməsinin işlək mexanizmlərinin yoxluğu.
Yuxarıda deyilən problemləri nəzərə almaqla qeyd etmək lazımdır ki, müasir iqtisad elmi
qarşısında istehsal infrastrukturuna xüsusi diqqət yetirilməsi vəzifəsinin həll edilməsi dayanır.
Burada istehsal infrastrukturu dedikdə ictimai istehsalın normal fəaliyyəti üçün zəruri olan,
ümumi şəraiti yaradan obyektlər məcmusunun nəzərdə tutulması məqsədəuyğun olardı.
Belə bir şəraiti daha geniş məzmunlu xarakterizə edərək, K.Marks qeyd edirdi ki, bilavasitə əmək
predmetinə təsir göstərən əşyalarla yanaşı, əmək fəaliyyətinin bələdçiləri kimi çıxış edənlər var,
onlar daha geniş məzmunda isə əmək prosesinin vasitələridir, ümumiyyətlə bütün bunlar ona görə
lazımdır ki, istehsal prosesi baş verə bilsin [2].
Göründüyü kimi, ictimai istehsalın ümumi şəraiti təbii şəraitdir və bu insanın əmək fəaliyyəti prosesi
zamanı yaratdığı şəraitdir və həmin şəraiti istehsal infrastrukturu kimi nəzərdən keçirmək olar.
İstehsalın səmərəliliyi ilə infrastrukturun inkişaf səviyyəsi arasında qanunauyğun aləqənin
mövcudluğu müşahidə edilir. Onun səviyyəsi hər nə qədər yüksəkdirsə, region və ölkəyə
investisiyalar, yüksək ixtisaslı işçi qüvvəsi könüllü gəlir. İstehsal infrastrukturunun regionların
kompleks inkişafına, müasir inteqrasiya proseslərinə və s. təsiri özünü çox aşkar büruzə verir.
N.Kondratyevin uzun dalğalar nəzəriyyəsi kontekstində uzunmüddətli makroiqtisadi
proqnozlaşdırmada istehsal infrastrukturunun dinamika və təmayüllərinin xüsusi olaraq nəzərə
alınması tələb olunur, çünki, dalğaların yaranması infrastruktur obyektlərinin (yolların, körpülərin,
limanların və s.) yenilənməsi ilə bağlıdır [3].
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Hesab edirik ki, iqtisadi artım nəzəriyyəsinin bu aspekti milli iqtisadiyyat üçün olduqca aktual
məsələdir. İstehsalda elmi-texniki tərəqqinin nəticələrinin reallaşdırılması istehsal infrastrukturunun
bölmələrinin təkmilləşdirilməsini tələb edir, bunlar olmadan iqtisadi artımın təmin olunması qeyri
mümkündür. Eyni zamanda, istehsal infrastrukturunun formalaşması bütün iqtisadiyyatın
tələbatlarına uyğun sənaye sahəsinin yaranmasına qədər formalaşmalıdır, çünki, infrastruktur istehsal
prosesləri üçün ümumi şəraitin yaradılmasını təmin edir.
İstehsal infrastrukturu problemlərinin vaxtında həll edilməməsi istehsalın və məhsulun
bölgüsünün bütün mərhələlərində qaçılmaz itkilərə səbəb olur. İtkilərin böyük bir hissəsi isə istehsal
infrastrukturu sahəsində baş verir.
Ədəbiyyat
1. Комаров М.П. Инфраструктура регионов мира / М.П. Комаров. – СПб.: Издательство
Михайлова В.А., 2000. – 350
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3. Коротаев А. В., Гринин Л. Е. Кондратьевские волны в мир-системной перспективе
Кондратьевские волны. Аспекты и перспективы / Отв. ред. А. А. Акаев, Р. С. Гринберг, Л. Е.
Гринин, А. В. Коротаев, С. Ю. Малков. Волгоград: Учитель, 2012. С. 58-10
Резюме
Ганиев Ханлар Ильгар оглы
Основные направления развития инфраструктурных систем в современных условиях
В статье исследуются теоретико-методологические и организационные вопросы производственной инфраструктуры. Автор уделяет особое внимание таким вопросам как различные подходы к содержанию производственной инфраструктуры, содержание организационных проблем производственной инфраструктуры, современный опыт организации производственной инфраструктуры в Азербайджане и т.д. В заключении статьи отражены обобщенные выводы автора по исследуемой теме.
Summary
Ganiyev Hanlar Ilgar
Basic trends of infrastructure systems development in modern conditions
In article theoretical and methodological and organizational issues of production infrastructure
are investigated. The author pays special attention to such questions as various approaches to the
maintenance of production infrastructure, the maintenance of organizational problems of production
infrastructure, modern experience of the organization of production infrastructure in Azerbaijan, etc.
The generalized author's conclusions on the studied subject are reflected in the conclusion of article.
Qəhrəmanov İlkin İldırım oğlu
Odlar Yurdu Universiteti
MEHMANXANA İNDUSTRİYASI TURİZM BAZARININ TƏRKİB KOMPONENTİ KİMİ:
ONLARIN QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ VƏ BİR-BİRİNDƏN ASILILIĞI
Açar sözlər: turizm xidmətləri, qonaq qəbulu industriyası, mehmanxana industriyası, mehmanxana
növləri, müştərilərlə münasibət, qonaqpərvərlik, yeləşdirmə, mehmanxana silsilələri, biznes turizm
Ключевые слова: туристические услуги, прием задание промышленности, гостиничный
бизнес, виды отеля, связующее звено клиентов, размещение гостеприимства, цепочки отелей
бизнес туризма
Keywords: tourism services, quest reception industry, hotel industry, the types of hotel, customer
liason, hospitality, arrangement, chains of hotels, buziness tourism
Giriş
Dünyanın bütün ölkələrində, o cümlədən də Azərbaycan Respublikasında turizm xidmətləri və
mehmanxana biznesi bazarı ildən-ilə genişlənir. Buna ölkə rəhbərliyi tərəfindən qəbul olunmuş bir
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sıra ciddi qərarlar və görülmüş tədbirlər nəticəsində şərait yaranmışdır. Bunların arasında “Turizm
haqqında qanunu” (1999-cu il); Turizm sektorunun rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi üzrə BMT
inkişaf proqramlarını (2009-cu il); Yol Xəritəsi strateji planına müvafiq surətdə sənaye turizminin
inkişafını (2016-cı il) və digərlərini qeyd etmək olar.
Hal-hazırda turizm xidmətləri bazarı, praktiki olaraq iqtisadiyyatın bütün sahələrinin daxil olduğu
bazar proseslərinin bütöv zənciri üzrə mühüm birləşdirici həlqələrdən biri kimi meydana çıxır. Bundan
əlavə, turizm xidmətləri bazarının genişlənməsi sayəsində xeyli sayda sosial problemlər həll olunur.
Son illər ərzində turizm bazarı və mehmanxana biznesi müəssisələrinin keyfiyyətli fəaliyyəti ilə
bağlı məsələlələri həll etmək, habelə onların rəqabət qabiliyyətliliyini və səmərəliliyini yüksəltmək
heç cür mümkün olmur. Əvvəllər olduğu kimi, xeyli sayda yerli turistlər xaricdə dincəlməyə üstünlük
verirlər, xarici turistlərin ölkəyə axını isə nəzərəçarpan dərəcədə artmır.
Turizm bazarı və mehmanxana biznesi müəssisələrinin vəziyyətinin və inkişaf meyllərinin
turizm sferasında inteqrasiya edilmiş birləşmə formasında təhlili, habelə bu bazarın bərabərhüquqlu
iştirakçıları qismində mehmanxana və turizm sahələrinin potensialının və yerinin obyektiv
qiymətləndirilməsi xeyli dərəcədə əhəmiyyətli görünür.
Əsas hissə
Mehmanxana biznesinin əsas tərkib hissəsi mehmanxanadır. İqtisadi ədəbiyyatda mehmanxana
istirahət, əyləncə, ticarət, habelə müxtəlif növ sağlamlıq və idman tədbirləri kimi məqsədli istiqamətlərdə turistləri (qonaqları) qəbul etmək imkanında olan komfortlu sistem (ev) kimi ifadə edilir.
Mehmanxananın baza qiymətləndirilməsi nömrələrin olması və əlavə əlaqədar xidmətlərin
göstərilməsi ilə bağlıdır. Belə xidmətlərə:
- qonaqlara gecələməyə yer verilməsini;
- müştərilərin rahatlığı üçün əlavə xidmətlərin göstərilməsini aid etmək olar.
Mehmanxanada yaradılan əlavə şəraitlərə idman mərkəzləri və qurğuları,
sağlamlıq
kompleksləri, kimyəvi təmizləmə xidmətləri, məişət, əyləncə xidmətləri aid edilir.
Mehmanxanaların prinsiplərinə aşağıdakıları aid etmək olar.
 Binanın planlaşdırılması xidmətlərin rasional təşkilini və qonaqların müvafiq komfortunu
təmin etməli, uyğun standartlara cavab verməlidir.
 Mehmanxanalar texniki, sanitar-gigiyenik, ekoloji normativlərə və beynəlxalq standartlara
müvafiq olmalıdırlar [1].
Mehmanxananın əsas funksiyaları gecələmə, yaşama və qidalanma funksiyalarıdır, digər
funksiyalar əhəmiyyətlilik dərəcəsinə uyğun surətdə ikinci və üçüncü dərəcələr kimi
bölüşdürülmüşdür.
Mehmanxana təsərrüfatının əsas xüsusiyyəti – müştərilərlə münasibətlərin yaradılması vasitəsilə
mehmanxananın özünə olan tələbatın genişləndirilməsidir.
Mehmanxananın funksional sferasına, həmçinin mehmanxana binasına yanaşı olan rayonlar
daxildir. Bu sfera müştərilərin və mehmanxananın personalının xarici aləmdən təcrid edilməsini
təmin edir. Bu nöqteyi-nəzərdən mehmanxananın nəqliyyat qovşaqlarına nəzərən əlverişli mövqedə
yerləşməsi, binanın müvafiq reklam tərtibatı vacibdir. Mehmanxanann yanımnda qonaqların
dincəlməsi üçün yerlər, nəqliyyat vasitələrinin dayanacağı nəzərdə tutulur. Təklif olunan əsas
xidmətlərdən başqa, mehmanxanada əlavə xidmətlər də göstərilə bilər.
Mehmanxana industriyasında xüsusi yeri yerləşdirmə məsələləri tutur. Yerləşdirmə məsələləri
dedikdə, gecələmək üçün müntəzəm olaraq yer verən istənilən obyekt başa düşülür. Onların xüsusi
çəkisi turizm sahəsində məşğul olan şəxslərin 70%-nə qədərini və turizmdən daxil olan bütün mədaxilin təqribən 70%-ni təşkil edir. Yeni yerləşdirmə vasitələrinin yaradılması turizm istiqamətinin
cəlbediciliyini xeyli dərəcədə yüksəldir, müştərilərin axınını artırır. Yerləşdirmə üzrə xidmətlərin
göstərilməsinin yüksək servisi, turizmin səyahətdən məmnunluq və turistlərin ayrı-ayrı turizm
bazalarında qalmasının təşkilinin yüksək qiymətləndirilməsi kimi sferalarını müəyyənləşdirir [2].
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Резюме
Кахраманов Илькин Илдирим оглы
Можно разработать стратегию развития страны, принимая во замечают ее национальные
особенности и социально-экономический статус. Можно повысить конкурентоспособность гостиничной индустрии на основе факторов, понятий и цифр, определенных и осуществить выгодную интеграцию гостиничных и туристических сфер в общей системе экономических отношений.
В данной работе процессов роста эффективности туризм и гостиничный бизнес
участников рынка, это закономерность и методы исследованы.
Summary
Gahramanov Ilkin Ildirim
It is possible to design the development strategy for the country taking into notice its’ national
peculiarities and social-economic state. It is possible to increase the competitiveness of hotel industry
on the basis of factors, concepts and figures defined and to implement advantageous integration of
hotel and tourism spheres into the overall system of economic relationships.
In this paper the processes of growth of efficiency of tourism market and hotel industry players,
it’s regularities and methods are researched.
Məhərrəmov Mətləb Möhübbət oğlu
Sumqayıt Dövlət Universiteti
MÜASİR ŞƏRAİTDƏ SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNİN MALİYYƏ DAYANIQLILIĞININ
GÜCLƏNDİRİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ
Açar sözlər: sənaye müəssisələri, müəssisənin maliyyə mexanizmləri, müəssisənin maliyyə
problemləri, maliyyə dayanıqlılığının gücləndirilməsi, maliyyə dayanıqlılığının əsas meyarları
Ключевые слова: промышленные предприятия, финансовые механизмы предприятия,
финансовые проблемы предприятия, усиление финансовой устойчивости, основные аспекты
финансовой устойчивости
Key words: industrial enterprises, financial mechanisms of the enterprise, financial problems
of the enterprise, strengthening of financial stability, main aspects of financial stability
Müasir şəraitdə sənaye müəssisələrinin maliyyə dayanıqlılığının təmin edilməsi problemləri
xeyli aktuallığı ilə diqqət mərkəzinə düşmüşdür. Xüsusilə, son dünya maliyyə böhranının mənfi
nəticələrinin hələ də hiss olunduğu baxımından sənaye müəssisələrinin maliyə dayanıqlılığının
gücləndirilməsi problemləri öz aktuallığını daha çox saxlamaqdadır. Ölkəmizdə maliyyə sabitliyinin
və maliyyə dayanıqlılığının gücləndirilməsi ilə bağlı ardıcıl və sistemli tədbirlərin görülməsinə
baxmayaraq, son illərdə iqtisadiyyatın bütün sahələrində və iqtisadi fəaliyyət subyektlərində, o
cümlədən sənaye müəssisələrində maliyyə dayanıqlılığı ilə bağlı problemlər diqqət çəkmişdir və
həmin problemin aradan qaldırılması istiqamətində yeni mexanizmlərin işlənib hazırlanması, tətbiqi
tələb olunur. Bu sahədə dövlət tərəfindən də önəmli addımlar atılmışdır. Ölkə Prezidentinin 15 iyul
2016-cı il Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Sabitliyi Şurası” yaradılmışdır (3).
Bunlarla bərabər, ölkəmizdə maliyyə sabitliyinin təmin olunması, o cümlədən müəssisələrdə maliyyə
dayanıqlılığının gücləndirilməsi istiqamətində strateji yanaşmaların genişləndiyi diqqət çəkir. Hər bir
müəssisənin maliyyə sabitliyi və maliyyə dayanıqlılığı strateji məsələlərdən hesab olunur. Maliyyə
dayanıqlığı- müəssisənin elə maliyyə vəziyyətidir ki, bu zaman ödəmələrin hesabına ödəmə
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qabiliyyətinin yaxşılaşması borc alana kredit resursları verən bankın tələblərinin yerinə yetirilməsi
şəraitində özəl kapitalın artımı və cari likvidliyin yüksəldilməsi, gələcək artım və inkişaf üçün özəl
mənbələrin toplanması ilə eyni vaxtda baş verir (2, səh. 34). Bununla bağlı müəssisənin ödəmə
qabiliyyətinin yaxşılaşması və yaxud pisləşməsi səbəblərini müəyyən etmək üçün özəl maliyyələşdirmə
mənbələrinin kifayət etməsinin yoxlanılması aktual olur. Bu məqsədlə daxil olan ödəmə resurslarının
səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, borc və öhdəliklərin ödənməsi üçün onlardan istifadənin, eyni zamanda,
gələcək artım və inkişaf üçün keçid qalığını özündə əks etdirən özəl pul vəsaitlərinin hərəkət balansının
hazırlanması və təhlilinin aparılması vacib şərtlərdəndir (5, səh. 16). Müəssisənin maliyyə
dayanıqlılığı səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün hər bir məsul şəxsin və struktur vahidinin maliyyə
intizamnın təmin olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ödəmə qabiliyyəti müəssisənin bütün pul
vəsaitləri hesabına öz borc və öhdəliklərinə cavabdehlik daşımaq qabiliyyətini əks etdirir (1, səh.
157). Buna görə də müəssisənin ümumi ödəmə qabiliyyətinin, maliyyə dayanıqlığı və maliyyə asılılığının
qiymətləndirilməsi müxtəlif kreditorlarla qarşılıqlı münasibətləri əks etdirir. Məlumdur ki, ümumi ödəmə
qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi müəssisənin elə kreditorlarla qarşılıqlı münasibətlərini xarakterizə edir
ki, onlar pul mənbələrinin tərkibi və mənsubiyyətinə nisbəti qarşısında borc və öhdəliklərin ödənməsi
faktının özündə xeyli dərəcədə maraqlıdırlar. Bu kreditorlara müəssisələrin işçiləri (əməyin ödənməsi
üzrə borca görə ödəmə), tədarükçülər (xammal, materialların, əmtəələrin, işlərin və xidmətlərin borcunun
ödənməsi) və bütövlükdə büdcə (vergilərin, qeyri-vergi ödəmələri və yığımlarının hesablanması üzrə borcun ödənməsi) aiddir. Maliyyə dayanıqlığının qiymətləndirilməsində, ilk növbədə, səhmdarlar maraqlıdırlar, çünki cari dövrdə borc və öhdəliklərin ödənməsi üçün, eyni zamanda sonrakı dövrdə gələcək
artım və inkişaf üçün özəl ödəmə mənbələrinin kifayət etməsi məlum müəssisənin işinin səmərəliliyini
tamamilə xarakterizə edir (4, səh. 31). Bu halda müəssisənin maliyyə dayanıqlığının yüksəlməsi onun
maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşmasına və müxtəlif risklərin azalmasına birbaşa təsir edir.
Müasir dövrdə hər bir sənaye müəssisəsinin maliyyə dayanıqlılığının gücləndirilməsi
problemlərinin həllinə kompleks və sistemli yanaşmalar vacib məsələlər kimi ön plana çıxmışdır.
Qlobal maliyyə çağırışlarının təsirini də nəzərə alsaq, sənaye müəssisələrinin dərindən
əsaslandırılmış maliyyə strategiyası və bu sahədə praktiki fəaliyyət mexanizmləri olmalıdır. Maliyyə
resurslarından istifadənin səmərəliliyinin yüksəltməsi və mövcud resurslardan maksimum məhsuldar
istifadə etməklə yanaşı, yeni maliyyə mənbələrinin formalaşdırılması, daha məhsuldar mənbələrin
müəyyənləşdirilməsi, o cümlədən bu sahədə xarici əməkdaşlığın genişləndirilməsi, xaricdən
investisiyaların və iri kapitalın cəlb olunması, bunlar üçün əlverişli maliyyə və investisiya
cəlbediciliyi mühitinin yaradılması təmin edilməlidir. bu amillər əsas götürülməklə, müasir şəraitdə
sənaye müəssisələrinin maliyyə dayanıqlılığının gücləndirilməsi problemlərinin həlli istiqamətində
bir sıra məsələlərə daha çox diqqət yetirilməlidir:
-qlobal təsirlərkontekstində sənaye müəssisələrinin maliyyə dayanıqlılığı mexanzimlərinin
təkmilləşdirilməsi və yenilənməsi problemləri həll olunmalıdır;
-sənaye müəssisələrnin uzunmüddətli dövr üçün strateji fəaliyyət istiqamətləri
müəyyənləşdirilməli, mühüm prioritetlər və strateji məqsədlər nəzərə alınmaqla, maliyyə siyasətinin
təkmilləşdirilməsi təmin edilməlidir.
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Резюме
Магеррамов Матлаб Могуббет оглы
Проблемы усиления финансовой устойчивости промышленных предприятий в
современных условиях
В статье исследованы проблемы усиления финансовой устойчивости промышленных
предприятий в современных условиях. С этой целью анализированы и раскрыты проблемы
финансовой устойчивости промышленных предприятий. Подготовлены рекомендации и даны
предложения по проблемам усиления финансовой устойчивости промышленных предприятий.
Summary
Magerramov Matlab Mogubbet
Problems of strengthening of financial stability of the industrial enterprises in modern
conditions
Problems of strengthening of financial stability of the industrial enterprises in modern
conditions are investigated in the article. Problems of financial stability of the industrial enterprises
are analyzed for this purpose. Recommendations and offers on problems of strengthening of financial
stability of the industrial enterprises are given in the end of the article.
Mehdiyeva Nuşabə Zahir qızı
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
QEYRI-NEFT SƏNAYESİNİN İNKİŞAFI SAHƏSİNDƏ DÖVLƏT
TƏNZİMLƏNMƏSİNİN BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ
Açar sözlər: qeyri-neft sektoru, sənaye iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi,
texnoparklar,biznes-inkibatorları və s
Ключевые слова: ненефтяной сектор, государственное регулирование индустриальной
экономики, технопарки, бизнес-инкубаторы т. д
Key words: non-oil sector,state regulation of the industrial economy, techno parks, business
incubators etc
Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft sənaye sahələrinin inkişafının tənzimlənməsi
istiqamətlərinin müəyyən edilməsi olduqca zəruri və həyati əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən
biridir.Bunun əsas səbəi kimi neftdən aslılığı minimuma endirmək, iqtisadiyyatın diversifikasiyasına
nail olmaq, əhalinin səmərəli məşğulluğu üçün yeni iş yerləri yaratmaqla bağlıdır. İqtisadiyyatın
şaxələnməsini, rəngarəngliyini ölkənin iqtisadi rayonlarının müxtəlif aspektlərini, regionların qeyribərabər inkişafını, məşğulluğun diversifikasiya əmsalını müəyyən etmək üçün diversifikasiya
əmsalından istifadə edilir. Diversifikasiya əmsalı aşağıdakı kimi hesablnır[1.s.26].

D

S12  S 22

S2
 S 32  ....S n2

1  D  n (2)

Burada; D-iqtisadiyyatın diversifikasiya əmsalını,
kəsrin surətində olan S 2 - İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə cəmi məşğulluğu,
S12 , S 22 , S 32 - isə iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə isə məğulluğu göstərir.
Xatırladaq ki, iqtisadiyyatın diversifikasiya əmsalı 1-ilə n arasında dəyişə bilər. Diversifikasiya
əmsalının vahidə yaxın olması iqtisadiyyat üçün arzu edilməyən hal, n-ə yaxın olması isə arzu edilən
haldır. Yəni iqtisadiyyatın sahələri nə qədər çoxdursa bir o qədər yaxşıdır. Buna görə də iqtisadiyyatın
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diversifikasiya həddinin yüksək olması və ya iqtisadiyyatın rəngarəng olması adətən ölkədə
məşğulluğundaha çox və rahat olduğunu göstərməklə yanaşı, digər tərəfdən sə ixtisaslaşmanın da
yüksək səviyyə çatdırılması üçün zəmin yaradır. Belə hal isə təhsil sisteminin də zamanın tələblərinə
uyğun təkmilləşməsinə səbəb olur. Azərbaycan iqtisadiyyatında diversifikasiya əmsalını aşağıdakı
kimi göstərmək olar.
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Qeyd: diversifikasiya əmsalının hesablanması müəllif hesablamalarına əsaslanır.
Şəkildən göründüyü kimi öklə iqtisadiyyatında diversifikasiya əmsalının aşağıdır. Yəni
iqtisadiyyat beş-altı sahə ilə məhdudlaşır. Deməli belə hal onun inkişafı ilə bağlı ciddi yanaşmaların
olmasını tələb edir. Bu baxımdan ölkədə qeyri-neft sənaye sahələrinin inkişafının tənzimlənməsi
istiqamətlərinin müəyyən edilməsi olduqca zəruri və həyati əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biri
sayılır. Müşahidələr təsdiqləyir ki, ölkədə qeyri-neft sənaye sahələrinin tənzimlənməsi iki yolla
həyata keçirmək olar.
 Onlardan birinci mühüm istiqamət kimi ölkə sənayenin strukturunun yenidən qurulmasının
tənzimlənməsi;
 İkincisi isə ölkənin qeyri-neft sənayeninin inkişafını keçmiş ənənəvi bazalara söykənərək
inkişafını əsas inkişaf prioritetlərindən biri kimi qəbul edib tənzimlənməsidir.
Yəni ölkə olaraq, ya keçmiş sənaye sahələrinin hazırkı işini əsas götürərək, tənzimləməklə
inkişaf etməli, ya da yeni sənaye sahələrinin yaradılmasının təmin edilməsi ilə qeyri-neft sənayesinin
inkişafına nail ola bilər. Hesab edirik ki, ölkə sənayesinin strukturunun yenidən qurulması
istiqamətində tənzimləyici tədbirlərin görülməsi müasir dünya iqtisadi konyukturasının inkişafın
baxımından da önəmlidir. Struktur siyasətinin əsasında iqtisadiyyatın prioritet sahələrinin seçilməsi
və onların inkişaf etdirilməsi durur. Struktur siyasətin hədəfində rəqabət qabiliyyətli bazar və bazar
mühitinin formalaşması, antiinhisarçılıq meylinin gücləndirilməsi, sənayenin maliyyələşdirilməsi və
iqtisadi inteqrasiya problemləri ilə əlaqələndirilməsi olmalıdır.[2]
Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-neft sənaye sahələrinin inkişaf istiqamətlərinin
tənzimlənməsi baxımından biridə klaster yanaşması işə düşə bilər.
Qeyd edək ki, klaster sözünü iqtisadiyyat elminə ilk dəfə keçən əsrin sonlarında amerikan
iqtisadçısı Maykl Porter daxil etmişdir. M. Porter klaster anlayışını aşağıdakı kimi xarakterizə edir:
Çoğrafi baxımdan yaxın olan, içtimai fəaliyyəti xarakterizə edən və bir-birini tamamlayan bir qrub
kompaniyaların qarşılıqlı əlaqəsi və eyni zamanda onlarla əlaqədə olan digər təşkilatların məcmusi
kimi başa düşülür[3.S.106]. Qeyd edilən bu fikri daha sadə dillə desək, ölkənin hər hansı bir sənaye
sahəsi əsas inkişaf kimi seçilir, bu sahə ilə əlaqəli, eyni zamanda bu sahənin inkişafını təmin edən
sahələr və bu sahanın məhsullarından istifadə edən sahələrin məcmusu başa düşülür. Yəni əgər
ölkəmizə tikinti sektorunun inkişafı onunla bərabər, metallurgiya sənayesinin inkişafını, avadanlıq,
santexnika, mebel, lak-boya və s. kimi sahələrin də inkişafına səbəb ola bilər. Bu baxımdan elmi və
nəzəri yanaşmalar göstərir ki, klasterlər adətən üç əsas növ üzrə inkişaf edir[3. S.171]:
 Elmi və sənaye mərkəzi ətrafında( assosiasiyaların yaradılması);
 Şaquli (eyni istehsal prosesi daxilində birliklər, məsələn, “mal göndərən - istehsalçı - Satış Müştəri”);
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 Üfüqi (müxtəlif sənaye sahələrinin bir meqaklaster kimi birləşməsi).
Araşdırmalar təsdiqləyir ki, formalaşdırılan klasterlərin hansı növə aid olmasından aslı
olmayaraq o növ klasterlər uğur qazanır ki, onlar yeniliyə və innovasiyaya meyillidir. Konkret olaraq
texnika və texnologiya sahəsində uğurlu klasterlərin formalaşdırılması sonda həmin sahədə sıçrayışa
səbəb olur ki, bu da yeni bazarların əldə edilməsinə gətirib çıxarır. Təcrübə göstərir ki, iqtisadiyyatın
hər hansı bir sahəsində klasterlərin tətbiqi və ya istifadəsi aşağıdakı müsbət meyllərə səbəb olur:
 Hökumət və yerli biznes qrumları arasında qarşılıqlı səmərəli mexanizmlərinin
formalaşmasına;
 Ölkədə rəqabət mühitinin artmasına, məşğulluğun və əmək haqqının artmasına, bu isə
müxtəlif səviyyəli büdcə ödənişlərinə müsbət təsir edir;
 Elmə və elm tutumlu yüksək gəlirli iqtisadi sektorlara keçid üçün gözəl imanlar yaranır;
 Ölkənin qlobal iqtisadi sisteminə tədricən inteqrasiyasına səbəb olur;
 Ölkənin iqtisadi müstəqilliyinin möhkəmlənməsinə zəmin yaranır;
 Ölkədə kiçik və orta sahibkarlığın inkişafını təşviq edir.
Qeyd edilənlərlə yanaşı onu da bildirmək lazımdır ki, klaster yanaşmasını həyata keçirməzdən
əvvəl sənayenin hansı sahəsinə tətbiq oluncaqsa həmin sahənin spesfik xüsusiyyətləri, ilk növbədə
həmin sahənin malik olduğu müqayisəli üstünlüklər müəyyən edilməli və bu üstünlüklərin rəqabət
üstünlüyünə çevrilməsi əsas hədəf kimi çıxış etməlidir.
Ədəbiyyat
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2.Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət
Proqramı 26.12.2014-ci il tarixli Sərəncamı
3. M.M. Портер М., Конкуренция М.: Вильямс, 2005. 608 с.
Резюме
Мехтиева Нушаба Захир кызы
Некоторые вопросы государственного регулирования в развитии ненефтяной
промышленности
Указывается две пути развития в области ненефтяной промышленности Азербайджанской
экономики. Кроме того использование и подхода кластер, также в большинстве странах для
ускорения развития один из использованных подходов является подход кластер. Здесь становится явным выступление технопарков, бизнес-инкубаторов и фондов областных инноваций.
Summary
Mekhtiyeva Nushaba Zahir
Some issues of state regulation in the development of the non-oil industry
There are two main ways for the development of the non-oil industries of the Azerbaijan
economy. In addition, the cluster approach is also used for using the cluster increasing and to
accelerate development in most countries. It’s evident from the techno parks, business incubators and
regional innovation funds.
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REGİONLARIN ENERJİ TƏMİNATI İNFRASTRUKTURUNUN İNKİŞAFININ İDARƏ
EDİLMƏSİ
Açar sözlər: region, proqram, metod, Dövlət proqramı, yanacaq-enerji kompleks
Ключевые слова: регион, программа, метод, Государственная программа, топливноэнергетический комплекс
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Milli iqtisadiyyatın sahələrinin dinamik inkişafında enerji təminatı infrastrukturunun idarə
edilməsində mütəmadi təkmilləşdirilməsi və yenidən qurulması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Enerji
infrastrukturun idarə edilməsi istiqamətində 2004-2023-cü illəri əhatə edən regionların sosial-iqtisadi
inkişafına yönəldilmiş dörd proqramda milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji
Yol Xəritəsi, Strateji Planda enerji təminatının müasir infrastrukturunun formalaşması tədbirlərin və
“ Yanacaq-enerji kompleksinin inkişafı üzrə (2005-2015-ci illər) Dövlət Proqramı çərçivəsində
həyata keçirilən işlər ölkənin enerji təminatı infrastrukturunu müasir səviyyədə yenidən qurulmasını
təmin etmiş və bu istiqamətdə mütəmadi səmərəli fəaliyyət davam etdirilir.
Beləki qeyd olunan Dövlət Proqramlarında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası nəticəsində ölkədə
qazlaşmanın növbəti mərhələsi başlanılmış, respublikanın bütün regionlarında yaşayış
məntəqələrinin qazlaşdırılması istiqamətində genişmiqyaslı tikinti-quraşdırma və təmir-bərpa işləri
aparılmışdır. Əhalinin və istehsal müəssisələrinin təbii qazla təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə
ölkənin bütün regionlarında qaz təchizatı infrastrukturu yenidən qurulur, yaşayış məntəqələrinin və
istehsal müəssisələrinin qazlaşdırılması istiqamətində aparılan məqsədyönlü işlər nəticəsində qeyd
olunan sahələr “mavi yanacaq”la təmin olunmuşdur. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət
proqramı icra olunduğu 2014-2018-ci illər üzrə hesabatın təhlili göstərir ki, bu illər ərzində
istehlakçıların qaz təchizatı infrsatrukturunun yaxşılaşdırılması, şəbəkənin qaz nəqletmə imkanlarının
artırılması təmin edilməsidir. Aparılan bu işlər nəticəsində təhlil apardığımız illərdə infrastrukturun
yeniləşdirilməsində istehlakçıların qazla təmin edilməsi istiqamətində regionlarda 26,3 min km qaz
xətti çəkilmiş, 1000 km-dən çox qaz xətti bərpa olunmuş, 12 ədəd yeni qaz paylayıcı stansiya və ya
qaz tənzimləyici məntəqələr tikilərək istifadəyə verilmişdir.
Bu dövlət proqramına müvafiq 2014-2018-ci illərdə proqramda nəzərdə tutulan tədbirlərin
həyata keçirilməsi nəticəsində 46 rayonun 900 yaşayış məntəqəsi və 15 məcburi köçkün qəsəbəsi
təbii qazla təmin olunmuş, yəni bu rayonlarda demək olar ki, infrastruktur təminatı yenilənmiş və
onun inkişafının idarə edilməsi təkmilləşdirilmişdir.
Bunun nəticəsində 2018-ci ildə ölkə üzrə təbii qazla təminatı 95,7 faizə, o cümlədən regionlarda
93,2 faizə çatdırılması təmin edilmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, enerji təminatı infrastrukturunun vacib hissəsi olan keyfiyyətli və
fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təminat ölkənin iqtisadiyyatının inkişafında mühüm rola malikdir. Bu
səbəbdən də uğurla həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin tərkib hissəsi olan enerji siyasəti
regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramlarında prioritet istiqamətlərdən biri kimi
nəzərdə tutulmalıdır.
Qeyd olunan hesabatın araşdırılması göstərir ki, 2014-2018-ci illərdə bu istiqamətdə
genişmiqyaslı tədbirlərin icrası davam etdirilmiş, yəni proqram çərçivəsində regionlarda 21,7 min
kilometr yeni elektrik verilişi xətləri çəkilmiş, 14,9 min kilometr elektrik verilişi xətləri bərpa
olunmuş, 4147 transformator və 140 yarımstansiya quraşdırılmış və ya əsaslı təmir edilmişdir.
Bunlar ilə yanaşı qeyd olunan istiqamətlər üzrə həyata keçirilən tədbirlərin araşdırılması göstərir
ki, bu Proqramının icrası çərçivəsində elektrik enerjisi istehsalında müasir texnologiyaların tətbiqi və
alternativ enerji mənbələrindən istifadə genişləndirilmiş və bu sahənin infrastrukturu təminatının
təkmilləşdirilməsidir. Ənənəvi enerji mənbələr ilə yanaşı alternativ enerji mənbələrinin hesabına
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enerji gücünün artırılması və bununla da, ölkənin enerji təhlükəsizliyinin təminatının yüksəldilməsinə
nail olmaq mühüm məqamlardan biri kimi diqqət mərkəzində olmuş və onun infrastrukturunun
inkişafının təkmilləşdirilməsi üçün zəruri işlər aparılır. Beləki, ölkədə alternativ və bərpa olunan
enerji mənbələrini istismara cəlb etməklə enerji resurslarından istifadənin səmərəliliyini yüksəltmək
üçün alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə olunması üzrə tədbirlər ardıcıl olaraq
həyata keçirilmiş və hal-hazırda bu istiqamətdə işlər davam etdirilir.
Ölkənin enerji təminatının mütəmadi inkişafını təmin etmək məqsədi ilə qeyd olunan işləri
mütəmadi və ardıcıl aparmaq məqsədi ilə “Azərbaycan Respublikasının alternativ və bərpa olunan
enerji mənbələri üzrə inkişaf xəritəsi 2020”, “Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə
2020-ci ilədək alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişaf xəritələri” və “Azərbaycan
Respublikasının alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə idarəetmə sxemi” hazırlanmış və bu
sxemlərə müvafiq alternativ enerji mənbələrindən səmərəli istifadəsini təmin edən infrastruktur
yaradılması üzrə zəruri tədbirlər həyata keçirilir.
Beləliklə proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasının aparəlması göstərir ki, ölkə
iqtisadiyyatınnı sahələrində proqram-məqsədli metodun aləti olan dövlət proqramlarının hazırlanması
və burada nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi ənənəvi enerji mənbəyi ilə yanaşı alternativ
və bərpa olunan enerji təminatının potensialından səmərəli istifadəni təmin edən enerji təminatının
infrsatrukturunun yeniləşdirilməsi və mütəmadi təkmilləşdirilmə həyata keçirilir.
Ədəbiyyat
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Резюме
Мамедова Фидан Алиага кызы
Управление развитием региональной инфраструктуры энергоснабжения
В статье подробно описана работа, проводимая в стране по Стратегической дорожной карте, государственным программам и мероприятиям, предлагаемым для развития
инфраструктуры энергоснабжения, а также оценена важность программно-целевого подхода
к управлению энергетической инфраструктурой. Таким образом, отмечается, что государственные программы, являющиеся инструментами этого метода, имеют особое значение для
создания и развития энергетической инфраструктуры. С этой целью были изучены работы в
области электроэнергии, газа и тепловой энергии в регионах страны.
Summary
Mamedova Fidan Aliaga
Managing the development of the regional power supply infrastructure
The article in detail describes the work carried out in the country on the Strategic Roadmap,
state programs and activities proposed for the development of energy supply infrastructure, and also
assesses the importance of a program-targeted approach to energy infrastructure management. Thus,
it has been noted that government programs that are tools of this method have particular importance
for the creation and development of energy infrastructure. With this aim, it has been studied the work
in the field of electricity, gas and thermal energy in the regions of the country.
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Ölkəmizdə iqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə inkişaf hədəflərinin müəyyən edilməsi ölkə
prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış inkişaf
konsepsiyası”nda digər sahələr ilə yanaşı tikinti sektorunun idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsinə
istiqamətlənmiş strateji planların hazırlanması xüsusi qeyd olunmuş və onun hazırlanması zəruri iş
kimi göstərilmişdir.
Strateji idarəetmə qeyri-ənənəvi, səmərəli və müasir bir texnologiya olub, onun nəzəri-metodoloji
əsaslarının öyrənilməsi və tətbiqi yollarının müəyyənləşdirilməsi, ölkənin iqtisadiyyatının əsas sahələrindən
biri olan tikinti sektorunun təkmilləşdirilməsi və bu sahənin sosial-iqtisadi problemlərinin aradan
qaldırılması istiqamətində mühüm bir addımdır.
Bu sahədə aparılan tədqiqatlar tikinti şirkətlərinin strateji idarə edilməsinin elmi bazasının
formalaşmasını və onun təməli üzərində müvafiq sahələr üzrə mütəxəssislərin hazırlanmasını, yəni
tikinti sektorunun inkişafında əsas təkanverici qüvvə olan müasir kadrların yetişdirilməsini təmin
edən ən mühüm amillərin formalaşdırmasını təmin edir [1, s. 44].
Tikinti sektorunda ənənəvi inzibati idarəetmə sistemdən yeni strateji idarəetmə sisteminə keçid
mərhələsində ortaya çıxan bir çox problemlərin həllində və tənzimlənməsində, tikinti şirkətlərinin
fəaliyyətlərinin tənzimlənməsində dövlətin rolunun müəyyənləşməsində, tikinti sektorunun ölkə
iqtisadiyyatında rolunun və yerli tikinti şirkətlərinin dünya bazarında rəqabət qabiliyyətlərinin
artırılmasında müvafiq tədqiqatların aparılması əhəmiyyətlidir.
Tikinti şirkətlərinin resurslarının vahid strateji məqsəd ətrafında səfərbər olunması və onların
düzgün istiqamətdə funksional bölgüsünün təşkili və idarə edilməsi, bazar iqtisadiyyatının qeyrisabit inkişaf strategiyasında gözlənilməz risqlərin nəzərə alınması və gələcək perspektivlərin
proqnozlaşdırılması kimi problemlərin həlli yanlız bu sahədə aparılan ciddi araşdırmalar nəticəsində
mümkündür [2, s. 66].
Tikinti şirkətlərinin strateji idarə edilməsinin nəzəri əsaslarının tədqiqi və praktiki tövsiyələrin
hazırlanması, şirkətlərin müxtəlif resurslarının səmərəli istifadəsinə, tikintidə itkilərin azalmasına,
ehtiyatların qənaətinə və müasir texnologiyaların istehsal prosesinə cəlb olunmasına əlverişli şərait
yaradır.
Tikinti şirkətlərinin kapitalının artırılması, kadr təşkilinin inkişafı, təşkilati-inzibatı
strukturun təkmilləşməsi strateji idarəetmənin nəzəri-metodoloji əsaslarının formalaşmasını və
onların tətbiqi yollarının müəyyənləşməsini zəruri edir [3, s. 78].
Tikinti şirkətlərinin strateji idarə edilməsi sosial-iqtisadi inkişafda insan resurslarının
fəallaşmasına şərait yaradır. Ölkəmizdə son illərin sosial-iqtisadi təhlili göstərir ki, insan amili
iqtisadi inkişafın ən güclü və ən sabit amilidir. Ölkənin sosial-iqtisadi sahələrdə strateji
idarəetmə vasitəsi ilə insan amilinin fəallaşmasına təkan vermək, ölkənin davamlı iqtisadi
inkişafına zəmin hazırlayır. Bu baxımdan tikinti şirkətlərinin strateji idarə edilməsi mühüm
əhəmiyyətə malikdır.
Bazar iqtisadiyyatının tələblərinə müvafiq olaraq yerli tikinti şirkətlərinin beynəlxalq
səviyyədə imic qazanması və rəqabətədavamlı olması üçün, strateji idarəetmənin mütərəqqi
istiqamətlərinin tətbiqi zəruridir.
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Azərbaycanda səhmdar mülkiyyət formasının inkişafında bir sıra çatışmamazlıqlar vardır. Bütün
səhmdarların korporativ idarəetmə sistemində iştirakı və maraqlarının bir araya gətirilməsi vacib
məsələlərdəndir. Tikinti sahəsində iqtisadi uğurlar əldə etmək üçün, korporativ idarəetmənin inkişaf
etdirilməsi zəruridir. Lakin, korporativ idarəetmə sisteminin ölkə iqtisadiyyatında yeni bir istiqamət
olduğu üçün, bu məsələdə bütün maraqlı tərəflərin mənfəətlərinin korporativ idarəetmənin strateji
məqsədlərində birləşməsini təmin edən nəzəri-metodoloji və praktiki məsələlərin tədqiqində vacibdir.
Məqalədə tikinti şirkətilərinin strateji idarə edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi
istiqamətlərinin nəzəri nəticələri Azərbaycanda tikinti şirkətlərinin iqtisadi inkişafına mühüm təsir
göstərə bilər. Bununla əlaqədar olaraq, məqalədə tikinti şirkətlərinin strateji idarə edilməsi
mexanizminin nəzəri əsaslarını, müxtəlif konsepsiyaların müqayisəli təhlilini, Azərbaycanın
makroiqtisadi inkişaf dinamikasında tikinti sektorunun yeri və rolunu, Azərbaycanın tikinti
şirkətlərinin iqtisadi inkişafında idarəetmə amilini araşdıraraq aşağıdakı nəticələri əldə etdik:
1. Hər bir tikinti şirkətinin yetişdirdiyi kadr potensialı, onun əsas resursudur. Məhz, bu
resursların müasir strateji idarəetmə metodları əsasında mükəmməl idarə olunması, tikinti şirkətinin
iqtisadi uğurlarının təməlini təşkil edir.
2. Kadr siyasətində uzunmüddətli strateji hədəflərə yönələrək strateji planlaşdırma əsasında
heyətin innovativ inkişafını və kreativliyini təmin etmək zəruridir. Bu, tikinti şirkətinin dünya
bazarında özünəməxsus yer tapmasına və perspektivinə mühüm şərait yaradır.
3. Tikinti şirkətlərinin qarşıya qoyduğu strateji hədəflərə çatması üçün sistemli idarəetmə
mexanizminə ehtiyac vardır. Bu mexanizm, tikinti şirkətlərinin bütün bölmələrini üfuqi müstəvidə
inteqrasiyasını təmin edərək bir-birinə üzvi şəkildə bağlılığına şərait yaradır. Bu mexanizm tikinti
şirkətlərinin daxilində səfərbərliyi, operativliyi, çevikliyi, mütəşəkkilliyi, dövriliyi, sabitliyi təmin
edir.
4. Azərbaycanın makroiqtisadi inkişaf dinamikasında tikinti sektorunun mühüm yeri və rolu
vardır. Son 20 ildə Azərbaycanda tikinti sahəsində dövlətin rolu azalmış və qeyri-dövlət sahəsinin
rolu artmaqdadır. Bu, tikinti şirkətlərinin iqtisadi baxımdan daha mütəşəkkil və səmərəli fəaliyyətinə
şərait yaradır. Lakin, tikinti şirkətlərinin dünya bazarında rəqabətədavamlı olması üçün, tikinti
şirkətlərinin inkişafında dövlətin də rolu zəruridir. Məhz, dünya tikinti bazarında tanınan tikinti
şirkətlərinin dinamik inkişafında dövlət dəstəyinin olduğu məlumdur. Bu sahədə ən uğurlu yol, tikinti
şirkətlərinin müstəqil strateji idarəetmə siyasəti ilə dövlətin iqtisadi dəstəyinin bir-birini
tamamlamasıdır. Çünki bu əməkdaşlıq iqtisadi baxımdan hər iki tərəfin maraqlarına cavab verir.
5. Tikinti şirkətlərin kadr siyasətində gənclərə xüsusi önəm verilməlidir. Çünki gənc kadrlar
yeniliyə daha həssas və gələcəyə yönəlik layihələrə daha çox meyllidirlər. Tikinti şirkətləri gənclərin
işə cəlb olunmasına, onların xarici ölkələrə təcrübə və bilik əldə etməsi üçün göndərilməsinə daha
çox maraqlı olmalıdırlar. Bu sahədə təhsil alan tələbələrin şirkətlərdə səmərəli fəaliyyətinə stimul
verən tədbirlərin keçirilməsinə, təhsil-təcrübə əlaqələrinin intensivləşməsinə böyük ehtiyac vardır.
Azərbaycanda strateji idarəetmənin inkişaf etdirilməsi və şirkətlərin iqtisadi səmərəliliyinin
artırılması üçün bir çox islahatların aparılması ilə bağlı tövsiyələr:
1. Azərbaycan qanunvericiliyinə bəzi dəyişiklərin edilməsi vasitəsilə korporativ idarəetmənin
müşahidə şurası və idarə heyəti üçün müvafiq hüquq və vəzifələrin, müşahidə şurası və idarə
heyətinin səlahiyyət və vəzifələrinin dəqiqləşdirilməsinə, bu qurumların üzvlərinə təlimlərin
keçirilməsinə ehtiyac vardır.
2. Azərbaycanda auditorların müstəqilliyini artırmaq, səhmdar cəmiyyətlərinin təftiş
komissiyalarına əvəzinə audit komitələrini yaratmağa həvəsləndirmək, təftiş komissiyasının audit
komitəsi ilə əvəz etmək, auditorlarla maraqların toqquşması hallarını məhdudlaşdırmaq, Maliyyə
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartların icrasını təmin etmək tövsiyə olunur.
3. Bazarın konsolidasiyasına şərait yaratmaq, şirkətin şura və idarə heyəti üzvləri və investorlar
arasında məlumatlılığın artırılmasını təmin etmək tikinti şirkətinin strateji idarəediməsi baxımından
əhəmiyyətlidir.
4. Azərbaycanda səhmdar cəmiyyətləri üçün hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsinə, kiçik
səhmdarların müdafiəsinin artırılmasına, səhmdarların səlahiyyətlərinin konkretləşməsinə,
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səhmdarların ümumi yığıncaqda iştirakı hüquqlarının gücləndirilməsinə və səlahiyyətlərinin
konkretləşməsinə ehtiyac vardır.
5. Mülkiyyət və aidiyyəti tərəflərin əqdləri haqqında açıqlama vermək tələblərinin
gücləndirilməsi və icrasını, korporativ məlumatların ictimaiyyətə açıqlanmasını təmin etmək,
maliyyə və korporativ açıqlamaların təkmilləşdirilməsi tədbirlərini artırmaq zəruridir.
6. Azərbaycanda institusional investorlar üçün hüquqi bazanın yaradılmasını, şirkətlərin
fəaliyyəti ilə bağlı məlumatların onlayn şəklində yayılmasını təmin etmək, bazar infrastrukturunu
modernləşdirmək və korporativ idarəetməni əhatə edən yeni listinq qaydalarını nəzərdən keçirmək,
informasiyaların açıqlanması tələblərini konkretləşdirmək, korporativ idarəetmə sahəsində
maarifləndirmə işlərinin genişləndirilməsini təmin etmək lazımdır.
Araşdırmanın metodoloji bazasını strateji və korporativ idarəetmənin bir sıra metod və
modellərinin müqayisəli təhlili təşkil etmişdir.
Tədqiqat işinin elmi yeniliyi tikinti şirkətlərində strateji idarəetmə mexanizminin
təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi və əldə olunan nəticələrin Azərbaycan tikinti
şirkətlərinin əsasında sistemli şəkildə tədqiq edilməsindən ibarət olmuşdur. Tikinti şirkətinin ənənəvi
iqtisadi idarəetmə mexanizminə alternativ olaraq tikinti şirkətinin strateji idarə edilməsinin iqtisadi
prinsipləri müəyyənləşdirilmiş və onun sistemli tətbiqi ilə bağlı elmi tövsiyələr irəli sürülmüşdür.
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Резюме
Мамедова Камала Мехти кызы
Актуальность и эффективность стратегического менеджмента на предприятиях
Исследование стратегического управления строительных компаний оценивает прямое и
косвенное влияние азербайджанских строительных компаний на повышение конкурентоспособности мирового рынка, улучшение качества строительной продукции и увеличение
государственного бюджета. Современные концепции стратегического управления оказывают
непосредственное влияние на формирование альтернативных направлений экономического
развития и повышение эффективности строительных компаний.

Summary
Mammadova Kamala Mehdi
Actuality and effectiveness strategic management in companies
Explore of the strategic management of construction companies allows us to evaluate the direct
and indirect influence of Azerbaijani construction companies on improving the competitiveness of
the world market, improving the quality of construction products and increasing the state budget.
Modern strategic management concepts have a direct impact on the formation of alternative areas of
economic development and improving the efficiency of construction companies.
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Məmmədli Vüqar Əhməd oğlu
Mingəçevir Dövlət Universiteti
VERGİ İNZİBATÇILIĞININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ
Açar sözlər: vergi mənbəyi, fiskal siyasət, vergitutma qaydaları, vasitəli vergilər, vergi güzəştləri
Ключевые слова: источник налога, фискальная политика, правила налогообложения,
косвенные налоги, налоговые льготы
Keywords: tax source, fiscal policy, taxation rules, mediated taxes, tax benefits
Vergi sisteminin səmərəli fəaliyyətini təmin edən əsas element vergi inzibatçılığıdır. Vergi
inzibatçılığı vergilərin ödənilməsinə nəzarəti həyata keçirən səlahiyyətli dövlət orqanlarının
fəaliyyəti olmaqla ölkənin fiskal siyasətinə xidmət edir. Eyni zamanda vergi ödəyicilərinin
fəaliyyətinin təmin edilməsinə, sahibkarların hüquqlarının qorunmasına yönəldilən hərəkətlərin
cəmidir. Vergi inzibatçılığının məqsədi hər bir təsərrüfat subyektinin normal fəaliyyətini təmin
etmək, vergi orqanlarının fəaliyyətini təşkil etməklə ölkənin vergi siyasətinin həyata keçirilməsidir.
Adətən, inzibatçılıq hakimiyyətin gücü ilə fiziki və təşkilati tədbirlərin tətbiqi olduğu halda, vergi
inzibatçılığı vergi mənbəyinin səfərbər edilməsi məqsədilə hakimiyyət gücü tətbiq etmədən səlahiyyətli
orqanların vəzifələrinin yerinə yetirməsidir. Vergi mənbəyi verginin ödənilməsi üçün istifadə edilən
ehtiyatdır (1, səh76). Bu vəzifələr vergi sisteminin təşkili prinsiplərinə əsaslanmaqla vergi ödəyicilərinin
vəzifələrini yerinə yetirmələrinə nəzarət olmaqla bərabər onların hüquqlarının qorunmasını, vergi
nəzarətinin forma və qaydalarının müəyyən edilməsini, qanunpozmalara görə məsuliyyət tədbirlərini, vergi
ödəyicilərinin və daxilolmaların uçotunu əhatə edir. Həmçinin vergi inzibatçılığı geniş anlamda vergi
ödəyicilərinin hüquqlarını qorumaqla vergi orqanlarının qərarlarından şikayətin verilməsi qaydalarını
müəyyən edir, elektron xidmətlərin təşkilini və vergi inzibatçılığının elektronlaşdırılmasını əhatə edir.
İqtisadi ədəbiyyatda vergi inzibatçılığı anlayışına ikili yanaşma vardır (2, səh6). Bir yanaşmaya
görə vergi inzibatçılığı vergi sahəsində fəaliyyət göstərən orqanlar sistemidir, digər yanaşmaya görə
isə vergitutma qaydalarının cəmidir. Müasir standartlar çərçivəsində vergi inzibatçılığı vergi
orqanlarının fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bərabər vergi ödəyicilərinin öhdəliklərinin könüllü icra
etmələrinə əsaslanır. Ölkəmizdə vergi inzibatçılığının formalaşdığı ilk dövrlərdə vergi sistemində
idarəçilik «vergilər üzrə» prinsipi ilə təşkil edilirdi. Yəni vergi strukturunda hər bir vergi növü üzrə
metodologiyanın tətbiqinə cavabdehlik daşıyan, həmçinin vergilərin düzgün hesablanmasına və
ödəniməsinə nəzarəti həyata keçirən xüsusi bölmələr yaradılırdı. Yeni vergi növləri tətbiq edildikcə
vergi strukturunda inzibatçılığı təmin edən yeni bölmələr təşkil edilmişdir. Bir çox ölkələrdə vergi
inzibatçılığının digər prinsiplərinə, yəni «vergi ödəyiciləri üzrə» və «funksional» prinsiplərə
əsaslanmaqla vergi sistemi formalaşdırılır. Ölkəmizdə bu təcrübədən istifadə edilmişdir.
Vergi inzibatçılığının «vergilər üzrə» prinsipinə əsaslanmaqla təşkilinə klassik misal Böyük
Britaniyada yaradılan vergi sistemidir. Böyük Britaniyada biri birindən asılı olmayan iki müstəqil
struktur fəaliyyət göstərir (3, səh191). Bunlar daxili vergilər departamenti və gömrük-aksiz
departamentləridir. Gömrük və aksiz departamenti vasitəli vergilərin yığılmasına nəzarəti həyata
keçirir. Vergi inzibatçılığının bu formada təşkili hər bir vergi növü üzrə müəyyən məsuliyyət və
hesabatlılığa əsaslanır. Yəni işçilər yüksək ixtisaslaşma əldə edir. Vergi ödəyicilərinin uçotundan
tutmuş məhkəmə mübahisələrinə qədər işin hər bir incəliyinə yiyələnirlər. Nəticədə yeni norma və
qaydaların tətbiqi və vergi ödəyicilərinin məlumatlandırılması, vergi ödəyicilərinin müraciətlərinin
cavablandırılması, həmçinin vergi daxilolmalarının proqnozlaşdırılması məsələləri daha tez həllini
tapır. Bu metod əsasən vergi növləri üzrə vergitutmanın fərqli metodları tətbiq edildiyi hallarda daha
məqsədəmüvafiqdir. Vergi inzibatçılığının belə təşkilinin bəzi çatışmayan cəhətləri vardır. Belə ki,
hər bir vergi növünün səmərəliliyinin ayrılıqda müəyyənləşdirilməsinin mürəkkəbliyi, bəzi hallarda
uçot və nəzarətin təkrarlanması bu prinsipin çatışmayan cəhətləridir. Buda bəzi vergi ödəyicisinin
haqlı narazılığına səbəb olmaqla yanaşı, struktur bölmələri arasında koordinasiyanın zəifliyindən bəzi
ödəyicilərin öz məqsədləri üçün istifadə etmələrinə şərait yaradır.
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İqtisadi ədəbiyyata və dünya təcrübəsinə əsasən hesab etmək olar ki, vergi inzibatçılığının
təkmilləşdirilməsi aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:
- Elektron məlumat bazasından istifadə etməklə yığım xərclərinin azaldılmasına;
- Vergi ödəyicilərinin hüquqları qorunmaqla sahibkarlığın inkişafına və investisiya təşviqinə;
- Vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulan vergi güzəştlərindən istifadə qaydalarının təbliğinə;
- Elektron xidmətlərin tətbiqinə və bəyannamələrin sayının azaldılmasına.
Ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin davamlı inkişaf strategiyasına uyğun
müasir informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin
göstərilməsinə əsaslanmaqla vergi inzibatçılığı möhkəmləndirilmişdir. 12 Sentyabr 2005-ci il tarixli
təsdiq edilmiş proqramda makroiqtisadi sabitlik və iqtisadi artımı təmin etmək məqsədilə vergi
qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi əsas yer tutur (4). Müasir vergi sisteminin əsas
istiqamətlərindən biri vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsidir. Proqrama müvafiq olaraq Vergilər
Nazirliyinin aparatında, həm də yerli vergi orqanlarında əsaslı struktur islahatları aparılmışdır.
Kombinə edilmiş prinsiplər əsasında funksional əsasda fəaliyyət göstərən yeni idarəetmə sistemi
təşkil edilmişdir. Nəticədə mükəmməl nəzarət həyata keçirən inzibatçılıq formalaşmış, vergi
ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında texnoloji baxışdan mükəmməl elektron əlaqələr sistemi
formalaşmışdır. Proqramın icrası ilə əlaqədar olaraq 2008-ci ildə Vergilər Nazirliyinin tərkibində
Apelyasiya Şurası yaradılmışdır. Bu günə qədər şuraya daxil olan müraciətlərin çoxu ödəyicilərin
xeyrinə öz həllini tapmışdır.
Ölkəmizdə vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi prisiplərinə müvafiq olaraq vergi
orqanlarında idarəetmə beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmış, vergilərin könüllü ödənilməsi
sistemi formalaşmış, vergidən yayınma hallarının qarşısının alınması gücləndirilmiş, məcburi ödəmə
sistemi təkmilləşdirilmişdir. Beynəlxalq təşkilatlar vergi inzibatçılığına dair qəbul edilmiş proqramı
və onun icra mexanizmini MDB dövlətləri və inkişaf edən ölkələr üçün nümunəvi proqram kimi
qiymətləndirmişdir. 2008-ci ildə “bir pəncərə” prinsipi əsasında sahibkarlıq subyektlərinin
qeydiyyatının aparılmasına başlanması və ilk dəfə ƏDV inzibatçılığı prosesində vergi nəzarətinin
elektronlaşdırılması beynəlxalq təşkilatlar təfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.
Vergilər Nazirliyi tərəfindən mütəmadi olaraq vergi daxilolmaları təhlil edilməklə vergi şəraiti
qiymətləndirilir. Ödəyicilərin stimullaşdırma qaydaları müəyyənləşdirilir, vergi ehtiyatları qiymətləndirilməklə büdcəyə səfərbər edilməsi təmin edilir. Vergi inzibatçılığı vergi münasibətlərinin
idarə olunması olmaqla planlaşdırma, tənzimləmə və nəzarət metodları ilə həyata keçirilir.
İqtisadiyyatın qloballaşması, kapitalın və əqli mülkiyyət hüququnun sərbəst yerdəyişməsi, elektron
ticarətin tətbiqi, elektron xidmətlərin keniş yayılması vergi orqanlarından ənənəvi inzibatçılılıq
qaydaları ilə yanaşı vergi ödəyicilərinə müasir yanaşma metodlarından istifadəni tələb edir. Müasir
dövrdə dünya təcrübəsinə əsaslanaraq partnyorluq prinsipləri əsasında vergi münasibətlərinin
qurulması, vergi ədəyiciləri ilə olan kargüzarlıq işlərinin tamamilə elektronlaşdırılması, öhdəliklərin
könüllü yerinə yetirilməsi, onların hüquqlarının qorunmasına əsaslanır.
Mütəmadi olaraq vergi qanunvericiliyi təkmilləşdirilməklə ödəyicilərə müxtəlif istiqamətli vergi
güzəştləri tətbiq edilir (5). Eyni zamanda vergi sisteminin strukturunda dəyişikliklər aparılır. Belə ki,
30 noyabr 2018-ci il tarixli “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən məcburi sosial sığorta
haqlarının hesablanması və ödənilməsinə nəzarət vergi orqanlarına həvalə edilmişdir. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 24 iyul 2019-cu il tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Vergilər
Nazirliyinin strukturu kombinə edilmiş prinsiplər əsasında yenidən təşkil edilmişdir.
Ədəbiyyat
1. “Vergilər və vergitutma”, A.F.Musayev, Dərslik, Bakı-2005.
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5. “Kiçik və orta sahibkarlığa dövlətin maliyyə dəstəyinin artırılması”, V.Ə.Məmmədli,
Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunan “Müasir iqtisad
elminin aktual problemləri” mövzusunda respublika elmi praktiki konfransı.
Резюме
Мамедли Вугар Ахмед оглы
Направления совершенствования налогового администрирования
Налоговая администрация это система налоговых органов. Налоговая администрация
представляет собой свод правил налогообложения. Налоговое администрирование основано
на ряде принципов. Налоговая администрация в нашей стране постоянно совершенствуется.
Автором показаны принципы и направления совершенствования налогового администрирования. Особенно электронные услуги показанные налогоплательщикам, были почеркнуты в качестве основного направления.
Summary
Mammadli Vugar Ahmad
Tax administration is a system of tax authorities. Tax administration is a set of rules for taxation.
Tax administration is based on a number of principles. The tax administration in our country is
constantly improving. The author sets out the principles and directions for improving tax
administration. Electronic services, especially for taxpayers, have been mentioned as the main focus.
Məmmədli Yeganə Zakir qızı
Mingəçevir Dövlət Universiteti
AQRAR SAHƏNİN MODERNLƏŞDİRİLMƏSİ SƏVİYYƏSİ
Açar sözlər: modernləşdirmə, aqrar sahə, investiyiya, rəqabət səviyyəsi, rəqabət qabiliyyətinin
yüksəldilməsi, elmi-texniki potensial, maddi-texniki təminat, yeni texnologiyalar
Ключевые слова: модернизация, аграрный сектор, инвестиции, уровень конкурентоспособности, конкурентоспособность, научно-технический потенциал, логистика, новые технологии
Keywords: modernization, agricultural sector, investments, competitiveness level,
competitiveness, scientific and technical potential, logistics, new technologies
Modernləşdirmə - ənənəvi qapalı cəmiyyətdən “müasir açıq cəmiyyətə” aparan sənayeləşmə,
urbanizasiya, kadr hazırlığının müasir sisteminin, müstəqil siyasət hakimiyyətin yaradılması, məkan
və sosial mobilliyin artırılması və s. başa düşülür. Müasir iqtisadçı alimlər modernləşməni müxtəlif
formada izah edirlər, ən ümumi şəkildə modernləşmə ənənəvi cəmiyyətin iri maşınlı istehsala
keçididir. Buna misal olaraq Cənubi Koreya, Çin, Yaponiya və s. ölkələrə dair müasir təcrübə göstərir
ki, modernləşmə prosesi zamanı milli iqtisadiyyatda və cəmiyyətdə bir sıra dəyişikliklər baş verə bilər
ki, bunlar da özünü müxtəlif istiqamətlərdə göstərir. [6, səh.15]
Modernləşdirmə aqrar istehsalın artırılmasında rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinə nail
olmaq üçün bir vasitə, həmçinin, əhalinin rifah halının inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə yüksəldilməsi
məqsədinə xidmət etməlidir. Azərbaycanda əmtəə istehsalçılarının bir çoxu rəqabət qabiliyyətli
olmadığına görə modernləşməyə tələbat yüksəkdir. Əhalinin alıcılıq qabiliyyəti artdıqca bu, daha
aydın hiss edilir. Bu özünü son illərdə yaxın və uzaq ölkələrdən idxalın artmasında da göstərir. Dünya
ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, daxili və beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinə malik məhsul istehsal
edilməsi yeni texnologiyanın genişmiqyaslı tətbiqini tələb edir. Aqrar sahənin sürətlə
modernləşdirilməsi zərurəti Azərbaycanda məhz bu amildən irəli gəlir.
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Araşdırmalar göstərir ki, çağdaş dövrün şərtlərinə uyğun iqtisadi proseslərin modernləşdirilməsinin əsasında, ilk növbədə rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi dayanır. Bu məqsədlə
ölkədə elmtutumlu və yüksək texnologiyalı, rəqabətədavalı və ixracyönümlü, dünya standartlarına
cavab verən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal olunması, zəruri dövlət dəstəyi tədbirlərinin
genişləndirilməsi, aqrar sənaye kompleksində dövlət tənzimlənməsi siteminin təkmilləşdirilməsi,
investisiya mənbələri və resurslardan tam səmərəli istifadənin təmin edilməsi, təbii sərvətlərin və
əmək resurslarının səfərbər edilməsi, ölkədə innovasiya siyasətinin gücləndirilməsi və. tədbirləri
həyata keçirməklə aqrar sahənin dayanıqlı, intensiv inkişafına nail olmaqdır.
Müşahidələr göstərir ki, yeni iqtisadi münasibətlər şəraitində aqrar iqtisadiyyatın səmərəli,
əhalinin isə kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarına getdikcə artan tələblərinin ən dolğun şəkildə
ödənilməsinə yönəldilmiş yeni forma və metodlarının geniş miqyasda tətbiqi üçün real zəmin
yaranmışdır. Bu, həm sırf iqtisadi, həm də sosial, yaxud sosial-psixoloji xarakterli prinsipial
dəyişikliklərlə müşayiət olunur.
Aqrar sahənin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsində də modernləşdirmə prosesinin rolu
böyükdür. Çünki, elmi-texniki tərəqqi və yeniləşmə meylləri əsasında iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələrində baş verən mütərəqqi dəyişikliklər – rəqabət səviyyəsinin də yüksəlməsinə səbəb olur.
Qeyd etmək lazımdır ki, son illərdə Azərbaycanda rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatın formalaşması və
bütövlükdə bu sahənin modernləşməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilməkdədəir.
Aqrar sahədə istehsal, emal, texnoloji və sosial inkişaf barədə işlənib hazırlanmış strateji
proqramların seçilməsi, onların həyata keçirilməsində səmərəli üsulların tətbiq olunması, göstərilən
istiqamətdə çevik texnologiyaların tətbiqinin sürətləndirilməsi, əsas xammalın əldə edilməsində
uzunmüddətli təminatın əldə olunması və digər məsələlər onun modern inkişafı məsələlərini müəyyən
edən əsas amillər kimi qəbul edilir. Bu strateji məqamlara nail olunması isə təbii, əmək, texniki və
texnoloji ehtiyatlardan bazarın tələblərinə uyğun maksimum, səmərəli istifadəni tələb edir. Eyni
zamanda aqrar lizinq, sığorta, informasiya xidmətləri şəbəkəsinin genişləndirilməsi istiqamətində
tədbirlər toplusunun artırılması, maliyyə-bank sistemində sağlam rəqabət mühitinin gücləndirilməsi,
buna bənzər digər anoloji tədbirlərin həyata keçirilməsi də nəzərdə tutulan istiqamətdə böyük rol
oynayır. [6, səh.30]
Kənd təsərrüfatı maliyyə resurslarına daha çox ehtiyacı olan iqtisadi sahələrdən biridir. İstehsalın
mövsümi xarakteri, istehsal müddəti ilə satış müddətinin bir-birinə uyğun gəlməməsi, istehsalın
texnoloji amillərdən daha çox təbii amillərdən asılı olması və digər spesifik xüsusiyyətlər – aqrar
sahənin maliyyə resurslarına ehtiyacını daha çox şərtləndirir. Başqa istehsal sahələrindən fərqli
olaraq, kənd təsərrüfatı dövlətin maliyyə dəstəyi olmadan kifayət qədər səmərəli fəaliyyət göstərmək
imkanına malik deyildir. Əksər kənd təsərrüfatı məhsullarına çəkilən xərclər, adətən bu məhsulların
satışından daxil olan vəsaitlərdən yüksək olur. Həmin səbəbdən də inkişaf etmiş ölkələrdə kənd
təsərrüfatı istehsalçılarının gəlirlərini tənzimləmək məqsədilə, dövlət müxtəlif dotasiya və
subsidiyalar ödəyir.
Aparılan araşdırmalar göstərir ki, ayrı-ayrı ölkələrdə özünütəminat səviyyəsinin yüksəlməsi ərzaq məhsulları sferasına idxaldan asılılığın aşağı düşməsinə, kənd təsərrüfatı və emal sənayesinin
aqrar sektorun alternativ ixrac potensialı kimi çıxış etməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Odur
ki aqrar sahədə alternativ ixrac potensialının formalaşdırılmasına, xüsusilə də yerli ərzaq məhsulları
ilə özünütəminat səviyyəsinin yüksəldilməsdinə xüsusi diqqət yetirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Göstərilənlər baxımından, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı istiqamətində rəqabət qabiliyyətinin
yüksəldilməsinin prioritet istiqamətlərinə aşağıdakıları şamil etmək olar:
– məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi;
– kənd təsərrüfatı məhsullarının səviyyəsinin artırılması, elmi-texniki tərəqqinin ən yeni
nailiyyətlərinin istehsalda tətbiqinin gücləndirilməsi;
– emal sənayesinin texnoloji baxımdan modernləşdirilməsi;
– kənd təsərrüfatı məhsullarının ticarətinin genişləndirilməsi istiqamətində, xüsusilə sərhədyanı
ərazilərdə sərbəst ticarət zonalarının yaradılması;
– aqrar sahənin investisiya cəlbediciliyinin daha da yüksəldilməsi;
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– kənd təsərrüfatı məhsullarının təminatlı və etibarlı qiymətlərinin formalaşdırılması və s.
Məlumdur ki, əvvəlki illərdə bir sıra kənd təsərrüfatı məhsullarını idxal edən ölkəmiz, indi əksinə
olaraq, dünya bazarlarına öz keyfiyyətli və rəqbətqabiliyyətli məhsulları ilə çıxır. Təbii ki, bu proses
məhsul istehsalının intensiv artımı nəticəsində mümkün olmuşdur. Dövlətimizin aqrar sahəyə diqqət
və qayğısının güclənməsi, həyata keçirilən tədbirlərə modern yanaşma, həmçinin kənd təsərrüfatı
istehsalçılarına göstərilən güzəştli yardımların miqdarının artması kimi tədbirlər, bu sahədə inkişaf
tempinə mühüm stimul verməkdədir.
Beləliklə, növbəti illərdə torpaq bazarı inkişaf etdirilməli, fermerlərin könüllülük əsasında birgə
təsərrüfatçılıq ənənələrinin formalaşması təşviq olunmalı, meliorasiya və irriqasiya tədbirləri daha da
gücləndirilməli, suvarılan əkin sahələrinin şoranlaşmasının qarşısının alınması və münbitliyinin
artırılması istiqamətində tədbirlər gücləndirilməlidir. Ölkədə ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq
məhsullarının istehsalı stimullaşdırılmalı, tingçilik, toxumçuluq, damazlıq işlərinin, mal-qaranın cins
tərkibinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilməlidir.
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Резюме
Мамедли Егана Закир кызы
Уровень модернзации аграрного сектора
В современных условиях уровень модернизации аграрного сектора имеет большое
значение. Исследования показали, что развитие аграрного сектора в условиях современной
конкуренции и его модернизация по всем направлениям очень важны для приведения его в
соответствие с мировыми стандартами. Инвестиции играют важную роль в модернизации
аграрного сектора. В связи с этим существует необходимость в большей внутренней
поддержке как внутренних, так и иностранных инвестиций, целенаправленном размещении
этих регионов и модернизации аграрного сектора.
Summary
Mamedli Yegane Zakir
The level of modernization of the agricultural sector
In modern conditions, the level of modernization of the agricultural sector is of great
importance. Studies have shown that the development of the agricultural sector in the face of modern
competition and its modernization in all areas are very important to bring it in line with international
standards. Investments play an important role in the modernization of the agricultural sector. In this
regard, there is a need for greater domestic support for both domestic and foreign investment, the
targeted deployment of these regions and the modernization of the agricultural sector.
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Məmmədov Saqib Yaşar oğlu
Mingəçevir Dövlət Universiteti
YERLİ ƏRAZİLƏRİN SOSİAL – İQTİSADİ İNKİŞAFINDA BƏLƏDİYYƏLƏRİN ROLU
Açar sözlər: bələdiyyə, bələdiyyə büdcəsi, bələdiyyə müəssisəsi, yerli özünüidarəetmə,
bələdiyyə mülkiyyəti
Ключевые слова: муниципальная власть, местные финансы, муниципальный бюджет
Key words: municipality, local self-government, municipal budget, local development,
municipal finance
Yerli özünüidarəetmə qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq, yerli ehtiyyat mənbələrindən istifadə
kimi funksiyaları özündə cəmləşdirir. Bələdiyyə orqanları hakimiyyət institutu sayılmaqla, müəyyən
sosial mühit çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Məhz bu səbəbdən bələdiyyələr öz ərazilərində istehsal
münasibətləri və təsərrüfat maraqlarını nəzərə almalıdırlar. Sosial-iqtisadi sahədə bələdiyyələrin
qarşısında iki əsas məsələ durur: iqtisadi inkişafın təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər və yerli əhali üçün
həyati vacib olan sosial–mədəni, kommunal-məişət və s. xidmətlərə olan təlabatın ödənilməsi.
“Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda göstərilir ki,
bələdiyyələr yerli sosial müdafiə və sosial inkişaf proqramları hazırlaya və reallaşdıra bilərlər.[1]
Yerli sosial müdafiə və sosial inkişaf proqramlarının qəbulu və həyata keçirilməsində əsas məqsəd
dövlətin reallaşdırdığı sosial inkişaf proqramlarında nəzərdə tutulmayan və ya onlara əlavə olaraq
yerli əhəmiyyətli sosial inkişaf məsələlərini həll etməkdir. Bazar münasibətlərinin inkişaf etdiyi bir
şəraitdə yeni iş yerləri yaratmağın, sərbəst əmək ehtiyatlarının istehsal və xidmət sahələrinə cəlb
etməyin innovativ imkanlarından istifadə olunmalıdır. Bələdiyyələr öz mülkiyyəti və büdcəsindən
istifadə etməklə sahibkar təşəbbüskarlığının stimullaşdırılmasına, kiçik müəssisələrin və fermer
təsərrüfatlarının inkişafina dəstək ola bilərlər. Bu isə yeni iş yerlərinin açılması və məşğulluqda olan
gərginliyin azalması deməkdir. Bundan başqa, bələdiyyələr müvəqqəti və mövsümi işlərin
görülməsinə də yerli işsizləri cəlb edə bilər. Bunun üçün bələdiyyələrdə «ev xidməti» qulluğunun
yaradılması vacib sayılmalıdır. «Ev xidməti» qulluğunun əməkdaşları kimsəsizlərə, xəstələrə,
qocalara və başqa şəxslərə müqavilə əsasında yemək hazırlama, evləri təmizləmə, gəzintiyə çıxarma,
bazarlıqetmə və digər iş və xidmətləri göstərə bilərlər. Bələdiyyələrdə ev xidmətinin yaradılması yerli
əhaliyə əlavə iş yerləri verməklə bərabər sosial cəhətdən zəif sayılan əhali təbəqəsinin güzəranının
yaxşılaşdırılmasına xidmət göstərir. Bundan başqa, bələdiyyələr müvəqqəti olaraq işsizləri
yarmarkaların təşkilinə, mərasim xidmətlərinin görülməsinə, tarixi və mədəniyyət abidələrinin
saxlanmasına, müxtəlif cür sərgi və yarışların təşkilinə, ekoloji proqramların həyata keçirilməsinə,
məişət tullantılarının toplanması və emalına, bələdiyyə ərazisinin yaşıllaşdırılması və
abadlaşdırılmasına cəlb edə bilər [2,səh 241-243].
Türkiyədə “Bələdiyyələrin sosial təsisləri” deyilən xüsusi obyektlər (restoranlar) fəaliyyət
göstərir. Tamamilə milli adət-ənənəyə uyğun, yüksək qonaqpərvərliklə fəaliyyət göstərən bu
qurumlar bütün təbəqələrdən olan əhali üçün əlverişli qiymətlərlə xidmət göstərir. Təcrübəyə uyğun
olaraq bizim ölkəmizin də müxtəlif regionlarında bələdiyyələrin nəzdində adı çəkilən sosial
obyektlərin fəaliyyətinin təşkili məqsədəuyğun olardı. Belə olan halda həm əhalinin aztəminatlı və
orta təbəqəsinin turizmdə iştirakına şərait yaradılar, həm də bu müəssisələr həmin ərazidə qiymətlərin
tənzimlənməsində müəyyən rol oynaya bilər. Digər tərəfdən bu regional inkişafa müsbət təsir edər
və bütün bu proseslərdə bələdiyyələrin fəaliyyətini gücləndirməyə imkan verər. Hər bir regionda
əhalinin məşğulluq səviyyəsinin artırılmasına aşağıdakı tədbirlər müsbət təsir göstərə bilər:
- bələdiyyələrin nəzdində ictimai işlər təsisatlarının yaradılması;
- təkrar məşğulluğun tənzimlənməsi;
- məşğulluğun çevik formalarından istifadə edilməsi;
- işsizlərin yeni ixtisaslar qazanmasının həvəsləndirilməsi;
- yerlərdə qədim sənət növlərini inkişaf etdirən kiçik biznes strukturlarının yaradılması.
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Azərbaycanda son rəsmi məlumata əsasən 1607 bələdiyyə var və kifayət qədər böyük rəqəmdir.
Bələdiyyələr iri şəhərlərdən, qəsəbə və ucqar kəndlərə qədər ölkənin bütün ərazisini əhatə edirlər.
Sənayeləşən şəhərlərdən, kənd təsərrüfatı, turizm və digər sahələr üzrə Azərbaycanın bütün
coğrafiyasını əhatə edən 1607 təşkilatlanmış qurum və yaxud şirkət kimi təsəvvür etsək
bələdiyyələrin hansı dərəcədə əhəmiyyətə malik olmasının şahidi olarıq. Qısacası iqtisadiyyatın
bütün sektorları üzrə bələdiyyə müəssisələrinin qurulması mümkündür. Bələdiyyə müəssisələrinin
yaradılması yeni iş yerlərinin açılması, əhalinin sosial rifahının düzəlməsi, iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsi, regionların dirçəlməsi, yoxsulluğun azadılması, idxalın azalması və ixracın artması
deməkdir[ 3].
Bələdiyyələrin bu qədər geniş imkan və resurslara malik olmalarına baxmayaraq maliyyə
imkanlarının zəif olması və biznes təcrübələrinin olmaması bələdiyyə müəssisələrinin yaradılmasına
və iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmalarına imkan vermir. Bu səbəbdən bələdiyyələr iqtisadi fəaliyyətə
başlamazdan əvvəl üç əsas problem həll edilməlidir:
1. Maliyyə mənbələrinin əldə edilməsi.
2. Hansı sahələrə investisiya qoyulmasının müəyyənləşdirilməsi.
3. Bələdiyyə nümayəndələrinə biznes təlimlərinin keçirilməsi.
Hazırki maliyyə vəziyyətlərinə görə bələdiyyələrin öz gücləri hesabına iqtisadi fəaliyyətlə
məşğul olmaları mümkün olmadığından dövlət dəstəyinə ehtiyacları vardır və bu problem kredit və
qrantlar yolu ilə həll edilə bilər [4].
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Pезюме
Мамедов Сагиб Яшар оглы
Роль муниципалитетов в экономическом развитии местных территорий
Муниципалитеты сталкиваются с определенными проблемами в социально-экономической сфере. Муниципалитеты могут разрабатывать и осуществлять местные
программы социальной защиты и социального развития. Они должны учитывать производственные отношения и экономические интересы на своих территориях. Таким образом,
используя возможностей местного бюджета можно стимулировать предпринимательство. Это
может привести к созданию новых рабочих мест и увеличению занятости.
Summary
Mammadov Sagib Yashar
The role of munıcıpalıtıes ın the socıal-economıc development of local areas
Municipalities operate in certain social condition.That is why they should take into account
product of relations in their own territory. Municipalities have great potential for doing great projects
and development. But they do not have enough financial reserves. For example if they have own
enterprises it can help to increase revenues and reduce unemployment rate in that region.
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KLASTER İNSTİTUTUNUN İQTİSADİ SİSTEMƏ DAXİL EDİLMƏSİNİN STRATEJİ
ASPEKTLƏRİ
Açarsözlər: klaster institutu, iqtisadi sistem, klasterlərin strateji əhəmiyyəti, iqtisadi sistemin
inkişaf problemləri, klaster institutunun strateji aspektləri
Ключевые слова: институт кластера, экономическая система, стратегическая
важность кластеров, проблемы развития экономической системы, стратегические аспекты
института кластера
Keywords: institute of a cluster, economic system, strategic importance of clusters, problems of
development of an economic system, strategic aspects of institute of a cluster
Müasir dövrdə milli iqtisadiyyatın strukturunun genişləndirilməsi və qlobal iqtisadi çağırışlara
uyğun olaraq təkmilləşdirilməsi yeni iqtisadi mexanizmlərin hazırlanaraq iqtisadi sistemə daxil
dilməsini şərtləndirir. Bir çox dünya ölkələrində, xüsusilə dünyanın iqtisadi və texnologiyalar
cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrində bu kimi məqsədlər üçün klasterlərdən geniş istifadə diqqət çəkir.
Bundan əlavə, klasterdə yer almış investisiya və digər maliyyə fondları investisiya layihələrinin qarşılıqlı
şəkildə baxılması, əsaslandırılması və risklərin əsasən daha səmərəli idarə edilməsi mexanizmlərinin
formalaşdırılmasına nail olmaq üçün əlverişli şərait formalaşdırır (4, səh. 91). Eyni zamanda, klasterlər
vasitəsilə milli iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin modernləşdirilməsi, yeni texnologiyaların tətbiqinin
təşkili prioritetlərində də fəal istifadə üzrə dünya təcrübəsi mövcuddur. Buna görə də, klasterlərdən fəal
istifadə olunması və klaster institutunun inkişaf etdirilməsi strateji əhəmiyyət kəsb edir (1, səh 157).
Qeyd edək ki, klaster praktiki fəaliyyət proseslərində innovativ bir sistem kimi fəaliyyət göstərir, yəni
bir tərəfdən elmi-texniki yenilikləri istehsala tətbiq etmək istəyən elm və təhsil müəssisələrinin maraqları
yerinə yetirilirsə, digər tərəfdən istehsal proseslərində yeni məhsulun yaranması və istehsalı mümkün olur,
biliklər, ideyalar, təşəbbüslər rəqabətqabiliyyətli mal və məhsullara çevrilir. Klasterlərdə intellektual
mülkiyyətin qorunması sisteminin güclü olması və dövlətlər tərəfindən bu kimi iqtisadi fəaliyyət
məkanlarına vergi güzəştlərinin tətbiq olunması müsbət nəticələrə səbəb olur. Klasterlərin səmərəli olması
və iqtisadi inkişaf proseslərinə əlavə stimulların verməsi üçün onların təşkili metodologiyasının və strateji
yanaşmaların optimal seçilməsi və müəyyənləşdirilməsi kifayət qədər aktuallıq tələb edir. Bunlarla
yanaşı, fəaliyyət göstərdiyi ərazidə cəmləşmiş təbii resurslardan, eyni zamanda iqtisadi resurslardan
səmərəli istifadənin təmin edilməsi, işçi qüvvəsindən və əmək ehtiyatlarından istifadəyə münbit şəraitin
yaradılması və geniş çeşiddə sənaye məhsullarının istehsal edilməsi - klasterlərin qarşısında duran strateji
vəzifələr kimi xarakterizə olunurlar. Bu keyfiyyətlərlə və funksiyalarla bərabər regionlarda fəaliyyət
göstərən klasterlər daha çox multiplikativ səmərə verirlər və regionların iqtisadi fəallığının artırlmasında
strateji əhəmiyyət daşıyırlar (3 səh. 17). Belə ki, klasterlərinin əsas xüsusiyyətləri - klaster iştirakçılarının
ümumi oxşar maraqlarının olması və istehsal olunan məhsulların çeşidinin bir-birindən çox da
fərqlənməməsi ilə əlaqəlidir, klasterlər çoxlu sayda funksiyaları yerinə yetirirlər (2, səh. 74).
Azərbaycanda klaster institutunun iqtisadi sistemə daxil edilməsi prosesləri hələ ki,
başlamamışdır. Amma, artıq bu tip iqtisadi mexanizmlər, o cümlədən, texnoparklar, sənaye parkları,
sənaye məhəllələri, aqroparklar və xüsusi iqtiusadi zonalar yaradılmaqdadır, artıq onlarla bu kimi
qurumlar fəalliyyət göstərirlər. Klaster institutunun qanunvericilik bazası da formalaşdırılmamışdır.
Bu baxımdan, ölkəmizdə klasterlərin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində sitemli
tədbirlərin görülməsi sürətləndirilməlidir. Metallurgiya sənayesində iri klaster kompleksinin
yaradılması barəsində informasiyalar diqqət çəkmişdir, amma hələ ki, bu istiqamətdə görülən işlər
intensiv xarakter almamışdır. Bu amillər və yanaşmalar əsas götürülməklə, yaxın illərə klaster
instititunun inkişaf etdirilməsi istiqamətində daha çox işlər görülməli və bu tədbirlərin reallaşdırılması prosesləri intensivləşdirilməlidir. Bunun üçün, bir qrup məsələlərə daha çox önəmin
verilməsi vacib şərt kimi diqqət çəkir.
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 ölkənin müxtəlif iqtisadiyyat sahələrində klaster institunun formalaşdırılması və
çoxfunksiyalı klasterlərin yaradılması, onların fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi prosesləri
sürətləndirilməli və bu istiqamətlərdə kompleks fəaliyyət strategiyası hazırlanmalıdır;
 klaster institutunun inkişaf proseslərini daha çevik və intensiv surətdə modelləşdirməklə,
ölkəmizdə regionların təbii ehtiyatlarından, həmçinin əmək resurslarından, iqtisadi inkişaf
potensialından daha səmərəli istifadə edilməsini təmin etmək və insan potensialından istifadənin
modelləşdirilməsi üçün əlverişli mühit formalaşdırmaq imkanları yaratmaq olar;
 klasterlərdən istifadənin faydalılıq əmsalının artırılması istiqamətində strateji hədəflər və
prioritetlər müasir dövrün tələbləri baxımından kompleks və sistemli şəkildə müəyyənləşdirilməlidir;
 yaxın perspektivdə klasterlərin daha çevik təşkili və fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi üzrə
konseptual əsaslı tədbirlər reallaşdırılmalı və ölkənin milli iqtisadi sisteminə klaster institutunundaxil
edilməsi məsələləri sürətləndirilməlidir.
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Резюме
Мусаева Севда Фарадж кызы
Стратегические аспекты введения института кластера в экономическую систему
В статье исследованыстратегические аспекты введения института кластера в
экономическую систему. С этой целью раскрыта сущность функций института кластера и его
роль в экономической системе. Обоснована важность усиления законодательной базы по
формированию и созданию института кластера и кластеров в Азербайджане. Подготовлены
рекомендации и даны предложения по ускорению стратегических аспектов введения
института кластера в экономическую систему.
Summary
Musayeva Sevda Faraj
Strategic aspects of introduction of an instituteof a cluster to an economic system
Strategic aspects of introduction of an institute of a cluster to an economic system are
investigated in the article. The essence of functions of an institute of a cluster and its role in an
economic system is analyzed for this purpose. Importance of strengthening of the legislative base on
formation and creation of institute of a cluster and clusters in Azerbaijan is improved too.
Recommendations and offers on acceleration of strategic aspects of introduction of an instituteof a
cluster to an economic system are givenin the end of the article.
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STRATEJİ YOL XƏRİTƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ TEXNOPARKLARDAN İSTİFADƏNİN
SƏMƏRƏLİLİYİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ
Açar sözlər: strateji yol xəritəsi, texnoparklar, texnopakların iqtisadiyyatda rolu, texnoparkların
səmərəlilik strategiyası, texnoparklardan istifadənin modelləşdirilməsi, texnoparklardan istifadənin
səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri
Ключевые слова: стратегические дорожные карты, технопарки, роль технопарков в
экономике, стратегия эффективности технопарков, моделирование использования
технопарков, направления повышения эффективности использования технопарков
Key words: strategic road maps, technology parks, a role of technology parks in economy, the
strategy of efficiency of technology parks, modeling of use of technology parks, a directions of
increase in efficiency of use of technology parks
Son illərdə ölkəmzidə iqtisadi inkişaf proseslərinin qlobal təsirdən yaranan vəziyyətə uyğun
şəkildə təkmilləşdirilmək və yeniləmək kimi mürəkkəb vəzifələrin öhdəsindən gəlmək istiqamətində
sistemli işlər aparılır. İqtisadiyaytın strukturu yenilənir və təkmilləşdirilir, eyni zamanda dünya
təcrübəsidə səmərəliliyi ilə diqqət çəkən iqtisadi mexanizmlərin tətbiqi məsələlərinə də ciddi önəm
verilməkdədir. Bunlarla bağlı olaraq, konseptual yanaşmalar və strateji hədəflər əsas etibarı ilə strateji
yol xəritələrində verilmişdir. Bu strateji sənədlərdə diqqət çəkən məqamlardan biri də iqtisadiyyatın
innovasiyalaşdırılması və yüksək texnologiyaların tətbiqinin sürətləndirilməsi ilə bağlıdır. Ölkə
Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasında
telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə milli
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində innovatik yanaşmaların təmin edilməsi ilə bağlı strateji hədəflər
müəyyənləşdirilmişdir (1). Bu istiqamətlərdə qarşıdan duran vəzifələrin öhdəsindən gəlmək üçün
yüksək texnologiyaların və innovasiyaların işlənməsi və tətbiqində səmərəliliyi ilə fərqlənən iqtisadi
mexanizmlərə və institutlara önəm verilməsi vacibdir. Belə iqtisadi mexanizmlərdən biri də
texnoparklardır.
Texnoparkların çoxfunksiyalı xüsusiyyətlərindən istifadə etməklə, qlobal şəraitdə ortaya çıxan
yeni çağırışlara uyğun şəkildə iqtisadiyyatın modernizasiyasının sürətləndirilməsi mümkündür. Belə
ki, texnoparklar çoxlu sayda istehsalçıları, investorları və digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərən
subyektləri özündə cəmləşdirməklə məhsuldar bir məkan formalaşdırır. Eyni zamanda, texnoparklara
dövlət tərəfindən dəstək mexanizmlərin olması onların səmərəliliyini yüksəldir. Texnoparklarda
elmi-texniki yeniliklərdən istifadə etməklə, biznes layihələrinin cəlbediciliyi daha da artırılır. İdeyalar
və təşəbbüslər adaptiv proseslərdən keçərək istehsala tətbiq olunur (6, səh. 19). Dünyanın ən çox və
güclü inkişafa malik texnoparkları ABŞ-da yerləşir və bu texnoparklarda yüksək texnologiyalar əsaslı
məhsullar istehsal olunur. Texnoparklar innovasiyaların yayılmasında və innovasiya potensialından
istifadə olunmasında mürəkkəb funksiyaları yerinə yetirirlər. İnnovasiya prosesi innovasiyanın
işlənməsi və tətbiqi ilə, bazarda yeni məhsulun, xidmətin ilkin yaranması, yaxud yeni texnologiyanın
layihə gücünə çatdırılması ilə başa çatır. Bu proses tətbiqdən sonra da davam edir, çünkü yeniliyin
getdikcə yayılması ilə təkmilləşir, daha səmərəli olur, yeni istehlakçı xüsusiyyətləri qazanır ( 3, s.11).
Bu proseslərin təşkilində texnoparkarda cəmlənmiş güclü maddi-texniki baza və müfaviq
infrastruktur obyektləri həlledici əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, innovasiyaların tətbiqi və onun
yayılması, ümumilikdə bu proseslər üzrə vahid tsiklin reallaşdırılmasında texnoparklar daha cəlbedici
və səmərəli fəaliyyət məkanı kimi diqqət çəkirlər (2). Çox hallarda isə şirkət və kompaniyaların,
müəssisələrin gücü bu məsələlər üçün yetərli olmur, belə ki, bir tərəfdən, ölkədə innovasiya və
texnologiyalar bazarı inkişaf etməlidir, başqa tərəfdən isə, yeni yaradılan innovatik məhsullara tələbat
və sifariş olmalıdır. Məhz bu amillər səbəbindən hazırda dünyanın əksər ölkələrində innovatik
inkişafın sistemli şəkildə təmin edilməsi mümkün olmamışdır (5). Dünyada çoxlu sayda texnoparklar,
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o cümlədən, bu qəbildən olan digər cəlbedici iqtisadi mexanizmlər - sərbəst iqtisadi zonalar, xüsusi
iqtisadi zonalar, texnopolislər, sənaye parkları, sənaye zonaları, sənaye məhəllələri, klasterlər, yüksək
texnologiyalar və innovasiyalar zonaları yaradılmasına baxmayaraq, bu qurumların əhəmiyyətli bir
hissəsi səmərəli fəaliyyət göstərə bilməmişlər (9). Texnoparklarda istehsalın inkişaf etdirilməsi,
bununla əlaqədar səmərəli fəaliyyət sahələrinin formalaşdırılması, innovasiyaların işlənməsi,
yayılması və tətbiqinin təmin edilməsi, bu məqsədlə həmin sahələrə yerli və xarici investorların
cəlbedilməsi potensialları xeyli yüksəkdir. Düzdür, bu istiqamətdə fəaliyyət ölkəmiz üçün yenidir,
amma digər tərəfdən onların fəaliyyəti milli iqtisadiyyatın innovasiyalaşdırılması istiqamətində daha
təsirli nəticələrə gətirib çıxara bilər (7).
Son 10 il ərzində ölkəmizdə iqtisadi sistemin yenilənməsi və onun strukturunun
təkmilləşdirilməsində, innovatik inkişafın genişləndirilməsində texnoparklardan istifadəyə üstünlük
verilməkdədir. Artıq bu istiqamətdə davamlı tədbirlər görülməkdədir və ölkənin ilk iri texnoloji parkı
- Sumqayıt Texnologiyalar Parkı 2009-cu ildən fəaliyyət göstərir (4). Bu Parkda yüksək
texnologiyalar əsasında çoxlu çeşiddə rəqabətqabiliyyətli sənaye məhsulları, əsasən, elektrotexnika
məmulatları və elektrik kabelləri istehsal olunur. Burada istehsal olunan innovatik məhsullar yerli
bazarın tələbatını ödəməklə yanaşı, artıq ixrac edilməkdədir. Digər texnopark - Yüksək
Texnologiyalar Parkı Pirallahıda yaradılır və bu texnoparkın bir neçə müəssisəinin tikintisi sürətlə
davam etməkdədir. Şübhəsiz, bu proseslərin təşkilinə dövlət dəstəyi olmasaydı, bunlara nail olmaq
qeyri-mümkün idi. Dövlət tərəfindən bu texnoparkın rezidentləri 7 illik müddətinə vergilərdən və
gömrük rüsumlarından azaddırlar. Başqa bir amil, texnoparklar şəbəkəsinin ölkə regionlarını da əhatə
etməsi hesabına mövcud resurslardan daha səmərəli və məhsuldar istifadənin təmin edilməsi ilə
bağlıdır. Regionlarda yaradılan texnoparklar iş yerləri yaratmaqla bərabər, bu regionlardakı təbii və
iqtisadi resurslardan səmərəli istifadə olunmasına əlavə stimullar formalaşdırır və buraya müasir
texnologiyaların gətirilməsi funksiyasını yerinə yetirir (8).
Qeyd edək ki, texnoparklarda istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi və bununla bağlı strateji
hədəflərə çatmaqda texnoparkların çoxfunksiyalılıq xüsusiyyətlərinə ciddi önəm verilməkdədir.
Hazırda iqtisadiyyatın innovasiyalaşdırılmasında texnoparkların rolunun artırılması istiqamətində
daha çox işlər görülməkdədir. Strateji yol xəritələrinin icra proseslərinin daha intensiv mərhələyə
keçməsi ilə əlaqədar olaraq, texnoparklardan istifadənin səmərəliliyinin artırılması üçün yeni
imkanlar və potensial formalaşmışdır. Bu məsələlərin kompleks və sistemli şəkildə həll olunması
vacib xaraktert daşıyır. Belə ki, ölkənin müxtəlif iqtisadiyyat sahələrində, o cümlədən sənaye sektoru
sahələrində texnoparklardan istifadənin səmərəliliyi artırılması yolu ilə, milli iqtisadiyyatın
strukturunun genişləndirilməsi və rəqabətqabiliyyətli məhsulların həcminin artırılması istiqamətində
müsbət nəticələr əldə edilməsi üçün əlverişli yaranmışdır. Bu imkanlardan istifadə etməklə,
iqtisadiyyatın qlobal təsir dairəsində dayanıqlılığının təmin olunması və iqtisadi prioritetlərin
reallaşdırılması baxımından daha çox işlərin görülməsi mümkündür. Eyni zamanda, texnoparklar
şəbəkəsinin inkişaf etdirilməsi hesabına milli iqtisadiyyatın yeni məhsuldar artım mənbələrinin
formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi potensialını gücləndirmək olar. Yeni texnoparkların
yaradılması, bu texnoparklarda müasir texnologiyalar əsaslı müəssisələrin təşkili, investorların bu
sahələrə maraq göstərməsi və yaradılmış texnoparklarda dövlət dəstəyinin yüksək olması amillərini
nəzərə alsaq, yaxın illərdə ölkəmizdə texnoparklardan istifadənin səmərəliliyinin təmin edilməsi ilə
milli iqtisadiyyatın strukturunun yenilənməsinə və onun innovasiyalaşdırılmasına ciddi təkan
veriləcək, yeni innovasiyaların işlənilməsi və tətbiqi üçün əlverişli şərait yaranacaq, başlıcası isə
rəqabətqabiliyyətli və ixracyönlü məhsulların həcmi artacaqdır.
İqrisadi inkişaf prioritetlərinin və strateji yol xəritələri kontekstində strateji hədəflərin daha
sistemli və ardıcıl şəkildə reallaşdırılması və bu tədbirlərdə texnoparklardan istifadənin
səmərəliliyinin artırılması üçün bir qrup tədbirlərin həyata keçirilməsi müəyyən səmərə verə bilərdi:
- əsas etibarı ilə ölkə iqtisadiyyatının strateji hədəfləri nəzərə alınmaqla, texnopark institutunun
mövcud mexanizmlərinin və fəaliyyət prinsiplərinin dünya təcrübəsi səviyyəsində formalaşdırılması
və inkişaf etdirilməsi təmin olunmalıdır;
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- ölkədə iqtisadiyyatın diversifikasiyalaşdırılması və məhsul istehsalının artırılması üzrə strateji
hədəflərin reallaşdırılmasında texnoparklardan istifadə imkanları obyektiv araşdırılmalı və
qiymətləndirilməlidir;
- texnopark institutunun ölkənin iqtisadi sisteminə daha uğurlu şəkildə inteqrasiya etməsi və
onun inkişafının intensivləşdirilməsi tədbirləri görülməlidir.
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Резюме
Махмудов Алигейдар Эльдар оглы
Направления повышения эффективности использования технопарков в рамках
стратегических дорожных карт
В статье исследованы направления повышения эффективности использования
технопарков в рамках стратегических дорожных карт. С этой целью анализирована роль и
сущность института технопарков в реализации стратегических целей и задач в контексте
стратегических дорожных карт. Подготовлены рекомендации и даны предложения по
повышению эффективности использования технопарков в рамках стратегических дорожных
карт в условиях глобальных влияний.
Summary
Makhmudov Aliheydar Eldar
The directions of increase in efficiency of use of technology parks within strategic road maps.
The directions of increase in efficiency of use of technology parks within strategic road maps
are investigated in the article. The role and essence of the institute of technology parks in realization
of strategic objectives and tasks in the context of strategic road maps is analyzed for this purpose.
Recommendations and offers on increase in efficiency of use of technology parks within strategic
road maps in the conditions of global influences are given in the end of the article.
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Muradova Jalə Nizami qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Unversitentinin
AZƏRBAYCANIN ALTERNATİV ENERJİ RESURSLARININ FORMALAŞDIRILMASI
Açar sözlər: alternativ, ekoloji, enerji
Ключевые слова: альтернатива, экология, энергия
Key words: alternative, ecology, energy
Yerləşdiyi əlverişli coğrafi mövqe və iqlim şəraiti Azərbaycanda ekoloji cəhətdən təmiz
alternativ (bərpa olunan) enerji mənbələrindən geniş istifadə edilməsinə imkan verir. Ölkənin təbii
potensialından istifadə etməklə alternativ enerji mənbələrinin elektrik və istilik enerjisi istehsalına
cəlb edilməsi elektroenergetikanın gələcək inkişaf istiqamətlərində mütərəqqi dəyişikliklər etməyə
imkan yaradar. Odur ki, 2004-cü ildə "Azərbaycan Respublikasında alternativ və bərpa olunan enerji
mənbələrindən istifadə olunması üzrə Dövlət Proqramı" qəbul edilib. Proqramda Azərbaycanın
alternativ (bərpa olunan) enerji potensialı kimi külək, günəş, biokütlə, geotermal (termal sular)
enerjisi, kiçik su elektrik stansiyaları göstərilib. Proqramdan irəli gələn vəzifələrlə bağlı xeyli iş
görülüb. İlk növbədə real
resurslar, mövcud potensial müəyyənləşdirilmişdir. Aparılan
hesablamalara görə, Azərbaycanda tam şəkildə bu enerjidən istifadə etmək üçün real imkanlar
mövcuddur. (2, səh. 142 )
Ölkədə alternativ və bərpa olunan enerji sahəsində idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi
məqsədilə 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri
üzrə Dövlət Agentliyi yaradılıb. 2015-2018-ci illər üçün agentliyin strateji planı hazırlanıb. Bu planda
hədəf-alternativ və bərpa olunan enerji resurslarının istehsalının artırılması və ondan səmərəli istifadə
olunması, məqsəd-bərpa olunan enerji potensialının müəyyən olunması və ondan istifadənin
genişləndirilməsi, fəaliyyət olaraq isə ölçü-müşahidə stansiyalarının qurulması göstərilib. Agentlikdən verilən məlumata görə, bu qurum alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin
(ABOEM) tətbiqi istiqamətində layihələr həyata keçirir və beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlıq qurub.
2020-ci ilədək Azərbaycanın hər bir şəhər və rayonunda hibrid tipli elektrik stansiyalarının
yaradılması qarşıya məqsəd qoyulub. Hazırda hansı bölgədə neçə stansiyanın quraşdırılması ilə
əlaqədar araşdırmalar aparılır. Belə stansiyaların yaşayış yerlərinə yaxın yaradılması, ilk növbədə,
elektrik enerjisi itkisinin qarşısını alacaq və enerjinin istehlakçıya daha ucuz qiymətə çatdırılmasına
imkan verəcək. ( 1 )
Ümumilikdə, ABOEM-nin inkişafını təmin etmək məqsədilə 2020-ci ilədək qoyuluş gücü 2500
meqavat olan elektrik stansiyalarının hesabına ildə 11 milyard kilovat-saat elektrik enerjisi istehsalı
nəzərdə tutulur ki, bu da il ərzində 3 milyard kubmetrə yaxın qaza qənaət etmək deməkdir.
Araşdırmalar göstərir ki, ABOEM sahəsinə yatırılan investisiyalar 7-8 il ərzində geri qayıdır. ( 3 )
Azərbaycanda əsas alternativ enerji mənbəyi hesab edilən günəş enerjisindən istifadə sahəsində
həyata keçirilən tədbirlər son illərdə geniş vüsət alıb. Buna da səbəb Azərbaycanda günəşli günlərin
sayının çox olmasıdır. Abşeron yarımadasında və Xəzər dənizinin sahilboyu ərazisində günəş işığının
müddəti il ərzində 2500, Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə 2900 saat təşkil edir. Qobustan
Eksperimental Poliqonu və Tədris Mərkəzinin yaradılması bu sahədə atılan uğurlu addımlardan
biridir.
Günəş enerjisindən istifadə sahəsində həyata keçirilən tədbirlərdən biri də 2014-cü ildə
Agentliyin nəzdində "Azalternativenerji" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin (MMC) Suraxanı
Günəş Elektrik Stansiyasının yaradılması olub. Müasir avadanlıqla təchiz olunan stansiyada elektrik
enerjisinin istehlakçıya itkisiz çatdırılması üçün bütün imkanlar yaradılıb. Altı hektar sahədə
yaradılan stansiyada 8 min günəş paneli quraşdırılıb. Bu panellər gündə təqribən 12 min kilovat-saat
elektrik enerjisi istehsal etmək iqtidarındadır. Gələcəkdə burada daha 4 min belə panelin
quraşdırılması nəzərdə tutulur. Bu isə stansiyanın daha səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün geniş
imkanlar açacaq.
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Stansiyanın idarəetmə mərkəzindən Qobustan Hibrid Elektrik Stansiyası, Suraxanı Günəş
Elektrik Stansiyası, Biləsuvar qaçqın şəhərciyi, Masallı İdman Kompleksi, həmçinin Bakı şəhərində
5 məktəb və 2 poliklinikanın üzərində quraşdırılan günəş panellərinin fəaliyyətinə nəzarət etmək
mümkündür. Yaxın gələcəkdə Sumqayıt, Samux, Səngəçal və Pirallahıda günəş elektrik
stansiyalarının istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Mövcud stansiyaların fəaliyyəti nəticəsində 4
milyon kilovat-saatdan artıq elektrik enerjisi istehsal olunub, 1 milyon 300 min kubmetrə yaxın təbii
qaza qənaət edilib. Yaradılmasında əsasən yerli xammal və avadanlıqdan istifadə olunan Suraxanı
Günəş Elektrik Stansiyasının layihə gücü 2800 kilovatdır. Stansiyada illik elektrik enerjisi istehsalı 4
milyon kilovatdır. Stansiya layihə gücü ilə tam işləyəndə il ərzində 1,5 milyon kubmetr qaza qənaət
olunacaq.
Dövlət Agentliyinin istehsalı olan səyyar günəş generatorları xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Günəş
panelləri ilə təchiz olunan bu avadanlıq əvəzsiz qurğudur. Avadanlıq günəşdən enerji alaraq onu
saxlamaq imkanına malikdir. Agentlik hidrogen generatoru da istehsal edir. Bu qurğu ilə yüksək
temperatur əldə etmək və qaz-qaynaq işləri aparmaq olur. Generatoru digərlərindən fərqləndirən onun
ekoloji cəhətdən təmiz olmasıdır. Bu cihaz qaynaq işləri zamanı 3500 selsi temperaturla işləyir. ( 1 )
Azərbaycanda külək enerjisindən istifadə də perspektivli sahə hesab olunur. Belə ki, Abşeron
yarımadasında və Xəzər dənizinin sahilboyu ərazisində il ərzində 270 gündən artıq güclü külək əsir.
Küləyin orta illik sürəti isə saniyədə 7,2 metrdir. Ölkənin digər regionlarında küləkli günlərin sayı
20-70 gün həddindədir.
Hesablamalar göstərir ki, 500 kVt gücə malik olan bir külək elektrik stansiyası daş kömür
stansiyası ilə müqayisədə 750-1250 ton karbon qazının, 3-6 ton digər zərərli maddələrin emissiyasının
qarşısını alır. Ekspertlər hesab edir ki, Abşeron yarımadasında külək qurğularının geniş tətbiqi ölkə
iqtisadiyyatına mühüm töhfə verə bilər. Bu ərazidə külək enerjisindən genişmiqyaslı istifadə
olunması ümumi enerji balansının 20 faizini təmin edə bilər və bu qədər də üzvi yanacağa qənaət
olunar. 20 il ərzində külək enerjisindən istifadə etməklə təxminən 2,4 milyon ton mazuta qənaət
etmək və bu zaman 7,5 milyon ton karbon qazının atmosferə atılmasının qarşısını almaq mümkündür.
Amma bu sahə də geniş imkanlara malikdir. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə, ölkədə çaylar
üzərində onlarca kiçik su elektrik stansiyaları quraşdırmaqla ildə 3,2 milyard kilovat-saat elektrik
enerjisi istehsal etmək mümkündür. Bununla yanaşı, Azərbaycan bioqaz, termal sular və dəniz dalğası
kimi digər qeyri-ənənəvi enerji ehtiyatlarına malikdir. ( 3 )
Bizim fikrimizcə elektrik enerjisinin istehsalında alternativ (bərpa olunan) enerji mənbələrinin
potensialını müəyyənləşdirmək, bərpa olunan enerji mənbələrini istismara cəlb etməklə, ölkənin enerji resurslarından istifadənin səmərəliliyini yüksəltmək, yeni enerji istehsalı sahələrinin yaradılması
hesabına əlavə iş yerlərinin açılmasını təmin etmək, Azərbaycanda ənənəvi enerji mənbələrinin
mövcud ümumi gücü nəzərə alınmaqla, alternativ enerji mənbələrinin hesabına enerji gücünün
artırılması və bununla da ölkənin enerji təhlükəsizliyinin təminatının yüksəldilməsinə nail olmaqdır.
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Формирование альтернативных источников энергии в Азербайджане
Истощение запасов нефти и газа стран мира обуславливает необходимость использования
в мире альтернативных и возобновляемых источников энергии. Это включает в себя
энергетические ресурсы, которые не выделяются из воды, ветра, солнца, биологических
отходов или даже морских волн, с помощью определенных средств. Преимущество этой
энергии в том, что она не создает никаких экологических проблем и не загрязняет природу
какими-либо вредными отходами.
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Summary
Muradova Jala Nizami
Formation of alternative energy resources in Azerbaijan
The depletion of oil and gas reserves of the world countries necessitates the use of alternative
and renewable energy sources in the world. This includes energy resources that are not emitted from
water, wind, sun, biological waste, or even sea waves, with the help of certain facilities. The
advantage of this energy is that it does not create any environmental problems and does not
contaminate nature with any harmful waste.
Musayev Azər Rəjdin oğlu
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
AZƏRBAYCANDA ELM-BİZNES TƏRƏFDAŞLIĞININ İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ
Açar sözlər: idarəetmə, rəqabət, biznes, innovasiya, logistika, çeşid siyasəti, biznes-plan
Ключевые слова: менеджмент, конкуренция, бизнес, инновации, логистика,
ассортиментная политика, бизнес-план
Keywords: management, competition, business, innovation, logistics, assortment policy, business plan
Son illər Azərbaycanda həyata keçirilən dövlət siyasəti, o cümlədən Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası, Sənayenin İnkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı, kiçik və orta
biznesin inkişafına yönəldilmiş texnopark, sənaye parkı, sənaye məhəlləsi kimi innovasion
strukturların yaradılması və bu qəbildən olan digər tədbirlər ölkənin elm, innovasiya və təhsil
potensialını yeni texnoloji platformalar yaratmaq strategiyasına istiqamətləndirməyə xidmət edir.
Texnoloji yüksəlişə nail olmaq üçün bu mərhələni artıq keçmiş ölkələrin qabaqcıl təcrübəsi
öyrənilməklə vahid dövlət siyasəti və menecmentinə istiqamətlənmiş elm-təhsil-iqtisadiyyat əlaqələrinin daha məhsuldar arxitekturasının formalaşdırılması məqsədyönlü olardı. Elm-ali təhsil siyasəti
və menecmentinin müxtəlif mənbələrdən həyata keçirilməsi “fundamental tədqiqatlar-tətbiqi
tədqiqatlar-sənaye istehsalı” siklinin komponentləri arasında əlaqələrin zəifləməsinə gətirib çıxarır.
Nəticədə elmi-tədqiqat sektorunun inkişaf tempi ölkə iqtisadiyyatının inkişaf tempindən geri qalır və
sahibkarlığın yeni texnologiyalara olan ehtiyaclarına cavab vermir. Çağdaş dünyanın çağırışları
kontekstində elm-ali təhsil-sahibkarlıq əlaqələrinin vahid mərkəzdən idarə olunmasının yeni arxitekturasının hazırlanmasında bu mərhələni artıq keçmiş texnoloji cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin qabaqcıl təcrübəsindən istifadə etmək faydalı olardı.Bu baxımdan son illər Fransada həyata keçirilən islahatlar
Azərbaycan üçün də səciyyəvidir. Belə ki, hər iki ölkədə həm elmin institusion təşkili və funksional
formalarında, həm də dövlət menecmenti stilində kifayət qədər nəzərəçarpacaq oxşarlıqlar vardır(5).
Fransadan fərqli olaraq, Azərbaycanda elm siyasəti və menecmentində çoxqütblük mövcuddur:
universitet elmi Təhsil Nazirliyindən, Elmlər Akademiyasının institutları Elmlər Akademiyasının
Rəyasət Heyətindən, korporativ elm müvafiq nazirliklər və şirkətlər tərəfindən, elmin layihə prinsipi
əsasında maliyələşdirilməsi Dövlət Elm Fondu tərəfindən, ali və orta ixtisas məktəblərinə tələbə
qəbulu Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilir. Əlbəttə, ümumavropa ali təhsil məkanına
inteqrasiyanı qarşısına məqsəd qoymuş elm-təhsil sistemi üçün elm-ali təhsil əlaqələrinin idarə
olunmasında çoxqütblük xarakterik hal sayıla bilməz (1).
Müasir idarəetmədə biznes proseslərinin, onların qarşılıqlı təsirlərinin və əlaqələrinin axını
keyfiyyəti və sürətini müəyyən edəcək müstəqil vahid komponenti kimi qəbul edilən logistika
əhəmiyyətli rola malikdir. Müasir müntəzəm menecment konsepsiyasına cavab verən logistika
sistemlərinin formalaşmasının əsas prinsiplərinə istehlakçıların ehtiyaclarını ödəmək üçün
oriyentasiya və xarici mühit amillərinin nəzərə alınması, sisteminin çevikliyinin və uyğunluğunun
təmin edilməsi daxildir. İnteqral logistika yeni müasir logistika paradiqması kimi (M. Kristofer, J.
Coul, K. Gopal və s ...) tanınır. Onun əsas tətbiqi şərtləri: istehlakçılara keyfiyyətli xidmət, logistika
tərəfdaşları arasında inteqrasiyanın yüksək səviyyəsi, yeni təşkilati əlaqələrin yaradılması (2).
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Lakin, hazırda idarəetmənin ən adaptasiya olunmuş üsulu biznes planlaşdırmasıdır.
Biznes-plan (BP) müəssisə biznesinin strateji planlaşdırmasının nəticəsi olub, sahibkarlıq, o
cümlədən innovativ qərarların və gözlənilən maliyyə nəticələrinin reallaşdırılması strategiyasının
ətraflı əsaslandırılmasıdır. BP-nin vəziyyətin həyata keçirilməsindən və dəyişikliklərdən yaranan
daim yeni şəraitə uyğun gətirilməsi ondan müəssisə işləri nəticələrinin qiymətləndirməsi vasitəsi kimi
istifadə etməyə imkan verir.
Müəssisəni BP işləyib hazırlamağa cavabdeh edən qanunvericilik bazasının olmamasına
baxmayaraq, bu gün Azərbaycanda işgüzar biznes mühitinin formalaşdıran xeyli sayda fərman və
digər hüquqi aktlar qəbul edilmişdir. Bu mühitdə fəaliyyət layihənin maliyyələşdirilməsini təmin
etmək üçün BP-nin işlənib hazırlanmasını tələb edir. Müasir dövrdə müəssisənin biznes planı, ilk
növbədə, onun maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məsələlərini həll etməlidir.
Elm-təhsil əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi baxımından magistraturaya qəbulla əlaqədar
məhdudiyyətlərin azaldılması və imtahanların sadələşdirilməsi günün aktual məsələlərindəndir. Bu
günkü magistrant sabahın doktorantı, universitet müəllimi, elmi tədqiqatçı, istehsalat rəhbəridir. Son
illər bəzi universitetlərdə tədris planlarında və təhsil proqramlarında müvafiq dəyişikliklər
aparmadan, magistraturada istehsalatdan ayrılmamaqla əyani təhsil almaq təcrübəsindən geniş
istifadə edilir ki, bu da magistr təhsilinin keyfiyyətinin kəskin şəkildə aşağı düşməsinə səbəb olur.
Magistraturaya qəbul olunmuş tələbələrə təhsil müddətində hərbi çağırışdan möhlət hüququnun
verilməsi ölkənin elm-təhsil potensialının formalaşmasında keyfiyyətli magistr təhsilinə nə qədər
yüksək önəm verilməsinin bariz nümunəsidir (5).
Elmi tədqiqatların əsas problemləri, texnoloji cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi,
iqtisadi yüksəliş üçün vacib olan çağırışlara istiqamətlənməlidir. Bu gün milli elmin əsaslarını
universitetlərin dövlət büdcəli elmi-tədqiqat institutlarında, kafedralarda, elmi-tədqiqat
laboratoriyalarında, Elmlər Akademiyasının institutlarında və sahə nazirliklərinin elmi
müəssisələrində aparılan tədqiqatlar təşkil edir. Bu qurumların tədqiqat istiqamətləri əsasən postsovet
məkanı üçün səciyyəvi olan, müasir dövrün lokal və qlobal çağırışları ilə çox da səsləşməyən,
sahibkarların ehtiyaclarına cavab verməyən, bilavasitə kafedralar, institutlar və ayrı-ayrı alimlərin
elmi məktəbləri üçün səciyyəvi olan problemlərin həllinə yönəlmişdir. Universitet və elmi
müəssisələrdə yeni texnologiyaların və tədqiqatların nəticələrinin kommersiyalaşmasını
sürətləndirmək məqsədi daşıyan texnopark, star-tap, ustadlıq mərkəzləri kimi xüsusi statusa malik
innovasion qurumlardan geniş istifadə edilməlidir. Bu qəbildən olan innovasion fəaliyyət meydançalarında elmlə istehsalat arasında ümumi maraqların müəyyənləşdirilməsi, təhsilin səviyyəsinin
yüksəldilməsi və texnoloji müəssisələrin işçilərinin təkmilləşdirilməsi kimi məsələlər həll edilə bilər.
Yerli və xarici menecment üzrə müasir idarəetmə konsepsiyalarının qısa analitik şərhini
yekunlaşdırmaqla aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar:
1) hər hansı bir müəssisə, təşkilat, şirkət üçün optimal idarəetmə bazarda uğur əldə etməyin ən
əhəmiyyətli şərti və amilidir;
2) idarə fəaliyyətində istifadə edilə bilən xeyli sayda menecment metodikaları və yanaşmalar
işlənib hazırlanmışdır;
3) menecment konsepsiyasının işlənib hazırlanmasında kreativ ideyalardan istifadə tendensiyası
mövcuddur.
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Резюме
Мусаев Азер Реждин оглы
В статье определена роль оптимизации управления в укреплении конкурентных
позиций, рассмотрены основные принципы и функции эффективного управления
предприятием, объяснены методы повышения эффективности управления инновациями.
Обоснована важность использования системы управления маркетингом для создания
конкурентоспособных бизнес-моделей бизнеса и выявлены пути улучшения использования
факторов, влияющих на управление предприятием.
Summary
Musayev Azer Rejidin
In an article had been identified the role of management optimization in strengthening
competitive positions, were considered the main principles and functions of effective enterprise's
management, described the methods to improve the efficiency of innovative management. In creation
competitive market model of business was based importance of the use from marketing management
system and were explaned the ways to improve the utilization of the factors affecting the management
of the company.
Nağıyeva Xurşid Azər qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Unversitenti
BİRBAŞA İNVESTİSİYALARIN KAPİTALIN BEYNƏLXALQ HƏRƏKƏTİNİNƏ TƏSİRİ
Açar sözlər:kapital ixracı, investisiya, ,portfel investisiyalat
Ключевые слова: вывоз капитала, инвестиции, портфельные инвестиции
Keywords: capital export, investment, portfolio investment
Xarici investisiya anlayışı-kapitalın köçürülməsinin elə bir formasıdır ki, kapital istiqamətlənmiş
ölkədə kompaniyanın idarə və təşkili məqsədini güdür.
Kapital ixracının formalarının təsnifləşdirilməsi bu prosesin müxtəlif tərəflərini əks etdirir.
Dünya bazarında hərəkət edən kapital mənbə baxımından xüsusi və rəsmi (dövlət) kapitala bölünür:
-Dövlət kapitalı-dövlət və ya dövlətlərarası təşkilatların qərarı ilə xaricə köçürülən və ya qəbul
edilən dövlət büdcəsi vəsaitidir. Buna aiddir: dövlətin verdiyi bütün borclar, ssuddalar, qrantlar,
yardımlar. Beynəlxalq dövlətlərarası təşkilatların verdikləri kreditlər də dövlət kapitalına aiddir
(BVF, Dünya Bankı kreditləri və s.).
-Xüsusi (qeyri-dövlət) kapital - Xüsusi firma, bank və digər qeyri-dövlət təşkilatlarının idarəedici
orqanlarının qərarı ilə vəsaitlərinin xaricə köçürülməsi və ya qəbulu. Bura xaricə xüsusi firma
tərəfindən kapitalın investisiya olunması, ticarət kreditlərinin verilməsi, banklararası kreditləşmə
aiddir.
Kapitalın ixracı haqqında qərarların qəbul olunma prosesində firmalar avtonom olsalar da dövlət
onu tənzim və idarəetmə hüququna malikdir.
Kapital istifadə xarakterinə görə aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir:
-Sahibkarlıq kapitalı: gəlir əldə etmək məqsədilə birbaşa və ya dolayı yolla istehsala qoyulmuş
kapitaldır. Mənbə rolunda əsasən xüsusi kapital çıxış edir;
-Borc kapitalı: faiz əldə etmək üçün verilən vəsaitdir. Əsas mənbə kimi dövlət kapitalı çıxış etsə
də, xüsusi mənbələrdən kreditləşmənin həcmi getdikcə artır;
-Orta və uzunmüddətli kapital: 1 ildən artıq müddətə verilən kapitaldır. Birbaşa və portfel
investisiyalar şəklində qoyulmuş sahibkarlıq kapitalı, dövlət krediti şəklində verilən borc kapitalı
uzunmüddətlidir;
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- Qısamüddətli kapital: 1 ilə qədər müddətə verilən kapitaldır. Buna ticarət kreditləri, bank
depozitləri və digər maliyyə institutlarının hesablarında olan vəsaitlər aiddir.
Kapital ixracının daha praktik əhəmiyyət kəsb edən formaları yatırılma məqsədinə görə
təsnifləşdirilir:
-Birbaşa investisiyalar: Investisiya istiqamətlənmiş ölkədə obyekt üzərində investorun idarəetmə
qabiliyyətini saxlayan və uzunmüddətli iqtisadi maraqlar məqsədilə kapital qoyuluşu. Bəzi dövlət
müəssisələrinin kiçik həcmli xarici investisiyaları nəzərə alınmazsa, bu kapital qoyuluşu bütünlükdə
xüsusi sahibkarlıq kapitalı ilə əlaqədardır.
-Portfel investisiyalar: kapitalın xarici qiymətli kağızlara qoyulmasıdır. Bu investora investisiya
obyektinin real idarə edilməsinə səlahət vermir. Bu investisiyalar əsasən xüsusi sahibkarlıq kapitalına
əsaslanır. Qeyd edək ki, dövlətlər də tez-tez qiymətli kağızlar emisiya edir və ya xarici qiymətli
kağızları alır.
Birbaşa xarici investisiyalar. (BXI)
- Kapital ixracının mühüm forması olub əmtəə istehsalının dünya bazarı mərhələsində dünya
təsərrüfatı mərhələsinə keçid şəraitində artıq yalnız əmtəənin beynəlxalq köçürülməsi deyil, həm də
istehsal amilləri, əsasən də birbaşa investisiyalar şəklində kapital köçürülməsi baş verir.
BXI – bir ölkənin rezidentinin (birbaşa investorun) digər ölkə rezidentinə (müəssisə) olan
uzunmüddətli marağıdır. BXI-ların tərkibinə aşağıdakılar aiddir:
-Kompaniyalara aid kapitalın xaricə yatırılması firmaların kapitalı və qız və assosiativ
müəssisələrə aid səhm payları;
-gəlirlərin re-investisiyası;
-Korporasiyadaxili kapital köçürmələri: - Lakin bütün ölkələrdə birbaşa investisiyalar yuxarıda
göstərilən şəkildə olmur. BXI-ın xarakterik xüsusiyyəti müəssisələr arasında uzunmüddətli işgüzar
əlaqələrin yaranması, investorun vəsait qoyduğu müəssisənin idarəsinə əhəmiyyətli nüfuz etməsidir.
Xarici investisiya müəssisəsiSəhmdar müəssisədə səhm və səslərin, qeyri-səhmdar müəssisələrdə isə onların ekvivalentlərinin
10%-dən çoxu xarici ölkə rezidenti-birbaşa investistora aid olan müəssisədir.
Xarici investisiya müəssisəsi aşağıdakı formalarda ola bilər:
-Qız kompaniyası:-burada birbaşa investor ümumi kapitalın 50%-dən çoxuna malikdir;
-assosiativ kompaniya:-birbaşa investor ümumi kapitalın 50%-ə qədərinə sahibdir;
-Filial:-tamamilə birbaşa investora aiddir.
Birbaşa investor-xaricə birbaşa investisiya qoymuş dövlət və xüsusi təşkilatlar, fiziki və hüquqi
şəxslər, onların birlikləridir.
BXI-ların səbəbləri: BXI-ların idxal və ixrac səbəbləri müxtəlifdir. Ən əsas səbəb isə-kapitalın
elə bir ölkəyə qoyulma cəhdidir ki, o, ən yüksək mənfəət gətirsin, vergi səviyyəsi minimum olsun və
risk diversifikasiyası edilsin. BMT-nin iqtisadi təşkilatları tərəfindən aparılan tədqiqatlar göstərir ki,
BXI-ların idxal və ixracının spesifik səbəbləri əhəmiyyətli dərəcədə kəsişir, onların bu prosesdə nisbi
rolları isə müxtəlifdir.
BXI ixrac səbəbləri:
-texnoloji liderlik: korporasiyasının NIOKR xərcləri artdıqca, onun BXI ixracının həcmi də artır.
-orta əmək haqqı ilə ölçülən işçi qüvvəsinin ixtisas üstünlükləri. Korporasiya daxilində əmək
haqqı yüksək olduqca, onun BXI ixracının həcmi artır.
-reklam üstünlükləri, iqtisadi miqyas, firmanın özünün miqyası: reklam xərcləri, istehsal miqyası
və ölçülər korporasının BXI ixracı ilə düz proporsionaldır:
-Istehsalın təmərküzləşmə dərəcəsi:-müəyyən əmtəənin istehsalın korporasiya daxilində
təmərküzləşmə dərəcəsi yüksək olduqca BXI ixracı artır;
-Təbii resurslarla tə'min olunma dərəcəsi-formanın müəyyən təbii resurslara tələbatı çox olduqca,
həmin resurslarla zəngin olan ölkələrə BXI ixracı artır;
-Digər səbəblər:-istehsal müəssisəsinin istehlakçıya yaxın olması səbəbindən əmtəənin ona
çatdırılma xərclərinin aşağı olması, xarici ölkə daxilində ifadəedilən müəəssisələrin yaradılması
həmin ölkənin idxal baryerlərinin dəf olunma mümkünlüyü və s.
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BXI-ların idxal səbəbləri:
-texnoloji üstünlük: firmanın ümumi satış həcmində NIOKR xərclərinin payı çox olduqca, onun
xaricdən BXI idxalının həcmi artır. BXI adətən xarici yeni texnologiyanın idxalı ilə bağlı olur və
bununla birbaşa investor müəssisə üzərində kontrolu saxlamağa çalışır;
-işçi qüvvəsinin ixtisas səviyyəsi, reklam üstünlükləri: korporasiya daxilində əmək haqqı və
reklam işləri çox olduqca onun BXI idxalı həcmi də çox olur;
-istehsalın və firmanın özünün ölçüləri: daxili bazarda firmanın istehsal həcmi yüksək olduqca
BXI idxalı aşağı düşür. Ölçüsü isə BXI idxalı ilə düz mütənasibdir.
-Istehsalın təmərküzləşmə dərəcəsi-firma daxilində yüksək olduqca (müəyyən məhsul üzrə), BXI
idxalı aşağı olur.
-kapitala olan tələbat-BXI idxalı ilə proporsianal artır;
-korporasiyaların ölkə daxilində istehsal xərcləri, milli filialların sayı çox, ölkədaxili bazarın
həcmi böyük olduqca BXI idxalı artır;
-Daxili əmtəə bazarının müdafiə səviyyəsi:-kapital idxalı əmtəə idxalına alternativ kimi çıxış
etdiyindən əgər daxili bazarın gömrük və s. müdafiəsi yüksək olarsa, BXI idxalı artır:
- Digər səbəblər: BXI-lara əsaslanan sənayenin ixrac oriyentasiyalı olması, dövlət iqtisadi inkişaf proqramının olması və s.
BXI-ın siyasi əhəmiyyəti artdıqca birbaşa investorlar həm öz ölkəsinin, həm də investisiya
qoyduqları ölkələrin dövlət orqanlarının diqqətlərindən «bəhrələnirlər».
-Dövlət tə'minatının verilməsi. Bu tə'minat həm baza ölkə, həm də investisiya qəbul edən ölkə
tərəfindən verilə bilər. Investisiya dövlət tə'minatı əksər ölkələr tərəfindən ikitərəfli və regional
sazişlər vasitəsilə təmin olunur. Dünya səviyyəsində isə investisiya tə'minatı BVF nəzdində
yaradılmış investisiya tə'minatı üzrə çoxtərəfli agentliklər tərəfindən tə'min olunur. Tə'minatın şərtləri
Avropa birliyi ölkələri və digər IEOÖ arasında bağlanmış Lomayka konvensiyası, həmçinin
beynəlxalq təşkilatların çoxtərəfli sənədlərində əks olunur;
-Xarici investisiyaların sığortası. Dövlət və ya xüsusi agentliklər tərəfindən həyata keçirilir.
ABŞ-da BXI-ın sığortalanması ilə Dövlət Investisiya Sığorta və Tə'minatı Korporasiyası (OPICOverseas Private Investment Corporation) məşğul olur:
-Investisiya mübahisələrinin tənzimlənməsi. Bu məqsədlə üzv ölkələri arasında beynəlxalq
arbitraj prinsipi qəbul edilmişdir;
-Administrativ və diplomatik dayaqlar;
-Vergilərin aşağı salınması və s.
Beləliklə, birbaşa xarici investisiyaların meydana çıxma səbəblərinə fikir verdikdə, bir neçə
səviyyənin mövcud olduğunu görərik: belə ki, ölkə daxilində istehsal olunan hər hansı bir «fərqləndirilmiş»
məhsulun istehsalının daha çox gəlir əldə edilməsi məqsədilə xaricdə təşkil edilməsi nəticəsində horizontal
inteqrasiya meydana çıxır. Məsələn, «XEROX», «Jilette», «Toyota», «IBM» və s. transmilli kompaniyalar
xaricdə filiallar yaratmaqla oraya ötürülən texnologiyadan istifadə üzrə nəzarət hüquqlarını tam olaraq
özlərində saxlayır. BXI-ın mövcudluğunun digər bir səbəbi istehsal üçün zəruri olan xammalın əldə edilməsi
üzərində nəzarət yaradılması və xammala təchizatın əlverişli qiymətlərlə tə’min edilməsidir ki, bu zaman da
vertikal inteqrasiya meydana çıxır (BXI-ın bu növü əsasən IEOÖ-də və xammalla zəngin bə’zi IEÖ-də daha
çox yayılmışdır). Bu səbəbdən bir çox inkişaf etmiş ölkələrin TMK-ı Kanada, Yamayka, Venesuela,
Avstraliya, Azərbaycan və s. ölkələrdə geniş fəaliyyət göstərir.
Indi isə birbaşa xarici investisiyaların dünya ölkələri üzrə paylanması və həmçinin dinamikası ilə
bağlı olan göstəriciləri nəzərdən keçirək:
Ümumiyyətlə 2000-ci illərdə inkişaf etmiş ölkələrdən inkişaf etməkdə olan ölkələrə güclü
birbaşa investisiya axını olmuşdur ki, bunun da əsas hissəsi Asiya və Avropa region ölkələrində
cəmlənmişdir. 2000-ci illərdə ümumi xarici investisiya axınlarında dünyanın ən kasıb ölkələrinin payı
1-2 % təşkil etmişdir ki, bu da həmin ölkələrin xarici investorlar üçün az əhəmiyyətli olduğu
səbəbindəndir.
2000-ci illərdən başlayaraq transsərhəd «birləşmə və əldə etmə»nin (ingiliscə-cros-border
“M&A”) yüksək artımı nəticəsində dünya üzrə BXİ ixracı 2007ci ildə əvvəlki illə müqayisədə 60%
artaraq 2.1 trilyon doll. olaraq, yaxın 20 il ərzində ən pik nöqtəyə çatmışdır.Lakin 2008-ci il Dünya
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qlobal böhranından sonra BXİ ixracı kəskin azalmağa başlamışdır və 2014-cü ildə bu rəqəm 1.3
trilyon dollar təşkil etmişdir. IOÖ-ə birbaşa xarici investisiya yatırmaları 2014-cü ildə 2010-cu ilə
nisbətən 13% çox – 681 mlrd. dollar olmuş və bu ölkələrin dünya üzrə ümumi BXI idxalında payı
2010-cu ildə 43%-dən 2014-cü ildə 55%-ə qalxmışdır.
2014-cü ildə inkişaf etmiş ölkələrin payına ümumi BXİ idxalının 2/5 hissəsi – 498 mlrd. dollar
düşmüşdür. ABŞ və Çin həm iri investisiya idxalatçısı, həm də ixracatçısı kimi çıxış etmişdir. 2014cü ildə ən böyük investisiya ixracı ABŞ tərəfindən olmuş və 337 mlrd. dollar təşkil etmişdir. Çində
baş verən miqyaslı iqtisadi artımla əlaqədar olaraq o, iri həcmdə BXİ idxalatçısı rolunu oynayır,
belə ki, 2014-cü ildə onların idxal etdikləri BXİ-ın həcmi 240 mlrd. dollar olmuşdur (cədvəl 2).
2014-cü ildə Avropa Birliyi (AB) ölkələrində yerləşmiş TMK-lar xaricdə 280 mlrd. dollar
həcmində investisiya yatırmışlar ki, bu da ümumdünya BXİ ixracının 1/5 hissəsinə bərabərdir. AB
çərçivəsində bu investisiyalar əsasən Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya tərəfindən ixrac
edilmişdir, iri idxalatçı ölkələr isə Britaniya və Niderland olmuşdur.
Yaponiyaya BXİ axınları 2014-cu ildə 2 mlrd. Dollar təşkil etmişdir. Bu investisiya axınlarının
əsas hissəsi transsərhəd "M&A" ilə əlaqədar olmuşdur ki, bu mənzərə də Yaponiyadan "M&A"-in bir
çox problemlərlə üzləşdiyini əks etdirir. Eyni zamanda Dünya iqtisadi böhranından heç də az zərər
çəkməmələrinə baxmayaraq yapon TMK-ı beynəlxalq istehsalda yenidən aktivləşirlər, lakin 2014-cü
ildə Yaponiyadan ixrac edilən BXİ-ın həcmi 15% azalaraq 113 mlrd. dollara bərabər olmuşdur.
Son 20 il ərzində Şərqi və Cənub-Şərqi Asiyaya BXİ axınlarının səviyyəsi daimi artım tempində
olmuş, Latın Amerikası və Karib hövzəsinə birbaşa investisiya yatarımları azalmışdır. Bir çox
ekspertlərin proqnozlarına görə son illər Şərqi və Cənub-Şərqi Asiyaya BXİ axınları kəskin azalmalı
idi, lakin bunun əksinə olaraq 2014-cü ildə regiona yatırılan BXİ-nın səviyyəsi 11% artaraq 381 mlrd.
dollara çatmışdır. Kapitalın əsas hissəsi Koreya Respublikası, Çin, Tayvan və həmçinin HonqKonqa(Çin) istiqamətləndirilmişdir ki, bu ölkələrdə idxal BXİ-ının həcmi son 10 ildə 60%-ə qədər
artmışdır. Təkcə Honq-Konqda investisiya axınlarının həcmi 40% artaraq 2014-cü ildə 103 mlrd. dollar
olmuşdur. Bunun əsas səbəbi isə Honq-Konqda bazalanmış yerli və xarici investorların vəsaitlərinin «geri
qaytarılma» siyasətinin həyata keçirilməsi və həmçinin gəlirlərin reinvestisiyasının geniş surətdə tətbiq
olunması olmuşdur. Asiya böhranından ən çox əziyyət çəkmiş beş ölkədən üçündə (Indoneziya, Tayland,
Filippin) 2008-ci ildən bu yana BXİ idxalı artmışdır. Son dörd il ərzində Çin Xalq Respublikasına
qoyulan investisiyaların həcmi 120 mlrd. dollardan aşağı olmamışdır.
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Резюме
Нагиева Хуршид Азер кызы
Влияние прямых инвестиций на международное движение капитала

Конкретные коммерческие структуры, государственные, международные экономические
и финансовые организации играют роль агентов и источников капитала в мировой экономике.
В мировой практике существует разница между концепциями передачи акций и иностранных
инвестиций. Перевод капитала - платежи по операциям с иностранными партнерами, выпуск
долговых обязательств (до 5 лет), приобретение акций, облигаций и других ценных бумаг
иностранных компаний для размещения капитала, дифференциация портфеля ценных бумаг и
т. Д. включает в себя процессы
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Summary
Nagiyeva Xushid Azer
The impact of direct investment on the international capital movement
Private commercial structures, state, international economic and financial organizations play the role
of agents and sources of capital in the world economy. In world practice, there is a difference between the
concepts of equity transfer and foreign investment. Capital transfer - payments from transactions with
foreign partners, debt issuance (up to 5 years), acquisition of stocks, bonds and other securities of foreign
companies for capital allocation, differentiation of securities portfolio, etc. incorporates processes.
Namazova Aynur Məhəmməd qızı
Mingəçevir Dövlət Universiteti
İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNİN MÜASİR LOGİSTİKA KONSEPSİYANIN ƏSAS
MƏQSƏDİ VƏ VƏZİFƏLƏRİ
Açar sözlər: investisiya, logistika, iqtisadi artım, iqtisadi inkişaf, infrastruktur
Ключевые слова: инвестиции, логистика, экономический рост, экономического развития,
инфраструктура
Key words: ınvestment, logistics, economic growth, economic development, infrastructure
İqisadiyyatın inkişafı, ölkədə məhsul və xidmətlərin rəqabətqabiliyyətliyinin təmin edilməsi,
sosial problemli məsələlərin həll edilməsi, dövlətin müdafiə qabiliyyətinin artırılması və s. kimi
mühüm məsələlərin həllində investisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi vacib amillərdən biridir.
Ölkəmizdə investisiya qoyuluşu ilə əlaqədar məsələlər 1992-ci ildə “Xarici investisiyaların
qorunması haqqında”, 1995-ci ildə “İnvestisiya fəaliyyəti haqqında”, 1999-cu ildə “İnvestisiya
fondları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunları əasında tənzimlənir.
Logistika bazar iqtisadi sistemində məkanda və zamanda material, əmək, maliyyə və informasiya
aхınlarının ilkin mənbədən son istehlakçlara qədər hərəkəti prosesinin planlaşdırılması, təşkili,
funksional idarəedilməsi və nəzarətilə bağlı nəzəri və praktiki fəaliyyət sahəsidir. Logistika
ehtiyatların lazım olan miqdarda, lazım olan vaxtda, lazım olan yerə minimal xərclərlə çatdırılmasını
təmin etmək deməkdir.
Logistika və ticarət sürətlə iqtisadi artımın mühüm təkanverici qüvvəsinə çevrilməklə, əsas
sektorlara birbaşa xarici investisiya qoyuluşlarının həcmini artırmağa imkan verir, əlavə dəyərin, yeni
iş yerlərinin yaradılmasında, məşğulluğun artırılmasında, gəlirliliyin artırılmasında əsas rol oynayır.
Ölkəmizin coğrafi mövqeyi ticarət həcmlərinin müntəzəm artırılmasına imkan yaradır. [2]
“Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”
rəqabətli, şaxələndirilmiş, dayanıqlı iqtisadiyyatın qurulmasının tərkib hissəsi kimi hazırlanmışdır.
Hazırlanan Strateji Yol Xəritəsi logistika və ticarət sahəsində iqtisadi inkişaf üzrə Azərbaycanın
2020-ci ilədək, 2025-ci ilədək və 2025-ci ildən sonrakı dövrü üçün qısa, orta və uzunmüddətli
perspektiv istiqamətlərini müəyyən edir. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 2020-ci ildə Azərbaycan
Respublikasında real ÜDM-in 605 milyon manat artacağı, 18900 yeni iş yerinin yaradılacağı
proqnozlaşdırılır. Bu tədbirlərin reallaşdırılması üçün dövlət və özəl mənbələrdən istifadə edilməklə, cəmi
3160 milyon manat investisiya qoyuluşunun tələb olunacağı gözlənilir. Hesablamalar göstərir ki, inkişaf
etmiş nəqliyyat və logistika sistemi ÜDM-də 3 faizədək birbaşa artıma imkan verir. [1]
Dövlətin nəzarəti ilə təchizat zənciri komponentlərinin, o cümlədən gömrük və birbaşa xarici
investisiyalar bazasının olması logistika sisteminin yaradılmasına və inkişafına təsir edən amillərdəndir.
Makroiqtisadi amillər ölkələrarası ticarət həcminin artırılmasına müsbət təsir göstərir.
Beynəlxalq ticarətin inkişafında dəniz daşımaları ilə yanaşı, dəmir yolu daşımaları da böyük rol
oynayır. Dünya təcrübəsi göstərir ki, əsasən logistika mərkəzləri vasitəsilə əlavə dəyər
yaradılmasının aşağıdakı müsbət tərəfləri vardır: dəyərin yaradılması üçün, seçilmiş təchizat
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zəncirlərində tarazlaşdırılmış inkişafın daha çox səmərə verməsi nəzərə alınmaqla, infrastruktur və
xidmətlər bərabər şəkildə inkişaf etdirilməlidir. Belə ki, infrastruktura həddən çox diqqətin yetirilməsi
ticarət üçün zəruri xidmətlərin təminatında çatışmazlıqların yaranmasına səbəb ola bilər ki, bu da
artımı məhdudlaşdıra bilər. Digər tərəfdən, xidmətlərə həddən çox diqqət yetirilməsi infrastruktur
çatışmazlığına yol aça bilər. Logistika mərkəzlərinə investisiya qoyuluşlarını həyata keçirməzdn
əvvəl aydın strategiya və düşünülmüş planlaşdırmanı həyata keçirmək lazımdır. Belə ki, potensialın
və gəlirliliyin düzgün hesablanmaması ilkin fəaliyyətə başlamaqda və fəaliyyətin
sürətləndirilməsində problemlərə gətirib çıxara bilər. Eyni zamanda yüksək potensiallı mərkəzlərin
tikintisinə irihəcmli investisiya qoyuluşlarının tələb etdiyini nəzərə alaraq, əvvəlcədən müvafiq risk
qiymətləndirməsinin aparılması vacibdir. Ona görə də hərtərəfli düşünülmüş planlaşdırmanın və
təfərrüatlı texniki-iqtisadi əsaslandırmanın əhəmiyyəti olduqca vacibdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, kommunal xidmətlərə çıxışın olması, əlverişli biznes mühiti, idxal-ixrac
əməliyyatlarının aparılması üzrə əlverişli şərtlərin olması və istedadlı kadrlar bazası beynəlxalq
şirkətlərin bu logistika və ticarət mərkəzinə daha çox investisiya qoyulmasına şərait yaradacaqdır.
İnvestorlara göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması, investisiyaların cəlb olunması,
qorunması və təşfiqinə yönəldilmiş qanunvericilik aktlarının təkmilləşdirilməsi, ikitərəfli müqavilə
hüquqi bazanın genişlənməsi, investorlara “vahid pəncərə” pirinsipi əsasında göstərilən xidmət
növünün genişlənməsi investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına yönlədilməsinə şərait yaradır.
Ədəbiyyat
1. Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair strateji yol xəritəsi.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.
2. T.İ.İmanov “Logistikanın əsasları (Terminoloji aparatı, konsepsiyası və metodoloji əsasları)”
Bakı-2005
Резюме
Намазова Айнур Магамед кызы
Инвестиционная деятельность конфиденциальная логистика основные цель и задачи
С развитием конкуренции в стране продукции и услуг, обеспечения социального
обеспечения, повышение обороноспособности государства, осуществления инвестиционной
деятельности является одним из важных факторов в решении таких важных вопросов, как и
другие решения проблемных вопросов.
Основной движущей силой темпами экономического роста сектора позволит увеличить
объемы прямых иностранных инвестиций, став важным торговым и логистики. Торговая площадь
всех секторов в развитии двигательных добавленной стоимости, создании новых рабочих мест,
увеличении убытки, играет основную роль в повышении занятости, включая и логистики.
Была установлена "Дорожная Карта по Стратегическому развитию торговли в
Азербайджанской Республике и логистики", диверсифицированная, как составная часть
подготовлен установления устойчивой экономики. Подготовленный Стратегической
Дорожной Карты в области торговли и экономического развития Азербайджана до 2020 года,
до 2025 года на период после 2025 года короткие, средние и долгосрочную перспективу
определяет направления и логистики.
Summary
Namazova Aynur Mahammad
İnvestment activities confidential logistics main purpose and objectives
Development of economy in the country, ensuring the competitiveness of products and services,
social problems are resolved, and other important issues is one of the important factors in the
implementation of state defense of increasing investment activity of.
Logistics and trade rapidly becoming an important driving force of economic growth, the main
sector will increase the volume of foreign direct investment to. Driving force in the creation of new
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jobs, employment in increasing profitability, plays a key role in increasing value-added in the
development of all sectors, including the trade and logistics.
The "Strategic Road Map for development of trade and logistics in Azerbaijan Republic" was
developed as part of the establishment, a diversified and sustainable economy competitive. Prepared
a Strategic Road Map for economic development of Azerbaijan until 2025, and the period after 2025
short, medium and long term defines the direction for logistics and trade before 2020.
Nəsibova Arifə Carı qızı
Mingəçevir Dövlət Universiteti
ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİ TƏMİNATININ REGİONAL ASPEKTLƏRİ
Açar sözlər: ərzaq təhlükəsizliyi, qida, qida təminatı, kənd təsərrüfatı, aqrar-sənaye, emal və s
Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольствие, продовольственная
безопасность, сельское хозяйство, агропромышленный сектор, переработка и др
Key words: food security, food, food security, agriculture, agriculture, processing, etc
Aydındır ki, dövlətlərin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri də milli təhlükəsizlik məsələsidir
ki, bunun mühüm istiqamətini iqtisadi təhlükəsizlik təşkil edir. Kifayət qədər geniş və çoxtərəfli
problemləri əhatə edən milli və iqtisadi təhlükəsizlik sisteminin mühüm tərkib hissəsi ərzaq
təhlükəsizliyinin təminatıdır. Müxtəlif ölkələrin tarixi göstərir ki, problemə etinasız münasibət
dövlətin təməlini yerindən sirkələyəcək ictimai sarsıntılara gətirib çıxara bilər. “Ərzaq təhlükəsizliyi”
dedikdə müəyyən edilmiş keyfiyyət standartları çərçivəsində əhalinin əsas qida məhsullarına olan
tələbatının fasiləsiz, uzunmüddətli və dayanıqlı şəkildə ödənilməsini təmin edən tədbirlər kompleksi
nəzərdə tutulur. Təbii ki, söhbət ərzaq təhlükəsizliyindən, qida təminatından gedirsə, burada aparıcı
mövqe kənd təsərrüfatına, aqrar sektora məxsusdur. Nəzərə alsaq ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının
əksəriyyəti regionlarda istehsal edilir və ölkəmizdə əhalinin 49%-i kənd rayonlarında yaşayır, onda
ərzaq təhlükəsizliyinin regional aspektlərinin əhəmiyyəti aydın olar. Başqa sözlə desək, ərzaq
təhlükəsizliyində regional aspektlər daha önəmlidir.
Məlumdur ki, aqrar sahədə bazar iqtisadiyyatı tələblərinə uyğun həyata keçirilən islahatlara
uyğun olaraq çoxsaylı özəl təsərrüfat subyektləri meydana gəlmişdir. Aqrar sahənin aparıcı qüvvəsi
olan fermerlər isə müxtəlif regionlarda ayrı-ayrı məhsulları istehsal etməklə ölkənin ərzaq
ehtiyatlarının formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayırlar. Bununla belə fermerlərin də fəaliyyətinin
davamlı şəkildə təkmilləşdirilməsi, dəstəklənməsi zəruridir. Müşahidələr göstərir ki, cəmiyyətin
tələbat və zövqündə sürətli və ciddi dəyişikliklərin baş verdiyi müasir dövrdə fermerlərin əsas
problemlərindən biri də informasiya qıtlığıdır. Harada nəyin nə qədər becərilməsi, neçəyə satılması,
dövriyyə vasitələri haqqında və digər xarakterli məlumatların olmaması onların “keçən il daha baha
satılan” məhsullara keçmələrinə, yəni ildən-ilə kortəbii kütləvi “rəqsləri’ə gətirib çıxarır. Eyni
zamanda, fermerlərin rastlaşdığı başqa bir spesifik problem insanların, xüsusilə işğal edilmiş
ərazilərdən məcburi köçkün olanların bilavasitə kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlarda
məskunlaşmasıdır. Bu sırada daha bir ciddi problem ayn-ayn təsərrüfatlara məxsus torpaq sahələrinin
o qədər də böyük olmamasıdır. Bu hal torpaqlardan səmərəli istifadəyə maneçilik törətməklə bərabər,
məhsuldarlığın da azalmasma səbəb olur. Sözsüz ki, bütün bunlar qida məhsulları ilə təminat və ərzaq
təhlükəsizliyi baxımından olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda, mövcud obyektiv
şəraitdə ərzaq təhlükəsizliyimizi təmin etmək imkanımız varmı? Təbii sərvətlərimiz, torpağımızın
münbitliyi, iqlim şəraitimiz və nəhayət işgüzarlıq qabiliyyəti buna imkan verirmi? Təbii ki, ilk
baxışdan bu suallara müsbət cavab vermək olar və ölkəmizin potensial imkanları da buna tam əsas
verir. Lakin, burada önəmli olan başqa bir məsələ isə mövcud imkanlardan necə istifadə edilməsidir
[1. 67-82, 5. 34-46]
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Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətləri ərzaq istehsalı, idxalı və ixracı sahəsində
müşahidə edilən qarmaqarışıqlıq ve kortəbiilik, prosesin çoxamilliliyi bu problemə, məhz bu növ
məsələlərin həlli üçün yaranıb inkişaf etmiş sistem təhlili üsullarının tətbiq olunmasını, kompleks
yanaşmanı tələb edir. Bu isə o deməkdir ki, ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində yaradılan ixtiyari
konsepsiya istehsal, emal, satış, saxlama və s. kimi bır sıra mərhələli prosesləri həyata keçirən və ya
həyata keçirilməsinə təkan verən konkret tədbirlər mexanizmi hazırlanmasını nəzərdə tutur. Bu
istiqamətdə zəruri məsələlərdən biri də kənd təsərrüfatı istehsalının mövcud şəraitə uyğun
ixtisaslaşdırılması və yerləşdirilməsidir. O cümlədən, planlaşdırma idarəçiliyin tərkib hissəsi olduğundan
kənd təsərrüfatının optimal strukturu sahəsində tədqiqatlar sosializm dövründə də aparılıb. Sadəcə, onların
yeni şəraitə uyğunlaşdırılınası və avtoritar rejimdən fərqli olaraq, stimullaşdırma mexanizmlərinin
hazırlanması lazımdır. Ərzaq təhlükəsizliyi baxımından zəruri məsələlərdən biri də xarici siyasi amilləri
nəzərə alaraq ölkənin beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya strategiyasının işlənib hazırlanmasıdır. Bu olduqca
önəmlidir, çünki müasir qloballaşan dünyaya inteqrasiya etməyən dövlət yoxdur. Müasir dövrdə bu zəruri
və mümkünsüzdür. Dünyada kifayət qədər toplanmış iqtisadi inteqrasiya təcrübəsi göstərir ki, bu proses
eyni dərəcədə inkişaf etmiş ölkələr arasında daha çox səmərə verir. [1; 4,s.123-145]
Bu istiqamətdə maliyyə-sənaye qruplarının (MSQ) yaradılması və onların aqrar sahəyə, aqrarsənaye kompleksinə (ASK) investisiyalarını stimullaşdıran dövlət tədbirlərinin həyata keçirilməsidə
nəzərdən keçirilə bilər. Məlum olduğu kimi, ASK uzunmüddətli kapital qoyuluşunu tələb edən
sahədir. Buna görə də bu sahəyə qoyulan investisiyaların uyğun qanunlarla real tənzimlənən etibarlı
dövlət zəmanətinə ehtiyacı var. Bu məqsədlə, qlobal iqtisadi elmi tədqiqatların dövlət tərəfindən
maliyyələşdirilməsi və onların tətbiqi əhəmiyyətini tənzim edən yeni standartların hazırlanması
vacibdir. Tədqiqatlar hesabatlarla deyil, konkret təcrübi tətbiqlərlə nəticələnməlidir. Bu məqsədlə
ölkəmizin şəraiti üçün səciyyəvi olan bir neçə təsərrüfatı elmi-istehsal təcrübə obyekti kimi istifadə
etmək olar. Ərzaq təhlükəsizliyi probleminin bəzi aspektlərinə toxunduq, sözsüz ki, bu, tam olmayan
bir siyahıdır və burada iqtisadi, siyasi, hərbi, iqlim və digər amillər kompleks şəkildə nəzərə
alınmalıdır . [5. 86-91 ] Ölkədə ərzaq vəziyyətinin mürəkkəbliyi və onun xaricdən alınan
məhsullardan asılılığı, bir sıra təcili tədbirlərin tətbiq edilməsini tələb edir ki, onlar müəyyən ərzaq
növləri üzrə təhlükəsizliyi təmin etməyə istiqamətləndirilir. Bu baxımdan əsas istiqamətlərə
aşağıdakıları aid etmək olar. [1, s.87-109; 5, s.146-173]:
• aqrar bölmənin sabit inkişafının stimullaşdırılması, bu sahənin xammal, eləcə də əsas ərzaq
növləri üzrə mərkəzi dövlət və regional fondlarının yaradılması, həmçinin ASK-nın ixracını təmin
edəcək dərəcəyə çatdırılması;
• ailə büdcəsində ərzaq məsrəflərinin 30-35%-i qədər azaldılması şərtilə alıcılıq qabiliyyətinin,
gündə 3000-3500 kkal istehlakı təmin edəcək səviyyəyə qədər artırılması;
• kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı və bu sahənin strukturunun inkişafı hesabına çatışmayan
ərzaq və xammalın idxalı üçün lazım olan valyuta ehtiyatlarının yaradılması.
Ərzaq təhlükəsizliyinə dair xarici təcrübə, regional aspektlər və yerli istehsal bir daha onu
göstərir ki, etibarlı ərzaq təhlükəsizliyinə nail olmaq üçün ərzaq ehtiyatlarında daxili istehsalın payı
80-85% təşkil etməlidir. Bu məqsədlə hər bir ölkə ərzaq bazarını dünya ərzaq bazarı ilə
əlaqələndirməklə yanaşı, həm də yerli istehsalı artırmağa, yerli istehsalın keyfiyyətini
yaxşılaşdırmağa çalışmalıdır. [2; 3; 7, 9 ] .
Beləliklə, ərzaq istehsalının artırılması, ərzaq təhlükəsizliyi üzrə strateji səviyyələrin təyin
edilməsini, onlara nail olma mexanizmlərinin konkretləşdirilməsini, aqrar siyasətdə prioritetlərin
müəyyənləşdirilməsini, mənbə və vəsaitlərin araşdırılmasını, dövlət səviyyəsində mərhələli strateji
tədbirlərin tətbiq edilməsini tələb edir.
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Резюме
Насибова Арифа Джари кызы
Региональные аспекты безопасности продовольствия
В статье уточняется социально-экономический характер продовольственной безопасности
и исследуются тенденции продовольственной безопасности. Автор рассматривает
продовольственную безопасность как важное направление национальной и экономической
безопасности. В статье также рассматриваются региональные проблемы продовольственной
безопасности. Производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции
являются основными столпами продовольственной безопасности, и необходимость взаимной
организации этих этапов оправдана. В статье также изложены некоторые рекомендации по
обеспечению надежного снабжения продовольствием и обеспечению продовольственной
безопасности в соответствии с международным опытом.
Summary
Nesibova Arife Cari
Regional aspects of safety security
The article clarifies the socio-economic nature of food security and investigates trends in food
security. The author considers food security as an important area of national and economic security.
The article also explores regional issues in food security. The production, processing and sale of
agricultural products are the main pillars of food security and the necessity of the mutual organization
of these stages is justified. The article also outlines some recommendations for establishing a reliable
food supply and ensuring food security in accordance with international experience.
Рустамова Нармина Рауф кызы
Бакинский государственный университет
ДЕКОМПОЗИЦИЯ ШОКОВ НА ШОКИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Ключевые слова: шоки спроса, шоки предложения, динамика ВНП
Açar sözlər: tələbat şokları, təklif şokları, ÜMM dinamikası
Keywords: demand shocks, supply shocks, GNP dynamics
Одним из основных показателей развития экономики страны является ее
макроэкономические индикаторы, в том числе внутренний национальный продукт (ВНП).
Именно поэтому динамика изменения в ВНП является предметом анализа в работах разных
экономистов. В результате исследований таких ученых, как Ч. Нельсон и Ч. Плоссер (7), Д.
Кэмпбелл и Н. Мэнкью (3), Питер Кларк (4) и т.д., было установлено, что при изменении
экономических условий, например воздействие положительных шоков, прогнозы по ВНП
должны быть ориентированы на увеличение. Mодели единично-скользящей средней,
используемая данными авторами, были бы более обоснованными, при воздействии на
экономику только одного вида шока. Однако, если на экономику, в том числе на ВНП, влияют
360

Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika
Elmi Konfransının Materialları: 2 cilddə, I c .

İqtisadiyyat

более одного вида шока, становиться сложно интерпретировать результаты, полученные на
основе этих моделей.
Среди первых работ, направленных на разрешение этой проблемы, можно отметить труды
С. Бевериджа и Ч. Нельсона (1), Эндрю Харви (6) и М. Уотсона (8). Однако, наиболее широкую
популярность получил метод, предложенный Бланчард и Гуахом (2). Они предложили ввести
априорные идентификационные ограничения, и, использовать данные о более, чем одном
макроэкономическом показателе. Так, можно предположить, что существуют два вида
невзаимосвязанных шоков, один из которых имеет долгосрочное влияние на производство, в
то время как второй – нет, и рассмотреть влияние каждого из этих шоков на ВНП и другой
макроэкономический показатель, например безработицу. Данные ограничения, согласно
Бланчард и Гуах (2), достаточны для того, чтобы просто идентифицировать каждый из шоков
и оценить их динамическое влияние на ВНП и безработицу. Интересно, что каждому виду
шока можно дать простую экономическую интерпретацию. А именно, шоки, которые имеют
временное влияние на производство, можно интерпретировать как шоки спроса, а те, которые
оказывают постоянное влияние на производство - как в шоки предложения.
Расчеты, полученные системой векторной авторегрессии и охватывающие данные о США
с 1950:2 до 1987:4, показывают следующее. Шоки спроса оказывают горбообразное влияние
как на производство, так и на уровень безработицы; эффект достигает максимума через год и
исчезает через два-три года. Динамическое влияние шоков спроса на безработицу
представляет собой зеркальное отражение воздействия на производство (ВНП). Влияние
шоков предложения на производство (ВНП) со временем неуклонно возрастает, достигая пика
через два года и стабилизуется через пять лет. Однако, если изначально положительные шоки
предложения могут увеличить безработицу, со временем происходит ее снижение и значение
медленно возвращается к первоначальному.
Хотя данный подход является концептуально простым и оправданным, он может породить
определенные вопросы. Одним из таких вопросов, является то, что даже шоки спроса могут
иметь долгосрочное влияния на производство. Последнее может произойти при изменениях,
например, в фискальной политике государства, которые влекут за собой изменения в уровне
сбережений и, следовательно, в долгосрочных инвестициях и производстве. Тем не менее,
даже если шоки спроса имеют долгосрочный характер, их размер их воздействия на
производство очень мало, по сравнению с последствиями шоков предложения. Следовательно,
предложенная декомпозиция шоков может считаться верной.
В целом, приведенная в данной работе интерпретация шоков подвержена различным
оговоркам. Тем не данная интерпретация, может считаться приемлемой. Подход,
используемый Бланчард и Гуахом для декомпозиции шоков спроса и предложения, широко
используется и современными учеными, большинство из которых фокусируется на процессах,
протекающих в развитых странах и регионах. Однако, применение предложенного метода для
изучения динамики изменения ВНП развивающихся стран, может быть интересной темой для
исследований в будущем. Более того, ввиду того что Азербайджан является нефтеэкспортирующей страной, она с большей вероятностью может быть подвержен шокам предложения
(нефтяным шокам). Последнее указывает на актуальность данной темы и необходимость
проведения аналогичных исследований для Азербайджана.
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Xülasə
Rüstəmova Nərminə Rauf qızı
Bu elmi işdə iqtisadi şokların ümumi milli məhsuldakı dinamik dəyişikliyə təsirini
qiymətləndirmək üçün istifadə olunan yanaşmalar müzakirə olunur. Əsas qiymətləndirmə modeli
olaraq Blançard və Quah tərəfindən hazırlanan parçalanma üsulu istifadə olunur. Nəticələr, tələbat
şokların keçici olduğunu və ÜMM-a uzunmüddətli təsir etdiyini, lakin təklif şoklarının davamlı
olduğunu və ÜMM-a dərəcədə uzunmüddətli təsir etdiyini göstərir.
Summary
Rustamova Narmina Rauf
This work discusses approaches, which are used to assess the impact of economic shocks on the
dynamic change in gross national product. As a benchmark model, decomposition developed by
Blanchard and Quah is taken. The results indicate that demand shocks are transitory and do not have
long lasting impact on GNP, while supply shocks are permanent and have significant long-lasting
impact on GNP.
Rəhimova Məlahət Firqət qızı
Mingəçevir Dövlət Universiteti
AQRAR SAHƏNİN İNNOVATİV İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ
Açar sözlər: innovasiya, səmərə, qiymətləndirmə, stimullaşdırma, təkmilləşdirmə
Ключевые слова: инновация, эффективность, оценка, стимулирование, улучшение
Keywords: innovation, efficiency, evaluation, stimulation, improvement
Kənd təsərrüfatının innovativ əsaslarla inkişafı ölkə iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinin
artırılmasının əsas şərtlərindən biridir. Hazırda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı ilə məşğul olan
təsərrüfat subyektlərinin texniki və texnoloji səviyyəsi inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsindən müəyyən
dərəcədə geri qalır. Bu baxımdan kənd təsərrüfatı istehsalının müxtəlif sahələrində, eləcə də
idarəetmə sistemlərinə qədər yeniliklərin tətbiqinə ehtiyac var. Kənd təsərrüfatında innovativ
fəaliyyət yeni tədqiqatların nəticələrinin istehsalata tətbiqinə əsaslanan kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalı sferasının yaradılması və ya təkmilləşdirilməsini, texnologiyaların, idarəetmə sistemlərinin
inkişafı üçün ardıcıl tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.
Kənd təsərrüfatında innovativ fəaliyyət istehsalçılarının təmin edilməsi; istehlakçıya dəyər
mümkün qısa müddətdə qiymətləndirilməsinin qeyri- mümkünlüyü, yeniliklərin tətbiqinin mövsümü
olması kimi xüsusiyyətləri ilə xarakterizə olunur.
İstehsal əhəmiyyətli dərəcədə mövsümlə əlaqəli olduğundan, müəyyən yeniliklərin son məhsula
təsirini qiymətləndirmək üçün zəruri vaxt lazımdır. Kənd təsərrüfatında bir sıra sahələr mövcuddur
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ki, burada innovasiyanın qiymətləndirilməsi müddəti uzun müddətli dövrü əhatə edir və kənd
təsərrüfatı məhsullarının müxtəlifliyi bu amilin nəzərə alınmasını tələb edir. Bitki və heyvanların
müxtəlif ərazi və iqlim şəraitinə uyğunlaşmasının vacibliyi kənd təsərrüfatında innovasiyaların tətbiqi
mexanizminə və yeniliyin stimullaşdırılmasına yönəlmiş dövlət siyasəti formalaşdırmaq üçün daha
müasir yanaşmaya ehtiyac olduğunu göstərir. Kənd təsərrüfatının spesifik xüsusiyyətləri ilk öncə
ixtisas üzrə kadr hazırlığını tələb edir.
Araşdırmalar göstərir ki, kənd təsərrüfatının uğurlu inkişafının təməli uzunmüddətli əsaslara
söykənən ardıcıl dövlət dəstəyi ilə bağlıdır. Bu baxımdan kənd təsərrüfatının innovativ inkişafa keçidi
dövlət tərəfindən müvafiq infrastrukturun inkişaf etdirilməsini, istehsalçılar üçün məsləhət və
məlumatlandırma sisteminin formalaşdırılmasını, mütəxəssislərin hazırlanması və yenidən
hazırlanmasını, habelə innovativ inkişaf edən təsərrüfatçılıq subyektlərinin iqtisadi dəstəyin effektiv
formaları ilə təmin edilməsini tələb edir.
Aqrar sferada innovasiya strategiyasının həyata keçirilməsində əsas məsələlərdən biri elmitədqiqat sektorunun strukturunun və inkişaf tempinin kənd təsərrüfatının və ayrı-ayrı seqmentlərin
yeni texnologiyalara artan tələbatını tam şəkildə ödəməməsidir. Eyni zamanda, təklif olunan elmi
nəticələr əksər hallarda istehsal strukturlarının innovasiyalara aşağı həssaslığı, gəlirlərinin aşağı
səviyyəsi səbəbindən lazımınca istifadə edilmir (3, s.74). Qeyd etmək lazımdır ki, innovasiya tətbiqi
kənd təsərrüfatının orta və uzunmüddətli iqtisadi inkişafında strateji baxımdan əhəmiyyətli rol
oynamalıdır. Çünki yalnız innovativ yanaşmanın köməyi ilə istehsal və texnoloji gerilikləri aradan
qaldırmaqla, səmərəli iqtisadi artım yolu ilə bütövlükdə aqrar sferanın rəqabət qabiliyyətini artırmaq
mümkündür.
Məlumdur ki, dövlət bu problemlərin həllində, innovativ inkişaf üçün hərtərəfli proqram
hazırlamaqda, prioritetləri müəyyənləşdirməkdə və birbaşa və dolayı tənzimləmə tədbirləri sisteminin
qurulmasında fəal rol oynamalıdır. Eyni zamanda, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün struktur baxımdan
yenilikçi strategiya aqrar sferanın elmi-texnoloji sisteminin inkişafı üçün prioritet istiqamətlərlə
birləşdirilməlidir. Təsadüfi deyil ki, elmi innovasiya sahəsində dövlət siyasəti qeyd edilənləri nəzərə
almaqla aşağıdakı istiqamətlərdə reallaşdırılır:
- dövlət innovasiya sisteminin formalaşdırılması və onun inkişafının strateji istiqamətlərinin
müəyyən edilməsi;
- innovasiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi, investisiyaların cəlb edilməsi və təşviqi üzrə
əlverişli şəraitin yaradılması və müvafiq təşkilati işlərin görülməsi;
-. elmi innovasiya subyektlərinin – inteqrativ elm, təhsil və sahibkarlıq mərkəzlərinin (zonaların),
texnopolislərin, elmi texnologiya parklarının, texnoloji inkubatorların, innovasiya fondlarının,
innovasiyalar üzrə məlumat informasiya bankının yaradılması və inkişaf etdirilməsi;
- rəqabətqabiliyyətli, yüksək texnologiyalara əsaslanan istehsal sahələrinin yaradılmasında
iştirak etməklə, zəmanətli satış bazarlarının təmin edilməsi və xarici bazarlara çıxışının
həvəsləndirilməsi və himayə edilməsi;
- inkişaf etmiş ölkələrin biliklərə əsaslanan, innovativ xarakterli inkişaf təcrübəsi və
problemlərinin öyrənilməsi, ölkənin inkişaf strategiyasının hazırlanmasında və reallaşdırılmasında
onlardan istifadə edilməsi (1).
Göründüyü kimi bu konsepsiyada aqrar iqtisadiyyatın innovasiya yönümlü inkişafa keçid
xüsusiyyətləri nəzərə alınmış, ən vacib inkişaf prioritetləri, ölkənin innovativ inkişafının
uzunmüddətli perspektivdə həyata keçirilməsi mexanizmləri, beynəlxalq səviyyədə elmi və texnoloji
inkişafında yaranan meyllər, mövcud intellektual və elmi-texniki potensial nəzərə alınmaqla
formalaşdırılmışdır.
Qeyd edilənlərə əsaslanaraq kənd təsərrüfatının innovativ inkişafı məqsədinə nail olunması üçün
aşağıdakı məsələlərin həll edilməsi tələb olunur:
- elmi-tədqiqat yönümlü innovasiya proqramlarının və layihələrin formalaşdırılması;
- elmi və elmi-texniki sahənin zəruri maliyyə resurslarlı ilə təmin edilməsi. Müxtəlif layihələrin
maliyyələşdirilməsində ən vacib rolu elm və bazar arasında davamlı əlaqələrin qurulmasına, tədqiqat
və inkişaf nəticələrinin ticarəti təmin edilməsinə yönəlmiş dövlət-özəl tərəfdaşlığı oynamalıdır;
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- innovasiyanın müxtəlif sahələrində istehsal strukturları ilə çevik və məhsuldar əməkdaşlıq
qurulması üçün rəqabətqabiliyyətli bilik mərkəzlərinin yaradılması;
- yeniliklərin yaradılması və yayılması sahəsində təşviq sisteminin müəyyənləşdirilməsi və tətbiqi;
- xüsusi innovativ proqram və layihələrin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan, habelə innovasiya
prosesinin tənzimlənməsində iştirak edən kadrların hazırlanması, yenidən hazırlanması və
ixtisasartırma hazırlığı sisteminin inkişafı;
- yeniliklərin ekoloji, texniki və digər tələblərə uyğunluğunu müəyyən etmək üçün nəzarət
mexanizminin hazırlanması;
- innovasiyaların kənd təsərrüfatı sisteminin sosial-iqtisadi parametrlərinə təsirinin
qiymətləndirilməsi mexanizminin hazırlanması.
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Резюме
Рахимова Малахат Фиркат кызы
Инновационные тенденции в аграрном секторе
Инновационная деятельность в сельском хозяйстве предполагает формирование и постоянное совершенствование производственного сектора на основе применения результатов новых исследований в области производства, реализации соответствующих мер по развитию технологий и систем управления. Развитие инновационной близости, возврат к производству и
технологическому развитию, конкурентоспособность сельско-хозяйственного сектора через
экономическое развитие и развитие.
Summary
Rehimova Melahet Firqet
Innovative development trends in the agrarian sector
Innovative activity in agriculture involves the formation and continual improvement of the manufacturing sector based on the application of the results of new research into production, the implementation
of appropriate measures for the development of technologies and management systems. With the help of an
innovative approach it is possible to eliminate production and technological disadvantages, and to ensure
the competitiveness of the agrarian sector as a whole through effective economic growth.
Рза-заде Нурай Рауф кызы
Азербайджанского университета туризма и менеджмента
КООПЕРАЦИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ
Ключевые слова: инновационное развитие, кооперация, франчайзинг, субконтрактинг,
аутсорсинг
Acar sözlər: innovativ inkişaf, əməkdaşlıq, françayzinq, subpodratçı, autsorsinq
Key words: innovative development, cooperation, franchising, subcontracting, outsourcing
На современном этапе формирования инновационного развития сервисных предприятий
определяющее значение приобретает фактор наличия кооперационных связей. (5, с. 165).
Основанная на специализации кооперация предполагает перекрестную предпринимательскую
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деятельность одновременно нескольких субъектов хозяйствования. Кооперация содействует
снижению затрат производства и способствует повышению конкурентоспособности
участников кооперации.
В современных условиях популярными видами кооперации в сфере услуг являются
аутсорсинг, субконтрактинг, франчайзинг (3, стр. 202).
Аутсорсинг – делегирование непрофильных функций предприятия другим организациям,
специализирующим в конкретной области и обладающим соответствующим опытом,
знаниями и техническим оснащением (1, с.12).
Практика деятельности аутсорсинговых компаний, в анализируемой нами отрасли,
продемонстрировала его очевидные преимущества:
- сокращение затрат предприятия за счет передачи непрофильных функций;
- освобождение значительной суммы денежных средств, в результате прекращения их
вложения во второстепенные функции;
- фокусирование на основных целях бизнес-деятельности;
- возможность мобилизации высококомпетентных и квалифицированных специалистов в
узкой сфере и получения доступа к новейшим технологиям;
Одним из наиболее распространенных видов кооперации является субконтрактинг. Он
характеризуется как исходный вид кооперации, в процессе которого одна компания
(контрактор) поручает другой (субконтрактору) осуществить производство некоторого вида
продукции (деталей, комплектующих, НИОКР) согласно предъявленными требованиями. (2,
с.28)
Данный вид сотрудничества способен обеспечить высокий уровень эффективности
предприятий сферы услуг, вследствие рационального использования имеющихся ресурсов.
Еще одним широко распространенным видом кооперации в сфере услуг, в частности, в
сфере развлечений и туризма, в Азербайджане является франчайзинг. Сотрудничество в
рамках данного вида кооперации предъявляет завышенные требования в отношении качества
оказания услуг. Это требует от пользователя франшизы оказывать услуги, качество которых
строго соответствует качеству услуг, оказываемых самим правообладателем, оказывать
потребителям дополнительные услуги, на которое они могли бы рассчитывать, приобретая
услуги у франчайзера.
Таким образом, сотрудничество на основе кооперации дает возможность предприятиям
максимально использовать имеющиеся ресурсы и получить дополнительную выгоду от
реализации совместных операций на разных стадиях производственных процессов. (4, стр.
176).
Однако, практика свидетельствует о том, что наши отечественные предприятия сферы
услуг все еще ориентируются на свой потенциал: используют собственные ресурсы, создают
маркетинговые, рекламные, информационные, транспортные подразделения, в результате
чего их инновационная активность не может быть достаточно эффективной и реализуемые
проекты не в полной мере находят своих потребителей на рынке.
Проблема заключается ещё и в том, что наши сервисные предприятия, как правило,
ориентируются на краткосрочную эффективность, не всегда способны найти баланс экономических интересов и в результате реализуют недостаточное число совместных инновационных
проектов. Партнерство, как правило, возникает с поставщиками сырья, материалов и
комплектующих изделий, но оно не создает принципиально новых сервисных продуктов.
Размещение заказов на инновационные исследования в сторонних организациях
(консалтинговых компаниях) также характерно лишь для очень небольшого количества
сервисных предприятий, причем, как показывает практика, чаще всего они осуществляются
предприятиями, которые уже имеют собственные инновационные разработки. Проблемы
возникают также в связи с тем, что местные предприятия технологически не готовы
адаптировать инновационные продукты к своему производству.
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Деятельность отечественных сервисных предприятий на основе кооперации позволит им
максимально потреблять имеющиеся ресурсы и получать дополнительную выгоду от
реализации совместных операций на разных стадиях сервисного процесса, будет
способствовать генерации и внедрению новшеств в исследуемой отрасли.
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Xülasə
Rza-zadə Nuray Rauf qızı
Bu məqalədə, Rza-zadə Nuray Azərbaycanın xidmət müəssələrində əməkdaşlıq problemini,
qarşılıqlı fayda və subpodratçı, françayzinq kimi səmərəli fəaliyyət formalarını araşdırılır.
Məqalənin aktuallığı xidmət müəssisələrinin innovativ inkişafında, yeniliklərin tətbiqində,
habelə xidmət müəssisələri tərəfindən göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsində
innovativ texnoloqiyalarının tətbiqi mexanizmi öz əksini tapır.
Tədqiqatın elmi yeniliyini xidmət sektorundakı yerli müəssisələrində əməkdaşlığın qurulması
prosesində yaranan problemlərin həlli istiqamətləridir.
Sonda, məqalədə xidmət sektorundakı yerli müəssisələr üçün qarşılıqlı faydalı kooperativ
əlaqələrin yaradılması, onların innovativ fəaliyyətinm sürətləndirilməsi əsas bit şərt kimi qeyd
olunur.
Summary
Rza-zade Nuray Rauf
In this article, Rza-zadeh Nuray explores the problem of cooperation, namely, its forms of
mutually beneficial and effective cooperation, such as outsourcing, subcontracting, franchising,
which appeared on the market.
The relevance of the article is due to the necessity and increasing interest of service enterprises in
the development, introduction of innovations and innovative development, as well as problems of
improving the quality of services provided by service enterprises.
In conclusion, the article notes that the creation and establishment of mutually beneficial cooperative
ties for domestic service enterprises is a necessary condition for the growth of innovation activity,
which allows to significantly increase their economic stability.
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ÖLKƏNİN İQTİSADİ REGİONLARINDA MÜƏSSİSƏLƏRDƏ İNTEQRASİYA
PROSESLƏRİNİN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ
Açar sözlər: müəssisələrdə inteqrasiya metodları və üsulları, regionda əhalinin rifah halı,
sinergetik effekt
Keywords: methods and means of the integration of companies, wellbeing of region’s population,
the effect of synergy
Ключевые слова: методы и средства интеграции предприятий, материальный достаток
населения региона, эффект синергии
Müasir şəraitdə yeni iqtisadiyyatın formalaşması dövründə regionlararası iqtisadi inteqrasiya
metodlarının və üsullarının seçilməsi və əsaslandırılması zərurəti meydana çıxır. Rəqabət mühitinin
gərginləşdiyi mərhələdə regional iqtisadi inteqrasiya regionların inkişafının əsas amili qismində
təzahür edir. Оnlar öz məzmun xarakteri ilə, sənaye və kənd təsərrüfatı kimi mühüm sahələrin
effektivliyinin yüksəlməsi, sıx əməkdaşlıq çərçivəsində nailiyyətlər, kompleks əlaqələrin, kompleksistehsal əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi, müasir İKT-nın mübadiləsi istiqaməti ilə xarici təcrübədə
məlum olan metod və üsullardan xeyli dərəcədə fərqlənirlər. Eyni zamanda onlar regionların
iqtisadiyyatında müsbət və mənfi effektlərin yaranmasına səbəb olurlar.
Azərbaycan Respublikasının regionlarının sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramına
müvafiq surətdə ayrı-ayrı iqtisadi regionlarda yerləşən bütün istehsalçı müəssisələr uzunmüddətli
dövrdə özlərinin fəaliyyətinin kəmiyyət və keyfiyyət nəticələrindən birbaşa asılılıqdadırlar. Bu
qarşılıqlı asılılıq investisiya və innovasiya tərkib hissələri, sosial sferanın dəstəyi, regionun resurs və
infrastruktur bazasından istifadəyə görə kompensasiya ödəmələri vasitəsi ilə təzahür edir [1; 2].
Qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadiyyatda bazar münasibətləri bir çox qabaqcıl sahələrdə, xüsusən
də xammal istiqamətində mülkiyyətin yüksək dərəcədə təmərküzləşməsinə gətirib çıxarır.
Аzərbaycan Respublikasında istehsalçı müəssisələrin birləşməsi, başqa müəssisələrin tərkibinə
qatılması və qüvvətlənməsi prosesləri mülkiyyətin xarakterini və regionların inkişaf strategiyasını
müəyyən edir. Regional müstəvidə və dövlət idarəetməsində strukturun optimallaşdırılması təşəbbüsü
də, həmçinin dəqiq ifadə olunmuş inteqrasiya yönümünə malikdir.
Bu səbəbdən, regionun istehsalçı müəssisələri iqtisadiyyatın innovasiya dəyişiklikləri şəraitinə
uyğunlaşmağa məcburdurlar, inteqrasiya prosesləri bunlara göstərilən reaksiyaların təzahürüdür.
Beləliklə, regionun sosial-iqtisadi sistemlərində inteqrasiya prosesləri müasir münasibətlərin
məzmununu təşkil edir. İnteqrasiya proseslərinin inkişafı göstərir ki, müxtəlif səviyyələrdə onların
bazası qismində həm iqtisadi subyektlər, həm də dövlət və bələdiyyə idarəetmə orqanları təzahür
edir. Bu zaman inteqrasiya prosesində hər bir subyekt öz maraqlarını əsas tutur.
İnteqrasiya kateqoriyasından “iqtisadi inteqrasiya”, ”inteqrasiya prosesləri” və digər bu kimi
anlayışlar yaranır. İqtisadi inteqrasiyanın xüsusiyyəti və istehsalın ictimailəşdirilməsinin digər
formalarından keyfiyyət fərqi elə bir strukturun yaradılmasından ibarətdir ki, orada keçmişdəki
pərakəndə və nisbətən sadə hissələr vahid bir tama çevrilir, bu zaman tam öz daxili mürəkkəbliyini
itirmir. Bu, iqtisadi inteqrasiyanın formal tərifidir.
Bir sıra tədqiqatçılar inteqrasiyanı ictimai əməyin və istehsalın inkişaf etməkdə olan keyfiyyətcə
yeni strukturu, birgə əmək və istehsal sistemi, yəni kooperasiyaların kooperasiyası kimi nəzərdən
keçirirlər. Əgər əvvəllər birgə əmək işçiləri ayrıca bir istehsal kooperasiyasıının daxilində
birləşdirirdisə, indi isə o, öz sərhədlərini genişləndirir və müxtəlif istehsal-təsərrüfat
kooperasiyalarının işçilərini vahid bir tamda əlaqələndirir [4;5].
Məhsuldar qüvvələr müasir elmi-texniki tərəqqi nəticəsində elmin nailiyyətlərindən getdikcə
daha çox və hərtərəfli istifadə edilməsi ilə xarakterizə olunur. Hesab edirik ki, iqtisadi inteqrasiya
əməyin və istehsalın ictimailəşməsinin məhsuldar qüvvələrin inkişafı mərhələsində formalaşan
çoxfunksiyalı növüdür.
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Ədəbiyyatda regionların iqtisadi inteqrasiyasının məzmununun dərk olunmasına yanaşmaların
geniş spektri təqdim olunur. Konkret alimlərin yanaşmasının spesifikası bir çox cəhətlərdən ierarxik
səviyyədən asılıdır. Məhz buna görə də hal-hazırda elmi dövriyyədə regional aspektdə inteqrasiya
proseslərini xarakterizə edən iki termindən – “regionların iqtisadi inteqrasiyasından” və “regional
iqtisadi inteqrasiyadan” istifadə olunur [3].
Regionların iqtisadi inteqrasiyası və yaxud regionlararası əməkdaşlıq – qanunvericilik yolu ilə
müəyyən ərazi sərhədlərinə təhkim edilmiş, hakimiyyət-idarəetmə sisteminin vahidliyinə malik olan,
təbii, sosial-iqtisadi, mədəni və digər şəraitin ümumiliyi ilə xarakterizə olunan milli iqtisadiyyatın
altsistemləri kimi ərazi qurumlarının qarşılıqlı əlaqəsidir.
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Резюме
Сулейманлы Турал Намик оглы
Автор Сулейманлы Турал Намиг оглы в своей научной работе «Проблемы усиления
интеграционных процессов в предприятиях регионов страны» раскрыл проблематику повышения
усиления интеграционных процессов в предприятиях регионов страны с учетом процессов инноваций. Автор придерживается к мнению, что интеграция выступает как внутренняя организация
предприятия, которая характеризуется преобладанием нерыночных отношений; интеграция базируется на сознательное объединение, тесное сотрудничество, а не как результат работы ценового
механизма рынка; главное в интеграции – это внутренние механизмы и резервы саморазвития.
Summary
Suleymanli Tural Namiq
Suleymanli Tural Namig, the author of this article with the title “The problems of powering of
the integration processes of companies situated in regions of the country” has researched the subject
thoroughly. This paper presents detailed results of the research with the emphasis on how the author
envisions the factor having a decisive impact on integration processes with regard to innovation.
Sadıqov Orxan Təşəkkül oğlu
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
AZƏRBAYCANIN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFINDA NEFT GƏLİRLƏRİNİN ROLU
Açar sözlər: neft sektoru, sosial rifah, iqtisadi artım, qeyri-neft sektorunun inkişafı
Ключевые слова: нефтяной сектор, социальное обеспечение, экономический рост,
развитие ненефтяного сектора
Key words: oil sector, social welfare, economic growth, development of the non-oil sector
Hazırda ölkədə həyata keçirilən iqtisadi siyasət nəticəsində ölkənin enerji təhlükəsizliyi təmin
edilmiş, Azərbaycan dünyada enerji daşıyıcılarının etibarlı ixracatçısına və regionun ən mühüm
tranzit mərkəzinə çevrilmişdir. Karbohidrogen ehtiyatlarının hasilatı və Avropa bazarlarına
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çatdırılması məqsədi ilə reallaşdırılmış iri layihələr Avropanın neft və qazla təminatında
Azərbaycanın önəmli yer tutmasına şərait yaratmışdır. Təbii resursların geniş miqyasda hasilatına və
ixracına nail olmaqla yeni impuls qazanan iqtisadi artım dinamikası, 2009-cu ildə qlobal iqtisadi
böhran şəraitində belə Azərbaycan iqtisadiyyatında artımın qeydə alınması seçilmiş strateji kursun
uğurla həyata keçirilməsinin təzahürüdür. 2018-ci ildə real ümumi daxili məhsul (ÜDM) 2008-ci illə
müqayisədə 2 dəfəyə yaxın artmış və qeyd olunan illərdə dövlət büdcəsinin gəlirləri də həmçinin 2.2
dəfədən çox olmuşdur.
Son 10 ildə ölkənin valyuta ehtiyatları 2.5 dəfədən çox artaraq 2018-ci ilin yekunlarına əsasən
44,0 milyard ABŞ dollarına çatmışdır ki, bu da xarici dövlət borcunu, təxminən, 5 dəfə üstələyir.
Bununla yanaşı, neft gəlirlərinin qeyri-neft sektoruna yönəldilməsi ilə bu sahənin inkişafında da ciddi
nailiyyətlər qazanılmış, son on ildə qeyri-neft sektorunun orta illik artım tempi 11 faiz olmuşdur.
Qeyri-neft sektorunda yeni istehsal sahələrinin açılması və yeni iş yerlərinin yaradılması, istehsal,
nəqliyyat və kommunal infrastrukturun inkişaf etdirilməsi, müasir sosial infrastruktur müəssisələrinin
yaradılması, o cümlədən yeni təhsil, səhiyyə, idman müəssisələrinin inşası sözügedən dövrdə
bütövlükdə ölkəmizin dinamik və dayanıqlı yüksəlişinin əsasını təşkil etmişdir. Xüsusən qeyd
olunmalıdır ki, bu illərdə Azərbaycanda sosial problemlərin səmərəli həllində böyük irəliləyişə nail
olunmuş, əhalinin sosial müdafiəsi sistemi qabaqcıl beynəlxalq standartlara uyğun yenidən
qurulmuşdur. Uğurlu sosial siyasət nəticəsində yoxsulluq səviyyəsi 2003-ci ildəki 44.7 faizdən 2018ci ildə 5.1 faizə enmiş, əməkhaqqı və pensiyalar dəfələrlə artırılmışdır. Respublikanın iqtisadi
potensialı artdıqca səhiyyənin inkişafı üçün əlverişli şərait yaranmış və əhalinin sağlamlığının
qorunması problemləri ardıcıllıqla öz həllini tapmağa başlamışdır (1 səh. 3-5).
Dövlət büdcəsində sosial təyinatlı xərclər müvafiq olaraq 2008-ci ildə 2.374,6 milyon manat,
2018-ci ildə isə 5.244,5 milyon manat olmuşdur ki, bu da son 11 ildə 2.2 dəfə artım deməkdir. Hal
hazırda sosial təyinatlı xərclər dövlət büdcəsi xərclərinin təxminən 23.07 %-ni təşkil edir. Səhiyyəyə
ayrılan büdcə vəsaiti son 10 il ərzində 2.7 dəfədən çox artaraq hazırda 1.042,0 milyon manatı
keçmişdir. Sözügedən dövrdə tibb müəssisələrinin hər biri müasir texnika və avadanlıqla təchiz
edilmişdir. Respublika əhalisinin sağlamlığının qorunması və tibbi xidmətin keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılması üçün bir sıra zəruri tədbirlər görülmüşdür. Son illərdə təhsil sahəsində nəzərəçarpan
nailiyyətlərin əldə olunması da bilavasitə ölkəmizin modernləşdirilməsinə istiqamətlənmiş sosialiqtisadi siyasətlə bağlıdır. Təkcə onu demək kifayətdir ki, təhsil sahəsinə ayrılan büdcə vəsaitinin
ümumi həcmi 2008-ci illə müqayisədə 2 dəfədən çox artaraq, 2018-ci ildə 2.285,0 milyon manat
olmuşdur (2).
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının rəsmi statistik göstəricilərinə əsasən, Azərbaycan
iqtisadiyyatının 2005-2015-ci illər arasındakı dövr ərzində Ümumi Daxili Məhsulunun (ÜDM) orta
artım tempi 11,2% təşkil etmişdir. 2015-ci ildə ölkə iqtisadiyyatının real artım tempi 1.1% təşkil
etmişdir. Dünya Bankının 2015-ci ildə verdiyi proqnozuna görə, dünya bazarlarında cərəyan edən
böhran və qeyri-müəyyənliyin hökm sürdüyü şəraitdə, ölkə iqtisadiyyatında ÜDM-nin artım tempi
müvafiq olaraq 2015-ci ildə 1.4%, 2016-cı ildə 1.1% 2017-ci ildə 0.1% olmuşdur. Lakin son illərdə
azalmaya baxmayaraq iqtisadi artım 2018-ci ildə 1.4% olmuş 2019-cu ilə isə 1.4% proqnozlaşdırılmışdır.
Qeyd olunan rəqəmlər son illərdə neftin qiymətinin kəskin enməsi fonunda məqbul hesab oluna bilər.
İqtisadi artımın təhlili göstərir ki, əldə edilmiş makroiqtisadi sabitlik və rifah üzərində neft
amilinin təsiri hələ də əhəmiyyətlidir. 2020-ci ilin dövlət büdcəsinin gəlirləri 24.484,0 milyon manat
proqnozlaşdırılır ki, onun da 10.536,5 milyon manatı qeyri-neft sektorunun, 13.947,5 milyon manatı
neft sektorunun payına düşür. İqtisadiyyat Nazirliyinin proqnozlarına görə orta müddətli dövrdə
(2020-2023-cü illərdə) ÜDM-nin tərkibində qeyri-neft sektoru 65.8 %, neft sektoru isə 34.2 % olacaq.
Bu da əvvəlki illərlə müqayisədə ÜDM-nin qeyri-neft sektorunun artması deməkdir (3 səh. 13-14).
Ədəbiyyat
1. “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” İmkişaf Konsepsiyası (səh. 3-5).
2. Azərbaycan Respublikasının 2008-2018-ci illərde dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunları.
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3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”
(səh. 13-14)
4. World Bank (report).
5. International Monetary Fund (IMF) (report).
Резюме
Садыгов Орхан Ташаккул оглы
Оценка роли нефтяных доходов в социально-экономическом развитии Азербайджана
Основная цель исследования: Анализ связи между нефтяными доходами и социальноэкономическим развитием в Азербайджане. Практическая значимость исследования: В
результате рационального ввода в экономику инъекций нефтяных доходов ( на основе
«золотого правила») обеспечивается экономическое развитие и социальное благосостояние. А
также рациональное использование нефтяных доходов снижает чувствительность
государственного бюджета к колебаниям цен на нефть.
В то же время, во время исследования было выявлено, что в Азербайджане основнуюая
часть доходов государственного бюджета (приблизительно около 57%) формируется за счет
нефтяного сектора, что является рискованным с точки зрения колебаний цен на нефть на
мировом рынке. Для этого рациональное направление нефтяных доходов в экономику
должно стать составной частью бюджетной политики.
Summary
Sadigov Orkhan Teshekkul
Assessment of the role of oil revenues in the socio-economic
development of Azerbaijan
The main purpose of the research: to analyze the weight of oil revenues in the socio-economic
development and to understand the importance of increasing budget spending in the non-oil sector.
The practical significance of the study is that if the oil revenues are used effectively in
Azerbaijan, a sustainable state budget will be formed and the long-term dependence of the state
budget on oil revenues will be reduced..
At the same time, ensuring the economic growth via the non-oil sector in the long run should be
one of the main priorities of the country's economy.
Salmanov Murad Ceyhun oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
AZƏRBAYCANIN NEFTKİMYA KOMPLEKSİNDƏ İXRAC POTENSİALININ
ARTIRILMASININ ƏHƏMİYYƏTİ
Açar sözlər: ixrac potensialı, neftkimya kompleksinin ixrac potensialı, neftkimya kompleksinin
emal müəssisələri, neftkimya kompleksinin inkişaf prioritetləri, ixracyönlü neftkimya məhsulları,
ixrac potensialının artımının iqtisadiyyata təsiri.
Ключевые слова: экспортный потенциал, экспортный потенциал нефтехимического
комплекса, перерабатывающие предприятия нефтехимического комплекса, приоритеты развития нефтехимического комплекса, экспортоориентированная нефтехимическая продукция, влияние экспортного потенциала на экономику.
Key words: export potential, export potential of a petrochemical complex, processing
enterprises of a petrochemical complex, priorities of development of a petrochemical complex,
export-oriented petrochemical production, influence of the export potential on economy.
Müasir dövrdə ölkə iqtisadiyyatının makroiqtisadi və makromaliyyə göstəricilərinin
sabitləşdirilməsində, ölkənin maliyyə sisteminin dayanıqlılığının təmin olunmasında, milli valyutanın
kursunun sabit saxlanılmasında valyuta ehtiyatlarının və valyuta vəsaitlərinin rolu danılmazdır. Bu
problemlər ölkəmiz üçün də xeyli xarakterik hesab olunur. Hələ, 2015-2016-cı illər ərzində dünya
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bazarında neftin qiymətinin düşməsi və bununla əlaqədar olaraq, milli valyutamızın, manatın ikiqat
devalvasiyaya uğraması diqqət mərkəzindən yayınmamalıdır. Məhz o dövrdə ölkəmiz özünün valyuta
ehtiyatlarının əhəmiyyətli hissəsinin itirmək hesabına, milli valyutanı tam olaraq iflasa uğramaqdan
xilas etmişdir və qısa müddət ərzində milli valyutanın devalvasiyadan yaşadığı şoklar aradan
qaldırılmışdır. Bu amillər baxımından, ölkə iqtisadiyyatının diversifikasiyalaşdırılması və qeyri-neft
ixrac potensialının artırılması strateji hədəflər kimi xarakterizə olunurlar. Qeyd etmək lazımdır ki,
son illərdə bu istiqamətlərdə görülən işlər az da olsa öz bəhrəsini verməkdədir və artıq qeyri-neft
ixracının yeni mənbələri və istiqamətləri formalaşmaqdadır.
Azərbaycanın ixrac potensialının artırılması bütün dövrlərdə diqqət mərkəzində olmuşdur,
amma bu məsələlər müstəqillik illərində daha aktual xarakter daşımışdır. Belə ki, ölkəmiz öz
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra, əsas məhsulalr üzrə satış və ixrac bazarlarını itirmişdi, yaxud
müəssisələrarası əlaqələrin kəsilməsi səbəbindən əksər məsələləri yenidən başlamaq lazım gəlirdi.
Eyni zamanda, iri neftkimya müəssisələri planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatı mexanizmlərinə
keçid zamanı rəqabətə tab gətirə bilmədiklərindən öz potensiallarını, o cümlədən, ixrac potensialını
itirmişdilər. Bu səbəbdən neftkimya müəssisələrinin əsas fondlarının yenilənməsi, müasir
texnologiyaların transferinə nail olunması, rəqabətqabiliyyətli və ixracyönlü istehsal sahələrinin
yaradılması tələb olunurdu. Lakin, bütün bunlar üçün külli maliyyə resurslarına və investisiyalara
ehtiyac var idi. Ölkədə dövlət müəssisələri ilə yanaşı, özəl neftkimya müəssisələrinin yaradılması və
bu sahənin məhsullarının ixrac edilməsi proseslərinin genişlənməsi üçün daha çox məqsədli
investisiyalar yatırılmış və maliyyə resursları yönəldilmişdir. Rəsmi məlumatlara görə, 2018-ci ilin
əvvəlinə ölkənin kimya sənayesində fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı 81 olmuşdur, müqayisə
üçün deyək ki, 2013-cü ildə 70 təşkil etmişdir. Hazırda fəaliyyət göstərən 81 müəssisədən 76-sı qeyridövlət müəssisəsidir. Bundan əlavə, kimya sənayesi müəssisəsində istehsalın həcmi 2013-2017-ci
illərdə 200,3 mln. manatdan 513,9 mln. manatadək artmışdır (3 səh, 117). 2013-2017-ci illərdə kimya
sənayesində əsas fondların yenilənməsi prosesləri sürətləndirilmiş və 2018-ci ilin əvvəlinə onların
dəyəri 926,4 mln. manat səviyyəsinə qədər yüksəlmişdir. Rezin və plastik kütlə məmulatları istehsal
edən emal kimya müəssisələrinin sayı isə 2018-ci ilin əvvəlinə 103 olmuşdur və onlardan 98-i qeyri
dövlət müəssisələridir. Bu kateqoriyadan olan müəssisələrdə illik istehsalın həcmi 2017-ci ildə 304,2
mln. manat səviyyəsində olmuşdur.
Son iki il ərzində - 2017-2018-ci illərdə ölkəmizdə bir sıra nəhəng ixracyönlü neftkimya
müəssisələrinin istifadəyə verilməsini nəzərə alsaq, artıq kimya sektorunda məhsul istehsalının və
ixrac potensialının əhəmiyyətli səviyyədə artacağını gözləmək lazım gəlir. Belə ki, Sumqayıtda
istismara verilən SOCAR Polimer və SOCAR Karbamid zavodlarının əsas məhsulları yerli tələbatla
yanaşı, yüksək ixrac potensialına malikdir və bu iki zavodun üst-üstə ixrac potensialı il ərzində 300400 mln. ABŞ dolları həcmində proqnozlaşdırılır. Bu tədbirlər ölkəmizdə sənayenin qeyri-neft
təmayüllü sahələrinin inkişafı ilə bağlı olaraq, daha geniş xarakter almışdır. Belə ki, Azərbaycan
Respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramında bir sıra
ixracyönlü iri istehsal komplekslərinin istismara verilməsi prioritet vəzifələr kimi qarşıya
qoyulmuşdur (1). Bundan əlavə, ölkə Prezidentinin 6 dekabr 2016-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının neft və qaz sənayesinin (kimya məhsulları daxil olmaqla)
inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə ixracyönlü neftkimya məhsullarının strukturunun
genişləndirilməsi və həcminin artırılması strateji hədəflər sırasında yer almışdır (2).
Hazırda ölkəmizdə istehsal olunan ixracyönlü əsas neftkimya məhsullarından Sumqayıt “EtilenPolietilen” zavodunda istehsal olunan polietilen və mütləqləşdirilmiş izopropil spirtinin ixrac
potensialının yüksək olduğunu qeyd etmək mümkündür. Lakin, bu müəssisədə mövcud ixrac
potensialından heçdə tam istifadə edilmir. Bunun əsas səbəbi - neftkimya kompleksinin Sumqayıt
şəhərində yerləşən “EP-300” nəhəng emal qurğusunun xammal təminatının cəmisi 30-40 %
səviyyəsində olmasıdır. Əgər xammal təminatının gücləndirilməsi mümkün olsaydı, istehsalın
səviyyəsinin artırılması və ixrac potensialının yüksəldilməsini reallaşdırmaq olardı. Şübhəsiz, bunlar
üçün daha məqsədli investisiyalar yatırılmalı, xammal təminatına imkan verən logistika sistemi
formalaşdırılmalı və bu proseslərin maliyyə təminatına ciddi önəm verilməlidir. Ölkəmizdə milli
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iqtisadiyyat sahələrinin strateji hədəflərin müəyyənləşdirilməsi və artıq bu istiqamətlərdə intensiv
işlərin getməsini nəzərə alsaq, yaxın illərdə neftkimya kompleksinin ixrac potensialının əhəmiyyətli
səviyyədə artırılması mümkün olacaqdır (6, səh. 43). Ölkəmizin neftkimya kompleksinin ixrac
məhsullarının həcminin artırılması və strukturunun genişləndirilməsi perspektivlərindən yaxın illərdə
daha güclü istifadə edilməsi vacib şərtlərdəndir. Belə ki, neft gəlirlərinin azalması ilə əlaqədar, digər
məhsullar hesabına ölkəmizə valyuta daxilolmalırının artırılması strateji əhəmiyyət kəsb edir.
Hazırda neftkimya məhsullarının ölkə ixracında ümumi payı onun mövcud potensialına heç də
uyğun deyildir. 2018-ci ilin yekununda bu göstərici üzrə faktiki nəticə cəmisi 1 % səviyyəsində
olmuşdur, göründüyü kimi bu göstərici güclü ixrac potensialına malik olan neftkimya kompleksinin
ixrac imkanlarına heç də mütənasib deyildir. Əsas ixrac olunan neftkimya məhsullarından polietilen
məhsulunu qeyd etmək olar və 2017-ci ildə 75,8 min ton, 2018-ci ildə isə 79,7 min ton polietilen ixrac
olunmuş və dəyər hesabında müvafiq
olaraq 75,4 və 74,4 mln. ABŞ dolları təşkil etmişdir.
Bununla belə, 2017-2018-ci illərdə 128 mln. ABŞ dolları həcmində rezin şinlər, 42 mln. ABŞ dolları
həcmində vinilxlorid polimerləri, 96 mln. ABŞ dolları həcmində etilen polimerləri, 61,5 mln. ABŞ
dolları - propilen polimerləri, 130 mln. ABŞ dolları - sintetik yuyucu maddələr, 145 mln. ABŞ dolları
- mineral gübrələr və s. idxal olunmuşdur (4, səh. 75). İdxal olunmuş neftkimya məhsullarının
əksəriyyətinin ölkəmizdə istehsal olunma potensialı vardır, bu isə o deməkdir ki, gələcəkdə həmin
istehsal sahələrinin yerli bazasının təşkili hesabına, ixrac potensialını əhəmiyyətli səviyyədə artırmaq
mümkündür (8). Bu amillər və imkanlar nəzərə alınmaqla, Azərbaycanda neftkimya kompleksi
müəssisələrinin ixrac potensialının artırılması ilə bağlı bir qrup məsələlərə, o cümlədən həmin
məsələlərin maliyyə aspektlərinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Hazırda Sumqayıt Kimya Sənaye
Parkında yeni kimya müəssisələrinin yaradılması və xüsusilə ixracyönlü məhsul istehsalı
potensialının artırılması üçün əlverişli imkan yaranmışdır (7). Bu nəhəng parkda dövlət tərəfindən
kimya sənayesində özəl sektor subyektlərinin inkişaf etməsi, ixracyönlü məhsulların istehsalına
investisiyalar yatırılması məqsədilə müvafiq istehsal infrastrukturu yaradılmış və rezidentlər üçün
güzəştlər müəyyənləşdirilmişdir. Bütün bunlar ölkəmizdə neftkimya kompleksində ixrac
potensialının artırılması üçün əsaslı zəminin formalaşdırılması tədbirlərinin intensivliyindən xəbər
verir. Yaxın illərdə bu istiqamətdə daha yüksək nəticələrə nail olmaq üçün bir sıra tədbirlərin həyata
keçirilməsi məqsədəuyğundur:
-ölkəmizdə neftkimya kompleksinin ixracyönlü istehsal sahələrinin potensialının artırılması, idxal
olunan kimya və neftkimya məhsullarının yerli istehsalla əvəzolunması istiqamətində zəruri
tədbirlərin görülməsi və investisiyaların yatırılması tələb olunur;
-neftkimya kompleksinin ixrac potensialının diversifikasiyalaşdırılması tədbirləri görülməli, ənənəvi
ixracyönlü məhsularla yanaşı, elm və innovasiyalar, yüksək texnologiyalar tutumlu ixracyönlü
neftkimya məhsullarının istehsalı üzrə iri layihələr hazırlanmalı və reallaşdırılmalıdır.
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Резюме
Салманов Мурад Джейхун оглы
Важность повышения экспортного потенциала нефтехимического
комплекса Азербайджана
В статье исследована важность повышения экспортного потенциала нефтехимического
комплекса Азербайджана. С этой целью анализирован экспортный потенциал нефтехимического комплекса. Обращено внимание на экспортный потенциал созданных новых крупных
нефтехимических установок. Обоснована важность повышения роли импортозамещающей
нефтехимической продукции и их стимулирование. Подготовлены рекомендации и даны
предложения по повышению экспортного потенциала в нефтехимическом комплексе страны.
Summary
Salmanov Murad Jeykhun
Importance of increase in the export potential of a petrochemical complex of Azerbaijan
Importance of increase in the export potential of a petrochemical complex of Azerbaijan is
investigated in the article. The export potential of a petrochemical complex is analyzed for this
purpose. The attention to the export potential of the created new large petrochemical installations is
paid. Importance of increase in a role of import-substituting petrochemical products and their
stimulation is improved. Recommendations and offers on increase in export potential in a
petrochemical complex of the country are given in the end of the article.
Şükürova Aytən Akif qızı
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
AQRAR MƏHSULLARIN SATIŞ SİSTEMİNİN TƏŞKİLİ VƏ SƏMƏRƏLİ KANALLARI
Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, aqrar məhsul, marketinq, satış sistemi, reallaşdırma kanalları,
malların hərəkəti, satış fəaliyyəti
Ключевые слова: сельское хозяйство, аграрная продукция, маркетинг, система сбыта,
каналы реализации, товародвижение, сбытовая деятельность
Key words: agrarian product, marketing sale system, realized channels, material movement, sale
activity
Müasir şəraitdə aqrar bazarın formalaşması və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məhsulların satış sisteminin və onun səmərəli kanallarının təşkilini tələb edir. Bu, aqrar sahədə məhsul istehsalçılarının başlıca problemi kimi çox mühüm aktuallıq kəsb edir və dövlətin aqrar siasətinin
prioriteti hesab edilir.
Rəqabət mübarizəsinin kəskinləşdiyi bir şəraitdə aqrar məhsul istehsalçılarının bazar mühitinə
uyğunlaşması çətinləşir. Onlar məhsulun bölgüsü funksiyasını və istehsaldan son istehlaka
çatdırılmasının səmərəli kanallarının seçilməsini sərbəst həyata
keçirməyə məcbur olurlar.
İstehlakçılar isə məhsulun reallaşdırılması kanallarının böyük seçimi imkanına malikdirlər.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının satış sısteminin təşkilinin daha səmərəli metodlarının axtarışı və
düzgün seçimi aqrar müəssisələrin iqtisadi vəziyyətinin sabit inkişafı ilə şərtlənir. Belə ki, satışın
həcmi, qiymətin orta səviyyəsi, satışdan əldə edilən gəlir, mənfəət və s. kimi mühüm maliyyə-iqtisadi
göstəricilər aqrar məhsulun satış sisteminin təşkilindən xeyli dərəcədə asılıdır. Prof. İ.İbrahimovun
qeyd etdiyi kimi, aqrar sahədə kənd təsərrüfatı məhsullarının satışının səmərəli təşkili istehsalçı –
istehlakçı maraqlarının qorunmasına xidmət edir. [3, səh.388]
Məlum olduğu kimi, aqrar bazarda satış və ya reallaşdırma sistemi kənd təsərrüfatı məhsul
istehsalçılarının satış şəbəkəsi və satış kanallarından ibarət kompleksi əks etdirir. Satış kanalı isə öz
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növbəsində məhsulu reallaşdıran aqrar müəssisənin, həmçinin alıcı, vasitəçi və ya satış iştirakçıları
kimi çıxış edən şəxslərin təşkilati - iqtisadi münasibətlərinin məcmusu ilə xarakterizə olunur.
Aqrar məhsulun satış sisteminin təşkilində daşıma, saxlama, qablaşdırma, reklam, bölgü və
satışdan ibarət mal hərəkəti prosesi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.İqtisadçı – alim, prof.H.Xəlilovun
fikrincə, kənd təsərrüfatında uğurlu modernləşmənin əsas zəminlərindən biri bu sahədə irəliləyişlərə
əlverişli imkanlar açan aqrar strukturun formalaşmasıdır. [2, səh.59]
Məhsul istehsalçılarının reallaşdırma kanalları vasitəçilərin sayından asılı olaraq birbaşa və
vasitəli kanallara bölünür.
Məhsulun hərəkətinin birbaşa kanalı onların bilavasitə istehsalçıdan istehlakçıya vasitəçilərdən
yan keçməklə sərbəst bazarda malların yerdəyişməsini nəzərdə tutur. Vasitəli kanal isə müstəqil
vasitəçilərdən istifadə etməklə məhsulun istehsalçılardan son istehlakçıya çatdırılması ilə
əlaqədardır. Birbaşa kanalın üstün cəhətləri əsasən satış prosesinə, məhsulun keyfiyyətinə və
qiymətinə hərtərəfli nəzarətin olması, böyük mənfəət əldə etmək imkanı, istehlakçılarla yaxın
əlaqənin quruulması, dövriyyədə nəqd pul vəsaitinin payının artımı və s. ibarətdir. Bölgünün bu
kanalının çatışmamazlıqlarına bir qayda olaraq bazarın əhatəsi və satışın həcminin aşağı olması, satış
tədbirlərinin həyata keçirilməsinə kifayət qədər investisiya qoyuluşunun məhdudluğu, əmtəəlik
məhsulun aqrar müəssisələrin və fermer təsərrrüfatlarının anbarlarında yığılıb qalması və s. aiddir.
Bununla yanaşı, prof. B.Ataşov araşdırmalarında kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları
istehsalçılarına istehsal – satış prosesinin idarə olunması konsepsiyası kimi, marketinqdə satış
xammalının rolunu xüsusi qeyd etmişdir. [1, səh.134]. Kənd təsərrüfatı və ərzaq mallarının hərəkəti
müxtəlif satış kanalları üzrə həyata keçirilə bilər. Bu halda məhsul istehsalçısı optimal variant seçir
ki, bu da ona yalnız müəyyən gəlir səviyyəsini təmin etmir, həm də istehlakçılarla dayanıqlı əlaqənin
və daha az sayda vasitəçilərin tapılmasına imkan verir.
Son illər müxtəlif məhsulların satış sferasında mövcud olan praktika və xarici təcrübə göstərir ki,
ölkəmizdə satışın əsas təkmilləşdirilmiş yeni kanallarının “Topdan bölüşdürücü mərkəzlər” (TBM),
“Topdan ərzaq bazarları” (TƏB) və “Topdan – pərakəndə bazarlar” (TPB) kimi təşkili məqsədəuyğundur.
Malların hərəkətinin əsas həlqəsi kimi, satış kanallarının seçilməsi müxtəlif məhsul
istehsalçılarına maliyyə xərclərinin minimumlaşması, məhsulun reallaşdırılmasının vaxt intervalının
azaldılması və bütün satış kanallarının əlverişli olması üçün aqrar ərzaq bazarının yüksək təminatı
şəraitində operativ qərar qəbulu mümkündür. İqtisadçı alim, prof. E.A.Quliyev elmi cəhətdən
əsaslandıraraq təısdiq edir ki, “Məhsulların satış kanalları hüquqi və fiziki şəxslərin hadisələrin
vasitəçisi və ya iştirakçısı kimi çıxış edən birliyidir”. [4, səh.288]
Beləliklə, apardığımız tədqiqatların nəticəsinə əsasən ölkəmizdə aqrar məhsulların satış sistemi,
məhsul istehsalçılarının konkret fəaliyyəti, satış logistikası və bazar infrastrukturunun mahiyyəti və
rolu elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır. Aqrar məhsulların satış fəaliyyətinə məhsulların bazara
irəlilədilməsi və istehlakçıların tələbatının ödənilməsi məqsədilə əmtəə mübadiləsinin təşkili,
həmçinin mənfəət əldə edilməsi prosesi kimi baxılmasını təklif edirik.
Bununla yanaşı, tədqiqat nəticəsində dünya və ölkə təcrübəsini ümumiləşdirərək innovasiya və
texnoloji şəraitdə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və reallaşdırılmasının xüsusiyyətlərini aşkar
etmiş və əsaslandırmışıq. Nəzəri və praktiki araşdırmalarla aqrar məhsulun satışı sistemində bölgü
kanallarının səmərəli yolları təklif edilmişdir.
Reallaşdırmanın meyli, problemləri və inkişaf perspektivləri tədqiq edilmiş və aqrar məhsulların
istehsalı və satışının rəqabətqabiliyyəti müəyyən qədər qiymətləndirilmişdir.
Beləliklə, satışın aşkar edilmiş meyli, problemləri və inkişaf perspektivləri malların hərəkətinin
mövcud sisteminin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə əsaslanır. Tədqiqat nəticəsində kənd
təsərrüfatı məhsulları və ərzağın satışının təkmilləşdirilməsi və səmərəliliyinin yüksəldilməsi üzrə
tədbirlər sistemi təklif edilmişdir.
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Резюме
Шукюрова Айтен Акиф кызы
Организация и эффективные каналы системы сбыта аграрной продукции
В статье анализированы экономические проблемы системы сбыта, направление товародвижения, выбора каналов реализации и вопросы эффективной организации аграрной продукции. Также научно обоснованы преимущества и недостатки каналов сбыта, действующие
системы реализации и направление ее совершенствования с точки зрения агромаркетинга.
Summary
Shukurova Aytan Akif
The organization of sale system of agrarian products and its efficient channels
The economic problems of sale system of agrarian products, the directions of material movement,
the chosen of realized channels and the questions of efficient organization have been analyzed in the
article. From the view of agro-marketing the advantages and disadvantages of sale channels, existed
realized system and its organized directions have been based scientifically.
Şirinov Bəşər Həbib oğlu
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
MÜƏSSİSƏLƏRİN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİNİN MÜASİR PROBLEMLƏRİ
Açar sözlər: ehtiyat, informasiya, debitor borcu, rentabellik, sifariş,metod
Ключевые слова: резерв, информация, дебиторская задолженность, доходность, заказ, метод
Keywords: reserve, information, accounts receivable, profitability, order, method
Hər hansı bir logistika sistemində vaxt və məkan üzrə material və maliyyə axınları informasiya
axınları ilə sıx qarşılıqlı əlaqəlidir və istehsal, əməliyyat və maliyyə nəticəsinə, həmçinin müəssisənin
dövriyyə kapitalının strukturuna və həcminə bilavasitə təsir göstərir. Xammalın və yarımfabrikatların
tədarükçülərdən material axını növündə daxil olması istehsal resursu kimi müəssisənin anbarında
“yığılır”, dövriyyə aktivlərinin müvafiq növünü artırır 1.
Anbarda xammal resurslarının mövcudluğu istehsal prosesinin fasiləsizliyini təmin edir, hazır
məhsul ehtiyatı isə mövcud tələbi operativ təmin etməyə imkan yaradır, bununla belə müəssisənin
təşkilatı-iqtisadi sabitliyini təmin edir. Digər tərəfdən ehtiyatlar və debitor borcu müəssisənin
dövriyyə aktivlərinin əsas tərkib hissəsini təşkil edir, ona görə də onların dəyərinin, strukturunun və
tendensiyalarının dəyişilməsi müəssisənin maliyyə sabitliyinə bilavasitə təsir göstərir.
2002-ci ilin aprelində ABŞ tədarükünün logistika məqsədlərinin idarə edilməsi problemləri üzrə
şurası (Supply Chain Council) logistika məqsədlərinin səmərəli fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün
kompüter modelinin yeni variantını təsdiq etdi. Həmin modelin birinci səviyyədə optimallaşdırılmasına
məxsus olan, funksiyalardan biri aşağıdakı göstəricilərlə aktivlərin idarə edilməsi səmərəliliyidir: logistika
məqsədilə pul dövranının sürəti, ehtiyatın həcmi (günlərlə), dövriyyə kapitalının dövranı 2.
Resursların idarə edilməsi problemi bu gün praktiki olaraq hər bir müəssisəni narahat edir.
Rəhbərlərə təbii pul vəsaitlərinin nağd olmasından asılı olaraq xammalın alınması həcmi üzrə xalis
empirik həllərdən ən obyektiv meyarlara keçməsi məqsədyönlüdür.
Resursların səmərəli idarə edilməsi sisteminin qoyuluşunda müəssisəyə, birinci növbədə sabitlik
lazımdır. Onlardan biri ehtiyatların mövcudluğunun müsbət aspektləridir: istehsal prosesinin
fasiləsizliyi ilə ifadə olunan işdə etibarlılığın böyük dərəcəsinin təmin edilməsi və ya alıcıların
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tələbatının təmin edilməsi, digər-mənfi ehtiyatların saxlanılması xərcləri, ehtiyatlara
investisiyalaşdırılan kapitalın dövriyyədən kənarlaşdırılması. Belə ki, müəssisənin əsas bölmələri
ehtiyatların formalaşmasına öz münasibətini müxtəlif səpkidə formalaşdırır. İstehsal şöbəsi, alış və
satış xidməti üçün ehtiyatların mövcudluğunun müsbət aspektləri prioritetdir. Maliyyə və plan
xidmətləri ehtiyatları minimum imkan səviyyəsinə azaldılmasına cəhd göstərirlər, çünki onlar üçün
mühüm olan ümumi xərclərin azaldılması və cari aktivlərin dövranının sürətləndirilməsidir.
Resurslara münasibət üzrə müəssisənin müxtəlif bölmələrinin ziddiyyətli məqsədləri mübahisə
yaradır, tənzimlənməsi ehtiyatların logistik idarə edilməsinin əsas vəzifələrindən biridir.
Məqsədlərin mübahisəsi probleminin həll edilməsinin iki prinsipial istiqaməti vardır. Resurslar
üzrə siyasət müəssisənin strukturuna bu və ya digər güclü təsirlə müəyyən edilir, risklər və xərclər
arasında güzəştlər və ya likvidlik və dövranlılıq müəyyən edilir.
İkinci istiqamət ən çətindir, çünki rəhbərlikdən strateji fikirləşməni, resursların idarə edilməsi
məsələlərində vərdişləri və qoyulan idarəçilik uçotunu tələb edir. Bu istiqamət üzrə hərəkətin ən sadə
addımlarının ardıcıllığı tövsiyə olunur:
 Birinci addım – resursların dəyərinin, onların nomenklaturasının və miqdari xarakteristikasının (həcm, müvəqqəti parametrlər, yerləşməsi haqqında məlumatlar) müəyyən edilməsi;
 İkinci addım – ABŞ təhlilinin aparılması və A kateqoriyasının başlıca resurslarıının, az
mühüm olan V kateqoriyasının və əhəmiyyəti üzrə ikinci dərəcəli olan S kateqoriyasının aşkar
edilməsi;
 Üçüncü addım – ehtiyatların idarə edilməsində müəssisənin istifadə etdiyi, metodların və
üsulların qeydə alınması. Resursların idarə edilməsinin mövcud sistemində nəticənin
qiymətləndirilməsi üçün meyarların seçilməsi və uçotun təşkili. Bu həmin məqsəd üçün bütün zəruri
informasiyaların alınmasına imkan verir;
 Dördüncü addım – tələb olunanla resursların idarə olunmasının mövcud metodlarının və
üsullarının müqayisə edilməsi;
 Beşinci addım – “necə var” vəziyyətindən “necə olmalıdır” vəziyyətinə keçid. Yeninin
işlənməsi və ya resursların idarə edilməsinin fəaliyyətdə olan sisteminin təkmilləşdirilməsi.
Resursların idarə edilməsində seçilən siyasətinin qiymətləndirilməsinin baza meyarları
keyfiyyətində ümumiləşdirilmiş meyarlar, həmçinin onların müxtəlif kombinasiyalarından istifadə
oluna bilər. Belə ki, ən mühümü müəssisənin (şirkətin) seçdiyi mümkün meyarlar deyil, həmin
meyarların faktiki olaraq mövcudluğudur. Ancaq belə göstəricilərlə daimi müşahidə olunma
ehtiyatlarının idarə edilməsində səmərəli sistemin yaradılmasına yönəldilmənin düzgünlüyü haqqında
fikir yürütməyə imkan verir. Seçilən meyarlara əsasən müəssisə xərclər və ehtiyatların seçilməsi
səviyyəsinin faydalılığı arasında özü üçün optimal uyğunluq tapmalıdır.
Resursların idarə edilməsinin seçilən siyasətinin səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün istifadə
edilən əsas göstəricilər aşağıdakılardır: 3.
1. Resursların idarə edilməsinin müxtəlif metodlarından istifadə etməklə müəssisələrin
(şirkətlərin) fəaliyyətinin rentabelliyini xarakterizə edən göstəricilər.
Aktivlərin rentabelliyi (AR) hesablama dövrü ərzində iki göstəricinin hasili kimi müəyyən edilir:
satış rentabelliyi və dövr ərzində aktivlərin dövranı. Artıq ehtiyatların mövcudluğu aktivlərin
həcminin artırılmasına, beləliklə, onların dəyərinin azalmasına gətirib çıxarır. Ehtiyatlar üçün
investisiyaların optimal həcmini müəyyən etmək lazımdır, belə ki, satışın azalması hesabına
aktivlərin rentabelliyinin azalmasına gətirməmək üçün aktivlərin dövriyyəsini artırmaq
məqsədyönlüdür.
2. Əmtəənin alınması və reallaşdırılması üzrə əməliyyatlardan istifadə etməklə pul axınlarının
xarakteristikası ilə bağlı göstəricilər.
Xalis diskontlaşdırılmış pul axınının miqdarı vəsaitlərin diskontlaşdırılmış hissəsi arasındakı
fərqə bərabərdir, hansı ki hesablaşma dövrü ərzində reallaşdırılmadan alınan vəsaitlərə və əmtəənin
alınmasına yönəldilir.
3.Sifarişin yerinə yetirilməsi dəyəri və ehtiyatların saxlanılması dəyəri nisbətinə əsasən, sifarişin
optimal ölçüsünün axtarışına əsaslanan göstəricilər.
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Resursların optimallaşdırılmasının düzgün aparılması xərcləri minimuma endirməyə imkan
verir, istehsalın keyfiyyətini və səmərəliliyini yüksəldir, beləliklə, fəaliyyətdə olan kapitalın
gəlirliyini artırır.
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Резюме
Ширинов Башар Хабиб оглы
В статье рассматриваются текущие проблемы управления ресурсами, такие как ключевые
показатели, используемые для оценки эффективности управления ресурсами, и полученные в
результате научные выводы по этому вопросу.
Summary
Shirinov Bashar Habib
The article explores current problems of resource management, such as key indicators used to
evaluate resource management effectiveness, and the resulting scientific findings on the subject.
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SƏNAYE SAHƏLƏRİNİN MALİYYƏ DAYANIQLIĞI
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Azərbaycanın orta dövrdə makroiqtisadi inkişaf perspektivi neft sektorunun fəaliyyətindən
asılıdır. Neft sənayesinin fəaliyyətindən alınan medaxil respublikadakı bir sıra sosial-iqtisadi problemlərin
həlli üçün “açar” rolunu oynayır. Bu sənaye sahəsinin əhəmiyyəti həm də onun xarici investorları cəlb
etmək qabiliyyəti ilə ölçülür. Bu amildən asılı olaraq hər bir nəfərə düşən daxili məhsul artır.
Bazar iqtisadi münasibətləri qənaət rejiminə əməl etməyi, bütün növ istehsal və təbii resurslardan
rasional istifadəni təmin etməyi, elmi-texniki tərəqqi əsasında istehsalın intensivləşdirilməsini
nəzərdə tutur. Resurslara qənaətin sütərləndirilməsi intensivləşdirilmənin bir amili kimi qəbul olunur.
Sənaye sahəsinin intensiv yola istiqamətlənməsi, daxili ehtiyatların aşkar edilməsi, material resursları
və əsas fondlardan istifadənin yaxşılaşdırılması olmadan mümkün deyildir. İstehsalın səmərəliliyinin
yüksəldilməsi hasilat sənayesi sahələri üçün daha əhəmiyyətlidir. Respublikada neft-qaz sənayesinin
digər sənaye sahələri ilə müqayisədə daha intensiv inkişafı, neftqazçıxarmada texniki tərəqqi,
istehlakda neft-qaz məhsullarına olan tələbatın artması, bütün bunlar böyük səmərədən xəbər verir.
Azərbaycanın yanacaq-enerji balansında neft sənayesinin payı 75-80%-dir və onun inkişafından
neftmaşınqayırma, neftkimya, elektroenerji və s. sahələr asılıdır.
Bazar münasibətlərində çoxlu sayda problemlərin içərisində, sənaye sahəsinin “yanaşması” və
normal fəaliyyət göstərməsi baxımından məhsulun (işin, xidmətin) keyfiyyət problemi çox
mühümdür. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin inkişafı ilə, o sənaye sahələri yaxşı vəziyyətdə qalırlar
ki, onlar nəinki ən yüksək əmək məhsuldarlığına nail olması, həm də istehsal etdiyi məhsulun
rəqabətqabiliyyətli olmalarına çalışırlar.
İqtisadi ədəbiyyatın təhlili [1,2,3] göstərdi ki, “məhsulun keyfiyyəti-bu məhsulun istehlak
xasiyyətlərinin məcmunudur, müəyyən vaxt ərzində onun təyinatına uyğun, müəyyən tələbatları
ödəmək qabiliyyəti ilə şərtlənir”.
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Cəmiyyətin sənaye məhsullarına tələbatının ödənilməsi nəinki məhsul istehsal həcmi, həmçinin
onun keyfiyyətindən asılıdır. İstehsal təyinatlı məhsullara tələbat onların hazırlandığı və istifadə
olunduğu şəraitlərlə təyin edilir.
Texniki tərəqqi ilə əlaqədar məhsula tələbatlar yüksəlir. Bunlar istehsalda istifadə prosesində
məhsulu xarakterizə edən əlamət və xassələrin məcmunu özündə birləşdirir. Məhsul keyfiyyətinin əlamət
və xassələri çox müxtəlifdir, istehsalın xüsusiyyəti və məhsulun təyinatından asılıdır. Onlara ilk növbədə
aiddir: həcm, ölçü, çəki, xarici görünüşü, məhsulun kəmiyyətcə ölçülə bilən mexaniki, kimyəvi, fiziki və
başqa xassələri.
Müxtəlif növlü məhsullar, yəni investisiya əmtəələri (əmək vasitələri, əmək cisimləri), istehlak
əşyaları üçün məhsulların keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi fərqlidir. Bütün növ
məhsullar üçün ümumi göstərici, baxılan məhsulun keyfiyyətinin texniki şərtlər və standartlara
müəyyən edilmiş tələblərə cavab verməsidir.
Əksəriyyət sənaye sahələri, o cümlədən neftmaşınqayırma üçün məhsulun keyfiyyətini
səciyyələndirən möhkəmlik, uzunömürlülük və s. əlamətlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Möhkəmlik dedikdə tələb olunan vaxt dövrü ərzində istismar göstəricilərini saxlamaqla verilən funksiyanı yerinə yetirmək
qabiliyyəti başa düşülür. Möhkəmlik göstəricilərinə aiddir: imtinasızlıq (məlumatın iş qabiliyyətinin
məcburi fasilələrsiz saxlamaq əlaməti), təmirəyararlılıq, imtinaların aşkar edilib aradan qaldırılması və s.
Uzun ömürlülük – texniki xidmət üçün vacib fasilələri nəzərə almaqla məmulatın iş
qabiliyyətinin mümkün səviyyəyə qədər saxlamaq əlamətidir. Möhkəmlik və uzunömürlülük
göstəricisindən başqa məhsulun keyfiyyət göstəricilərinə aid edilə bilər: xüsusi və nisbi
materialtutumu, məhsuldarlıq, avtomatlaşdırma səviyyəsi, qabariti, nəqledilmə qabiliyyəti.
Məhsulun iqtisadi göstəriciləri, onun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar sifarişlərdir. Bunlara:
maya dəyəri, mənfəət, rentabellik, qiymət aiddir. Müasir şəraitdə məhsulun keyfiyyətinin patent-hüquq
göstəricilərinə üstünlük verilir. Bunlara patent təmizliyi və patent müdafiəsi göstəriciləri aiddir.
Məhsulun istehsalını planlaşdırarkən onun keyfiyyətinin səviyyəsini qiymətləndirmək vacibdir.
Keyfiyyətinin səviyyəsi dedikdə məhsulun keyfiyyətinin nisbi xarakteristikası nəzərdə tutulur ki, bu
da baza göstəriciləri məcmusuna (xarici analoqu) uyğun olaraq göstəricilərin müqayisəsinə əsaslanır.
Məhsulun keyfiyyəti Azərbaycan üçün daha böyük əhəmiyyətə malikdir, beləki, respublika müstəqilliyini qazanmış və dünya təsərrüfatına durmadan inteqrasiya edir. “Əsrin müqaviləsi” nin bağlanması ilə
yeni neft strategiyası reallaşdırılır. Bütün bunlar isə respublika iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafını şərtləndirmişdir.
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Резюме
Тагиева Туран Алиага кызы
Финансовая устойчивость отраслей промышленности
Создание устойчивой экономики возможно, прежде всего, за счет развития производственного сектора, который производит конкурентоспособную продукцию на внутреннем и
внешнем рынках. Конкурентоспособное производство может быть произведено только с помощью технологических процессов или, скорее, с помощью технологических инноваций.
Только сочетание “производитель” и “новатор” может обеспечить устойчивое развитие.
Результат будет хорошим, если вы и “производитель”, и “новатор”.
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Summary
Tagiyeva Turan Eliga
Fınancıal sustaınabılıty of ındustrıes
Creating a sustainable economy is possible, first of all, due to the development of the
manufacturing sector, which produces competitive products in the domestic and foreign markets.
Competitive production can only be done through technological processes or, rather, through
technological innovation. Only the combination of “producer” and “innovator” can ensure sustainable
development. The result will be good if you are both a “manufacturer” and an “innovator”.
Vəlibəyli Ayşən Rövşən qızı
Azərbaycan Koorperasiya Universiteti
İNFORMASİYA - KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARININ FORMALAŞMASI VƏ
İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Açar sözlər: informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, qloballaşma, sosial-iqtisadi
sfera, amillər, texnoloji potensial
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, глобализация,
социально-экономическая сфера, факторы, технологический потенциал
Key words: information and communication technologies, globalization, socio-economic
sphere, factors, technological potential
Giriş
Informasiya - kommunikasiya Texnologiyalarının formalaşması və inkişaf xüsusiyyətləri barəsində mühakimələr yürütmədən öncə sosial-iqtisadi sferanın informasiyalaşdırılması metodologiyasının bəzi nüanslarına qısa nəzər yetirilməsi zərurəti hiss olunur. Bu xüsusda qeyd edilməsi yerinə
düşərdi ki, cəmiyyətin və o, cümlədən sosial-iqtisadi sferanın informasiyalaşdırılması metodologiyasında iki yanaşma diqqəti cəlb edir: texnokratik yanaşmada informasiya və kommunikasiya
texnologiyalarının araşdırılmasına, keyfiyyətinə, tətbiqi ilə əlaqədar çətinliklərə, əmək
məhsuldarlığının artırılması ilə əlaqədar maddi vəsaitin sərf olunması zərurətinin dərk olunmasına,
İKT-nin istehsal, menecment, satış sahələrinda tətbiqi və s.ilə əlaqədar məsələlərin araşdırılmasına
üstünlük verilir. Bu yanaşmada əmək resursları istehsal vasitələri kimi nəzərdən keçirilir. Texnokratik
yanaşmanın ən tanınmış nümayəndəsi M.Maklyuen, F.Teylor, E.Daqbayev və başqalarıdır [4].
İKT-nin sosial-iqtisadi sferaya təsir edən amillər
İnformasiya cəmiyyəti və iqtisadiyyatına struktur transformasiyasının əməklə bağlı amillərin
də nəzərdən keçirilməsinə ehtiyac vardır.
1.Əhalinin tərkibinin keyfiyyəti- sosial-iqtisadi sfera üçün mühüm göstəricidir. Adətən
postindustrial cəmiyyət dominant rolunu oynayır. Tərkibinə doğuş və ölüm nisbətləri, əhalinin yaş
tərkibi, və s. daxildir. Qeyd etmək lazımdır ki, bir çox ölkələrdə səhiyyə və təhsil sistemi əmək
qabiliyyətli əhali hesabına fəaliyyət göstərir.
2.Motivləşdirmə kompnenti də - təkamülə meyllidir. Sənaye cəmiyyətinə qədər motivləşdirmə
insanın yaşamaq uğrunda mübarizəsindən ibarət idi. İnsan yaşamaq üçün çalışıdı. Əmək haqqının
ödənilməsi sənaye cəmiyyətinin əsas motivləşdirməsi səbəbi kimi çıxış edir [1,2].
3.Təşkilati iqtisadi amillər- sosial-iqtisadi sferanın informasiya cəmiyyətinə transformasiyasının
təşkilati iqtisadi amilləri bilavasitə iqtisadiyyat vasitəsi ilə özünü büruzə verir. Sənaye cəmiyyətinə
qədərki, mərhələdə əsas rol təbii və süni materiallar böyük rol oynayırdı. İndustrial mərhələ- enerji
tutumlu mərhələdir [3].
4.İnstitutsional amillər - sosial-iqtisadi sferanın informasiya cəmiyyətinə transformasiyasında
instituonal faktorlara ictimai-iqtisadi münasibətləri tənzimləyən, hüquqi normaların, həmçinin qeyri
formal davranış qaydaları və nümunələri təşkil edir. İnstituonal mühitin formalaşması əsasən cəmiyyətdə
mövcud dəyərlərə əsaslanır. Sənaye cəmiyyətinə qədərki mərhələdə sosial-iqtisadi şərait bir qədər sərt idi.
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Bu səbəbdən də əsas dəyərlər yaşamaq üçün vəsaitlərin əldə olunması ideyası ətrafında cəmlənmişdir.
İndustrial mərhələsində maddi dəyərlərin cəmlənməsi və çoxalmasına xidmət edən institutlar fəal inkişaf
etməyə başladı. Müasir postindustrial mərhələsində əsas dəyərlər kommunikativ müstəvidə
cəmlənmişdir.
Nəticə
Müasir dövrdə qloballaşmanı hadisə və proseslərin təzahür arealına görə iqtisadi, mədəni, elmi
və bir digər növlərə bölürlər.Daha sonra IKT-nin tətbiqi və inkişaf xüsusiyyətlərinə müxtəlif
ölkələrdə diqqəti cəlb edən bir sıra modellərə diqqət yetirilməsi yerinə düşərdi. Qeyd etmək lazımdır
ki, modelləşdirmənin aparılmasında əsas istinad sosial-iqtisadi sferada biznes fəaliyyətinin məqsəd
və vəzifələri, təşkilati strukturu, təşkilati mədəniyyət və personal, həyat qabiliyyətinin bir biri ilə
uzlaşmasıdır. Bu baxımdan bir daha Nadler-Taşmen modeli diqqəti cəlb edir. Sözügedən modeldə
strateji, taktiki, operativ məqsədlərin İKT ilə uzlaşması diqqəti cəlb edir.
İKT sosial-iqtisadi proseslərə, obyektlərə və bütünlükdə sahəyə təsirinin müxtəlif effektləri də
diqqəti cəlb edən məsələlərdəndir. Bu xüsusda öncə iqtisadi effektlərin nəzərdən keçirilməsi yerinə
düşərdi. İqtisadi effektlər (economic effect, economic results) - dedikdə iqtisadi fəaliyyətin nəticələri
və onun əldə olunması, istifadəsi üçün sərf edilən məsrəflər arasındakı fərqlər başa düşülür. Lakin
adətən iqtisadi fəaliyyətin nəticələrinin daha geniş, sosial-iqtisadi nəticələri də nəzərdən
keçirilməkdədir. Bu zaman söhbət sosial-iqtisadi effektlərdən getməlidir.
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Pезюме
Валибейли Айшен Ровшан кызы
Oсобенности развития и формирование информационно-коммуникационных
технологий
В статье рассматриваются вопросы становления и развития информационно-коммуникационных технологий. Автор анализирует комплексные подходы и тенденции применения ИКТ
в современных условиях, факторы, влияющие на развитие ИКТ, информатизацию социальноэкономических процессов. В статье рассматривается роль глобализации в развитии информационно-коммуникационных технологий. В конце статьи автор представляет результаты своих
научных исследований.
Summary
Valibayli Ayshan Rovshan
Formation of information and communication technologies and
development features
The article explores the issues of formation and development of Information - Communication
Technologies. The author analyzes complex approaches and trends in ICT application in modern
conditions, factors influencing ICT development, informatization of socio-economic processes. The
article examines the role of globalization in the development of information and communication
technologies. At the end of the article, the author presents the results of his scientific research.
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Ziyadov Faruq Həmzə oğlu
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
MÜASİR DÖVRDƏ AQRAR-EMAL MÜƏSSISƏLƏRİNDƏ İNVESTİSİYA
CƏLBEDİCİLİYİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ PROBLEMLƏRI
VƏ HƏLLİ İSTİQAMƏTLƏRİ
Açar sözlər: aqrar-emal müəssisələri, investisiya cəlbediciliyi, investisiya cəlbediciliyi
problemləri, investisiya siyasəti, investisiya problemləri
Ключевые
слова:
агроперерабатывающие
предприятия,
инвестиционная
привлекательность, проблемы инвестиционной привлекательности, инвестиционная
политика, инвестиционные проблемы
Key words: agroprocessing enterprises, investment attractiveness, problems of investment
attractiveness, investment policy, investment problems
Müasir dövrdə aqrar emal müəssisələrinin investisiya cəlbediciliyinin artırılması aktuallığı ilə
diqqət çəkməkdədir. Belə ki, son illərdə qlobal iqtisadi təsirdən yaranan yeni şəraitdə qlobal ərzaq
probleminin mürəkkəbləşməsi prosesləri dərinləşməkdədir. Qlobal ərzaq probleminin həll
edilməsində daha çox sistemli və davamlı tədbirlərin görülməsi, o cümlədən daha çox aqrar
məhsulların istehsal olunması, bu qəbildən olan məhsulların strukrurunun genişləndirilməsi vacib
şərtlər kimi ortaya çıxmışdır. Amma, bu sahələrə daha çox vəsaitin yönəldilməsində və
investisiyaların cəlbedilməsindəki çətinliklər həmin problemlərin öhdəsindən gəlməyə müəyyən
mənada imkan vermir. Aqrar sənaye kompleksinin inkişaf etdirilməsi və ərzaq bolluğunun
yaradılması problemlərinin həlli ilə əlaqədar olaraq, yüksək standartlara malik məhsulların istehsalını
təmin edə biləcək rəqabətqabiliyyətli aqrar-emal müəssisələrinin təşkili və inkişafının
sürətləndirilməsi strateji əhəmiyyət kəsb edir.
Müasir dövrdə aqrar-emal müəssisələrinə investisiyaların cəlbinin, xüsusilə, xarici
investisiyaların cəlb edilməsinin təşkili strateji əhəmiyyət daşıyır. Ölkənin qlobal problemlərindən biri
olan ərzaq problemlərinin həll edilməsi sahəsində mühüm əhəmiyyət kəsb edən aqrar sahənin investisiya
cəlbediciliyinin artırılmasına nail olunmalı və aqrar-emal müəssisələrində əlverişli investisiya mühiti
yaradılmalıdır. Azərbaycan Respublikası Prezdentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol
Xəritəsi”ndə göstərilmişdir ki, prioritet və strateji əsas yeri ərzaq bolluğunun yaradılması və bununla
əlaqədər aqrar-emal müəssiəsələrinin fəaliyyətinin müasir tələblər səviyyəsinə qaldırılmasıdır (2, səh.39).
Həmin strateji sənəddə aqrar sahənin inkişaf etdirilməsinə və yüksək rəqabət qabiliyyətli aqrar-emal
müəssisələrərinin yaradılmasına xüsusi önəm verilmişdir. Bu kimi vəzifələrin öhdəsindən gəlmək üçün külli
miqdarda investisiya resursları tələb olunur. İnvestisiya resurslarının cəlb edilməsi üçün aqrar sənaye
kompleksinin və onun aqrar-emal müəssisələrinin investisiya cəlbediciliyinin artırılması vacib şərtlərdəndir.
Aqrar-emal müəssisələrinin investisiyalara olan tələbatının əsaslandırılması, sistemli şəkildə
planlaşdırılması, investor kompaniyalarla sıx əlaqələrin yaradılması və kifayət qədər elmi iqtisadi
baxımdan öyrənilmiş investisiya layihələrinin reallaşdırılması vacibdir. Belə olduğu təqdirdə aqraremal müəssisələrinin investisiya cəlbediciliyini kifayət qədər artırmaq mümkündür. 2016-cı il 14
iyunda qəbul olunmuş “Kənd təsərrüfatı kooperasiyası haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanunun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar, aqrar-emal müəssisələrinin inkişaf etdirilməsi və onların
investisiya cəlbediciliyinin artırılması üçün əsaslı zəmin yaranmışdır (3).
Son dövrlərdə milli iqtisadiyyatının diversifikaiyalaşdırılması istiqamətində müxtəlif
iqtisadiyyat sahələrinin inkişafı xüsusi diqqət mərkəzindədir (5, səh. 4). İlk növbədə, ölkə regionlarının
inkişaf etdirilməsi dövlətin prioritet vəzifələr kimi baxılmaqdadır (1). Regionlarda sürətlə aqroparklar
şəbəkəsi formalaşdırılmaqdadır və bu cür aqroparkların sayının 51-ə çatdırılması strateji hədəf kimi qəbul
olunmuşdur. Bütün bunlar aqrar-emal müəssisələrinin investisiya cəlbediciliyinin artırılmasına əlavə
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potensial formalaşdırır. Amma, bunu üçün müasir dövrün reallqıları əsas götürülməklə investisiya fəaliyyəti
mexanizmləri hazırlanmalı və bu sahədə dövlət siyasəti təkmilləşdirməlidir (4).
Yaxın illərdə ölkəmizdə aqrar-emal müəssisələriin investisiya mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi və bu sahədə investisiya cəlbediciliyinin yüksəldilməsi problemlərinin həll edilməsi istiqamətində daha çox işlərin görülməsi lazım gələcəkdir və bunun üçün bir sıra məsələlərə xüsusi diqqət
yetirilməsi vacibdir:
- ilk növbədə, ölkədə aqrar-emal müəssiələrində mövcud olan investisiya mexanizmlərinin
qlobal maliyyə və investisiya çağırışlarına uyğunlaşdırılması vacib şərtlər kimi baxılmalı və nəzərə
alınmalıdır;
- aqrar sahənin müasir dövrdə strateji əhəmiyyəti nəzərə alınmaqla, aqrar emal müəssisələrinin
hazırkı fəaliyyət prinsiplərinin və idarəetmə mexanizmlərinin yenilənməsi və təkmilləşdirilməsi
tədbirləri görülməlidir;
- ölkə iqtisadiyyatının strukturunun təkmilləşdrilməsi və bu proseslərdə regionların resurslarından səmərəli istifadə olkunmasının prioritetliyi əsas götürülməklə, aqrar-emal müəssisələrinin uzunmüddətli dövrü əhatə edən investisiya cəlbediciliyi strategiyası hazırlanmalı və reallaşdırılmalıdır.
Ədəbiyyat
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Резюме
Зиядов Фаруг Гамза оглы
Проблемы и пути решения повышения инвестиционной привлекательности на
предприятиях агропереработки в нынешнем периоде
В статье исследованы проблемы и пути решения повышения инвестиционной
привлекательности на предприятиях агропереработки в нынешнем периоде. С этой целью
анализированы факторы, обуславливающие инвестиционную привлекательность предприятий
агропереработки. Подготовлены рекомендации и даны предложения по рассматриваемым
проблемам.
Summary
Ziyadov Farug Hamza
Problems and solutions of increase investment attractiveness at the enterprises of
agroprocessing in the present period
Problems and solutions of increase investment attractiveness at the enterprises of agroprocessing
in the present period are investigated in the article. The factors causing investment attractiveness of
the enterprises of agroprocessing are analyzed for this purpose. Recommendations and offers on the
considered problems are given in the end of the article.
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Abdullayeva Aynur Etibar qızı
Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu
XÜSUSİ QAYĞIYA EHTİYACI OLAN UŞAQLARLA İŞLƏYƏN MÜƏLLİMLƏRİN
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Açar sözlər: uşaq, hüquq, təlim, tərbiyə, xüsusi
Key words: child, law, training, upbringing, special
Ключевые слова: ребенок, право, обучение, воспитание, специальный
Təhsil sosial inkişafa təsir göstərən mühüm amillərdən biri olub, şəxsiyyəti şərtləndirən
keyfiyyətlərin - dəyərlərin formalaşmasına xidmət edir. Təhsilin əsas məqsədi qlobal cəmiyyətdə
təhsil alanların müəyyən statusa malik olmağından və sosial əhəmiyyətini tədqiq etməklə
özünütəsdiqdən ibarətdir. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, cəmiyyətdə müəyyən mövqe tutmaq, özünü
gerçəkləşdirmək, əldə etdiyi bilikləri təkmilləşdirmək, ictimai əhəmiyyətini tədqiq etmək heç də hamı
üçün reallığa çevrilmir. Heç də bütün uşaqlar fiziki və əqli cəhətdən tam inkişaf etmiş olmurlar. Sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqları məhz bu sıraya daxildir. “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu”nda
göstərilmişdir ki, “Dövlət cinsindən, irqindən, dilindən, dinindən, siyasi əqidəsindən, milliyətindən, milli
və mənsubiyyətindən, sosial vəziyyətindən, mənşəyindən, sağlamlıq imkanlarından asılı olmayaraq, hər
bir vətəndaşa təhsil almaq imkanı yaradılmasına və ayrı-seçkiliyə yol verilməməsinə təminat verir”
[3,səh.9]. Nəzərə alsaq ki, sağlamlığında məhdudluğu olan uşaqların təhsil almaq hüququ qanunda
göstərilmişdir, o zaman problemin aktuallığı ilə diqqəti cəlb edir. Bu bir həqiqətdir ki, gələcək nəslin
nümayəndələri arasında sağlam uşaqlarla yanaşı sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar da böyüyür.
İnklüziv təhsil məhz bu uşaqlar üçün müəyyən imkanların açılmasını nəzərdə tutur. Bu təhsili özünün
məzmun və mündəricəsi etibarı ilə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların dərin şəxsi problemlərinə
söykənərək onların cəmiyyətə çıxışından, ünsiyyətindən, sosiallaşmasından, təlimə cəlb
olunmasından ibarətdir.
Şübhəsiz ki, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların öz tipik həmyaşıdları ilə birgə təhsil alması
əsaslı və ciddi hazırlıq tələb edir. Əlbəttə, bunun üçün xüsusi kadrların yetişdirilməsi, pedaqoq,
tərbiyəçi və psixoloqlarla icbari təlimlərin keçirilməsi zəruridir. Bu səbəbdən, xüsusi qayğıya ehtiyacı
olan uşaqların tipik həmyaşıdları ilə birgə təhsil almaq üçün hazırlanması üzrə məsuliyyət mahiyyət
etibarı ilə daha çox müəllim və tərbiyəçilərin üzərinə düşür.
Real fəaliyyətdə müəllim əyani şəkildə yiyələndiyi bilik, davranış modellərini, sosial norma və
dəyərləri, K.D.Uşinskinin qeyd etdiyi kimi “tədris etməklə” həyata keçirir. A.Gersten isə qeyd edirdi ki,
şagirdlərə müəllimin yalnız biliyi deyil, onun şəxsiyyəti, ruhunun keyfiyyəti də böyük təsir göstərir.
Bütün bunlarla yanaşı müəllimin rolu da çox önəmlidir. Müəllim xüsusi qayğıya ehtiyacı olan
uşaqlarla məhz, psixoloji baxımıdan iş aparır, onların psixi sağlamlığı üzərində işləyir və psixi
proseslərində ortaya çıxan problemləri həll etməyə, qavrama prosesini yüksəltməyə çalışır. Sözsüz
ki, müəllimin fəaliyyəti bununla bitmir. Uşağın məktəbə hazırlanması prosesi göründüyündən qat-qat
daha mürəkkəb və çoxşaxəlidir və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla işləmək üçün müəllimin da
xüsusi təhsilə ehtiyacı var. Belə ki, uşağın psixi cəhətdən düzgün inkişaf etdirillməsi onun gələcəkdə
cəmiyyətə daha tez uyğunlaşmasına, inteqrasiyasına və təhsilində uğur qazanmasına zəmanət verir.
İnklüziv təhsilə uğurlu keçidin təmin olunmasına kömək edən amillərdən biri də həmin
məktəblərdə psixoloji xidmətin yüksək səviyyədə təşkil olunması ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, bu işdə
praktiki olaraq müəllim əsas simadır.
İnklüziv təhsilli məktəblərdə müəllimin rolunu daha da dəqiqləşdirmək üçün xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların həmin təhsilin nəticəsi olaraq uğurlu inteqrasiyasının təmin edilməsi məqsədini
daşıyan aşağıda qeyd edilmiş keyfiyyətlərə yiyələnmənin zəruriliyindən də ciddi bəhs olunmalıdır:
intellektin inkişafı; emosional sahənin inkişafı; stressə qarşı dözümlülüyün inkişafı;
özünəinamın inkişafı; gerçək aləmə pozitiv münasibətin və başqalarını qəbul etmənin inkişafı;
müstəqilliyin inkişafı; özünüqiymətləndirmənin inkişafı.
383

Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika
Elmi Konfransının Materialları: 2 cilddə, I c.

Pedaqogika və psixologiya

Göstərilən işlərin məktəb təcrübəsində praktiki şəkildə uğurla həyata keçirilməsi üçün
müəllimin işinin qurulmasında aşağıdakı aspektlərə xüsusi diqqətlə yanaşılması vacibdir:
- təlim prosesinin optimallaşmasına yardımçı olmaq, konkret olaraq bir şagirdin psixoloji
xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq fərdi yanaşma vasitələrini seçmək;
- şagırd şəxsiyyətinin formalaşdırılması və psixi inkişaf xüsuiyyətlərini üzə çıxarmaq;
-müəllim və şagirdlərin, uşaq və tərbiyəçilərin psixoloji-pedaqoji ünsiyyətin xüsusiyyətlərini
öyrənmək;
- uşaqların psixi inkişafmda və davranşında olan qüsurların korreksiyası işini təşkil etmək;
- uşaqların (şagird və tələbələrin) sosial-psixoloji və pedaqoji reabilitasiyasına yardım etmək;
- fövqəladə hallar baş verən zaman uşaqlara kömək etmək;
- müəssisə rəhbərlərinə, müəllim və valideynlərə psixoloji məsləhətlər vermək.
Müəllim qeyd olunan işlərin öhdəsindən layiqincə gəlmək üçün inklüziv təhsil yanaşmasının
tələblərindən xəbərdar olmalı, öz işində müasir elmi metodlardan istifadə etməlidir və bu işlərin
yerinə yetirilməsi üçün o, optimal şərait təmin olunmalıdır.
Ədəbiyyat
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Резюме
Абдуллаева Айнур Этибар кызы
Особенности учителей, работающих с детьми, нуждающимися в особой заботе
Школы далжны принят детей у которых есть физическое и уметвенное отсталость, детям
не имеющий никого, работающиее детями, детям которые обладают специальным талантом.
Summary
Abdullayeva Aynur Etibar
Characteristics of teachers working with children with special needs
All schools must adopt all students albeit they have physical-emotional, social-emotional,
linguistic and other features. It belongs to infants, working layer students and ethnic and cultural
minorities. Who have mental and physical disability, special innate talent.
Abdullayeva Nərmin İlham qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
KİÇİKYAŞLI MƏKTƏBLİLƏRİN ÜNSİYYƏT ÇƏTİNLİKLƏRİNİN TƏLİM
FƏALİYYƏTİNƏ TƏSİRİNİN PSİXOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Açar sözləri: kiçikyaşlı məktəbli, ünsiyyət çətinliyi, təlim fəaliyyəti, psixoloji xüsusiyyətlər
Kлючевые слова: младший школьник, трудности общения, учебная деятельность,
психологические характеристики
Keywords: primary school children, communication difficulties, training activity, psychological
features
Təlim fəaliyyətinin səmərəli və effektiv şəkildə yerinə yetirilməsi həm də uğurlu qurulan əks-əlaqə
prosesindən, başqa sözlə, ünsiyyətdən asılıdır. Real ünsiyyətin yerini virtual ünsiyyət tutduğundan
bəri insanlar psixoloji yadlaşmadan daha çox əziyyət çəkirlər, bu proses müəllimlərə, kiçikyaşlı
məktəblilərə və onların birgə fəaliyyətinə də təsirsiz ötüşmür. Belə bir şəraitdə real ünsiyyətə
əsaslanan təlim prosesini qurmaq və həyata keçirmək də mürəkkəbləşir.
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Aparılmış beynəlxalq qiymətləndirmənin nəticələri deməyə əsas verir ki, bizim məktəblərdə
dinləyib-anlama və danışma məzmun xəttinin reallaşdırılması səviyyəsi çox aşağıdır, müəllimlər
sanki dil qaydalarının mənimsənilməsi üçün çalışırlar. Kiçikyaşlı məktəblilər eşitmə və dinləmənin
fərqini bilmədiklərindən məqsədli bir şəkildə dinləməyi bacarmırlar, belə olduğu təqdirdə anlama
səthi olur, çətinləşir və sözsüz ki, anlamadığını şərh etmək də mümkünsüz olur.
Ünsiyyət prosesindəki çətinliklər kommunikativ maneələr adlanır və sosial-psixoloji xarakter
daşıyır (2, səh. 513).
Kiçikyaşlı məktəblilərin ünsiyyət çətinliklərinin təlim fəaliyyətinə mənfi təsir etdiyi hamımıza
məlumdur. Sosial baxımdan kifayət qədər inkişaf etməmiş kiçikyaşlı məktəblilərin demək olar ki,
əksəriyyəti təlimin ilk dövründə, həmçinin sonrakı dövrlərdə müəllimlər və sinif yoldaşları ilə
ünsiyyət qurmaqda böyük çətinliklər yaşayırlar. Bildiyimiz kimi, təlimə adaptasiya məhz ünsiyyət
sferasında həll olunur. Dolayısıyla məhdud ünsiyyət imkanları ilə məktəbə qədəm qoyan kiçikyaşlı
məktəblilər üçün təlimə adaptasiya, müəllim-şagird, şagird-şagird münasibətlərinin qurulması, təlim
vərdişlərinin qazanılması bir qədər çətin və gec baş verir.
Kiçikyaşlı məktəblilərin şifahi nitqi yetərincə inkişaf etməmiş olur, ünsiyyət zamanı lazımi jest və
mimikalardan yerli-yerində istifadə etməyi bacarmırlar, xüsusilə, səsli (xarici) nitq zamanı
reqressiyalara (təkrarlamalara), fasilələrə yol verirlər, səssiz (daxili) nitqin həyata keçirilməsi də onlar
üçün olduqca çətindir, belə ki, oxuduqlarını anlamaqda çətinlik çəkirlər.
“Yazılı nitq şifahi nitqə xas olan ekspressiv imkanlardan məhrumdur (jest, intonasiya, ifadəli
hərəkətlər). Məhz buna görə də yazılı nitqə yiyələnmə prosesində kiçik məktəbli əsaslı çətinliklərlə
qarşılaşır” (9, səh. 101).
Kiçikyaşlı məktəblilərin ünsiyyət çətinliklərinin bir qismi onların nitqindəki qüsurlardan və onların
vaxtında aşkara çıxarılıb korreksiya edilməməsindən irəli gəlir. Dislaliya, kəkələmə, pəltəklik kimi
nitq qüsurları onların ünsiyyətə girməsini çətinləşdirir. Dislaliya sözlərdə səs tələffüzünün nöqsanları
ilə bağlı olub, xüsusilə r, y, s, z, ş, j, ç səslərinin nöqsanlı tələffüzü ilə müşahidə olunur. Kiçikyaşlı
məktəblilər səsləri səhv tələffüz etdiyindən sinif yoldaşlarının gülüşünə səbəb olur və bu hal onlarda
emosional baxımdan çətin keçirilir.
“Məktəbə daxil olan kəkələyən uşaqlarda nitqin pisləşməsi müşahidə olunur. Böyük, tanış
olmayan kollektivlə ünsiyyətdə uşaq nitqinə böyük tələbat olunur, bu da müəllim və sinif
şagirdlərinin diqqətini həmin nitq nöqsanına yönəldir, bu da uşağın tez öz deffektini anlamğa gətirir”
(8, səh. 63).
Kiçikyaşlı məktəblilərin ünsiyyət çətinliklərinin formalaşmasının səbəblərini ilk öncə, önun daxili
(psixi) imkanlarında, ailədə, daha sonra məktəbəqədər təhsil mərhələsində onların sosial baxımdan
inkişaf etdirilməməsində, nəhayət, məktəbdə axtarmaq lazımdır.
Kiçikyaşlı məktəblilərin qavrayışından, diqqətindən, təfəkküründən, əqli inkişaf xüsusiyyətlərindən, iradəsindən, temperament tipindən, bir sözlə, fərdi psixoloji xüsusiyyətlərindən, eləcə də,
üslub və semantik səhvlərdən, onun emosional vəziyyətini pisləşdirən hər hansı ifadələrdən istifadə
edilməsindən, fikrin başa düşülməsi zamanı yol verdikləri təhrivlərdən, nitqində olan fonetik
səhvlərdən, aktiv ehtiyyatında olan sözlərin azlığından, semantik cəhətdən zəif dərkindən və s. irəli
gələrək psixoloji xarakterli müxtəlif kommunikativ maneələr yaşayırlar.
Kiçikyaşlı məktəblilərin əksəriyyəti utandıqları, səhv etməkdən qorxduqları, özünəqapandıqları,
məlumat, özünəinam və özünüqiymətləndirmənin azlığı və digər psixoloji problemlərdən
qaynaqlanaraq ünsiyyət çətinlikləri yaşayırlar və həmin problemlər korreksiya edilməzsə növbəti
tədris illərində daha qabarıq şəkildə cərəyan edir.
Məktəblə bağlı səbəblər sırasında- müəllim-şagird münasibətlərinin empatiya, səmimilik, etimad
hisslərinə əsaslanaraq qurulmaması, onların nitqinin tez-tez kəsilməsi, avtoritar ünsiyyət üslubu,
yüksək səs tonu, məktəblilərin səhvlərinə qarşı pedaqoji dözümlülüyün olmaması, onların addımbaşı
danlanılması, simpatiya və antipatiya hallarının olması, təlimatların onların başa düşəcəyi səviyyədə
verilməməsi, uzun-uzadı və mürəkkəb şərh edilməsi (bu zaman həmin informasiyaların qəbulu və
işlənilməsi mürəkkəbləşir, fikir dolaşıqlığına gətirib çıxarır, müəllim məzmunun dərk edilməsinə nail
olmalıdır), şərh üsulunun yaşa müvafiq seçilməməsidir (maraq doğuran, hisslərinə xitab edən
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olmalıdır). Empatiyanın idraki komponenti kiçikyaşlı məktəblinin psixikasında baş verən xoşagəlməz
düşüncələri, qorxuları, narahatlıqları və s, emosional komponenti isə həmin anda keçirdiyi təlaşı,
qorxunu, həyəcanı, utancı, uğursuzluğu anlamağa yardımçı olacaqdır. Həmçinin kiçikyaşlı
məktəblilərin özlərində empatiya hissinin formalaşdırılması onların digər insanlarla ünsiyyət zamanı
xoşagəlməz hallara yol vermələrinin qarşısını alacaqdır.
Psixoloji tədqiqatlar nəticəsində əldə edilmişdir ki, məktəblilər demokratik ünsiyyət üslubuna
malik müəllimləri daha çox sevir və qəbul edirlər, hətta gənc müəllimləri daha az tələbkar olduqları
üçün, onları anladıqları üçün, müstəqillik verdikləri üçün, həmçinin yaş etibarilə valideynlərini
(xüsusilə, ananı) xatırlatdıqları üçün daha çox qəbul edirlər.
Müasir dövrdə kiçikyaşlı məktəblilərin təliminin təşkilində kiçik qruplarla işlərdən daha çox
istifadə olunur və əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət göstərə bilmək bacarıqları inkişaf etdirilir. Ancaq
burada müəllimlərin yol verdikləri nöqsanlara toxunmaq istərdik. Belə ki, həmin qrupların tərkibinin
vaxtaşırı dəyişdirilməməsi sinif daxilində kiçik qruplaşmaların yaranmasına, dar sosiallaşma
imkanlarının qazanılmasına, sağlam olmayan rəqabətin formalaşmasına, dolayısı ilə, onlar arasında
ünsiyyət sərhədlərinin, maneələrinin yaranmasına, onların bir-birinə qaynayıb-qarışmasına əngəl
olur. Müəllimlərə sadaladığımız bütün xüsusiyyətləri öz işində nəzərə almağı tövsiyə edirik.
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Резюме
Абдуллаева Нармин Илхам кызы
Психологические особенности влияния коммуникативных трудностей учащихся
начальных классов на их учебную деятельность
Известно, что трудности общения учащихся начальной школь негативно влияют на
учебную деятельность. Большинство учеников почти начальной школь испытывают
трудтости в общении с учительями и одноклассниками в течение первего или последующих
периодов обнчения. Как известно, адаптачия к образованию оснществляется в
коммуникационной среде. Из-за ограниченных возможностей общения, ученикам начальной
школь немного трудно и поздно получить навыки учителя-ученика, ученика-ученика и навыки
обучения.
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Summary
Abdullayeva Narmin Ilham
Psychological features of the effect of communication dificulties of primary school children on
training activities
It is known that communication difficulties of primary school children negatively affect training
activities. The majority of almost primary school children have difficulty communicating with
teachers and classmates during the first or subsequent periods of education. As we know, adaptation
to education is handled in the communication environment. Due to the limited communication
opportunities, it is a bit difficult and late for primary school students to gain teacher-student, studentstudent relations and learning skills.
Abdullayeva Təranə Qalib qızı
Bakı Mühəndislik Universiteti
AİLƏDAXİLİ MÜNAQİŞƏLƏRİN PSİXOLOGİYASI
Açar sözlər: demoqrafik amil, demoqrafik proses, ailədaxili münaqişələr
Ключевые слoва: демографический фактор. демографический процесс
Key words: demographic factor, demographic process, inter-family conflicts
Ailə bizim üçün ilk yerdə dayanan qədim ənənələri ilə xarakterizə olunan dəyərdir. Hər birimiz
bu dəyərə can atmaq üçün dəridən-qabıqdan çıxırıq, lakin bəzən istədiyimizə çata bilmirik. Və bunda
həm obyektiv, həm də subyektiv səbəblərin rolu vardır. Amma əgər obyektiv səbəblər subyektiv
səbəblərə nisbətdə üstünlük təşkil edirsə, ailə dəyərlərini qorumaq çətinləşir, çünki bizim fikrimizcə,
obyektiv səbəblər kateqaoriyasına daxil olan faktorlar ailə üçün dəstək rolunu oynayır. Ailə
dəyərlərinin qorunması yolu çətinləşirsə, aildaxili münaqişələr də artmağa başlayır.
Ailə sadəcə iki bir-birini sevən insanın məsuliyyət daşıdığı bir qurum deyil. Cəmiyyət özü də ailə
qarşısında məsuliyyət daşıyır. İki insan bir-birini sevirsə, ailə qurursa, ümidlərlə doluysa, inkişaf
edirsə - bu, cəmiyyətin inkişafıdır. Əlbəttə, cəmiyyətin özünəməxsus problemləri olduğu kimi, ailənin
də problemləri olur.
Ailədaxili münaqişələrin psixologiyası hər dövr üçün aktual olmuşdur, bu gün üçün də
aktuallığını qoruyur. Sadəcə bu gün ailədaxili münaqişələrin artmasına səbəb subyektiv səbəblərlə
yanaşı, obyektiv səbəblərin də dominant şəkildə işə qoşulmasıdır. Biz bilirik ki, ailəni quran iki şəxs
fərqli ailə dəyərləri olan mühitdən gəlmiş ola bilərlər və bu da, öz növbəsində, müəyyən
qarşıdurmalara, konfliktlərə gətirib çıxara bilər. Bu, normal haldır. Normal olmayan isə, bu konfliktin
həll olunmasına dəstək olmalı olan nələrinsə lazımi zamanda lazımi yerdə olmamasıdır.
Bir neçə məsələnin nəzərdən keçirilməsi tədqiqatımızın sonrakı istiqamətini müəyyən etməkdə
bizə kompas rolunu oynaya bilər. Bunlardan biri ailədaxili münaqişələrin mahiyyəti və onların
xüsusiyyətləri məsələsidir. İlk öncə, ailədaxili münaqişə deyəndə, konkret olaraq nə nəzərdə tutulur,
biz onu bilməliyik. Digər məsələ, ailədaxili münaqişələrin mövcud təsnifatını verməkdir. Bu bizə
hansı ailədaxili münaqişə növlərini tədqiqatımızda istifadə edəcəyimizə işarə edəcək.
Lakin bütün bu suallara cavab verməmişdən öncə, gərginlik səviyyəsinin konfliktə təsirinin
vacibliyinə diqqət yetirməmiz lazım. Qeyd etməliyik ki, həmin gərginlik səviyyəsi aşağıdakı
faktorlarla müəyyən olunur. [1. 408 с.].
L.Lvovun fikrincə, ciddi konfliktlərin ehtimalı şəxsiyyətin mərkəzi sahələrinə toxunulduğu
hallarda daha da artır. [2 292 с.]. A.Antsupov da qeyd edir ki, bədbəxtlikdən istənilən tələbat o halda
mərkəzi olur ki, ya o ödənilməyib, ya da onun ödənilməsi doymaya gətirib çıxarıb, əgər ki, o, adekvat
həcmdə ödənilib, onda tələbat, daha az vacib olur və periferik tələbatlar siyahısına qoşulur [3 512
с.].
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Qısaca belə deyə bilərik ki, ödənilməmiş tələbatın situasiyanı gərginləşdirməsi və konfliktin
yaranması ehtimalını artırması şübhəsizdir. Ümumiyyətlə, seksual tələbatın ödənilməsində ər-arvad
arasında müəyyən tarazlığın gözlənilməsi ailədaxili münaqişələrin əmələ gəlmə tezliyini azalda bilər.
Tarazlığın gözlənilməsi isə yalnız müsbət emosional fonda mümkündür, hansı ki, ər və arvadın
qarşılıqlı sevgisi, hörməti, dəstəyi, köməyi və s. sayəsində yaradıla bilər. Əgər ailə daxilində ər və
arvadın şəxsiyyətinin emosional-psixoloji tələbatları ödənmirsə, onlar bu tələbatı kənarda axtarmağa
başlayarlar və nəticədə xəyanət baş verə bilər.
L.Lvov öz əsərində [3.292 с.] yazır ki, ər-arvad xoşbəxtliyini, o cümlədən ər-arvad konfliktlərini
şərtləndirən ən vacib faktor ər-arvadın həyati məkanı daxilində nigahın mövqeyi və əhəmiyyətidir.
Ailə kiçik qrup kimi, həmçinin insanın təhlükəsizliyə olan tələbatını da ödəməkdə önəmli pay
sahibi olur. Vaxtilə A. Maslou da, öz növbəsində, təhlükəsizliyə olan tələbatı ierarxik sıralamada
fizioloji tələbatlardan sonra ödənilməsi önəmli olan tələbat kimi dəyərləndirmişdi [4. 400 с., 71-73
с]. Təhlükəsizliyə olan tələbat sadəcə bir adamın deyil, hər bir qrupun mövcudluğunun əsasını təşkil
edən tələbatlardan biridir. Bu əsas sabitsə, insan, o cümlədən, qrup özünü müdafiə olunmuş və rahat
hiss edəcək, yoxsa əksi olacaq. Məhz ailə insanın özünü təhlükəsizlikdə hiss edə biləcəyi mən
deyərdim ki, yeganə sosial institutdur. Əgər bu institutda da təhlükəsizlik təmin olunmazsa, biz ailə
dəyərlərimizi necə qoruya bilərik? Ailə bizə dəyərli olduğumuzu göstərir, eşitdirir və hiss etdirir. Ona
görə də, ailənin təhlükəsizliyinə istərsə, ər, istərsə də, arvad tərəfindən xələl gətirilə biləcək hər şey
ailə münaqişələrinin səbəbi ola bilər.
Hətta bəzi müəlliflər qeyd edir ki, etibarın olmaması situasiyanın təsəvvür olunmasına və ümumi
sosial dayağın stabilliyinə ər-arvad xəyanətindən daha güclü təsir edir. Belə ki, ailə cütlüyünün birbirinə kifayətedici etibarının olmaması ümumi qeyri-müəyyən situasiyaya gətirib çıxarır [3. 512 с.].
Ər və arvadın özünü təsdiqetməyə meyli qarşılıqlı münasibətlərin bütün sferalarına nüfuz edir və
ailə ortamında baş verənləri obyektiv şəkildə qiymətləndirməyə mane olur. Ələlxüsus, azərbaycan
ailəsində, harada ki, kişi dominantlığı əsas götürülür, ailədaxili əməkdaşlıq öz yerini ierarxik
idarəetməyə verir. Ona görə də, istənilən məsləhət, xahiş, hətta istək azadlığa müdaxilə kimi
qiymətləndirilir.
Ailədə hər bir üzv öz hərəkətetmə azadlığına sahib olmaq istəyir, əgər bu azadlıq üzvlərdən
kiminsə əlindən alınırsa, o zaman ailədaxili gərginlik yaranır. Yadda saxlamaq lazımdır ki, ailədə bir
üzvün sərbəst hərəkətetmə azadlığı digər üzvlərin azadlıqlarına mütənasibdir, başqa sözlə, birinin
azadlığının çoxluğu digərinin azadlığının azlığına gətirib çıxarır. Bütün bu deyilənlər ər-arvad
şəxsiyyətinin dərinliklərində iz buraxır.
Bəs heç düşündükmü ki, hətta sevgi, o anlamda ki, əksəriyyətimiz onu başa düşürük, ər-arvad
münasibətlərinə ciddi anlamda mənfi təsir göstərə bilər. Məsələ bundan ibarətdir ki, sevgilərindən
dolayı ər və arvad bir-biriləri ilə həddən artıq çox maraqlanır, bir-birilərinə həddən artıq çox diqqət
və qayğı göstərir və bununla da, bir-birilərinin azad hərəkətetmə azadlıqlarına müdaxilə etmiş olurlar
[4. 512 с.].
Ər-arvad münasibətləri onların azad hərəkətetmə məkanını daraltmamalıdır, lakin ələlxüsus
bizim ölkədə qadın-kişi münasibətlərini nəzərə alsaq, görə bilərik ki, bu heç də asan məsələ deyil.
Ərin azad hərəkətetmə azadlığı onun arvadı, arvadın azad hərəkətetmə azadlığı isə onun əri tərəfindən
məhdudlaşdırılır. Əslində bu məhdudlaşdırmanın əsasında hər iki tərəfin marağı dayana bilər. Lakin
bu maraq həddən artıq çox olanda özü ilə problemlər gətirmiş olur.
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Резюме
Абдуллаева Тəрана Галиб кызы
Изучение ряда вопросов может сыграть роль компаса в определении направления нашего
исследования в будущем. Одним из них является сущность внутрисемейных конфликтов и их
особенности. Прежде всего, мы должны знать что конкретно имеем в виду когда говорим о
внутрисемейных конфликтов. Другая задача это дать классификацию внутрисемейных
конфликтов. Это даст нам знак в о том, какие виды внутрисемейных конфликтов мы будем
использовать в наших исследованиях.
Summary
Abdullayeva Terana Qalib
Reviewing some issues can play a leading role in defining the further direction of our research.
One of them is the importance of domestic arguments and their features. First of all, we have to know
what is exactly stressed by saying domestic argument. Another issue is to give existing classification
of domestic arguments.This will help us to use the kinds of domestic argument types in our research.
Асланова Гюляра Чингиз кызы
Азербайджанский государственный педагогический университет
ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ОБРЯДОВОМ ФОЛЬКЛОРЕ АЗЕРБАЙДЖАНА И ИХ
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
Ключевые слова: фольклор, женщина, обряд, воспитание, песня
Açar sözlər: folklor, qadın, mərasim, tərbiyə, mahnı
Key words: folklore, woman, rite, education, song
Роль и место женщин, их участие в народных обрядах, в комплексе обрядовых действий
велика, особенно в семейно-бытовых обрядах, как то родильный, свадебный и похоронный.
Совершение ритуалов всегда сопровождалось песнями, молитвами, просьбами избавить
от бед и несчастий.
Во время последующего после отрезания пуповины купания новорожденного в воду
обязательно добавлялась соль, чтобы он вырос смелым, правдивым, верным данному слову,
сообразительным.
Примечательно, что время купания мать стоит в стороне, ребенка приносят к ней. Целью
такого поведения является внушить ребенку уважение и почтение к матери в дальнейшим,
чтобы он всегда отзывался на ее зов. Подобный, обряд существует у всех народов Средней
Азии [2, 92].
Как считает Л.Н.Фирштейн ,роль матери роженицы в этих обычаях говорит о пережитках
матрилокальных отношений. Следы множества ритуалов и примет, связанных с
новорожденным находят объяснение в древних мифах и легендах [4,197].
У народов Сибири в таких обрядах, как пир, первая стрижка волос и наречение имени
активно участвует повитуха. (3, 174).
Все эти обряды, а также и повседневная жизнь малыша сопровождалась
многочисленными песнями, различными образцами фольклора, в виде двустиший,
четверостиший и т.д, исполняемыми нараспев.
Помимо «Лайла» (Баю-бай), исполняемых под нежную, мелодичную музыку, существует
также близкие им по тематике и целям всевозможные охшама.
Если колыбельные отличаются ровным ритмом и успокаивающим характером, охшамарадостные, живые, игровые. Например:
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О, Аллах, дай трех таких,
Дай не трех, а пятерых таких,
Дай всем желающим страстно,
Дай его молодым невесткам.
Дай тем, кто уж увял совсем.(1,119)
Охшама – это общее название жанра, включающие в себя различные по смыслу примеры,
такие, как, «Назлама» (Ласкалки), арзулама (пожелания), беслеме (заботливые), ейлендирме
(развлекалки), езизлеме (ласкалки) и т.д.
Стихотворные формы также различны: двустишия, четверостишия.
В этих небольших по объему стихах отражается вся любовь, забота, жертвенность
женщины – матери, тети, бабушки по отношению к ребенку, желание оградить его от злых
сил. Но даже в этих стихах, распеваемых женщинами для своих чад, присутствуют и
воспитательные моменты, конечной целью которых является желание и стремление вырастить
достойного, честного, трудолюбивого человека, защитника родины, опору семьи, гордость
родителей. Если это была девочка, в песнях, обращенных к ней, говорилось о нежности,
послушании, скромности, доброте.
Родильный обряд, впитавший и сохранивший в себе, начиная с древнейших времен, все
обычаи, приметы, заклинания, поверья, ритуалы, до тех пор, пока ребенок не пройдет все
этапы, от младенчества и до достижения им взрослого состояния, был сохранен и бережно
донесен до наших дней именно благодаря женщинам. Именно с их уст были записаны,
зафиксированы все эти бесценные образцы фольклора. Сохранение их позволяет проследить
все стадии обрядовой деятельности, включая инициационные обряды, установить аналогии с
подобными обрядами других народов .Родильный обряд еще раз показывает отношении к
женщине, как производительнице потомства, хранительнице очага. Уважение к женщине
проявляется и в том, что все эти обряды поручаются вести пожилым женщинам, вырастившим
детей, выказывая, тем самым, благодарность за этот нелегкий и почетный труд.
Nəticə
Mərasimlər özündə çoxsaylı qadın obrazları cəmləşdirib. Qadınların xalq mərasimlərindəki rolu
və iştirakı çox böyükdür. Ailə-məişət ayinlərində/mərasimlərdə qadınların iştirakı həm də
tərbiyyəvi əhəmiyyət kəsb edir.
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Xülasə
Aslanova Gülarə Çingiz qızı
Ayinlərdə bir çox qadın simvolu var. Qadının rolu və yeri, xalq ayinlərində, ritual hərəkətlər
kompleksində iştirakı böyükdür. Xüsusilə ailə tərbiyəsi baxımından böyük əhəmiyyət daşıyan
mərasimlərdə.
Summary
Aslanova Gulara Cingiz
Rites contain many female characters. The role and place of women, their participation in folk
rites, in the complex of ritual actions is great. Especially in family ceremonies, which is also of a
great educational importance.
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Bayramova Nübar İsmayıl qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
İBTİDAİ SİNİF MÜƏLLİMLƏRİNİN MULTİKULTURAL HAZIRLIĞI
Açar sözlər: multikultural, strategiya, müəllim
Ключевые слова: мультикультурализм, стратегия, учитель
Key words: multicultural, strategy, teacher
Bu günkü dövrdə ictimaiyyət müxtəlif birliklər, ayrı – ayrı etniklərlə zəngindir, onların da hər
birinin müxtəlif yaşam tərzləri, fərqli davranış və psixologiyaları mövcuddur ki, bu ailələrdən gələn
uşaqlar oxuduğu məktəblərə də öz fərqli psixologiyalarını, davranışlarını gətirirlər. Bu amil müasir
dövrdə müəllimlərdən yeni davranış və tətbiq üsulllarını seçməyə sövq edir ki, seçilmiş bu üsullardan
asılı olaraq vətəndaşların demokratik cəmiyyətdə dolğun fəaliyyət göstərə və demokratik ideallara
uyğun yaşaya bilmək imkanlarını artıra və ya məhdudlaşdıra bilərlər. Yalnız müəllimlər valideynlərlə
birgə demoratik cəmiyyətdə böyüklər kimi fəaliyyət göstərə bilmələri üçün tələb olunan bilgi və vərdişləri uşaqlara tədricən və məqsədyönlü şəkildə aşılamaqla gələcəyin demokratik cəmiyyətini ilk
gündən formalaşdıra bilərlər. Demokratiya şəraitində hər bir insan qrupuna, hər bir ailəyə unikal olaraq baxmaq lazımdır. Çünki onların mədəniyyəti qaydaların, dəyərlərin adətlərin birgə müəyyənləşməsi, ümumiləşdirilməsi və inkişaf etdirilməsi hesabına yaranır. Yənii pedaqoqlar əmrlər verib uşaqların bu əmrləri kor – koranə yerinə yetirəcəklərini gözləyə bilməzlər. Pedaqoq konkret verilmiş tapşırığın və vərdişin mənimsənilməsinə xüsusi əhmiyyət vermək əvəzinə, diqqətlərini uşaqlar bir – birlərilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərərkən onlarda yaranan hisslər və reaksiyalar üzərində cəmləməlidirlər.
Pedaqoqun formalaşdırmalı olduğu amillərdən biri də sərbəst düşüncə və söz azadlığıdır.
Məlumdur ki, açıq cəmiyyətin başlıca atributu azadlıqdır. Lakin qeyd etməliyik ki, müasir avtoritar
rejimlər sərbəst düşüncə və söz azadlığınının inkişafı üçün misilsiz imkanlar açan kompyuterlərlə,
sosial şəbəkələrlə, internetlə birgə yaşamağa məhkumdur. Pedaqoqların əsas diqqəti uşaqların öz
fikirləri olmasına, onların bu fikirləri düzgün ifadə etmək baçarıqlarına sahib olmasına
yetirməlidirlər. Məsələn; şagirdə verilmiş tapşırıqların nəticələrini araşdırarkən onların çəkdikləri
rəsmlərlə, qurduqları əşyalarla bağlı öz fikirlərini, düşüncələrini və hisslərini sərbəst ifadə etməyi
bacarsınlar. Əlavə məşğələlərdə hər şans yarandığında onlardan bildiklərini, duyduqlarını başqaları
ilə müzakirə etməyi, ifadə etməyi və yazmağı təşkil etmək lazımdır. Pedaqoqlar xüsusilədə dəqiq və
təbiət elmlərini necə öyrənmək istədiklərini müstəqil seçmək imkanlarını yaratmalıdırlar. Pedaqoqun
bu sahədə daha bir incə davranışı da onda olmalıdır ki, ayrılıqda bir uşaq və uşaq qrupu qalan uşaqlar
üzərində həddən artıq hakimiyyətə malik olmasın. Uşaqların öz aralarında bir birlərinə hörmətlə
davranması pedaqoq tərəfindən modellədirilməli və daima hər vasitə ilə təşviq edilməlidir.Uşaqlara
dərk etdirilməlidir ki, insanların hamısının bir birlərindən xoşu gəlməsi məcburi deyil, sadəcə olaraq,
hər biri digərlərindəki insani mahiyyətə, ləyaqətə və ən əsası isə hüquqlarına hörmət etməliyik.
Müəllimdə multikultural dəyərlər olmadıqda onların yetişdirəcəyi şagirdlər demokratik
təcrübəyə yiyələnə bilmir, demokratik cəmiyyətdə azad və müstəqil vətəndaş kimi səmərəli fəaliyyət
göstərmək üçün lazım olan bilik , bacarıq və qabiliyyətləri inkişaf etdirməkdə çətinlik çəkirlər.
Əslində fərqli mədəniyyətə malik qruplar və yaxud ailələr cəmiyyəti zənginləşdirir. Etnik və
mədəni fərqliliklərə müsbət münasibəti yaratmaq üçün həmin fərqlilikləri olduğu kimi qəbul etmək,
dərk etmək kimi hissləri aşılamağı bacarmalıdır. Pedaqoqun üstenə düşən əsas vəzifə irqindən,
dinindən, fiziki sağlamlığından, etnik mənsubiyyətindən və cinsindən asılı olmayaraq hamı üçün
bərabər imkanlar yarada bilməkdir. Uşaqlara fərqli və oxşar cəhətlərin varlığını dərk etdirə bilmək,
fərqliliklərin doğurduğu imkanların əhəmiyyətini anlatmağa çalışmaq pedaqoqdan xüsusi həssas
yanaşma tələb edir. Məsələn; sinifdə əlliliyi olan uşağın olması digər uşaqlara bu fərqliliklərə daha
dərindən baxmağa, hər hansı ehtiyacları olanlara köməklik göstərməkdən mənəvi məmmunluq
hissləri kecirməyə, bu fərqlilikləri olduğu kimi qəbul etməyə, onların həm fərqli həm də bərabər
olduqlarını anlamağa şərait yaradır.
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Ümumi formada desək multikultural dəyərlər müəllimin strategiya və təlim metodlarının özülünü
təşkil etməlidir. Sanki məktəbdəki sinif cəmiyyətin kiçildilmiş bir modeli olmalıdır. İstənilən
vəziyyətdə belə uşaqların bir – birlərinə qarşı mehriban və dözümlü münasibət bəsləməsində müəllim
başlıca rol oynayır. Bəzi alimlərin araşdırmalarına görə (Derman – Sparks, 1989) özlərinə
bənzəməyən adamlara qarşı mənfi münasibət uşaqlarda əsasən üç yaşınacan formalaşır.
İlk növbədə unutmamaq lazımdır ki, uşaqlar özləri də eyni vaxtda bir neçə mədəniyyətdə
yaşayırlar. Məsələn, uşaq fərqli – fərqli mühitlərdə, həm ana tərəfdən, həm də ana tərəfdən olan
qohumları ilə, eləcə də məktəbdə, məhəllədə özlərini necə aparmaq lazım olduğunu öyrənməyə
məcburdular. Bu şəraitlərin hər biri müxtəlif mədəniyyətlər diqtə edir. Bu mədəniyyətlərin hər biri
uşaqdan müxtəlif davranış, geyim, danışıq tərzləri tələb edir. Uşaqlarıa müxtəlif mədəniyyətlərlə başlı
biliklərə yiyələndirməklə onların bu fərqliliklərə rahat adaptasiya olunmağa kömək etmiş oluruq.
Bərabərliyin yaradılması cəhdləri artıq uşaqları etnik, dini və milli çərçivələrdən çıxardır. Bu isə o
demək sayılır ki, uşaqların və onların ailələrinin ehtiyaclari qayğısına eyni dərəcədə qalır, cinsinə,
yaşına, irqinə, dini və etnik mənsubiyyətinə fiziki sağlamlığına görə digər insanlar haqqında
qabaqcadan mənfi rəy yaranmasının da qarşısını almağa çalışmış olurlar. qaydalara hörmət edildiyini
və qiymətləndirdildiyini anlasın. Hətta sinifdə yeni qaydalar qoyulsa belə müəllimin evdəki qaydaları
dəyişdirmək niyyətində olmadığını hiss etsinlər. Bəzən evdə normal qəbul edilmiş hər hansı bir
davranış məktəbdə qəbuledilməz ola bilir. Bu an pedaqoqun ən əsas işi uşaqlara həm evdə həm də
məktəbdə adekvat olmağı öyrətməkdir. Bu iş kiçik siniflərdə daha çətin və mürəkkəb olur. Bəzən
mədəniyyət müxtəliflikləri müəllim və valideyn arasında dərin olduqda hər hansı bir zəmində
münaqişələrə səbəb ola bilər. Bəzən uşaqların hər hansı davranışı müəllimdə diskomfort halların
yaranmasına səbəb olsa belə, o valideynlərlə münaqişədən qaçmalı və hər zaman müzakirələrə açıq
olmalıdır. Müəllim ilk əvvəl bu tip münaqişənin mədəniyyət müxtəlifliyinindən yaranmasını
dəqiqləşdirməlidir. Çünki problemə bu baxışdan yanaşdıqda valideynlə kompramisə gəlməsi
asanlaşır.
Bəzən pedaqoqların buraxdıqları ən kobud səhvlərdən biri çoxdilli uşaqların mövcud olduğu
siniflərdə uşaqların dillərinin və ləhcələrinin ələ salınmasına imkan verməkdir. Məlumdur ki, dil
mədəniyyətin ən güclü daşıyıcısıdır. Müəllim sinfindəki şagirdlərə onların dil və mədəniyyətlərini
lazımi şəkildə qiymətləndirdiyini nümayiş etdirməkçin, qrup məşğələləri zamanı onların evdə istifadə
etdikləri dillərdə yazılmış kitablardan şeir və nağıllar, mahnılar oxuya bilər. Belə məşğələlər digər
uşaqlara da özlərinkindən fərqli mədəniyyətlər barədə biliklər toplamaqda kömək edir.
Bütün yuxarıda deyilənlərdən belə bir nəticə cıxara bilərik ki, uşaqlara ən yaxşı qayğı məktəb
təsilidir ki, bunda nəinki həmin uşağın, ümumilikdə bütövlükdə gələcəyimiz asılıdır. Bir də unutmaq
lazım deyil ki, məktəbin vəzifəsi heç də iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin kadr təlabatını ödəmək
üçün robot mütəxəssislə deyil, şagirdlərin fərdi qabiliyyətlərini məqsədyönlü şəkildə inkişaf
etdirməkdən, böyük həyata atılarkən öz ixtisaslarının sosial, fəlsəfi və tarixi mənası barədə daha
dərindən düşünmək qabiliyyətinə malik düşüncəli insanlar yetişdirməkdən ibarətdir. Yalnız
müəllimin multikultural hazırlığı buna şərait yarada bilər.
Multikultur cəmiyyətin inkişafı üçün vacib şərt odur ki, hər bir cəmiyyət üzvü yalnız öz mədəni
mühiti çərçivəsində mövcud deyil. Bunun üçün kommunikasiya vasitəsi kimi çıxış edən xarici dili
bilmək hələki kifayət deyil. Burada “yad mədəniyyəti ”, “yad psixologiyanı ”, “ yad mənəvi dəyərləri
” ifadə edən dünyagörüşü aşılamaq və qəbul edə bilmək bacarığına sahib olmaq gərəkdir. Belə
pedaqoji yanaşma tərzi – multikultur təlim və tərbiyə artıq məktəb təhsilində də özünü göstərməlidir
Ədəbiyyat
1. Məmmədli N.Multukulturalizm 2017
2.Əliyev V. Multukulturalizm 2017
3.Multukulturalizm jurnalı 2016,2017 nəşrlər
4.Jacquelyn J. İgnezli C. Məktəəb və ailə əməkdaşlığı – Bakı 2000
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Резюме
Байрамова Нюбар Исмаил кызы
Вообще говоря, мультикультурные ценности должны составлять основу стратегии и
методов обучения учителя. Это должна быть уменьшающаяся модель сообщества в школе. В
любом случае учитель играет ключевую роль в том, чтобы эти дети чувствовали себя
любимыми и терпимыми друг к другу.
Summary
Bayramova Nubar Ismayil
Generally speaking, multicultural values should form the basis of teacher's strategy and teaching
methods. Generally speaking, multicultural values should form the basis of teacher's strategy and
teaching methods. In any case, the teacher plays a key role in making these children feel loved and
tolerant of each other.
Bədəlzadə Günay Nazim qızı
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu
DAUN SİNDROMLU ŞƏXSLƏRİN CƏMİYYƏTƏ SOSİAL İNTEQRASİYASINDA
AİLƏNİN DƏSTƏYİ
Açar sözlər: daun sindromlu şəxslər,ailə ,dəstək,sosial inteqrasiya,əlilliyi olan şəxslər
Ключевые слова: люди с синдромом Дауна, семья, поддержка, социальная интеграция,
инвалиды
Key words: persons with Down syndrome, family, support, social integration, persons with
disabilities
Biz insanlar sosial varlıqlarıq. Bizim kim olduğumuz və dünyadakı yerimiz davamlı olaraq sosial
kontekstlərimizin keyfiyyəti ilə müəyyən olunur: cəmiyyətə inteqrasiya olmaqla ,digər insanlarla
dostluğumuz, məktəb və işdə sosial əlaqələr, ətrafımızdakıları istəməyimizdən və özümüzü
cəmiyyətə yararlı hiss etdikdə və s. Bütün bunlar bizdə həmçinin xoş təəssürat yaradır.Əlbəttə ki, biz
şəxsən sağlam olduğundan daha çox dəyərimizi qiymətləndirmək üçün sosial məsləhətlər axtarmağa
çalışırıq. Lakin kollektiv üzvlüyümüzə olan ehtiyaclar, mövcud sağlamlıq problemləri olan əlillər
arasında olduqca aydın görünür, çünki bu təcrübələr şəxsi münasibətlərə və fəaliyyətə kifayət qədər
təhlükə yaradır.Lakin, xəstəlik və əlillik, rifah, sürət, müstəqillik, özünə inam və məhsuldarlıq kimi
müasir dəyərlərə zidd olaraq baxıldığından,fərdlərin və onların əlaqələrinin tanımadığı bu yeni həyat
sahəsinə uyğunlaşmağa çalışması təəccüblü deyil.
Daun sindromu heçkimin günahı deyil və hamiləlik dövründə və ya əvvəlində onun qarşısını
almaq üçün edə biləcəyiniz bir şey yoxdur.Daun sindromlu uşaqlar valideynlər üçün hər yaşda, bütün
sosial qruplarda və irqdə anadan olurlar. Valideynlər, körpənin daun sindromu olduğunu öyrənməkdə
şok yaşayırlarsa, ailələrin bəziləri nisbətən tez bir zamanda bu yeni vəziyyəti tənzimləyir.Hər bir ailə
fərqlidir. Bəzi ailələr, Daun sindromu olan birinin ailəyə əlavə olunması ilə həyatlarının çətinliyinə
məruz qalmadığını hiss edir, bəziləri bunu həyat dəyişən bir hadisə kimi yaşayır.Demək olar ki ,bütün
ailələrdə əhval ruhiyyə bəzən yüksək olmuş və bəzən isə ümidsizliklə aşağı olmuşdur. Digər
ailələrdən və ya həqiqi dəstək qruplarından olan dəstək, ailə rifahına əhəmiyyətli dərəcədə kömək edə
bilər.Daun sindromlu iki uşaq heç vaxt eyni deyil və onların da digər uşaq kimi eyni fiziki və
emosional ehtiyacları var. Məsələn ,onların da hamı kimi unikal bir şəxsiyyət olaraq
tanınmaq,ailəsinin onları sevdiyini bilmək,qardaş və bacılar kimi müalicə olmaq,xüsusi ehtiyacları
olan bir insana kimi deyil, ilk olaraq bir insan olaraq görülə bilmək,təhsilə və istirahətə giriş
imkanlarına malik olmaq kimi ehtiyacları vardır.
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Ailənin dəstəyinin əhəmiyyəti bu proses üçün olduqca əhəmiyyətlidir.Son on illiklərdə biz Daun
sindromlu şəxslərin bacarıqları və nəyə nail olacaqları haqqında anlayışlarımızı dəyişməli olduq. Ailə
üzvləri, Daun sindromlu olan bir insanı nəyə qadir olduqlarını göstərmək üçün təşviq etməkdə
mühüm rol oynayırlar. Bir ailənin övladından yüksək gözləntiləri varsa, daha yaxşı davranış və daha
yüksək səviyyədə nailiyyətlərə sahib ola bilər. Digər tərəfdən, aşağı gözləntilər insanın potensialını
məhdudlaşdıra bilər. Ailələr cəmiyyətin qalan hissəsi üçün rəhbərliyin təmin edilməsi üçün də
vacibdir. Ailənin münasibəti və gözləmələri adətən böyük bir cəmiyyət tərəfindən əks olunur . Ailələr
Daun sindromlu ailə üzvləri üçün mühüm rol oynaya bilərlər. Ailələr, Daun sindromu olan insanların
həyatında il ərzində yaşanan mütərəqqi dəyişikliklərin çoxunun arxasında hərəkət edən bir vasitədir.Birləşmiş Ştatlarda ailə üzvləri əlilliyi olan insanlar üçün birincili və tez-tez ödənilməmiş, dəstək
qaynağıdır, həyat tərzi boyunca cəmiyyətdə yaşayan və inteqrasiyaya kömək edən vəzifələrə kömək
edir. Uşaqlıq dövründə psixi xəstəlik və əlilliyi olan, intellektual əilliyi olan və fiziki qüsurları olanlar
da daxil olmaqla, gənclər özünəməxsus sosial və sağlamlıq ehtiyaclarına malikdirlər. (2,səh 20)
Valideynlər tərbiyəçi , müdafiəçi və sistem naviqatorları kimi əsas rol oynayır.Uşaqları yetkinlik
yaşına çatmaq üçün böyüdükcə, valideynlər savadını davam etdirirlər və öz fəaliyyətlərini inkişaf
etdirən uşaqlarla birlikdə bu fəaliyyəti bölüşürlər. Yetkinlik dövründə ailə fərdlərə cəmiyyətdə mənalı
həyat sürməyə, təhsil və məşğulluq da daxil olmaqla, lazımsız və arzuolunmaz asosiallıqdan qaçmaq
üçün geniş yardım göstərir.Ailə münasibətləri və dinamikası ailə dəstək və müdaxilə yanaşmaları
kontekstini başa düşmək üçün də vacibdir. Məsələn, bacı-qardaşlar ömür boyu əlil olan bir çox insanın
həyatında mühüm rol oynayırlar və valideynlər vəfat edərkən ya da daha artıq dəstək ala bilmədikdə teztez ailələrə qayğı göstərən rolları alırlar. (1,səh 32). Bundan əlavə dəstəklər tez-tez ikitərəfli və ailə içində
bir çox səviyyədə fəaliyyət göstərir.Daun sindromlu şəxslər ailənin qayğı göstəricilərindən dəstək alırlar,
baxmayaraq ki, onlar da ailəyə qayğı göstərən və digər ailə üzvlərinə böyük dəstək verirlər.Daun
sindromlu gənclər , məsələn, əlilliyi olan yaşlı valideynlərdən dəstək alır və dəstək verirlər.
Ədəbiyyat
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Резюме
Бадалзаде Гюнай Назим кызы
Семейная поддержка социальной интеграции в общество людей с синдромом дауна
В современных социально-экономических условиях актуальной проблемой в нашей
стране является социальная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья в
образовательной и общественной жизни общества. Члены семьи являются основным
источником услуг и поддержки для людей с ограниченными возможностями как одной из
ключевых областей их жизни, помогая людям жить дома и в обществе. Семья играет жизненно
важную роль, помогая людям с синдромом Дауна стать профессионалами в обществе. Из всего
опыта было показано, что основным источником мотивации для молодых людей с синдромом
Дауна, которые имеют определенную профессию и свое место в обществе, является семья.
Именно благодаря доверию родителей они преуспеют.
Summary
Badalzade Gunay Nazim
Family support to the social integration into society of people with down syndrome
In modern socio-economic conditions, an urgent problem in our country is the social support of
children with disabilities in the educational and public life of society.Family members are the main
source of services and support for people with disabilities as one of the key areas of their lives, helping
to ensure that people live at home and in the community. The family plays a vital role in helping
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people with Down syndrome to become professionals in the community. From all the experience it
has been shown that the main source of motivation for young people with Down syndrome who have
a specific profession and their place in society is family. It is thanks to the parents' trust that they will
succeed.
Cəbrayılova Rəvanə Faiq qızı
Bakı Dövlət Universiteti
ŞAGİRDLƏRDƏ FƏAL HƏYAT MÖVQEYİNİN FORMALAŞDIRILMASI ÜZRƏ
DƏRSDƏNKƏNAR İŞİN TƏŞKİLİ FORMALARI
Açar sözlər: dərsdənkənar iş, fəal həyat mövqeyi, təlim əməyi
Ключевые слова: внешкольная работа, активная жизненная позиция, обучение
Keywords: extracurricular work, active life position, learning
Fəal həyat mövqeyi insanın əxlaqi və mənəvi həyatının böyük hissəsini əhatə edir. Fəal həyat
mövqeyi insanın bir şəxsiyyət kimi formalaşmasını, onun sosial fəallığını, cəmiyyətdə fəallığını və
müstəqilliyini, öz yerini müəyyən etməsini, sağlam əqidəyə malik olmasını nəzərdə tutur. Müasir
dövrdə bu, mütərəqqi inkişafın zəruri şərtidir. Bildiyimiz kimi, yeniyetmələrin dünyagörüşünün
formalaşdırılmasının təməli ailədə qoyulsa da, bu iş məktəbdə davam etdirilir, təhsilalanların mənəvi
keyfiyyətlərinin inkişaf etdirilməsi qayğısına qalınır.
Məktəblilərin şəxsiyyət və vətəndaş kimi formalaşmasında məktəbin həlledici rolu vardır.
“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda deyilir: “Təhsil sisteminin başlıca
vəzifəsi dərin və hərtərəfli biliyə, bacarığa, praktiki hazırlığa, yüksək mədəniyyətə, məsuliyyət
hissinə, mütərəqqi dünyagörüşünə malik olan və onu daim inkişaf etdirməyə çalışan şəxsiyyət
formalaşdırmaq, soykökünə, Azərbaycan xalqının azadlıq və demokratiya ənənələrinə bağlı olan,
xalqının milli, əxlaqi, humanist, mənəvi və mədəni dəyərlərinə dərindən yiyələnən, onları qoruyan və
daim inkişaf etdirən, ailəsinin, vətənini, millətini sevən və daim ucaltmağa çalışan, ümumbəşəri
dəyərlərə yiyələnən, insan hüquqları və azadlıqlarına hörmət edən, müstəqil və yaradıcı düşünən,
biliyinə, yüksək əxlaqi və mənəvi keyfiyyətlərinə, demokratikliyinə görə dünyanın ən qabaqcıl
ölkələrinin vətəndaşları səviyyəsində dura bilən sağlam yurddaşlar yetişdirmək və bununla yüksək
sivilizasiyalı cəmiyyət qurmağa, Azərbaycanı dünyanın ən inkişaf etmiş demokratik dövlətlərindən
birinə çevirməyə qadir olan i n s a n tərbiyə etməkdir” (1). “
Uzun illərin təcrübəsi göstərir ki, uşaqlarda təlimə məsuliyyətlə yanaşmaq, təlim əməyini düzgün
təşkil etmək, birgə təhsil almaq, oxumaq, işləmək, yoldaşlarına kömək göstərmək, kollektivçilik,
yaxşı dost olmaq, böyüklərə hörmət, doğma yurda, vətənə onun qəhrəmanlarına sevgi hislərini
aşılamaqla onlarda fəal həyat mövqeyinin bünövrəsi yaradıla bilər. Bu münasibətlər, adətən
kollektivdə daha yaxşı inkişaf edir. Uşaq kollektivi şagirdlərin fəallaşdırılmasında,
stimullaşdırılmasında qüdrətli vasitədir. Məktəbdə uşaq kollektivinin əsas vəzifəsi kollektivin hər bir
üzvünün bacarıq və qabiliyyətini aşkar və inkişaf etdirməyə, həmin bacarıq və qabiliyyətləri
kollektivin xeyrinə, kollektiv fəaliyyət növlərində iştirakına, uşaqlarda əxlaqı, mənəviyyatı, şüuru və
təcrübəni formalaşdırmağa, kollektiv münasibətləri tərbiyə etməyə yönəldilməlidir. Beləliklə, uşaq
kollektivi hər bir şagirdin yaradıcılıq, təşəbbüskarlıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirməklə, onlarda
sosial fəallığın formaları üçün şərait yaradır.
Məktəblərdə şagird ictimai təşkilatlarının fəaliyyəti, pedaqoji prosesdə onların əhəmiyyəti
danılmazdır. Lakin bir sıra məktəblərin işi ilə tanışlıq, şagirdlərlə söhbətlər, onlar arasında aparılan
sorğudan məlum olur ki, uşaq ictimai təşkilatları lazımınca fəaliyyət göstərmir. Məlum oldu ki, bir
çox məktəblərdə şagird özünüidarəsinin mahiyyətini, tədris-tərbiyə prosesində onun rolunu düzgün
dərk etmirlər, ya da uşaq ictimai təşkilatlarına lazımınca rəhbərlik həyata keçirilmir. Bəzən də bu
ictimai təşkilatlara yalnız fəal şagirdləri cəlb olunurlar. Bu isə, məktəbin çox az faizini təşkil edir.
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Şagird özünüidarəsi əslində təhsil müəssisəsinin təlim-tərbiyəvi fəaliyyətində öncül yerlərdən
birini tutmalıdır. Şagird özünüidarəsi dedikdə, bütün uşaqların kollektivdə, sinifdə, klublarda,
dərnəklərdə, uşaq ictimai təşkilatlarında fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Fəal şagirdlərin sayını artırmaq və
uşaq ictimai təşkilatlarına cəlb etmək üçün orta təhsilin ilk günlərindən başlayaraq, belə fəalları
tərbiyə edib yetişdirmək, onların özünüidarə orqanlarında fəal iştirakına nail olmaq lazımdır. Şagird
özünüidarəsi düzgün təşkil olunarsa, fəaliyyətinə diqqət və qayğı göstərilərsə bu şagird təşkilatı
ümumtəhsil məktəbinin yaxın köməkçisinə çevrilə bilər.
Şagirdlərin fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılmasında dərsdənkənar tədbirlər özünəməxsus
böyük rol oynayır. Dərsdənkənar iş şagirdlərin hərtərəfli inkişafına kömək göstərməlidir. Təlim
prosesində olduğu kimi, dərsdənkənar iş də təhsilləndirici, təbiyələndirici və inkişafetdirici vəzifələr
daşıyır. Müxtəlif dərnəklər, bölmələr və cəmiyyətlər, başqa özfəaliyyət, yaradıcılıq birlikləri
təhsilalanların bir şəxsiyyət kimi formalaşmasını həyata keçirir, onların fəal həyat mövqeyinə
yiyələnmələrinə çalışırlar.
Ancaq dərsdən sonrakı asudə vaxtını səmərəli keçirmək arzusu heç də hamıda yaranmır. Bir neçə
il öncəyə qədər nəinki dərsdən sonrakı məktəbdənkənar təhsil müəssisələrində hər hansı idman ya da
yaradıcılıq növləri ilə məşğul olmaq, elə fiziki tərbiyə, təsviri incəsənət və musiqi dərsləri də bir çox
məktəblərdə ikinci plana keçirilmişdir.
Təhsil müəssisəndə dərsdənkənar fəaliyyətin əsas prioritet formaları müxtəlif söhbətlər,
müzakirə və disputlar, adlı-sanlı adamlarla (yazıçı və şairlərlə, alimlərlə, hüquq işçiləri, bəstəkarlar,
aktyor və rejissorlarla, əmək qabaqcılları, müharibə veteranları və iştirakçıları və b.) görüşlər, dəyirmi
masa ətrafında rəy mübadilələri, konfranslar, sərgilər, ictimai tədbirlər, ekskursiyalar, müsabiqə və
yarışlar və s.-dir. Həmin tədbirlərdə diqqət şagirdlərdə fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılmasına
yönəldilməlidir. Fəal həyat mövqeyi bir neçə istiqaməti özündə birləşdirir. Şagirdlərdə:
1) dövlətçiliyimizə rəğbət və sədaqət hisslərinin formalaşdırılması.
2) tarixi şəxsiyyətlərimizə hörmət hisslərinin formalaşdırılması və onların nümunəsində tərbiyə
olunma.
3) mənəvi şüurun, mənəvi təfəkkürün, müsbət davranış təcrübəsinin tərbiyə olunması.
4) milli mənlik şüurunun formalaşdırılması.
5) milli və şəxsi şərəf və ləyaqət hisslərinin tərbiyə edilməsi.
6) vətənpərvərlik hisslərinin qüvvətləndirilməsi, Vətənin müdafiəsinə onlarda tələbat və böyük
istəyin yaradılması.
7) ictimai fəallığın və idrak fəallığının, müstəqilliyin, təşəbbüskarlığın və təşkilatçılıq
qabiliyyətinin formalaşdırılması..
8) liderlik keyfiyyətlərinin tərbiyə olunması və s.
Şagirdlərdə fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılması məqsədi ilə təşkil olunan dərsdənkənar işlər
sinif rəhbərləri, fənn müəllimləri, məktəb direktorunun tərbiyə işləri üzrə müavini, uşaq birliyi
rəhbəri, məktəb psixoloqu və kitabxanaçısı, gənclər təşkilatı nümayəndəsi tərəfindən həyata keçirilir.
Təlim prosesi ilə sıx əlaqədə, varislik gözlənilməklə aparılmış məqsədyönlü, sistemli və fasiləsiz
dərsdənkənar iş nəticəsində şagirdlər həyatda fəal mövqe tutmağa çalışır, öz hərəkət və əməllərinə,
davranış və rəftarlarına fikir verir, nümunəvi olur, yaxşı oxuyur, elmlərin əsaslarına əzmlə yanaşırlar.
Öz əxlaqlarını saflaşdıran, böyüklərə (müəllimlərinə, başqa insanlara, ata-analarına və b.) hörmətlə
yanaşan, onların nüfuzunu gözləyən, kiçiklərə qayğı göstərən, Vətənpərvər olan, doğma yurdun
maddi və mənəvi sərvətlərinə görə iftixar hissi keçirən şagirdlər məktəb pedaqoji kollektivlərinin,
valideynlərin sevimlisi olurlar.
Ədəbiyyat
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Резюме
Джабраилова Равана Фаиг кызы
Современная эпоха требует использования новых форм, которые влияют на организацию
образовательной деятельности в школах и активный образ жизни старшеклассников. Одним
из них является воспитание студентов в коллективе. Студенческие коллективы в школах
являются мощным образовательным инструментом. Природа мировоззрения каждого
человека формируется коллективным сообществом, которое создает новые поведенческие
нормы и становится лучшим образовательным принципом для всестороннего развития
коллективной идентичности. Студенческое самоуправление играет важную роль в
организации и воспитании студенческого сообщества. Руководители школ и учителя должны
активно взаимодействовать со своими учениками, начиная с начальной школы, и прививать
чувство ответственности за настоящее и будущее своей школы.
Summary
Cebrayilova Revane Faiq
The modern era requires the use of new forms that affect the organization of educational activities
in schools and the active lifestyle of high school students. One of them is the education of students in
a team. Student teams in schools are a powerful educational tool. The nature of the worldview of each
person is formed by a collective community that creates new behavioral norms and becomes the best
educational principle for the comprehensive development of collective identity. Student selfgovernment plays an important role in the organization and education of the student community.
School leaders and teachers should actively interact with their students, starting with primary school,
and instill a sense of responsibility for the present and future of their school.
Cabbarlı Mətanət İbrahim qızı
Odlar Yurdu Universiteti
HEYDƏR ƏLİYEVİN MULTİKULTURAL İDEALARI MÜASİR AZƏRBAYCAN
GƏNCLƏRİ ÜÇÜN ÖRNƏKDİR
Açar sözlər: milli - mənəvi dəyərlər, dil, din, bəşəri ideologiya, şəxsiyyət, milli bayramlar,
tolerantlıq, humanizm, multikulturalizm
Ключевые слова: национально-нравственные ценности, язык, религия, человеческая
идеология, личность, национальные праздники, толерантность, гуманизм,
мультикультурализм
Key words: national - moral values, language, religion, human ideology, personality, national
holidays, tolerance, humanism, multiculturalism
Azərbaycan xalqının özünəməxsus milli-mənəvi dəyərləri, dövlətçilik ənənələri, dini, dili, əxlaqi
düşüncələri, bütövlükdə götürsək sərvət dəyərləri sistemi mövcuddur. Bu dəyərlər (humanizm,
tolerantlıq, multikultiralizm və digər adət ənənələr) hər bir etnosun kamilliyini, milliliyini
göstərməklə yanaşı bəşər sivilizasiyasına gözəl tövhədir. Bu milli-mənəvi dəyərlər həm də mənsub
olduğu xalqın toxunulmaz sərvətidir. Azərbaycanda əsrlər boyu formalaşmış bu sərvətlər sistemi
həmişə bu xalqın mənəviyyatına hakim kəsilmiş və onu başqa xalqlardan fərqləndirmişdir.
Azərbaycan xalqı tarixən humanist bir xalq olmuşdur. O, dinindən, dilindən, millətindən,
irqindən asılı olmayaraq başqa xalqlara hörmət etmiş, onların mənəviyyatına, adət-ənənələrinə,
maddi, mədəni, dini, tarixi abidələrinə yüksək qayğı göstərmişdir.
Humanizm, tolerantlıq, multikulturalizm Azərbaycan xalqının xarakter əlamətlərinə
çevrilmişdir.
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"Multikultiralizm"- Çox mədənilik, bir çox fərqli mədəniyyətin bir arada yaşadığı cəmiyyəti
təyin edən sözdür.
O, ayrıca götürülmüş ölkədə və bütövlükdə dünyada müxtəlif millətlərə və məzhəblərə məxsus
insanların mədəni müxtəlifliklərinin qorunması, inkişafı və harmaniyasına, azsaylı xalqların
dövlətlərin milli mədəniyyətinə inteqrasiyasına yönəldilmişdir. Humanist və demokratik nəzəriyyə
yaxud ideologiya olaraq multikulturalizm, tolerantlığın təcəssümüdür ki, onsuz humanizm, yüksək
fərdi və beynəlxalq münasibətlər mədəniyyəti, insanlar arasında qarşılıqlı anlaşma, qarşılıqlı
zənginləşmə, dostluq və əməkdaşlıq mümkün deyil".(İ.H.Əliyev)
Bəli, Azərbaycan xalqı tarixən tolerant, nəcib, alicənab, humanist olmuş, bütün millətlərin
mədəniyyətinə, dilinə, dini etiqadlarına, inanclarına qayğı ilə yanaşmışdır. Bu sosial-psixoloji
keyfiyyətlər bizə milli kökümüzdən, qan yaddaşımızdan, etnik düşüncələrimizdən miras qalıb və bu
gün də müstəqil hakimiyyətimiz tərəfindən uğurla davam etdirilir.
Dini dözümlülük( digər inanc və əqidələrə dözümlü yanaşma) insan azadlığına, hüquqlarına və
demokratiyaya əsaslanan mənəvi-psixoloji, əxlaqi-mədəni bir keyfiyyətdir. Dözümlülük həm də
xoşagəlməyən və ya bəyənilməyən hər hansı bir şeyin mövcudluğunda təmkinlik göstərməkdir.
Azərbaycan millətinin yaddaşına hopmuş bu milli-mənəvi dəyələri qoruyub saxlamaq, onu
təkmilləşdirərək gələcək nəsillərə ötürmək kimi qəti və şərəfli missiya ötən əsrdə ümumilli lider
Heydər Əlirza oğlu Əliyevin üzərinə düşmüşdür.
Etnik milli hisslər, xarakter, adət-ənənələr, arzu və istəklər, xalqın stereotip və yönümləri,
xasiyyəti, təfəkkür tərzi, hafizəsi, duyğu və qavrayışı, qabiliyyəti və digər keyfiyyətlər milli mənəvi
dəyərlərin əsas tərkib hissəsidir. Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərlərindəki sosial-psixoloji fikirlər,
insana xas olan əxlaqi etnik görüşlər dünya mədəniyyət tarixindən təcrid edilmiş şəkildə öyrənilmir.
Burada milli və ümumbəşəri dəyərlər vəhdətdə, müqayisəli şəkildə təhlil edilir. Azərbaycan millimənəvi dəyərlərinin zəngin qiymətli qaynaqları var. Bu qaynaqlar və mənbələrin birincisi xalqın
folklor nümunələrində (inanclar, əsatirlər, sınamalar, nəğmələr, bayatılar, atalar sözləri və zərb
məsəllər, nağıllar, laylalar, tapmacalar, alqışlar, qarğışlar və s.), dini təsəvvürlərdə (zərdüştlük, İslam
əxlaqı), görkəmli tarixi şəxsiyyətlərin yaradıcılığında öz əksini tapmışdır. Bu, xalqımızın bizə bəxş
etdiyi müdriklik xəzinəsidir.
Həmin milli mənəvi dəyərləri öyrənmədən xalqın mənəviyyatını, psixologiyasını bilmək qeyrimümkündür. Milli özünüdərk milli mənəvi dəyərlərin mənimsənilməsindən başlayır. Milli mənəvi
dəyərlər xalqın simasını göstərir. Bu dəyərləri öyrənmədən, onu gənc nəslə çatdırmadan vətəndən,
cəmiyyətdən danışmaq qeyri mümkündür.
Ədəbiyyat
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Резюме
Джаббарлы Матанат Ибрагим кызы
Это реальные результаты культурной политики, проводимой Президентом нашей
страны, вдохновленный идеями Гейдара Алиева.
Summary
Cabbarli Metanet Ibrahim
These are the real results of the cultural policy pursued by the President of our country, who
gained power from Heydar Aliyev's ideas.
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ŞƏXSİYYƏTİN ÖZÜNÜDƏRK PROSESİNDƏ EMOSİONAL İNTELLEKTİN YERİ VƏ
ROLU
Açar sözlər: koqnitiv, emosional, özünüdərk prosesi, fərd, obyekt, subyekt, şəxsiyyət
Ключевые слова: когнитивный, эмоциональный, процесс самопознание, индивид, объект,
субъект, личность
Key words: cognitive, emotional, process self-knowledge, individual, object, subject, personality
Emosional intellekt (Eİ) məsələsi müasir psixologiyanın ən yeni və ən aktual məsələlərindən
biridir. Bu yanaşma çərçivəsində şəxsiyyətin özünüdərki prosesində koqnitiv və emosional amillər
bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə tədqiq olunur. Bu problem, koqnitiv və emosional psixologiyanın
qarşılıqlı əlaqəsi çərçivəsində müzakirə olunur. Çünki şəxsiyyətin özünüdərki prosesində koqnitiv və
emosional amillər bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdə və üzvi əlaqədədirlər. Onları bir-birindən ayırmaq
yanlış metodologiyadır. Şəxsiyyətin özünüdərki prosesində koqnitiv amillərdə emosional, emosional
amillərdə isə, koqnitiv amillər mövcuddur. Onlar bir-birini tamamlayır və bir-birinin inkişafına
qarşılıqlı şəkildə təsir göstərirlər [1, s. 44].
Son dövrün araşdırmaları təsdiq edir ki, emosional amillər şəxsiyyətin koqnitiv özünüdərk prosesinə ümumən adaptiv təsir göstərir. Onlar, təfəkkür və davranışın adaptiv funksiyalarının təmin olunmasına şərait yaradırlar. Bu baxımdan, bizim tərəfimizdən şəxsiyyətin özünüdərki prosesində koqnitiv və
emosional amillərin bir-biri ilə qarşılıqlı təsirinin araşdırılması məsələsi, həm ümumi psixoloji
problemlərin həllində, həm də onların praktiki tətbiqində böyük aktuallıq kəsb edir [2. s. 55].
Eİ-nin inkişaf etdirilməsi müasir dövr üçün əhəmiyyət kəsb edir. Çünki insanların kütləvi şəkildə
virtual internet məkanına aludəçiliyi, onların bir-biri ilə canlı ünsiyyətini azaldır və emosional
inkişafında problemlər yaradır. Bunların fəsadları, ailələrin dağılmasında, zorakılıq hadisələrinin,
intiharların, sosial problemlərin artmasında, qeyri-adekvat davranışların çoxalmasında özünü bürizə
verir. Bu baxımdan, Eİ tədqiq olunması və onun praktika tətbiqi yollarının araşdırılması mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.
Artıq müasir dövrdə, problemin tədqiqi inteqrativ fənlərarası əlaqə müstəvisində formalaşan
metakoqnitiv psixologiya, koqnitiv elm çərçivəsində aparılır. Metakoqnitiv psixologiya çərçivəsində
problem proseslərin ayrı-ayrılıqda təhlilindən sintetik yanaşmaya doğru inkişaf edir. Bu özünü, Eİ
konsepsiyasında təsdiq edir. Emosional və koqnitiv psixi prosesləri vahid psixi struktur çərçəvəsində
dəyərləndirən Eİ konsepsiyaları XX əsrin sonunda meydana çıxmışdır. 1990-cı ildə ABŞ tədqiqatçıları
C. Mayer və P. Salovey ilk dəfə olaraq Eİ konsepsiyasını ortaya qoydular. Eİ nəzəriyyələri arasında
Daniel Qoulmenin, Reyven Bar-On, C. Mayer, D. Karuso və Salovey nəzəriyyələri daha çox tanınırlar.
Eİ konsepsiyaları ilə bağlı aparılan tədqiqatlarda subyektiv amillərin üstünlük təşkil etməsi, onun
mübahisə obyektinə çevrilməsinə səbəb olur. Bəzi tədqiqatçılar onu “sosial intellekt” kimi dəyərləndirir
və ya onun məzmununu konkretləşdirməkdə çətinlik çəkirlər. Adətən, yeni konsepsiyalar elmdə özünə
yer edənədək, mübahisələr müstəvisində təkmilləşərək inkişaf edirlər [3. s. 66].
Biz apardığımız araşdırmalarda gəldiyimiz ümumi nəticələr aşağıdakılardan ibarətdir:
- Bioloji motivasiya ilə məqsəd bir araya gələndə, diqqət artır. Bu isə, diqqətin artmasında
emosiyanın təkanverici amil olduğunu göstərir. Çünki araşdırmalar göstərir ki, motivasiya ilə
emosiya amilləri bir-biri sıx bağlıdır.
- Emosional həyəcan diqqəti məhdudlaşdırır. Çünki həyəcan (pozitiv və ya neqativ) anında
diqqəti həmin emosiyanı doğuran hadisə və ya obyektə yönəldən insanların diqqəti digər hadisə və
obyektlərdən yayınır. Əslində, bu, konkret obyektin və ya hadisənin koqnitiv dərkinə şərait yaradan
pozitiv haldır.
- Mexaniki şəkildə yadda saxlamaqdan fərqli olaraq, dərk olunan informasiya yaddaşda daha
möhkəm xarakter alır. Eynilə, maraq kəsb edən məlumatlar yaddaşda daha aktivdirlər. Hər bir
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informasiyanın insana maraq kəsb etməsi və onun dərk olunması zərurəti motivasiya və emosional
təsir ilə bağlıdır. Bu da göstərir ki, yaddaşın inkişafı və effekti birbaşa emosiyalarla əlaqədardır.
- Emosiyalar təfəkkürün, xüsusilə kreativ təfəkkürün tənzimlənməsini və inkişafını təmin
edirlər.
- Koqnitiv inkişafın yarı hissəsinin genetik amillərlə, digər hissəsinin isə xarici amillərlə bağlı
olduğu eksperimentlər nəticəsində sübut olunmuşdur. Həm daxili, həm də xarici amillər, şəxsiyyətin
formalaşması prosesində paralel şəkildə iştirak edirlər.
- Ünsiyyət, koqnitiv inkişafı təmin edən ən mühüm amillərdən biridir.
- Koqnitiv inkişaf dilin inkişafı ilə bağlıdır. Nitq cəmiyyət vasitəsilə mənimsənilir və
cəmiyyətdə ünsiyyət yaratmaq üçün istifadə edilir. Buna görə də, koqnitiv inkişaf fərddən cəmiyyətə
deyil, cəmiyyətdən fərdə doğru təkamül edir. Dil və təfəkkürün mənşəyi fərqli olduğu kimi, onların
inkişaf dinamikası da fərqlidir. Dil və təfəkkür mövcud anlayışlar üzərində kəsişəndə, onlar bir hadisənin iki tərəfi kimi ortaya çıxırlar. Yəni, sosial fenomen olan dildə daxili nitq özünü ifadə edə bilir.
- Ənənəvi gender rolları koqnitiv inkişafın istiqamətini və onun səviyyəsini müəyyənləşdirir.
Gender stereotipləri koqnitiv inkişafa mane olur.
- Ailədə və cəmiyyətdə pozitiv emosional mühitin mövcud olması, koqnitiv inkişafa müsbət
təsir göstərir. Neqativ emosional mühit isə, şəxsiyyətin formalaşması prosesinə, onun koqnitiv
inkişafına mənfi təsir edir.
- Koqnitiv inkişafa təsir edən mühüm amillərdən biri, fərdin motivasiyası və konkret bir məqsəd
istiqamətində aramsız fəaliyyətidir.
- Koqnitiv inkişafa mənfi təsir edən mühüm amillərdən biri, şəxsiyyətin formalaşması prosesinə
və onun potensialının üzə çıxmasına mane olan stereotiplərdir. Təlim və tərbiyə prosesi bu
stereotiplərin artmasına deyil, onların aradan qalxmasına xidmət etməlidir.
- Koqnitiv inkişafa mənfi təsir edən mühüm amillərdən biri, ümidsizlikdir. Çünki bu halda
motivasiya və məqsəd itir və emosional inkişaf səviyyəsi aşağı düşür.
- Koqnitiv inkişafa müsbət təsir edən mühüm amillərdən biri, həvəsləndirmədir. Çünki bu halda
motivasiya və məqsəd formalaşır və emosional inkişaf səviyyəsi yüksəlir.
Ədəbiyyat
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Резюме
Джаббарова Телли Рахим кызы
Роль и роль эмоционального интеллекта в процессе идентичности
Цель исследования - является определение место и роли эмоционального интеллекта в процессе идентичности. Методология исследования - состоит из теорий и экспериментов о взаимодействии когнитивных и эмоциональных факторов по эмоциональному интеллекту. Результаты
исследования – роль эмоционального интеллекта имеет первостепенное значение в процессе идентичности.
Summary
Jabbarova Telli Rahim
The place and role of emotional intelligence in the process of identity
Purpose - It is to determine the place and role of emotional intelligence in the process of identity..
Research methodology - consists of theories and experiments on the interaction of cognitive and
emotional factors in emotional intelligence. Findings - The role of emotional intelligence is of
paramount importance in the process of identity.
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MÜASİR TƏHSİL TEXNOLOGİYASI PEDAQOJİ PROSESDƏ TƏHSİLİN
KEYFİYYƏTİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ VASİTƏSİ KİMİ
Açar sözü: təlim, pedaqoji proses, keyfiyyət, innovasiya, təhsil standartları
Ключевые слова: обучение, педагогический процесс, качество, инновация, стандарты
образования
Keywords: teaching, pedagogical process, quality, innovation, standards of education
İnnovativ təhsil texnologiyalarının əsas məqsədi insanı daim dəyişən dünyada yaşamağa
hazırlamaqdır. Bu cür təlimin mahiyyəti təhsil prosesinin insanın potensial imkanlarına və onların
həyata keçirilməsinə yönəldilməsindən ibarətdir.
Təhsil yenilik mexanizmlərini inkişaf etdirməli, həyati problemlərin həlli üçün yaradıcı yollar
tapmalı, yaradıcılığın insan varlığının norma və formasına çevrilməsini təşviq etməlidir. İnnovasiya
fəaliyyəti qarşılıqlı əlaqəli iş növlərini əhatə edir, bunların birləşməsi real yeniliklərin meydana
çıxmasını təmin edir.
Yeni təhsil standartları səriştəyə yönəlmiş bir yanaşmadır ki, bu isə şagirdlərin sərbəst təlim
nəticələrinə görə məsuliyyətə və müstəqilliyə söykənən təlim metodikası, müxtəlif iş formalarının
sınaqdan keçirilməsi deməkdir.
Kompotent yanaşma sistemli və fənlərarası yanaşmadır, o, həm fərdi, həm də fəaliyyət
aspektlərini özündə cəmləşdirir. Bacarıqlara əsaslanan yanaşmada şagird gələcək mütəxəssis kimi
fəaliyyətinin ayrılmaz hissəsi olan əsas bacarıqları inkişaf etdirir və peşəkarlığının əsas
göstəricilərindən biridir və peşə təhsilinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün zəruri şərtdir.
İnnovasiya metodlarının mahiyyəti şagirdlərə fikirlərini ifadə etmələrini, problemli halları təhlil
etmələrini və onların həll yollarını tapmağı kömək edəcək bir dialoq şəklində tədris prosesini təşkil
etməkdir. Bu cür metodlar təhsil səviyyəsini yüksəltməyə, şagirdləri inkişaf etdirməyə, gələcək peşə
fəaliyyətlərində istifadə edəcəkləri bacarıq və vərdişləri formalaşdırmağa imkan verir.
Təhsil sistemində baş verən proseslər yeni bir ideologiya və metodologiyanın innovativ təhsilin
ideologiyası və metodologiyası kimi formalaşmasına səbəb olur. İnnovativ təlim texnologiyaları yeni
təhsil paradiqmasının tətbiq oluna biləcəyi bir vasitə kimi nəzərdən keçirilməlidir [1, s.67-69].
Hal-hazırda ölkəmizdə milli təhsil siyasətində ciddi dəyişikliklər mövcuddur. Bu, şəxsiyyət
pedaqogika mövqeyinə keçməklə əlaqədardır. Müasir məktəbin vəzifələrindən biri pedaqoji prosesdə
iştirak edənlərin hamısının yaradıcılıq qabiliyyətlərini nümayiş etdirmələri üçün imkanları açmaqdır.
Bu problemlərin həlli tədris proseslərinin dəyişilməsinin həyata keçirmədən mümkün deyildir,
bununla əlaqədar dərin elmi və praktik anlayış tələb edən müxtəlif innovativ tip və təhsil müəssisələri
vardır.
İnnovativ fəaliyyət mədəniyyətin tərkib hissəsidir. İnnovasiya fəaliyyəti – istehsal, sosial və ya
daxili mühitə yeniliklərin yaradılması və tətbiqi prosesidir. İnnovasiya bir insanın və ya bütövlükdə
cəmiyyətin ehtiyaclarını ödəyən və iqtisadi effekt verən yenilikdir. Xüsusilə, innovasiya
avadanlıqlara, texnologiyaya, məhsuldarlığa və iş keyfiyyətinə müsbət təsir göstərdikdə istehsal
ehtiyaclarını ödəyir. “İnteraktiv təlim metodlarından istifadə şagirdləri pedaqoji prosesin tərəf
müqabilinə çevirir və şagirdlər bu zaman pedaqoji prosesin tərəfdaşı, aparıcısı rolunda çıxış edirlər.
Lakin bütün bunlar müəllimin aparıcı rolunu inkar etmir və azaltmır. Hansı metodlar tətbiq
edilməsindən asılı olmayaraq müəllim tədris prosesinin əsas, aparıcı qüvvəsi, sükançısıdır. Dərsin,
təlim prosesinin rejissoru da, aktyoru da müəllimdir” [2, s.58].
Hazırda məktəb, lisey, kollec hər bir şagirdin fərdi fəaliyyət qabiliyyətlərinin və onun həyatına
yaradıcı münasibətinin inkişafını, müxtəlif innovativ tədris planlarının tətbiq olunmasını, uşaqlara
humanist yanaşma prinsipinin həyata keçirilməsini təmin edən fəaliyyətinin belə bir təşkilinə ehtiyac
duyur. Başqa sözlə, məktəb hər bir fərdi uşağın zehni inkişafının xüsusiyyətləri barədə bilməkdə son
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dərəcə maraqlıdır. Məktəbdə təhsil və tərbiyənin dərəcəsi pedaqoji prosesin uşağın yaşı və fərdi
inkişaf psixologiyasına nə dərəcədə yönəldildiyi ilə müəyyən edilir. Bu, hər bir uşağın fərdi inkişaf
variantlarını, yaradıcılıq qabiliyyətlərini müəyyənləşdirmək, öz müsbət fəaliyyətini gücləndirmək,
şəxsiyyətinin bənzərsizliyini aşkar etmək, məktəbdə geriləmə və ya qeyri-qənaətbəxş davranış olduqda
vaxtında yardım göstərmək məqsədi ilə məktəblilərin psixoloji və pedaqoji təlimini nəzərdə tutur.
Texnoloji səviyyədə işləməyi öyrənən müəllim üçün idrak prosesi həmişə onun inkişaf etməkdə
olan vəziyyətində əsas istinad nöqtəsi olacaqdır. Hal-hazırda bir məktəblinin aldığı bütün
məlumatların 60-70%-i müəllimdən və ya məktəbdən deyil, küçədə, valideynlərdən və ətrafdakı
həyatı mediadan izləmə prosesindəndir və bu, pedaqoji prosesin keyfiyyətcə yeni səviyyəyə
keçməsini tələb edir.
Bir tərəfdən, təlim texnologiyası, təhsil məlumatlarının işlənməsi, təqdim edilməsi,
dəyişdirilməsi üsulları və vasitələrinin məcmusudur, digər tərəfdən müəllimin lazımi texniki və ya
informasiya vasitələrindən istifadə edərək tədris prosesində şagirdlərə necə təsir göstərməsidir. Təhsil
texnologiyasında təhsilin məzmunu, metod və vasitələri bir-biri ilə əlaqəli və qarşılıqlıdır.
Beləliklə, innovativ təhsil texnologiyalarından istifadə edərək aşağıdakı qarşılıqlı problemlərin
həlli mümkündür:
1. Çətin həyat şəraiti ilə ayaqlaşan və problemlərini müsbət həll edə bilən fəal vətəndaş mövqeyi
olan şagird şəxsiyyətinin inkişafına kömək etmək;
2. Məktəb təhsili sisteminin subyektlərinin qarşılıqlı fəaliyyətinin xarakterini dəyişdirmək:
müəllim və tələbə tərəfdaşlar, həmfikir insanlar, “bir komandanın” bərabərhüquqlu üzvlərdir;
3. Şagirdlərin təhsil fəaliyyətlərinə həvəslərini artırmaq. Tədris fəaliyyətlərinə yüksək
həvəsləndirmə də təhsil prosesinin çoxyönlü olması ilə əlaqədardır;
4. Tədris prosesinin təşkili metodlarını, sistem subyektlərinin qarşılıqlı fəaliyyətinin təbiətini və
nəhayət, düşüncə və inkişaf səviyyələrini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirməyə imkan verən müasir
pedaqoji texnologiyaların öyrənilməsinə və mənimsənilməsinə daha çox diqqət yetirmək.
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Резюме
Эйлазова Севиндж Джафар кызы
Современные образовательные технологии как повышение качества в педагогическом
процессе
Статья посвящена современным образовательным технологиям, которые повышают качество образования в педагогическом процессе. Основной целью инновационных технологий
всей системы образования является повышение качества образования. Качество знаний не
только определяется объемом выученного материала, но и умением пользоваться данным материалом. Учащиеся XXI века – это творческие личности. Они должны быть активными, динамичными, работоспособными, волевыми, уверенными в себе, компетентными. Становление
и развитие гражданского общества рождает острую необходимость в педагогах, обладающих
высокой профессиональной компетентностью.
Summary
Eylazova Sevinj Jafar
Modern educational technologies as an improvement of quality in the pedagogical
process
The article is devoted to modern educational technologies that improve the quality of education
in the pedagogical process. The main goal of innovative technologies of the entire education system
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is to improve the quality of education. The quality of knowledge is not only determined by the amount
of material learned, but also by the ability to use this material. Students of the 21st century are creative
individuals. They must be active, dynamic, efficient, strong-willed, self-confident, competent. The
formation and development of civil society creates an acute need for teachers with high professional
competence.
Əlisoy Təranə Hüseyn qızı
Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu
“KREATİVLİK” ANLAYIŞI VƏ ŞAGİRDLƏRDƏ KREATİV BACARIQLARIN
FORMALAŞDIRILMASININ ƏHƏMİYYƏTİ
Açar sözlər: kreativlk, ideya, yaradıcı, bacarıq, forma, dünyagörüşü, şəxsiyyət, təlim, keyfiyyət,
təfəkkür, qabiliyyət, inkişaf
Ключевые слова: креативность, идея, творчество, умения, форма, мировозрение,
личность, обучение, качество, мышление, талант, развитие
Key words: creativity, idea, creator, skill, form, worldview, personality, training, quality,
thinking, capability, development
Kreativ nə deməkdir? Kökü latın dilinə gedib çıxan, ingiliscəyə (creative) 14-cü əsrin
əvvəllərində daxil olan kreativ sözünün ilkin mənası “yaratmaq”, “ərsəyə gətirmək” deməkdir.
“Kreativ” sözünü ingilis ədəbiyyatına şair Cefri Çouser gətirib. O, əsərlərinin birində kreativ ifadəsini
“ilahi yaradıcılıq” (divine creation) mənasında işlədib. Antik yunan, qədim Çin, qədim Hind
mədəniyyətlərində kreativ ifadəsinə rast gəlinmir. Qərbdə isə ifadə xristianlıq mətnlərindən
qaynaqlanıb və “Tanrıya məxsus bacarıq” kimi başa düşülüb. Müasir ingilis dili lüğətində kreativ
sözü bu cür mənalandırılır: problemə, yaxud situasiyaya yeni baxış bucağından nəzər yetirmək üsulu;
yeni ideya, fikir və ya fiziki obyektlərin yaradılması ilə bağlı fəaliyyət. Kreativə bu anlamlar sinonim
olaraq təqdim edilir:
 yaratmaq gücünə və məziyyətinə malik olmaq;
 ilkin fikirdən, ifadədən qaynaqlanan yeni təxəyyül;
 orijinallıq, məhsuldarlıq;
 qeyri-real görünən nəsə yaratmaq (8).
Tarix boyu insanlar kreativliyi anlamağa və izah etməyə çalışıblar. Sivilizasiyanın ən erkən
mərhələlərində insanlar kreativliyin mistik olduğunu güman edirdilər. Kreativ insan ilahidən gələn
ilhamla dolu bir hədiyyə idi. Yunan dövründəki Muzalar haqqında düşünək: elm, incəsənət və
ədəbiyyata ilham verən ilahələr.
Bir çox psixoloqların da kreativlik haqqında fikirləri vardır. Zigmund Freyd kreativliyin sərvət,
güc və sevgi istəkləri ilə bağlı, idrakın və şüuraltı gərginliyin nəticəsi olduğuna inanırdı. Psixoloqlar
uzun müddət kreativliyin artist və elm adamlarına xas olduğuna inanırdılar; onlara görə adi insanlar
nadir hallarda kreativliyə əl atırlar. Zamanla bu düşüncə tərzi dəyişdi və insanlar kreativliyin istənilən
şəxsə xas ola biləcəyini dərk etməyə başladılar (7).
Azərbaycan psixoloji fikir tarixində şəxsiyyətin formalaşmasında yaradıcılıq fəaliyyətlərinin,
xüsusilə təxəyyül və təfəkkürün xüsusi rolu haqqında Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə, B.Əliyev, S.Seyidov,
R.Əliyev, K.Əliyevanın tədqiqatlarında geniş bəhs olunur. Yaradıcılıq bir prosesdirsə, kreativlik
potensial imkandır (2, səh.3-16).
Yaradıcılıq
potensialı insana məxsus kreativlik imkanları (yaradıcılıq məhsullarının
rəngarəngliyi və genişliliyi və s.) ilə ölçülə bilər. “Yaradıcı naliyyətlərin praktikası və testləşdirmə
belə nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, kreativlik qabiliyyətinin psixoloji əsasını empatiya və
təsəvvürün sintezi kimi başa düşülən yaradıcı fantaziya qurmaq qabiliyyəti təşkil edir”(6, səh.107113).
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Kreativ bacarıqları, yaradıcı düşünməni təhsillə, uyğun mühitin təşkil olunması ilə inkiaf
etdirmək olar. Öz mahiyyətində yaradıcı pedaqogika şagirdlərə yaradıcı şəkildə öyrənməyi və
gələcəyin yaradıcıları olmağı öyrədir. Kreativlik adətən məsələni orijinal və qeyri-adi eyni zamanda
faydalı şəkildə həll etmək kimi xarakterizə edilir.
Sinifdəki şagirdlərin kreativ bacarıqları ilə müəllimin bu qabiliyyətinin nə dərəcədə əlaqədar
olduğu öyrənilməlidir.
Kreativliyin inkişafına təsir göstərən amillərdən biri kimi yüksək təlim texnologiyalarının
tətbiqini xüsusi vurğulamaq lazımdır. Kreativliyin inkişafına yönələn təhsildə şəxsiyyətin fərdi
potensialının müəyyən olunması və qəbul edilməsi əsas prinsip kimi götürülməli, pedaqoji proses
onun üzərində qurulmalıdır. Hətta kreativ müəllim avtoritar təlimlə, innovasiya və açıq düşüncə
tərzini inkar edən sistem çərçivəsində uğur qazana bilməz. Kreativliyin dəyəri təkcə ayrı-ayrı fərdlər
üçün deyil, bütün cəmiyyət üçün yüksək və danılmazdır(1, səh. 45).
Tədqiqatlar sübut etmişdir ki, müasir təlim üsullarından, məsələn, layihə metodundan, oyun
texnologiyalarından istifadə təxəyyülün fəallığı passiv mühazirə və əzbərləmə metodlarından daha
çox səmərə verir (5,səh.30).
Təhsilin yeni, kreativ paradiqmasının meydana gəlməsi şəxsiyyətin özünüdərkinə,
özünümüdafiəsinə, istənilən situasiyada optimal strategiyanın seçilməsinə şərait yaradır. Müasir
dövrdə təhsil paradiqmasını kreativ pedaqoji-psixoloji təlim texnologiyaları olmadan təsəvvür etmək
mümkünsüzdür (3, səh.30).Kreativliyin təhsilsə dəyəri ilbəil artmaqdadır. Kreativlik istənilən
kontekstdə fəaliyyətin, təlimin inkişafının əsası, özülüdür. Bütün sahələrdə birgə kreativ fəaliyyət,
yüksək məhsildarlığın əldə olunması ilə nəticələnir(3, səh. 34 ).
Kreativ ideyalar həm də situmullaşdırıcı xüsusiyyətə malikdir. Ünsiyyətin müxtəlif vasitələri
onun əhatə dairəsini daha da genişləndirir, fərqli istiqamətə yayır.
Təcrübə göstərir ki, şagirdlərdə kreativ təfəkkürün formalaşdırılması imkanları genişdir.
Ümumiyyətlə, təhsilalanlarda , o cümlədən ibtidai sinif şagirdlərində kreativ bacarıqların
formalaşdırılması onların dərketmə imkanlarına, təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsinə müsbət təsir
göstərir.
Ədəbiyyat
1. Baxşəliyev Ə.T. Azərbaycan milli-mənəvi dəyərlərinin sosial-psixoloji mahiyyəti, Bakı,
2011, 481 s
2. Axundova Ə. “Şəxsiyyətin peşəkar inkişanda yaradıcı və tənqidi təfəkkürün vəhdəti”,
“Psixologiya” jurnalı, 2013, 4, səh.3-16
3. Zeynalova N. “Ali məktəb tələbələrində kreativliyin inkişafı üçün təlim metodları”
“Azərbaycan məktəbi”, 2018, №2, səh. 42-50
4. Zeynalova N. “Kreativliyin inkişafında TEC-in, beynəlxalq təcrübənin, əməkdaşlığın rolu
barədə”, “Pedaqogika” jurnalı, 2019/ 3, səh. 6-16
5. Zeynalova N. “Kreativlik təhsilin keyfiyyət göstəricisi kimi”, “Kurikulum”, Cild 12, №3,
2019, səh. 28-35.
6. Rəşidi S. M. “Yaradıcılıq və şəxsiyyət”, //Psixologiya jurnalı, 2010, № 3, s. 107–113
7. https://kayzen.az/blog/Bilirsinizmi/14447/kreativlik-anlayışı.html
8. https://novator.az/2018/01/19/kreativ-nə-deməkdir/
Резюме
Алисой Тарана Гусейн кызы
В дессертации содержание понятия «Креативность», раскрывается суть требований
применяемых для развития этих умений у учащихся с учетом современного периода. В лекции
раскрывается правилно организованный учебный процесс, целенаравленный выбор
подходящей технологии обучения, как факторы, влияющие на развитие творических навыков
у учащихся.
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Summary
Alisoy Terane Huseyn
The content and essence of the concept"creativity"are explained in the thesis, the necessity of
teaching these skills to students and their development are emphasized taking into account the
requirements of modern era. The properly organized training process, choosing the appropriate
learning technology,etc.are shown in the lecture as important factors influencing the development of
creative skills in students.
Əliyeva Dürdanə Vaqif qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
XX ƏSRİN I YARISINDA NAXÇIVANDA PEDAQOJİ KADR HAZIRLIĞI
Açar sözlər: pedaqoji kadr, pedaqoji seminariya, texnikum, qadın seminariyası, pedaqoji kurs
Ключевые слова: педагогический персонал, педагогическая семинария, tехникум, женская
семинария, педагогический курс
Key words: pedagogical staff, pedagogical seminary, technical school, female seminary,
pedagogical course
Mövzunun aktuallığı: Müəllim gələcəyin qurucusu və memarıdır. Firudin bəy Köçərlinin
sözləri ilə desək: “Müəllim məktəbin canı və camaatın çırağıdır...”. Müəllim keçmişi öyrədən,
gələcəyi isə qurandır. Biz pedaqoji kadr hazırlığı yönündə keçmişimizi öyrənməliyik ki, gələcəyimiz
üçün daha mükəmməl mütəxəssislər yetişdirə bilək. Bu səbəbdən XX əsrin I yarısında Naxçıvanda
pedaqoji kadr hazırlığının araşdırılması aktualdır.
Bəhs etdiyimiz dövrdə Azərbaycanın hər yerində, xüsusilə də Naxçıvanda bu istiqamətdə bir çox
addımlar atılmışdır. Beləliklə, XX əsrin əvvəllərində bölgələrdə müəllim kadrları çatışmırdı. Müəllim
kadrlarının yoxluğu sovet hakimiyyətinin ilk illərində müəyyən savada malik, lakin pedaqoji biliyə
malik olmayan şəxsləri məktəblərə müəllim kimi cəlb edirdilər. Savadlı müəllimlərin olmamasından
şikayətlənən Cəlil Məmmədquluzadə məktəblərdə dərs deyənlərin pambıq satan, faytonçu və s.
olduğunu söyləyərək yazırdı: “Demək ki, müəllim tapılmır. Ondan ötrü ki, seminariyadan 3 ildə
hıqqana-hıqqana bir müsəlman uşağı çıxır” (1, səh. 138). Naxçıvanda 1920-ci ilə qədər 4 kişi və 2
qadın müəllimin olduğu qeyd edilir. Savadlı müəllimlərin olmaması səbəbindən pedaqoji kadr
hazırlanması məsələsi vacib vəzifələrdən biri idi. Qeyd edək ki, XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan
ziyalıları müəllim kadrlarının hazırlanması ilə əlaqədar olaraq mətbuatda tez-tez çıxış edirdilər. Bu
maarifpərvərlər müəllim kadrosunun hazırlanması keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq, məktəbi qurtardıqdan
sonra da müəllimlərin öz üzərində çalışması və təkmilləşməsi üçün əllərindən gələni etmişlər. Onların
sırasında Cəlil Məmmədquluzadə, Sadiq Xəlilov, Əliqulu Qəmküsar, Əbülqasim Sultanov, Eynəli
bəy Sultanov, Əliməmməd Xəlilov, Qurbanəli Şərifov və başqaları xüsusilə fərqlənirdilər. Bunlar ana
dilində dərs deyən müəllimlərin hazırlanmasını vacib şərt kimi qiymətləndirmişlər.
1922-ci il avqust ayının 28-də Naxçıvan Müəllimlərinin I qurultayında 1 noyabr tarixindən
etibarən Naxçıvan Müəllimlər Seminariyası açmaq haqqında qərar qəbul olundu. Bir neçə aylıq
hazırlıq işlərindən sonra seminariya fəaliyyətə başladı. Seminariyaya ilk direktor Xəlilağa Hacılarov,
Əbdüləzim Rüstəmov isə onun köməkçisi və coğrafiya müəllimi təyin olundular. Qeyd edək ki,
Xəlilağa Hacılarovun Naxçıvanda qısamüddətli pedaqoji kursların və bir sıra məktəblərin təşkilində
böyük xidmətləri olmuşdur. Seminariya bir illik fəaliyyətindən sonra pedaqoji texnikuma çevrilmiş
və 1923-cü ilin dekabrından Ordubad şəhərində fəaliyyətini davam etdirmişdir. 1925-1926-cı tədris
ilində 119 nəfər tələbə təhsil alırdı. 1926-1927-ci tədris ilində texnikumun ilk buraxılışı olmuşdur.
Belə ki, 18 nəfər məzun müəllimlik diplomu alaraq muxtar respublika məktəblərində işləməyə
başlamışdır. 1938-1939-cu tədris ilində isə Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunu 92 nəfər gənc bitirərək
pedaqoji fəaliyyətə başladı. Bu gənclər sonralar Azərbaycanda ictimai-siyasi fikrin və intellektual
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potensialın inkişafında mühüm rol oynadılar. Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunu bitirənlər arasında
ümummilli liderimiz, dünya şöhrətli siyasi xadim, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev də var idi.
Texnikumun müəllimləri haqqında Heydər Əliyev dəyərli fikirləri səsləndirmişdir. O deyirdi ki:
“...39-cu ildə burada pedaqoji texnikumu qurtarmışam. O dövrdə aldığım təhsil gələcək həyatımın
bütün mərhələlərində mənə yardım edibdir… Naxçıvan məktəbində müəllimlərimin mənə verdiyi
dərslər, o cümlədən başqaları ilə bərabər ana dili, ədəbiyyat dərsləri mənim bugünkü dilimin əsasını
təşkil edir. Ona görə mən öz müəllimlərimi həmişə xatırlayıram.
Bilirsiniz ki, mən böyük həyat yolu keçmişəm, yaşım da az deyildir. Çox şeylər, çox insanlar
görmüşəm, çox böyük şəxsiyyətlər görmüşəm. Yadda qalanları da, qalmayanları da var. Az yadda
qalanı var, çox yadda qalanı var. Amma sizə demək istəyirəm ki, ən yadda qalanlar, mənim üçün əziz
adamlar Naxçıvandakı müəllimlərimdir…” (3).
1941-ci ildən Naxçıvan Pedaqoji Texnikumu ləğv edilərək Ordubad Pedaqoji Texnikumuna birləşdirildi. Yarandığı gündən 1941-ci ilə qədər texnikum 1071 nəfər müəllim hazırlamışdır ki, onlardan 182 nəfəri qadın olmuşdur. Ordubad Pedaqoji Texnikumuna birləşdirilməsinin əsas səbəbi Naxçıvanda Müəllimlər İnstitutunun yaradılması oldu. Müəllimlər İnstitutu 14 avqust 1939-cu ildə yaradılmış və həmin ilin 15 sentyabrından iki fakültə ilə fəaliyyətə başlamışdı. 1941-ci ildə institutun ilk
məzunlarının sayı 65 nəfər təşkil edirdi. Onların 52 nəfəri ədəbiyyat, 13 nəfəri isə fizika-riyaziyyat
fakültəsini bitirmişdilər. Bu ilk məzunlar arasında Mahmud Axundov, Qasım Hacıyev, Qəzənfər Əkbərov
və başqaları olmuşdur. İnstitutun professor-müəllim heyətinin formalaşmasında, həmin heyətin təşkili və
idarə olunmasında direktor Lətif Hüseynzadənin mühüm xidmətləri olmuşdur. Lətif Hüseynzadə 19341935-ci illərdə Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunda müəllim, sonralar dərs hissə müdiri kimi işləmiş, 19521953-cü tədris ilində isə artıq Naxçıvan Müəllimlər İnstitutuna direktor təyin olunmuşdu.
Naxçıvanda həmçinin qadın seminariyası da fəaliyyət göstərmişdir. 1924-cü ilin oktyabrından
fəaliyyətə başlamış olan qadın seminariyası 1925-1926-cı tədris ilində Qadın Pedaqoji Texnikumuna
çevrildi. Texnikumun ilk direktoru Fatma Əlizadə oldu. Xədicə Yusifbəyli, Sabirə Güləhmədova,
Şövkət Mahmudbəyova və digər tanınmış qadın müəllimlər burada dərs deyiblər.
Bəhs etdiyimiz dövrdə Naxçıvanda qadın müəllimlərinin hazırlanması üçün qadın-pedaqoji
kursları da fəaliyyət göstərmişdir. 1922-ci ilin noyabrında açılmış ilk kurslardan birində 60 nəfər
qadın müəllim hazırlanmışdır.
Naxçıvanda XX əsrin əvvəllərində müəllim kadr hazırlığının digər formalarından biri də
naxçıvanlı gənclərin Azərbaycanın və SSRi-nin ali məktəblərinə göndərilməsidir. Əksəriyyəti fəhlə
və kəndli balaları olan 110 nəfər gənc 1922-1923-cü tədris ilində müxtəlif ali məktəblərə göndərilmiş
və təqaüdlə təmin olunmuşdular. Bu tələbələr arasında Qəzənfər Vəkilov, Abbas Qasımov, İbrahim
Qədimov, Cəlil Rəhimov və başqalarını nümunə göstərmək olar.
Müəllim hazırlığını genişləndirmək məqsədi ilə 1937-1938-ci tədris ilində artıq Ordubad
şəhərində də pedaqoji texnikum açılmışdı. Texnikuma ilk qəbul ilində 7 nəfər qız olmaqla 57 nəfər
tələbə qəbul olmuşdu. Növbəti tədris ilində isə bu tələbələrin sayı 213 nəfərə çatdırılmışdı.
Tədqiqatın nəticəsi: Araşdırmanın nəticəsində bu qənaətə gəlirik ki, pedaqoji kadr hazırlığı
istiqamətində həyata keçirilmiş bu tədbirlər Naxçıvanda maarifçilik ideyalarının inkişafına və yerli ziyalılar
ordusunun formalaşmasına təkan vermişdir. Pedaqoji kadrlarla yanaşı, iqtisadiyyatın və ictimai həyatın
digər sahələri üçün mütəxəssislər hazırlanmasının əsası məhz bu dövrdə qoyulmuşdu. Savadlı kadrlar
Respublikanın müxtəlif yerlərinə yayılaraq Azərbaycanda intellektual potensialın inkişafına təsir etmişdir.
Alınmış nəticələrin tətbiqinə dair təkliflər: Aparılmış tədqiqatın nəticələrindən pedaqoji kadr
hazırlayan ali təhsil müəssisələri tədrisdə istifadə edə bilər.
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Резюме
Алиева Дурдана Вагиф кызы
Подготовка педагогических кадров в Нахчыване в первой половине ХХ века
В данной статье были исследованы вопросы по подготовке педагогических кадров в
Нахчыване в первой половине ХХ века. В результате исследования было выявлено, что в то
время вопрос подготовки национальных педагогических кадров являлся одним из важных
шагов. В период до середины ХХ века этот вопрос постоянно был в центре внимания в
Нахчыване и близлежащих районах. Это имело большое влияние на развитие
интеллектуального потенциала в Азербайджане и регионе.
Summary
Aliyeva Durdane Vagif
Training the pedagogical personnel in Nakhchivan in the first half of the XX century
The issues of training the pedagogical personnel in Nakhchivan in the first half of the XX century
were researched in this article. As a result of the research it turned out that the issue of training the
national pedagogical personnel was one of the important steps at that time. Until the middle of the
XX century this issue was constantly in the spotlight in Nakhchivan and the surrounding areas. This
had a great influence on the development of intellectual potential in Azerbaijan and the region.
Əliyeva Günel Hikmət qızı
Azərbaycan Dillər Universiteti
İNGİLİS DİLİ DƏRSLƏRİNDƏ EV OXUSUNUN TƏDRİSİNƏ DAİR
Açar sözlər: mətn, şifahi nitq, kontekst, tapşırıq
Ключевые слова: текст, устная речь, контекст, задание
Key words: text, oral speech, context, exercise
Qlоbаl miqyаsdа və ölkəmizdə хаrici dillərin tədrisinin nəzəriyyəsi və prаktikаsı sаhəsində uzun
müddət ərzində mövcud оlаn ənənələrə uyğun оlаrаq dil öyrənənlərə, о cümlədən də хаrici dili iхtisаs
dili kimi öyrənən tələbələrə təqdim еdilən mətnlər оrijinаl vаriаntdа dеyil, tələbələrin səviyyəsinə
uyğunlаşdırılmış, lеksik və qrаmmаtik, еləcə də üslubi cəhətdən sаdələşdirilmiş vаriаntdа tələbələrə
təqdim еdilirdi. Bu gün də mеtоdist-аlim və хаrici dil müəllimlərinin bəziləri аdаptə еdilmiş mətnlərin
təlim prоsеsində istifаdə еdilməsinə bərаət qаzаndırmаğа çаlışırlаr. Dünyаdа аpаrıcı hеsаb еdilən
хаrici dillərin, ilk növbədə ingilis dilinin mənimsənilməsi səviyyəsinə оlаn yüksək tələbləri nəzərə
аlаrаq, mətn mаtеriаllаrının sеçilməsi sаhəsində uzun müddət ərzində mövcud оlаn uyğunlаşdırmа
və sаdələşdirmə prаktikаsındаn uzаqlаşаrаq, оrijinаl mətnlərin istifаdə еdilməsinə üstünlük
vеrilməlidir (7, səh.313). Lаkin, sеçilmiş mаtеriаllаrın kеyfiyyət və kəmiyyət səviyyəsi təlim
mərhələsinə uyğun оlmаlıdır. Onu dа dеmək lаzımdır ki, hər hаnsı mətnin çətinlik səviyyəsinin
müəyyənləşdirilməsi özü-özlüyündə оlduqcа çətin bir məsələdir. İngilis dilini iхtisаs dili kimi
öyrənən аzərbаycаnlı tələbələri prоsеsə fəаl, təşəbbüskаr iştirаkçı qismində cəlb еtmək üçün, ilk
növbədə, оnlаrı həvəsləndirmək, оnlаrdа mоtivаsiyа yаrаtmаq lаzımdır. Tələbələri həvəsləndirmək
məqsədilə оnlаrı mətndə çохsаylı nаməlum sözlərin оlmаsı hаqqındа məlumаtlаndırmаq və həttа
dildаşıyıcılаrı üçün həmin sözlərin bəzilərinin kоntеkstuаl mənаlаrını tаpmаğın hеç də аsаn
оlmаdığını tələbələrə çаtdırmаq lаzımdır. Оnu dа vurğulаmаq lаzımdır ki, sözlərin kоnеktstuаl
mənаlаrının kоntеkst vаsitəsilə müəyyənləşdirilməsinə üstünlük vеrilməlidir. Lаkin, lеksik vаhidlərin
mənаlаrını kоntеkstdən bаşа düşməyə cəhd еdən tələbələr uğursuzluğа məruz qаlаrsа, оnlаr yаlnız
əsаs mənа dаşıyаn sözlərin mənаlаrını tаpmаq üçün lüğətdən istifаdə еtməlidirlər.
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Məlum оlduğu kimi, хаrici dil tədrisində ev oxusuna аudiоlinguvаl yаnаşmаnın prinsipləri
üzərində yаzılmış bəzi prоqrаmlаrdа şifаhi nitqin öyrədilməsi priоritеt bir məsələ kimi
müəyyənləşdirilir. Lаkin məsələnin bu cür qоyuluşu hеç də yеkdilliklə qəbul еdilmir. Bu mərhələdə
mətnin bаşlığınа əsаslаnаrаq, məzmunа dаir fərziyyələr söyləmək, mətnin məzmununu əhаtə еdən
əsаs cümlələri pərаkəndə şəkildə təqdim еdərək, оnlаrı düzgün аrdıcıllıqlа təşkil еtmək; mətnin
məzmununа dаir, əsаs hаdisələri və məlumаtı əhаtə еdən suаllаr vеrilir; mövzuyа оlаn
münаsibətlərini, fikir və rəylərini söyləmək təklif еdilir.
Bundаn əlаvə, hаzırlıq mərhələsində yеrinə yеtirilməli оlаn tаpşırıqlаr siyаhısınа аşаğıdаkı
tаpşırıqlаr dахil еdilə bilər: аçаr sözlər təqdim еdilir və оnlаrdаn istifаdə еtmək şərtilə mövzuyа dаir
fərziyyələrini bildirmək tаpşırığı vеrilir; mətndə müzаkirə оbyеkti оlаn mövzuyа dаir bir nеçə
mübаhisəli fikir və rəylər bildirilir, оnlаrа аid əsаslаndırılmış şəkildə mövqеlərini bildirmək təklif
еdilir. Qеyd еtmək lаzımdır ki, hаzırlıq mərhələsində yеrinə yеtirilən və tələbələrə mətni аdеkvаt
şəkildə qаvrаmаğа kömək еdən tаpşırıqlаr, həm də оnlаrdа mоtivаsiyа, mаrаq yаrаtmаlı, оnlаrın
dinləmə prоsеsinə fəаl, təşəbbüskаr iştirаkçı qismində cəlb еdilməsini təmin еtməlidir. Bu mərhələdə
tələbələrə təqdim еdilən çаlışmа və tаpşırıqlаr rəngаrəng, tələbələrin biliyinə və intеllеktuаl
səviyyələrinə uyğun оlmаlı ,оnlаrdа mаrаğın yаrаnmаsını təmin еtməlidir (4, səh.272).
Ev oxusunun tədrisi ilə bağlı aşаğıdаkı növ tаpşırıq və çаlışmаlаrın yеrinə yеtirilməsi tövsiyə еdilir:
1. Dinlədiyiniz mətn hаnsı növ mətnlərə аid еdilə bilər: hеkаyə, rоmаn, nаğıl, qəzеt, jurnаl?
2. Mətnin pоtеnsiаl dinləyiciləri kimdir: uşаqlаr, хаrici dil müəllimləri, siyаsətçilər,
iqtisаdiyyаtçılаr, mütəхəssislər, yеniyеtmələr, охucu kütləsi?
3. Mətndə irəli sürülən məqsəd hаnsıdır: dinləyiciləri məlumаtlаndırmаq, inаndırmаq,
mоtivləşdirmək, əyləndirmək, güldürmək?
4.Mətnin əsаs infоrmаsiyаnı dаşıyаn pаrçаsı hаnsıdır?
5. Mətnin hər bir pаrçаsında оlаn əsаs idеyаnı ikinci dərəcəli məlumаtlаrdаn аyırmаğа çаlışın.
6.Mətndə əsаs mənа dаşıyаn cümlələri tаpın.
7. Müəllif və pоtеnsiаl dinləyicilər аrаsındа yаrаnа bilən münаsibətlər hаqqındа nə dеyə bilərsiniz?
Münаsibətlərin fоrmаl və ya qеyri-fоrmаl оlduğunu müəyyənləşdir.
8. Mətndə оlаn hər hаnsı spеsifik funksiyаlаr hаqqındа nə dеyə bilərsiniz?
9. Mətndə оlаn sitаtlаr və оnlаrın kimə аid оlduğu hаqqındа nə dеyə bilərsiniz?
10. Nаməlum sözlərə rаst gəldikdə оnlаrın mənаlаrını bаşа düşməyə və dinləməyə, dаvаm
еtdirməyə imkаn vеrən strаtеgiyаlаr hаqqındа nə dеyə bilərsiniz?
11. Vеrilən söz və ifаdələrdən istifаdə еdərək mətnin məzmununu dаnışmаq.
Оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki, ingilis dilində ev охusunun təlimi prоsеsində tövsiyyə еdilən
fəаliyyət növlərindən dаnışаrkən, burаdа cütlüklərdə və qruplаrdа iş fоrmаlаrının tələbələri tədris
еdilən dildə rеаl ünsiyyət prоsеsində iştirаkının təmin еdilməsində хüsusi rоlunu vurğulаmаq lаzımdır
(3, səh.454).
Ədəbiyyat
1. Kohonen V. Reading Processes / S.Tella (ed.) Communicative Language Teaching in the Classroom, Report on CDCC, workshop 3, Finland, 1984, Strasbourg: Council of Europe, 1985, p. 21
2. Krashen S.D. Explorations in language acquisition. Heinemann: 2003, 93p.
3. Lado R. Evidence for an Expanded Role for Reading in Foreign Language Learning // Foreign
Language Annals V, 1972, May, №4, p. 451-454
4. McGroarty M. Some meanings of communicative competence for second language students
// TESOL Quarterly, 1984, №18, p. 257-272
5. Norris W. Teaching Second Language Reading at the Advanced Level: Goals, Techniques and
Procedures // TESOL Quarterly 4, №1, March 1970, p. 28-29
6. Nunan D. Research methods in language learning. Cambridge: Cambridge University Press,
1992, 141 p.
7. Pegolo C. More efficient silent reading comprehension // Reading in a Foreign Language,
1985, №3/1, p. 313-327
408

Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika
Elmi Konfransının Materialları: 2 cilddə, I c.

Pedaqogika və psixologiya

Резюме
Алиева Гюнель Икмет кызы
К вопросу домашнего чтения на уроках английского языка
В статье рассматривается проблема обучения домашнeму чтению. Одна из основных
проблем это не использование аутентичных материалов на уроках. В статье автор предлагает
различные упражнения, которые могут заинтересовать студентов.
Summary
Aliyeva Gunel Hikmat
On home reading at English classes
Тhe present аrticle is devoted on hоmе reading at the english classes. While analyzing great
attention was given to the facts, taken from the practice. The main goal of the article is to detect and
find out the lacks in the process of teaching home reading .The author wants to detect the role of
home reading at the English lessons.
Əhmədova Nübar Nizami qızı
Azərbaycan Dillər Universiteti
PSİXOLOJİ RESURS, ONUN MAHİYYƏTİ VƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Açar sözlər: resurs, insan resursu, psixoloji resurs, potensial, “Mən” quruluş
Keywords: resource, human resource, psychological resource, potential, “I” structure
Ключевые слова: ресурс, человеческий ресурс, психологический ресурс, потенциал,
структура «Я»
Tədqiqatın aktuallığı. Müasir dünyada köklü sosial-iqtisadi və siyasi islahatlar gedir. İnsana,
onun psixoloji potensialına münasibətdə qoyulan tələblər də yenilənir. Yeniləşmə hər kəsin işlədiyi
təşkilatın mülkiyyət formasından, onun müəssisədə həll ediləcəyi vəzifələrin növündən, əmək bölgüsünün xüsusiyyətlərindən, həmkarlarla işgüzar əlaqələrin məzmunundan və bütövlükdə müəssisənin
funksiyalarından asılı olur.
R.R.Abutalıbov, S.M.Məmmədov, S.M.Quliyev bu qənaətdədirlər ki, göstərilən sahələrin biribiri ilə qarşılıqlı əlaqəsi sayəsində insanın daha da inkişaf edən psixoloji resursu təşkilatların inkişafı
üçün ən vacib mənbələrdən birinə çevrilir. Ona görə mübahisəsiz olaraq görünür ki, təşkilatlarda
keyfiyyətli məhsul istehsalının səmərəliliyini artırmaq üçün, ilk növdəbə onun insan resursu və bu
resursun sosial-psixoloji məzmunu üzərində dayanmalı, düşünməliyik (1, s. 17).
İnsanın psixoloji resursları ilə bağlı aparılan araşdırmalarda tətbiq edilən sosial-psixoloji metodların və kadrları idarəetmə texnologiyalarının hazırkı vəziyyətinin təhlili onların bir sıra məsələlərə
görə biri-birindən fərqləndiyini göstərir:
a) müxtəlif ölkələrdə insan resurslarının idarə edilməsi texnologiyasının tətbiqi təcrübəsinə;
b) bu problemə yanaşmaların, ənənələrin müxtəlifliyinə;
c) əldə edilən son nəticələrin məzmununa.
Aparılan tədqiqatlardan (Q.Bekker, A.V.Bruşlinski, A.Y.Vinoqradova, K.Rudestam, Y.A. Rozenbaum, D.Katz, R.L.Kan, M.K.Mamardaşvili, Q.M.Andreyeva, B.S.Ağayev, T.Y.Bazarov və b.)
getdikcə çox sayda təşkilatın humanist ("subyektiv-subyektiv") prinsiplərə əsaslanan insan resurslarının idarə edilməsi texnologiyasını tətbiq etməyə cəhd göstərməsinə baxmayaraq, yeni strategiyaların praktik icrası ciddi çətinliklər yaradır (Kumminq M., 1968; M.A. Amstorq, 1984; Sancar V.,
1988 və b.). Buna səbəb, problemin, bir tərəfdən problemin özünün nəzəri baxımdan ağırlığı, digər
tərəfdən isə tətbiqi çətinlikləridir. Çünki burada insan amili var. İnsan amili isə psixoloji izahlar tələb
edir. Əvvəlcə “resurs” və psixoloji resurs” alayışlarını izah edək.
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“Resurs” - hər hansı sahədə (iqtisadi, siyasi, təbiət, elm, informatika və s.) mövcud olan ehtiyat
bazası, hələ istifadə edilməmiş imkanlar, mənbələrdir. Psixologiyada insanın resursları ilə bağlı iki
mühüm anlayış ayırd edilir (3, s. 134):
1. İnsanın həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrinə istiqamətləndirilmiş psixoloji imkanları,
məqsədyönlü fəaliyyət göstərmək üçün enerji potensialı, yüksək psixofizioloji gərginlik vəziyyətində
qarşısına qoyduğu məqsədə çatmaq üçün göstərdiyi səy, iradi güc.
2. İnsanın həm gündəlik həyatında, həm də problemli situasiyalarda gərginlik, yorğunluq, stress kimi
hallar yaradan amillərə qarşı psixoloji davamlılığı, dözümü, təmkini, iradiliyi, rəqabətəqabilliyi.
Bu anlayış psixologiyada “potensial” kimi işlədilir. Hələ XX əsrdən başlayaraq insanın psixoloji
potensialı müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən (Z.Freyd, A.Adler, E.Fromm, K.Yunq, B.Q. Ananyev,
S.L. Rubinsteyn və b.) öyrənilmişdir. İlk dövrlər potensial anlayışından daha çox əmək
psixologiyasında istifadə edilirdi. Burada insanın daxili potensialı, psixoloji imkanları üzə çıxarılaraq
işəqabiliyi araşdırılırdı. Son illərdə isə müasir elmin müxtəlif sahələrində olduğu kimi psixoloji
psixologiyada da “resurlar” ifadəsi geniş yayılmışdır. Praktik psixolologiyada isə söhbətin nədən
getdiyini konkretləşdirmək üçün daha dəqiq ifadədən - “psixoloji resurslar” anlayışından istifadə edilir.
Hazırda insanın psixoloji resursları dedikdə aşağıdakılar başa düşülür. Resurslar bunlardır: inkişaf
etdirilməsi mümkün olan potensial; şəxsi gücün mənbəyi; özünü inkişaf etdirmək üçün iradə, motiv, bilik,
bacarıq; daxili potensialı xarici fəallığa yönəltmək istəyi və imkanları; özünühörmət hissinin, özünü
adekvat qiymətləndirmə bacarığının olması; davamlı “Mən” quruluş; “istəyirəm” və “bacararam”
arasında ziddiyyətlərin olmaması; özündə inkişaf edənləri görə bilmək və dəyərləndirmək bacarığı.
Psixoloji resurslar
Cədvəl 1.
İnsanın psixoloji inkişafı üçün vacib olan resurslar
Daxili resurslar
Xarici resurslar
Gizli resurslar
 zaman
 sosial inkişaf şəraiti
 psixi enerji
 fiziki bədən
 (enerji) informasiya mühiti
 qavrama imkanları
 intellekt
 qarşılıqlı münasibətlər
 dərkolunanlar
 emosiya
 sosial status
 niyyət
Burada psixoloji resurslar 3 istiqamətdə qruplaşdırılmışdır: daxili, xarici və gizli resurslar. Bunlarla yanaşı, psixoloji resursların qeyri-verbal tərəfləri də vardır. Əgər biz bilavasitə məqsəd olaraq
hansısa sahənin dəyişdirilməsindən bəhs ediriksə, o zaman psixikaya və ya şəxsiyyətə, onların
quruluşuna müraciət etməli oluruq. M.Amstorq və A.Beron buna nümunə olaraq göstərirlər ki,
qarşımıza şəxsiyyətin psixoloji resursunu artırmaq, gücləndirmək məqsədi qoymuşuqsa, onun quruluşundakı ən mühüm sahələri və bu sahələrin psixoloji vəziyyətini nəzərdən keçirməliyik.
Nəticə. Göründüyü kimi, psixoloji resurslar psixoloji inkişafın çoxsaylı inkişaf amillərini əhatə
edir. Həmin amillər bir neçə istiqamətlərdə qruplaşdırılır, lakin neçə qruplaşdırılmasından asılı olmayaraq hər biri insanın fəaliyyət göstərdiyi əmək sahəsində, təşkilatda əldə etdiyi uğurların psixoloji
quruluşlarının elementləri kimi qəbul edilir. Ona görə də biz psixoloji resurs dedikdə başqa bir mənadan deyil, insanın psixologiyasına xas olan quruluşların mahiyyətindən bəhs etmiş oluruq.
Təkliflər. Müəssisə və təşkilatlarda yeni dövrün tələblərinə uyğun olaraq hazırlanan işəqəbul
qaydalarında əməkdaşların psixoloji resurlarının araşdırılmasını təmin etməklə kollektivin əmək məhsuldarlığını artırmaq mümkündür. Psixoloji resurların kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri işçinin işəqabilliyini müəyyənləşdirməyə imkan verir, müəssisənin nəticəyönümlü fəaliyyətini daha da səmərəli edir.
Ədəbiyyat
1. Abutalıbov R.R., Məmmədov S.M., Quliyev S.M. İdarəetmənin əsasları. YEK Producfion,
2013, 220 s.
2. Армстронг М., Бэрон А. Управление результативностью. Cистема оценки результатов
в действии. М.: Альпина Паблишер, 2011, 250 с.
3. Кабаченко Т. С. Психология в управлении человеческими ресурсами: Учебн. Пособие.
СПб.: Питер, 2003, 400 с.
4. Франкл В. Человек в поисках смысла: Пер. с англ. М.: Прогресс 1990, 368 с.
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Резюме
Ахмедова Нубар Низами кызы
Психологический ресурс, его сущность и особенности
В статье говориться о психологических ресурсах у лиц, работающих на предприятиях и организациях в современное время. Также объясняется, что ресурсы являются доступной базой в любой
области деятельности человека, всё ёщё неиспользованными возможностями и источниками. В психологии есть две важные концепции, связанные с человеческими ресурсами. К ним относятся психологические способности, энергитический потенсиал, усилие, сила воли, а также психологическая
выносливость, сдержанность и конкурентоспособность против факторов, вызывающих усталость и
стресс.
5.

Summary
Ahmadova Nubar Nizami
Psychological resource, its essence and features
The thesis describes the concepts of resources and psychological resources and provides information
on research in this area. In psychology, there are two important concepts related to human resources.
Psychological resources are divided into three parts. In addition to these three dimensions, there is an
inferior aspect of psychological resources.
Əliyeva Sevinc Qərib qızı
Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu
NƏSİMİ YARADICILIĞINDA PEDAQOJİ İDEYALAR
Açar sözlər: Nəsimi, hurufizm, humanizm, pedaqoji ideyalar
Ключевые слова: Насими, хуруфизм, гуманизм, педагогические идеи
Keywords: Nasimi, hurufism, humanism, pedagogical ideas
İmadəddin Nəsimi (1369- 1417) Azərbaycanın böyük ədəbi siması, dahi şairi, mütəfəkkiri, ana
dilli poeziyamızın və Hürufizmin görkəmli nümayəndəsidir.
Nəsimi Hurufiliyin banisi Fəzlullah Nəiminin goruşlərini mənimsəmiş, davam etdirmiş və
Nəimininin təxəllusu ilə həmahəng səslənən "Nəsimi" təxəllusunu qəbul etmişdir. Hərflərin və
rəqəmlərin texniki tərəfləri ilə bağlı görüşləri inkişaf etdirməklə hərfləri müqəddəsləşdirən, hürufiliyi
bir fəlsəfi-dini fikir sistemi olaraq quran, yayan şəxs azərbaycanlı Fəzlulluah Nəimi Astarabadi
(1340-1394) olmuşdur.
Bəzi mənbələrə görə Astarabad və ya Astabad Naxçıvanda Araz çayı sahilində şəhər olmuşdur.
Bu şəhər sonralar Araz çayı üzərində su elektrik stansiyası tikilərkən qədim şəhər nümunələri sulara
qərq olmuşdur (3)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 15 noyabr, 2018-ci ildə “Böyük
Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” sərəncam
imzalamışdır ki, bu sərəncamda deyilir: “Nəsimi dünya poeziyasının ən kamil nümunələri sırasında
diqqətəlayiq yer tutan əsərlərində daim insanın əzəmətini, insani məhəbbəti və şəsxiyyətin azadlığını
tərənnüm etmişdir" (1)
Nəsimi böyük şair olmaqla bərabər həm də şeirlərindəki humanizm ideyaları ilə insana böyük
sevgi və məhəbbət hissləri tərənnüm etmiş, insanın daxilən kamilləşməsi, mənəvi cəhətdən zənginləşməsi
fikirlərini irəli sürmüşdür. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 yanvar, 2019 cu il Sərəncamı ilə də
2019 cu il ”Nəsimi ili” elan olunmuşdur. Həmin sərəncamda deyilir: "Azərbaycan xalqının çoxəsrlik
ənənələrə malik bədii və fəlsəfi fikrində dərin iz qoymuş mütəfəkkir şair İmadəddin Nəsiminin zəngin irsi
bu gün də insanların mənəvi-əxlaqi kamilləşməsində mühüm əhəmiyyətə malikdir" (2).
Bəli, bu gün də insanların mənəvi- əxlaqi kamilləşməsində, insana dərin sevgi və məhəbbət
hisslərinin aşılanmasında Nəsimi irsi, Nəsimi poeziyası, hürufizm fəlsəfəsi və hurufizm
pedaqogikası böyük təsir qüvvəsinə malikdir.
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İnsan şəxsiyyəti, insana sevgi və dəyər, humanizm ideyaları Nəsimi yaradıcılığının əsas ana
xəttini təşkil etmişdir. O yazırdi:
Ey daşa, turabə gövhər deyən insan,
İnsan öz lütfü-hüsnüylə gövhər deyilmi (4, 290).
Bu gün pedaqoji elmin ən mühüm problemlərindən biri kimi təhsilin humanist, demokratik
prinsiplər əsasında qurulması, insan şəxsiyyətinə böyük hörmət və məhəbbət Nəsimi ideyaları ilə
həmahəng səsləşir. Nəsiminin “Bəhrül-əsrar”əsəri bir çox illər, hətta XVIII-XIX əsrlərə qədər məktəb
və mədrəsələrdə tədris edilmişdir ki, buradakı qəsidələr didaktik və tərbiyəvi əhəmiyyətli olmuşdur.
Nəsimi “Bulunmaz” rədifli qəzəlində insanlıqdan danışarkən, göstərir ki, igidlik iddiasında olan
kişi bunu əməli işində göstərməlidir. Sözü ilə əməli bir olmayan, hər çalma qoyan, amma xalqının
işinə yaramayanları, hünər, mənsəb sahiblərinin insanlara yardım etməməsini kişilik saymaq olmaz:
Hər bihünər insafı yox, uş mənsəbi tutdu,
Sahib hünərə mənsəbü idrar bulunmaz,
Xəlqin əməli azdı, könül yıxıcı ögüş,
Bir xəstə könül yapıcı memar bulunmaz (4, 350).
Nəsimi bildirir ki, insan nəfsinin qulu olmamalı, dünya malına bağlanmamalı, bütün insanları,
yaradılanları sevməli və onları özünə bərabər qəbul etməlidir. “Nəfsə uymak yolunda bulunan kişi
rüsva olmuştur. Artık, yatıp qalxarkən onun yoldaşı şeytandır. Ağıllı insansansa dünyaya könül
bağlama, şeytan səni aldadar dünya malına meyl edərsən səni əmri altına almış olur. Bundan sonra
fəlakətlərə sürüklənirsən, heç nədən xəbərin olmaz.”
"Nəfsini kim ki bildi, bildi, bildi həqi
Nəfsini bilməyənlər oldu şəqi (4, 355)
Nəsimi yazır ki, insan üçün en büyük bəzək mərifətdir, ağıllı insan ömrünü zərə vermez:
İnsan üçün mərifətdən özgə yoxdur bir bəzək
Ağıllı - insan zər üçün öz ömrünü vermez hədər.
Hürufilik təsəvvüf xətti ilə orta əsrlərin tərbiyə və təhsilində, pedaqoji fikrində, ədəbiyyatında öz
qüvvətli təsirini buraxmışdır.
Ədəbiyyat
1. “Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında”
. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 15 noyabr, 2018-ci ildə sərəncamı/
Xalq, 16 noyabr, 2018 -ci il
2. Nəsimi ili. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 yanvar, 2019 cu il Sərəncamı/ Xalq,
12 yanvar, 2019
3. Hüseynzadə L.T. Astabad sulara qərq olmamış./ Ədəbiyyat və incəsənət,.11 fevral, 1967- ci
il.
4. İmadəddin Nəsimi. Mən bu cahana sığmazam. Bakı: Gənclik, 1991.
Резюме
Алиева Севиндж Гариб кызы
Педагогические идеи в творчестве Насими
Насими будучи одним из великих деятелей мировой поэзии, также является автором
ценных педагогических идеи, газелей, которые служили обогащению человеческой морали.
Гуманистические идеи, любовь к людям занимают особое место в его стихах.
Summary
Aliyeva Sevinj Garib
Pedagogical ideas in the works Nasimi
Nasimi being one of the great figures of world literature, he is also the author of pedagogical
ideas, gazelles, which served to enrich the human morality. Humanistic ideas, love of people have a
special place in his poems.
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Əliyeva Pərvin Zakir qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
YENİYETMƏLƏRDƏ MİLLİ XARAKTERİN FORMALAŞMASINDA AİLƏDAXİLİ
ÜNSİYYƏTİN ROLU
Açar sözləri: yeniyetmə, milli xarakter, ailə, ünsiyyət, qarşılıqlı münasibətlər
Kлючевые слова: подросток, национальный характер, семья, общение, отношения
Key words: teenager, national character, family, communication, relationship
Yeniyetməlik dövrü ən çox dəyişkənliyin yaşandığı çətin bir dövr kimi səciyyələnir. Bu dövrdə
valideynlərin öhdəsinə çox iş düşür. Yeniyetmələrdə milli xarakterin formalaşmasında valideynlərin
rolu, ailədaxili ünsiyyət, qarşılıqlı münasibətlər xüsusi rola malikdir. Əgər yeniyetmələrlə
valideynlərin qarşılıqlı münasibətləri qarşılıqlı hörmət və anlaşmaya əsaslanarsa, o zaman ailədəki
mühit yeniyetmələr tərəfindən daha yaxşı mənimsənilər və davranışlarını ona uyğun tənzimləyərlər.
Bu dövr elə dövr kimi səciyyələnir ki, məhz bu mərhələdə yeniyetmənin artıq özünə və ətrafdakılara
münasibəti dəyişir, özünü bir növ dərk etmiş olur, bu səbəbdən də ailənin rolu xüsusi qiymətləndirilir.
V.A.Suxomlinski tərbiyədə ailənin, valideynlərin rolundan bəhs edərək göstərirdi ki: “Mən getdikcə
daha çox inanıram ki, yeniyetmələrin əxlaqi siması insanın uşaqlıq illərində necə tərbiyə
olunmasından asılıdır. Yeniyetmə obrazlı deyilsə bir çiçəkdir, onun gözəlliyi bitkiyə qulluq
edilməsindən asılıdır (2, səh. 56).
V.A.Suxomlinski qeyd etmişdir ki, “Uşaqların əsas tərbiyə məktəbi ər və arvad, ata və ana
arasındakı qarşılıqlı münasibətdir”. Ailədaxili münasibətlər kontekstində valideyn-uşaq
münasibətləri tarixən milli xüsusiyyətlərin tələblərinə uyğun olaraq, eyni zamanda valideynlərin
özlərinin düşüncə tərzinə, fərdi xüsusiyyətlərinə uyğun əsaslar üzərində qurulur. Yeniyetmə
şəxsiyyətinin formalaşmasında və psixi inkişafında aparıcı rol oynayan ünsiyyət tələbatı da məhz bu
münasibətlərin gedişində bu və ya digər dərəcədə ödənilir. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, bəzi
vaxtlarda ailədaxili münasibətlərin nizamsızlığı yeniyetmələrin xarakterində neqativ izlər buraxır.
Ailə yetişməkdə olan yeni nəsil üçün münbit şərait rolunu oynayırsa, yetkin insanlar üçün
yaşamaq – yaratmaq üçün stimul, həyati tələbatların ödənilməsini təmin edən maddi və mənəvi
məkan rolunu oynayır. Hər bir millətin etnopsixoloji xüsusiyyətlərindən qaynaqlanan özünəməxsus
ailə dəyərləri mövcuddur. Hər bir xalqın ailə dəyərləri illər, əsrlər boyu formalaşmışdır. Özünə
hörmət edən hər kəsin bu dəyərlərə riayət etməsi zəruri hesab edilir. Hər bir ailə mənsub olduğu
xalqın, millətin milli – mənəvi dəyərləri haqqında müəyyən təsəvvür formalaşdırır. Ona görə ki, ailə
öz xalqının milli – mənəvi dəyərlərini həm daşıyır, həm də təbliğ edir, nəsildən – nəsilə ötürür. Milli
adət - ənənələrin, dəyərlərin qorunub saxlanması və nəsildən – nəsilə ötürülməsi yalnız sağlam ailə
vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Deməli, sağlam ailənin mövcudluğu milli – mənəvi dəyərlərə xas
keyfiyyətli insanların yetişmə prosesi ilə düz mütənasibdir (5, səh. 77).
Ailələr müxtəlif olduğundan tərbiyəvi mühit də müxtəlifdir. Elə ailələr var ki, ata və ana birlikdə
uşağın tərbiyəsi ilə məşğul olur. Elələri də var ki, təkcə ana bu işi öz çiyinlərinə götürüb. Bəzən yalnız
ataların tərbiyəsində böyüyən uşaqlar da olur. Acınacaqlı haldır ki, elə ailələr də var ki, nə ata, nə də
ana bu məsuliyyətli işi tamamilə çiyinlərindən atır. Təəssüflər olsun ki, ətrafımızda belə ailələr var.
Bəzən bu durumu maddiyyətlə bağlayırlar. Maddi durumu, yaşayış üçün şəraiti normal olan ailələrdə
də bu problemlər yaşanır. Hər iki valideyn tərbiyə məsələləri haqqında fikirləşmirlər.Valideynlə
övlad arasında qarşılıqlı münasibətlər yox dərəcəsindədir. Bu gün bəzi atalar atalıq funksiyasını
yalnız evə ərzaq almaqda görür. Uşağın xarici aləmə münasibəti ana, bacı, qardaş, nənə, baba
vasitəsilə reallaşır. Lakin uşaq böyüdükcə onun inkişafında atanın rolu artır. Uşağın münasibətləri
şaxələnir. Unutmaq olmaz ki,valideynlərin uşaqlarla münasibəti yeniyetməlik, gənclik yaşı dövründə
də onların formalaşmasında əhəmiyyət kəsb edir. Gənclərin inkişafına valideynlərin təsiri
danılmazdır. Oğlan və qızlara hər bir cins üçün səciyyəvi olan davranış, rəftar qaydaları aşılanmalıdır.
Ailələr bilməlidir ki, oğlan uşaqlarına kişiyə uyğun mənəvi keyfiyyətlər aşılamaq məhz valideynlərin
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üzərinə düşür. Bəzən ailələr qız və oğlan övladlarını bir-birindən seçmirlər. Oğlan övladı olan
valideyn övladında «kişi» xarakterini formalaşdırmağa çalışmalıdır.
Milli xarakterin formalaşmasında ailə üzvləri arasındakı münasibətlər sistemi əsas rol oynayır.
Uşaq bu münasibətlər sistemində milli xüsusiiətləri mənimsəyir. Ailə cəmiyyətin elə bir institutudur
ki, uşaq xalqın, millətin milli xarakter əlamətlərini burada mənimsəyə bilməsə, o heç vaxt bu
xüsusiyyətlərə malik ola bilmir, milli keyfiyyətləri özündə formalaşdıra bilmir.
Xüsusilə, vurğulamaq lazımdır ki, valideynlər uşaqların ayrı-ayrı yaş dövrlərinin
qanunuauyğunluqlarını bilməli və onların rəftar və davranışlarında cinsi tərbiyənin xüsusiyyətlərinə
diqqət yetirməlidirlər. Azərbaycan ailəsi üçün xüsusi aktuallıq kəsb edən cinsi tərbiyə və cinsi
fərqlərin psixologiyasının nəzərə alınması şəxsiyyətin formalaşmasında vacib məsələdir. Oğlan
yaxud qız uşaqları ilə ünsiyyət, rəftar və davranış onların gələcəkdə kişi yaxud qadına xas xarakter
əlamətlərinə yiyələnməsinə zəmin yaradır.
Azərbaycan ailəsində yeniyetmə oğlanların tərbiyəsi iradi keyfiyyətlərin , qızların tərbiyəsi isə
daha çox analıq vərdişlərinin formalaşdırılması istiqamətində həyata keçirilir (3, səh. 245-247). Xalqımızın tarixi ənənələrindən olan başqa nümunədə isə hələ kiçik yaşlarından “qızlarla daha çox ünsiyyətdə olmaq, oğlanlara isə daha çox yemək verilməsi” nümunəsi var idi. Belə yanaşma təbii ki,
qızların daha çox mehriban və ünsiyyətcil, oğlanların isə güclü olmasına hesablanmışdır. Bu baxımdan apardığımız araşdırmalarda yeniyetmə qızların milli xarakter şəraitlərində daha çox “güzəşt”
və “kompromis” davranış tipinə, oğlanlar isə daha çox “mübarizə” davranış tərzinə üstünlük veriblər.
Ailə möhkəm etnogen əsasında qurulanda orada milli tərbiyə də istənilən səviyyədə olur və bu
da cəmiyyətin sosial-psixoloji inkişafına təsir göstərir. Azərbaycan psixoloqları bu istiqamətdə də bir
sıra tədqiqatlar aparmış, Azərbaycanlı ailəsində təlim-tərbiyənin, sağlam psixoloji iqlimin
yaradılmasının etnik-psixoloji səbəblərini, eyni zamanda ailələrdə baş verən münaqişələrin sosialiqtisadi köklərini göstərmiş, ailə həyatına hazırlıqda özünü göstərən məsələlərə tərbiyəçilərin,
valideynlərin, xüsusilə yeniyetmə və gənclərimizin diqqəti cəlb olunmuşdur (1,səh. 262).
Siracəddin Urməvi uşaqların tərbiyəsində böyüklərə hörmət hissinin, özlərini ictimai yerlərdə,
ailədə düzgün aparmalarının öyrənilməsinə, səxavətli olmağın başlıca yer tutduğunu göstərmişdir.
Mütəfəkkirin fikrincə, pis danışıq pis niyyətdən doğur və pis əməllə nəticələnir.
Əgər bütün bunların bünövrəsi, təməli ailədə möhkəm qoyularsa yeniyetməlik dövrünə qədər
uşaqlarda milli xarakterin inkişafı üçün zəmin yaranmış olar.
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Резюме
Алиева Парвин Закир кызы
Роль внутреннего общения в формировании национального характера у подростков
В условиях глобализации быстрое развитие информации, расширение средств массовой
информации и пропаганды, а также другие процессы, проявляющиеся в обществе, также
влияют на семейные отношения. Мы прекрасно понимаем традиции, национальные
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стереотипы, которые были укреплены за эти годы в области сохранения, продвижения,
продвижения, оценки, понимания и использования наших идей. имеет роль. Роль родителей в
формировании национального характера у подростков, общении и взаимоотношениях играют
особую роль. Если отношения между подростками и родителями основаны на взаимном
уважении и понимании, тогда семейная среда будет лучше восприниматься подростками и
соответствующим образом корректироваться.
Summary
Aliyeva Parvin Zakir
The Role of in-house communication in Formulating the National character in teenagers
In the context of globalization, the rapid development of information, the expansion of media
and outreach, and other processes manifesting itself in society also influence family relationships.
We have a great understanding of the traditions, national stereotypes that have been strengthened over
the years, in the preservation, promotion, promotion, evaluation, understanding and use of our ideas. has
a role. The role of parents in the formation of national character in adolescents, intercourse and mutual
relations play a special role. If the relationship between adolescents and parents is based on mutual respect
and understanding, then the family environment will be better absorbed by adolescents and adjusted accordingly.
Əliyeva Mətanət Valeh qızı
Bakı Dövlət Universiteti
VALİDEYN HİMAYƏSİNDƏN MƏHRUM OLMUŞ YENİYETMƏLƏRİN DEVİANT
DAVRANIŞA MEYİLLİLİYİNİN TƏDQİQİ
Açar sözlər: yeniyetməlik dövrü,deviant davranış, ailə
Ключевые слова: подростковый возраст, девиантное поведение, семья
Keywords: adolescence, deviant behavior, family
Psixoloji təcrübələr, gündəlik müşahidələr göstərir ki, yeniyetmələr olan qruplarda, ailələrdə,
məktəbdə müəllimlər, valideynlər arasında müəyyən konfliktlər yaranır. Bu yaş dövrünü “çətin
dövr”, “böhranlı yaş dövrü” və ya “keçid yaş dövrü” adlandırırlar (2, səh.245). Yeniyetməlik yaşı
dövründə başqa yaş dövrlərinə nisbətən deviant davranışlara tez-tez rast gəlirik. Onu da qeyd etmək
lazımdır ki, deviant davranışların təşəkkül tapıb formalaşması çox mürəkkəb bir problemdir.
Yeniyetmələrdə özünü göstərən davranışların baş vermə səbəbləri şübhəsiz ki, həmişə valideynləri,
tərbiyəçiləri, pedaqoq və psixoloqları düşündürmüşdür. Belə deviant davranışların yaranması ailə
tərbiyəsi, ictimai-sosial şərait, psixofizioloji, psixogenetik, psixopedoqoji amillərlə şərtləndiyi kimi,
onların aradan qaldırılması da müxtəlif vasitə və üsullara bağlıdır. Tədqiqatçılar göstərir ki,
yeniyetmənin şəxsiyyətinin strukturundakı müəyyən keyfiyyətlər deviant davranışa meyl oyadır,
inkişafın müəyyən situasiyaları və xüsusi şərait onların meydana çıxmasına səbəb olur (5). Deviant
davranışın yaranmasında və formalaşmasında şəxsin doğulduğu ailə və bu ailənin uşağa münasibəti
əsas faktorlardan biri hesab olunur. Bu sahədə tədqiqatlar aparmış V. N. Kudryavtsev artıq uşaq
yaşlarından yaranmağa başlayan cinayətkarın öz mühitindən uzaqlaşmasını qeyd edir. Məsələn
cinayətkarların 10% - i hesab edirdi ki, anaları onları sevməyib (4, səh.23).
Qeyd edək ki, ailə mühitində böyüyən uşaqlara nisbətən internat müəssisəsində böyüyən
uşaqlarda deviant davranışların daha geniş vüsət alması haqqında xarici ədəbiyyatlarda kifayət qədər
tədqiqatlar var. Tezisdə biz Azərbaycanda bu müqayisəli təhlili apararaq nəticələrini qeyd etmişik.
Tipik ailələrdə böyüyən yeniyetmələr və valideyn himayəsindən məhrum olmuş yeniyetmələr
arasında deviant davranışa meyilliyin müqayisəli təhlilini aparmaq məqsədi ilə tipik ailələrdə və
internat müəssisəsində yaşayan yeniyetmələr (9-11-ci sinif oğlanlar) tədqiqata cəlb olunmuş,
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uşaqların deviant davranışa meyillilik dərəcəsi ölçülmüşdür. Tədqiqat Bakı şəhəri, Xəzər rayonu
Valideyn himayəsindən məhrum uşaqlar üçün 2 nömrəli Ümumi orta internat məktəbində və Xətai
rayonu 249 saylı ümumi orta məktəbdə təhsil alan şagirdlər üzərində aparılmışdır. Biz tədqiq olunan
qrupdakı uşaqlarda deviant meyillilik səviyyəsini aşkara çıxarmaq məqsədi ilə deviant davranışa
meyilliliyin diaqnostikası metodikasından (A.N.Orel) istifadə etdik (3, səh.113). Nəticələrin
işlənməsi zamanı məlum olmuşdur ki, Orta ümumtəhsil məktəbində və internat müəssisəsində təhsil
alan uşaqlarda hər şkala üzrə fərq aşağıdakı kimidir:
Sosial arzu olunma ustanovkası şkalası üzrə verilən suallara cavabları təhlil edərkən məlum
olmuşdur ki,internat müəssisələrində təhsil alan uşaqlarda bu şkala üzrə göstərici orta məktəbdə təhsil
alan uşaqlarla nisbətdə 2 dəfə artıq özünü biruzə verir. Sosial arzu olunmaya meyillilik şkalası hər iki
qrupda demək olar ki eyni şəkildə təzahür olunmuşdur. Addiktiv davranışa meyillilik şkalası üzrə
verilən suallara cavabları təhlil edərkən məlum olmuşdur ki, Addiktiv davranışa meyillilik internat
müəssisəsində təhsil alan uşalarda 3 dəfə daha çoxdur. belə ki, əgər belə uşaqlarda bu göstərici 12
nəfər olmuşsa, orta məktəbdə təhsil alan uşaqlarda 4 nəfərdə özünü göstərmişdir. Özünə zərər yetirmə
və özünə qarşı destruktiv davranışa meyillilik şkalası üzrə verilən cavabları araşdırdıqda məlum
olmuşdur ki, internat müəssisələrində təhsil alan uşaqlarda belə hal təxmini 11 dəfə çox özünü
göstərir. Əgər orta məktəbdə təhsil alan şagirdlər arasında aparılan sorğuda bu hal özünü iki nəfərdə
biruzə vermişdirsə, digər qrup uşaqların 21 nəfərində bu şkala üzrə göstəricilər yüksək çıxmışdır.
Aqressiya və zorakılığa meyillilik şkalası aqressiv davranışla bağlı edilmiş suallarda eynilə dördüncü
şkalada olduğu kimi internat müəssisələrində təhsil alan uşaqlarda göstəricilər yüksək çıxmışdır. Əgər
orta məktəb uşaqlarında bu göstərici nəfərdə özünü göstərmişsə, internat müəssisəsində təhsil alan
uşaqların 28 nəfərində aqressiyaya və qressiv davranışa meyilliklik özünü biruzə verir. Emosional
reaksiyalara iradi nəzarət şkalası üzrə veriliş cavablara nəzər yetirdiyimiz zaman məlum olur ki, internat
müəssisələrində təhsil alan uşaqlarda emosional reaksialar iradi nəzrət digər qrup uşaqlarda 3 dəfə azdır.
Gecikmiş davranışa meyillilik şkalası üzrə göstəricilər demək olar ki, eyniyyət təşkil edir.
Ümumilikdə nəzər yetirsək aydın şəkildə görmək olar ki, deviant davranışa və deviant xarakterli
hərəkətlərə meyillilik internat müəssisəsində təhsil alan uşaqlarda daha çoxdur. Belə ki, Addiktiv
davranışa meyillilik, Aqressiya və zorakılığa meyillilik, Emosional reaksiyalara iradi nəzarət , özünə
zərər yetirmə və özünə qarşı destruktiv davranışa meyillilik şkalaları üzrə verilən cavablarda nəzərə
çarpacaq fərqlər müşahidə olunur.
Tədqiqatımız göstərdi ki, internat müəssisələrində təhsil alan uşaqlarda deviant davranışa
meyillilik daha çoxdur və onlar risk qrupuna daxildir. .
Qeyd edək ki, deviant davranışın qarşısının alınması məqsədilə görülə biləcək tədbirlərdən
başlıca əhəmiyyətə malik olan belə davranışı doğura biləcək faktorların qarşısını almaqdır.
Tədqiqatımız göstərdi ki, internat müəssisəsində təhsil alan uşaqlarda deviant davranışa meyillilik
digər uşaqlarla müqayisədə daha çoxdur. Bu isə o deməkdir ki, belə uşaqlar risk qrupuna aiddir.
Şübhəsiz respublikamızda bu sahədə işlər aparılmaqdadır. Belə ki, Resbubikada “Azərbaycan
Respublikasında Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin nəzdində dövlət uşaq
müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi (De-institusionalizasiya) və alternativ qayğı Dövlət
Proqramı 2006-cı ildən etibarən həyata keçirilməkdədir.
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Резюме
Алиева Матанат Валех кызы
Исследование девиантного поведения подростков лишенных родительской опеки
Тезис касается девиантного поведения, с которым сталкиваются подростки. Автор провел
сравнительный анализ поведения у детей которых вырос в нормальных и особых условиях.
Было установлено, что дети, обучающиеся в школах-интернатах, более склонны к
девиантному поведению и подвергаются риску.
Summary
Aliyeva Matanat Valeh
Investigation of deviant behavior of adolescents deprived of parental care
The thesis deals with the deviant behavior encountered in adolescents. The author conducted a
comparative analysis of this pattern of behavior in normal and special children. It was found that
children studying in boarding schools were more prone to deviant behavior and were included in the
risk group.
Həcəmova Zeynəb Əhməd qızı
AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutu
İDARƏETMƏDƏ SOSİAL QAVRAYIŞLA MƏDƏNİ MEYARLARIN ƏLAQƏSİNİN
SOSİAL-PSİXOLOJİ TƏHLİLİ
Açar sözlər: qavrayış; semantik əlaqə; reallıq; informasiya; idarəetmə modelləri; demokratik
inkişaf
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Qavrayış bir sıra emosional reaksiyaların yaranmasını, təfsirini və müvafiq informasiyanın
reseptorlar vasitəsilə qəbul edilərək insan beynində şüurlu surətdə şərh edilərək sistemləşdirilməsini
təmin edən prosesdir. Qəbul edilən informasiya təkcə qavrayışla nəticələnmir. Belə ki, insan beyni
uzun müddət sabit mövqedə qalan stimuları qəbul etmədiyindən sosial adaptasiya (uyğunlaşma və
hissiyyatın stabilləşməsi) baş verir. Məsələn, otağa ilk daxil olduqda saatın səsi müəyyən narahatlıq
törətsə də, zaman keçdikcə müvafiq reseptorlar bu səs siqnallarına adaptasiya olur və narahatlıq hissi
tədricən itir. İnformasiya haqqında siqnallar qavrayışa təsir etməklə bərabər onun stabilliyi və
adekvatlığı ilə də tənzimlənir. Sosial qavrayış zamanı kommunikativ niyyət tam qavranılır, yəni
“semantik əlaqə” qurulur. Belə bir kommunikasiya mədəni münasibətlərin başlanğıcı hesab edilir. Bu
zaman müzakirə olunan predmet haqqında emosional “qovşaq” yaranır və ünsiyyətin funksional
tərəfi məlum olur. Sosial qavrayış isə insanların bir-biri ilə əlaqəli olduqları mühitdə sosial
obyektlərin onlar tərəfindən qavranılması, öyrənilməsi, başa düşülməsi və qiymətləndirilməsini təmin
edir. Məhz belə bir qavrayış tamamlanmış kommunikativ aktların (informasiya, siqnal, məlumat və
s.) qəbul edilməsini və şərhini xarakterizə edən sosial ünsiyyətin semiopsixoloji konsepsiyasıdır.
Sosial qavrayış prosesi insanlara qavrama, dərketmə, anlama və öyrənmə kimi üsullarla ictimai
obyektlər haqqında təsəvvür yaratmağa imkan yaradan mürəkkəb və geniş bir sistemdir.
Məlumdur ki, qarşılıqlı təsir zamanı aparılan informasiya mübadiləsinin funksional dərəcəsi
motivasiya və hədəflərin dayanıqlığından asılıdır. Sosial qavrayış insanın apardığı analitik təhlil və
müşahidələrində və qəbul etdiyi qərarlarda inikas edir. Belə bir sistemdə spesifik şərtlərə və
müstəqilliyə də rast gəlinərsə, reallığın tamamilə qavranılması baş verir. Sosial qavrayış →
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özünüdərk → özünəinam → təcrübi biliklər sistemi sayəsində cərəyan edən prosesdir. Bu zaman
dözümlülük və tolerantlıq da vacib şərt olaraq qəbul edilir. Xüsusilə də, idarəetmədə qeyri-stabil və
gərgin psixoloji mühit yaradan xüsusiyyətlərə təcrübədən kənar və qeyri-tolerant davranış tərzi də
səbəb ola bilər. Qarşılıqlı münasibətlərdə bu tip situasiyanın yaranması məqbul qiymətləndirilmir.
Neyrofizioloji və psixoloji tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, duyğu orqanlarında hər
hansı patologiyanın olması ətraf aləmin deşifrə edilməsi prosesini pozur. Bu zaman situasiyanın
qavranılması, sosial və psixoloji cəhətdən dəyərləndirilməsi, təfsiri və fəaliyyətin özü tormozlanır.
Belə olduğu halda ətrafdakıların davranışı və ya hər hansı ifadəsi düzgün qavranılmır, qəbul edilmir və
müvafiq cavab reaksiyası ilə nəticələnərək sosial münaqişənin başlanğıcı olaraq çıxış edir. Araşdırmalar
nəticəsində məlum olmuşdur ki, oxşar hallara idarəetmə prosesində tez-tez rast gəlinir. Bu zaman insanda
emosional qapanma, depressiya halları və s. müşahidə oluna bilər. Qeyd edək ki, uzun müddət emosional
özünütəcrid şəraitində yaşayan insanlarda zehni fəaliyyət də avazıyır. Zehni fəaliyyətin tormozlanması
isə bir sıra xarici stimulların əksikliyindən qaynaqlanır. Belə ki, insan mütəmadi olaraq informasiya
mübadiləsi aparmağa, hissləri ilə paylaşmağa ehtiyac duyan varlıqdır. Məlumdur ki, sosiallaşma hər
bir insanın təlabatıdır.
Şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə özünü biruzə verən bir sıra konfliktlərin səbəbi məhz uşaqlıq
dövrünün travmaları ilə əlaqədardır. Qeyri-stabil mühitdə formalaşan uşaqlar böyüdükcə
xarakterindəki müəyyən çatışmazlıqlar da onlarla birgə böyüyür və zaman keçdikcə daha da ciddi hal
alır. Belə ki, insan müvafiq sosial qrupa daxil olduqda və ictimai münasibətlər sisteminə inteqrasiya
etdikdə məhdud psixi imkanlar onun fəaliyyətini bir növ tormozlayır. Beləliklə də, şəxsiyyətlərarası
qarşılıqlı əlaqə çətinləşir. Nəticədə insanın cəmiyyətlə sosial əlaqəsi zəifləyir. Bu zaman ən optimal
çıxış yolu olaraq özünütəsdiqə müraciət etmək mümkündür. Belə ki, həyatın əsas mahiyyəti fərdin
ona verdiyi dəyərlərlə müəyyənləşir. Dəyərlər sistemi də öz növbəsində xüsusi normalarla
tənzimlənir. Bu norma və meyarlar birmənalı xarakter daşımadığı kimi bəzən üst-üst də düşür.
Onlardan bəziləri dağınıq, bəziləri isə mütləq sayıla bilər. Psixoloji tədqiqatlar nəticəsində məlum
olmuşdur ki, həmin normalar insanda məmnunluq hissi yaratdıqda insan özünü xoşbəxt hiss edir və
şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə stabillik hökm sürür.
İdarəetmə sistemi, milli inkişaf və dünya sivilizasiyalarının real prosesləri daima dəyişikliyə
məruz qalır və müəyyən metodlarla tənzimlənir. Bu kimi effektiv metodlara davamlı inkişaf, rifahın
qorunması, həyat keyfiyyətinin fiziki və mənəvi sağlamlıq, təhlükəsizlik, müdafiə və rəqabət
qabiliyyəti ilə yüksəldilməsi, etibarlı gələcəyin qazanılması və s. aid edilə bilər. (6. səh. 16). Qeyd
edilən metodlar mədəni meyarlar nöqteyi nəzərdən istər milli, istərsə də beynəlxalq maraqlara cavab
vermək imkanına malikdir. Belə bir yanaşma həm fərdi, həm də kollektiv səviyyədə məqsədlərin
seçimini müsbətə doğru şərtləndirir. Belə ki, mədəni meyarlar insanı müvəffəqiyyətə, rifahın
yüksəldilməsinə, yaradıcı fəaliyyətə və psixoloji stabilliyə stimulə edir. Məhz bu baxımdan mədəni
yanaşma cəmiyyətin demokratik inkişafını sürətləndirir.
Məlumdur ki, kulturologiyanın ən aktual tədqiqat istiqamətlərindən biri də idarəetmə
mədəniyyətidir. Mədəniyyətin sosial institutu və cəmiyyətin özəyi olan dövlət müxtəlif siniflər və
sosial qrupların maraqları ilə sıx bağlıdır. Sırf bu baxımdan mədəniyyətin inkişafı, yüksək intellektli
insanların formalaşması sivil cəmiyyətin təşəkkülü deməkdir. Cəmiyyətin idarə edilməsi və onun
strukturunun qorunması dövlətçilik ənənələrindən və demokratik inkişafdan çox asılıdır. Təbii ki, bu
proseslər spesifik olaraq müvafiq psixoloji aspektlərə də əsaslanır. Belə bir ideologiya isə yalnız
düzgün aparılan daxili və xarici siyasət nəticəsində formalaşır (6, səh. 52).
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Резюме
Гаджамова Зейнаб Ахмед кызы
Социально-психологический анализ взаимосвязи культурных критериев с социальным
восприятием в управлении
В процессе социального восприятия в межличностных отношениях возникайют некоторые недостатки, которые со временем становятся все более серьезными. Таким образом, когда
человек присоединяется к соответствующей социальной группе, ограниченные умственные
способности препятствуют его деятельности. В результате человек начинает изолировать себя от
общества. Социальные отношения человека ослабевают, и эта ситуация начинает влиять на его
личную жизнь. В этом случае самоутверждение является наиболее подходящим способом.
Сущность жизни определяется ценностями, которые ему дает человек. Когда нормы и критерии, регулирующие систему ценностей (научные, психические, социальные, культурные,
экономические, политические и т. д.), сосуществуют друг с другом, человек чувствует себя
целостным.
Summary
Hajamova Zeynab Ahmed
Socıo-psychologıcal analysıs of the relatıonshıp of cultural crıterıas wıth socıal perceptıon ın
management
In the process of social perception in interpersonal relations, some shortcomings arise, which
over time become more and more serious. Thus, when a person joins an appropriate social group, the
limited mental capabilities impede his activity. As a result, a person begins to isolate himself from
society. A person's social relationships are weakening, and this situation is beginning to affect his
personal life. In this case, self-assertion is the most appropriate way to act. Thus, the essence of life
is determined by the values that an individual gives him.
When norms and criteria governing the system of values (scientific, mental, social, cultural,
economic, political, etc.) coexist with one another, a person feels complete.
Hüseynli Səriyyə Səfər qızı
Azərbaycan Dillər Universiteti
İBTİDAİ SİNİFLƏRDƏ İNCƏSƏNƏT NÜMUNƏLƏRİNDƏN İSTİFADƏNİN MAHİYYƏTİ
VƏ ƏHƏMİYYƏTİ
Açar sözlər: ibtidai siniflər, mədəniyyət, incəsənət nümunələri, şəxsiyyət, təlim, keyfiyyət,
formalaşma
Ключевые слова: начальные классы, культура, примеры искусства, личность, обучение,
качество, формирование
Key words: primary schools, culture, examples of art, personality, education, quality, formation
Azərbaycan təhsil sisteminin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri hərtərəfli, yüksək
mədəniyyətə malik şəxsiyyətin formalaşdırılmasıdır. Bu işin aktuallığı müasir dövrdə uşaqlara həyati
və bədii-estetik dəyərlərin aşılanmasını, yenidən nəzərdən keçirilməsini və təhlil edilməsini zəruri
edir. Şəxsiyyətin formalaşdırılması xalqımızın qədim dövrlərdən indiyə qədər əldə etdiyi dəyərlərə
və dünya miqyasında tanınan bədii-estetik əsərlərə müraciət etmədən mümkün deyil. Buna görə də
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ibtidai sinif şagirdlərinin zövqünü, davranışını formalaşdırmaq, cilalamaq və hər hansı bir fəaliyyət
prosesində yüksək məharət və bacarıq göstərməsi üçün təlim prosesində və təlimdənkənar vaxtlarda
incəsənətin müxtəlif nümunələrindən istifadə etmək məqsədəuyğun hesab edilir.
Bu gün böyüməkdə olan nəslin yaradıcı təfəkkürə malik şəxsiyyət kimi formalaşması və inkişafına elmi əsaslarla konseptual yanaşılması zərurəti meydana çıxmışdır. Buna görə də indiki dövrdə
şagirdlərin informasiya bolluğu şəraitində düzgün istiqamətlənməsi üçün yaradıcı qabiliyyətlərini
düzgün inkişaf etdirmək mühüm vəzifədir. Bu vəzifənin yerinə yetirilməsində incəsənət
nümunələrindən istifadə edilməsinin əhəmiyyəti böyükdür.
“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun “Təhsilverənlərin hüquq və
vəzifələri” adlanan 33-cü maddəsinin 33.3.4. bəndində qeyd olunur ki, müəllim şəxsi nümunəsi ilə
təhsilalanlarda Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə, Konstitusiyasına və qanunlarına, dövlət
rəmzlərinə, Azərbaycan xalqının tarixinə, mədəniyyətinə, dilinə, adət və ənənələrinə, milli və
ümumbəşəri dəyərlərə, cəmiyyətə, ətraf mühitə hörmət və qayğı hissləri aşılamalıdır [5]. Sözsüz ki,
milli və ümumbəşəri dəyərlərə hər bir xalqın mədəniyyəti və incəsənəti də aid edilir.Öz milli
mədəniyyətini və incəsənətini bilməyən insan ümumbəşəri dəyərləri də qiymətləndirə bilməz.
“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyası”nda təhsil sisteminin
başlıca vəzifələri aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilmişdir:
– ölkənin modernləşməsi üçün zəruri olan insan kapitalını inkişaf etdirmək və bununla
Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq rəqabət qabiliyyətini yüksəltmək;
– məsuliyyətini dərk edən, demokratiya prinsiplərinə və xalqının milli ənənələrinə, insan hüquq
və azadlıqlarına hörmət edən, azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olan, müstəqil və yaradıcı düşünən
vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirmək;
– milli mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri qoruyan və inkişaf etdirən, geniş dünyagörüşünə malik
olan, təşəbbüsləri və yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və praktiki biliklərə yiyələnən,
müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli kadrlar hazırlamaq [1].
Sözsüz ki, şagirdlərdə mədəni vərdişləri formalaşdırmadan, mənəviyyatı zənginləşdirmədən bu
vəzifələri reallaşdırmaq olmaz.
Mədəniyyət sahəsində incəsənətin öz yeri vardır. Prof. F.T. Məmmədov mədəniyyət anlayışını
bu cür izah edir:
Elmi anlamda mədəniyyət – üçlükdür: təbiətin, insanın özünün və cəmiyyətin dərk edilməsi və
dəyişdirilməsi prosesidir, nəticədə yaradılan ruhi (əqli və mənəvi) və maddi dəyərlər və normalar,
həmçinin onların istehsal, qorunma, istifadə və translyasiya (ötürülmə) texnologiyalarıdır.
Kontekstual anlamda mədəniyyət – hər hansı bir hadisənin, fəaliyyət sahəsinin, fərdi və sosial
münasibətlərin və ya insanın özünün inkişaf səviyyəsinin keyfiyyət xarakteristikasıdır. Bu anlayış
insanın, millətin, cəmiyyətin və bütövlükdə bəşəriyyətin həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrinə
münasibətdə tətbiq edilə bilər.
Məhdud və adi anlamda mədəniyyət – bu, başlıca olaraq, dil, ədəbiyyat, incəsənət, folklor,
ənənələr, mədəni irs və etik normalardır [ 4,31] .
Sözsüz ki, deyilən fikirlərin təməli kiçik yaşlarda qoyulmalıdır.
İncəsənət nümunələrindən məqsədyönlü istifadə təlim keyfiyyətini yüksəltməklə yanaşı, şagird
şəxsiyyətinin inkişafı üçün də zəmin yaradır.
İncəsənət bəşəriyyətin mənəvi mədəniyyətinin tərkib hissəsi olmaqla özündə təsviri fəaliyyəti,
musiqini, rəqsi, teatr və kinonu ehtiva edir. Məktəb təcrübəsi göstərir ki, kiçik yaşlı şagirdlərin
təhsilində sözügedən sahələrə diqqət yetirmək, nümunələrdən istifadə etmək təlimin keyfiyyətinin
yüksəldilməsinə müsbət təsir göstərir. Lakin bu işin sistemli olaraq aparılmasına ehtiyac vardır.
Uzun müddət incəsənət insanın gözəlliyə sevgisini təmin edən mədəni fəaliyyətin bir növü
olmuşdur. Sosial estetik norma və qiymətləndirmənin təkamülü ilə əlaqədar olaraq estetik ifadəli
formaların yaranmasına istiqamətlənən hər bir fəaliyyət incəsənət adını almışdır. Məhz bu, özündə
bütün fəaliyyət növlərini birləşdirərək şəxsiyyətin inkişafına və formalaşmasına geniş təsir gücünə
malikdir: dəyəryönümlü və yaradıcı prosesdir. L.S.Vıqotskiy qeyd edir ki, incəsənətin tətbiqi
əhəmiyyəti son nəticədə tərbiyəvi təsirə gətirib çıxarır [6,242].
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İncəsənət insanın müəyyən estetik ideallara uyğun bədii yaradıcılığında gerçəkliyin təzahürünün
və formalaşmasının xüsusi növüdür. İncəsənətin növlərini üç qrupa ayırmaq olar:
I qrupa təsviri sənət – rəsm əsərləri, qrafika, heykəltəraşlıq, dekorativ-tətbiqi sənət, dizayn,
memarlıq (layihələndirmə) aid edilir.
II qrupa musiqi və ədəbiyyat aid edilir.
III qrupa kino, teatr və sirk aid edilir.
Məlumdur ki, ibtidai siniflərdə incəsənət nümunələrindən istifadə uşaqların estetik tərbiyəsi ilə
əlaqədardır. Respublikamızın görkəmli alimlərindən akademik M.M.Mehdizadə, professor
Ə.Ş.Həşimov, V.C.Xəlilov estetik tərbiyənin mahiyyəti, məzmunu, məqsəd və vəzifələri, imkanları,
vasitələri, həyata keçirilməsi yolları ilə bağlı çox dəyərli fikirlər söyləmişlər.Onlar təhsil sahəsində
estetik tərbiyə məktəbinin təməlini qoyanlardırlar.
Prof.İ.H.Cəbrayılov “Müasir təhsil: axtarışlar və perspektivlər” kitabında yazır: “Məlumdur ki,
təhsil prosesi təkcə biliklərin qazanılması ilə məhdudlaşmır. Burada eyni zamanda mənəvi-əxlaqi
keyfiyyətlər də əldə edilir, yəni təhsilalanlar həm də tərbiyəvi təsirlərin nəticəsində milli və bəşəri
dəyərləri mənimsəmiş, fəal, müstəqil şəxsiyyət kimi formalaşırlar. Ona görə də təhsil müəssisələrində təlim-tərbiyə işinin vəhdətdə nəzərə alınması, müasir yanaşmaların daim diqqətlə saxlanılması
vacibdir” [2,16].
Bununla bahəm elmi-pedaqoji mənbələrin öyrənilməsi göstərir ki, ibtidai siniflərdə incəsənət
nümunələrindən istifadənin təlimin keyfiyyətinə təsiri məsələləri kifayət qədər öyrənilmədiyi üçün
bu sahədə pedaqoji nəzəriyyələrin inkişaf səviyyəsi ilə praktik tələblər arasında ziddiyyətlər mövcuddur:
- ibtidai siniflərdə incəsənət nümunələrinin səmərəli tətbiqi imkanları haqqında pedaqoji və
psixoloji təsəvvürlərin mövcudluğu ilə pedaqoji şərtlərin və şəraitin kifayət qədər işlənməməsi
arasında;
- sürətlə ikişaf edən uşaq yaradıcılığı ilə müxtəlif növ incəsənət nümunələrinin şəxsiyyətin
inkişafına təsiri üzrə proqram və tövsiyələrin işlənməməsi arasında və s.
Məktəb təcrübəsinin öyrənilməsi göstərir ki, incəsənətin müxtəlif istiqamətləri üzrə (təsviri
fəaliyyət, musiqi, rəqs və s.) tədqiqat işləri aparılsa da, ümumilikdə incəsənət nümunələrindən
istifadənin təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsinə təsiri probleminin nəzəri və praktik məsələləri
kifayət qədər işlənilməmişdir.
Beləliklə, təlim prosesi və nəzəriyyə arasındakı ziddiyyətlərin, həmçinin mövcud nöqsanların
aradan qaldırılması üçün pedaqoji şərtlərin aşkar edilməsi “İbtidai siniflərdə incəsənət
nümunələrindən istifadənin təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsinə təsiri” mövzusunda tədqiqat aparmağa zərurət yaranmışdır.
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Резюме
Гусейнли Сария Сафар кызы
Сущность и значимость использования примеров искусства в начальных классах
В статье раскрывается сущность и значимость использования примеров искусства на
уроках и внеклассных занятиях начальных классов азербайджанской школы. Ввиду того, что
недостаточно изучены вопросы влияния использования примеров искусства на качество
обучения в начальных классах, существуют некоторые противоречия между уровнем
развития педагогических теорий в этой области и практическими требованиями. Новизна
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исследования заключается в том, что теоретически обосновывается влияние примеров
искусства на качество обучения. Указывается роль и место примеров искусства в
формировании у учащихся творческих способностей и культурных качеств.
Summary
Huseynli Seriye Sefer
Essence and importance of using art examples in primary school
Formation of personality is impossible without referring to the values that our people have
acquired since ancient times and the world-renowned artistic and aesthetic works. Therefore, it is
advisable to use different examples of art in the learning process and in the non-training to form,
polish and demonstrate the skills and abilities of primary school students. The article explains the
importance and the importance of using examples of art in the lessons and axtracurricular activities
of Azerbaijan primary school. The role and place of art are stated in shaping the students' creative
abilities and cultural qualities.
Hacıyeva Günel Kərim qızı
Azərbaycan Dillər Universiteti
İDİOMATİK İFADƏLƏRİN ŞİFAHİ NİTQDƏ TƏDRİSİNİN PSİXOLOJİ
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Açar sözlər: idrakın yeni strukturu, sosial tərəfdaşlıq, nitqin ekspressivliyi
Ключевые слова: новая структура познания, социальное партнерство, выражение речи
Key words: new structure of cognition, social partnership, expressivity in speech
Qloballaşan dünyamızda ölkəmizin inkişafı ilə əlaqədar müxtəlif sahələr üzrə beynəlxalq
münasibətlərin qurulması və hərtərəfli inkişafı xarici dillərə yiyələnməni zəruri etmişdir. Ölkələrarası
iqtisadi, siyasi, mədəni dialoqların aktiv şəkildə qurulması xarici dillərə olan zərurəti və onların
müasir metodikasına olan dəyəri daha da artırmışdır. Ölkəmizdə baş verən sosial və iqtisadi reformlar
universitetlərdə, əsasən də ixtisas universitetlərində xarici dillərə, daha dəqiq desək, ingilis dilinə
yalnız ünsiyyət vasitəsi kimi deyil, modernləşmiş təhsil dili, texnologiya dili, elmin dili kimi geniş
tədrisinə ehtiyac duyulur.
Şifahi ünsiyyətin əmələ gəlməsi prosesində sırf insan faktoru durur. Məhz şifahi ünsiyyətin
yaranması üçün konkret ifadələr, frazalar insanın özünü, hiss və duyğularını, fikir və düşüncələrini
ifadə edən birbaşa vasitələrdir. İdiomlar isə insanın sonrakı inkişaf mərhələlərində frazalardan
törəmiş söz birləşmələridir. İdiomatik ifadələr ibtidai ünsiyyət mərhələsindən sonra insan həyatının
müxtəlif sferalarında, ta qədimdən fiziki-əmək və məişət mühitində yaranmış, illər, əsrlər sonra
ictimai, mədəni, elmi, siyasi aktivlik şəraitində formalaşmış və mərhələli inkişaf yolunu keçmiş
birləşmələrdir. Bu inkişafın əfzəl faktoru yenə də insan, mühüm elementi isə ünsiyyət olmuşdur.
Şifahi ünsiyyət özlüyündə çox mürəkkəb psixo-fizioloji proses olub birinci və ikinci tərəfin beyin
yarımkürəciklərinin qarşılıqlı əlaqəsindən ibarətdir.
İnsanlar öz fikirlərini qısa və konkret ifadə etmək üçün idiomatik ifadələrdən yararlanırlar.
Onların vasitəsilə ərz olunan hər hansı bir fikir daha canlı, təsirli ifadə olunmaq imkanı yaradır.
İdiomatik ifadələr hər bir xalqın milli nişanələrini özlüyündə daşıdığından onlar həmin xalqın həyat
tərzini, fərdi xüsusiyyətlərini, təxəyyülünü, düşüncə tərzini əks etdirmiş olurlar. Beləliklə, hansısa bir
xalqın idiomlarını öyrənməklə biz həmin xalqı daha yaxından tanımış, adət-ənənələrinə, təfəkkürünə
dərindən bələd olmuş oluruq.
L. V. Şerba belə bir yanaşma ilə çıxış edir:
“Müxtəlif dil məfhumları üst-üstə düşmədiyindən, xarici dilin öyrənilməsi prosesində həmin
məfhumlar haqda təsəvvürün yaranması üçün ifadələrin yalnız yeni formalarını mənimsəmək yox,
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həmçinin bu ifadələrin tərkibində mövcud olan idrakın yeni strukturunu mənimsəmək şərtdir ” (3, səh
23). Məsələn: “I am in a bad need of your help. Can you give me your hand?” (4, səh 37)
Hal-hazırki dövrdə elm sübut edir ki, insan beyni və nevroloji sistemi öz imkanlarının yalnız yarı
faizini istifadə edir. O cümlədən, insan potensial yaddaşının imkanlarına da tam bələd deyildir. Buna görə
də insan yaşından asılı olmayaraq beyin inkişafının ən yüksək mərhələsinə çatmaq üçün daim dünyəvi və
elmi müşahidələr aparmalı, müxtəlif informasiyalar əldə etməli, yeniliklərlə tanış olmağı bacarmalıdırlar.
Deməli, beynin həyat fəaliyyətini aktiv saxlamaq üçün daim öyrənməliyik. Elə bu işdə əcnəbi dilin öyrənilməsi, onun incəliklərinə varılması mühüm rol oynaya bilər. İngilis dilinin tədrisi və mənimsədilməsində idiomatik ifadələrin də mühüm rolu vardır. İngilis idiomları birbaşa olaraq, dilə son dərəcə canlılıq verən, ekspressivliyini artıran ifadələrdir. Bu ifadələrdə güclü məntiqi-məcazilik mövcuddur.
Əlbəttə, istənilən əcnəbi dili, eləcə də doğma dilimizi araşdırdıqda görürük ki, idiomların
əmələgəlmə mənbəyi elə məhz sadə xalqın özüdür. İdiomlar birbaşa olaraq, xalqın milli və səciyyəvi
xüsusiyyətlərini, tarixini, dünyagörüşünü, təfəkkür və təxəyyülünü, o xalqın mərhələli inkişaf yolunu
özündə daşıyır. Demək ki, hər hansı əcnəbi dilin mükəmməl formada öyrənilməsi, o cümlədən, ingilis
dilinin də dərindən öyrənilməsi onun idiomatik ifadələrinə bələd olmadan mümkün deyildir.
İnsan təfəkkürü və təhsilinin inkişafı qloballaşan dünyamızda baş verən texnoloji inqilab ilə insan
zəkasının mənəvi yetkinliyi arasında pozulmuş tarazlığa qarşı duran ən mühüm prosesdir. İnsanların
yaşaması üçün ilkin şərt onların sosial tərəfdaşlığıdır. Sosial tərəfdaşlığı şərtləndirən amil insan
təfəkküründən doğan şifahi ünsiyyətdir. Şifahi ünsiyyətimizi obrazlı, daha təsirli, ifadəli qurmağımız
üçün idiomatik ifadələrdən istifadəmiz qaçınılmzdır. Məhz mövzunun praktik əhəmiyyətini labüd
edən cəhət budur ki, insan təxəyyülündə ünsiyyətin obrazlı canlanmasını təmin etmək üçün
idiomlardan istifadə sosial tərəfdaşlığın ekspressivliyini artıran psixoloji prosesdir.
Ədəbiyyat
1. Ilgargizi A. Glossory of Idioms and Proverbs. Baku: Murtajim, 2017, p. 311.
2. Mustafayeva S. Everyday English Idioms with Azerbaijani Equivalents in use. Bakı:
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Резюме
Гаджиева Гюнель Керим кызы
Психологические особенности при обучении идиоматическим выражениям в устной речи
Основным вопросом, облегчающим преподавание и изучение английского языка, является
способность студентов общаться на этом языке, формирование и развитие навыков устного
общения. Студентам должна быть предоставлена возможность обеспечить устную аутентификацию речи, обучение с помощью речевых аутентичных текстов, поиск идиоматических
выражений в аутентичных текстах, использование их в речевом процессе и использование
идиоматических выражений для формирования правильных речевых навыков у студентов.
Summary
Hajiyeva Gunel Karim
Psychological features of teaching idiomatic expressions in oral speech
The main issue facilitating the teaching and learning of the English language is the ability for
students to communicate in this language, the formation and development of oral communication
skills. Students should be given the opportunity to provide verbal authentication of speech, learning
using authentic verbal texts, searching for idiomatic expressions in authentic texts, using them in the
speech process, and using idiomatic expressions to form the correct speech skills of students.
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Həşimzadə Səmra Mübariz qızı
Bakı Slavyan Universiteti
VALİDEYN – ÖVLAD MÜNASİBƏTLƏRİNİN UŞAĞIN XARAKTERİNİN
FORMALAŞMASINA TƏSİRİ
Açar sözlər: xarakter, valideyn, uşaq, ailə, məktəbəqədər yaş dövrü
Key words: character, parent, child, family, preschool age
Ключевые слова: характер, родитель, ребенок, семья, дошкольный возраст
Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında ailə əsas rol oynayır. İnsan xarakteri, onun əməyə
münasibəti, mədəniyyət sərvətlərinə münasibəti ailədə formalaşır. Bir çox amillər xarakterin
formalaşmasına təsir edir. Genetik, qavrama qabiliyyəti, valideyn nümunəsi, bilik və şüuraltı amilləri
misal göstərə bilərik. Xarakterin formalaşmasında ailənin böyük rol oynadığını vurğulayan ilk
tədqiqatçı Freyd olmuşdur. Ondan sonraki tədqiqatçılar Xorni, Olport, Kettel, Erikson və Maslou bu
ideyanı dəstəkləmişlər.
Adlerə görə valideyn tərəfindən uzaqlaşdırılan uşaqlarda yaranan məhəbbətsizlik və təhlükə hissi
onlarda dəyərsizlik, kobudluq və özünə inamın itməsi ilə nəticələnir.
Xorni və Fromm isə valideynlərin məhəbbəti və səmimiyyətindən məhrum olan uşaqlar
haqqında geniş tədqiqatlar aparmışlar. Öz araşdırmalarını insan xarakterinin formalaşmasının tədqiqi
üzərində qurmuş Olport və Kettel də bu prosesdə valideyn faktorunun rolunun əhəmiyyətini qeyd
etmişlər. Olport ana-uşaq münasibətini məhəbbət və təhlükəsizliyin əsas mənbəyi hesab etmiş, onu
xarakterin inkişafında həyati amil saymışdır. Erikson, Maslou və Rocers də həyatın ilk illərində uşaqana münasibətləri və onun xarakterinin formalaşmasındakı rolu haqqında öz fikirlərini bildirmişlər.
Valideyn davranışı xarakterin inkişaf meyli, şəxsin yararlığı, özünə hakim olmaq, çarəsizlik və
nikbinlik kimi xarakter xüsusiyyətlərinin formalaşmasına təsir göstərə bilər. Valideynlərin qəzəbli
olması uşaqda paylaşma, istiqanlılıq, nikbinlik və təcrübələrə hazır olma kimi irsi xüsusiyyətləri
məhv edə bilər.
Ailədə uşaq şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında valideynlərin ona olan münasibətinin əhəmiyyəti
olduqca böyükdür. Son zamanlar psixologiyada ailənin tərbiyə imkanlarından çox danışılır. Bu
anlayış geniş və çoxcəhətlidir, lakin onun bir ümumi şərti vardır: ata və ana bir tərbiyəçi kimi
vəzifələrini qarşılıqlı əlaqədə yerinə yetirməlidirlər. Ailə tərbiyəsində onlardan hər birinin öz yeri
vardır. Məlumdur ki, ana və yaxud ata tərəfindən uşaq emosional baxımdan uzaqlaşdırılırsa, bu
uşaqda aqressiyaya, emosional kasadlılığa meylilik formalaşır. Həddindən çox qayğının göstərilməsi
isə uşağı infantil, iradəsiz edir. Uşaq və valideynlər arasında yaranan münasibətlərin keyfiyyətinə bir
neçə amil təsir göstərə bilər. Məsələn, bəzi ata-ana daima çalışır ki, uşağın qarşısına çıxan hər hansı
bir təhlükəni və yaxud maneəni aradan qaldırsınlar və yaxud birtəhər onun qarşısını alsınlar. Belə bir
nigarançılıq, uşağın gələcəyi üçün qorxu və həyəcan hissini keçirmək həmin valideynlər üçün adi
hala çevrilir. Onlar fikirləşirlər ki, əgər uşaqda müəyyən mərhələdə hansısa zəruri qabiliyyət və
keyfiyyətlər aşılanmasa, sonra artıq gec olacaq və yaranmış mənfi vəziyyəti aradan qaldırmaq
mümkün olmayacaq. Nəticədə hiperhimayəçilik münasibəti formalaşır.( )
Valideyn uşağın psixoloji, yaş xüsusiyyətlərini bilməlidir. Bütün yaş dövrlərində uşaqlar məxsusi
anlamaya və köməyə ehtiyac duyurlar. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar
Valideyn-övlad münasibətlərindəki psixoloji yaxınlıq uşaqların həyatda uğur qazanmalarına,
insanlarla düzgün münasibət qurmalarına, özünə hörmət hissinə təkan verir.
Məktəbəqədər yaş dövründə uşaq həm fiziki, həm də əqli cəhətdən sürətlə inkişaf edir,
qabiliyyətləri üzə çıxır, bir sıra əlamətlərinin, əxlaqi keyfiyyətlərinin əsası qoyulur. Bu yaşda uşağın
özünəməxsus maraqları, tələbləri var. Məktəbəqədər yaş dövründə uşağın həyatında oyunun rolu çox
böyükdür. Oyun prosesində uşaq müstəqilliyə meylini təmin edir, oyunda özünü bacarıqlı hiss edir.
Məktəbəqədər yaş dövründə uşağın bütün daxili aləmi onun son dərəcə parlaq və canlı xarakter
daşıyan hisslərində və təxəyyülündə təzahür edir. Bu yaşda hisslər digər yaş dövrlərindən fərqli olaraq
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qeyri adi intensivliyə malik olur. Uşağın davranışı impulsiv xarakter daşıyır. Qərarlar hisslərin təsiri
altında qəbul olunur.
Bir qayda olaraq uşaqlar öz problemlərini, sevinc və kədərlərini valideynləri ilə bölüşdürməyə
çalışır. Valideynlər isə öz problemləri ilə məşğul olduqlarından uşaqlarına ya az diqqət yetirir, yaxud
da tamamilə kənarda qalırlar. Valideynlərin belə diqqətsizliyi uşağı narahat edir, valideyn-övlad
arasında ünsiyyət pozulur, nəticədə uşaq tənhalığa meylli olur. Məktəbəqədər yaş dövründə valideynövlad münasibətlərindəki belə soyuqluğu sonrakı yaş dövrlərində aradan qaldırmaq xeyli çətin olur.
Valideynin uşağın psixoloji xüsusiyyətlərini, maraq və qabiliyyətlərini nəzərə almadan, birtərəfli
qaydada, özlərinin bəyəndikləri şəkildə tərbiyə etmələri həm məktəbəqədər yaş dövründə, eləcə də
sonrakı yaş dövrlərində öz mənfi təsirini göstərir.
Ailədə kommunikativ problemlərin olması eyni zamanda valideynlər, həm də valideyn-övlad
münasibətinə mənfi təsir göstərir. Bu sahədə ilk tədqiqatlar D.Cekson və C.Viklen tərəfindən
aparılmışdır(5).
Uşaqların valideynləri ilə ünsiyyətə girə bilməmələri onların ünsiyyət tələbatının ödənilməməsinə əsas verir. Professor Ə.S.Bayramov və Ə.Ə.Əlizadə göstərir ki, “ünsiyyət defisiti”-adamlarla
kontaktın azlığı və ya olmaması uşağın inkişafına dramatik surətdə mənfi təsir göstərir(1, s.442)
Valideyn-övlad münasibətlərindəki mühüm cəhətlərdən biri də ondan ibarətdir ki, uşağın
davranış motivlərini araşdırıb, təhlil etməyə çalışan valideyn eyni zamanda uşaq şəxsiyyətinə hörmət
etməli, onun fikirlərinə diqqətlə qulaq asmalı, suallarına təmkinlə cavab verməlidir. Əks halda, uşaq
haqsız olduqda belə özünü haqlı hesab edəcək. Uşaq düşünəcək ki, valideynləri onsuz da onu başa
düşməyəcək və ya, başa düşməməyə çalışacaqlar. Məktəbəqədər yaş dövründə uşaq valideynlər
tərəfindənhaqsızlıqla üzləşdikdə passiv müdafiəyə keçir. Əgər bu hal uzun müddət davam etsə
gündəlik nevroz halı alır. Valideynlər nə qədər haqlı olsalar belə, ünsiyyət zamanı meydana çıxan
maneələrin səbəblərini bilməyə və nəzərə almağa borcludurlar.
Ümumiləşdirərkən belə nəticəyə gəlmək olar ki, məktəbəqədər yaş dövründə uşaq xarakterinin
formalaşmasında valideyn-övlad münasibətləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
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Резюме
Гашимзаде Самра Мубариз кызы
Влияние родительско-детских отношений на формирование характера ребенка
Семейные и родительско-детские отношения имеют большое значение для дошкольного
возраста. В этот период физиoлогические, психические и физические характеристики ребенка
зависят от семейного окружения. Отношения родителей очень важны для формирования
личности ребенка в семье.
Summary
Hashimzade Semra Mubariz
The influence of parent-child relationships on the formation of the character of the child
Family and parent-child relationships are of great importance for the preschool age. The physical,
mental, physical and psychological characteristics of the child during this period depend on the family
environment. Parents' attitudes are very important in shaping the child's personality in the family.
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ALMAN DİLİ DƏRSLƏRİNDƏ TƏTBİQ OLUNAN DİDAKTİK OYUNLARIN NÖVLƏRİ
Açar sözlər: alman dili, didaktik oyun, didaktik prinsiplər, nitq bacarıqları və vərdişləri, oyun
məqsədləri, didaktik oyun növləri
Ключевые слова: немецкий язык, дидактическая игра, дидактические принципы, речевые
навыки и умения, цели игры, дидактические типы игр
Key words: german language, didactic game, didactic principles, speech skills, game objectives,
didactic game types
Didaktik oyunları istifadə məqsədilə bir neçə növə bölmək olar:
1. Nitqi və fonematik eşitmə qabiliyyətinin inkişafı üçün oyunlar;
2. Leksikanın möhkəmləndirilməsi üçün oyunlar;
3. Əlaqəli nitqin inkişafı üçün oyunlar.
4. Qrammatik materialları möhkəmləndirilməsi üçün oyunlar.
5. Tərcümə oyunları.
6. Ədəbi və ölkəşünaslıq tədqiqat materiallarının möhkəmləndirilməsinə kömək edən oyunlar.
Didaktik oyun alman dilinin xarici dil kimi təlim üsullarından biridir və dərsdə nitq vəziyyətini yaratmağa kömək edir; buna görə də oyun şagirdlərin dərsdə fəaliyyətini aktivləşdirmək üçün bir vasitədir.
Didaktik oyunlarını dərsdə istifadə edərkən, oyunun yerini müəyyən etmək, oyunları düzgün
seçmək, təşkil etmək və keçirmək lazımdır.
Şagirdlər hər hansı bir materialı minimum mənimsədikdən sonra oyuna başlana bilər. Hər bir
oyunda müəyyən məqsədlər var. Oyunu təsvir edərkən, müəllim dəqiq dərk etməlidir ki, bu oyunun
köməyi ilə uşaqlarda hansı biliklər möhkəmlənəcək, hansı bacarıq və vərdişlər inkişaf edəcək. Oyun
mahiyyəti və məqsədindən asılı olaraq, dərslərin müxtəlif mərhələlərində keçirilə bilər. Sakit oyunlar,
məsələn, rollar üzrə oynanılan dialoqlar, söz düzəldici oyunlar, tərcüməçi oyunları dərslərin istənilən
mərhələsində mümkündür. Hər hansı bir hərəkətlə əlaqəli canlandırıcı oyunlar, sinifdən aparıcının
çıxışı və s. dərsin sonunda çox münasibdir. Belə ki, belə oyun zamanı şagirdlər çox həyəcanlanırlar.
Oyunun seçimi dərsin təlim-tərbiyə məqsədləri ilə müəyyən edilir. İkinci mühüm şərt bu yaşda
olan şagirdlər üçün oyunların əlçatanlığı, onların ehtiyacları və maraqlarına uyğunluğudur. Oyun
gücü çatan qədər olmalıdır, lakin eyni zamanda diqqətin, yaddaşın gərginliyi, dilin faktlarını təhlil
etmək, onların təsnifatı və s. tələb edən bir sıra çətinliklər ehtiva etməlidir.
Bütün didaktik oyunlar bəzən hərəkət, üz ifadələri ilə, əşyaların, şəkillərin, kartoçkaların və s.
istifadəsi ilə nitq fəaliyyətini özündə birləşdirir. Oyunun uğurlu keçirilməsi şagirdlərin hazırlıq
səviyyəsindən və təlim mərhələsindən asılıdır.
Oyuna başlamazdan əvvəl müəllim hansı materialdan istifadə ediləcəyi barədə məlumat verir,
bəzən mümkün çətinliklər barədə xəbərdar edir, nəzarət sualları vasitəsilə oyunun qurulduğu
materialların şagirdlərin necə anlayacaqlarını aydınlaşdırır.
Müəllim tapşırığı elan edir və oyun qaydalarını izah edir, oyun fəaliyyətini necə həyata keçirmək
üçün bir nümunə göstərir. Bütün şagirdlərin nə edəcəklərini, onlardan nə tələb olunduğunu başa
düşdüklərinə əmin olmadan oyuna başlamaq olmaz. Oyun zamanı müəllim çətinlikdə kömək edir,
bəzən suallara gətirib çıxaran tapşırıqların həllini verir, oyunçuların hərəkətlərini yönləndirir.
Müəllim oyunun qaydalarına riayət etməyə nəzarət edir. Bəzən oyun zamanı, əgər nəzarətçi tələb
olunarsa, o, nəzarətçi təyin edir. Bu və ya digər oyunun xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, şagirdlərin
arasından oyuna nəzarətçi qismində qatılmasını təmin etmək üçün səy göstərilməlidir. Müəllimin
nəzarəti mümkün qədər xüsusilə oyunlarda vasitəli olmalıdır. Bu, aparıcılara müstəqilliyini,
təşəbbüsünü, təşkilati bacarıqlarını inkişaf etdirməyə imkan verəcək və oyunçular isə daha çox
hərəkət azadlığı hiss edəcək, oyun daha effektiv və məqsədyönlü şəkildə gedəcək.
Oyun zamanı müəllim yersiz iradla uşaqların fəaliyyəti və təşəbbüsünə təsir etməmək üçün,
şagirdlərə maksimum diqqət, təmkin və xeyirxahlıq göstərməlidir. İnciyən və həssas uşaqlara xüsusi
diqqət yetirilməlidir. Müəllim pozuntulara yol vermədən oyun qaydalarına riayət etməyə nəzarət edir.
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Резюме
Гусейнова Нулифер Мариф кызы
Виды дидактических игр, применяемых на уроках немецкого языка
Дидактическая игра в современной методике иностранных языков рассматривается
ранняя стадия обучения, передачи элементарных знаний, важный метод и форма
совершенствования определённых навыков и умений. С помощью дидактических игр
изучается, воспроизводится и усиливается новый языковой материал, который предназначен для
использования на практике. Реализация дидактических принципов особенно важна на ранних
этапах обучения немецкому языку. Потому что основа преподавания второго языка, формирования
новых речевых навыков и умений у учащихся, закладывается именно на начальном этапе обучения.
Summary
Huseynova Nulifer Maarif
Types of didactic games used in German lessons
Didactic game in modern methods of foreign languages considered the early stage of learning,
the transfer of basic knowledge, an important method and form of improvement of certain skills and
abilities. With the help of didactic games is studied, reproduced and enhanced new language material
that is intended for use in practice. The implementation of didactic principles is especially important
in the early stages of learning German. Because the basis of teaching a second language, the formation
of new speech skills and abilities of students is laid at the initial stage of training.
Hümbətova Firuzə Bayram qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
İKT-NİN TƏTBİQİ İLƏ BİOLOGİYA DƏRSLƏRİNDƏ ŞAGİRDLƏRİN İDRAK
FƏALLIĞININ İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ
Açar sözlər: İKT, idrak fəallığı, kurikulum, biologiya, kompüter
Ключевые слова: ИКТ, познавательная деятельность, курикулум, биология, компьютер
Key words: İCT, cognitive activity, curriculum, biology, computer
Məktəb təcrübəsinin öyrənilməsi göstərir ki, müasir dövrdə müəllimlərin hədəfləri daha çox
kurikulumun dərsdə əhatə olunmasını təmin etmək, dəyərli resurs və çalışmalar təklif etmək və
sinifdə nizam-intizam və ədaləti təmin etməklə əlaqədardır. “Görünən təlim” kitabında müəllimlərin
fənn haqqında biliklərinin şagirdlərin nail olduqları nəticələrin səviyyəsinə çox az təsir göstərdiyi
qeyd edilib. Peşəkar müəllimlər dərsləri şagirdlərin ehtiyaclarına və öz tədris məqsədlərinə uyğun
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olaraq dəyişdirmək, birləşdirmək və əlavə etməklə keçdikləri hər dərsi təkrarolunmaz etməyi
bacarırlar [1, səh. 29].
Biologiya dərslərində peşəkar müəllimlər İKT, internetin imkanlarından istifadə etməklə
şagirdlərin tədqiqatçılıq və idraki bacarıqlarının inkişafı üçün əlverişli şərait yarada bilər. Natholl
(2007) uzun illər sinifləri müşahidə edib. O bildirir ki, siniflərdə bir-birindən fərqli 3 dünya
mövcuddur: müəllimlərin gördüyü və idarə etdiyi hər kəsə məlum dünya; şagirdlərin qarşılıqlı
münasibətlərinin yarımgizli dünyası; şagirdin ağlında baş verənlərin gizli dünyası. Müəllimlər
şagirdlər arasında baş verənlərin təxminən 70%-ni görmür və ya bilmir. Niyə sinif haqqında bütün
düşüncələrimizi müşahidə etdiyimiz 30%-in üzərində quraq? [1, səh. 124] Biz müasir dövrdə
şagirdlərə və onların tədrisinə təsir edən bütün amilləri nəzərə almalıyıq. Təcrübə göstərir ki, tədris
olunan fənnin şagirdin maraqları ilə əlaqənləndirilməsi fənnə və ya təhsilə marağı olmayan şagirdi
tədrisə cəlb edir. Hamı razılaşar ki, müasir dövrdə şagirdlərin böyük bir qismi kompyuterdən və
internetdən geniş istifadə edir. Bəs nə üçün imkanlarımız geniş ola ola biz bu marağı tədris ilə
birləşdirmirik? İndi Bakı şəhərində orta məktəblərin böyük bir qismində prametan, ağıllı lövhələr var.
Lakin biologiya dərslərində bu lövhələrdən geniş istifadə olunmur. Bu kompüter və ya lövhələrin
məhdud imkanları ilə əlaqədar deyil, müəllimlərin və maşın əməyinin (kompüter) harmonik
uyğunsuzluğundan irəli gəlir. Halbuki, kompüterdən və ağıllı lövhənin imkanlarından istifadə olunan
biologiya dərslərində təlim həyəcanı yüksək olur, dərs zamanı əməkdaşlıqdan kənar qalan və dərsə
cəlb olunmayan şagirdlər, hətta müxtəlif növ aşağı səviyyəli nizam-intizamsızlıq göstərən şagirdlər
dərsə cəlb olunur. Bütün şagirdlərin müvəffəqiyyət göstəricilərində irəlləyiş müşahidə olunur.
Biologiya praktik elmdir. Şagirdin mövzunu dərk etməsi və ya mövzulararası əlaqə qura bilməsi üçün
əyaniliklərin olması vacibdir. Çox hallarda həmin əyaniliklərin (obyektlərin) sinfə gətirilməsi
mümkün olmasa da internetin və kompüterin imkanlarından istifadə etməklə onu şagirdlərə nümayiş
etdirmək olur. Dərsin yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində müxtəlif formatlı tapşırıqların ağıllı lövhədə
həll edən şagirdlərin ünsiyyəti təkmilləşir, intellektual mübadilə imkanları genişlənir və s.
Aparılan müşahidələrin nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, şagirdin verilən tapşırığı yerinə
yetirdiyi zaman problemin həllinə nail olmaq üçün əldə etdiyi məlumatları ümumiləşdirərkən baş
verən idraki fəaliyyəti sonrakı mərhələ üçün ilk addım kimi dəyərləndirilir. Bu prosesin səmərəliliyi
əsasən iki mühüm cəhətlə şərtlənir:
1. İKT məlumatların toplanmasında ən yararlı vasitədir;
2. İKT problemin həllinin təşkili üçün çoxsaylı proqramlar mənbəyidir [3, səh. 282].
Bakı şəhəri Sabunçu rayonu 170 nömrəli, Binə rayonu 117 nömrəli və Nəsimi rayonu 46 nömrəli
məktəbin biologiya müəllimlərinin (cəmi 12 müəllim) iştirakı ilə keçirilən sorğu və aparılan
müşahidələrin nəticələri ümumiləşdirilərək cədvəl 1-də verilmişdir.
№
1
2
3

İKT-dən istifadəyə dair meyarlar
Müəllimlərin kompüter, ağıllı lövhə və ya internetdən istifadə
bacarığı
Müəllimlərin biologiyaya aid müxtəlif proqram və ya
saytlardan xəbərdar olması
Müəllimlərin biologiya dərslərində İKT-dən sistemli və
səmərəli istifadəsi

Tədqiqatın nəticəsi
50%
37%
35%

Cədvəldən də göründüyü kimi biologiya dərslərində İKT-dən istifadə zamanı yaranan problemlərə:
1. Bütün məktəblərin ağıllı lövhə və ya internet ilə təchiz olunmaması; 2. Müəllimlərin əksəriyyətinin
İKT-dən istifadə bacarıqlarının az olması və ya heç olmaması; 3. Müəllimlərin internet və ya
kompüterdən istifadə edə bilmələrinə baxmayaraq biologiyaya aid proqramlardan məlumatsız
olmaları; 4. Orta məktəb müəllimlərinin İKT ilə işləmək metodikasına aid vəsaitlərlə təmin
olunmaması və s aiddir. Dərslərdə İKT-nin üstün imkanlarından yararlanan şagirdlərin analiz etmək,
araşdırmaq, dərk etmək və ümumiləşdirmək bacarıqları inkişaf edir, onlarda auditoriya qarşısında
sərbəst çıxış etmə vərdişləri yaranır. Belə dərslər müəllim və şagirdlər üçün maraqlı, cəlbedici olur,
vaxtdan səmərəli istifadəyə imkan yaradır [2, səh. 152].
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Резюме
Гумбатова Фируза Байрам кызы
Развитие познавательной активности студентов на уроках биологии с использованием
ИКТ
Статья посвящена повышению познавательной активности учащихся с использованием
ИКТ на уроках биологи. Основная цель показать эффективность использования ИКТ. Даны
рекомендации для привлечения учащихся к занятиям, повышению их познавательной
активности и использованию ИКТ.
Summary
Humbatova Firuza Bayram
The development of cognitive activity of students in biology classes using ICT
The article is devoted to increasing the cognitive activity of students using ICT in biology
classes. The main goal is to show the effectiveness of the use of ICT. Recommendations are given
for attracting students to classes, increasing their cognitive activity and the use of ICT.
Həsənova Vüsalə Elxan qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
BİOLOGİYA VƏ FİZİKA ELMİNİN TƏDRİSİ ZAMANI FƏNLƏRARASI ƏLAQƏDƏN
İSTİFADƏ
Açar sözlər: fizika , inteqrasiya, biologiya, fənlərarası əlaqə, təlim və tədris prosesi
Ключевые слова: физика, интеграция, биология, междисциплинарная связь, процесс
обучения
Key words: physics ,integration, biology, interdisciplinary connection, teaching –inarning
prosess
Texnikanın sürətli inkişafı , istehsal prosesinin avtomatlaşdırılması a, müasir qurğuların
yaradılması bu texnika və qurğulardan istifadə etməyi bacaran yüksək bacarığa malik şəxsiyyətlərin
yetişdirilməsini tələb edir. Şəxsiyyətlərin yetişdirilməsi isə ilk növbədə məktəbdən başlayır. Dünyada
bütün hadisə və proseslərin bir –biri ilə sıx bağlı olduğunu qavrayan bir insan hadisələrə daha
dərindən baxa bilir və qavrayır . Elmin və texnikanın bu cür inkişafı orta məktəb kursunun öyrədilmə
metodlarını təkminləşdirməyi tələb edir. Öyrədilmənin səmərəliliyinin artırılmasında fənlərarası
əlaqənin böyük rolu vardır. Fənlər arası əlaqə özündə inteqrasiya və kordinasiyanı birləşdirir.
Kordinasiya ayri- ayri fənlərdə eyni mövzunun tədrisi zamanı arada yaranan uyğunsuzluğu aradan
qaldırır , mövzuları bir biri ilə tutuşdurur. İnteqrasiayda isə mövuzların həllində bir fənn digərindən
yardım alır və öyrədiləcək material bütövləşdirilir . İnteqrasiya fənlərin məntiqinə uyğun gəlməlidir.
Təbiət elmlərinin tədrisində inteqrasia üçün olduqca böyük imkanlar vardır. İnkişaf etmiş bəzi böyük
dövlətlərdə ( Məs: ABŞ ,Böyük Britanya ) bir neçə fənn birləşdirilir və bir yerdə tədris olunur. Eyni
ilə qonşu Türkiyyə Respublikasında biologiya , fizika və kimya birləşdirilmiş və “Fənn bilgisi” adı
altında tədris olunur. Biologiya digər bir təbiət elmi olan Fizika ilə sıx qarşılıqlı əlaqədir. Canlılardan
bəhs edən elm olan biologiya öz problemlərinin həllində təbiət hadisələrinin baş verməsinin ümumi
qanunauyğunluqlarını öyrənən fizikadan kömək alır.
Canlı orqanizimlərin bədənində müşahidə olunan bəzi hadisə və hərəkətlərin fizika qanunları ilə
izah olunması həm dərsin mənimsənilməsini artırır, həm də dərsi daha yadda qalan edir.
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Orqanizmlərin bədənlərində dəyişən mühit şəraitində yaşama üçün bir sıra uyğunlaşmalar əmələ
gəlmişdir. Buxarlanma bunlardan biridir. Buxarlanma fiziki bir hadisə kimi maddənin bərk haldan
maye halına keçməsidir .Bitkilərdə bu proses transpirasiya adlanır .Heyvanlar aləmində isə
buxarlanma tənəffüs və tərləmə vasitəsi ilə həyata keçirilir .Buxarlanma prosesi getdikdən sonra
soyuma əmlə gəlir .Məhz buna görə də bəzi məməlilər buxarlanma sahəsini genişləndirmək üçün
dillərini çölə çıxarır .Məsələn itlərdə olduğu kimi.
Fizikadan məlum olan Arximed qanunu hidrostatikanın əsas qanunudur. İlk dəfə Arximed tərəfində
e.ə III əsrdə kəşf olunmuşdur . Qanun belədir : Mayeyə batırılmış cisim onun çıxardığı mayenin
çəkisinə bərabər qüvvə ilə mayedən itələnir. Ördək və qazların suda üzməsi də mhz Arximed qanuna
əsaslanır. Onlar büzdüm hissədə yerləşən vəzi dimdikləri ilə sıxır oradan çıxan maye ilə lələklərini
yağlayır . Bu maddə onları islanmaqdan qoruyur. Nəticədə yumuşaq tüklər arasında qalan hava
Arximed qüvvəsini artırır , buda onları batmağa qoymur.
Bundan başqa “ Enerjinin saxlanması qanunu ” da Fizikanın qanunlarından biridir. Qanuna görə
enerji bir formadan digər formaya çevrilir, itmir, yenidən yaradılmır. Müəllim dəri mövzusunu
keçərkən dəridə yaranan D vitamini haqqında məlumat verir. D vitaminin çatışmazlığı insanda raxit
xəstəliyi yaradır. Bu xəstəlik nəticəsində sümükdə, əzələ və sinir sistemində bir sıra dəyişiklər
müşahidə olunur. D vitamin məhz günəş enerjisinin dəriyə təması nəticəsində dəridə yaranır. Günəş
enerjisinin bir faizdən azını ultrabənövşəyi şular təşil edir. Ultabənövşəyi şüalar dəri vasitəsi ilə
udulur və istilik enerjisinə çevrilir. Bunun nəticəsində hüceyrədə kimyəvi və bioloji proseslər
sürətlənir. Bu da öz növbəsində dəridə olan erqosterin maddəsinə təsir edərək onu D vitaminə çevirir.
Müəllim bunun izahını verərkən enerjinin saxlanması qanunu yada salır və günəş enerjisinin itmədən
orqanizmdə istilik enerjisinə çevrilərək D vitaminin yaranmasına səbəb olduğunu qeyd edir.
Qanın damarlarda hərəkəti hidrodinamika qanuna uyğundur. Qanuna əsasən borularda mayenin
hərəkəti təziq və mayenin hərəkətinə qarşı olan əks müqavimət qüvvəsi ilə müəyyənləşir. Bu da
xüsusi düsturla hesablanır:
P2-P1
Q=
Pr
Burada Q-mayenin həcmi, P1- borunun yuxarı hissəsindəki təziq, P2- Borunun sonunda yarana təziq
, Pr-hidravlik müqavimətdir.
Biologiya dərslərində adı keçən cihazların bir çoxunun iş prinsipi fiziki hadisələrə əsaslanır. Müəllim
bu cihazlar haqqında danışarkən həmin proseslər haqqında da məlumat verməlidir. Məsələn : Ürəyin
biocəryanları elektrokardioqraf cihazı vasitəsi ilə ölçürlər. Bədənin müxtəlifv yerlərinə qoyulan
elektrodlar vasitəsi ilə meydana gələn elektrik dəyişmələri yüksəldilərək qeyd olunur. Bədənin
müxtəlif yerləri arasında potensialar fərqi aşkarlanır, bölgələrə adlar verilir. Hər dəyişik bölgə üçün
elektrokardioqramma əyrisi çəkilir. Bundan başqa təziqi ölçən monometrin , həzm sistemini
öyrənmək üçün radiotelemetriya cihazlarınn iş prinsipi də fiziki proseslərə əsaslanmaqdadır.
Yuxarıda verilənlərdən aydın olur ki, məhz biologiya və fizika bir- birləri ilə sıx sürətdə əlaqədədir.
Bunun nəticəsidir ki ,biofizika kimi böyük elm sahəsi bu iki elmin vəhdətindən yaranmışdır. Biofizika
biologiya və fizikanın ümumi məsələlərini öyrənir. Biofizikanın yaranması Qalvanin və Voltanın adı
ilə bağlıdır. Qalvaninə görə elektrik yalnız canlı orqanizmlərdə , Volyatya görə isə cansız təbiətdə
yaranırdı. Elmin sonrakı inkişafı isə sübut edir ki, elektrik həm canlı orqanizmlərdə həm də cansız
orqanizmlərdə yaranır. İndiki dövürdə məlum olmuşdur ki, sinir lifləri oyanmış vəziyyətdədirsə
orada elektrik enerjisi yaranır , məlumat bir hissədən digər hissəyə məhz bu impulslar nəticəsində
yayılır. Yuxarıda verilənlərdən belə nəticəyə gəlinir ki:
-Biologiya və fizika təbiət fənləri olaraq bir- birləri ilə sıx əlaqədədir.
-Biologiya və fizikanın inteqrasiya etmiş şəkildə öyrədilməsi şagirdlərdə materialist dünyagörüşü
formalaşdırır .
- Canlılarda geden bütün fizioloji proseslərin fiziki proseslərlə anologiyası mövcuddur.
- Fizik qanunauyğunlqların biologiya dərslərinə gətirilməsi tədris prosesinin səmərəliliyini artırır.
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Резюме
Гасанова Вусала Елхан кызы
Использование междисциплинарного общения в преподавании биологии и физики
В этой статье рассматриваются междисциплинарные отношения между биологией и
физикой. Эти две дисциплины тесно связаны друг с другом, потому что они являются
естественными науками. Они также помогают друг другу решать свои проблемы. Для
установления таких отношений могут использоваться разные методы.
Summary
Hasanova Vusale Elxan
The use of interdisciplinary connection in teaching of biology and physics
İn this article, it deals with the interdisciplinary relationship between biology and physics. These
two disciplines are closely related to one another because they are nature sciences. And they receive
help from one another in solving their problems. İt’s possible to use different methods in
establishment of this connection.
Həsənova Şəfiqə Şəmsəddin qızı
AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutu
MÜASİR AZƏRBAYCAN AİLƏSİNDƏ ÜNSİYYƏT BAĞLILIĞI: MİLLİ DƏYƏRLƏR VƏ
MƏNƏVİYYAT
Açar sözlər: ailə, müasir azərbaycan ailəsi, ailənin funksiyaları, müasir cəmiyyət, milli – mənəvi
dəyərlər, mənəviyyat
Ключевые слова: семья, современная aзербайджанская семья, функции семьи,
современное общество, национално – духовные ценности, духовность
Key words: family, modern azerbaijan family, function of family, modern society, national –
spiritual values, spirituality
Hər bir xalqı dünyada tanıdan onun mədəniyyəti ilə yanaşı, milli-mənəvi dəyərləri, adətənənənləridir ki, bu da ölkənin mədəni tərəqqisinin əsas göstəricilərindən hesab olunur. Milli
ideologiya, mənəvi yaddaş, milli tarix, milli mədəniyyət, milli musiqi, dini dəyərlər, milli dil, milli
ədəbiyyat, milli özünüdərk, milli əxlaq, milli ailə sistemi və s. milli və mənəvi olan bütün keyfiyyət
və nailiyyətlər milli - mənəvi dəyərlər sisteminə aiddir. Ailə, milli – mənəvi dəyərlərin qoruyucusu,
genofondumuzun daşıyıcısıdır. Cəmiyyətin, dövlətin inkişafı ailələrin inkişafından xeyli dərəcədə
asılıdır. Güclü və sağlam ailə güclü dövlət deməkdir. Ailə həm sosial mikrosistemdir, həm də öz
vəzifələrinə və funksiyalarına görə faktiki olaraq mikromühit çərçivəsində mikro dövlətdir. Çünki
ailə cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi olan vətəndaşlar yetişdirir, milli – mənəvi dəyərlər sistemini, milli
mentalitetimizi formalaşdırır, sosial münasibətlərin tənzimləyicisi rolunda çıxış edir. “Mentalitet
müəyyən bir xalqın xarakterində, şüur, düşüncə və davranışında, məişətində, adət - ənənəsində öz
əksini tapan,əsasən dəyişməyən,situasiyadan asılı olmayaraq sabit qalan milli xüsusiyyətdir” (2 səh
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25). Milli dəyərlərimizin əsasını ailə dəyərləri təşkil edir və milli – mənəvi dəyərlərimiz ilkin olaraq
hər bir fərdə məhz ailədə aşılanır. Tarixən xalqımızın milli dəyərləri, adət - ənənələri zaman keçdikcə
daha da inkişaf etdirilmiş və bu günümüzə qədər gəlib çatmışdır. Xalqımızın əsrlər boyunca qoruyub
– saxladığı və bu günümüzə qədər yaşadılan zəngin ailə dəyərləri vardır: böyüklərə hörmət, sədaqət,
qarşılıqlı məhəbbət, dürüstlük, fədakarlıq, yardım etmək, səbr göstərmək, güzəştə getmək,
mərhəmətlilik, ləyaqət, məsuliyyət, qarşılıqlı anlayış, qonaqpərvərlik və s.
Uzunömürlü, sağlam bir ailənin mövcud olması və formalaşmasına tərəflər (ər və arvad) arasında
qarşılıqlı sevgi, hörmət məsuliyyət hissi, dünyagörüşü, həyata baxışları, mədəni və təhsil səviyyəsi,
spesifik şərait (yaşayış yeri, sosial sinfi və milli mənsubiyyəti, maddi vəziyyət, ) və s. bu kimi amillər
təsir göstərir. Sosioloji tədqiqatlar göstərir ki, ailə tərbiyəsinin səmərəliliyi onun tərkibindən (bütöv
və yarımçıq olmasından), ailədaxili mənəvi – psixoloji iqlimdən, valideynlərin şəxsi nümunəsi və
nüfuzundan, onların ümumi və pedaqoji mədəniyyətindən, uşaqlarla ünsiyyətin xarakterindən asılıdır.
(3 səh 37). Ailə üzvlərinin bir – birini anlaması, qarşılıqlı məhəbbət və hörmət hissi, səmimiyyət,
uşaqların valideynlərinə hörməti və onların nüfuzunu qorumaları milli mənəviyyatımızın əsasını
təşkil edir.
Ailə bir tərəfdən ailə - cəmiyyət, digər tərəfdən isə ailə - şəxsiyyət qarşılıqlı təsir sistemini özündə
əks etdirməklə bir sıra mühüm funksiyalar yerinə yetirir: (5 səh 76)
1.Reproduktiv (nəsil artırma)
2.Tərbiyəetmə
3.Təsərrüfat – iqtisadi
4.Kommunikativ (ünsiyyət, əlaqə)
Qeyd olunduğu kimi ailənin mühüm funksiyalarından biri də kommunikativ (ünsiyyət)
funksiyadır.
Kommunikativ funksiya – ailə üzvlərinin kütləvi informasiya vasitələri, ədəbiyyat və incəsənətlə
əlaqəsində vasitəçilik, ailə üzvlərinin ətraf mühitlə müxtəlif əlaqələrinə və onu qavramasının
xarakterinə təsiri, ailədaxili ünsiyyətin, boş zamanlarının və istirahətinin təşkilini yerinə yetirir.
Ailədaxili münasibətləri müstəqil olaraq tənzim etməklə, ailə özünün yaşaması və kamil şəxsiyyət
tərbiyə etməsi üçün böyük məsuliyyət daşıyır. Ailə axırıncı instansiyada bir sosial təsisat olaraq çıxış
etməklə, öz üzvlərinin iqtisadi, sosial və fiziki təhlükəsizliyini, azyaşlılara, ahıllara və xəstələrə
qayğını təmin edir, uşaq və gənclərin sosiallaşması üçün şərait yaradır, ən əsası isə öz üzvlərini sevgi,
həmrəylik hissləri ilə birləşdirərək, həyatın çətinliklərini və sevincini bir – biri ilə bölüşmək imkanı
verir ( 4 səh 288).
Bu gün biz İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyalarının inkişaf etdiyi, qloballaşan dünyada,
müasir və multikultural cəmiyyətdə yaşayırıq. Müasir dövrdə müstəqil Azərbaycan Respublikası da
dünya birliyinə inteqrasiya edir ki, bu da təhsilin, mədəniyyətin, düşüncə tərzinin və s. yaxınlığı, bir
ictimai – siyasi, ideoloji quruluşun digərinə təsiri və transformasiyası deməkdir. Transformasiya
insanın, insanlar qrupunun sosial mühitə uyğunlaşmasıdır. Bununla belə, o, həm də geniş mənada
siyasi sistemin, xalqların, ölkələrin bir – birinə uyğunlaşması mənasında da başa düşülür. Beləliklə,
cəmiyyətdə gedən yeniləşmə, ictimai-siyasi, mədəni hadisələrin təbii axarı, insanların yaşayı, həyat
tərzinin dəyişməsi, mürəkkəbləşməsi, cəmiyyətin strukturunda baş verən sosial dəyişikliklər onların
dünyagörüşündə hadisələrə və ailəyə münasibətində yeni çalarların yaranmasına gətirib çıxarır. Bu
yeniləşmə prosesi fonunda milli – mənəvi və dini – mədəni dəyərlərin qorunub möhkəmləndirilməsi,
inkişaf etdirilməsi, yaşadılması məsələləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Müasir azərbaycan ailəsi də
qloballaşan dünyanın və müasir cəmiyyətin tərkib hissəsi olduğundan bu sahədə mühüm rolu vardır.
Qloballaşma, modernləşmə, demokratikləşmə şəraitində yaşayan Azərbaycan cəmiyyəti və müasir
Azərbaycan ailəsi də ailə institutunun transformasiyası və bu dəyişikliyin gətirdiyi bəzi müsbət
cəhətlərlə yanaşı bir sıra problemlərlə üzləşən cəmiyyətlərdən biridir. Bu gün bir millət olaraq hər bir
ailədə milli – mənəvi dəyərlərimizə, ənənələrimizə sadiq, gələcəyə inamla addımlayan fədakar və
əzmli, həmçinin demokratik prinsiplərə sahib, sevgi və ədalət hissləri yüksək olan gənclər
yetişdirmək vacibdir.
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Müasir Azərbaycan tarixinə nəzər saldıqda milli – mənəvi, həmçinin ailə dəyərlərimizin
qorunması və inkişafı etdirilməsi prinsiplərinin banisi kimi Ulu Öndər Heydər Əliyevin rolu
əvəzsizdir: “Biz öz milli mənəvi dəyərlərimizlə fəxr etməliyik. Bizim milli – mənəvi dəyərlərimiz
əsrlər boyu xalqımızın həyatında, yaşayışında formalaşıbdır, xalqımızın fəaliyytində formalaşıbdır.
Milli – mənəvi dəyərləri olmayan millət, həqiqi xalq ola bilməz”.
Azərbaycan ailəsinin yüksək mənəvi - əxlaqi keyfiyyətlərini, milli ailə təfəkkür tərzinin
çoxcəhətli müsbət xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamaq və inkişaf etdirmək bir azərbaycanlı kimi hər
birimizin borcudur.
Ədəbiyyat
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5. Андреева Т.В. Семейная психология. СПб.:Речь, 2004,244с
Резюме
Гасанова Шафига Шамсаддин кызы
У каждой нации есть свои национальные, духовные, материальные ценности и традиции,
известные во всем мире. Современная Азербайджанская семья, как неотъемлемая часть
современного многокультурного общества, воспитывается гражданами, которые являются
хранителями наших национальных и моральных ценностей и движущей силой нашего
общества.
Тезис показывает национальные и моральные ценности азербайджанского народа,
которые передавались из поколения в поколение и продолжают существовать в семье.
Современная азербайджанская семья, живущая в условиях модернизации и демократизации,
является одним из обществ, сталкивающихся с рядом проблем, наряду с трансформацией
института семьи и положительными последствиями этих изменений. Тезис дает рекомендации
относительно того, как справиться с этими проблемами.
Семья как ядро общества выполняет ряд важных функций, которые также анализируются
в тезисе.
Summary
Hasanova Shafiga Shamsaddin
Each nation has its own national, spiritual, material values and traditions, known throughout the
world. The modern Azerbaijani family, as an integral part of a modern multicultural society, is
brought up by citizens who are the guardians of our national and moral values and the driving force
of our society.
The thesis shows the national and moral values of the Azerbaijani people, which were passed
down from generation to generation and continue to exist in the family. A modern Azerbaijani family
living in conditions of modernization and democratization is one of the societies facing a number of
problems, along with the transformation of the family institution and the positive consequences of
these changes. The thesis gives recommendations on how to deal with these problems.
The family as the core of society performs a number of important functions, which are also
analyzed in the thesis.
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Xəlilova Xalidə Oqtay qızı
AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutu
CƏZAÇƏKMƏDƏN AZAD EDİLMİŞ ŞƏXSLƏRİN ADAPTASİYASININ
PSİXOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

SOSİAL-

Açar sözlər: məhkum, cəzaçəkmədən azad olunmuş şəxs, sosial-psixoloji xüsusiyyətlər,
adaptasiya, sosiallaşma
Ключевые слова: осужденный, освобожденный из мест лишения свободы, социальнопсихологические особенности, адаптация, социализация
Key words: convicted, released from prison, socio-psychological characteristics, adaptation,
socialization
Şəxsiyyət ümumi deyil, o hər zaman konkretdir. Lakin, bu konkretlik özündə müəyyən sosial
və fərdi keyfiyyətləri təcəssüm edir. Bu da sosial münasibətlərin əks olunduğu bir cəmiyyətdə baş
verir. Hər bir şəxs yaşadığı və şüurlu fəaliyyət göstərdiyi sosial şəraitin izini daşıyan sosial varlıqdır.
Burada, məhkumun şəxsiyyətinin özünəməxsusluğu, ilk növbədə, onun psixi simasında özünü
göstərir: insanın xarakterində, qabiliyyətində, marağında, mövqelərində, münasibətlərində,
formalaşmasında və fəaliyyətində özünü büruzə verir. Onların inkişafına fərdin həyat fəaliyyətində
cərəyan edən mikrokredit (yaxın və bilavasitə ətraf mühit) böyük təsir göstərir [1, s.201].
Məşhur psixoloq S.L.Rubinstein qeyd etmişdir ki, şəxsiyyətin daxili şərtləri xarici prinsiplər
vasitəsilə fəaliyyət göstərir. Beləliklə, penitensiar psixologiya - məhkumun şəxsiyyəti probleminə
sosial, psixoloji və fiziki birliyi daxil edir [4, s. 198]. Müqəssirin, cinayətkarın, istintaqda olan şəxsin,
günahlandırılanın və məhkumun şəxsiyyətini fərqləndirmək lazımdır. Cinayət prosesinin müxtəlif
mərhələlərində şəxsiyyət yeni ictimai münasibətlərə daxil olur, onun yeni hüquq və vəzifələri yaranır.
Hər mərhələdə şəxsiyyətin motivləri, yönəlişləri fərqli ola bilər. Eyni zamanda çətin ki, onun əsas
xüsusiyyətləri dəyişir: istiqamət, xarakter, emosional-iradi sfera. Lakin inkar etmək olmaz ki, belə
kritik dövrlər onun həyat anlamında və davranışında müəyyən dəyişikliklərə səbəb ola bilər.
A.R.Ratinov məhkum şəxsiyyətinin konsepsiyasına xüsusi bir məzmun verir. O, qeyd etmişdir ki,
məhkum, artıq həmin cinayət törətmiş şəxs deyil, çünki cinayət özü onun psixikasına iz qoyub, o
məhkəmə prosedurunu, islah-əmək koloniyasında bir çox ziddiyyətli təsirlərin sınaqdan keçirmişdir.
Psixologiya nəzəriyyəsində insanların həyat şəraiti ilə bağlı dəqiq ifadə olunmuş mövqe
mövcuddur ki, fərdlərin davranışı və fəaliyyətinin qarşılıqlı əlaqəsi, psixoloji durumu onların
düşdüyü mühitdən asılıdır.
Eyni şərtlərdə cəza çəkən məhkumlar özlərini fərqli olaraq göstərirlər. Bu, əsasən, ilk növbədə,
cəzaçəkmə müəssisəsinə daxil olan məhkumların fərdi həyat təcrübəsi, psixoloji xüsusiyyətlər və
keyfiyyətlərə malik olması ilə bağlıdır. Məhkumun şəxsiyyətinin quruluşunu üç komponent təşkil
edir: bioloji, psixoloji və sosial. Bioloji quruluş insanın müxtəlif təbii xüsusiyyətlərini əhatə edir [3,
s. 237].
Şəxsiyyətin psixoloji quruluşu - sosial cəhətdən əhəmiyyətli fəaliyyət növlərini və ünsiyyətini
müəyyən edən zehni xüsusiyyətlərin və keyfiyyətin məcmusudur. Bura yaş, cins, somatik,
neyrodinamik və s. daxildir. Şəxsiyyətin psixoloji strukturu fəaliyyətin və ünsiyyətin sosial
əhəmiyyətli formalarını müəyyən edən psixi xüsusiyyətlərin və keyfiyyətlərin məcmusudur. Bu isə
bir neçə alt sistemdən ibarətdir: şəxsiyyətin dəyərlər; individin əsas həyat funksiyaları; sosial struktur.
Sosial status xüsusi sosial qrup və sosial-demoqrafik məlumatlarla müəyyən edilir. Sosial rollar
şərti olaraq bir tərəfdən sosial statusla, digər tərəfdən isə şəxsiyyətin fərdi psixofiziki xüsusiyyətlər
ilə reallaşdırıla bilər. Əgər sosial status dedikdə peşəyə, sosial-iqtisadi vəziyyətə, mənşəyinə, ailə
vəziyyətinə uyğun olaraq şəxsiyyətin tutduğu nisbi mövqe başa düşülürsə, ondan məhrum etmə isə
şəxsiyyətin həyatının müxtəlif sahələrində cəmiyyətin sosial strukturunda yerini itirmək deməkdir.
Məhkumun şəxsiyyətinin sosial-psixoloji xüsusiyyətləri azad edildikdən sonra da özünü
göstərir: məhkumların dəyər-normativ yönümləri qəbul edilənlərə ziddir; bir çox məhkumlar gözləmə
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mövqeyi tuturlar; neytrallığı saxlamaq cəhdləri nəticəsində fəallıq azalır, islah müəssisələrində nüfuz
uğrunda mübarizədə təcavüzkarlıq və qəzəb yaranır, adaptasiya mexanizmi zəifləyir və ya dağılır, bu
zaman şəxsiyyətdə patoloji dəyişikliklər baş verir [2, s. 271].
Bir sira ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da penitensiar sistemin əsas məqsədi məhkumların
düzgün yola gəlməsi və yeni baş verə biləcək cinayətlərin qarşısının alınmasıdır. Bunun üçün bir sira
qanun və tədbirlər qanunvericilikdə öz əksini tapır. Burada əsas məqsəd məhkum cəza müddətini
çəkdikdən sonra cəmiyyətə, normal həyata qayıtdıqda qanunvericiliyə tabe olmağa və özünü təmin
etməyə hazır olmasıdır. Lakin azadlıqdan məhrum olma yerlərində uzun müddət fiziki təcrid, qanun
pozmağa meyli şəxslərdə qəzəb və psixi tarazsızlıq yaradır. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, məhrum etmə
müddəti nə qədər çox olursa, yeni mühitə azadlığa adaptasiya bu o, qədər ağır və çətin olur. Məhkum
olunmuş şəxslər azad olduqdan sonra onların yeni mühitə adaptasiyasında bir çox çətinliklər və
maneələrlə olur. Çünki, məhkum - həyati dəyərləri dəyişmiş, cəmiyyətin xüsusi diqqətini tələb edən qeyrisosial yönümlü insanlardır, çünki onlar bir çox hallarda azadlığa çıxandan sonra belə əvvəlki tək qanuna
riayət etməyə və sosial baxımdan xoş rəftara köklənmə bilərlər. Azadlığa çıxmış məhkumun əhatəsində
müxtəlif və çətin həll olunan problemlər: şəxsi sənədlərin bərpası, ailə münasibətlərinin, yaşayış yerinin
və sosial-maddi çətinliklərin, iş tapma və s. məhsuldar sosial əlaqələrin bərpası durur. Bütün bu kimi
problemlər onun yenidən tam şəkildə resosializasiyasını çətinləşdirərək onu yenidən cinayət törətməyə
sövq edir. Bir sira tədqiqatlar göstərir ki, residiv cinayətlərin artmasına səbəb, əvvəllər məhkum olunmuş
şəxslərin dəyişmiş həyat şəraitinə sosial-psixoloji adaptasiyasından bilavasitə asılıdır.
Cəzaçəkmədən azad olmuş şəxslərin sosial mühitə uğurlu adaptasiyasının psixoloji qanunauyğunluqlarının dərk olunmasına və şəxsin sosiallaşmasına mürəkkəb adaptasiya kontekstində baxılmalıdır. Bura yeni rolların mənimsənilməsi və motivasiya tələbatlı sosial dəyərli sahənin formalaşdırlıması, daha sonra “Mən” konsepsiayasının yenidən qurulması, həyati münasibətlər modelinin
transformasiyası və son olaraq, əmək motivasiyasnın formalaşması və real işədüzəlmə imkanlarının
axtarışı daxildir.
Ədəbiyyat
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Резюме
Халилова Халида Октай кызы
Социально-психологические особенности адаптации освобожденных
В исследовании были проанализированы период освобождения осужденных и их адаптация к новым изменяющим жизнь условиям, а также, социально-психологические характеристики и факторы, влияющие на процесс адаптации, способы и обстоятельства социализации.
Summary
Khalilova Khalida Oktay
Socio-psychological characteristics of adaptation of the released persons
The study analyses the period of release of convicts and their adaptation to new life-changing
conditions. The simple structural analysis of activity is carried out, as well as socio-psychological
characteristics and factors affecting the adaptation process, ways and circumstances of socialization
learned.
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Xəlilova Xatirə Süleyman qızı
Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu
V SİNİFDƏ ƏDƏBİYYAT DƏRSLƏRİNDƏ OXU BACARIĞININ
FORMALAŞDIRILMASI
Açar sözlər: fənn standartı, bacarıq, fəaliyyət, mütaliə, nitq , oxu
Ключевые слова: стандарт предмета, способность, деятельность, чтение, описание,
речь
Key words: subject standards, skills, activity, reading , speech
Zamanından və yerindən asılı olmayaraq aydın şəkildə özünü ifadə edə bilən, yaradıcı və tənqidi
düşünə bilən, bu düşüncəni həm yazılı həm də şifahi formada çatdıra bilən şəxslər yetişdirmək üçün
ədəbiyyatın üzərinə böyük vəzifələr düşür. Ümumtəhsil məktəblərində yetişən hər bir gənc
sadaladığımız bu bacarıqlara az ya çox dərəcədə nail olmalıdır. Yalnız verilmiş əsərləri oxuyub
məzmununu mənimsəməklə və obrazları ayırd etməklə bunlara nail olmaq mümkün deyil. Dünənki
bacarıq bu gün köməyə gəlmir. Hər dövrün öz tələbi var və bacarıqlar dəyişkəndir. Dəyişən, yeniləşən
informasiya dövrümüzdə bizdən yeni bacarıqlar tələb olunur. Bu bacarıqları formalaşdırıb səriştəyə
çevirmək üçün dərsliklərimiz yenilənir, yeni tipli tapşırıqlar əlavə olunur. Bu günün şagirdinin
diqqətini cəlb eləmək o qədər də asan deyil. Müəllimin özündə daima dəyişən, yenilənən bacarıqlar
olmalıdır ki, şagirdə yol göstərə bilsin.
Ümumtəhsil məktəblərinin V-XI siniflərində tədris olunan fənlər içərisində ədəbiyyat mühüm
yer tutur. Uşaqların təxəyyül və təfəkkürünü inkişaf etdirən çalışmalar üzərində aparılan işlər, həyatla
əlaqəni möhkəmləndirən əsərlərin təbliği,şifahi və yazılı nitqin inkişafı, ilkin insani sifətlərin
aşılanması, sərbəst fikir söyləməyi bacarmaq kimi səriştələri formalaşdıran tapşırıqlar 5- ci sinif
dərsliyində öz əksini müəyyən qədər tapmışdır. Məhz bu sinif dərsliyi ədəbiyyatımızı öyrənmək üçün
xəritə rolunu oynayır. Burada təməli qoyulan bacarıqlar növbəti siniflərdə inkişaf etdirilir.
Beşinci sinif dərsliyində verilən tapşırıqlar əsasən şagirdlərin oxu və oxuduğu mətni anladığını
nümayiş etdirən tapşırıqlar üzərində qurulmuşdur. Dərslikdə “ Əsəri oxuyun ( bunu fərdi səssiz oxu,
səsli oxunun dinlənilməsi və s. şəkildə yerinə yetirə bilərsiniz) sonra parta yoldaşınızla aşağıdakı
suallara cavab hazırlayın- tipli tapşırıq var. Tapşırıq müvafiq olaraq dərsliyin 15, 21, 30, 39, 46, 50,
62, 72,79, 97, 117, 124, 143, 146-cı səhifələrində verilmişdir. Bu tapşırığa çox yaxın olan ( demək olar ki,
eyni anlama gələn) - “ Əsəri oxuyun ( bunu fərqli şəkildə yerinə yetirə bilərsiniz), sonra parta yoldaşınızla
birlikdə mətnkənarı suallara cavab hazırlayın”- tipli çalışma isə müvafiq olaraq dərsliyin 87, 104, 113, 138ci səhifələrində verilmişdir. Doğrudur, tapşırıq şagirdlərdə oxu və anlama vərdişlərini inkişaf etdirməyə
hesablanmışdır. Zənnimizcə, dərslikdəki mövzularda digər tapşırıqlar da vardır ki, suallara cavab verməyə
xidmət edir. “ Parta yoldaşınızla birlikdə əsərin məzmununa aid üçdən az olmayaraq sual və onlara cavab
yazın”- başlıqlı çalışma (səh. 15, 21, 39, 50, 54, 113, 117, 125 ) və - “Kiçik qruplara birləşib, hazırladığınız
da daxil olmaqla bütün sualların cavabını dəqiqləşdirin”- tipli çalışma (səh.15, 21, 30, 50, 54, 62, 73, 80, 86,
97, 104, 113, 117, 125, 138 ) verilmişdir. Təxminən təkrar xarakteri daşıyan çalışmaların həlli həm vaxt
aparır, həm də müasir şagirdin tez yorulmasına gətirib çıxarır.
Belə olan halda mövzuya aid ilk tapşırığın yalnız oxu vərdişlərinin inkişafına yönəlməsi daha
məqəsədəuyğun olardı. Beləliklə, həm şagirdlərin yüklənməsinin qarşısı alınmış olar, həm də
ədəbiyyat fənninin 1- ci məzmun xətti olan “Ədəbiyyat və həyat həqiqətləri” məzmun xəttinin 1.1.2.
Heca vəznli şeirləri, sadə süjetli bədii nümunələri (əfsanə, nağıl, təmsil, hekayə) hadisələrin
məzmununa uyğun ifadəli oxuyur. (1, səh.14) – alt standartı daha asan reallaşmış olar.
Gəldiyimiz qənaətə görə ədəbi əsərlərin mənimsənilməsi onların məzmununun düzgün
qavranılmasından başlayır. Düzgün qavranılmanı isə mətni oxu qaydalarına riayət etməklə oxumaq
təmin edir.
Doğrudur, ibtidai siniflərdə oxu bacarıqlarının əsası qoyulmuşdur. Amma, ədəbiyyat fənni 5-ci
sinifdən tədris olunmağa başladığı üçün bu bacarığın nə dərəcədə formalaşdırıldığına xüsusi diqqət
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yetirilməlidir. Müşahidələrimiz göstərir ki, şagirdlər sinifdə səsli oxu vasitəsilə dinləmədikləri mətnin
məzmununu danışmaqda və təhlilini aparmaqda çətinlik çəkirlər.
Bəzən oxunun pozulması ilə 1.1.4. Şifahi və yazılı ədəbiyyat nümunələrini (əfsanə, nağıl,
təmsil, hekayə) janrlarına görə fərqləndirir. (1, səh.14) – standartını da reallaşdırmaq çətinlik
yaradır yaxud, əlavə vaxt tələb edir.
Oxunun düzgün aparılmadığı halda həm də ümumi təhsil səviyyəsində məzmun xətləri üzrə təlim
nəticəsi olan- ( bədii nümunələri ideya-məzmununa uyğun ifadəli oxuyur)- əldə olunmamış qalır.
Verilmiş mətnlərin ( şeir, nağıl, hekayə, təmsil, əfsanə və s.) düzgün oxusunu təmin etməklə
onların məzmunundan irəli gələn məna çalarlarını aydınlaşdırmış olarıq, mətni bədii və emosional
cəhətdən daha tez təhlil edərik.
Ədəbiyyat
1. Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün Ədəbiyyat fənni üzrə təhsil
proqramı (kurikulumu) (V-XI siniflər), Bakı, 2012
2. Əliyev S., Həsənov B., Səfərova Ə., Quliyev Ə. Ədəbiyyat. Ümumtəhsil mətəblərinin 5-ci
sinfi üçün dərslik. Bakı: “Bakınəşr” 2016
3. Həsənli B., Hüseynoğlu S., Səfərova Ə., Quliyev Ə. Ədəbiyyat. Müəllim üçün
metodik vəsait. V sinif. Bakı. 2012
Резюме
Халилова Хатира Сулейман кызы
Формирование навыков чтения на уроках литературы в V классе
В общеобразоваельных школах улучшение навыков чтения является основной способностью.
Для наилучшего освоения художественной литературы необходимо правильно
организовать чтение. В начальных классах чтение вслух дает поожительные результаты,
помогает реализовать стандарты и получить прогресс в хорошем и четкам чтение.
Summary
Khalilova Khatira Suleyman
The formation of reading skills in literature lessons in V class
The development of reading habits in secondary schools is among main skills.Reading must be
organized well to master the artistic skills. The organization of audio reading in lower grades (V-VI) gives
satisfactory results and facilitates the implementation of the learning outcomes required in the classroom.
Xələfov Anar Vahid oğlu
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
AZƏRBAYCAN MƏKTƏBLƏRİNDƏ ŞAGİRDYÖNÜMLÜ TƏHSİLİN TƏTBİQİNƏ
MANE OLAN AMİLLƏR
Açar Sözlər: şagirdyönümlü təhsil, fənlərin tədrisində müasir yanaşma, inklüziv pedaqogikanın
metodları, müəllimyönümlü təhsil
Key words: learner-centered education, modern approach on the educational instruction,
methods of inclusive pedagogy, teacher-centered education
Ключевые слова: обучение, центрированное на ученике, современные подходы в
преподавании школьных предметов, методы инклюзивной педагогики, обучение,
центрированное на учителе
Bu gün bir çox təlim nəzəriyyələrinə əsasən uşaqların necə öyrəndiklərini, onlar üçün, biliklərin
mənimsənilməsi yollarının müxtəlif olmasını daha yaxşı anlayırıq. Sosiokutlural və konstruktivizm
nəzəriyyələri isbat edir ki, şagird həmyaşıdları və müəllimləri ilə bərabər hüquqlu, müsbət qarşılıqlı
münasibətdə və təlim prosesində fəal olduqda şagird öz potensialını reallaşdırır. Şagirdin dərsin
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planlaşdırılması, təşkili və keçirilməsinə dair müəllimlə bərabər hüquqlara və öhdəliklərə malik
olması özü-özlüyündə müəllimin dərs keçmə üslübünün yeni müstəviyə, şagirdyönümlü təhsilə
keçirməsinə xidmət edir (Rogers 1983).Şagirdyönümlü təhsil şəxsin müstəqil öyrənmə və qərar
vermə bacarıqlarına yiyələnməyə sövq edir (Young, və başqaları 2007). Məktəblərdə şagirdyönümlü
təhsilin tətbiqinin tərəfdarlarından olan Liz Glowa, Jim Goodell (2016) öz tədqiqatlarının nəticəsi
olaraq iddia edirlər ki, şagirdyönümlü təhsil şagirdlərin təlim tərbiyyə prosesində müvəffəqiyyət
qazanmasına şərait yaradır.
Şagirdyöünmlü təhsil şagirdlərə təlim tərbiyyə prosesində aparıcı rol verməklə, onların müxtəlif
ehtiyaclarının olduğunu qəbul edir və tədris prosesi həmin ehtiyacların qarşılanmasına şərait yaradır.
Bu səbəbdən müasir pedaqogikada inklüziv təhsilin tətbiq olunduğu məktəblərdə şagirdyönümlü
təhsilin istifadə olunması vacib amillərdən hesab edilir. Hazırda “2018–2024-cü illərdə Azərbaycan
Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Proqramı” Təhsil Nazirliyi tərəfindən icra olunur. Xüsusi təhsil ehtiyacı olan uşaqların ümumtəhsil
məktəblərində inklüziv təhsilə cəlb olunmaları üçün müxtəlif layihələr tətbiq olunur və tədqiqatlar
həyata keçirilir. Bu tədqiqat Azərbaycan məktəblərində dərsin şagirdyönümlü yaxud ənənəvi
müəllimyönümlü üslubda keçirilməsinin müəyyənləşdirilməsi, şagirdyönümlü təhsilin inkişafına
mane olan amillərin aşkar olunması məqsədi ilə keçirilmişdir.
Tədqiqat Bakı şəhərinin mərkəzi rayonlarında yerləşən Ankara liseyi, Elitar gimnaziya və 45
nömrəli tam orta məktəb və şəhər mərkəzindən nisbətən uzaq məsafədə yerləşən 95 və 118 nömrəli
tam orta məktəblərdə aparılmışdır. Tədqiqatın birinci mərhələsində həmin təhsil müəssisələrinin 244
nəfər müəllimləri ilə Türkiyyənin Düzcə Universitetinin mütəxəssisləri Zeyneb Boyaci, və başqaları
(2017) tərəfindən hazırlanmış “təlim alma şkalası” sorğu anketi tətbiq edilərək sorğu keçirilmişdir.
Sorğunun nəticələrinə görə “təlim alma şkalası”nın 5 səviyyəli qiymətləndirmə meyarları üzrə
tədqiqat keçirilən təhsil müəssisələrinin müəllimləri “yüksək şagirdyönümlü təhsil təcrübəsi”nin
dördüncü səviyyəsi üzrə nəticə göstərmişdilər.
Tədqiqatın ikinci mərhələsində sorğuda iştirak etmiş təhsil müəssisələrinin hər birində on iki
müəllimdən ibarət beş fokus qrupda müzakirələr keçirilmiş və birinci mərhələdəki sorğu suallarına
verilən cavabları onların necə başa düşdükləri dəqiqləşdirilmişdir. Müzakirələrin nəticəsində,
müəllimlər tərəfindən şagirdyönümlü təhsilin tətbiq edilməsi tezliyi və əhatəsi, həmçinin bu üslübda
dərsin təşkilinə mane olan səbəblər də müəyyən olunmuşdur.
Müəllimlər özünüqiymətləndirmədə şagirdyönümlü təhsil üzrə təcrübələrinin yüksək olduğunu
qeyd etmələrinə baxmayaraq, qrup müzakirələri zamanı məktəblərdə müəllimyönümlü təhsilin
üstünlük təşkil etdiyi müəyyənləşdirildi. Belə ki, müzakirələrdə müəllimlər tərəfindən şagirdyönümlü
təhsilin uşaqların inkişafı üçün faydalı hesab edildiyi, həmçinin bu üslübda təhsilin təşkilinin metod
və strategiyları ilə qismən tanış olduqları və bəzən öz dərslərində tətbiq etdikləri müəyyənləşdirildi.
Bununla yanaşı müəllimlər dərslərini adətən ənənəvi müəllimyönümlü üslubda keçirdiklərini də inkar
etmədilər. Eyni zamanda müzakirələrin nəticəsində aydın oldu ki, məktəblərdə müəllimyönümlü
təhsili təşviq edən və şagirdyönümlü təhsilin inkişafına mane olan bir sıra məktəbdaxili və kənar
amillər mövcuddur. Uzun illər ərzində tətbiq olunan ənənəvi müəllimyöünümlü təhsil sistemində
yuxarıda qeyd olunan formada “məktəb mədəniyyətini” formalaşdırıb. Beləliklə müəllimyönümlü
təhsil üzərində qurulmuş “məktəb mədəniyyəti” yalnız müəllimin səriştəsi yaxud dərs keçmə üslubu
ilə tənzimlənmir. Tədqiqatın nəticəsi olaraq məktəbdə müəllimyöünmlü “məktəb mədəniyyəti”ni
qoruyub saxlayan və bununla da şagirdyönümlü təhsilin inkişafına mane olan amillər
müəyyənləşdirilmişdir: 1.Müəllimlərin şagirdyönümlü təhsil üzrə səriştəsinin aşağı olması.
Müəllimlər əminliklə qeyd edirlər ki, bəzi fənlərin tədrisi zamanı şagirdyönümlü təhsili təşkil
edilməsi mümkün deyil. Misal olaraq, texnalogiya, həyat bilgisi, bilogiya, fizika kimi fənlərin
tədrisinin şagirdyönümlü təşkilinin mümkün olduğunu lakin, riyaziyat, kimya, ana dili kimi fənlər
üzrə dərslərin yalnız müəllimyönümlü təşkili mümkün olduğunu fokus qrup iştirakçıları qeyd
edirdilər.Müzakirələrdə dəqiq elmlərin tədrisində şagiryönümlü təhsilin təşkilinə dair müəllimlərin
bacarıqların aşağı olması əsas gözəçarpan məsələlərdən biri idi. 2 Tədris olunan fənlərin mövzu-saat
nisbəti müəllim tərəfindən deyil, təhsili idarə etmə orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilməsi,Fənlər üzrə
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tədris planı Təhsil Nazirliyi tərəfindən hər tədris ilinin əvvəlində təsdiq edilir. Mövzular üzrə saatlar
isə yerli təhsili idarə etmə orqanları tərəfindən bölünür (dərskliklərə əsasən) təsdiqlənərək məktəblərə
göndərilir. Müəllimlər bir çox tədris olunan mövzular arasında saat nisbətinin düzgün
müəyyənləşdirilmədiyinin şahidi olurlar.3 Sinifdə şagirdlərin sayının çox olduğu halda sinif
otaqlarının kicik olması.Məktəblərdə tədris prosesində şagirdyönümlü təlimin əsas amillərdindən
olan şagirdlərarasıkorporativ münasibəti formalaşdıran qrup işləri keçirilmir. Sinifdə şagirdlərin çox
olması dərslərdə qrup işlərininin keçirilməsinə imkan vermir. 78% siniflərdə şagirdlərin sayı 30
nəfərdən artıq olduğu halda sinif otaqlarının ölçüsü 24 m 2 – 30 m2 təşkil edir. Azərbaycan
Respublikasının təhsil qanunvericiliyinə əsasən sinifdə 1 şagird üçün 2.5 – 3.0 m2 sahə ilə hesablanır.
Beləliklə məktəblərdə mövcud sinif otaqları dövlət normativinə əsasən 10 – 12 uşaq uçün nəzərdə
tutulmuşdur.4Sinifdə səs-küyün olmasının müəllim haqqında mənfi rəyin yaradılmasına xidmət
etməsi.Fəal təlim metodlarının tətbiq edildikdə uşaqlarda canlanma olur və bu da sinifdə səs-küyün
yaranmasına səbəb olur. Sinifdə səs-küy olması, müəllimin sinfin idarə olunmasında çətinliyinin və
səriştəsinin az olmasının göstəricisi kimi məktəblərdə qəbul edilir. Müəllimlər sinifdə sakitçiliyin
qorunub saxlanması tələb olunan yerdə, səs-küy yaradacaq fəal təlim metodlarının istifadəsindən
qaçınırlar. 5Dərsdə təlim resurslarından istifadə olunmasında çətinliklər. Baxmayaraq ki, fənlərin
tədrisi üçün mövzular üzrə təlim resurslarının seçimində müəllim müstəqildir, lakin məktəblər dövlət
tərəfindən məktəblərin təmin olunduğu dərsliyi əsas vəsait kimi istifadə etdiklərini bildirdilər.
Səbəblərdən biri ali təhsil müəssisələrinə qəbulda istifadə olunan test suallarının dərsliklərdən
götürülməsidirsə digər səbəblər kimi məktəbin başqa resurslardan məlumatın əldə etmək imkanının
olmaması, (printer, kompyuter, kitabxana və s.) müəllimin boş vaxtının olmaması və şagirdlərin
təhsilə həvəsinin aşağı olması müəllimlər tərəfindən qeyd edilmişdir. Bu kimi səbəblər müəllimlərə,
dərsin uşaqların ehtiyacına, özlərinin dərs keçmə üslubuna uyğunlaşdırılması, əlavə resursların və
məlumatların istifadəsinə imkan vermir və yalnız dərsliyin əsas vəsait olaraq tətbiq edilməsini ən
doğrü və təhlükəsiz seçim kimi dəyərləndirməsinə müəllimləri sövq edir.
Tədqiqat keçirilən məktəblərdə kimya üzrə laborator eksperementlərin keçirilməsi üçün kimyəvi
maddələr yoxdur. Kimyəvi maddələrin saxlanması üçün laboratoriyada rəflər yoxdur, botanika
fənninin tədrisi üçün vacib olan mikroskoplar hər məktəbdə yoxdur.
Məktəblərdə əyani vəsaitlərin saxlanması üçün yer ayrılnmamışdır. Siniflərin hər birinin
informasiya kommunikasiya texnalogiyaları (kompyuter, proyektor, elektron lövhə və sairə) ilə təhciz
olunmaması dərslərin maraqlı və fəal keçirilməsində mane olan amillərdəndir.
Tədqitat keçirilən məktəblərdə biologiya və fizika kabinetindən başqa fənn kabinetləri əsasən
mövcud deyil. Otaqlar siniflər üzrə bölünür müəllimlər dərsi həmin siniflərdə keçirlər. Bu vəziyyətdə
fənnlərin tədrisində istifadə olunması vacib olan əyani vəsaitlərin təlim materiallarının dərsdə
istifadəsi çətinləşir.
Müəllimlər dərsləri fənnlər üzrə kabinetdə yox siniflərin otaqlarında keçdiyindən dərslərin
qruplarda keçirilməsi üçün sinifin hazırlanmasına vaxt tələb olunduğunu, növbəti müəllim sinfə
girəndə sinifin qrup şəklində qurulduğunu görüb, onu ənənəvi formaya salmasına vaxt tələb olduğunu
söyləyir.
Azərbaycanda bir çox inkişaf etmiş ölkələrdəki kimi, ümumtəhsil məktəblərində müəllimlər eyni
mövzunu həmyaşıd qruplarda və yaxın inkişaf səviyyəsinə malik uşaqlara tədris edirlər. Tədrisin
təşkilində “birindən-çoxuna” prinsipinin tətbiq edilməsi, siniflərin şagirdlərin təqvim yaşlarına görə
komplektləşdirilməsi, dərslərin keçirilməsinə ümumi vaxt çərçivəsinin təyin edilməsi, məktəbin
şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almasına maneə yaradır. Artıq isbat olmuş faktdır ki,
uşaqların fərqli öyrənmə çevikliyi, müxtəlif sahələrdə fərqli qabiliyyətləri vardır, onlar fərqli
təcrübəyə və biliklərə malikdirlər. Beləliklə ənənəvi “məktəb mədəniyyəti” hara ki, daxildir təhsil
qanunvericiliyi, dərsdə istifadə olunan pedaqoji metodika, mətkəb infrastrukturu, maddi-texniki baza
və müəllimin səriştəsi yenilənərək şagirdyönümlü təhsil formatına uyğunlaşdırılmalıdır. Hazırda hər
hansı bir məktəbdə müəllim dərsi şagirdyönümlü üslübda keçmə səriştəsinə malik olsa belə mövcud
“məktəb mədəniyyəti” dərsin şagirdyönümlü keçirilməsinə müəllimə imkan verməyəcəyi tədqiqatın
nəticəsi olaraq aydın olur.
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Резюме
Халафов Анар Вахид оглы
Одна из приоритетных целей Азербайджанского Государства является вовлечение детей
со специальными образовательными нуждами в инклюзивное образование. Данное
исследование, под названием «Факторы, мешающие внедрению центрированного на ученике
обучения, в Азербайджанских школах» проведенное Анаром Халафовым подчеркивает,
важность применения центрированного на ученике обучения, для развития инклюзивного
образования в стране. Как результат исследования, автор указывает что, причиной успешного
применения обучения, центрированного на ученике в школах является не только
некомпетентность и повышение квалификации учителей. Что бы добиться эффективного
результата на уроках должны быть созданы все условия для обучения. Причиной
противостоящей изменению стиля преподавания учителей от обучения, центрированного на
учителе к обучение центрированного на ученике в классах автор определяет термином
«школьная культура». В статье читателям излагается классификация факторов формирующих
«школьную культуру» в современной общеобразовательной школе в Азербайджане.
Summary
Khalilov Anar Vahid
To involve children with Special Educational needs to inclusive education in public school is one
of the main priority of the State of Azerbaijan Republic. Current research conducted by Anar
Khalafov «barriers for implementation of the student-centered education in Azerbaijan public
schools» emphasizes the importance of using student-centered education for the development of
inclusive education in country. As a result of the study, author points out the reason for teaching
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classes in the teacher-centered education style not only because of the lack of competence of teachers,
therefore only by improving the qualifications of teachers, it is impossible to develop student-centered
education in schools. Furthermore, the article points out “school culture” as a factor opposing the
change in the teaching style of teachers from teacher-centered education to learner-centered
education. The article describes the classification of factors forming the "school culture" in a modern
public school in Azerbaijan.
İbrahimova Nərmin İslam qızı
Bakı Mühəndislik Universiteti
TƏLİMİN TƏŞKİLİ FORMALARININ OPTİMALLAŞDIRILMASI
Açar sözlər: optimallaşdırma, təlimin təşkili formaları
Ключевые слoва: оптимизация, формы обучения
Key words: optimization, teaching-learning process
Təlimin təşkili formalarının optimallaşdırılması dedikdə, müəllimin təlim prosesində şagirdlərin
bilik və bacarıqlarının ən yüksək səviyyədə inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə istifadə etdiyi üsullar başa
düşülür. Optimallaşdırma (optimum - ən yaxşı) mümkün olan variantlardan ən yaxşısını seçib
götürmək prosesidir. Pedaqoji sistem kimi mürəkkəb, dinamik, çoxplanlı sistemdə təlim, təhsiltərbiyə prosesinin qurulmasının, gedişinin və təşkilinin, orada məqsədlərə nail olmağın minlərlə
mümkün variantları mövcuddur. Konkret şəraitdə onlardan ancaq biri ən yaxşı ola bilər. Onu axtarıb
tapmaq optimallaşdırmanın başlıca vəzifəsidir. (2, səh.110)
Təlimin təşkili prosesində optimallaşdırılmanın metodoloji əsasını sistemli yanaşma təşkil edir.
Pedaqoji ədəbiyyatda təlim-tərbiyə prosesinin optimallaşdırılmasını şərti olaraq iki qrupa ayırmaq
mümkündür: Birinci qrupa müəllimin təlim prosesi zamanı pedaqoji ustalığı və hazırlıq səviyyəsi
daxildir. Buraya aşağıdakılar aid edilir:
Müəllimin öz imkanlarını obyektiv qiymətləndirmə bacarığı, müəllimin özünü inkişafetdirməsi,
qabaqcıl müəllimlərin təcrübələrinin tədqiq edilməsi, şagirdlərin təlim-tərbiyəsi və inkişafında
maksimum mümkün olan nəticələrin əldə edilməsi daxildir. İkinci qrupda sinif-dərs sistemində təlim
prosesinin bilavasitə optimallaşdırılması əsas şərt hesab olunur. Buraya müvafiq təlim metodunun
seçilməsi, şagirdlərin psixoloji rahatlığı, dərs prosesində effektiv motivasiya üsullarının istifadə
olunması, müəllimlər tərəfindən sanitar-gigiyenik normalara riayət edilməsinə nəzarət, şagirdlərin
yaş xüsusiyyətlərinə müvafiq sinif və ev işinə ayrılan vaxt normalarının gözlənilməsi daxildir.
Təlimin təşkili formalarının optimallaşdırılması prosesində əsasən beş meyar müəyyənləşdirilir:
- Birinci meyara təhsil, tərbiyə proseslərinə kompleks yanaşma, şagirdlərin bilik, bacarıqlarına
uyğun təlim prosesinin təşkil olunması daxildir.
- Dərs materiallarının keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsi ikinci əsas meyar olaraq təyin edilir.
Bu, əsasən, təlim prosesinə başlamazdan əvvəl dərs materiallarının pedaqoqlar tərəfindən
qiymətləndirilməsi, onların ən optimal üsul və vasitlərlə şagirdlərə oyrədilməsi, xüsusilə vacib hesab
olunan məlumatların şagirdlərə ötürülməsi və maraq yaradilması ilə müəyyən edilir.
- Üçüncü meyar düzgün təlim metodlarının seçilməsidir. Optimal təlim metodunundan istifadə
edə bilmək bacarığı müəllimə bu və ya digər hallarda hansı metodun daha effektiv olması ilə əlaqədar
suallara cavab tapmağa kömək edir.
- Dördüncü meyar ev tapşırıqlarının həcminin və çətinlik dərəcəsinin əsas götürülməsidir. Bu
zaman müəllim ev tapşırıqlarının miqdarını müəyyən etməyə, onu həll etməyə sərf olunacaq vaxtı
təyin etmə qabiliyyətinə, şagirdlərə ev tapşırıqlarını müstəqil həll edə bilmə bacarığının aşılanmasına,
onlarda ev tapşırıqlarına olan marağın artırılmasına müvəffəq olmalıdır.
- Sonuncu meyara təlim prosesinə sistemli yanaşmaq üçün bütövlükdə təlim – tərbiyə
prosesinin həyata keçirilməsi nəticəsində tədqiq edilən nəticələr daxildir. (1, səh. 58 - 64 )
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Təlimin təşkilin effektiv olması üçün vacib hesab olunan asas amillərdən biri də, müəllimin
qitmətləndirmə meyarına malik olmasıdır. Bu amillərə şagirdin əldə etdiyi bilik və bacarıqlar,
nailiyyətlər, təlim, tərbiyə və inkişafa sərf olunan vaxt daxildir. Həmçinin, təlimin təşkili formalarının
optimalaşdırılmasında üç əsas amilin vəhdəti əsas götürülür: müəllimin ozünü təhlil və müşahidə
etməsi, “kənar” müşahidəçi (digər müəllimlər tərəfindən aparılan müşahidə prosesi) tərəfindən
aparılan təhlil və şagirdlər tərəfindən dərsdə, dərsdənkənar məşğələlərin effektivlyini, çətinlik
dərəcisini müəyyən etməsi. Bütün bu sadalalan amillər arasında ümümilləşdirmə apararaq qeyd
etmək olar ki, optimallaşdırma prosesində iki istiqamət mövcuddur: nəzəri aspekt və praktiki aspekt.
Nəzəri aspekt dedikdə, “optimallaşdırma” anlayışının sinonim variantları hesaba alma,
müqayisə, tutuşdurma hesab olunur.
Praktiki aspektdə “optimallaşdırma” pedaqoji sistemin innovasiyası, yenidən təşkili və
qurulması, qarşıya qoyulmuş vəzifələri həll etmək üçün onun ən yaxşı vəziyyətə gətirilməsi kimi başa
düşülür. (2, səh 110)
Müasir dövrdə təimin təşkili formalarının optimallaşdırılması dedikdə informasiya
texnologiyalarının, elmi texniki tərəqqinin təlim prosesinə uyğunlaşdırılması və bunun nəticəsində
şagirdlərin əqli və mənəvi inkişafında baş verən inkişaf dinamikası başa düşülür. (3, səh2) Müasir
dövrdə üstün tutulan interaktiv təlim metodlarının tətbiqi şagirdlərin müstəqil fikir irəli sürmə
qabiliyyətinə müsbət təsir edərək onların istər əqli, istər mənəvi inkişafına müsbət zəmin yaradır.
Bununla yanaşı, ənənəvi təlim metodundan fərqli olaraq, müasir təlim metodları müəllimin şagirdə
fərdi yanaşmasını, ona şəxsiyyət kimi munasibət göstərməsini təmin etməklə və beləliklə şagirdin
mənəvi keyfiyyətlərinin yüksəlməsinə gətirib çıxarır.
Ədəbiyyat
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Резюме
Ибрагимов Нармин Ислам кызы
Рассматривается проблема повышения эффективности процесса обучения путем его
оптимизации. Описаны принципы оптимизации обучения, выделен принцип оптимальности.
Определены педагогические условия, оптимизирующие учебно-воспитательный процесс. А
также рассматривается процесс обучения как основной инструмент формирования
индивидуальности обучающихся с учетом их возможностей и потребностей.
Summary
Ibrahimov Narmin Islam
The article examines the problem of increasing the efficiency of the process of education by
means of its optimization. The principles of education’s optimization are described; the principle of
optimality is marked. The pedagogical conditions, which optimize the process of education, are
defined out. The article is examined the process of education as the basic instrument of forming
students’ personality according to their abilities and needs either.
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ADAPTASİYA PROSESİNDƏ EMOSİONAL İNTELLEKTİN ROLU
Açar sözlər: adaptasiya, şəxsiyyət,emosiya, intellekt, emosional intellekt
Ключевые слова: адаптация, личность, эмоция, интеллект, эмоциональный интеллект
Keywords: adaptation, personality, emotion, intelligence, emotional intelligence
Məlumdur ki, adaptasiya şəxsiyyətin mühitə uyğunlaşmasına, bu zaman, öz xüsusiyyətlərinin,
dəyər meyarlarının, davranışının dəyişməsinə yönəlmiş bir prosesdir. Bir çox yanaşmalara əsasən
adaptasiya prosesinin mahiyyətini insan və sosial mühitin birliyi, dəyişilən sosial mühitə
uyğunlaşmaq və lazım gəldikdə onları dəyişmək imkanını yaratmaq kimi qəbul edilir. Adaptasiya
prosesinin effektivliyi isə insanın özünün adekvat qavramasından və sosial münasibətlərdən asılıdır.
Problemin araşdırılması adaptasiya prosesində şəxsiyyətin daxili xüsusiyyətlərinin və
qabiliyyətlərinin rolunu müəyyənləşdirməyə imkan verir. Bu prosesi müəyyən edən amillərdən biridə
emosional intellektdir.
Emosional intellekt anlayışına və onun strukturuna müxtəlif yanaşmalar mövcuddur (D.
Qoleman, R. Bar-On, C. Mayer, P. Salovey, D.R. Karuzo, İ.N.Andreyeva, D.V. Lyusin və s.).
İlkin olaraq R. Bar-Onun “sosial emosional intellekt” anlayışı dedikdə, “insanın özünü nə
dərəcədə yaşxı başa düşməsi, ifadə etməsi, başqalarını başa duşməsi və onlara nə dərəcədə yaşxı
münasibət göstərməyini müəyyən edən emosional və sosial bacarıqların, vərdişlərin və fasilitatorların
qarşılıqlı məcmusudur” [2]. R. Bar-On öz modelində emosional intellektin beş sferasını vurğuluyur:
özünü dərketmə, şəxsiyyətlərarası münasibətlər bacarığı, adaptasiya qabiliyyəti, stress vəziyyətinin
idarə olunması, üstünlük təşkil edən əhval-ruhiyyə. Eyni zaman o, insanın məqsədlərinə nail olması
üçün emosional intellektin nə dərəcədə vacib olduğunu vurğuluyur. R. Bar-Onun görə, yüksək
emosional intellektə malik olan insanlar emosional problemlərin, ətraf tələblərinə və təziqlərin
öhdəsindən gələ bilirlər.
Emosional intellekt anlayışının sürətlə inkişafına səbəb isə 1995-ci ildə D. Qoleman tərəfindən
yazılan “Emosional intellekt” kitabıdır. Müəllif bu əsərində emosional intellektin əhəmiyyətini
xüsusi olaraq qeyd edir. Onun fikrincə, “emosional intellekti yüksək olan insanlar daha düzgün qərar
qəbul edirlər, fövqaladə bir vəziyyətdə səmərəli davranılar və tabeliyində olan insanları daha yaxşı
idarə edirlər [1]. D Qolemanın emosional intellekti iki ölçuynən tərif edir: “Mən – başqaları”,
“Tanıma – İdarə etmə”, onların birləşməsi isə emosional intellektin strukturunda beş komponent
yaradır. Modelin hər bir komponentinə (mənlikşüuru, özünü idarə, sosial şkala, empatiya, motivasiya)
emosional biliklərin məcmusu daxildir, hansıki bu biliklər öyrənilə və inkişaf etdirilə bilər. Müəllifin
fikrinə əsasən, ailədə, işdə, sosoal həyatda yaşanan təzyiqlərin və konfliktlərin effektiv olaraq idarə
olunması emosional intellektin strukturunun əsas hissəsini təşkil edir.
C. Mayer və P. Saloveyin təklif etdikləri “qabiliyyətlər” modeli yeni intellekt növü kimi baxılır.
1990-ci ildə dərc olnunan “Emosional intellekt” adlı məqalələrində ilk dəfə olaraq emosional
intellektin tərifini verilər: “emosional intellekt - özünün və başqalarının emosiyalarını idarə etmək,
qiymətləndirmək, ifadə etmək və onları təfəkkür və motivasiyada istifadə etmək qabiliyyətidir” [3].
Emosional intellekt anlayışının ilk dəfə tərifini verərəkən, müəlliflər onu strukturunda dörd qabiliyyət
tipini qeyd edirlər: emosiyaları dərketmə, emosiyaların istifadəsi, emosiyaları tanıma, emosiyaların
idarə olunması. Qeyd olunan bütün komponentlər emosional vəziyyətin daxili nəzarəti və xarici
mühitə daha uğurlu təsiri üçün vacibdir.
Aparılan təhlillərin göstərir ki, hər bir modelin strukturunda emosional intellektin adaptiv
xüsusiyyətlərini görmək olar. Beləliklə, emosional intellektin öyrənilməsi şəxsiyyətin uğurlu
adaptasiyasını müəyyənləşdirməyə imkan verir.
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Резюме
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Роль эмоционального интеллекта в процессе адаптации
В тезисе рассматривается роль эмоционального интеллекта в процессе адаптации, а также,
основные подходы к изучению эмоционального интеллекта: модели способностей Дж.
Мэйера, П. Сэловея, Д. Карузо и смешанная модель Д. Гоулмана, Р. Бар-Она.
Summary
Ismayilova Nigar Yashar
The role of emotional intelligence in the process of adaptation
The thesis considers the role of emotional intelligence in the process of adaptation, as well as the
main approaches to the study of emotional intelligence: models of abilities of J. p. Mayer, P. Saloway,
D. Caruso, and the mixed model of D. Goleman, R. Bar-On.
İsmayılova Gültəkin İbrət qızı
AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutu
SOSİAL MÜNAQİŞƏ ŞƏXSİYYƏTLƏRARASI MÜNASİBƏTLƏRİN FORMASI KİMİ
Açar sözlər: münaqişəli qarşılıqlı təsir, sosial ziddiyyətlər, referent qrup, şəxsiyyət tipli münaqişələr
Ключевые слова: конфликтное взаимодействие, социальные противоречия, референтная
группа, конфликты личностного типа
Keywords: conflict interaction, social contradictions, reference group, personality type conflicts
Münaqişə makro və mikro səviyyədə özünü biruzə verən istənilən sosial sistemin ayrılmaz
xüsusiyyətidir, həmçinin yaranan ziddiyyətlərin aradan qaldırılması üçün zəruri bir vasitədir. Bütün
sosial mühit və onu təşkil edən strukturları münaqişəyə meyillidir,burada münaqişə sosiallaşmanın
spesifik formalarından biri kimi çıxış edir. Münaqişə insanlar arasında qarşılıqlı təsirin və onların
köhnəlmiş formalarının aradan qaldırılmasına, yeni şəraitə uyğun əvəzləşdirilməsinə yönəldilə bilər,
burada da münaqişənin təkamül funksiyası özünü göstərir.Öz məzmunu üzrə şəxsiyyətlərarası
münaqişələr ünsiyyət norma və prinsiplərinin pozulması nəticəsində yaranır və destruktiv davranış
hərəkətləri onları həllinin əsas yolu kimi üstünlük təşkil edir. Rəqiblərin qarşıdurma metodunu
seçməsi onların istinad qruplarının təsirinə və öz sosial münasibətlərinə əsaslanır. Münaqişə
vəziyyətinin yaranması üçün bəzi obyektiv hallar heç də vacib deyil, bir subyektiv interpretasiya
kifayətdir. [2, s.55-57] Fərdlərarası münaqişələrin əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardır: a) "şəxsi" tipli
münaqişələrin əhəmiyyətli dərəcədə üstün olması; b) əksər hallarda tabeçilik münasibətlərində
olmayan eyni kollektivin üzvləri arasında ziddiyyətli münasibətlər yaranır; c) rəqibini baş verənlərdə
ittiham etməyə yönəlmiş və ona qarşı təhdidlərlə müşayiət olunan, həmkarları ilə münaqişə zamanı
ekstrapunitiv özünümüdafiə reaksiyalarının üstünlük təşkil etməsi. Bu frustrasiya vəziyyətində mənfi
duyğuların başqalarına yönəlməsi və aqressiya ilə səciyyələnən xarici davranış növüdür; d)
münaqişənin predmetinin opponentləri tərəfindən dəqiq anlamaması; e) şəxslərarası münaqişələrin
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həlli üçün destruktiv metodların üstünlüklü seçimi. Sosial-psixoloji təlimlərdə xüsusi psixotexniki
tapşırıqlar şəklində təqdim olunan fərdlərin dağıdıcı sosial yönümünün dəyişdirilməsinin psixoloji
mexanizmləri, onların referent qrupları tərəfindən şəxsiyyətlərarası münaqişələrin həlli üçün
konstruktiv yolların seçilməsinə səbəb olur.[1, 37-38]
Sosial münasibətlərin dəyişməsinin əsas psixoloji mexanizmləri, bir qrupdakı münasibətlərin
əlaqələndirilməsi və birləşmə səviyyəsnə aiddir: "şüurlu müqayisə və mənimsəmə" mexanizmi,
«aktiv şəxslərarası əks əlaqə» və «qrupda ünsiyyətin fəaliyyət vasitəçiliyi». Bu prinsipə əsasən
insanların şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı əlaqələri onları birləşdirən fəaliyyətlərin məzmunundan asılıdır.
Sosial-psixoloji hazırlıq, şəxslərə münaqişələrin həllinin konstruktiv üsullarının seçimində təlim
verici, həm də psixokorreksiya təsiri göstərməyə imkan verir. Sosial münaqişə müəyyən bir sosial
sistemin struktur elementlərinin qarşılıqlı təsir proseslərini əks etdirən və müəyyən dərəcədə onun
təkamülünə təsir edən sistemdaxili bir hadisədir. Sosial sistemin sabit mövcudluğu dövründə münaqişə əsasən mikro səviyyədə özünü göstərir və ümumsistem məqsədlərinin həyata keçirilməsində daxili ziddiyyətlərin təzahürü nəticəsi -daxili fluktuasiya, yəni dalğalanma kimi çıxış edir.[2, s.41-44]
Öz məqsədlərini həyata keçirmək və şəxsi ehtiyaclarını təmin etmək tələbatı struktur əlaqələrin
pozulmasına, daxili qeyri-sabitliyin və xaosun artmasına səbəb olur. Sistem mühitlə homeostaz
vəziyyətində olan zaman, daxili tərəddüdləri xüsusi səylər olmadan müstəqil şəkildə təmzimlənməyə
qadirdir. Sosial ziddiyyət münaqişə yolu ilə yaranarsa, o sistemin mikro səviyyəsində xaosun aradan
qaldırılması üçün bir mexanizm olur. Daxili və xarici tərəddüdlərin təsiri altında sistem mühitlə
münasibətlərdə sabitliyi tədricən itirir, daxili xüsusiyyətləri və sistem keyfiyyətləri dəyişən şərtlərə
uyğun gəlmir və bifurkasiya inkişaf dövrünə daxil olur. Bu mərhələdə sosial qarşıdurma mikro
səviyyədən sistemin makro səviyyəsinə keçir. Onun vasitəsilə sosial sistemin yenidən qurulması,
sosial təşkilatın yeni davamlı formalarına çıxışı mövcuddur. Sistem elementlərinin qarşıdurmada
qarşılıqlı əlaqəsi zamanı yeni sabit mərkəzlər ətrafında qruplaşdırılır, yeni şəraitə uyğun sistem
keyfiyyətləri formalaşır, inkişaf hədəfləri tənzimlənir və buna görə yeni bir təkamül vektoru
seçilir.[3,s. 211] Beləliklə, sosial konflikt bir sistemin struktur elementləri ilə qarşılıqlı təsir üsulu
kimi sosial sistemlərin dəyişən mövcud şərtlərə uyğunlaşması və keyfiyyətcə yeni inkişaf səviyyəsinə
çıxış mexanizmidir. Sosial münaqişə-sosial sistemlərin kommunikasiyası üsuludur. O sosial
metabolizm proseslərinin sürətlənməsinə, resurs və informasiya axınlarının yenidən
paylaşdırılmasına imkan yaradır. Dəyişən mühitdə sosial sistemlər arasındakı şiddətli rəqabətin
təzahürü olmaqla, sosial münaqişə sosial seçim mexanizminə çevrilir. O, ən təsirli quruluşları seçmək
üçün bir mexanizmdir və bütovlükdə sosial təkamül proseslərinə əhəmiyyətli təsir göstərən sosial
fenomendir. Öz qlobal formalarında (inqilab, müharibə) o cəmiyyətin bifurkasiya vəziyyətini əks
etdirir və xaosun atributu kimi çıxış edir. [3,s. 128]
Hər hansı bir təzahür səviyyəsində münaqişə sosial sistemlərin özünütəşkili amilidir. Sosial aləmi
müxtəlif cəhətlərdən bir-biri ilə əlaqəli hissələrdən ibarət bir sistem hesab etmək olar. Sistemin tərkib
hissələrində və aralarında baş verən proseslər müəyyən şərtlər daxilində sistemin inteqrasiyasının və
"uyğunlaşma" nın qorunmasına, dəyişdirilməsinə, artırılmasına və ya azalmasına kömək edir. Sosial
sistemi məhv edəcə bilən bir çox proses müəyyən şərtlərdə sistem inteqrasiyasının əsaslarını, habelə
ətraf mühit şərtlərinə "uyğunlaşma qabiliyyətini" gücləndirir.Sosial münaqişələrin effektiv
öyrənilməsini təmin etmək üçün metodologiyanın müxtəlif səviyyələrində formalaşan prinsiplərdən
istifadə ediir. İnkişaf prinsipi münaqişələrin təkamül meyllərini, toqquşmaların bir formadan
digərinə, sadədən mürəkkəbinə tədricən, uzun və davamlı inkişafını müəyyənləşdirməyə kömək edir.
Münaqişələrin məzmununu daha dərindən dərk etmək, onların inkişafının mümkün variantlarının
daha dəqiq və uzunmüddətli proqnozunu vermək vacibdir [2,s. 204]. Bir münaqişəni öyrənərkən onun
ayrı-ayrı elementlərini öyrənməklə məhdudlaşmaq olmaz. Digər hadisələr və onun alt strukturları
arasındakı qarşıdurmaların mümkün sayını araşdırmağa çalışaraq, münaqişənin inkişaf etdiyi mühitlə
bütün qarşılıqlı əlaqələrinin tam araşdırılması da zəruridir.
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Резюме
Исмаилова Гюльтекин Ибрет кызы
Социальный конфликт как форма межличностных отношений
Социальные противоречия являются основными детерминирующими факторами
социального развития, а межличностный конфликт составляет ядро социальных конфликтов.
Межличностные конфликты охватывают практически все сферы человеческих отношений.
Конфликтная ситуация, конфликтное взаимодействие, разрешение конфликта являются
структурными компонентами межличностного конфликта.
Summary
Ismailova Gultekin Ibret
Social conflict as a form of interpersonal relations
Social contradictions are the main determining factors of social development, and interpersonal
conflict is the core of social conflicts. Interpersonal conflicts cover almost all spheres of human
relations. Conflict situation, conflict interaction, conflict resolution are structural components of
interpersonal conflict.
İsmayılova Səbinə Ataməli qızı
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu
VIII-IX SİNİFLƏRDƏ BİOLOGİYANIN TƏDRİSİNDƏ TƏLİM
TEXNOLOGİYALARININ TƏTBİQİ ÜZRƏ İŞİN TƏŞKİLİ
Açar sözlər: intellekt əsri, təlim texnologiyaları, biologiya, təfəkkür, fasilitasiya
Ключевые слова: эпоха интеллекта, технологии обучения, биология, мышление,
содействие
Keywords: age of intelligence, teaching technologies, biology, thinking, facilitation
Biz irəliyə doğru can atan və daim yenilənən informasiyalarla zəngin olan bir cəmiyyətdə
yaşayırıq. XXI əsr informasiya – kommunikasiya texnologiyaları əsri, başqa sözlə desək, ağılın,
intellektin təntənəsi əsridir. Bəşəriyyət tarix boyu təhsilə özünün mənəvi təkamül gücü kimi
baxmışdır. Ümummili lider Heydər Əliyev də məhz təhsil sistemində hər bir yeniləşmənin inqilabi
yolla deyil, təkamül yolu ilə həyata keçirilməli olduğunu hələ 1999-cu ildə təhsil islahatının
aparılmasına hazırlıq dövründə böyük uzaqgörənliklə qeyd edirdi. Hazırda bütün dünya ölkələrində
olduğu kimi Respublikamızda da təhsilin məzmunu, təlim metodları və vasitələri - təlim
texnologiyaları XXI əsrin tələblərinə uyğun dəyişərək təkmilləşir.
Akademik M.Mehdizadə təlimin əsas təşkilat forması olan dərsə verilən tələblər sırasında, onun
həyatla sıx əlaqələndirilməsi, emosional əhval-ruhiyyənin yaradılması, təlim prosesinin
intensivləşdirilməsi, bütün şagirdlərin məhsuldar təlim işinə cəlb edilməsi, onların idrak fəaliyyətinin
fəallaşdırılmasını qeyd etmişdir.
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Bu gün Respublikamızın ümumtəhsil məktəblərində yeni pedaqoji texnologiyaların, müasir
interaktiv metodların tətbiqi sürətlənib. Ümumtəhsil məktəblərinin VIII-IX siniflərində biologiya
dərslərinə təlim texnologiyalarının tətbiqi zamanı şagirdlər təlim prosesinin tamhüquqlu iştirakçıları
olurlar, onlar bioloji bilikləri hazır şəkildə deyil, fəal axtarış və kəşflər yolu ilə mənimsəyirlər.
Ümumiyyətlə, təlim texnologiyalarından istifadə müəllimə bir sıra imkanlar yaradır. Bunlardan təlimtərbiyə prosesinin gedişində şagirdlərin şüurlu fəaliyyətinin təşkil edilməsi, qısa vaxt ərzində mikro
və makro aləmdə baş verən hadisə və prosesi ardıcıllıqla izləmək imkanlarının yaradılmasını misal
göstərmək olar. VIII – IX siniflərdə biologiya dərslərində təlim texnologiyalarından – interaktiv təlim
metodlarından, informasiya - kommunikasiya texnologiyalarından, multimediya vasitələrindən,
elektron dərsliklərdən istifadə edərkən dərsin mərhələləri əvvəlcədən aydınlaşdırılmalıdır. Bu
metodların tətbiqi biologiya dərslərində prosesi daha da zənginləşdirir, onu hər bir şagird üçün daha
maraqlı və cəlbedici fəaliyyət sahəsinə çevirir. Bununla da şagirdlərin intellektual səviyyəsinin,
məntiqi, yaradıcı və tənqidi təfəkkürünün inkişaf etdirilməsində mühim rol oynayır. Nəticədə
bugünümüz, sabahımız və gələcəyimiz adlandırılan şagirdlərimizdə pedaqoji təfəkkür formalaşır,
biologiya fənni onlar üçün xüsusi estetik zövq mənbəyinə çevrilir. Məhz biologiya dərslərində hələ
yeniyetməlik yaşlarından şagirdlərdə nəinki özünə, ümumiyyətlə, bütün canlılara qarşı diqqətli və
ehtiyatlı yanaşma, təbiətə doğma məhəbbət hissi aşılanır. ( 2, səh 117)
Təbii ki, təhsilverən və təhsilalanlar arasında olan münasibət, psixoloji mühitin dəyişdirilməsi
yeni təlim texnologiyalarının tətbiq edilməsinin əsas pedaqoji şərtidir. Müasir dövrümüzdə
şagirdlərin məntiqi, yaradıcı və tənqidi təfəkkürünün formalaşmasından ibarət olan bu vəzifələrin
həyata keçirilməsində VIII – IX siniflərin biologiya dərslərində fəal təlim metodlarından yaradıcılıqla
istifadə edilməsi olduqca mühim əhəmiyyət kəsb edir. Çünki VIII – IX sinif şagirdləri yaş dövrünə
keçidlə əlaqədar daha həssas olurlar. Bunun üçün tətbiq edilən metodların həm onların yaş
səviyyələrinə, həm də mənimsəmə, qavrama qabiliyyətlərinə uyğunluğu mütləq nəzərə alınmalıdır.
Müasir pedaqoji texnologiyaların tətbiq olunduğu biologiya dərsləri şagirdlərin diqqətini daha
çox çəkir və onları təlimə həvəsləndirir. Təlim prosesində İKT – dən istifadə etməklə biologiya müəllimi bələdçilik- (fasilitasiya) yolu ilə şagirdlərlə əməkdaşlığa üstünlük verir, müvafiq bioloji məlumatların şagirdlər tərəfindən müstəqil əldə edilməsinə şərait yaradır. Ümumiyyətlə, biologiya dərslərinə
məhz İKT – nin tətbiqi idrak prosesinin hər 3 mərhələsində şagirdlər üçün problemin həll edilməsini daha
da asanlaşdırır, şagird fəaliyyətinin daha da məhsuldar şəkildə ifadə olunmasına təkan verir.
Problemin aktuallığı: Ümumtəhsil məktəblərinin VIII-IX siniflərində biologiyanın tədrisinin
səmərəli təşkilində müasir təlim texnologiyalarının, interaktiv iş texnikalarının tətbiqi dərsi hər bir
şagird üçün daha əhəmiyyətli və maraqlı bir təlim fəaliyyətinə çevirir. İnteraktiv təlim metodları
sayəsində şagirdlərdə düşünmək, sərbəst rəy söyləmək, hər hansı bir problemin həllində və ya
məsələnin müzakirəsində başqalarının fikrinə münasibət bildirmək kimi xüsusiyyətlər formalaşır.
Bununla da təfəkkürün müstəqilliyi və çevikliyinə zəmin yaranır.
Tədqiqatın nəticəsi: Biologiya dərslərində müasir təlim texnologiyalarının tətbiqi nəinki
şagirdləri bioloji biliklərlə silahlandırır, həm də təfəkkürün – məntiqi, yaradıcı və tənqidi növlərini
inkişaf etdirməklə daha çox informasiyanın müstəqil əldə edilməsi və mənimsənilməsinə, yeni
qabiliyyət və keyfiyyətlərin qazanılmasına şərait yaradır. Apardığım müşahidələr göstərir ki, fəal
təlim metodları şagirdlərin dərsə marağını, motivasiyasını artırır, hətta ən zəif oxuyan şagird belə bu
təlimin köməyilə öyrənməyə, fəaliyyət göstərməyə stimullaşır.
Alınmış nəticələrin istifadəsinə dair təkliflər: Bütün zamanlarda olduğu kimi, təlim
texnologiyaları ilə təşkil edilən biologiya dərslərində də əsas məsuliyyət müəllimin üzərinə düşür. O,
hər şeydən əvvəl öz kreativliyi ilə seçilməlidir. Xalqımızın xoşbəxt gələcəyini təmin edən, ən əsası
da, XXI əsrin standartlarına cavab verən, layiqli şəxsiyyətlərin yetişdirilməsi üçün yaradıcı, XXI əsrin
tələblərinə uyğun müəllim kadrlarının olması zəruri şərtlərdən biridir. Çünki müasir təlimin düzgün
və səmərəli təşkili nəticəsində şagirdlərdə özünü inkişaf qabiliyyətləri formalaşır.
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Pезюме
Исмайлова Сабина Атамели кызы
В диссертации подчеркивается важность современных педагогических технологий в
преподавании биологии в VIII-IX классах общеобразовательных учреждений. Уроки
биологии, организованные с помощью интерактивных методов обучения, формируют у
студентов навыки самостоятельности и исследовательские навыки, которые помогают им
глубже осваивать и понимать предмет.
Summary
Ismayilova Sabina Atameli
The thesis emphasizes the importance of modern teaching technologies in teaching biology in
the VIII-IX grades of general education institutions. Biology lessons organized by interactive learning
methods create students' independence and research skills that help them to master and understand
the subject more deeply.
Qəhrəmanova Zəhra Abbas qızı
Azərbaycan Dillər Universiteti
QLOBALLAŞMA DÖVRÜNDƏ İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİNİN PROBLEM VƏ
PERSPEKTİVLƏRİ
Açar sözlər: qloballlaşma, radikal dəyişikliklər, bilik, bacarıq və kompetensiyalar
Keywords: globalisation, radical changes, knowledge, skills and competences
Ключевые слова: глобализация, радикальные изменения, знания, умения и компетенции
Qloballaşma dövründə xarici dillərin, xüsusilə də dünyada əsas ünsiyyət vasitəsi kimi qəbul
edilmiş ingilis dilinin tədrisinin problem və perspektivlərindən danışarkən qeyd etmək lazımdır ki,
hal-hazırda dünyada gedən proseslər onu göstərir ki, XXI əsrdə dünyanın siyasi, iqtisadi və sosial
strukturunun inkişaf strategiyalarını xeyli dərəcədə məhz qloballaşma müəyyənləşdirəcəkdir.
(1,s.43)Qloballaşma dövründə dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan, milli-mədəni mənsubiyyətləri
fərqli olan insanlar arasında hərtərəfli əlaqələrin qurulması, millətlərin və dövlətlərin yaxınlaşması,
milli sərhədlərin daha az əhəmiyyət kəsb etməsi qarşılıqlı təsir və inteqrasiya sahələrinin
genişlənməsi ilə xarakterizə edilir. Eyni zamanda müxtəlif dünyəvi, mədəni dəyərlərin bəşəriyyətə
məxsus olması tədricən vahid dünya ictimaiyyətinin formalaşdırılması ilə müşayiət olunur. Sözü
gedən proseslər siyasi, mədəni, sosial, iqtisadi və informasiya sahələrində çoxşaxəli münasibətlərin
yaradılması və inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutur. Bu gün hər bir şəxs telekommunikasiya,
informasiya texnologiyaları və internet şəbəkəsi vasitəsilə özünün həyat maraqlarına və peşə
oriyentasiyasına müvafiq olaraq dünyanın istənilən ölkəsi ilə əlaqə yaratmaq imkanı əldə etmişdir.
Qloballaşma dövründə dünyanın bütün ölkələrini əhatə etməklə milli mənsubiyyətləri, dinləri, dilləri,
milli dəyərləri, adət-ənənələri fərqli olan insanlar arasında qarşılıqlı əlaqələr qlobal anlam kəsb
etməyə başlamışdır.(2,s.95) Qloballığın ən mühüm xüsusiyyəti qlobal informasiya məkanının bütün
nöqtələrinə nüfuz etmək imkanlarının bərqərar olmasıdır.
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Qloballaşma dövründə baş verən dəyişikliklər təhsil sahəsində radikal dəyişikliklərlə müşayiət
olunur. Qloballaşma dövründə xarici dillərin tədrisindən danışarkən həm ali, həm də orta təhsil
müəssisələrində bu sahədə ciddi reformaların aparılması, dillərin, xüsusilə də müasir dünyada qlobal
ünsiyyət dili statusunu qazanmış ingilis dilinin tədrisinə ciddi dəyişikliklər tətbiq edilməsi, dillərin
tədris sistemləri, mövcud proqramların əsasını qloballaşma dövrünün, bazar iqtisadiyyatının
tələblərinə uyğun şəkildə bilik, bacarıq və kompetensiyaların əldə olunması təşkil etməlidir (2,s.16).
Dil mütəxəssislərinin ixtisas dilinin tədrisi qloballaşma dövrünün, müasir dünyada baş verən
qloballaşma proseslərinin xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla təşkil edilməsi və həyata keçirilməsi ali
təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən mütəxəssislərin qarşısında duran mühüm tələblərdəndir.
Təhsil sahəsində, o cümlədən xarici dillərin tədrisi sahəsində yeni tələbatların meydana çıxması
ali və orta təhsil müəssisələrinin qarşısında qoyulan məqsəd və vəzifələri kəskin surətdə dəyişmişdir.
Tələbələrə yazı, oxu, şifahi nitq və dinləyib-anlama vərdişlərinin aşılanmasını qarşıya məqsəd qoyan
ənənəvi təhsil sistemlərindən fərqli olaraq müasir dövrün tələblərinə cavab verən ali məktəblərdə
təhsil aldıqları müddətdə məqsədyönlü mərhələli, sistemli şəkildə əldə edilmiş bilik, bacarıq və
kompetensiyalardan müxtəlif sosiomədəni kontekstlərdə, o cümlədən akademik kontekstdə istifadə
etmək iqtidarında olan, peşələrinə yüksək səviyyədə yiyələnmişkadrların hazırlanmasını qarşıya bir
məqsəd kimi qoymalıdır.
Eyni zamanda qloballaşma dövründə tələbələrə yeni qlobal cəmiyyətdə özünə əminlik, texniki
və texnoloji dəyişikliklərlə ayaqlaşa bilən, ali təhsil müəssisələrində təhsil aldıqları dövrdə əldə
etdikləri bilik, bacarıq və kompetensiyaların daim inkişaf etdirmə, istənilən yaş dövründə bilik və
bacarıqlarını artırmaq həvəsində olmaq kimi keyfiyyətlər aşılanmalıdır.
Deyilənlərə nail olmaq üçün ilk növbədə yüksək, qloballşama dövrünün tələblərinə cavab verən
keyfiyyətin təmin edilməsi, ölkəsinin gələcəyini quracaq layiqli mütəxəssisləri hazırlamaq iqtidarında
olan dil müəllimlərinin hazırlanmasıdır.
Qloballaşma dövrünün tələblərinə uyğun olan müəllim tələbələri ilə auditoriyada və
auditoriyadan kənarda münasibətlərini tələbə-yönümlülük prinsipləri üzərində qurmalı, bizim tədris
sistemimiz üçün müəyyən dərəcədə ənənəvi olan avtoritar təlim modelindən uzaqlaşmalı, tədris
prosesini tələbələrin ehtiyac və tələbatlarını nəzərə almaqla təşkil etməli və həyata keçirməlidir.
Tələbələrdə yalnız yaxşı icraçılıq kimi keyfiyyətlərin inkişaf etdirilməsi deyil, həm də yaxşı təşkilatçı
və kreativ ola bilən, vətənini, dövlətini, millətini, mədəniyyətini, milli dəyərlərini qlobal vəziyyətdə
layiqincə təmsil və təbliğ edə bilən mütəxəssislərin hazırlanması ingilis dilini ixtisas dili kimi tədris
edən müəllimlərin üzərinə düşən vacib vəzifədir.
Ədəbiyyat
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Резюме
Гахраманова Захра Аббас кызы
Проблемы и перспективы обучения английскому языку в условиях глобализации
В статье рассматривается проблема обучения английскому языку в эпоху глобализации. В
условиях современности подготовка учителей английского языка как иностранного должна
быть ориентировала на формирование у студентов навыков, умений и компетенций
адекватного и успешно использования английского языка как языка глобального общения.
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Summary
Gahramanova Zahra Abbas
Problems and Perspectives of Teaching English in the Era of Globalisation
The thesis deals with the problem of teaching English as language of communication on a global
scale E.F.T.-Teacher training programs should focus mainly on teaching skills and competences to
enable language students to communicate effectively and function successfully on a global scale.
Qənbərova Elnarə Bayram qızı
Azərbaycan Dillər Universiteti
XARİCİ DİL TƏDRİSİNDƏ İSLAHATLARIN ROLU
Açar sözlər: islahatlar, tətbiq etmək, kommunikativ yanaşma, dilöyrənmə strategiyaları
Key words: reforms, to implement, communicative approach, language learning strategies
Ключевые слова: реформы, внедрять, коммуникативный подход, стратегии изучение языка
Müasir dünyada “qlobal dili” statusunun qazanmış ingilis dilinə kommunikasiya vasitəsi kimi
yiyələnmək ölkəmizin həm ali, həm də orta təhsil müəssisələrində irəli sürülən əsas vəzifələrdən
biridir. Dil fakültələrində təhsil alan tələbələrdə ixtisas dilində kommunikativ bacarıqların
formalaşdırılması, inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsi kommunikativ yanaşmanın əsasında
duran kommunikativlik, interaktivlik və tələbə-yönümlülük prinsipləri üzərində qurulmasını nəzərdə
tutur (1, s.74). Lakin qeyd edilməlidir ki, bəzi hallarda dil fakültələrində ixtisas dili olan ingilis dili
ingilis dilinin tədrisi aktuallığını itirmiş ənənəvi metod və üsullarla həyata keçirilir. Tələbələrə
linqvistik biliklərin aşılanması və nitq fəaliyyəti növləri olan şifahı nitq, yazı, oxu və dinləyib-anlama
vərdişlərinin aşılanması elementar vəziyyətdə formalaşdırılması prioritet məqsəd kimi irəli sürülür.
İngilis dilinin ixtisas dili kimi tədrisi sahəsində mövcud vəziyyət bu sahəyə ciddi, bəzən də radikal
xarakterli dəyişikliklərin gətirilməsini, innovativ ideya və metodların səmərəli şəkildə tətbiq
edilməsini tələb edir. İngilis dilinin professional məqsədlərlə tədrisinin kommunikativ yanaşmanın
prinsipləri üzərində qurulmasının imkan və yollarının araşdırılmasına ciddi ehtiyac duyulur.
Bu gün ali təhsil müəssisələrininin qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri ixtisaslarına müasir
dövrün tələblərinə cavab verən səviyyədə yiyələnmiş, qlobal düşüncəyə malik kadrların
yetişdirilməsidir. Avropa təhsil sisteminə inteqrasiya prosesində olan Azərbaycanda Avropa təhsil
məkanında mövcud olan konsepsiya, metod və texnologiyaların nəzərdən keçirilməsinə ehtiyac
duyulur. Müasir texnologiyaların, innovativ metodların xarici dillərin tədrisinə tətbiqi problemi
xüsusi əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən birinə çevrilmişdir (2, s.5).
Qlobal ünsiyyət dili kimi qəbul olunmuş ingilis dilinin müxtəlif təlim kontekstlərində
öyrənilməsinə maraq durmadan artır. Bu gün Azərbaycanda ingilis dili Xarici dil kimi (EFL),
akademik məqsədlərlə (EAP), xüsusi məqsədlərlə (ESP), mədəniyyətlərarası ünsiyyət məqsədilə
(ELJ) tədris edilir.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu gün ölkəmizin təhsil sistemində, o cümlədən də xarici dillərin
tədrisində ciddi islahatlar həyata keçirilir. Ölkəmizdə təhsilin inkışafında, o cümlədən xarici dillərin tədrisi
sahəsində baş verən müsbət xarakterli dəyişikliklərdən xəbər verən islahatlardan danışarkən kredit sistemlərinin tətbiqi istiqamətində aparılan işlər, ali təhsil müəssisələrində attestasiya və akkreditasiyaların
keçirilməsini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Bu gün prioritet məqsədlərdən biri Avropa təhsil məkanında
mövcud olan mütərəqqi təcrübənin mənimsənilməsi və səmərəli şəkildə tətbiq edilməsidir.
Deyilənlər xarici dillərin tədrisi sahəsinə də şamil edilir. Avropa təhsil sistemində xarici dillərin
tədrisində geniş şəkildə tətbiq edilən kommunikativ yanaşma dil öyrənənlərdə kommunikativ
kompetensiyanın qloballaşma dövrünün tələblərinə uyğun olan səviyyədə formalaşdırılmasını və
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inkişaf etdirilməsini tələb edir. Kommunikativ yanaşmanın tətbiqi tələbələrdə özünüqiymətləndirmə
qabiliyyətini, linqvistik kreativliyi, müstəqillik, öz imkanlarına inam, yaradıcı təfəkkür, fəaliyyət
müstəqilliyinin təmin edilməsini nəzərdə tutur. Qloballaşma dövründə mədəniyyətlərarası təhsilin və
mədəniyyətlərarası əlaqələrin inkişaf etdirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Kommunikativ yanaşmanın tətbiqi müxtəlif şəkildə öyrənmək bacarıqlarının formalaşdırılmasını
müəllim-tələbə münasibətlərinə ciddi dəyişikliklərin gətirilməsini nəzərdə tutur. Kommunikativ
yanaşmanın tətbiqi tələbələrdə xarici dillərə, o cümlədən ingilis dilinə dair bacarıqları inkişaf
etdirməyə dair tələbələrdə motivasiyanı qüvvətləndirir, tədris edilən dil vasitəsilə öz şəxsi
keyfiyyətlərini, fikir və ideyalarını, emosiya və arzularını ifadə etmək qabiliyyətinin
formalaşdırılmasını nəzərdə tutur. Tələbələrdə kommunikativ kompetensiyanın formalaşdırılmasını
prioritet məsələ kimi irəli sürən kommunikativ yanaşmanın tətbiqi dillərin tədrisi sisiteminə ciddi
islahatların tətbiqini mütləq şəkildə aparılmasını zəruri edir. Kommunikativ yanaşmanın əsasını təşkil
edən kommunikativlik, interaktivlik, tələbə-yönümlülük prinsipləri vasitəsilə xarici dili mənimsəmiş
tələbələr özlərinin müzakirə obyekti olan mövzu və ya problemlə bağlı mövqelərini, fikir və ideyalarını
adekvat şəkildə bildirməklə kommunikativ niyyətlərinə nail olmaq qabiliyyətinə yiyələnir. Eyni zamanda
kommunikativ yanaşmanın tətbiqi tələbələrdə qarşıya qoyulmuş məqsədlər əldə olunmuş nailiyyətləri,
törədilən səhvləri təhlil etmək bacarıqlarına yiyələnmələridir. (3,s.144) Kommunikativ yanaşmanın tətbiq
etməklə dilöyrənənlərdə, xüsusilə də ingilis dilini ixtisas dili kimi öyrənən tələbələrdə müstəqil fəaliyyətin
məsuliyyət hissinin tənqidi təhlil qabiliyyətinin, müqayisə aparmaq, səhvlərini düzəltmək, həmsöhbətlərinin fikir və mövqelərinə hörmətlə yanaşmaq qabiliyyətinin formalaşdırılması təmin edilir.
Deyilənləri yekunlaşdıraraq qeyd edilməlidir ki, dil fakültələrində ingilis dilini ixtisas dili kimi
tədris edən mütəxəssislərin qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biri tələbələrə dilöyrənmə strategiyalarının aşılanmasıdır. Özünütəkmilləşdirmə imkanlarını tələbələrə kifayət qədər müstəqilliyin
verilməsini və onların bu istiqamətdə məqsədyönlü şəkildə formalaşdırılmasını tələb edir.
Ədəbiyyat
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Резюме
Канбарова Эльнара Байрам кызы
Роль реформ в обучении иностранным языкам
Статья посвящена проблеме реформ в обучении иностранным языком. Сегодня основная
цель обучения ангилийскому языку состоит в формировании у студентов умения адекватного
речевого общения вне зависимости от контекста, в котором происходит коммуникация. Для
достижения поставленных целей необходимо введение реформ в систему обучения языкам.
Summary
Ganbarova Elnara Bayram
The role of reforms in foreing language teaching
The article deals with the problem of reforms in foreign language teaching. Today the main goal
of English language teaching is to enable students learning English for professional purposes to
communicate effectivily in the target language whatever the context is. To attain the goal reforms
should be implemented in language teaching.
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Məmmədova Gülər Akif qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
RƏHBƏR QADINLARIN PSİXOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Açar sözlər: qadın, lider, rəhbər, kollektiv, qrup
Ключевые слова: женщина, лидер, руководитель, коллектив, группа
Key words: female, leader, chief, collective, group
Psixologiya elminin ən aktual problemlərindən biri də cəmiyyətdə idarəedici rəhbər funksiyasını
həyata keçirməyə qadir olan qadınların psixoloji xüsusiyyətlərinin təhlili problemidir. Onların peşə
fəaliyyətinin ailədaxili münasibətlərə müxtəlif təsiri hər zaman psixologiya elminin ən vacib məsələlərindən biri olub. Cəmiyyət yeniləşməyə və müasirləşməyə meyilli olduğundan bu problemlə bağlı
elmi araşdırmaların sayı çoxdur. Məhz bu baxımdan rəhbər qadınların psixoloji xüsusiyyətləri konsepsiyasının bu kimi məsələlərinin psixoloji kontekstdə düzgün təşkili məqsədəuyğun hesab olunur.
Rəhbər nisbətən yüksək səviyyəli, səlahiyyətli təşkilatlar tərəfindən qrupun idarə olunmasının
təşkilini təmin edəcək rəsmi adam kimi nəzərdə tutulur. Lider isə qrupun şəxsi nüfuzu sayəsində bir
çox və ya bütün üzvlərinin davranışına qeyri-rəsmi ölçülərlə təsir göstərməyi bacaran üzvlərdən biri
kimi qeyd olunur.
Bildiyimiz kimi qadınlar kişilərdən müəyyən qədər fərqli mənəvi-əxlaqi və psixoloji dəyərlərə
malikdirlər. Bu fərqlilik özünü rəhbər vəzifə daşıyan, kollektivləri idarə edən qadınların psixoloji
vəziyyətlərində də göstərir. Mövzu ilə bağlı fərqli peşə sahibləri olan qadın rəhbərlərlə aparılan
söhbət və müşahidələrdən aydın olmuşdur ki, onlar idarəetmədə heç də öz kişi həmkarlarından geri
qalmır, bəzi məqamlarda isə onları üstələyirlər. Belə ki, bir qrup rəhbər qadınlar kişi rəhbərlərdən
fərqli olaraq kollektivlə daha tez dil tapır. Səbrlə hər bir işçini dinləmək, dialoq qura bilmək bacarığı
rəhbər qadınlarda çox uğurla alınır. Rəhbər qadın istər ümumən kollektivlə, istərsə də kollektivin hərhansı bir üzvü ilə arasında mövcud olan kəskin emosional konfliktli situasiyaları və ya yaranmış
psixoloji baryeri qısa bir zamanda aradan qaldıra bilir. Rəhbər qadınların əksəriyyəti kişilərdən fərqli
olaraq “mən deyən olmalıdır!” devizi ilə idarə etmirlər. Kollektivin hər bir üzvünə qarşı xüsusi anlayış
sərgiləməyi də bacarırlar. Onlar xüsusən gənc nəslin nümayəndəsi olan işçilərə qarşı daha həlim, daha
kövrək və istiqanlı olurlar. Bu zaman qadın rəhbərin sanki “analıq instikti” ön plana çıxmış olur. Gənc
işçilər isə rəhbər qadının bu yanaşması müqabilində onu həm də bir himayədar olaraq görür və
nəticədə aradakı subardinasiya tələbi bir də mənəvi bağlarla möhkəmlənir. Bu isə öz növbəsində
korporativ mühitin daha da sağlam olmasına, faydalı iş əmsalının yüksəlməsinə səbəb olur. ( 3. səh
215) Digər maraqlı məqamlardan biri də qadın rəhbərlərin kollektiv qarşısında duyduğu
məsuliyyətlərinin onlarda yaratdığı psixoloji vəziyyəti ilə bağlıdır. Belə ki, aparılan sorğuların
nəticəsində aydın olur ki, əksər rəhbər statusunu qazanan qadınlar bu peşənin tələb və məsuliyyətinin
incəliklərini heç də birdən-birə deyil, zamanla qazanıb tətbiq edirlər. Kollektivin üzvləri qarşısında
qadın adının ucalığını hər zaman qorumağa çalışan qadın rəhbərlərin bəziləri bir çox kişi rəhbərlərdən
fərqli olaraq ciddi nöqsanlara yol vermiş işçilərə qarşı səsini qaldırmır, onu acılamırlar.Bir qrup
qadınlar isə ailədə ilk övlad olub və genetik cəhətdən idarəedici ata obrazını sevdiklərindən dolayı
rəhbər üslubunda daha tələbkarlıq və sərtlik nümayiş etdirirlər.(2.səh 78)
Rəhbər qadınların psixoloji vəziyyətlərinin digər vacib təzahür sahəsi isə əlbəttə ki, ailələridir.
Aparılan müşahidələr əsasında aydın oldu ki, bir çox qadın rəhbərlər işdəki psixoloji atmosferi
qətiyyən ailələrinə gətirmirlər. Onlar üçün iş və ailə fərqli anlamlar daşıyır. İşi ictimai, ailəni isə fərdi
funksionallıq olaraq görürlər. İşçilərə olan tələbkarlıq səviyyəsini ailədə övladlarına qarşı tətbiq
etmirlər.(1. səh 310) Yalnız ailələrinə evdar qadınlarla müqayisədə daha az vaxt sərf etdikləri üçün
daha məsuliyyətli olan qadınlar övladlarına az zaman sərf etdiklərini və bundan çox narahat
olduqlarını da qeyd edirlər. İşdə malik olduqları rəhbər psixologiyası evdə bəzən tərk edilmiş olur,
bəzən də ailə münasibətlərində konfliktlər formasında ortaya çıxır. Bir çox dünyagörüşü, intellektual
səviyyəsi ilə seçilən rəhbər qadınlar ailədaxili münasibətlərdə həyat yoldaşının “evin böyüyü”
statusunu qeyd-şərtsiz qəbul edir. Kişi rəhbərlərdən fərqli olaraq əksər qadınlar “ev-evdir, iş-işdir”
452

Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika
Elmi Konfransının Materialları: 2 cilddə, I c.

Pedaqogika və psixologiya

dilemmasına rahat və tam əməl edə bilirlər. Onu qeyd edim ki, aparılan sorğulara əsasən ailəli olan
rəhbər qadınların bir qrupu öz peşələrini nə qədər çox sevdiklərini qeyd etsələr də, onlar üçün həyatda
ən əsas dəyər məhz ailələri olduğunu da vurğuladılar. Bu da əlbəttə ki, Azərbaycan qadınının mental
dəyərlər sistemindən, ailəyə olan bağlılığı və verdiyi önəmdən irəli gəlir.
Müşahidələrimizdə diqqəti cəlb edən məqamlardan biri də rəhbər qadınların ətraf mühitdəki
insanlarla müəyyən məsafə saxlamaları oldu. Onlar çalışırlar ki, ətraf onları yox, onlar ətraflarını
seçsinlər. Ümumiyyətlə qadın rəhbərlər vaxt azlığı və enerji yorğunluğu səbəbindən ətraf mühitlə
münasibətə çox da meyilli olmur və ya ola bilmirlər.
Yuxarıda qeyd edilən fikirləri ümumiləşdirərək belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, qadınların
psixoloji fakturası kişilərdən fərqli olduğu üçün rəhbər qadın və rəhbər kişilərin psixoloji vəziyyəti
də oxşar olmur. Bir qrup qadın rəhbərlərinin mülayim, kompramisə meyilli, təmkinli, emosional və
ciddi psixoloji vəziyyətə sahib olanları olsa da, bəziləri genetik faktorların, xarakterinin çətin
xüsusiyyətləri ucbatından cəmiyyət tərəfindən heç də birmənalı qarşılanmırlar. Əslində bir qadın
üçün rəhbər vəzifədə təmsil olunmaq qürurverici hissdir. Bu baxımdan, rəhbər qadınlarda ilk baxışda
özündən razılıq kimi görünə bilən, amma əslində özgüvən olan psixoloji xüsusiyyət də dominantlıq
edir. Buna baxmayaraq rəhbər qadınlar tutduğu vəzifələrindən asılı olmadan ailədaxili
münasibətlərdə öz ictimai statusunu kənara qoya və işdən sonra evdar qadın funksiyasını daşıya bilər.
Hətta ev və iş həyatlarında malik olduqları psixoloji durumları statuslarından asılı olaraq bəzən o
qədər fərqli olur ki, bunu “fərdin psixoloji vəziyyətinin ikiləşməsi” kimi də qəbul etmək olar. Rəhbər
qadının psixoloji kimliyi onun ictimai fəaliyyətindən daha çox ailədə təzahür edir.
Ədəbiyyat
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Резюме
Мамедова Гулер Акиф кызы
Статья посвящена исследованию психологических особенностей женщин руководителей.
В этом аспекте результаты проведенных собеседованийс женщинами руководителямииспользовались как основной фактор исследовательской работы. Было исследованы
психологические особенности женщин руководителей в различных аспектах на работе, в
семье и в социальной среде.
Summary
Mammadova Guler Akif
This article discusses the investigation of female leaders’ psychological conditions. For this,
general conclusions that obtained during the experimental discussions with females are considered as
the prime factors for the article. Psychological states of women with different aspects at work, around
their family and during the relationship with the surroundings are analyzed.
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Musayeva Tünzalə Rəcəf qızı
AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutu
TƏLƏBƏ QRUPLARINDA LİDERLİK KEYFİYYƏTLƏRİNİN TƏZAHÜRÜ
Açar sözlər: liderlik, liderlik keyfiyyətləri, qrup, tələbə
Ключевые слова: лидерство, лидерские качества, группа, студент
Key words: leadership, leadership skills, group, student
Müasir cəmiyyətdə ideoloji, siyasi, iqtisadi, mədəni aspektlərdə ciddi dəyişikliklər baş verir. Bu
dəyişikliklərin daşıyıcısı, onun aparıcı qüvvəsi kimi gənc nəsldən xüsusi şəxsiyyət keyfiyyətləri tələb
olunur. Xüsusən də, müstəqillik, təşəbbüskarlıq, qətiyyətlilik və s. kimi keyfiyyətlərə malik gənclər
yetişdirməklə bağlı problemin həlli ciddi aktuallıq kəsb edir. Bu günkü tələbə gələcək siyasətçi,
iqtisadçı, menecer və ümumiyyətlə cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi kimi ciddi maraq doğurur və dövlət
müəssisələrinin, müxtəlif sosial qurumların və ordu bölmələrinin idarə olunması məhz onların
gələcək fəaliyyətindən asılıdır. Onlardan gözləntilərin reallaşması və məhz liderlik keyfiyyətlərinin
hansı səviyyədə olması mühüm əhəmiyyət kəs edir. Son illərdə, universitetdə təhsil alan tələbələrin
motivasiyası bir aparıcı fəaliyyət kimi tələbə qruplarının daxilindəki münasibətlər sistemi
istiqamətində inkişaf edərək əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmişdir. Yaranmış şəraitdə, tələbə qruplarının
idarə edilməsinin təşkili, tələbələrin şəxsiyyətlərarası münasibətlərinin və qrup əlaqələrinin
formalaşması kafedra və inzibati orqanların onlara təsir imkanlarının hansı dərəcədə olması mühüm
əhəmiyyət kəsb edən amillərdəndir. Bu səbəbdən də, hər bir tələbə qrupunun daxilindən liderlik
keyfiyyətinə malik olanların seçilməsi və onlarla işləmək bacarığı kafedra və fakültələr tərəfindən
tələb olunan idarəetmənin əsas şərtlərdən biri hesab olunur. Nəzərə alsaq ki, tələbələrdə liderlik
keyfiyyətlərinin formalaşması şəraiti, mexanizmləri, təzahür xüsusiyyətləri hələ lazimi səviyyədə və
sistemli şəkildə geniş tədqiqata cəlb olunmamışdır, onda tərəfimizdən öyrənilən probleminin nə
dərəcədə aktual və əhəmiyyətli olduğu şübhə doğurmaz.
Şəxsiyyətin liderlik keyfiyyətləri dedikdə, insanın müsbət qiymətləndirilən, ona lider kimi daha
çox özünü ifadə etməyə və lider kimi düşünməyə imkan verən insanın sabit daxili xüsusiyyətləri
nəzərdə tutulur. Liderlik keyfiyyətlərinin inkişafı üçün təşəbbüskarlıq, ünsiyyətlilik, empatiya kimi
keyfiyyətlər bir liderə xas xüsusiyyətlər kimi aid olunur. Bundan əlavə, istənilən peşəkar sahədə
liderin fəaliyyətinə təsir göstərən bir sıra sosial-psixoloji texnoloji, yaradıcı, etik və tənzimləyici
amillər də ayrılmışdır. Texnoloji amil onları yeniləmələrə və dəyişikliklərə dərhal və adekvat reaksiya
verməyə ehtiyac duyan, yeni texnologiyalar və biliklərin çox sürətli yaranmasına istiqamətlənən
cəmiyyətin dəyərlər oriyentasiyalarında olan dəyişikliklərlə bağlıdır. Yaradıcılıq amili bir çox
problemlər onların həlli üçün kreativlik və yeni yanaşmalar tələb etməsi ilə təyin edilir. Çünki müasir
reallıq rəqabət və qərar qəbulunda standart yanaşmaların qəbuledilməzliyi ilə xarakterizə olunur. Etik
amil müasir reallıqda bütün peşəkar sahələrdə insanlar arasındakı münasibətlərin öz öhdəliklərinin
qüsursuz icrasını tələb etməsi ilə səciyyələnir. Tənzimləyici amil sərt bir iyerarxik münasibətlər
sisteminin bu gün təsirsiz olması ilə müəyyən edilir. Buna görə direktiv göstərişdən və sanksiyalardan
yayınmaq, təşəbbüs və sədaqət təşviq etmək məqdəsəuyğun hesab olunur (2, səh. 115-118).
Bu amillər meyar kimi qəbul edildikdə ümumpeşakarlıq, yaradıcılıq, mənəvilik, ünsiyyətçilik
kimi keyfiyyətlər qruplarını ayırır. Ümumpeşakar keyfiyyətlər hər hansı bir ixtisas və peşə üçün
xarakterik olması və liderin başqalarına təsir etmək və hərəkətlərini əlaqələndirmək qabiliyyətini əks
etdirməklə səciyyələnir. Keyfiyyətlərin bu qrupuna yüksək nəzəri hazırlıq, qeyri-standart vəziyyətlərdə həll yolu tapmaq qabiliyyəti, başqa insanlara təsir etmək və kollektivdə işi bölmək bacarığı
daxildir. Yaradıcı keyfiyyətlər, fərdin qrupun fəaliyyətinə yeni fikir və meyllər gətirmə qabiliyyəti ilə
xarakterizə olunur. Bu qrupa isə geniş ümumi dünyagörüşü, işə yaradıcılıq münasibəti, yaradıcı düşüncə, rəhbər rolunu öz üzərinə götürmək bacarığı daxildir. Əxlaqi keyfiyyətlər insanın ləyaqətini və
yüksək mənəvi səviyyəsini səciyyələndirir. Bunlara insanları dərk etmə qabiliyyəti, ədəb, dürüstlük,
məsuliyyət aiddir. Kommunikativ keyfiyyətlər fərdin başqaları təmasın ortaq nöqtələri tapması və özünü
454

Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika
Elmi Konfransının Materialları: 2 cilddə, I c.

Pedaqogika və psixologiya

haqlı olduğuna inandırma qabiliyyəti ilə xarakterizə olunur. Bu qrupa ünsiyyətçillik, etibar, yaxşı səs
quruluşu və savadlı nitq inandırma qabiliyyəti, sosial münaqişələri həll etmək və danışıqlar aparmaq
bacarığı aid edilir (3). Yuxarıda sadalanan bu xüsusiyyətlərin ifadə olunmasından asılı olaraq insanlar
müxtəlif sosial mühitlərdə müxtəlif sosial mövqeləri tuta bilər. Şəxsiyyətin təqdim edilmiş liderlik
keyfiyyətləri və fərdin sadalanan xüsusiyyətləri bütövlükdə liderin psixoloji portretini yaradırlar.
Müasir informasiya texnologiyalarının inkişafı, tədris prosesində fəal təlim metodlarının
tətbiqi, şəxsiyyətin bəzi keyfiyyətlərinin, xüsusilə də liderlik keyfiyyətlərinin inkişaf etdirilməsi
imkanlarını xeyli dərəcədə genişləndirmişdir. Cəmiyyətin müasir inkişaf mərhələsində dövlətin
gənclərlə bağlı siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biri də tələbə gənclərlə müvafiq tərbiyəvi işlərin
aparılması hesab olunur. Belə ki, milli ali təhsil sistemi qarşısında qoyulan və innovativ yanaşma
tələb edən vəzifə kimi tələbələrin liderlik keyfiyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə və eyni zamanda
yüksək ixtisaslı, dövlət qarşısında məsuliyyətli və fəal vətəndaşlıq mövqeyinə malik, ölkədə və
cəmiyyətdə baş verən hadisələrə operativ və adekvat qiymət verməyi bacaran mütəxəssis kadrların
hazırlanmasına böyük diqqət yetirilir. Tələbələrdə liderlik keyfiyyətlərinin formalaşması probleminə
həsr olunmuş çoxsaylı tədqiqatlar da göstərir ki, tələbələrin ictimai fəaliyyətə cəlb edilməsi liderlik
qabiliyyətlərinin inkişafına mühüm dərəcədə təsir göstərir.
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Резюме
Мусаева Тунзала Раджаф кызы
Проявление лидерских качеств в студенческой группе
Личность студента формируется под влиянием студенческой среды, которая является
оптимальной социокультурной средой воспитания и развития будущих лидеров. Именно здесь
происходят процессы структурирования, формирования межличностных, эмоциональных
взаимоотношений, распределения групповых ролей и выдвижения лидеров. Для
прогнозирования успешного развития студента как лидера важно определение его
индивидуально-типологических особенностей, организаторских и коммуникативных качеств.
Summary
Musayeva Tunzala Rajaf
The manifestation of leadership skills in the groups of student
Numerous studies on the development of leadership skills in students show that participation in
attracting students to social activities has a significant impact on the development of leadership skills.
Leadership refers to the positive inner qualities of a person that allow a person to be positively
evaluated, to be a leader, and to think of themselves as a leader. Depending on the expression of these
characteristics, people can occupy different social positions in different social environments.

455

Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika
Elmi Konfransının Materialları: 2 cilddə, I c.

Pedaqogika və psixologiya

Məmmədtağıyeva Təranə Həsən qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
VIII SİNİFDƏ “NAQİLLƏRİN ARDICIL BİRLƏŞDİRİLMƏSİ” MÖVZUSUNUN TƏDRİSİ
PROSESİNDƏ ŞAGİRDLƏRİN PRAKTİK BACARIQLARININ FORMALAŞDIRILMASI
VƏ İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİNDƏ KOMPÜTERDƏN İSTİFADƏ
Açar sözlər:. kompüter, elektrik dövrəsi, cərəyan şiddəti, gərginlik, müqavimət, naqil, lampa,
rezistor, ampermetr, voltmetr, ardıcıl birləşmə, praktik bacarıqlar
Ключевые слова. kомпьютер, электрическая цепь, сила тока, напряжение,
сопротивление, проводник, лампа, резистор, амперметр, вольтметр, последовательное
соединение, практические навыки
Key words: computer, electrical circuit,current strength, voltage, resistance, wiring, lamp,
resistor, amperemeter, voltmeter, serial connection, practical skills
Müasir dövrümüzdə kompüter proqramlarının imkanlarının genişlənməsi, inkişafı, yenilikləri
bizə tədrisdə daha səmərəli metodlardan istifadə etməyə kömək edir. Əgər EHM-in istifadəçisi
müəllimdirsə, onda o, tədrisdə kompüter modelindən istifadə edə bilər və bu zaman onun qarşısında
pedaqoji yaradıcılıq üçün geniş meydan açılır. Müəllim modeli nümayiş etdirərək iş rejimini özü seçə
bilir, tədqiq olunan obyektin parametrlərini bu və ya digər ardıcıllıqla özü dəyişə bilir. İşin tempini
tənzim edə bilir, zəruri hallarda isə nümayiş elementlərini təkrar edib eyni zamanda siniflə müsahibə
apara bilir (2, səh.120 ). Məhz kompüter texnikası fizikanın tədrisində şagirdlərin praktik
bacarıqlarının inkişafında, təlimə maraq tərbiyəsində mühüm rol oynayır. Şagirdin yradıcılıq
qabiliyyətini, məntiqi düşüncəsini inkişaf etdirir.
Məsələn bu gün bütün dünyada məşhur olan “Crocodile Physics” adlı proqramı haqqında
məlumat verilir. Bu güclü virtual laborator proqram, fiziki hadisələri modelləşdirməyə, “Elektrik və
elektromaqnit”, “ Hərəkət və güc”, “ Dalğavarı hadisələr” və “ Optika” mövzuları üzrə virtual sınaqlar
aparmağa imkan yaradır.“Crocodile Physics” elektron laborator proqramının içində 46-dan çox hazır
təcrübə nümunələri Beynəlxalq İGCSE, A-Level imtahan tədris planlarına uyğundur. “ Crocodile
Physics ” proqramı fizika dərsini tədris edən müəllimlər üçün laboratoriya təcrübələrini şagirdlərlə
birgə aparmaq baxımından olduqca faydalıdır (1 ).
VIII sinifdə “Naqillərin ardıcıl birləşdirilməsi” mövzusunun tədrisi prosesində biz “Crocodile
Physics” virtual laboratoriya proqramından istifadə etmişik. Şagirdlər tədqiqat işlərindən əvvəl müəllimin
Naqillərin ardıcıl birləşdirilməsinin nümayişi ilə tanış edilir, görəcəkləri iş barədə məlumatlanmış olurlar.
Bu halda şagirdlərin dövrənin qurulması zamanı işin gedişi modelindən istifadə etmələri daha faydalı olur.
Aşağıda yeni dərs nümunəsi göstərməzdən əvvəl onu deyə bilərik ki, naqillərin ardıcıl
birləşdirilməsi mövzusu üzrə dərsliyin 179, 180 və 182-ci səhifələrində verilmiş şəkil və sxemlər
doğru deyildir. Həmin sxemlərdə ampermetrin, voltmetrin və lampaların Duistə görə ölçüləri düzgün
göstərilməmiş, sxemdə 3 nümayiş ampermetri və ya 3 nümayiş voltmetrindən istifadə edilməsi təklif
olunmuşdur. Əvvəllər və hələ də günümzdə məktəblərin heç birində 3 nümayiş ampermetri və voltmetri
mövcud deyil. Ona görə də həmin sxemləri yenidən işləməyə ehtiyac vardır. Eyni zamanda sxemlərin
Duistin tələblərinə uyğun çəkilməsi lazımdır. Təklif edirəm ki, sxemlərdə məktəb laboratoriyası üçün
verilmiş ampermetr və voltmetr cihazlarının şərti işarələri çəkilib göstərilsin. Səhifə 179-da (a), 180 (b)
və 182 (c) verilmiş şəkil və sxemlər aşağıdakı kimi ( şəkil 1, şəkil 2, şəkil 3) verilməlidir.
Dərs nümunəsində dərsdə kompüter vasitəsilə elektrik dövrəsində naqillərin ardıcıl
birləşdirilməsi qanunauyğunluqlarının eksperimental yolla öyrədilməsi, şagirdlərdə elektrik dövrəsi
qura bilmək bacarığının formalaşması və inkişaf etdirilməsinə nail olunur.
Bunun üçün kompüterdən istifadə edib, «Crocodile Physics» proqramı ilə Promethean lövhədə
təcrübəni aşağıdakı kimi nümayiş etdirirəm. Dərsin gedişinin motivasiya mərhələsində təcrübəni aparmaq
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üçün ardıcıl birləşdirilmiş elektrik dövrəsi üzərində işin yerinə yetirilməsi modelindən istifadə edirəm (şəkil
1). Şəkil 1-də təsvir edilən elektrik dövrəsi modelini açılmış səhifədə proqramın bizə verdiyi imkanlarından
istifadə edərək qururam və işin necə yerinə yetirilməsi haqqında məlumatlar verirəm (Şəkil 1(a) ).

Şəkil 1 (a). Crocodile Physics
proqramında ardıcıl birləşdirilmiş dövrə
üzərində işın yerinə yetirilməsi modeli.

Şəkil 1.

Tədqiqatın aparılmasını şagirdlərin öhdəsinə buraxıram. Qrup işləri paylandıqdan sonra şagirdlər
ardıcıl birləşdirilmiş dövrənin prinsipial sxemi ilə tanış edilirlər (şəkil 2, şəkil 3). Daha sonra
şagirdlərə elektrik dövrəsini qrup işlərində verilən sxemlərə uyğun qurmaq və dövrə hissəsində
cərəyan şiddəti, gərginlik və müqavimətin qiymətlərini hesablamaq tapşırılır. Araşdırma aparmaq
üçün şagirdlər lazım olan təchizatlarla təmin edilir və onlara kompüter vasitəsilə işin gedişi haqqında
məlumatlar verilir.
+

-

+

-

A
A

A

L2

L1

A

A

A

A
Şəkil 2. Ardıcıl birləşdirilmiş
naqillərdə cərəyan şıddətinin
ölçülməsi.

R1

R2

V

V

A

Nəticədə, şagird kompüter proqramları
vasitəsilə elektrik dövrəsində naqillərin
ardıcıl birləşdirilməsini eksperimental yolla
öyrənir və aşağıdakı nəticələri almış olur. 1.
I= I1= I2 2. U= U1+ U2 3. R= R1+ R2

V

A

Şəkil 3. Ardıcıl birləşdirilmiş naqillərdə
gərginliyin ölçülməsi.

A
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Резюме
Мамедтагиева Тарана Гасан кызы
Использование компьютера в процессе обучения темы «Последовательное
соединение проводов» в VIII классе для формирования у учеников практических
навыков
В статье указаны пути развития и формирование практических способностей учеников, а
также экспериментальная методика последовательного воссоединения провод, использованием программы "Crocodile Physics".
Summary
Mammadtaghiyeva Tarana Hasan
Use of the computer in the course of teaching the topic “Serial wire connection”in the VIII
grade to build practical skills of pupils
The article indicates the ways of development and formation of practical abilities of pupils, as
well as the experimental method of sequential reunification of wire, using the program "Crocodile
Physics"
Məmmədova Şirin Nəcəf qızı
Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu
FİNLANDİYA ORTA MƏKTƏBLƏRİNDƏ İSTİFADƏ EDİLƏN KİMYA DƏRSLİYİNİN
MÜSBƏT CƏHƏTLƏRİ
Açar sözlər: kimya dərsliyi, orta məktəb, kimyəvi tənlik, reaksiya, maddələr, eksperiment, praktik iş,
məzmun,standartlar, araşdırma
Key words: Chemistry textbook, middle school, chemical equation, reaction, substances, experiment,
practical work, content, standards, investigation
Ключевые слова: учебник химии, средняя школа, химическое уравнение, реакция, вещества,
эксперимент, практическая работа, содержание, стандарты, исследование
Son illər Azərbaycanda ibtidai, orta və ali təhsil səviyyəsinin qaldırılması istiqamətində geniş
spektli yeniliklər tətbiq olunur. Bu gün hamı anlayır ki, dünya əmək bazarına çıxa biləcək işçilər
məhz güclü təhsil sistemi olan ölkələr tərəfindən yetişdirilir. Bu o deməkdir ki, bugünki gün
məktəblərin şagirdlərə verdiyi bilik və bacarıqlar müasir, real həyati situasiyalar üçün yararlı
olmalıdır. Aparılan islahatlara baxmayaraq, hələ də ölkə məktəblərində istifadə olunan dərsliklərdə
səhvlər və məzmunla bağlı müəyyən problemlər var. Kitabların keyfiyyəti və formatı da hələ bir çox
inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsinə az yaxınlaşıb. Belə ki, dərslik məzmun, tərtibat və format
baxımından gənc nəslə nə qədər cəlbedici olarsa, onlar onu daha böyük maraqla oxuyar. Finn kimya
kitabı 18.5 sm x 24 sm, Kembric proqramının Kimya kitabı 22x27.5, İrlandiyanın Leaving Certificate
kitabı 21x29.5 ölçülərinə malikdirlər, yerli kimya dərsliyinin ölçüsü isə daha kiçik olub, 16.5x24
ölçüsündədir. Xarici dərsliklərin ən müsbət xüsusiyyətlərindən biri də dərsliklərdə verilən real və ya
rəssam tərəfindən çəkilmiş şəkillərin yüksək keyfiyyəti və gündəmlə ayaqlaşan olmasıdır. Düzəlişlər
edilmiş yerli, yeni 7 və 8 sinif kimya dərsliklərimizdə real fotoşəkillərin sayı çox azdır.
Kimya dərsliklərinin nəzəri-metodiki əsasları (7-9 siniflər üzrə) mövzusunda apardığım
tədqiqatla bağlı 2019-cu ilin iyun ayında Finlandiyada səfərdə oldum. Bu ölkənin təhsil sistemindən
son vaxtlar çox danışılır, məqalələr yazılır. Bu şöhrətin əsas səbəblərindən başlıcası son illər Finn
məktəblərinin 14-15 yaşlılarının Təbiət Fənləri üzrə Beynəlxalq qiymətləndirmədə (PİSA) yüksək
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nəticə əldə etmələridir. Təbiət fənləri üzrə savadlılıq, yalnız elmi konseptləri və nəzəriyyəni bilmək
demək deyil, bundan əlavə praktik bacarıqları mənimsəyərək elmi tədqiqat ilə əlaqəli ümumi
prosedurları və bunların elmin inkişafına necə apardığını bilməkdir [4, səh.98]. PİSA suallarının çoxu
şagirdlərin həyati problemlərinin həllində bilikləri necə istifadəetmə bacarıqlarını ölçür. Bu
baxımdan yerli təbiət fənləri dərsliklərinin məzmununda və müəllimlərin tədris üsullarında elə
dəyişikliklər edilməlidir ki, Azərbaycan məktəbliləri də nəticələrinə görə qabaqcıl ölkələr sırasında
olsunlar.
Səfər müddəti Joensuu universitetində və üç orta məktəbdə olub, kimya müəllimləri ilə fikir
mübadiləsi apardıq. İlk maraqlandığım məsələ, Finlandiya orta məktəblərində istifadə olunan dərslik
oldu. Qeyd edim ki, hazırda Finn məktəblərində istifadə olunan kimya dərsliklərində 7, 8 və 9 siniflər
materialı cəmləndiyi üçün həmin dərslik 3 il ərzində istifadə edilir. Ehtimal etdiyim kimi dərsliyin üz
qabığında D.İ. Mendeleyevin kimyəvi elemetlər dövri cədvəlinin uzun formasını gördüm.
Təəsüfedici haldır ki, Azərbaycandakı kimya dərsliklərində hələ də Beynəlxalq Nəzəri və Tətbiqi
Kimya Birliyi (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) tərəfindən hələ
1989-cu ildə istifadəsi qadağan olunmuş Mendeleyevin dövri cədvəlinin qısa forması çap
edilməkdədir.
Finn dərsliyin innovativliyi şagirdlərə kimyanı araşdırmalar və təcrübələr vasitəsi ilə
öyrətməsidir. Kitabın məzmunu gündəlik həyatda baş verən hadisələrlə çox sıx bağlıdır. Giriş
sözlərindən sonra gələn ilk bölmə “Kimyanı öyrənirik” başlığı altında kimya laborator avadanlığı və
təhlükəsizlik qaydaları ilə tanışlıqdan başlayır. Burada Beynəlxalq aləmdə istifadə olunan kimya
təhlükəsizliyi işarələri verilib. Yerli dərsliklərimizdə bu işarələr hələ də verilməmişdir. Eyni vəziyyət
beynəlxalq aləmdə istifadə olunan pH, maye mühitin turşuluğunu ölçən kəmiyyət ilə bağlıdır. Qida
məhsullarından tutmuş digər kimya sənayesi məhsulları üzərində qeyd olunan pH işarəsini, təəsüf ki,
bizim məktəblilər hələ də tanımır. Halbuki, qeyd etdiyimiz kimi dünya əmək bazarında, xüsusən,
mühəndislik, kimya sənayesi, energetika və dəgər istehsalat sahələrində rəqabətə qalib gələ bilən işçi
öz elm (peşə) sahəsi üzrə yeniliklərlə təlimatlandırılmış bir mütəxəssis olmalıdır.
Dərsliyin məzmunu aşağıdakı 7 bölmədə verilib. Hər bölmənin sonunda şagirdlərə özünü
yoxlama tapşırıqları verilir.[ 1, səh.4-5]
I. Kimyanı öyrənirik (kimyəvi təhlükəsizlik və sağlamlıq; maddələrin xassələri; saf
maddələr və qarışıqlar; qarışıqların ayrılması)
II. Kimyəvi işarələr dili (elementlər; yavaş və sürətli baş verən kimyəvi reaksiyalar;
yanma və yanğın təhlükəsizlik qaydaları; su və onun elementləri; hava və torpaq)
III. Maddələrin quruluşu (atomlar; dövri cədvəl; birləşmələrin növləri; kimyəvi tənliklər)
IV. Mühüm birləşmələr (turşular; əsaslar; duzlar)
V. Metallar (yer qabığın mühüm birləşmələri; metalların xassələri və onların istifadəsi; kimya
və elektrik; paslanma)
VI. Karbon birləşmələri (kömür, emal edilməmiş neftin karbohidrogenləri; spirtlər, karbon
turşuları, efirlər; qida maddələri; qida maddələrinin təravətli saxlanması)
VII. Dayanıqlı inkişaf (dayanaqlı inkişafın prinsipləri; kimya və ətraf mühit ;yuyucu maddələr,
kosmetik vasitələr və dərmanlar; çini və şüşə; tekstil və plastiklər; ağac və kağız emalı)
Göründüyü kimi kimya dərsliyinin məzmunu şagirdlərə həyatla bağlı məlumatları verməklə onları
real həyati situasiyalara hazırlayır. Yerli kimya dərslikləri ilə müqayisədə Finn kimya dərsliyində
nəzərə çarpan cəhətlərdən biri kitabda kimyəvi reaksiya tənliklərinin azlığıdır. Bunun səbəbi odur ki,
məzmun baxımından kitablara əzbərlənməsi tələb olunan məlumat az salınır. Dərslik, əsasən, məntiqi
təfəkkürü, kreativliyi, səbəb-nəticə kimi analiz qabiliyyətini inkişaf etdirən məzmundan ibarətdir.
Müqayisə üçün qeyd edim ki, 3 tədris ilini əhatə edən kimya dərsliyində 35-ə dək formullarla yazılan
reaksiya tənliyi var. Aşağı siniflərin kimya dərsliklərində kimyəvi reaksiya tənlikləri, əvvəlcə
atomların (molekulların) şəkilləri ilə, maddələrin adlarını yazmaqla və nəhayət, formullarla təsvir
edilir ki, bu da şagirdlərdə maddələrin tərkib hissələri və yeni molekulların necə yaranması haqqında
təsəvvürləri formalaşdırır. Məsələn, suyun alınma reaksiyası bu cür təsvir edilib:
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a)
b)
Hidrogen + Oksigen = Su
c)
2 H2
+
O2 = 2H2O
Bizim yerli 7 – ci sinif dərsliyinin 2014-cı il nəşrində reaksiya tənlikləri yalnız formullarla, 2018-ci
il nəşrində isə formullar və atom (molekul) şəkilləri ilə verilib [2,səh. 51], amma reaksiyanın adlarla
yazılışına nümunə yoxdur.
Bütün yazılanları ümumiləşdirərək yerli kimya dərsliklərimizin yazılması zamanı aşağıdakilərin
nəzərə alınması tövsiyə olunur:
1. Kimya dərsliyinin ölçü, strukturu və formatı müasirləşdirilsin.
2. Dərslikdəki akademik məzmun sadələşərək daha çox məntiqi təfəkkürü,
3. Kreativliyi, səbəb-nəticə kimi analiz qabiliyyətlərini inkişaf etdirən məzmunla əvəzlənsin.
4. Şagirdlərin, əzbərləyərək yadda saxlamalı olduğu məlumatlar azaldılsın.
5. Dərslikdəki məzmun real həyatla daha çox əlaqələndirilsin.
6. Kimya kitablarında çap edilən qısa Mendeleyevin Dövri cədvəli beynəlxalq aləmdə istifadə
olunan Dövri cədvəlin uzun forması ilə əvəz olunsun.
7. Kimya dərslərində experiment və praktik işlərin aparılmasına daha çox yer verilsin.
Ədəbiyyat
1. Minna İkonen, MaijuTuomisto, Päivi Ojala , ILMIÖ 7 – 9 KEMIA, 2018
2. M.Abbasov, V.Abbasov, V.Əliyev, G. Quliyeva, N.Abışov - Kimya 7, Bakı - 2018
3. M.Abbasov, V.Abbasov, A. Məhərrəmov, R. Əliyeva, S.Hacıyeva, G. Quliyeva, N.Abışov,
V.Əliyev, A.Əliyev - Kimya 8, Bakı – 2019
4. Chapter 4.PISA 2018 SCİENCE FRAMEWORK
Резюме
Мамедова Ширин Наджаф кызы
Преимущества учебникa химии применяемого в средних школах Финляндии
О содержании, структуре и формате учебников химии для 7-9 классов средних школ
Финляндии.
Summary
Mammadova Shirin Najaf
Advantages of the chemistry textbook currently used at the middle school in Finland
Is about the content, structure and format of the chemistry textbook for grades (7-9) at the middle
schools of Finland.
Muradova Xəyalə Rasim qızı
Azərbaycan Dillər Universiteti
MÜASİR DÖVRDƏ HƏKİM-XƏSTƏ MÜNASİBƏTLƏRİNİN SOSİAL-PSİXOLOJİ
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Açar sözlər: həkim, xəstə, ünsiyyət, münasibət
Keywords: doctor, patient, communication, relation
Ключевые слова: доктор, пациент, отношение
İnsan həyatının müxtəlif mərhələlərində həkimə müraciət edir, onunla ünsiyyətdə olur. Dünyaya
göz açan gündən ilk gördüyümüz və bizə toxunan ilk insanlardan biri və birincisi də çox zaman həkim
əli olur. Həkim peşəsi keçmişdən bu günümüzə kimi hörmət edilən və dəyər verilən sahələrdəndir.
Psixologiyada şəxsiyyətlərarası münasibətlər, ünsiyyət, qarşılıqlı təsir məsələlərinin öyrənilməsi
aktual problem kimi dəyərləndirilmiş və müxtəlif istiqamətlərdə öyrənilmişdir. Aparılan tədqiqatlar
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içərisində problemlə bağlı iki istiqamət diqqəti daha çox cəlb edir. Birinci istiqamət fəlsəfi-tarixi
yanaşmadır. İkinci istiqamət isə psixoloji və tibbi yanaşmadır
Azərbaycanda psixologiya sahəsində tədqiqat aparan alimlərdən Ə.Əlizadə, Ə.Bayramov,
M.Həmzəyev, B.Əliyev, R.Əliyev, S.Seyidov və digərləri şəxsiyyətlərarası münasibətləri müxtəlif
aspektlərdən təhlil etmiş və yeni ideyalar, töhfələr vermişlər. Eyni zamanda N.İsmayılov, F.İsmayılov
tibb psixologiyası sahəsində müxtəlif tədqiqatlar aparmışlar. Tibb etikası və klassik fəlsəfi etika üzrə
Z.Əliyeva, Ə.Əmiraslanov, F.Qasımzadə, İ.T.Frolov, B.Q.Yudin araşdırmışlar. Bütün bunlara
baxmayaraq məhz həkimin xəstə ilə qarşılıqlı münasibəti, ünsiyyət üslubu, həkim şəxsiyyəti ətraflı
araşdırılmamışdır.
Həkimin savadlı olması ilk növbədə, tələb olunan amillərdəndir. Lakin xəstə ilə ünsiyyəti də
onun savadı qədər önəmlidir. Müasir dövrümüzdə xəstələrin həkimlərə olan tələbatları da fərqli
məcraya yönəlmişdir. Psixologiyada xəstələrlə aparılan sorğulardan birində, əməliyyata hazırlaşan
xəstənin təzyiqi qalxmışdı. Sosial-psixoloji cəhətdən bildiyimiz kimi insanlar daima bir-birləri ilə
qarşılıqlı təsirdə olur, bir-birlərinə enerji ötürürlər. Xəstənin halının pisləşdiyi zaman inandığı və
şəxsiyyətinə dəyər verdiyi həkimini gördüyü zaman əhvalının dərhal yüksəldiyini və təzyiqinin
normallaşdığı qeyd edildi.
Beləliklə, həkimin şəxsiyyəti, xəstə ilə münasibəti, onunla davranışı və ünsiyyəti, xəstənin
həkimə inamı və etibarı müalicə prosesi ilə paralel gedən və xəstənin daha tez sağalmasına təsir edən
amillərdəndir. Psixologiyada hisslərin keçirilmə formalarından olan əhvallara [3, səh.335] nəzər
salsaq, səhər eşitdiyimiz xoş bir sözün gün ərzində əhvalımızı yüksəltməsini, özümüzü yaxşı hiss
etməyimizə səbəb olduğunu bilirik.
Bundan əlavə, xəstəyə yalnız psixoloji obyekt kimi baxmaq və o cür qiymətləndirmək yalnış
düşüncə tərzidir, çünki belə olduqda xəstələrin hissləri, fikirləri və arzuları diqqətdən kənarda qalır.
Müasir dövrümüzdə xəstə həm xəstə, həm də müştəri xidmətlərinin istifadəçisi sayılır. Bu səbəbdən
həkim həm də müştəri kimi yanaşdığı xəstənin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdır. Həkim hər bir
xəstəni müalicə edərkən unutmamalıdır ki, o, xəstəliklə deyil, xəstəliyi özünəməxsus tərzdə keçirən
konkret şəxslə təmasda olur [2, səh.71].
Həkim xəstə ilə təmasda olduğu üçün onun şəxsiyyət də burada önəmli rol oynayır. İngilis alimi
Uilrayt həkimlərlə apardığı tədqiqatların birində belə bir fikir irəli sürmüşdür ki, həkimlər daha çox
duyğularına və düşüncələrinə daha çox güvənirlər. Bu fərziyyə Mayers və Briqenin (1962) apardıqları
tədqiqatda da öz təsdiqini tapmışdır. Belə ki, 8561 nəfərdən 51%-i duyğularını intuisiyadan üstün
tutdu, 56%-i isə düşüncəni, fikirlərini seçdi [4, səh.71].
Həkim peşəsinin nə qədər məsuliyyətli bir sahə olduğunu, insan həyatının onların əllərində
olduğunu nəzərə alsaq, həqiqətən də daha çox düşünməli və işi intuisiyaya qapılaraq həll etməyin
səhv olduğunu anlamaq olar. Həkimlər daha çox duyğularına güvənməlidirlər, çünki xəstənin
şikayətlərini dinləmək, üzünün, dərisinin rənginə və formasına baxmaq, ağrıyan yerlərinə toxunmaqla
xəstəliyin harada və necə başladığını müəyyən etmək duyğu orqanları ilə bağlıdır.
Həkim-xəstə münasibətlərində həkimin şəxsiyyəti çox önəmlidir, belə ki, qarşılıqlı
münasibətlərin əsasını təşkil edir. Həkim şəxsiyyətinə verilən tələblər də Hippokratdan əvvəl, ona
qədər və sonra da müxtəlif olsa da, həkimin vicdanlı olması hər bir dövr öndə gedən şəxsiyyət
keyfiyyətlərindəndir. Hippokrat həkim şəxsiyyəti haqqında qeyd edirdi ki, “həkim incə və insanlara
açıq olmalıdır, çünki sərtlik onu həm sağlam, həm də xəstə insanlar üçün əlçatmaz edir [6]”. Həkimin
xəstələrlə incə davranışı etik qaydalara uyğun olmalıdır. Eyni zamanda bazar iqtisadiyyatını və
qloballaşan dünyanı nəzərə alsaq xəstələr üçün həkim seçimi daha genişdir. Məhz bu səbəbdən də
həkimlər bir tərəfdən xəstələrin psixoloji xüsusiyyətlərinə bələd olmalıdır, digər tərəfdən onları əldə
saxlaya bilmək üçün ünsiyyət üslubunu düzgün seçməli və şəxsi keyfiyyətlərinə bir daha nəzər
yetirməlidir.
Beləliklə, həkim xəstə münasibətlərində həkim şəxsiyyəti, onun inandırma qabiliyyəti, xəstələrlə
ünsiyyətə girə bilmək bacarığı onun savadı və biliyi qədər önəmlidir. Həkim sözlərdən məharətlə
istifadə etməli və qarşıdakı insanın xarakterinə uyğun olaraq lazım gələrsə demokratik, hətta avtoritar
ünsiyyət üslubları ilə yanaşmağı bacarmalıdır. Həkim nə çox sərt, nə də çox yumşaq olmamalıdır.
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Резюме
Мурадова Хаяла Расим кызы
Социально-психологические особенности отношений доктора-пациента в
современное время
В исследовании изучались особенности личности врача во взаимоотношениях между
врачом и пациентом. Практическая значимость исследования. Полученные результаты
исследования имеют практическое значение в практической психологии и могут быть
применены в практике медицинских учреждений.
Результаты исследования. Все это еще раз доказывает, что профессиональная идентичность
профессионала важна и что внутренний стимул является источником самосовершенствования для
самостоятельной работы. Именно тот факт, что личность врача участвует в развитии его способностей. В заключение были обобщены результаты, полученные в ходе социально-психологического
исследования факторов, влияющих на взаимоотношений между врачом и пациентом.
Summary
Muradova Xayala Rasim
Socio-psychological characteristics of the doctor-patient relationship in modern times
Doctor and patient relations were learnt through different aspects. But in this research were
discussed personality traits of doctors, their attitude toward patients and how they persist ill people
to agree to treatment. The communication between doctor and patient plays an important in the life
of patients, as the last thinks that his life, health is in hand of doctors.
The personality traits, communication style and tolerance are main character types that doctor
should chose according to a patient that he or she works. At the same time the doctor should know
the psychology of the patient for the future better treatment.
Mehdiyeva Aytəkin Firəddin qızı
Azərbaycan Dillər Universiteti
FRANSIZ DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI SƏRİŞTƏNİN
FORMALAŞDIRILMASI
Açar sözlər: kommunikasiya, qarşılıqlı anlaşma, kommunikativ yanaşma, mədəniyyətlərarası
səriştə
Ключевые слова: коммуникация, взаимопонимание, коммуникативный подход,
межкультурная компетенция
Keywords: communication, mutual understanding, communicative approach, intercultural
competence
Son illərdə qlobal ünsiyyət dili statusunu qazanmış ingilis dili ilə yanaşı fransız dilini müxtəlif
məqsədlərlə öyrənənlərin sayı xeyli artmışdır. Hazırda fransız dilini öyrənənlərin əksəriyyəti bu
dildən kommunikasiya vasitəsi kimi istifadə etmək bacarığına yiyələnməyi üstün tuturlar. Eyni
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zamanda ixtisası xarici dil olan ali məktəblərin qarşısında qoyulan əsas vəzifələrdən biri peşəsinə
mükəmməl şəkildə yönəlmiş, kommunikativ cəhətdən səriştəli olan yüksək səviyyəli pedaqoji
kadrların hazırlanmasıdır.
Müşahidələr və təlim nəticələri göstərir ki, fransız dilinin tədrisi sahəsində mövcud vəziyyət heç
də qənaətbəxş kimi qiymətləndirilə bilməz. Xarici dillərin, eləcə də fransız dilinin tədrisi prosesində
ənənəvi metod və üsulların istifadə edilməsi, təhsilalanlarda komunikativ vərdişlərin formalaşdırılması deyil, əsasən linqvistik biliklərin aşılanması istiqamətində həyata keçirilən fəaliyyət, şübhəsiz
ki, yaxşı nəticələr verə bilməz. Hesab edirik ki, yüksək nəticələrə nail olmaq üçün fransız dilini ixtisas
dili kimi öyrənən tələbələrə bu dilin kommunikativyönümlü tədrisi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, kommunikasiya strategiyalarına yiyələnməklə ünsiyyət
prosesində baş verən çətinliklərə baxmayaraq dinləyiciyə lazımi informasiyanın çatdırılması
mümkündür. Xarici dillərin tədrisində məqbul hesab edilən kommunikativlik, inteqrativlik,
interaktivlik yanaşmalarından bəhrələnərək kommunikativ bacarıqların yaradılması, formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi fransız dilinin yüksək səviyyədə öyrənilməsi üçün vacibdir.
N.D.Qolskova yazır ki, hər bir mütəxəssisin peşəkar səriştəliliyi sturukturunda mədəniyyətlərarası səriştə xüsusi yer tutur. Mədəniyyətlərarası səriştə anlayışına aydınlıq gətirən müəllif
qeyd edir ki, “kommunikasiya prosesində insanların qarşılıqlı mədəni dialoqu və onun variativliyi
kulturoloji xüsusiyyət daşıyır” (3, s.9).
“Dil və mədəniyyətlərarası kommunikasiya” adlı monoqrafiyanın müəllifi tanınmış alim
S.Q.Ter-Minasova isə dil və mədəniyyətin qarşılıqlı əlaqəsini belə müəyyənləşdirir: “dil
mədəniyyətin güzgüsüdür. Onda yalnız insanları əhatə edən real varlıq deyil, həmçinin xalqın ictimai
özünüdərki, onun mentaliteti, milli xarakteri, həyat tərzi, ənənələri, əxlaqı, dəyərlər sistemi,dünyaya
baxışı əks olunur” (9, s.8).
Qeyd etmək lazımdr ki, mövcud nəzəriyyələrə əsasən istənilən dil həm öyrənmənin obyekti, həm
də tədrisin vasitəsi kimi nəzərdən keçirilir. Xarici dilin öyrənilməsi dilin aspektlərə və nitq fəaliyyəti
növlərinə ayrılmasını nəzərdə tutmur, əksinə onların inteqrasiyasını – mədəni kontekstdə hamısının
birlikdə tədrisini əsas götürür (12).
Dil daşıyıcıları ilə ünsiyyətin səmərəli olması üçün xarici dili öyrənən tələbənin əlavə bilikləri
olmalıdır. Dilin ünsiyyət vasitəsi olaraq öyrənilməsi üçün dili öyrənilən xalqın mədəniyyətinə
yaxından bələd olmaq zəruridir. Tələbələrdə fransız dilində fon biliklərinin olması və onlardan
adekvat şəkildə istifadə olunması mədəniyyətlərarası səriştənin formalaşması üçün əsasdır.
Mədəniyyətlərarası səriştənin əsasını təşkil edən bəzi bacarıq və vərdişləri göstərə bilərik:
- hər hansı xalqın mədəniyyətinə və onun nümayəndələrinə pozitiv münasibət;
- tərəf-müqabilin fikirlərinə hörmətlə yanaşaraq düzgün interpretasiya bacarığı;
- mədəniyyətlərarası dialoqun təşkili və aparılması qabiliyyəti;
- mədəniyyətlərarası ünsiyyət prosesində oxşar və fərqli cəhətlərin düzgün müəyyənləşdirilməsi
- özünü dinləyicinin yerinə qoymaq bacarığı;
- mədəniyyətlərarası ünsiyyət prosesində kəskin reaksiyalardan qaça bilmək səriştəsi;
- ünsiyyət zamanı verbal və qeyri-verbal vasitələrin düzgün seçilməsi;
- məqsəddən və situasiyadan asılı olaraq düzgün dil vahidlərinin və üslubunun seçilməsi
bacarığı.
Qeyd etmək lazımdır ki, mədəniyyətlərarası səriştə kompleks kompetensiyaların tərkib
hissələrindən biridir. Ənənəvi olaraq kompetensiyalar ümumi və kommunikativ olaraq iki qrupa
ayrılır. Məlumdur ki, xarici dil öyrənən tələbələrdə hər şeydən əvvəl dil üzrə bacarıq və vərdişlər
formalaşdırılır. Sonra isə, dili öyrənilən ölkənin və xalqın mədəniyyətinə uyğun əlavə biliklər
mənimsənilir. Bu prosesdə istifadə olunan dərslik materialları və müəllimin koqnitiv anlayışları
tələbənin köməyinə çatır. Əlbəttə, əlavə oxu materialları (qəzet, jurnal, İnternet) da məqsədyönlü
şəkildə istifadə olunmalıdır.
Deməli fransız xalqının mədəniyyəti ilə tanışlıq üç komponentdən ibarətdir: mədəniyyət barədə
biliklər, dil daşıyıcısı ilə davranış mədəniyyəti və ana dili ilə öyrənilən dilin mədəniyyətlərinin
müqayisə edilmə bacarığı. Qənaətimiz belədir ki, mədəniyyətlərarası səriştənin formlaşadırılması üçün
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fransız dilinin tədrisində dialoji yanaşmaya üstünlük verilməlidir. Bizə belə gəlir ki, dialoji yanaşma
ünsiyyət subyektləri arasında münasibətləri nizamlamağa qadirdir. Deyilənlərə əlavə olaraq, onu da qeyd
etməliyik ki, uğurlu ünsiyyət yalnız xarici dildə nitq bacarıq və vərdişlərindən deyil, eləcə də fəqli mədəni
mövzuların başa düşülməsi və danışıq subyektlərinə hörmətlə yanaşma bacarığından asılıdır.
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Резюме
Мехтиева Айтакин Фираддин кызы
Формирование межкультурной компетенции на французском языке
Настоящий тезис исследует понятие межкультурной компетенции во французском языке.
Он предполагает овладение студентами коммуникативной компетенции как общению на иностранном языке. Этот тезис также исследует проблемы формирования межкультурной компетенции студентов на разных сферах и стадиях изучения и обучения французскому языку. Исследование показывает что, использование коммуникативного, интегративного и интерактивного подходов
в обучении французскому языку помогает студентам формировать межкультурной компетенции.
Summary
Mehdiyeva Aytakin Firaddin
The formation of intecultural competence in teaching French
The paper examines the concept of intercultural competence in French language . It deals with
the problem of formation of intercultural competence in different fields of study and on the stages of
learning and teaching French. The research shows that implementing communicative, integrative and
interactive approaches in teaching French help the students to form intercultural competence.
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Mövsümlü Aytən Mövsüm qızı
Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu
GƏNC NƏSLİN BƏDİİ YARADICILIQ QABİLİYYƏTLƏRİNİN FORMALAŞMASINDA
NƏSİMİ POEZİYASININ ROLU
Açar sözlər: İmadəddin Nəsimi, Nəsiminin poeziyası, gənc nəsil, yaradıcı qabiliyyətlər, bədii
yaradıcılıq, pedaqoji dəyərlər, didaktik yanaşmalar, tərbiyəvi fikirlər, poetik mühakimələr
Ключевые слова: Имаддин Насими, поэзия Насими, молодое поколение, творческие
способности, художественное творчество, педагогические ценности, дидактические
подходы, образовательные идеи
Keywords: Imadaddin Nasimi, Nasimi's poetry, young generation, creative abilities, artistic
creativity, pedagogical values, didactic approaches, educational ideas
“Azərbaycanda təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda 5 əsas istiqamətin birincisi
səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönümlü təhsilin məzmununun yaradılması hesab olunur. Şəxsiyyətyönümlü təhsil prosesində təlim – tərbiyə zamanı gənc nəslin nümayəndələrinin bədii yaradıcılıq
qabiliyyətlərinin formalaşmasını təmin edən amillərdən biri də klassik poetik nümunələrdir. Ona görə
ki, klassik poetik nümunələr pedaqoji mühitdə gənclərin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərini günün
tələbləri saviyyəsində formalaşdırmağa xidmət edən poetik nümunələr mühüm didaktik mahiyyət
kəsb edir. Həmin poetik nümunələr içərisində Nəsiminin poeziya külliyatı gənclərin bədii yaradıcılıq
qabiliyyətlərini formalaşdırmaq baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Nəsimi yaradıcılığındakı
poetik nümunələrin demək olar ki, hamısı gənclərin bədii yaradıcılığının inkişafına bu və ya digər mənada
təsir edir. Lakin böyük şairin poetik nümunələri içərisində elələri var ki, onlar gənclərin bədii yaradıcılıq
qabiliyyətlərinin aşkara çıxarılmasına, inkişaf etdirilməsinə, formalaşmasına birbaşa təsir etmiş olur.
Nəsimi bədii yaradıcılığın qnesioloji mahiyyətini sözdə görür. Böyük şairə görə, insan bütün
yaradıcı qabiliyyətlərini, hər şeydən əvvəl, söz vasitəsi ilə ifadə edi.
Dinləgil bu sözü ki, candır söz,
Aliyü asimanməkandır söz.
Bu hədisə nəzər qıl, ey aqil,
Anlayasan ki, bigümandır söz.
Kafü nundan vücuda gəldi cahan,
Əgər anlar isən, əyandır söz.
Aqil isən sözünü müxtəsər et,
Ey Nəsimi çü bigirandır söz (2, səh, 9-10).
Bu misralardan elə qənaətə hasil olur ki, Nəsimi insanın bütün yaradıcı qabiliyyətinin sözdən
nəşət etdiyini güman edir. Hətta böyük mütəfəkkir külli aləmin sözdən yarandığını iddia edir.
Gəncləri bədii yaradıcılığa sövq edən belə misralar bir çox hallarda estetik dəyərlər kimi özünü
göstərir. Hansı ki, həmin estetik dəyərlər bəzən bədii təsvir vasitələri kimi, bəzən musiqi mədəniyyəti
nümunələri təsiri bağışlayan nəğmələr kimi, bəzən isə muğamlar kimi oxucunu məftun edir.
Yeri gəlmişkən deməliyik ki, muğamlarımız Azərbaycan incəsənətinin şah əsəri hesab olunur.
Bu gün Azərbaycan muğamları xalq mahnılarında, təsniflərdə, rənglərdə, dəramədlərdə, diringələrdə,
dəstgahlarda, hətta simfoniya və operalarda öz təcəssümünü tapır. Muğam simfoniyaları Azərbaycan
muğamlarının beynalxalq miqyasda şöhrət qazanmasına imkan yaratmışdır. Muğamlarımızın
YUNESKO – da milli irs siyahısına salınması bunun bariz nümunəsi hesab olunur. Muğamlarımızın
belə nüfuz qazanmasının və şöhrət tapmasının başlıca səbəblərindən biri də klassiklərimizin, o
cümlədən Nizami , Nəsimi, Füzuli, Nəbati kimi mütəfəkkir şairlərin yaradıcılığında yer alması,
onların dəyərləndirilməsi, estetik – bədii zövq aşılayan bənzərsiz mənbə olması öz poetik ifadəsini
tapmışdır. Nəsiminin yaradıcılığında isə muğamlarımızın estetik – bədii zövq aşılamaq tərəfləri ilə
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yanaşı, onların fəlsəfi məzmunu, məntiqi mahiyyəti, şəxsiyyətin formalaşdırılması baxımından əxlaqi
– mənəvi əhəmiyyəti öz poetik təcəssümünü tapır. Muğamlara belə poetik yanaşmalar yetişən gənc
nəslin bədii yaradıcılıq qabiliyyətinin formalaşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Pedaqoji – psixoloji ədəbiyyatda göstərilir ki, qabiliyyətlər fəaliyyətin müvəffəqiyyətli icrasının
mühüm şərti olub, onun üçün zəruri olan bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmə dinamikasında öz
ifadəsini tapır. Məhz Nəsimi yaradıcılığındakı estetik dəyərlər, xüsusilə muğamlarımızın poetik şərhi
yetişən gənc nəslin hər hası fəaliyyət mühitində onlar üçün zəruri olan bilik, bacarıq, və vərdişlərə
yiyələnmək imkanlarını genişləndirir. Muğamların estetik dəyərlər kimi təqdim olunması onların
bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişaf dinamikasını artırmış olur. Muğam fəlsəfəsinin ayrı – ayrı
kompenentlərinin poetik təqdimatı yetişən gənc nəslin bədii mühakimə qabiliyyətlərini aşkara çıcarır,
onların yaradıcı fəaliyyətini stimillaşdırır.
“Üşşaq” meyindən qilalı işrəti-Novruz” Ta “Rast”, “Gələ-cəngi–“Hüseyni”də sərafraz – deyən
Nəsimi bugünkü muğamlarımızda yer alan “Rast”ın “Üşşaq”, “Hüseyni” və “Novruz” kimi şöbə və
güşələrinin fəlsəfi mahiyyətini, etimoloji məna çalarlarını, estetik - bədii dəyərini anlamağa dərk
etməyə, qavrayıb qiymətləndirməyə imkan verir. Əgər “Üşşəq” sözü “aşıqlər” mənasını verirsə,
“Novruz” “Yeni il” gözəl gün hesab edilirsə, “Rast” insanın həyatı üçün çox dəyərli, maraqlı və qeyri
– adi məqamlara rast gəlməsini ifadə edirsə, deməli, Nəsimi bu misralar vasitəsilə insanın dəyər
verdiyi, sevdiyi, məhəbbət bəslədiyi hər bir şey, hətta yaşadığı hər bir gün onun həyatı üçün yeni və
bənzərsiz olan ən dəyərli məqamlardır.
Belə ümumiləşmələr gənc nəslin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərini formalaşdırmağa xidmət edən
didaktik materiallar kimi dəyərləndirilməlidir.
Nəsimi poeziyasında elə misralar var ki, həmin misralar Azərbaycan muğam mədəniyyətinin
örnək nümunələri olmaqla yanaşı, gənc nəslin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması
baxımından, eləcə də elmi-pedaqoji cəhətdən mühüm əhəmiyyət kəsb edən didaktik materiallar kimi
dəyərləndirilməlidir. Məsələn:
Ba “Çargahi” lütf qıl, ey hüsnü “Büzürgi”,
“Kiçik” dəhənindən bizə, ey dilbəri – “Tənnaz”
“Zəngulə” sifət nalə qılam zar “Segaha”
Çün əzmi – “Hicaz” məhbubi – xoşavaz (1, səh.73).
Bu misralarda Nəsimi “Şaharigah”ın mübarizə ruhunu, qələbə əzmini poetik dillə ifadə etməklə
yanaşı, “Segah” muğamının saf sevgi hisləri aşılayan lirik melodiyasını məhəbbət simvolu kimi
təqdim edir. Nəsimiyə görə, əsl insanın saf sevgi uğrunda mübarizəsi onun mənəvi dünyasını
zənginləşdirir. Insanın mənəvi zənginliyi isə mübarizə ruhunu, onun qələbə əzmini yüksəltmiş olur.
Muğamların poetik duyumunun təsirindən yaranan estetik təsir gücü onları dinləyən gənc nəslin
nümayəndələrinin bədii yaeadıcılıq qabiliyyətinin formalaşdırılmasını təmin etmiş olur.
Nəsimi digər muğamların da fəlsəfi – məntiqi mahiyyətini estetik bədii zövq aşılayan tərəflərini
tərənnüm edərək deyir:
Ahəngi – “Sifahan”qılır ol nami-“Əraqi”,
“Rəhavı” yolunda yenə canım qıla pərvaz.
Könlümü “Hisar” eylədi ol ruhi –“Mübarğə”,
Gəl olma “Müxalif” bizə ey dilbəri –“Şahnaz”.
Şövqündən anın cuşa gəlir Sədiyi – Şiraz (1, səh.73)
Bu misralar vasitəsiylə Nəsimi əgər klassik muğamlarımızın “Bayatı – İsfahan”, “Əraq”, “Hisar”,
“Mübərriqə”, “Müxalif”, “Şahnaz” kimi şöbələri ilə bağlı fikir yürüdərkən Azərbaycan musiqisinin
tacı olan klassik muğamlarımıza yaxından bələd olduğini təcəssüm etdirirsə, digər tərəfdən həmin
muğam şöbələrinin fəlsəfi məzmununu, estetik təsir gücünü, bədii zövq aşılamaq qüdrətini poetik
dillə ifadə edir. Sanki dinləyicilər mənəvi zənginliyə, əxlaqi saflığa, paklığa, təmizliyə, haqqı
müdafiə etməyə, əzmkarlığa, mübarizəyə köklənir.
Nəsimi poeziyasındakı belə məqamlar dinləyiciləri, xüsusilə yetişən gənc nəslin nümunələrini
yaradıcı fəaliyyətə sövq edir, onların bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılmasına güclü
təsir göstərmiş olur.
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Резюме
Мовсумлу Айтан Мовсум кызы
Роль поэзии Насими в формировании художественных творческих способностей
молодого поколения
В статье исследуется роль поэзии Насими в формировании художественных творческих
способностей молодого поколения. В поэзии Насими были проанализированы дидактические
закономерности, влияющие на формирование художественных творческих способностей
подрастающего поколения. В статье обоснована научный и педагогический подход Насими к
музыкальной культуре и творчеству мугама.
Summary
Movsumlu Aytan Movsum
The role of Nasimi poetry in the formation of artistic-creative abilities of the young generation
The article explores the role of Nasimi's poetry in the formation of the artistic creative abilities
of the younger generation. In the poetry of Nasimi didactic patterns, which influence the formation
of artistic abilities are analyzed. In the article, Nasimi's attitude to the music culture, mugham
creativity, their philosophical and logical values is scientifically and pedagogically based.
Mehrəliyev Şahin Bəylər oğlu
Lənkəran Dövlət Universiteti
AZƏRBAYCANDA İSLAMAQƏDƏRKİ DÖVRLƏRDƏ DİNİ İNANCLARIN VƏ
ETNOMƏDƏNİYYƏTİN
SOSİALLAŞMA PROSESİNƏ TƏSİRİNİN ELMİ ASPEKTLƏRİ
Açar sözlər: din, sosiallaşma, dini inanclar, mikroamillər, makroamillər, sosial normalar,
etnomədəniyyət
Ключевые слова: религия, социализация, религиозные верования, микрофакторы,
макрофакторы, социальные нормы, этнокультура
Key words: religiosity, socialization, religiosity, microphage, macrophage, social norm,
ethnoculture
Ümummilli lider Heydər Əliyev demokratik cəmiyyətdə insanların dinc və qarşılıqlı anlaşma
şəraitində yaşaması üçün dinin və əqidənin mühüm əhəmiyyət daşıdığını qeyd edərək demişdir:
“Azərbaycan öz geosiyasi mövqeyinə, etnik və dini mənzərəsinin rəngarəngliyinə görə Qafqazın,
bəlkə də dünyanın unikal guşələrindən biridir. Məhz burada-Avropa ilə Asiyanın qovuşuğunda,
Böyük İpək Yolunun üstündə yerləşən Azərbaycanda zərdüştlik, atəşpərəstlik kimi qədim dini
inanclar öz izlərini qoymuş, İslam, Xristian və Yəhudi dinləri əsrlər boyu dialoq və qarşılıqlı anlaşma
mühitində dinc yanaşı yaşamış və gördüyümüz kimi, indi də yaşamaqdadır” [1, s.33].
Qədim dövrlərdən bu günə kimi bəşəriyyətin tarixi inkişaf dövrünü diqqətlə nəzərdən keçirsək
görərik ki, insan cəmiyyəyinin hərtərəfli tərəqqisi birbaşa sosiallaşma prosesi ilə bağlıdır. Min illər
ərzində insanlığın əldə etdiyi mədəni abidələri, elmi-texniki nailiyyətləri və ixtiraları sosiallaşma
prosesi sayəsində cəmiyyət üzvləri tərəfindən mənimsənilmiş, qorunub saxlanılmışdır. Bütün bəşəri,
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mədəni dəyərlər isə bir mənəvi xəzinə kimi sosial normalar şəklində nəsildən-nəsilə ötürülmüşdür.
Milli əxlaqi dəyərlər və mənəvi keyfiyyətlər dini inanclar sayəsində uzun əsrlər boyu xalqımızın hər
bir üzvü üçün sosial normalara çevrilmişdir. Sosial normaların formalaşması və mənimsənilməsi isə
öz növbəsində tərbiyə sistemi ilə həyata keçmişdir. Bu istiqamətdə prof. V.Ö. Orucov qeyd etmişdir:
“Məlumdur ki, tərbiyə prosesində millilik, din, etnik köklər, milli mentalitet, genetika kimi amillər
xüsusi çəkiyə malikdir. Ona görə də bizim üçün min illərin təcrübəsində özünü doğrultmuş İlahiyyat
elmi tərbiyənin ana xətti olmalıdır” [5]. İctimai mühitin mədəni səviyyəsi zənginləşdikcə sivil
cəmiyyətin formalaşmasına da şərait yaranır. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, istənilən bir
sivilizasiyanın təşəkkülü başlanğıcda onu formalaşdıran cəmiyyət üzvlərinin sosiallaşması ilə bağldır.
Sosiallaşma ilk növbədə insanın sosial mühitə ilk qədəm qoyması ilə baş verir. Körpənin dünyaya
gəlməsinin ilk günlərindən onun sosiallaşmasının başlanğıcı hesab etmək olar. İnsan şəxsiyyətinin
inkişafı və formalaşması üçün onun təkcə sosial mühitə daxil olması kifayət etmir.
Sosial mühitə daxil olarkən həmin mühitin xüsusiyyətləri şəxsiyyətin sosial normalarına
çevrilməyincə sosiallaşmanın baş verdiyi qənaətinə gəlmək mümkün deyil. Prof. H.Əlizadə qeyd
etmişdir: “Sosial normalar sadəcə olaraq öyrənilmir, mənimsənilir, tədricən şəxsiyyətin öz
normalarına çevrilir” [3, s.106]. Hər bir xalqın özünəməxsus etnomədəniyyəti dini inanc sistemlərinə
uyğun şəkildə sosiallaşmaya təsir göstərmişdir. Sosial normalar sosial təcrübələrin şüurlu şəkildə
mənimsənilməsi nəticəsində şəxsiyyət üçün davranış etalonuna çevrilir. Ən əsası, sosiallaşma
prosesinin həyata keçməsində sosial amillərin rolu olduqca böyükdür. Ailə mikroamil kimi
şəxsiyyətin sosiallaşması üçün başlanğıc mühit hesab edilir.
Sosiallaşmanın bünövrəsi ailədə qoyulur. “Şəxsiyyətin sosiallaşmasının mikroamilləri arasında
ailə xüsusi yer tutur. Ailə bütün cəmiyyətlərdə sosiallaşmanın başlıca vasitəsidir” [3, s.86]. Fərz
etmək olar ki, cəmiyətdə ailənin yaranması sosiallaşmanın da təməlini qoymuşdir. Mikroamil kimi
ailə ilə yanaşı şəxsiyyətin inkişafına məktəb və ətraf mühit də təsir göstərir. Həmçinin din, dini
inanclar, dini təşkilatlar da sosiallaşmanın mikroamili hesab edilir.
Dini inanclar hər bir xalqın təşəkkül tapdığı etnomədəniyyəti ilə meydana çıxır. Xalqın etnik
mədəniyyəti sosiallaşma prosesində makroamil kimi çıxış etsə də, bununla yanaşı din və dini inanc
sistemlərinin də insanın sosial təcrübələri mənimsəməsində əvəzolunmaz rolu var. Tədqiqatçı
alimlərimizdən T.S.Şahbazov elmi işində cənub bölgəsində yaşayan insanların islam dininə qədər
inanclarını araşdırarkən qeyd etmişdir: “Bölgədə göy müqəddəs hesab olunur hətta göyə barmaq
uzatmaq günah hesab olunur ” [4, s.20].
Bölgələrimizdə yaşayan insanların bir çoxu uzaq keçmişimizdən bu günümüzə kimi pirlərə,
ocaqlara və müqəddəslərin məqbərələrinə xüsusi qayğı ilə yanaşırlar. Pirlərə və müqəddəs ocaqlara
inam və etiqad sosial normalar formasında nəsildən-nəsilə ötürülür.
Belə qənaətə gəlmək olar ki, dini inancların və etnomədəniyyətin sosiallaşmaya təsirinin
öyrənilməsinin aşağıdakı elmi praktik əhəmiyyəti var:
-xalqımızın dini inam və inanclarının sosial pedaqoji istiqamətdə etnomədəniyyətimizin
inkişafında oynadığı rolunun öyrənilməsi;
- dini inancların və inamların sosiallaşma ilə bağlılığının elmi mahiyyətinin üzə çıxarılması;
-dini inancların gənc nəslin mənəvi-əxlaqi tərbiyəsində oynadığı rolunun öyrənilməsi;
-dini inamların düzgün dərk edilməsinin dini radikalizmlə mübarizədə istifadə edilməsi;
-xürafat və mövhumatın aradan qaldırılması istiqamətində sosial maariflənmə işinin
gücləndirilməsi;
-dini inam və inancların daha şüurlu şəkildə dərk edilməsi.
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Резюме
Мехралиев Шахин Байлар оглы
Влияние религиозных верований и этнокультуры на процесс
социализации в южном регионе Азербайджана
Религиозные верования, нравственность и духовность наших исторических памятников и
древние традиции наших древних людей, которые считаются основателями этих памятников,
отражены в Микро и Макроамиле в Социально-педагогической научной литературе.
Этническая культура людей, влияющих на социализацию, а также религиозные и религиозные
системы убеждений, такие как микрофакторы, выступали в качестве основных социальнопедагогических факторов. Социальные нормы в форме религиозных верований оказали
глубокое влияние на социализацию.
Summary
Mehraliyev Shahin Baylar
Influence of religious beliefs and ethnoculture on the socialization process
in the southern region of Azerbaijan
Mostly, the underlying religious beliefs are deeply embedded in the archaic memory of indigenous peoples, such as micro-sociology in the social pedagogical direction. Such beliefs have played
a major role in the socialization of the people. Pre-Islamic religious beliefs have established the social
and moral values of the people in the form of social norms. Even after converting to Islam, such
people have been able to maintain such noble educational qualities that do not conflict with Islam.
Nəbiyeva Türkanə Əli qızı
Bakı Dövlət Universiteti
KURİKULUMDA MİLLİ VƏBEYNƏLXALQ QİYMƏTLƏNDİRMƏ PROBLEMİ
Açar sözlər: milli, qiymətləndirmə ,kurikulum, beynəlxalq ,proses
Ключевые слова: национальный,оценочный,учебный план,международный, процесс
Key words: national, assessment, curriculum, international, process
Kurikulum islahatı təhsil islahatının əsas istiqamətlərindən biridir. Təhsil islahatlarının mərhələləri
Mərhələ

Dövr

Məzmunu

I mərhələ

1999-2003

öyrədici-innovativ

II mərhələ

2004-2007

Hazırlıq

III mərhələ

2008-2013

tətbiqetmə
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Beləliklə, öyrədici innovasiya mərhələsində görülmüş işlər Dünya Bankının rəhbərliyi tərəfindən
rəğbətlə qarşılandığından 2003-2013-cü illəri əhatə edən, iki mərhələdə həyata keçirilməsi nəzərdə
tutulan və birinci mərhələdə 5 komponentdən ibarət olan ikinci layihə müəyyənləşdirilib. "ümumi
orta təhsilin keyfiyyəti və real tələbatlara uyğunluğu" adlı birinci komponentin altkomponentlərindən
biri kimi "Kurikulum islahatı" təsdiq olunur
Kurikulum islahatını zəruri edən səbəblər
• Cəmiyyətdə yeni ictimai münasibətlərin yaranması
• Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid
• Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya
• İnformasiya əsrinin tələbləri
• Təhsilin məqsəd və vəzifələrinə yeni baxışvə yanaşmaların formalaşması
• Mövcud ümumi təhsil proqramlarının müasir tələblərə cavab verməməsi
Milli kurrikulumun struktur tərkib hissələrindən biri də şagird nailiyyətlərinin
qiymətləndirilməsi məsələsidir. (6,p.89)
Hazırda respublikamızda şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin 3 növü tətbiq edilir:
1. Məktəbdaxili qiymətləndirmə
2. Milli qiymətləndirmə
3. Beynəlxalq qiymətləndirmə
Beynəlxalq qiymətləndirmə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və qiymətləndirilməsi
funksiyalarını yerinə yetirir. Burada müqayisə etmə tədqiqatları, monitorinqlər vasitəsilə aparılır,
ölkədə təhsilin vəziyyəti haqqında məlumat əldə etmək, həlli tələb olunan daha əhəmiyyətli
problemləri üzə çıxarmaq, onları araşdırmaq, nəticələri xarici ölkələrlə müqayisə etmək imkanı
yaradılır.
Bu qiymətləndirmə şagirdlərin qazanılmış bacarıqlardan istifadəetmə imkanlarının
qiymətləndirilməsinə yönəldilmişdir, üç ildən bir həyata keçirilir, iştirakçı ölkələrin şagirdlərinin
nəticələri arasındakı fərqləri izah edən amilləri (şagirdlərin və onların ailələrinin, təhsil müəssisələri
və tədris prosesinin xüsusiyyətlərini) öyrənməyə, riyazi savadlılıq, oxu savadı, təbiət
elmlərisavadlılığı və əlavə olaraq müxtəlif tipli problemləri həlletmə bacarıqlarını qiymətləndirməyəxidmət edir.(1, she.78)
Azərbaycan 15 yaşlı şagirdlərin oxu, riyaziyyat və təbiət fənləri üzrə bacarıqlarının səviyyəsini
msüəyyənləşdirən,3-4 ildən bir aparılan PİSA (şagirdlərin qiymətləndirilməsi üzrə beynəlxalq
proqram) proqramının iki layihəsində iştirak edir.
TIMSS və PIRLS beynəlxalq qiymətləndirməsinə qoşulmağımız ibtidai təhsil pilləsində
qiymətləndirmə və təhlillər aparmaq təcrübəmizi də artıracaq. Oxu (qavrama), riyaziyyat və təbiət
fənləri üzrə şagird nailiyyətləri qiymətləndirilməsinin TIMSS və PIRLS beynəlxalq proqramları
dünya təcrübəsində orta məktəblərdə təhsilin səviyyəsini öyrənmək üçün aparılan ən populyar
tədqiqatlardandır. Şagirdləri kurikuluma görə qiymətləndirən TIMSS və PIRLS beynəlxalq
qiymətləndirmə tədqiqatının nəzəri və praktik əsasları 50 ildən çox fəaliyyət göstərən Təhsil
Nailiyyətlərinin Qiymətləndirilməsinin Beynəlxalq Assosiasiyası (İEA) tərəfindən hazırlanıb.
Sonuncu, 2007-ci il TIMSS tədqiqatında 59 ölkə iştirak etmişdir. 2007-ci ildə TIMSS tədqiqatının
aparılma mexanizminin hazırlanmasında xüsusi "TIMSS Assesment Frameworks and Specifications"
sənədindən istifadə olunmuşdur.. Azərbaycan məktəblilərinin, o cümlədən beynəlxalq
qiymətləndirmədə iştirak edəcək şagirdlərin belə qiymətləndirmə vasitələri ilə tanış olmasının həm
nailiyyətlərimizə, həm də şagirdlərimizin dünyagörüşünə müsbət təsir edəcəyinə inanırıq.(4,p.146)
Yeni qiymətləndirmə sistemi aşağıdakıları təmin edir: təhsildə müsbət dəyişikliklərin aparılması
üçün mühüm vasitə rolunun yerinə yetirilməsini; təhsilin keyfiyyəti üçün əsas göstərici olan "şagirdin
təlim nəticələri" haqqında etibarlı məlumat verilməsini; qiymətləndirmə vasitəsilə şagirdin bilik və
bacarıqları haqqında kifayət qədər məlumat əldə edildikdən sonra fənn kurikulumlarında və
dərsliklərdə müvafiq dəyişikliklərin aparılmasını; təhsildə olan bəzi neqativ hallara qarşı mübarizə
vasitəsi funksiyasını; qiymətləndirmədə yeni yanaşmaların yaddaşa əsaslanan qiymətləndirmənin
əksinə olaraq, məntiqi təfəkkür vərdişlərinin inkişafına xidmət etməsini.
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Резюме
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Улучшение и оценка качества международного оценочного образования Выполнение
функций. Сравнительные исследования проводятся здесь посредством мониторинга,доступ к
информации о состоянии образования в стране важнее, чем требуетсяспособность выявлять
проблемы, исследовать их и сравнивать их результаты с зарубежными странамисоздан.
Summary
Nabiyeva Turkana Ali
Improving and assessing the quality of international assessment educationfunctions. Comparison
studies are carried out here through monitoring,access to information about the state of education sin
the country is more important than that requiredthe ability to identify problems, investigate them, and
compare their results with foreign countriesis created..
Novruzova Gülər Nurləli qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
BİOLOGİYANIN TƏDRSİNDƏ MÜƏLLİMİN ŞAGİRDLƏRLƏ QARŞILIQLI
ÜNSİYYƏTİNİN DÜZGÜN QURULMASININ DƏRSİN MƏNİMSƏNİLMƏSİNƏ TƏSİRİ
Açar sözlər: pedaqoji texnologiya, biologiya, VI sinif, vegetativ çoxalma, kommunikativ
komponent
Ключевые слова: педагогическая технология, VI класс, вегетативное размножение,
коммуникативный компонент
Key words: pedagogical technology, VI class, vegetative reproduction, communicative
component
Respublikamızda təhsilin inkişafına yönəlmiş kompleks islahatlar aparılmaqda davam edir. Elm
və texnikanın sürətlə inkişaf etməsi yaradıcı düşünə bilən, araşdıran, problemi həll edə bilən
şəxsiyyətlərin yetişməsini gərəkli edir. Qabaqcıl ideyalar və layihələr ölkəmizi müasir inkişaf
səviyyəsinə çatdırmaqla yanaşı, gəncliyimizin çiçəklənməsi üçün zəmin yaradır. Dövlət Təhsil
Strategiyasında müəllimin akademik bacarığına, tədris təcrübəsinə və peşəkarlıq səviyyəsinə xüsusi
önəm verilir.
Məktəb sadəcə biologiya, riyaziyat, fizika, kimya kimi elmi bilikləri öyrənmək və peşə sahibi
olmaq üçün şagirdlərin hazırlandığı yer deyil, həm də şagirdlərin həyata hazırlanmasını təmin edən
bir tədris ocağıdır. Məsələyə bu baxımdan yanaşsaq başa düşmək olar ki, ölkəmizdə təhsilin inkişafı,
gələcəyimizi quran gənclərin şəxsiyyət kimi hərtərəfli formalaşması birbaşa müəllimin dərs prosesini
qurmasından, şagirdə yanaşma tərzindən, idarəetməsindən asılıdır. Bu baxımdan pedaqoji
texnalogiyalara istinad edilməsi təxirəsalınmaz vəzifələrdən biri kimi müəllimin qarşısında
qoyulmuşdur. Pedaqoji texnologiya dedikdə həm də qarşıya qoyulmuş məqsədə uyğun olaraq bilik,
471

Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika
Elmi Konfransının Materialları: 2 cilddə, I c.

Pedaqogika və psixologiya

bacarıq, vərdiş və münasibətləri formalaşdırmaq və onlara nəzarəti həyata keçirmək üçün
əməliyyatlar kompleksi başa düşülür. (1.Səh.159)
Pedaqoji texnologiyada müəllimin fəaliyyətini aşağıdakı funksional komponentlərə ayırmaq
olar:
1.Qnostik komponent: təlim, təhsil-tərbiyənin məqsədləri, tədris etdiyi fənnin məzmunu barədə
biliklər, şagirdləri öyrənmək, təlim prinsiplərini və texnologiyalarını öyrənmək , öyrədici və
tərbiyəedici məşğələlər keçirmək və s.
2. Layihələşdirici komponent: uzaq məqsədləri (perspektivləri) əməliyyatları, vasitələri özündə
birləşdirir, layihələşdirmə cindi fərqlər nəzərə alınmaqla həyata keçirilməlidir.
3. Konstruktiv komponent: qarşıdakı məşğələni hazırlamaq üçün əməliyyatlar komplektini
nəzərdə tutur.
4. Təşkilatçılıq komponenti:məşğələləri hazırlamaq və keçirmək üçün əməliyyatlar komplektini
nəzərdə tutur.
5. Kommunikativ komponent: şagirdlərlə qarşılıqlı ünsiyyət prosesi zamanı fəaliyyət üçün
əməliyyatlar komplektini özündə birləşdirir.(1. Səh. 160)
1965 –ci ildə Harvard Universitetinin sosial psixoloji professor Robert Rosenthal və
Şimali San Fransisko Birləşik Məktəb Bölgəsindəki bir məktəb direktoru Lenore Jacobson belə
bir təcrübə keçirdilər (2). Təcrübə 18 müəllim və yeni məktəb yaşındakı 650-yə yaxın şagird
üzərində aparılır. Rosenthal şagirdləri iki qrupa bölər və müəllimlərə ilk qrupdakı şagirdlərin yüksək
zəkalı şagirdlər olduğunu söyləyər. Həqiqətdə isə bu şagirdlər normal səviyyəli idi. Səviyyələrinə
görə biri digərindən üstün olmayan bu şagirdlərin məktəbdə keçirdikləri bir il sonrasında aparılan
testlər nəticəsində yüksək zəkası olduğu bildirilən qrupda şagirdlər zəka testlərindən orta səviyyədən
yüksək nəticə göstərərkən, digər qrupda heç bir irəliləmə və ya geriləmə görülmədi (3).
Rosenthala görə bu nəticənin alınmasına səbəb müəllimlərin yüksək gözləntilərinin olması
olmuşdur. Müəllimlərin yüksək gözləntiləri bədən və söz ifadələri şagirdlər üzərində belə bir böyük
təsir yaradır. Bu düşüncənin səbəbi həmin təcrübədə şagird-müəllim münasibətlərində heç bir fərq
olmamasına baxmayaraq qurulan münasibətdə gözləntinin daha fərqli olması olmuşdur. Daha üstün
zəkalı olduğu düşünülən şagirdlərdə müsbət və daha yüksək motivasiya yaranmışdır.(3)
Binəqədi rayon 248 saylı məktəbin 6c sinfində apardığımız təcrübə zamanı dərs prosesində
müəllimin şagirdlərlə ünsiyyyəti zamanı şagirdi önəmli hiss etdirmək və onlara önəmli dəyərli
olduqlarını bildirmək məqsədilə “Çiçəkli bitkilərdə vegetativ çoxalma” (4. Səh 116) mövzusunun
tədrisini aşağıdakı şəkildə apardıq.
Məqsəd: çiçəkli bitkilərdə vegetativ çoxalma haqqında bilikləri aşılamaq
Hədəflər:
Tərbiyə-çiçəkli bitkilərin vegetativ çoxalmasının təbiətdə və insan həyatındakı rolunu aşılamaq
İnkişaf- dərsliklə sərbəst işləmə bacarığı formalaşdırmaq.
Təlim- bu biliklərin təcrübədə tətbiqi üçün şagirdlərədə elmi və təcrübi dünyagörüşü
formalaşdırmaq.
Uşaqlar bu gün çox maraqlı mövzumuz var. Mənim suallarıma cavab verməyinizi istəyirəm.
Canlılara xas olan xüsusiyyətləri nələrdir? Maddələr mübadiləsi, qidalanma, tənəffüs və çoxalma.
Çoxalma nədir? Öz nəslini artırmaqdır.
Düzdür. Bəs əgər bitki sağlam olmasa onlardan sağlam bitki əldə etmək olarmı? Xeyir
Bitkilərdə olduğu kimi insan da sağlam olmalııdır ki, onun övladları sağlam olsun. Bizim
cəmiyyətimizin gələcəyi sizin sağlam və bilikli olmağınızdan asılıdır. Bunun üçün də bizim üçün çox
dəyərlisiniz. Siz hər biriniz doğuşdan böyük potensialla doğulursunuz və əgər çalışsanız istədikləri
mərtəbəyə ucala bilərsiniz. Bu zaman şagirdlərdə həm dərsə maraq yüksəlir, həm də özlərini daha
dəyərli hiss edirlər.
Daha sonra tədqiqat sualı qoyulur.
Gəlin görək bitkiləri hansı üsullarla çoxaltmaq olar? Dərsin mövzusuna uyğun video rolik
izlədilir. Müəllim həmçinin şagirdlərəuzanbar bənövşəsini yarpaqla necə çoxaltmağı izah edir və
göstərir.
Sinif 4-4 olmaqla qruplara bölünür və hər qrupa içərisində nəm torpaq olan dibçək, uzanbar
bənövşəsi yarpağı, 1 stəkan su, bitkini örtmək üçün stəkan, rezin əlcək verilir.
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Hər qrup öz dibçəyində uzanbar bənövşəsinin yarpağını əkir, sulayır və üzərinə stəkan örtür.
Məlumat mübadiləsi və müzakirəsi aparıldıqdan sonra suallarla dərs ümumiləşdirilir.
Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində şagirdlərin yaşı nəzərə alınaraq onlara dərslikdəki uyğun rəsm
çəkmək tapşırılır. Bu tapşırıq əsasında yaxşı rəsm qabiliyyəti olan şagirdin üzə çıxarılması üçün
şərait yaranmış olacaqdır.
Ev tapşırığı: Vegetativ çoxalmaya aid tapmaca hazırlamaq
Şagirdlərin dərs prosesində aktivliyi yüksək oldu. Buradan belə nəticəyə gəlirik ki, müəllimin
dərsədə kommunikativ komponentdən bacarıqla istifadə etməsi təlimin keyfiyyətini artırır.
Problemin aktuallığı: Biologiya dərsinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi.
Problemin yeniliyi: “Çiçəkli bitkilərdə vegetativ çoxalma” mövzusunun tədrisində müəllim
fəaliyyətinin kommunikativ komponentinin reallaşdırılması.
Problemin praktik əhəmiyyəti: tezis gənc tədqiqatçılar, magistrantlar, eyni zamanda biologiya
müəllimləri üçün faydalı olacaqdır.
1.
2.
3.
4.
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Новрузова Гюляр Нурали кызы
Воздействие правильного построения взаимного общения педагога с учащимися в
процессе преподавания биологии на освоение урока
В настоящем тезисе нашло свое отражение использование коммуникативного компонента
учителя в процессе преподавания биологии в VI классе общеобразовательной школы.
Summary
Novruzova Gular Nurali
Effect of proper formation of mutual intercourse between teacher and pupils to the
perception of lesson while instruction of Biology
Use of communicative component of teacher at the instruction of Biology at VI class of general
school is reflected at the thesis.
Nuriyeva Arzu Mirzağa qızı
Lənkəran Dövlər Universiteti
ÇOXUŞAQLI AİLƏLƏRDƏ SOSİAL-PEDAQOJİ TƏRBİYƏNİN TƏŞKİLİ
TƏCRÜBƏSİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
Açar sözlər: sosiallaşma, ailə, azuşaqlı ailə, çoxuşaqlı ailə, valideyn, uşaqların tərbiyəsi, din
Ключевые слова: социализация, семья, малодетная семья, многодетная семья,
родитель, воспитание детей, религиозная
Key words: socialization, family, family having few children, family having many children,
parent, breeding of children, religion
İnsanın sosiallaşması prosesində əsas rol oynayan ailə, sosial pedaqogikanın əsas tədqiqat
obyektlərindən biri hesab olunur. Ailə anlayışı eyni zamanda qədim tarixi kökə malikdir. Bununla
yanaşı ailəni cəmiyyətin struktur vahidi kimi də qəbul etmək olar. Ailə problemi bütün dövrlərdə
olduğu kimi bu günün özündə belə əsas aktual sosial-pedaqoji əhəmiyyətini saxlamaqdadır. Müasir
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dünyada baş verən qloballaşma prosesi bütün sahələrdə olduğu kimi ailənin quruluşu və sosial
funksiyasına ciddi şəkildə təsir göstərir.
Avropa və qərb ölkələrinin bəzilərində “müasirlik dəbidir”- deyə qəbul edilən düşüncəli ailələrdə
uşaq dünyaya gərirməyə ciddi yanaşılmır. Bəzi avropalı insanlar ailədə uşaq tərbiyə etməkdənsə, ev
heyvanları saxlamağa daha çox üstünlük verir. Çünki ev heyvanını saxlamaq daha az məsuliyyət və
qayğı tələb edir. Əlbəttə ki, bu hal həmin ölkələr üçün hal-hazırda aktual demoqrafik problemə
çevrilmişdir. Bu baxımdan ailə məsələsi keçmişdən bu günümüzə qədər dövləti və cəmiyyəti
düşündürür. Azərbaycanda ailə qədim dövrlərdən bu günə kimi müqəddəslik rəmzi kimi tanınır.
Əcdadlarımız ailə qurmağa və ailə həyatı yaşamağa həyatın əsil mənası kimi baxırdılar. İnsan ailə
qurduqdan sonra məsuliyyyət hissinin nə olduğunu dərk edir. Ailə qayğıları, ailə üzvlərinin
ehtiyaclarını qarşılamaq üçün çəkilən zəhmət insanın ruhunu möhkəmləndirir. “Azərbaycan ailəsi
dünyanın əxlaqi cəhətdən ən təmiz və möhkəm ailələrindən biridir” [3, s.35].
Zaman-zaman insanların təfəkkür süzgəcindən süzülüb gələn və aktuallığını hələ də saxalayan
ailə və ailədaxili münasibətlər milli-mənəvi dəyərlərimizdir. Gözəl adət-ənənələrə sahib olan
Azərbaycan xalqının deyimlərində, dastan və nağıllarında, atalar sözlərində, mifoloji dünyagörüşündə, mütəfəkkirlərin düşüncəsində ailə ən ülvi ölçülərlə dəyərləndirilmişdir. Bununla yanaşı
uşaqlıq dövründən başlayaraq insanın sosiallaşması ailə daxilində öz bünövrəsini götürür. Ailə
münasibətləri şəxsiyyətin sosial həyatda sonrakı inkişafı üçün istiqamətlər müəyyən edir. Normal
ailə tərbiyəsi almış bir insanın cəmiyyətə inteqrasiyası çox rahat olur. Sosiallşama prosesində ailə
mərhələsini keçən uşaqlar üçün cəmiyyətdə normal davranış nümayiş etdirmək daha rahat olur.
Müasir dünyaya inteqrasiya Azərbaycan ailəsini azuşaqlı ailəyə çevirmişdir desək, bəlkə də
yanılmarıq. Günü-gündən ölkəmizdə azuşaqlı ailələrin sayı artmaqdadır. Ailələrdə uşaqların sayının
az olmasına səbəb olan əsas amillərdən biri də mühitdir. “Ailə ilk tərbiyə institutu olmaqla insanın
dünyaya göz açdığı ilk günlərdən daimi və təbii təsir yolu ilə onun xarakterinin baza əlamətlərinin,
əqidə və inamının , dünyagörüşünün formalaşdırılmasının vacib amili rolunda çıxış edir” [3, s.54].
Uşağın ilkin tərbiyə ocağı ailədir və onlar məktəbə addım atmazdan əvvəl ailədə tərbiyələnirlər.
Dünya şöhrətli Azərbaycan alimi N.Tusi hələ XIII əsrdə yazırdı: “İnsanın tərbiyəsi yaşa dolduqdan,
özünü anladığı vaxtdan deyil, hələ rüşeym halında olandan başlamalıdır. Rüşeym halında verilən
tərbiyə hiss edilmir. Bəzən ata-ana bu işə laqeyddir. Lakin hər necə olursa-olsun, buna diqqət
verilməli və yeri gəldikcə insanın qəbul etdiyi təam da götür-qoy edilməlidir” [2, s.29]. Ailədə
uşaqların dünyaya gəlməsi kişiylə qadını bir-birinə bağlayan əsas amildir. Uşağın tərbiyəsi ata-ana
qarşısında elə böyük vəzifələr qoyur ki, bu da onların möhkəm əlaqə qurmasına, birgə səy
göstərməsinə, evlilikərinin daha da möhkəm bağlarla bağlı qalmasına səbəb olur. Düzgün birləşmiş
valideyn məhəbbəti tərbiyə işində möhkəm qüvvədir. Bu cəhətdən çoxuşaqlı ailələrin zəngin ailə
mühiti, onların “həyat məktəbi” gələcəkdə belə ailələrdən çıxan uşaqların müstəqil olaraq həyata və
cəmiyyətə daha yaxşı daxil olmasına və uyğunlaşmasına etibarlı təminat yaradır (3, s.104-105).
Azuşaqlı ailədən fərqli olaraq, çoxuşaqlı ailə bir çox müsbət cəhətləri ilə tərbiyə üçün daha
əlverişlidir. Belə ailələrdə birlik, qayğıkeşlik fərasətlilik, xeyirxahlıq, qarşılıqlı hörmət hökm sürür.
Çoxuşaqlı ailələrdə tərbiyə olunan uşaqlar kollektivdə öz yerini tapmağı və ünsiyyət qurmağı bacarır,
diqqətcil, səmimi və qayğıkeş olurlar. Belə hal ailədə sağlam mühitdən xəbər verir. Sağlam mühit,
ərlə arvadın biri-birinə diqqət və qayğıyla yanaşması və biri-birinə güzəştə getməsi çoxuşaqlı ailələrin
sayının çoxalmasını şərtləndirən amillərdən hesab edilir. Çoxuşaqlı ailə böyük ailə kollektivi
olmaqla, uşaqlarda kollektivçilik və yoldaşlıq kimi hissləri tərbiyələndirmək imkanlarına malikdir.
Ümummilli Lider Heydər Əliyev ailənin cəmiyyətdəki rolunu xüsusi qeyd edirdi: “Ailə dəyərləri,
ailə ənənələri, milli- mənəvi dəyərlərimizə sədaqət, uşaqların müasir səviyyədə tərbiyəsi mühüm
əhəmiyyət kəsb edir (1, s.6).
Uğurlu tərbiyə işi ailədə düzgün qurulmuş tərbiyə mühitindən, davranışdan asılıdır. Yaxşı
valideyn övlada yaxşı bir örnəkdir. Ən qiymətlisi ata və ananın uşağa göstərdiyi sevgi və şəfqətdir.
Uşaqlara qarşı mərhəmət və sevgi duyğusunun hiss etdirilməsi çox əhəmiyyətlidir. Uşaqlara elmi və
dini biliklər vermək, gələcək həyata hazırlamaq valideynin övladına verdiyi ən qiymətli xəzinədir.
Dahi rus pedaqoqu A.S.Makarenko çoxuşaqlı ailələrin tərbiyə imkanlarını dərindən təhlil etmiş,
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maddi çətinliklər olsa belə, ailədə tək uşağın deyil, çox uşağın olmasının əhəmiyyətini xüsusilə
vurğulamışdır.
Son zamanlar intihar hallarının, cinayət hadisələrinin və s. kimi proseslərin artmasına əsas səbəb
kimi bu cür azuşaqlı ailələrin sayının artmasını, məişət zorakılığını misal göstərmək olar. Düşünürəm
ki, çoxuşaqlı ailələrlə bağlı sosial-pedaqoji işlərin həyata keçirilməsinə daha ciddi şəkildə yanaşmaq
lazımdır. Bunun üçün sosial siyasət, sosial-pedaqoji sahədə optimal addımlar atılmalı, ailədə sosialpedaqoji işin təşkili işi daha da genişləndirilməlidir.
Ədəbiyyat
1. Azərbaycan ailə modeli: Ənənələr və müasirlik. Bakı, 2017.
2. M.Ağayev Pedaqoji fikir tarixində tərbiyə və təhsil (dərs vəsaiti). Bakı, 2011.
3. N.Çələbiyev Ailə psixologiyası Bakı, 2015.
Резюме
Нуриева Арзу Мирзага кызы
Изучение опыта социально-педагогического воспитания в полигамных семьях
В настоящее время растущее число многодетных семей как в мире, так и в нашей стране
стало актуальной проблемой. Учитывая широкий спектр образовательных возможностей,
доступных многосемейным семьям, следует проводить обучение, чтобы предотвратить
сокращение числа полигамных семей. Особую заботу и внимание следует уделять таким
семьям.
Summary
Nuriyeva Arzu Mirzaga
Studying the experience of social-pedagogical upbringing in polygamous families
Currently, the increasing number of large families, both in the world and in our country, has
become a pressing issue. Given the wide range of educational opportunities available to multi-family
families, education should be done to prevent the decline in the number of polygamous families.
Particular care and attention should be given to such families.
Niftəliyeva Nigar Nəsir qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
PEDAQOJİ DİAQNOSTİKA VƏ MAHİYYƏTİ
Açar sözlər: pedaqoji fəaliyyət, pedaqoji diaqnostika, psixoloji diaqnostika
Ключевые слова: педагогическая деятельность, педагогическая диагностика, психологическая диагностика
Keywords: pedagogical activity, pedagogical diagnostic, psychological diagnostics
Pedaqoji diaqnostika müasir dövrdə müəllimlərin peşə fəaliyyətinin zəruri elementidir və şagirdlərin şəxsi keyfiyyətlərinin formalaşması və inkişafında özünəməxsus rol oynayır. Diaqnostik
tədqiqatlar pedaqoji və psixoloji istiqamətlər üzrə aparılır və tədqiqat nəticələrinin təhlilinə imkan
yaradır. Pedaqoji diaqnostika tədrisin metodiki, praktiki, nəzəri, elmi istiqamətidir və bu prosesin
səmərəliliyinə zərurət yaradır. Pedaqoji diaqnostika təhsil prosesindəki çatışmazlıqları aşkara çıxarır,
qüsurların yerindəcə operativ həllinə imkan yaradır, inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirir.
Pedaqoji diaqnostika - tədris prosesinin optimallaşdırılması, şagirdlərin fərqləndirilməsi, həmçinin tədris proqramlarının və pedaqoji təsir metodlarının (yəni test və qiymətləndirmə) təkmilləşdirilməsi problemlərinin həllinə yönəlmiş monitorinq və qiymətləndirmə metodlarının məc475
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musudur. “Pedaqoji diaqnostika pedaqoji fəaliyyətin tərkib hissəsidir”, [4, s.67] təlim və təhsil proseslərinin həyata keçirilməsi, bu proseslərin nəticələrinin qiymətləndirilməsi, təhlili və nəzərə alınmasını tələb edir. Bu, həmçinin, tələbələrin zehni fəaliyyətinin formalaşması ölçüsü ilə də müəyyən
edilir. Tədris nəticələri müəllimin keyfiyyətlərindən də asılıdır, buna görə də pedaqoji diaqnostika
metodu təkcə tələbələrə aid deyil, həm də müəllimlərə aiddir.
Bu müddət ərzində şagirdlərin biliklərinin şifahi və yazılı şəkildə yoxlanılmasına əsaslanaraq
pedaqoji qiymətləndirmə metodları formalaşdı. Pedaqoji diaqnostikada ənənəvi metodlar da
mövcuddur.
Ənənəvi metodlar bunlardır:
1. anketlər;
2. nəzarət işləri;
3. imtahanlar.
Şagirdlərdən əvvəllər öyrəndikləri materialı çoxaltmağı və ya əvvəllər öyrədilmiş nümunələrə
uyğun olaraq müəyyən problemləri həll etmələrini tələb edirdilər. Bu vəziyyətdə tələbələrin fəallığı
artmağa başlamışdı.
XIX əsrin ikinci yarısında pedaqoji diaqnostikanın inkişafı psixodiaqnostika metodlarının yaradılması ilə paralel aparılırdı və bu proseslər kəsişirdi. Pedaqoji diaqnoz psixodiaqnostika cərəyanında formalaşan və onun tabeçiliyinə xas olan ikinci dərəcəli bir istiqamət kimi qəbul edilirdi. Bu
gün də belə bir fikir geniş yayılmışdır, lakin pedaqoji diaqnostikanın özünəməxsus xüsusiyyətləri,
xüsusi tapşırıq və metodları olan nisbətən müstəqil bir sahə olması, onun varlığını israr edən bir çox
elm adamı tərəfindən hələ də mübahisəli olaraq qalır.
Pedaqoji diaqnostikanın əsas metodları, əsasən şagirdlərin tədris materialının ustalıq səviyyəsini
qiymətləndirmək üçün istifadə olunan testlər və nəzarət tapşırıqlarıdır. Onların arasında mərkəzi yer
uğur testlərinə (nailiyyət testləri) aiddir. Pedaqoji təcrübədə müvəffəqiyyətin standart sınaqları ilə
yanaşı, fərdi müəllimlər tərəfindən xüsusi pedaqoji məqsədlər üçün hazırlanmış oxşar nəzarət
tapşırıqlarından da istifadə olunur. Bu cür tapşırıqların diaqnostik dəyəri məhduddur, onlar təsadüfi
tərtib olunur və böyük sınaq nümunələrində təcrübədən keçirilmir. Pedaqoji diaqnozun köməkçi
metodu psixoloji testlərdir. Bu, bir qrupda oxuyan şagird növlərini müəyyənləşdirməyə kömək edir,
bunun əsasında ən məqbul tədris metodu müəyyənləşdirilir. Hər bir şagirdin uğursuzluğunun
səbəblərini başa düşmək və onları "düzəliş" yolu ilə yox, pedaqoji, metodik və psixoloji yol ilə
düzəltməyə çalışmaq vacibdir.
“Pedaqoji ədəbiyyata görə pedaqoji diaqnostikanın məqsədi təlim prosesinin baş vermə şəraitini,
onun nəticələrini dəqiq üzə çıxarmaq, qiymətləndirmək və təhlil etməkdir”. [1, s.276]
Şagirdlərin bilik və bacarıqlarını diaqnostlaşdırarkən, yoxlayarkən və qiymətləndirərkən onları
məntiqi ardıcıllıqla etmək lazımdır:
Birinci pillə - bilik səviyyəsinin ilkin üzə çıxarılmasıdır.
İkinci pillə - Öyrənilən mövzunun qavranılması prosesində həyata keçirilən cari yoxlamadır.
Üçüncü pillə - Tematik olaraq həyata keçirilən təkrar yoxlamadır. Əvvəl tədris olunan mövzular
mütəmmadi olaraq təkrarlanır.
Dördüncü pillə - Hər hansı bölmə üzrə aparılan dövri yoxlamadır.
Beşinci pillə - Tədris prosesinin bütün mərhələlərində keçirilən yekun yoxlamadır.
Ədəbiyyat
1. Ə.Paşayev, F.Rüstəmov. Pedaqogika. Bakı: Elm və təhsil, 2012.
2. İlyasov M.İ. Müəllimin pedaqoji ustalığı. Bakı: Elm və təhsil, 2013.
3. Никитина Н.Н., Кислинская Н.В. Введение в педагогическую деягельность: Теория и
практика. Москва: Академиа, 2008.
4. Петрова О.O, Долганова О.B, Шарохина Е.B. Педагогика. Конспект лекций. Москва:
Эксмо, 2008.
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Pезюме
Нифтлиева Нигяр Насир кызы
Педагогическая диагностика и его суть
Эссе доклада разъясняет суть педагогической диагностики и выясняет, что педагогическая
диагностика является неотъемлемой частью педагогической деятельности Педагогическая
диагностика является необходимым элементом профессиональной деятельности учителей в
современную эпоху и играет уникальную роль в формировании и развитии личностных
качеств студентов. При проведении диагностики знаний студентов необходимо выстроить 5шаговый процесс в логической последовательности.
Summary
Niftaliyeva Nigar Nasir
Pedagogical diagnostics and its essence
The essay of the report clarifies the essence of pedagogical diagnostics and proves that pedagogical diagnostics is an integral part of pedagogical activity. Pedagogical diagnostics is a necessary element of teachers 'professional activity in modern times and plays a unique role in the
formation and development of students' personal qualities. It is necessary to build a 5-step process
in logical sequence when performing the diagnostics of students' knowledge.
Rzayeva Pərvanə Hacıbala qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
“ŞƏRQ QADINI” JURNALINDA TƏRBİYƏVİ MÖVZUDA YAZILMIŞ MƏQALƏLƏRİN
ƏHATƏ DAİRƏSİ
Açar sözlər: şərq qadını, jurnal, nəşr, təhsil, tərbiyə, ana, uşaq, sağlamlıq
Kлючевые слова: шарг гадыны, журнал, издание, образование, воспитание, мать,
ребёнок, здоровье
Key words: sharg gadini, journal,publish, education, upbringing, mother, child, health
1923-cü ildə Azərbaycanda ilk qadın jurnalı, ədəbi – bədii, ictimai – siyasi jurnal olan “Şərq
qadını” işıq üzü görmüşdür.
“Şərq qadını” jurnalı ilk dövrlərində ən çətin və ən ağır məsələlər üzərində mübarizə etməyə
məcbur olmuşdur ki, bu mübarizəni əsasən üç vəzifə ətrafında birləşdirmək mümkündür. Bunlardan
birincisi əməkçi türk qadınlarını şəriət, din və mövhumat, köhnə adət-ənənələrdən xilas etmək, onları
dar ailə məişətindən qurtarmaq və öz həqiqi azadlıqlarını mənimsəyə bilmələri uğrunda qarşıya çıxan
bütün qüvvələrlə qəti mübarizə aparmaq; ikinci, əsrlərlə carizm rejimi altında əsir olmuş, hüquq və
azadlıqlarından məhrum edilmiş Azərbaycan qadınlarını yeni ictimai yaşayış sıralarına, fabrik və
zavodlara, mədəni maarif cəbhəsinə, şura quruluşu işlərinə cəlb etmək üçün onları təbliğ və təşviq
etmək; üçüncüsü isə, qadınların yeni həyat cəbhəsində yararlı işləmələri üçün lazım gələn şəraiti
yaratmaq uğrunda mübarizə aparmaqdan ibarət olmuşdur.
“Şərq qadını” yeni yaşayışa keçmək məqsədi ilə mübarizə aparmaq işində rəhbərlik vəzifəsini
öz öhdəsinə almış və öz səhifələrində ana və uşaqların mühafizəsi, məktəbdən əvvəl tərbiyə işləri
məsələlərinə artıq diqqət verərək cəmiyyətin fikrini bu məsələyə cəlb etmiş və Azərbaycan
qadınlarını evdə qul olmaq vəziyyətindən xilas etmək üçün həqiqi vasitə hesab edilən ictimai yaşayış
muəssisələrinin (yasli, uşaq bağçası, konsultasiya və s.) təşkili və genişləndirilməsi təşəbbüslərini də
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oyatmışdır. “Şərq qadını”nın fəaliyyəti Azərbaycan qadınlarının həqiqi azadlığı, tərəqqi və inkişaf
tarixi ilə sıx surətdə əlaqədardır” (6, səh.6).
Jurnalın nüsxələrini vərəqlədikcə Azərbaycan qadınlarının müvəffəqiyyət, tərəqqi və inkişaf
xəttini görmüş oluruq. Bu səhifələr Azərbaycan qadınlarının köhnə yaşayış formalarından azad olub, yeni
yaşayışa keçə bilmək uğrunda aparılan mubarizə tarixi ilə doludur. Eyni zamanda qeyd etməliyik ki,
Azərbaycan qadınlarının mətbuata, yazıçılığa atıldığı tarix “Şərq qadını” jurnalının tarixi ilə bağlıdır.
“Şərq qadını” jurnalı ilk nömrələrindən başlayaraq analığı və körpə uşaqları mühafizə işinə aid
müxtəlif məzmunlu yazılar vermişdir. Bu yazıları əsasən məzmununa görə aşağıdakı qruplara
ayırmaq olar:
I qrup yazılarda- Azərbaycanda analıq və uşaqların mühafizə işinin tarixi, yaranması və bu işin
nədən ibarət olduğu şərh edilir.
II qrup yazılarda analara məsləhət verilir, ana və uşaq xəstəliklərinə dair məlumat çatdırılır və
mübarizə tədbirləri göstərilir.
III qrup yazılarda isə “Ailə tərbiyəsi” rubrikası altında uşaqların anadan olduğu gündən bağça
yaşına qədər olan dövrdə onları necə bəsləmək, necə yedirmək, tərbiyə etmək və. s. məsələlərdən
danışılır.
IV qrup yazılarda isə yuxarıda bəhs etdiyimiz məsələlərlə əlaqədar görülmüş işlərə, tədbirlərə
dair xəbərlər öz əksini tapırdı.
Jurnal nəşrə başlayan kimi bu mühüm məsələləri diqqət mərkəzində saxlamış, bu barədə geniş
materiallar dərc etmişdir. Jurnal qadınlıq şərəfinin yüksəkliyini, analıq borcunun vəzifələrini mühüm
hesab edərək yazırdı: “Qadın bəşəriyyət anası olduğu üçün onun sağlam olması gələcək yeni nəslin
sağlam olması deməkdir... Analıq özlüyündə o dərəcədə mühüm şeydir ki, onu mühafizə etmək hər
bir təbibin və hər bir vətəndaşın tarixi və ictimai vəzifəsidir” (5, səh.32).
Elə buna görə də jurnal analıq və uşaqları mühafizə işinin Azərbaycanda təşkilatçısına
çevrilmişdir, Azərbaycanda analıq və uşaqları mühafizə işinin yaradılmasını geniş şəkildə təbliğ
etmiş, bu işin böyük əhəmiyyət daşıdığını, onun məqsəd və vəzifələrini, demək olar ki, hər
nömrəsində şərh etmişdir.
Jurnalı tədqiq etməklə pedaqoji işin qoyuluşu, təşkili, onun keçmiş tarixi haqqında geniş təsvir
yaradan yazılar maraq döğurur: “Bizdə pedaqoji denilən elm, hənüz yeni dünyaya gəlmiş bir cocuq
vəziyyətindədir. Onun təkamülü üçün çox amma lap çox çalışmaq məcburiyyətindəyik... Biz
tərbiyədə inqilab yaradacaq deyilik. O inqilab olmuş və artıq bitmişdir. Bizə düşən vəzifə inqilab
binasını tamamlamaqdır. Bunu tamamlamağa çalışanlar, tərbiyə binasına bir daş dəxi qoysalar
məmnun ola bilərlər” (3, səh. 34).
Yenicə nəşrə başlayan “Şərq qadını” jurnalı özünün 2-ci nömrəsindən “Ailə tərbiyəsi” rublikası
altında dövrü üçün olduqca mühüm əhəmiyyət daşıyan, sırf psixoloji-pedaqoji aspektdə yazılmış
materiallar verməyə başlayır. Jurnal ilk olaraq “Uşaq tərbiyəsi də bir fəndir” adlı məqalə verməklə,
bu işin əhəmiyyətini, həyatda praktik rolunu oxucuların – qadınların nəzərinə çatdırıdı. Jurnalda qeyd
olunurdu ki, uşaq tərbiyəsnə “yüngül və əhəmiyyətsiz bir nəzər ilə” baxmaq olmaz. Analar “təbiətcə
sağlam və saf bədənli, lazımınca həyat sürməyə mətanətli və insanın başına gələ bilən qəza və
qədərlərdə davam edə bilən bir uşaq” tərbiyə etməlidirlər(3, səh. 36). Ailə tərbiyəsinin cəmiyyətin
inkişafında mühüm rol oynadığını qeyd edən jurnal yazır: “Ailə tərbiyəsi qüvvətli olmayan bir
millətin ümumtərbiyəsi çürük, təməlsiz olur. Təmiz və qüvvətli bir ailə tərbiyəsi bir millətin və
ümumbəşəriyyətin mükəmməlləşməsinin ən mühüm amilidir. Ümumi tərbiyəsi eyni olan cocuqları
məktəb asan idarə edə bilər” (4, səh. 34).
Jurnal təzə dil açan uşağın anaya nə qədər böyük səadət bəxş etdiyini yazaraq, tələb edir ki, hər
bir ana bu səadətə daha məqsədə müvafiq çatmaq üçün heç olmazsa az da olsa pedaqogika elmini,
uşaq əhval – ruhiyyəsini bilməlidir.
Nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki, üzərindən bir əsrə yaxın müddətin keçməsinə baxmayaraq bu
jurnalda yer alan maarifləndirici, tərbiyəvi təsirə malik məqalələr indi də aktuallıq kəsb edir. Hələ
də kiçik yaşlı uşaqların tərbiyəsi, sağlamlığı, təhsili ilə əlaqədar problemlər qalmaqdadır. “Şərq
qadını”nın məsləhətləri bu gün də əhəmiyyətlidir, gərəklidir.
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Xülasə
“Şərq qadını” jurnalında ilk nömrələrindən başlayaraq analığı və körpə uşaqları mühafizə işinə
aid müxtəlif məzmunlu yazılar verilmişdir. Jurnal səhifələrində yaslilər, uşaq bağçaları, uşaq
məsləhətxanaları, doğum evləri, uşaq xəstəxanaları və s. haqqında materiallar çap edilməklə böyük
pedaqoji təbliğat aparılmışdır.
Резюме
Рзаева Парвана Гаджибала кызы
Журнал «Шарггадыны» начиная с первых номеров сохранение матерей и детей, саздали
разные материалы. Журнале претставлены сведение о яслях, садиках, детский больницах и т.д.
опубликавав эти материалы провила большую педогогическуюпропоганду.
Summary
Rzayeva Parvana Hajibala
First issue of magazine articles relating to the protection of maternity and child from the "Sharg
gadini" made of different content. Preschool education, children's clinics, maternity homes and child
hospitals and other printed materials about great educational campaign conducted by the magazine.
Rəfiyeva Elnurə Nizami qızı
Azərbaycan Dillər Universiteti
MÜƏLLİM HAZIRLIĞINDA MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI KOMPETENSİYANIN
ROLU VƏ YERİ
Açar sözlər: mədəniyyətlərarası kompetensiya; müəllim hazırlığı; kommunikativ niyyətlər;
kommunikativ kompetensiya
Ключевые
слова:
межкультурная
компетенция;
подготовка
учителей;
коммуникативные намерения; коммуникативная компетенция
Key words: intercultural competence; teacher training; communicative intensions;
Communicative competence
Azərbaycanda xarici dilləri , xüsusiyle də qlobal miqyasda “lingua franca”, yəni əsas ünsiyyət
dili kimi qəbul edilmiş ingilis dilini öyrənən insanların sayı günü-gündən artmaqdadır. Qloballaşma
dövründə ölkəmizin ali təhsil müəssisələrinin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri ixtisaslarına
dövrün tələblərinə uyğun olan səviyyəsində yiyələnmiş, yüksək intellektual potensiala malik olan,
dünyanın aparıcı dillərinə, ilk növbədə qlobal dil statusu qazanmış və müasir dünyada əsas ünsiyyət
vasitəsi rolunu oynayan ingilis dilinə yüksək səviyyədə yiyələnmiş, ölkəmizi, mədəniyyətimizi
layiqincə təmsil edə biləcək peşəkar kadrların hazırlanmasıdır. Xarici dilin tədris edildiyi kontekstdən
asılı olmayaraq, qarşıya qoyulan əsas məqsəd öyrənilən dildən istfadə etməklə kommunikativ məqsəd
və niyyətlərinə ugurlu şəkildə nail olmaq qabilyyətinin tələbələrə aşılanmasıdır.
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Xarici dillərin, o cümlədən də ingilis dilinin professional məqsədlərlə yəni ixtisas dili kimi tədris
edildiyi dil fakultələrinin məzunları olan xarici dil müəllimləri, tərcüməçilər, filoloqlar kommunikativ
cəhətdən linqvistik savada malik olan dildaşıyıcıları və dildaşıyıcıları olmayan, dildən “lingua franca”
kimi adekvat şəkildə istifadə edən şəxslərə xas olan səviyyədə səriştəli olmalıdırlar(3, səh 56). Bu isə
onlarda ixtisas dili olan xarici dildə kommunikativ kompetensiyanın tələb edilən səviyyədə
formalaşdırılmasını nəzərdə tutur. Dil fakultələrində təhsil aldıqları dövrdə tələbələr kommunikativ
kompetensiyanın ayrılmaz komponentləri olan linqvistik (qrammatik), diskursiv, sosiomədəni və
strateji kompetensiyalara program tələblərinə uyğun olan səviyyədə yiyələnməlidirlər.
Dil sahəsində çalışacaq mütəxəssislərə ixtisas dilində kommunikativ kompetensiyanın olduqca
vacib olan sosiomədəni komponentinin kommunikativ yönümlü şəkildə aşılanmasının səmərəli
yollarının müəyyənləşdirilməsi müasir metodikanın ən aktual və hələ də lazımı səviyyədə həllini
tapmamış məsələlərindən biridir. Sosiomədəni kompetensiyanın formalaşdırılması, inkişaf
etdirilməsi və təkmilləşdirilməsindən danışarkən xarici dili ixtisas dili kimi öyrənən tələbələrə
mədəniyyətlərarası kompetensiyanın müasir dövrün tələblərinə uyğun olan səviyyədə aşılanmasının
vacibliyini vurğulamaq lazımdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, xarici dil müəllimlərinin hazırlanması kontekstində ingilis dilini professional məqsədlərlə öyrənən azərbaycanlı tələbələrdə mədəniyyətlərarası kompetensiyanın forlmalaşdırılması məsələsi hələ də kifayət qədər tədqiq edilməmiş
və globallaşma dövrünün tələblərinə cavab verən şəkildə həll edilməmiş problem olaraq qalır.
Mədəniyyətlərarası kompetensiya problemini araşdıran tədqiqatçılar qeyd edirlər ki,
qloballaşma şəraitində hər bir ölkənin dünya dövlətləri ilə rəqabətə girmək imkanları bilavasitə həmin
ölkənin vətəndaşları olan şəxslərin başqa mədəniyyətlər haqqında məlumatlı olmalı və mədəni
dəyərləri, adət-ənənələri fərqli olan insanlarla səmərəli şəkildə ünsiyyətə girmək qabilliyətinə nə
dərəcədə malik olmasından bilavasitə asılıdır(1, səh 29). Qlobal miqyasda milli və mədəni
mənsubiyyətləri fərqli olan insanlarla dünyanın aparıcı dillərində, ilk növbədə ingilis dilində adekvat
şəkildə kommunikasiya qurmaqla kommunikativ niyyətlərinə uğurlu şəkildə nail olmaq qabilliyətinə
yiyələnmək tələbatı günü-gündən artmaqdadır.
Qloballaşma dövrünün tələblərinə cavab verən mütəxəssislərin hazırlanması məqsədiylə
mədəniyyətlərarası təhsil xarici dilin ixtisas dili kimi tədrisi komtekstinə tədbiq edilməli, təlim
prosesinin ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilməlidir. Dil fakültələrində təhsil alan və ingilis dilini
professional məqsədlərlə öyrənən tələbələrdə mədəniyyətlərarası kompetensiyanın formalaşdırılması
aşağı kurslardan başlayaraq məqsədyönlü, mərhələli, sistemli şəkildə həyata keçirilməsidir. Yuxarı
kurslarda mədəniyyətlərarası kompetensiyanın inkişaf etdirilməsi istiqamətində fəaliyyət davam
etdirilməsi və kommunikativ və linqvistik cəhətdən daha zəngin materiallardan istifadə etməklə təşkil
edilməli və həyata keçirilməlidir. Onu da xüsusiylə vurğulamaq lazımdır ki, dil fakültələrində təhsil
alan Azərbaycanlı tələbələrə ixtisas dili olan ingilis dilində mədəniyyətlərarası kompetensiyanın
aşılanması prosesində istifadə edilən materiallar autentik olmalı, dildaşıyıcılarının və dil
istifadəçilərinin “lingua franca” kimi qəbul edilmiş ingilis dilində kommunikasiya məqsədiylə
istifadə nümunələrini özlərində ehtiva etməlidir(2, səh 251).
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Резюме
Рафиева Эльнура Низами кызы
Роль и место межкультурной компетенции в подготовке учителей
В статье рассматривается проблема формирования межкультурной компетенции в
контексте подготовке учителей английского языка. Одной из основных целей подготовке
учителей иностранного языка является формирование у студентов коммуникативной
компетенции на изучаемом языке. В эпоху глобализации особую роль приобретает подготовка
учителей обладающих навыками эффективного речевого общениями носителями языка
использующими английский язык как средство общения на глобальном уровне. Для
достижения поставленных целей интеркультурное образование должно быть интегрировано в
процесс подготовке учителей английского языка.
Summary
Rafiyeva Elnura Nizami
Intercultural competence in teacher training
The article deal with the problem of teaching intercultural competence in teacher training. A
main objective of English departments is to ensure that teacher training courses impart the
communicative competence in the target language. There is a special needs for teachers who can
communicate effectively across cultures with native speakers of English and with users of English
has «lingua franca» on a global scale. To attain he goal intercultural education should become an
integral part of teacher-training courses.
Ризаева Гюльнара Садыг кызы
Азербайджанский университет языков
НЕПОЛНАЯ СЕМЬЯ КАК ФАКТОР, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЙ
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА
Ключевые слова: неполная семья, проблемная семья, инфантилизм, воспитание,
гиперопека
Açar sözlər: natamam ailə, problemli ailə, infantilizm,tərbiyyə, güclü himayə
Key words: single-parent family, problem family, infantilism, education, hyperprotection
Семья -непреходящая ценность во все времена, при любом строе. «Семья -ячейка
общества « -считалось еще недавно. Это верно , но гораздо важнее , что семья -это точка
приложения человеческих качеств и свойств индивидуума , его надежный тыл , место , куда
каждый человек возвращается , чтобы восстановить душевные и физические силы , укрыться
от жизненных бурь. Семья -это бескорыстное служение друг другу. Безграничное тепло , ласка
, забота -что может быть более ценным ? (1,ст.4)
Однако , не все молодые люди , достигшие определенного возраста, могут создать эту
ячейку общества. Не у всех молодых людей это получается. Самое сложное заключается в том
, что современные молодые пары немного иначе смотрят на семью. Проблемы в семьях
начинаются именно с этого момента. Безусловно есть пары , которым это удается. Так в чем
заключается проблема ? И к чему может привести эта проблема ?К сожалению , халатное ,
несерьезное отношение к семье может привести к распаду семьи. И это приводит к более
серьезным проблемам ,как к проблеме неполных семей и воспитании в этих семьях детей.
Неполная семья – это малая группа с частными неполными связями, где нет традиционной
системы отношений мать -отец -ребенок.
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Отсутствие одного из супругов социологи и психологи не случайно называют неполной
семьей .Совместная жизнь супругов нужна им не только для того , чтобы испытывать радость
от общения и обладания , но и для того, чтобы воспитывать своих детей достойными
гражданами , дать им путевку в жизнь. С этой точки зрения, молодые люди, прежде чем,
создать семью, должны серьезно подумать о том , что они совершают серьезный поступок.
Неполные семьи бывают нескольких категорий. Неполная семья ,в которой нет одного
из родителей по причине смерти. Неполная семья , где происходит развод родителей. Дети
всегда переживают эти чувства трагично. Эти дети , в отличии от детей , которые
воспитываются в полных семьях, всегда чувствуют свою незащищенность , какую-то
неполноценность. Дети , которые воспитываются в разведенных семьях, часто испытывают
чувства ненужности и ненадобности . И эти чувства они проносят через всю жизнь.
Выходцы из неполных семей испытывают неуверенность в себе , и как следствие этого ,
низкий уровень их социальной активности . Эти дети очень часто живут сегодняшним днем,
не стремятся строить планы на будущее. И самое страшное заключается в том , что в основном
это испытывают чаще всего девочки. Дело в том , что это же чувство они пронесут через всю
жизнь и принесут эту атмосферу и настрой в те семьи , которые будут сами создавать.
Адаптация этих детей к жизни происходит очень тяжело. Очень часто они сталкиваются
с трудностями во взаимопонимании с окружающими людьми. Поэтому очень важно сохранять
и беречь семью как зеницу ока. Как бы наивно это не выглядело в 21 веке , но это факт. Есть
ценности , которые должны быть неизменны . И к этим ценностям нужно относиться с
большим уважением . Но возникает вопрос. Всегда ли нужно сохранять семью ради детей ?.
Безусловно ,нет. Ровно также , как семью не нужно создавать ради рождения детей и ради
лишь создания семьи. Ведь ни один капитан не ведет корабль без курса , проложенного на
карте , ни один полководец не поведет свои войска куда попало Сегодня все больше людей
понимают , что решение дать жизнь новому человеку тоже должно быть осознанным.
К созданию семьи нужно подходить очень серьезно. Нужно знать , что с этим человеком
проживешь жизнь. И, возможно , в этом браке у тебя родятся дети. Лишь тогда , осознавая все
за и против , можно смело создавать семью и завести детей , которые будут воспитываться в
счастливой семье. . Где они будут чувствовать себя нужными ,любимыми, защищенными. В
итоге общество в будущем получит полноценную личность. Личность , которая несет в
общество позитив и пользу. Личность , у которой есть цели и задачи . Есть надежда на
будущее. Человек , который с благодарностью вспоминает свое детство .
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Xülasə
Rizayeva Gülnarə Sadıq qızı
Natamam ailələrdə uşaqların sosial-psixoloji adaptasiyasına təsir edən amillər
İnsan həyatının ən mühüm hissəsi onun mənsub olduğu ailədir. İnsan bir şəxsiyyət kimi ailədə
formalaşır. Ailədə baş verən bütün dəyişikliklər insan həyatında öz təzahürünü tapır. Natamam
ailələrdə böyüyən uşaqların bir çox problemləri olur. Ən əsas problem isə belə uşaqların cəmiyyətdə
və insanlarla münasibət qurmasıdır. Belə uşaqların gələcəkdə qurduqları ailədə də problem
yaşamaları gözləniləndir.
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Summary
Rizaeva Gulnara Sadig
Single parent family as a factor, affecting the socio-psychological adaptation of the child
Family is the most influential factor of a particular person. He/she developes as a personality in
a family and all of the changes, that occur in a family, leave a great impact on his life. Children, that
grow up in a single parent family, have a lot of problems. The most widespread problem is building
their communication in a society with people. These children may experience same problems in their
future families as well.
Süleymanov Mübariz Tahir oglu
Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu
YUXARI SİNİF ŞAGİRDLƏRİNİN ÖZÜNÜTƏHSİL FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ
ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNİN TƏCRÜBƏSİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
Açar sözlər: yuxarı sinif şagirdləri, özünütəhsil, növləri, fəaliyyət, müsbət cəhətləri, kreativlik,
liderlik
Ключевые слова: старшеклассники, самообразование, виды, деятельность,
положительные стороны, креативность, лидерство
Key words: senior students, self – education, types, activity, pros, creativity, leadership
“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda qeyd olunur ki,
sosial-iqtisadi həyatın müasirləşdirilməsində təhsilin rolu təkcə təhsilalanın qazandığı bilik və bacarıqların iqtisadi amilə çevrilməsi ilə məhdudlaşmır. Təhsil prosesində əldə olunan bilik və bacarıqlar,
həmçinin etik-əxlaqi norma və dəyərlər hər bir təhsilalanın cəmiyyətin layiqli üzvü olması üçün
lazımi şərait yaradır, onu biliyi və etik davranışı sayəsində örnək ola biləcək həmkara, nümunəvi ailə
üzvünə və vətəndaşa çevirir [2].
Bu baxımdan özünütəhsil şagirdlərin intellektual, iradi, emosional, motivasiya sferasına təsir
edən vasitə kimi onların həm tərbiyəsində, həm intellektual inkişafında və şəxsiyyət kimi formalaşmasında mühüm rol oynayır.
XXI əsr özünütəhsilin intensiv xarakteri ilə səciyyələnir. Zəmanəmizdə özünütəhsil şagirdlərin
hərtərəfli inkişafına, onların qabiliyyətlərinin, yaradıcı potensialının, özünü ifadə etməsinin, mənəvi
aləminin aşkar edilməsinə istiqamətlənir.
Yuxarı sinif şagirdlərinin özünütəhsil fəaliyyəti üzrə məktəb və məktəbdənkənar təcrübənin öyrənilməsi bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirdi. Tədqiqatın gedişində bu sahədə müsbət cəhətlərin və
çatışmazlıqların aşkar edilməsinə imkan yarandı. Özünütəhsil fəaliyyəti şagirdlərin meyil və
maraqlarından asılı olduğu üçün onun növləri də müəyyənləşdi. Müvafiq ədəbiyyatın təhlili və
təcrübənin öyrənilməsi belə qənaətə gəlməyə imkan verdi ki, yuxarı sinif şagirdlərinin özünütəhsil
fəaliyyəti ilə məşgul olmasının dörd əsası vardır: sosial təyinatı, fəaliyyətin xarakteri, yaş və məqsəd.
Özünütəhsilin sosial mənası ondan ibarətdir ki, insanın bütün həyatı onun ətrafındakı insanlar
arasında keçir. Özünütəhsil insanın daxili tələbatları əsasında yaranır və onun müxtəlif fəaliyyət
növlərində özünü büruzə verir. Bu, həmçinin, sosial mühitdə özünü reallaşdırmaq üçün insanda lazımi
keyfiyyətləri tərbiyə edir. Yuxarı sinif şagirdləri üzərində apardığımız müşahidələr göstərir ki, bu
dövrdə özünütəhsilin məqsədli dörd növü mövcuddur.
1. Məqsədyönlü özünütəhsil. Bu prosesdə şagird özü müəyyən bir sahəni öyrənmək üçün qarşısına məqsəd qoyur. Bu məqsəd növbəti fəaliyyəti müəyyən edir, yəni məqsədlərin reallaşdırılması
vasitələrini, vəzifələrin müstəqil qoyulması və həll edilməsini və sosial əhəmiyyətini (yaşıdları
arasında tanınması) müəyyənləşdirir.
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2. Müstəqil olaraq yeniliklərlə tanış olmaq, ölkədə və dünyada baş verən hadisələri izləmək. Bu,
iki istiqamətdə baş verir: birincisi, şagirdin hər hansı bir sahəyə olan həvəsi ilə bağlıdır. İdmana,
musiqiyə, səyahətə, dünyada baş verən hadisələrə böyük maraq olduqda, bəzən bu, şagirdin həmin
sahəni dərindən öyrənməsinə gətirib çıxarır. Müstəqil özünütəhsil situativ xarakterli də olur. Məsələn,
məişət məsələləri ilə bağlı – mebelin təmiri, məişət texnikasının mənimsənilməsi, şəxsi avtomobilin
öyrənilməsi və s.
3. İdraki özünütəhsil insanın idrak tələbatları ilə əlaqədar olub onun şəxsi və sosial təcrübəsini
genişləndirir. İkinci tərəfdən isə idraki özünütəhsil yaradıcı yanaşmanı təmin edir. Şagird öz
təşəbbüsü ilə hər hansı bir yeni məlumatı və ya bilikləri əldə edir.
4. Sosial mühitdə özünü təsdiq etmək və reallaşdırmaq üçün özünütəhsil. Bu, özünütəhsil
fəaliyyəti olaraq yuxarı sinif şagirdlərinin fiziki, intellektual, əxlaqi, mənəvi sferalarını əhatə edir və
onun şəxsiyyətinin formalaşmasında, özünü istədiyi kimi görməyə istiqamətlənir. Onda yeni
keyfiyyətlər yaranır: qərar qəbul etmək, şəxsi təcrübəsini genişləndirmək, dünyagörüşü və dünyaya
baxışı genişləndikcə insani keyfiyyətlərinin də formalaşması və özünü tanıtdırması və s.
Müşahidələr göstərir ki, özünütəhsil şagirdin sosiumda özünü reallaşdırması prosesi ilə əlaqədar
olub özünümüəyyənləşdirmə, özünütəsdiq, özünütəkmilləşdirmədə ifadə olunur.
Əslində bir fəaliyyət kimi özünütəhsilin məqsədinin olması vacibdir, lakin bəzən şagirdlərdə
qarşıya məqsəd qoymaq müşahidə olunmur. Bəzi hallarda hansısa məlumatı sadəcə olaraq başlığının
cəlb etdiyi üçün oxuyur, heç bir motiv olmadan izləyirlər. Soruşduqda isə deyirlər ki, “sadəcə olaraq
baxıram, maraqlıdır”. Nə üçün maraqlı olduğunu isə deyə bilmirlər. Buna görə də hansı amillərin
şagirdləri özünütəhsilə sövq etməsi bəzən müəmmalı qalır, hər hansı bir hadisənin cəlb etməsi və
yaxud qarşıya çıxan bir məlumatın izlənilməsi onları yeni məlumat almağa yönəldir.
Müşahidə etdiyimiz faktlar belə nəticə çıxarmağa əsas verir ki, özünütəhsilin məqsədsiz növü də
mövcuddur. Bəzən müasir texnologiyalar şagirdlərin diqqətini cəlb edir. Bu, kompüter, iqtisadiyyat,
dizayn, parapsixologiya və s. olur. Belə hallarda şagird qarşısına heç bir məqsəd qoymur, sadəcə
olaraq qarşısına çıxan məlumatları izləyir və onu cəlb edən məsələləri öyrənir. Bu faktlar özünütəhsilin məqsədsiz növlərini də müəyyən etməyə imkan verir:
Situativ özünütəhsil. Yəni bu özünütəhsil şagirdlərdə hər hansı bir sahəyə müəyyən müddətdə
maraq oyadır. Bu, EHM, astrologiya və yaxud özlərinin bir seçimi olur.
Ötəri özünütəhsil. Yəni şagird məqsədyönlü surətdə çalışdığı zaman qarşısına çıxan yeni
məlumat və bilikləri də öyrənir, şəxsi və sosial məqsədlərlə ondan istifadə edir.
Özünütəhsilin mənfi və müsbət cəhətləri də mövcuddur. Son illər internetin yaranması ilə
şagirdlərin yeni biliklər əldə etmək üçün özünütəhsil imkanları genişlənmişdir. İnternetdən istifadə
etdikdə şagirdlərin müstəqil olaraq bilik əldə etməsi prosesində yaranan bəzi müsbət cəhətlərə aşağıdakılar aiddir:
1. Müstəqil fəaliyyət olduğu üçün şagirdlərə nə evdə, nə də məktəbdə vaxt məhdudiyyəti
qoyulmur.
2. İnternetlə işləmək intizam, dözümlülük və məqsədyönlülük tələb edir. Şagirddə bu keyfiyyətlər olmasa da, gördüyü işə olan maraq ona bunları öyrədir.
3. İnternetdə işləmək üçün böyük maddi vəsait tələb olunmur.
Mənfi cəhətlərə isə bunlar aiddir:
1. Yenilikləri axtara-axtara lazımsız informasiylara da həm vaxt sərf edilir, həm də şagirdin
mənəviyyatına mənfi təsir edən məlumatlar meydana çıxır.
2. İnformasiyaları əldə etdikcə, şagird onlardan danışır, lakin təcrübəyə tətbiq edə bilmir.
3. Şagird məlumatları ardıcıl, sistemli əldə etmir. Biliklərin zənginləşməsinə nəzarət edilmir.
4. Hansı məlumatı əldə etmək istəyirsə, şagird axtarışı sadədən mürəkkəbə doğru aparmalıdır.
Bunun üçün saytları araşdırmalı, məlumatları sistemləşdirməli və prioritet olanları önə
çəkməlidir.Bütün bunlar çox vaxt itirməyə səbəb olur.
5. Şagirdlər telefonu ilə internet vasitəsilə çox uzaqda olan yaşıdları ilə ünsiyyət saxlamağa
üstünlük verir, amma yanaşı oturduğu dostu ilə danışmaq belə istəmir. Bu da canlı ünsiyyətin
azalmasına, sosial passivliyə gətirib çıxarır. Bundan başqa şagirdlərdə kompüterə, internetə
484

Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika
Elmi Konfransının Materialları: 2 cilddə, I c.

Pedaqogika və psixologiya

aludəçilik yaranır. Onlar yalnız lazımlı deyil, hətta lazımsız məlumatları da oxuyurlar, yalnız virtual
dünyaya diqqət yönətməklə məktəbdə, həyatda, evdə baş verən problemlərə biganə qalırlar.
Müşahidələr göstərir ki, yuxarı sinif şagirdlərinin özünütəhsil prosesində multimediyanın
müxtəlif növlərindən istifadə edilsə də, bu proses xaotik xarakter daşıyır.
Beləliklə, ümumtəhsil məktəblərinin təcrübəsinin öyrənilməsi göstərir ki, yuxarı sinif şagirdlərinin əksəriyyəti özünütəhsili müvəqqəti təlim kimi dərk edir,yəni bu təlim ali təhsil müəssisələrinə
daxil olmaq üçün həyata keçirilir. Onlardan bir qismi dünyada gedən prosesləri izləyir, digərlərini
isə məişət problemləri maraqlandırır. Təcrübə göstərir ki, özünütəhsil prosesində yuxarı sinif
şagirdlərinin şəxsiyyət kimi formalaşması, liderlik, yaradıcılıq, təşkilatçılıq, kreativlik, müstəqil qərar
vermək bacarığı, münaqişələri sakit yolla həll etmək və digər keyfiyyətlərin formalaşması diqqətdən
kənarda qalır. Tədqiqat prosesində bu istiqamətlərdə sistemli işin aparılması yuxarı sinif şagirdlərinin
özünütəhsilinin əsasını təşkil edir.
Ədəbiyyat
1. Abbasov A.N.Pedaqogika. Bakı: Mütərcim, 2013, 360s.
2. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. “Azərbaycan
müəllimi”, 2013, 25 oktyabr, № 41
3. Cəbrayılov İ.H. Şəxsiyyətyönümlü təhsil və vətəndaş cəmiyyəti. Bakı: Mütərcim, 2011, 220 s.
4. Əhmədov H.H. Zeynalova N.E. Pedaqogika. Bakı: “Elm və təhsil”, 2016, 456s.
5. Əliyeva V.S. İnsan kapitalının inkişaf etdirilməsində təhsilin rolu. // Elmi əsərlər. 2019, № 1, s. 51-55

6. Мищенко Н.В. Модель процесса развития самообразовательной компетентности
учащихся старших классов общеобразовательной школы. Вестник, ЮУрГУ, № 3, 2011, с.142
Резюме
Сулейманов Мубариз Тахир оглы
Изучение опыта работы общеобразовательных школ по самообразованию учащихся
старших классов
В статье говорится об изучении и обобщении опыта работы общеобразовательных школ
по самообразованию учащихся старших классов.Автор указывает виды самообразовательной
деятельности учащихся и определяет положительные и отрицательные стороны в этом
процессе. Изучение опыта работы школ показывает, что формирование учащихся как
личность, лидерство, творчество, организаторские способности, креативность, умение решать
проблемы самостоятельно, спокойно решать конфликты и другие качества остались вне поля
внимания педагогов и самих старшеклассников. Исследование этих вопросов в этом
направлении является основой самообразования.
Summary
Suleymanov Mubariz Tahir oglu
Studying the experience of general secondary schools for self – education
activity of senior students
The article highlights the experience learning and generalization of secondary school students in
their awn education active ties. The author identified types of self - education activities and
investigated the pros and cons of students self – education .School experience has shown that in
the process of self – education, the formation of high school students as individuals, leadership,
creativity, organization ,ability to make independent decisions, peaceful resolution of conflicts and
the formation of other qualities are overlooked. Systematic work in these areas of research is the
basis of self – education of senior students.
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АКАДЕМИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
Açar sözlər: akademik idarəetmə, liderlik modelləri, əmək bazarı
Ключевые слова: академическое руководство, модели лидерства, рынок труда
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Лидерство, которое требуется в высшем образовании, называется академическим
лидерством [1, cтр.182]. Академические лидеры должны быть лучше подготовлены для
обеспечения качественных результатов обучения и преподавания, сотрудничать для
выявления и исследования реальных проблем и руководить практическим применением новых
знаний для решения проблем и обеспечения качественной научной работы. Академические
лидеры должны мотивировать и вдохновлять других преподавателей, а также вести вперед
людей вокруг себя. Традиционная модель академического лидерства часто характеризуется
личными академическими достижениями, например, публикацией в рецензируемых журналах, представлением докладов на национальных и международных конференциях,
авторством значительных научных работ, ответственностью за академическое развитие
других, таких как научные руководства над исследованиями студентов. Помимо достижений,
основанных на исследованиях, академическое лидерство часто включает такие элементы
обслуживания, как должности в университетах, научных обществах и общественной жизни в
целом. Наиболее распространенным препятствием, с которым сталкивается большинство
организаций, является задача удержания наиболее успешных и эффективных лидеров. На
нынешнем рынке труда такие лидеры обрели большой спрос в результате чего их легко
привлекают конкуренты организации, предлагая повышенные пакеты занятости.
Существует множество различных мнений о том, рождаются или становятся лидерами.
Все еще очень популярно думать, что лидерами рождаются, потому что они харизматичны и
обладают социальным интеллектом, который позволяет им мотивировать людей вокруг себя.
Другие думают, что лидерами становятся, поскольку хороший лидер был сформирован из
различного прошлого опыта, который позволил им формировать необходимые навыки.
В настоящее время определено следующие особенности академических лидеров: 1)
авторитет, 2) вдохновляющая личность, 3) углубленные знания, навыки, способности и опыт,
чтобы вести других, 4) стремление постоянно узнавать новые вещи и адаптироваться к
изменениям, 5) осознание окружающей среды, 6) самоотверженность, 7) гибкость, 8)
открытость в обмене информацией и вовлечение коллег для правильного принятия решений,
9) быть благосклонными, справедливыми, отдавая должное за достижения коллег, принимая,
оценивая и признавая усилия подчиненных, предоставляя возможности развития
подчиненным и предоставляя им профессиональную автономию. Все вышеперечисленные
особенности тесно связаны с опытом обучения в течение всей жизни. Считается, что опыт
непрерывного обучения и постоянное обучение являются одним из наиболее важных
аспектов, который помогает развивать и формировать устоявшихся академических лидеров.
Высшие учебные заведения являются крупнейшими производителями исследований в области
образовательного лидерства. Важно обеспечить, чтобы развитие хорошего лидера начиналось
рано в школе, а затем могло развиваться в университете. Система высшего образования имеет
различные интересы, цели, приоритеты, ценности, потребности и мотивационные инстинкты
по сравнению с другими типами организаций. Трудно понять систему высшего образования,
не будучи в ней: проводить лекции, общаться со студентами, участвовать в образовательных
проектах и конференциях. Академическое руководство должно продуктивно реагировать на
происходящие изменения, которые характерны для современных высших учебных заведений
[3, стр.190]. Характеристики лидерства чаще встречаются у учителей с более высокой
486

Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika
Elmi Konfransının Materialları: 2 cilddə, I c.

Pedaqogika və psixologiya

квалификационной категорией и у учителя, который всегда участвует в программах
повышения квалификации [5, стр.20]. Открытость для идей является одним из основных
направлений академического лидерства. Быть открытым - значит принимать все изменения,
быть открытым для предложений и новых идей и оставаться сильным в сложных ситуациях.
Большая часть публикаций в области академического лидерства посвящена
трансформационному и транзакционному лидерству. Транзакционное лидерство
сосредоточено на обмене лидерами и последователями [4, стр.30]. Такой стиль лидерства
также известен как управленческое лидерство, потому что он основан на контроле,
предоставлении инструкций и индивидуальном / групповом исполнении. Пример такого типа
лидерства отношение между учителем и учеником. Здесь лидер сосредотачивается на хороших
отношениях с членами своей команды [1, стр. 185]. Такие лидеры, вознаграждают за хорошую
работу или наказывают за неудачу. Такой лидер следит за исполнением, создает правила и
устанавливает четкие ожидания, оставляя мало места для творчества. В отличие от
транзакционного лидера трансформационный лидер настоятельно поощряет инновации и
креативность. Они считают, что последователи должны ставить свои собственные
индивидуальные цели и пытаться достичь их самостоятельно, но в то же время поддерживать
их открытыми каналами связи и поддержкой. [2, стр.295]. Этот тип лидера может
мотивировать других и выходить за рамки своих возможностей, но командная работа является
ключом к достижению целей. Кроме того, трансформационный лидер убеждает своих
последователей превзойти собственные интересы ради организации. Другими словами,
трансформационный лидер понимает, что люди не будут мотивированы на достижение чеголибо, если их базовые потребности более низкого уровня не будут выполнены. Согласно этому
типу лидерства, ключом к успеху является то, какие достижения в высшем образовании
доставляют вам удовольствие. Оба стиля лидерства важны в образовательных организациях,
потому что есть много разных людей, которые могут быть мотивированы совершенно
разными способами. Например, студентам на ранней стадии их образования потребуется
больше управленческого или, другими словами, транзакционного подхода к своему
образованию. Это связано с тем, что они привыкли к школьным учителям, которые жестко
контролируют свою общую успеваемость. Затем можно предположить, что позднее в процессе
получения образования студентам может понадобиться больше трансформационного
лидерства, поскольку именно тогда они начинают думать о своей будущей карьере.
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Xülasə
Səfərzadə Aysel Ənvər qızı
Ali təhsildə akademik liderlik
Bu məqalədə ali təhsil sistemində təhsil liderliyi nəzərdən keçirilir. Bu məqalənin əhəmiyyəti
hazırda təhsilin idarəolunmasının öyrənilməsi hansı problemlərlə üzləşdiyini, həmçinin təhsil
liderliyində innovativ liderin perspektivlərinin nədən ibarət olduğunu anlamaqdan ibarətdir. Qeyd
olunmuşdur ki, lider olmaq və ya öz təşkilatını necə aparmağın öyrədilməsi təlimin erkən
mərhələsində başlayan və müəllim olacağınız müddətdə davam edən həyat təcrübəsidir.
Summary
Safarzade Aysel Anvar
Academic leadership in Higher Education
This article deals with educational leadership in a higher education. The importance of this article
is to understand what kind of problems educational administration is facing nowadays as well as what
are the innovative leader perspectives in the educational leadership. It has been noted that learning
how to be a leader or how to lead your organization is a life long experience, which starts at an early
student stage and continues until you are a teacher.
Şahməmmədova Şəfəq İsmayıl qızı
Azərbaycan Dillər Universiteti
İDARƏETMƏ ÜSLUBUNUN KOLLEKTİVİN SOSİAL-PSİXOLOJİ MÜHİTİNİN
FORMALAŞMASINA TƏSİRİ
Açar sözlər: idarəetmə, sosial-psixoloji iqlim, formal və qeyri-formal münasibər
Key words: managment, soscial-psychlogical climat, formal and non formal attitude
Ключевые слова: управление, социально – психологический климат, формальный и
неформальный отношение
İdarəetmə üslubunun kollektivin sosial-psixoloji mühitinə təsiri məsələləri sosial, əmək və idarəetmə
psixologiyasının inteqrativ şəklidə araşdırdığı həm nəzəri, həm də praktik cəhətdən aktual olan bir
problemdir. Bu məsələnin öyrənilməsiilə ABŞ da F.Teylor, H.Hant, F.Jibers, H.Münsterberq, E.Meyo,
K.Levin, A.Maslou, F.Fidler, Hersi və Blançar, R.Daft, B.Parıqina, P.Klimov, A.V.Petrovski,
L.İ.Umanski ölkəmizdə isə Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə, S.İ.Seyidov, B.Haqverdiyev və b. məşğul
olublar [2, səh.21]. İstər əmək kollektivi, istərsə də qrup olsun hər ikisində psixoloji iqlim şaquli və üfüqi
münasibətlərlə şərtlənir. Şaquli münasibət ierarxik olub fərqli vəzifə və statuslu insanlar arasında olur.
Üfüqi münasibət isə bərabər vəzifə və səlahiyyəti olan şəxslər arasındakı münasibəti özündə birləşdirir.
Kollektivin idarə olunmasının, eləcə də müəsissə daxilində əmək məhsuldarlığı həm şaquli, həm də üfüqi
münasibətlərin sağlam olmasından asılıdır.
İstənilən təşkilatda formal və qeyri-formal münasibətlər özünü göstərir. Belədə iki tip lider:
formal və qeyri-formal meydana çıxır. Liderin fəaliyyətinin başlıca cəhəti onun başqalarına, kollektiv
üzvlərinə nə dərəcədə təsir edə bilməsi ilə ölçülür. Rəhbər bir qayda olaraq rəsmi şəkildə iyerarxiya
qaydası ilə təsdiq olunur. Lider isə tədricən, öz şəxsi keyfiyyətlərinə əsasən yaranır. Başqa sözlə,
rəhbərlik sosial, liderlik psixoloji fenomendir. Bununla bərabər onların arasında oxşar xüsusiyyətlər
də vardır. Onların hər ikisi əlaqələndirici funksiyasını yerinə yetirir, idarə edir, kollektivə təsir
göstərir və s. Bir çox hallarda rəhbər həm də kollektivin lideri olur.
Psixoloqlar (A.V.Petrovski, L.İ.Umanski, A.A.Rusalinova və b.) idarəetmə üslubu dedikdə
rəhbərin kollektivlə qarşılıqlı münasibətlərində stabil şəkildə təzahür edən xüsusiyyələri qəbul
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edirlər. Bu isə idarəetmənin obyektiv və subyektiv tərəflərindən asılı olaraq rəhbərin fərdi-psixoloji
xüsusiyyətləri ilə bağlıdır [1, səh.118]. Rəhbərlik üslubunun adekvatlığı və tam əhatə olunması üç
faktorlu modelə əsasən şərh olunur. Üç faktorlu model: rəhbərin xarakterindən, işçilərin
səriştəliliyindən və kollektivin, rəhbərində daxil olduğu real şəraitdən asılıdır. Göstərilən bu amillər
içərisində ayrıca yeri olan rəhbərin xarakterinə onun ünsiyyət üslubu, qabiliyyətləri və xarakterin
çevikliyi daha çox aid edilir [2, səh.210]. Bununla belə, konkret şəraitdə, onun reallaşmasına
uyğunlaşmayan idarəetmə üslubu özlüyündə heç nəyi həll edə bilməz.
Rəhbərin idarəetmə fəaliyyətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün ilk növbədə fəaliyyətin
motivi, kollektiv üzvlərinin motivasiyası, rəhbərin nüfuzu nəzərə alınmalıdır. Bunlar psixoloji
faktorlar sayılır. Qeyri-psixoloji faktorlara isə yeniliyin tətbiqi, fəaliyyətin iqtisadi səmərəliliyi,
fəaliyyətin stimullaşdırılması daxildir. Psixoloji olanlarla qeyri-psixoloji olanlar vəhdətdə
götürülməlidir. onların biri digərinə əsaslı şəkildə təsir göstərir [2, səh.29].
Tədqiqatlar göstərir ki, idarəetmə fəaliyyəti müasir dövrdə rəhbərdən yalnız özünün ictimai və
peşəkar funksiyasını yerinə yetirməyi, özünün lider rolunu dərk etməyi deyil, həm də məqsədyönlü
şəkildə kollektivdə münbit sosial-psixoloji mühit yaratmağı tələb edir. Bazar iqtisadiyyatının
tələblərindən irəli gələn münasibətlər, texnikanın inkişafı, informasiya axınının güclənməsi kollektiv
fəaliyyəti, prosesi də sürətləndirir. Rəhbər bütün bu prosesləri, idarəçiliyi öz əlində cəmləşdirməlidir.
Bunsuz müvəffəqiyyət qazanılması mümkün deyil.
L.İ.Umanski apardığı çoxsaylı tədqiqatlara əsaslanaraq rəhbərin 18 mühüm keyfiyyətini
müəyyənləşdirmişdir. O, bunların içərisində rəhbərin öz enerjisini digər insanlara ötürə bilmək,
işçilərin psixologiyasını dərindən bilmək, çatışmazlıqları vaxtında görə bilmək, təşəbbüskar və
yaradıcı olmaq, işçilərə qarşı tələbkar olmaq, bilik və bacarığını, təcrübəsini çevik şəkildə praktikaya
tətbiq edə bilmək və sairəni xüsusi qeyd edir [3, səh.56]. Lakin bunlarla bərabər qeyd etmək lazımdır
ki, yalnız təşkilatçılıq qabiliyyəti rəhbəri liderə çevirə bilmir. Rəhbərin təşkilatçılıq potensialının
reallaşması üçün kollektivin köməyi, onu dəstəkləməsi, qarşıya qoyulmuş vəzifənin yerinə yetirilməsi
üçün motivasiya yaranması zəruridir. Hər hansı bir problemin həll olunması üçün motivasiya o zaman
Lazım olur ki, işçilər öz şəxsi mənafelərindən, maraqlarından kollektivin xeyrinə imtina edə bilsinlər.
Əgər rəhbərin və tabeçilikdə olanların məqsədi üst-üstə düşərsə, onda ayrıca motivasiyaya ehtiyac
qalmır. Belədə işçilər özləri ümumi məqsədin reallaşması üçün çalışacaqlar [3, səh.216].
Göstərilən xüsusiyyətlərin kollektivdə sosial-psixoloji mühitin formalaşmasına təsirini öyrənmək
məqsədilə biz ADU-nun 82 nəfər əməkdaşla anket sorğusu keçirdik. Sorğunun nəticələri göstərdi ki,
kollektivdə psixoloji mühitin əlverişsiz olduğunu düşünən işçilər işin icrası zamanı məsuliyyəti öz üzərinə
götürməkdən, şəxsi cavabdehlik tələb edən işlərdən uzaq olmağa çalışırlar. Kollektivdə münaqişə vəziyyəti
olduqda ümumən işçilər işə həvəssiz yanaşır, yaradıcılıq göstərmir, təlimat əsasında işləməyə çalışır, ondan
kənar işlərdən imtina etməyə üstünlük verirlər. Bununla yanaşı rəhbərlikdən kənar olmağa çalışırlar. Başqa
sözlə “kölgədə qalmağa” meyl göstərirlər. Kollektivdə işçilərin öz aralarında və ya işçi-rəhbər münasibətlərində problem olduqda rəhbər adətən demokratik üslubdan əl çəkir, avtoritar üsluba üstünlük verir. Deməli,
kollektivdə daha münbit mənəvi-psixoloji mühit olarsa, orada demokratik prinsiplərə daha çox istinad olunur.
Beləliklə, aparılan tədqiqat nəticəsində belə qənaətə gəlmək olar ki, təşkilatın apardığı kadr siyasəti,
rəhbərin şəxsi keyfiyyətləri və idarəetmə üslubu kollektivin sosial-psixoloji mühitini formalaşdırır.
Kollektivin sosial-psixoloji mühiti sadəcə müxtəlif parametrlərin birləşməsi ilə deyil, mürəkkəb sistemin,
bütöv strukturun vəhdəti, sinxron fəaliyyəti nəticəsində inkişaf edir, formalaşır.
Ədəbiyyat
1. Haqverdiyev B.Y. İdarəetmə psixologiyası. Bakı, 2008. 304 səh.
2. Səməd Seyidov. Menecmentin psixologiyası. Bakı, 2011, 360 səh.
3. Дафт Ричард. Менеджмент. 8-е издание. Питер, 2009, 800 стр.

489

Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika
Elmi Konfransının Materialları: 2 cilddə, I c.

Pedaqogika və psixologiya

Резюме
Шахмамедова Шафаг Исмаил кызы
Влияние стиля управления на формирование социально-психологической среды
коллектива
Статья изучает один из актуальных вопросов социальной, трудовой и управленческой психологии – влияние стиля управления на социально-психологическое окружение коллектива.
Анализ теоретической литературы, а также проведенный опрос показывает, что среди психологических факторов, влияющих на коллектив, особую роль играет стиль управления руководящей личности. Согласно полученным выводам, кадровая политика организации, личные качества
руководителя и стиль управления формируют социально-психологическую среду коллектива. Социально-психологическая среда коллектива развивается и определяется не только совокупностью
отдельных параметров, но и синхронной деятельностью определенных структур в составе комплексной системы.
Summary
Shahmammadova Shafag Ismail
The influence of the management style on the establishment of socio-psychological
environment of the staff
The article studies one of the issues of social, labor and administration psychology – the influence
of management style on the socio-psychological environment of the staff. The theoretical literature
analysis and the results of the conducted survey show that the management style of the administration
is one of the most important psychological factors influencing the staff. According to the results of
the survey, the staff policy of the institution, the manager’s personal characteristics and managerial
style establish the socio-psychological environment of the staff. Moreover, the socio-psychological
environment of the staff is developed and defined not only by the unity of different parameters, but
also by synchronous activities of the related structures within the complex system.
Verdiyeva Ülviyyə Məhəmmədəli qızı
Mingəçevir Dövlət Universiteti
ŞƏRQİN BÖYÜK DÜHASI
Açar sözlər: tərbiyə, əxlaq, insan, əqidə, mənəviyyat
Key words: education, morals, people, belief, spirituality
Ключевые слова: воспитание, нравственность, человек, вера, духовность
Əqidəsi, məsləki, baxışları, inandığı həqiqətlər uğrunda canından keçən, düşmən qarşısında
əyilməyən sənətkarlar az olmamışdır. Ancaq bu əqidə qəhrəmanları arasında Nəsimi müstəsna yer
tutur. (5, səh. 3).
Böyük filosof şair İmadəddin Nəsimi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində bədii – fəlsəfi şerimizin
özülünü qoymuş, bədii söz sənətimizi forma və məzmunca zənginləşdirmişdir. Onun ağıl – idrak
qaynağı olan şerləri orta yüzilliklərin insanı haqqında yazılmış könül şərqiləridir. (4, səh. 5).
Nəsiminin adı tarix boyu zahid, iradə və mərdlik simvolu olmuşdur. Odur ki, xalq öz sadiqliyini,
möhkəmliyini ifadə edərkən şairin adından istifadə ilə:
Gözəllik soy iləndir,
Şahmar da soy ilandır.
Nəsimi tək yolunda,
Bu aşiq soyulandır.
bayatısını yaratmışdır. (1, səh. 17 – 18).
Məlumdur ki, Nəsiminin görüşləri özünün fəlsəfi əsasına görə mistik mahiyyət daşıyır. Ancaq
şerlərində sufi panteizminin rasionalizmindən qidalanan dünyəvilik ideyaları çox mühüm yer tutur.
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İmadəddin Nəsimi əqli - əxlaqi təkamül üçün düşüncənin və şəxsiyyətin sərbəstliyini birinci şərt
hesab etmişdir.
Böyük mütəfəkkir ilahi qüvvənin insanda təcəssümünü ifadə etməyə çalışmışdır. Əslində,
Nəsiminin baxışlarında insan yaradıcı varlıq kimi təzahür etmişdir. Onun fikrincə, bu, yaradan və
müqəddəs varlığın hüquqi və etiqad sərbəstliyi kimsə tərəfindən hədələnməməli və qəsb
edilməməlidir. İnsanı varlığın ən qüdrətli və təkmilləşmiş surəti hesab edən Nəsimi məhz insanın
özünü, onun kamal və mərifətini sitayiş etməyə çağırmışdır.
Mərhəba insani kamil canımın cananəsi,
Aləmin cismi sədəfdir, sənmisən dürdanəsi?
Nəsimi kamil insanı – “arif”, biliyini – “mərifət” istilahı ilə ifadə etmişdir. Şair “elm”, “fəzl” və
“bacarığı” (hünəri) isə mərifətin tərkib hissələri hesab edirdi.
Təhsilin ardınca gedən gəncliyə müraciət edərək onu “əski təlimdən” çəkinməyə və Nəsimilərdən
təlim almağa dəvət edirdi. Məktəb və mədrəsələrdəki təlimin vəziyyətilə bilavasitə maraqlanmış,
mövcud təlim sistemi, təlim üsulları və tədris planlarındakı qüsurlarla razılaşmadığını bildirmişdir.
O, əxlaq tərbiyəsi üçün, hər şeydən əvvəl, mənəvi, maddi və fiziki çətinliklərə dözmək
qabiliyyətinin aşılanması yolu ilə şəxsiyyətdə bütün mənfi hisslərin və sifətlərin ləğv olunmasına nail
olmağı tələb etmişdir.
Nəsiminin Azərbaycan dilində yazdığı şerləri və fars dilində divanı, xüsusilə, “Böhr ül - əsrar”
əsəri böyük tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir. Şairin təbliğ etdiyi bir sıra əxlaqi keyfiyyətlər haqqında
fikirləri indi də aktuallığını itirməmişdir. O, haqlı olaraq orta əsr pedaqoji fikrimizin klassiklərindən
hesab edilir. (2, səh. 64)
Nəsiminin gücü yalnız qabaqcıl fikirlərində deyil, həm də bu fikirləri şüurlara yeridən bədii sözdə
idi. Bədii sözün ideya və bədii – estetik təsir qüvvəsindən tarix boyu bütün yeni fikir nümayəndələri
istifadə etmişlər. Xüsusən poeziya dili qüvvətli bir təbliğat vasitəsi kimi dünya ədəbiyyatında böyük
rol oynamışdır. Şərq ədəbiyyatında şer ictimai fikrin ən təsirli bir ifadə forması olmuşdur, şer öz
kütləviliyi, bədii – emosional imlanları ilə başqa təbliğat vasitələrinə üstün gəlmişdir.
Şer ən mürəkkəb və dərin fikirləri, hissləri yığcam və təsirli şəkildə ifadə etməyə imkan verdiyi
kimi, bu fikirlərin mənalı, hikmətli misralar, mənzum aforizmlər, yadda qalan mahnılar, siyasi şüar
kimi səslənən beytlər şəklində yayılmasına, xalq arasında şöhrət və nüfuz qazanmasına səbəb olur.
Bu baxımdan Nəəsimi poeziyasına yanaşdıqda, onun təbliğ etdiyi mütərəqqi fikirlərin müvəffəqiyyət
qazanmasında, mürtəce dairələr üçün qorxunc mahiyyət kəsb etməsində bədii sözün qüdrətini və
rolunu qeyd etməmək olmaz.
Nəsimi şeri, xüsusən onun ana dilində yazdığı şerlər iki cəhətdən böyük tarixi əhəmiyyətə
malikdir. Əvvələn, bu şer öz dövrü üçün ən müvəffəqiyyətli və yüksək mənada təbliği mahiyyətdə
olmuşdur. Özündən əvvəlki şer dili ilə, “yüksək üslubla” xalq danışıq dilini ustalıqla birləşdirən şair
əsrinin oxucu və dinləyicilərinə maksimum dərəcədə təsir göstərməyə, təbliğ etdiyi fikirlərə müvafiq
bədii forma, şüurlara nüfuz edən poetik ifadələr tapmağa müvəffəq olmuşdur. (3, səh. 17)
Nəsimi insanların qəlbini, onların iç dünyasını ilahi ustalıqla özünəməxsus zəngin söz
yaradıçılığı ilə tərənnüm edən müəllimdir, ustaddır. Şeirlərini təhlil edərkən onun bütün yaradıcılığı
boyu gələcək nəsillərə verdiyi töhfələr göz önündə dayanır. Nəsiminin insanlıq, kamil şəxsiyyət
haqqında təsəvvürləri olduqca yüksəkdir. “Bulunmaz” rədifli qəzəlində kişilik, igidlik, xalqa əməllə
xidmət etmək kimi ideyaları aşılayır:
Hər bihünər insafı yox, uş mənsəbi tutdu,
Sahib hünərə mənsəbü idrar bulunmaz,
Xəlqin əməli azdı, könül yıxıcı ögüş,
Bir xəstə könül yapıcı memar bulunmaz.
Nəsimi belə hesab edirdi ki, nəfsi öldürmək kamil insana məxsus ən böyük bir mənəvi
qəhrəmanlıqdır. “Nəfsə qalib gəlmək Xeybər qalasını almaqdan çətindir.” Nəfs düşgünü olan insan
adi bir heyvandan seçilmir. Eşq yolunu tutan isə ruhuna qida verən, öz könlündə ilahi nuru gəzdirən,
öz idealını arayıb axtaran insandır. İkilik pərdəsini aradan qaldıran insan gizli sirləri duya bilər, gizli
sirləri duymaq isə haqqa qovuşmaqdır.
491

Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XXIII Respublika
Elmi Konfransının Materialları: 2 cilddə, I c.

Pedaqogika və psixologiya

Nəsimi yaradıcılığının böyük tərbiyəvi və maarifçi əhəmiyyəti vardır. Bu gün gənc nəslin əxlaq
tərbiyəsində Nəsimi yaradıcılığı kamil insan düsturunu öz misralarında oxucuya aşılayır. Bu kamillik,
insan qüdrəti heyranedici bir himn kimi səslənir. Bu gözəllik, bu qüdrət dünyada bütün insanlara
deyil, yalnız özünü tanımış, dərk etmiş kamil insanlara xasdır. Nəsiminin əsərlərində hər kəsə özünü
tanımaq yollarını göstərmək, kamil insan yetişdirmək, insanlardakı bacarıqları üzə çıxarmaq və
onlara istiqamət vermək kimi ideyalar müasir pedaqoji fikrin əsas ideyaları ilə uzlaşır.
Böyük sələfi Nizami Gəncəvidən sonra ədəbiyyatımızda humanizm, insansevərlik ideyalarının
alovlu təbliğatçılarından, carçılarından biri kimi tanınmış Nəsimi sənətindəki dərin humanizm
ideyaları əxlaq tərbiyəsinin ən bariz nümunələrindən biridir. Şairin dərin humanizmi qlobal-bəşəri
mahiyyət daşıyırsa, onun yüksək poetik sənətkarlığı, dilinin şirinliyi və axıcılığı, heyrətamiz poetik
ritmi öz doğma xalqına xidmət edir, onun estetik zövqünün kamilləşməsində əhəmiyyətli rol oynayır.
Nəsiminin yaradıcılığı dilçilik, xüsusilə Azərbaycan türkcəsinin tarixi inkişafını öyrənmək
baxımından da müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Nəsimi Azərbaycan şerinin şəkli xüsusiyyətlərinin
təkmilləşməsində çox mühüm rol oynamış, əruz vəzninin bəhrlərini Azərbaycan dilinin
xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırmağa çalışmışdır. O, 3 dildə gözəl müləmmələr yazmışdır. Nəsimi
Azərbaycan ədəbiyyatında ana dilində ilk dəfə müstəzad, mürəbbe və tərcibəndlər yazmışdır. Onun
rübailəri, tüyuğları bədii quruluş və məzmunca oricinal və qiymətlidir. Rübailərində hürufiliyin
müddəaları, şairin fəlsəfi görüşləri, Həyat və Kainat haqqında düşüncələri yığcam və məntiqi bir dildə
ifadə olunmuşdur. Nəsiminin ana dilində yazdığı əsərlər Azərbaycan şerinin inkişafına, o cümlədən
Şah İsmayıl Xətai, Füzuli, Vaqif kimi böyük sənətkarların yaradıcılığına qüvvətli təsir göstərmişdir.
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Резюме
Вердиева Ульвия Магаммедели кызы
В работах Насими такие идеи, как показ людей, как себя идентифицировать, воспитать
идеального человека, раскрыть свои умения и направить их вместе с основными идеями
современной педагогической мысли.

Summary
Verdiyeva Ulviyye Mahamadli
İn the works of Nasimi, ideas such as showing people how to identify themselves, nurture a perfect
person, reveal their skills and direct them in common with the main ideas of modern pedagogical
thought.
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Yusifova Kəmalə Yaşar qızı
Bakı Mühəndislik Universitetei
XALQ DASTANLARINDA AİLƏ TƏRBİYƏSİ VƏ ONUN ÜMUMİ ƏSASLARI
Açar sözlər: ailə tərbiyəsi, dastan, epos ənənəsi, “Kitabi-Dədə Qorqud”, “Koroğlu”, “Tahir və
Zöhrə”, “Aşıq Qərib”, “Qurbani” və s
Ключевые слова: семейное воспитание, сага, эпическая традиция, «Китаби Деде
Горгуд», «Кероглу», «Тахир и Зохра», «Ашиг Гариб», «Гурбани» и др
Keywords: family upbringing, saga, epic tradition, "Kitabi Dede Gorgud", "Koroglu", "Tahir
and Zohra", "Ashig Garib", "Gurbani" etc
Dastan yaradıcılığı bütünlükdə xalqın mənəvi yaddaşını, etnokulturoloji sisteminin mahiyyətini
əks etdirə bilmək baxımından əvəzsiz mənbədir. Tarixi qaynaqları etibarilə çox əski təsəvvürlərə,
ilkin düşüncədən günümüzə qədər olanlara bağlanan folklor müxtəlif müstəvilərdə tədqiqatların
probleminə çevrilmişdir. Atalar sözləri, məsələlər, əfsanə, əsatir, nağıl, nəğmə, bayatı örnəkləri, eləcə
də müxtəlifliklərlə səciyyələnən rituallar bütünlükdə zəngin bir düşüncə ilə əhatələnir. Onların
müxtəlif istiqamətlərdə təhlilə gətirilməsi və mahiyyətində olanların aşkarlanması bütünlükdə etnos
anlamında keçilən yolun spesifikası haqqında dolğun təsəvvür formalaşdırır. “Bilqamıs”, “Manas”,
“Alpamış”, “Canqar”, “Uralbatır”, “Boqlandıbatır”, “Edige”, “Corabatır”, “Alp Ər Tonqa”, “Boz
Qurd”, “Köç”, “Oğuz Kağan”, “Kitabi-Dədə Qorqud”, “Koroğlu” və s. kimi qəhrəmanlıq dastanları
bütün aspektlərdə xalqın ictimai-mədəni davranış və əxlaq kodlarını özündə əks etdirə bilmək
imkanları ilə əvəzsizdir. Təsadüfi deyil ki, folklorşünaslar bu dastanları təhlil edərkən xüsusi olaraq
qeyd edirlər ki, folklor öz xüsusi yolu ilə tarixə yoldaşlıq edir. Xalq dastanları da məhz xalq
pedaqogikası, ailə institutunun mahiyyətini aydınlaşdırmaq üçün də əsaslı mənbədir. Aparılan
müşahidələr və təhlillər “xalq yaradıcılığı xalq pedaqogikasının da ilk müjdəçisidir” (Ə.Seyidov)
qənaəti bir tezis olaraq bütünlükdə pedaqoji fikir tarixindən qırmızı xətlə keçir və funksional xarakteri
ilə stixial mahiyyəti müəyyənləşdirir.
Dünya dastan ənənəsi, eləcə də türk xalqlarının zəngin dastan yaradıcılığı bir növ xalqın
dünyagörüşünü, həyat fəlsəfəsini, əxlaqi-mənəvi dəyərlərini aydınlaşdırmaq üçün mükəmməl
mənbədir. “Kelt dastanı”, “Kuxulin haqında dastan”, “Beovulf”, “Nibelunqlar haqqında nəğmələr”,
“Roland haqqında dastan”, “Sid haqqında dastan”, “Böyük Saqa”, “Kiçik Saqa” və s. bütün
parametrlərdə etnosu, onun mənəvi dəyərlər sistemini ortaya qoyur. Avropa epos ənənəsi mifik
yaddaşdan, ilkin təsəvvürdən orta çağ insanının əxlaq və təsəvvür fəlsəfəsini bir bütöv olaraq özündə
cəmləşdirir. Azərbaycan dastan ənəsinin genetik formulası, məzmun qatları bir istiqamətdə ailə
dəyərlərini yaşatmaq məqsədi daşıyır. Məlum olduğu kimi, “tərbiyə nəzəriyyəsi pedaqogika elminin
mühüm sahəsi olub, tərbiyə prosesinin mahiyyətini, məzmununu, metodlarını və təşkili məsələlərini
öyrənir. O əqli, mənəvi, əmək, estetik, hüquq və ekoloji tərbiyənin də mahiyyətini, məzmununu,
vəzifələrini, metod və formalarını, habelə kollektivin, məktəbdə uşaq və gənclər təşkilatının, ailənin
tərbiyəvi mahiyyətini öyrənir”(6,172). Ümumiyyətlə, ailə tərbiyəsinin xronotoplarını, onun dinamik
xarakterini aydınlaşdırmaq üçün dastanlar müstəsna faktura ilə səciyyələnir. “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanlarının müqəddiməsində “qolça qopuz götürüb eldən-elə, bəydən-bəyə ozan gəzər, ər
comərdin, ər nakəsin ozan bilər, iləyinizdə çalıb ayıdan ozan olsun” (4, 16) tezisi bütünlükdə
mahiyyəti ilə dastanların tipologiyasını və ozanların söyləməsində məqsəd və məramını aydınlaşdırır.
“Dirsə xan oğlu Buğacın doyunu bəyan edər” ailə münasibətləri baxımından əvəzsiz nümunədir.
Boyun ortaya qoyduğu məzmun Oğuz elindəki bütövlüyü, ailə münasibətlərini (Xan qızı, Dirsə xan
və Buğac timsalında) aydınlaşdırır. Məsələn, Dirsə xanın oğlunun igidliyindən sonra Dədə Qorqudun
söyləmələri bütünlükdə Oğuz elinin tərbiyə sistemini faktlaşdırır. “Oğuz bəyləri gəlib oğlanın üstünə
yığnaq oldular (Təhsin dedilər).
Dədə Qorqud gəlsin, bu oğlana ad qoysun. Biləsincə alıb, babasına varsın. Babasından oğlana
bəylik istəsin, taxt alıb versin – dedilər.
Çağırdılar. Dədə Qorqud gəlir oldu.
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Oğlanı alıb babasına vardı. Dədə Qorqud oğlanın babasına söyləmiş, görəlim xanım, nə söyləmiş.
Aydır:
-Hey Dirsə xan!
Oğluna bəylik vergil.
Taxt vergil -ərdəmlidir.
Boynu uzun bədöy at vergil
Minəd olsun hünərlidir” (4, 22). Göründüyü kimi, Oğuz elinin müəyyənləşmiş tərbiyə və
davranış sistemi, ailə və cəmiyyət səviyyəsində olanlar bir bütövü işarələməklə əski çağlardakı
mükəmməlliyi aydınlaşdırır. Cəmiyyətin və ailənin əxlaq, davranış, tərbiyə və övlad timsalında
oturuşmuş konsepsiyası ilə əvəzsiz nümunəyə çevrilir. “Qazan xanın Evinin yağmalanması boyunu
bəyan edər”, “Baybura oğlu Bamsı Beyrək boyunu bəyan edər”, “Qanlı qoca oğlu Qanturalı boyunu
bəyan edər” və s. hamısı ailə institutu timsalında zənginliyin və həm də qəlibləşmiş modellərin
kutsallığını aşkarlayır. “Qazan xanın evinin yağmalanması boyunda” ailə və Oğuz eli səviyyəsində
münasibətlərin bütöv paradiqması müəyyənləşir. Belə ki, Ulaş oğlu Qazan xanın ovda olmasını bilən
düşmən hücum edib onun anasını, oğlu Uruzu, həyat yoldaşı Burla Xatunu qırx qızla, üç yüz igidlə
əsir edib aparır. Bu boy bütün kontekstlərdə vətənpərvərliyə, ailə və cəmiyyət münasibətlərinin
platonik formulunun işlənməsinə hesablanmışdır. Qazan xanın qayğılı yuxu görməsi, qardaşı
Qaragünə ilə məsləhətləşməsi, “mənim ovumu pozma” nizamı, yurdla, qurdla, su ilə söhbətləşməsi,
Qazan xan//Qaraca Çoban mükaliməsi, eləcə də Burla xatun //Uruz arasında olan dialoq bütün
aspektləri ilə dastan müstəvisəndə mükəmməlliklə səciyyələnir. “Qazan xan öz yurdunu qoruyur,
düşmənlərin qəfil basqınını eşidən bütün oğuz bahadırları ayağa qalxır. Qazan xanın anası, arvadı,
oğlu və başqa adamlar əsirlikdən xilas edilir. Həmin boyda ana-övlad məhəbbətindən, namus-ismət
müdafiəsindən xüsusi bir ehtirasla bəhs olunur. Məsələn, düşmən Qazan xandan intiqam almaq üçün
onun əsir alınmış arvadını məclisə gətirib şərab paylatmaq istəyirlər. Lakin qırx incə belli qız hamısı
bir ağızdan özlərinin Burla Xatun oğlduğunu deyirlər” (2, 317-318). Burada cəmiyyətin kutsallığı,
davranış klişeləri, müəyyənləşmiş sustemin mükəmməlliyi bütün parametrləri ilə özünün ifadəsini
tapır. Oğlu Uruzun anasına “onlar bir yesə sən iki ye” cavabı dəyərlərin qorunuşuna hesablanır.
“Kitabi-Dədə Qorqud”dan “Koroğlu”ya, “Qara Məlik”ə, “Qaçaq Nəbi”yə, “Qaçaq Kərəm”ə,
“Qara Tanrıverdi”yə, “Qandal Nağı”ya”, “Səməd bəy”ə gələn yol dinamikanın fasiləsizliyini, ailə və
mühit səviyyəsində sistemin bütövlüyünü ortaya qoyur. Məsələn, “Bilqamıs”da Bilqamıs// Semetey//
Setkey (ata//oğul//nəvə) timsalında olanlar bütünlükdə ailə institutundakı nizamı müəyyənləşdirir və onun
qorunuşunu ən başlıca olan kimi düşünməyə əsas verir. Qazan xan, Manas, Koroğlu timsalında baş verənlər,
məsələn, xalqın Manasın ətrafına toplaşması, özlərinə Xan, sərkərdə seçməsi, eləcə də aclıq illərində
Manasdan kömək görən bir qocanın ona öz atını bağışlaması, başqa birisinin Ağ Kəltə deyilən silahı hədiyyə
etməsi, Buxara xanının qızı Kanıkeyin Manası sevərək ona ərə getməsi, qırx igidlə düşmənə qarşı vuruşması və s. bütünlükdə cəmiyyət səviyyəsində müəyyənləşmiş sistemin mükəmməlliyini aydınlaşdırır.
“Koroğlu” dastanı bu baxımdan Azərbaycan xalqının bağrının başından qopmuş dünya şöhrətli
abidədir. Alı kişi // Rövşən xəttində olanlar, eləcə də Koroğlu // Nigar xanım // Eyvaz müstəvisində
dastan boyu özünü göstərən epizodlar bütünlükdə ailə münasibətlərinin kutsallığını düşünməyə əsas
verir. “Xalq yaradıcılığında qoyulan ən gözəl əxlaqi keyfiyyətlər və nəcib davranış normaları
Azərbaycan pedaqoji fikir klassiklərinin əsərlərində daha yüksək pilləyə qaldırılmış, inkişaf etdirilmiş,
daha dərin məzmun almışdır. Yaradıcılığında müəyyən əxlaqi-didaktik, etik və estetik mülahizələr az və ya
çox dərəcədə öz əksini tapmamış sənətkar təsəvvür etmək mümkün deyildir” (3, 3). Xalqın zəngin yaradıcılığı, bayatılar, nəğmələr, atalar sözü və məsəllər, əfsanə, rəvayət, nağıl, dastan nümunələri, rituallar, mövsüm və mərasim folkloru bütün mahiyyəti ilə zənginliklə xarakterizə olunur. Burada ailə münasibətlərinin
bütün elementləri, daxili fakturasının alt qatında olanların ümumi mənzərəsi özünün ifadəsini tapır. Xalq
bu baxımdan bütün olanlarını müxtəlif formalarda yaşatmaq yolunu tutmuş və gələcəyə daşımaq məqsədi
ilə gərəkli işlərə imza atmışdır. Məsələn, “Koroğlu”dastanınını “Alı kişi” qolunda Həsən xan, Hasan paşa,
Alı kişi timsalında olanlar və milli-mənəvi dəyərlərin qorunuşu bir bütöv olaraq özünü göstərir. “Kəndə
xəbər düşdü. Camaat onun başına yığıldı. Xəbər gedib Alı kişinin oğlu Rövşənə çatdı.
Rövşən Rüstəm kimi igid, yeniyetmə cavan bir oğlan idi. On beş, on altı yaşı ya ola, ya olmaya
idi. Amma elə güclü, elə qüvvətli idi ki, ağacın budağından yapışsa kökündən çıxarar, öküzün
buynuzundan yapışsa yerindən dik qaldırardı.
Rövşən atasını bu halda görcək soruşdu:
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-Ata, sənə nə olub? De görüm, səni kim bu hala salıb?
Alı kişi əhvalatı oğluna danışdı. Rövşən qızmış pələngə döndü. Ayağa qlaxıb dedi:
-Oğlun sənin qisasını yerdə qoymaz, ata! İndi Həsən xan mənim qabağımda dayansın görüm necə
dayanır.
Kəndin cavanları da qalxdılar. Alı kişi işi belə görəndə oğlunu çağırıb yanında əyləşdirdi. Əlini
onun çiyninə qoyub dedi:
-Hələ qisasın vaxtı deyil, bala! Vaxtında mən özüm deyəcəyəm. İndi diqqətlə qulaq as” (5, 7).
Göründüyü kimi, dastanda ağsaqqallıq statusu, oğul // ata münasibətləri prizmasından tarixən
müəyyənləşmiş sistemin mükəmməlliyi ilə təzahür edir. Türk xalqlarının ədəbi-mədəni düşüncəsində
Baba//Ata//Dədə statusunun çox əski təsəvvürdən gələn qəlibləşmiş modelləri özünü bir bütöv olaraq
sərgiləyir. Necə ki, “Kitabi-Dədə Qorqud”da dədəlik mərhələsinin ümumi formulası, ağsaqqallıq
kompleksi ilə rastlaşırıq. Orta çağ mərhələdə, təriqət dünyagörüşünün formalaşdığı çevrədə babalıq
bu sistemin ailə, cəmiyyyət səviyyəsində təhlilə gətirilməsini gərəkli edən məsələdir. Məhəbbət
dastanlarında bu daha təfərrüatı ilə özünün ifadəsini tapır. “Tahir və Zöhrə”, “Abbas və Gülgəz”,
“Aşıq Qərib”, “Əsli və Kərəm”, “Əmrah”, “Qurbani”, “Şahzadə Əbülfəz”, “Aslan şah” və s. dastanlar
bu baxımdan əvəzsizdir. Məsələn, “Qurbani” dastanında bir epizodda bu aydınlıqla vurğulanır:
“Əhməd Vəzir də qardaşının yanına gəlib əhvalatı ona nağıl elədi. Almanı iki yerə bölüb yarısını
qardaşına verdi, yarısını da özündə saxlayıb dedi:
-Qardaş, gəl almanı yeməmişdən qabaq bir əhd eliyək.
Hatəm Sultan dedi:
-O nə əhddir, söylə görək.
Əhməd Vəzir dedi:
-Qardaş, atanın övlada üç borcu var. Birinci tərbiyə, ikinci oxutmaq, üçüncü evləndirmək. Bu üç
borcu vacibdir ki, ata yerinə yetirsin” (1, 25). Göründüyü kimi, müəyyənləşmiş təsəvvür sistemi
bütün komponentləri ilə iki qardaşın (Hatəm Sultan və Əhməd Vəzir) simasında öz bədii ifadəsini
tapır. Bütün bunlar ailə və ailə tərbiyəsi səviyyəsində möhtəşəm bir mükəmməlliyi aydınlaşdırır.
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Резюме
Юсифова Камала Яшар кызы
Эпопеи необходимы в форме разъяснения мышления богатых людей, социального,
политического и культурного воображения. «Китаби Деде Горгуд», «Кероглу», «Черный
Мелик», «Кирбани», «Тахир и Зохра», «Ашуг Кариб», «Оригинал и Керем», «Масум и
Дилафруз» и другие. Примеры саги предоставляют богатый материал для выяснения
семейных отношений, динамики развития и философской сущности. В целом, идея саги
содержит содержание ранее существовавших институтов в разные периоды истории, от
древнейшего воображения до современности. Типологические подходы и анализы разных
уровней делают проблему более широкой. Традиции европейской саги («Кельтская эпопея»,
«Беовульф», «Сага о Сиде», «Великая сага»), а также богатая эпическая память о тюркских
народах (Билькамс, Манас, Алпамис, Китаби-Деде Коргуд). »,« Кероглу »и др.) Формируется
совершенной системой воспитания на уровне семейных и общественных отношений.
Summary
Yusifova Kamala Yashar
The epics are indispensable in the form of clarifying the rich people's thinking, social, political,
and cultural imagination. "Kitabi Dede Gorgud", "Koroglu", "Black Melik", "Kirbani", "Tahir and
Zohra", "Ashug Karib", "Original and Kerem", "Masum and Dilafruz" and others. saga examples
provide rich material for clarifying family relationships, dynamics of development, and philosophical
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essence. In general, the idea of the saga contains the contents of pre-existing institutions at different
times in history, from the oldest imagination to the present. Typological approaches and analyzes of
different levels make the problem more broadly possible. European saga tradition ("Celtic epic",
"Beowulf", "Saga about Sid", "Great Saga"), as well as rich epic memory of Turkic peoples (Bilqams,
Manas, Alpamys, Kitabi-Dede Korgud). ”,“ Koroglu ”, etc.) are shaped by a perfect system of
upbringing at the level of family and community relations.
Yaqublu Yeganə Fəhrad qızı
Azərbaycan Dillər Universiteti
GƏNC AİLƏLƏRDƏ VALİDEYN-ÖVLAD MÜNASİBƏTLƏRİ VƏ AİLƏ MÜHİTİNƏ
ONUN TƏSİRİ
Açar sözlər:gənc ailə,valideyn-övlad münasibəti,ünsiyyət,tərbiyə
Ключевые слова: молодая семья, родительско-детские отношения,общение,воспитание
Key words:young family,parent-child relationship,communication,upbringing
Son dövrdə sosial psixologiyada gənc ailələrdə valideyn-övlad münasibətləri probleminə xüsusi
diqqət yetirilir.Müasir dövrdə ailə həyatı və fəaliyyətin bütün aspektləri-sosial mühitlə,cəmiyyətdə
gedən proseslərlə sıx bağlıdır.Tədqiqatlar göstərir ki,cəmiyyət həyatında gedən proseslər,o cümlədən
sosial,iqtisadi,mədəni amillərin təsiri ilə psixika və davranışda,eləcə də onların kompleks təsiri ilə
ailə həyatında əsaslı dəyişikliklər baş vermişdir.Ailədə valideynlərin asudə vaxtının çox
olmaması,əlavə gəlir mənbəyinin əldə olunması üçün əsas iş yerindən başqa digər bir sahədə də
fəaliyyət göstərilməsi psixoloji yükün artmasına,stress,gərginliyin yaranmasına səbəb olur.Bütün
bunlar valideynin xroniki yorğunluğuna,nəticədə onun aqressiv davranışına təkan verir.Bir çox gənc
valideynlər çoxsaylı psixi və fiziki gərginliyin təsiri altında özünün neqativ emosiyalarını uşağa və
ya həyat yoldaşına yönəldir.Bu isə ailədə münaqişə vəziyyətinin yaranmasına,eləcə də ailə
mühitinə,uşaqların tərbiyəsinə mənfi təsir göstərir.
Müasir dövrdə psixoloq,pedaqoq və sosioloqların əksəriyyəti valideyn-övlad münasibətlərini
xarakterizə edərkən fiziki,xüsusilə psixoloji gərginliyin artdığını göstərirlər.Psixoloqlar
(O.N.İstratova,N.Y.Sinyagina və b.) valideyn-övlad münasibətlərində təzahür edən aşağıdakı
xarakterik xüsusiyyətləri qeyd edirlər:
- valideyn-övlad münasibətlərində özünü göstərən real münasibətlər;
- uşağa qarşı münasibətdə dərk olunmayan motivasiya;
- uşağa qarşı refleksiv münasibət.
O.N.İstratovaya görə,valideyn-övlad münasibətlərində aşağıdakı vəziyyətlər uşağın psixika və
davranışına mənfi təsir göstərir:
- valideyn uşağın tələbatlarını ödəmədikdə,onunla emosional ünsiyyətə girmədikdə;
- uşaq valideynlər arasındakı konfliktdə vasitəyə çevrildikdə;
- valideynlərdən biri ailəni tərk etdikdə;
- valideynlər uşağı daim günahkar qismində gördükdə;
- ailədə uşağı başa düşən olmadıqda (4,səh 120).
Müasir dövrdə gənc ailələrdə özünü göstərən başlıca sosial-psixoloji problemlərdən biri də
ailədə uşağa münasibət və uşaqların sayı ilə bağlıdır.Bu vəziyyət özünü böyük şəhərlərdə xüsusilə
kəskin şəkildə büruzə verir.Son illərdə aparılan tədqiqatlarda ailədə uşaqların sayı geniş şəkildə
araşdırılır.Göstərilir ki,son dövrlərdə ailədə iqtisadi,hüquqi,demoqrafik amillər ön plana
keçib.Müxtəlif sosial-psixoloji amillər ailə münasibətlərinə təsir göstərir.Bura şəxsiyyətin ustanovka
və motivasiyasını,təqlidi,ailəyə münasibəti və s.aid etmək olar.Təbii ki,ailə həyatında uşaqların
sayı,ilk uşağın oğlan və ya qız olması kimi məsələlər də vacib faktorlardandır.Bu faktorlar ailədə
uşağa münasibətdə fərqli rol oynayır.
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R.İ.Əliyev yazır:”Dünyaya gələcək uşağın oğlan və ya qız olacağından asılı olaraq valideynlər
ona müəyyən münasibətini müəyyənləşdirir,onun tərbiyəsi ilə necə məşğul olacağını təsəvvür edir,elə
bil ki,buna hazırlaşırlar.Valideynlərin oğlan və qız barədə müxtəlif arzu,istək,fikir,münasibət və
qayğıları uşaqların tərbiyəsi prosesində bütün dolğunluğu ilə əks olunur” (1,səh.101).
Ümumiyyətlə valideyn-övlad münasibətləri mürəkkəb və ziddiyyətli bir problemdir.Çünki bu
insani münasibətlərin daha emosional və hər gün öz təzahürünü əks etdirir.Buna
baxmayaqraq,valideyn-övlad münasibətləri nə qədər mühüm olsa da,adətən,valideynlər ya ona o
qədər diqqət yetirmir,yaxud da övladlarının xüsusiyyətləri ilə bağlı kifayət qədər psixloji biliyə malik
olmur.Təcrübə və tədqiqatlar göstərir ki,valideyn və uşaq qarşılıqlı ünsiyyətə davamlı ehtiyac hiss
edirlər.Hər şeydən əvvəl ailənin ümumi mənəvi atmosferi,qarşılıqlı etimad,inam,münasibətlərdə qarşılıqlı
hörmət və bərəbərlik valideyn-öblad münasibətlərində müsbət psixoloji iqlim yaradır.Valideynlər
arasında normal ünsiyyət olmadıqda bu həm onların özləri,həm də uşaqlar üçün problem yaradır.Ailə
üzvləri arasında ünsiyyət pozulduqda həm psixikada,həm də uşaq şəxsiyyətinin inkişafında bir sıra
çatışmazlıqlar özünü göstərir.Ə.S.Bayramov və Ə.Ə.Əlizadə yazır:”Ünsiyyət defisiti-adamlarla kontaktın
azlığı və ya olmaması uşağın inkişafına dramatik surətdə mənfi təsir göstərir”(2,səh. 442).
Gənc ailələrdə valideyn-övlad münasibətlərində valideynin səhv təsəvvürü nəticəsində boşluq
yaranır.Bir çox hallarda isə uşağın yalan danışmasına və ya uşaq neqativizminə səbəb olur.Bəzən
valideynlər hesab edirlər ki,onlar uşağa qarşı nə qədər sərt,soyuq olsalar,uşaqlarını o qədər yaxşı
tərbiyə etmiş olarlar.Bəzən ata körpə uşağını döyür,ana isə susur,müdaxilə etmir.Nəticədə uşaq
əziyyət çəkir.Körpə,müdafiəsiz uşaq iki böyük adamın-valideynin təzyiqi altında qalır.
L.M.İvanova yazır:”Bu vəziyyət nə qədər çox davam edərsə,o qədər pis nəticə verər.Uşaq
böyüdükcə vəlideynlərinə qarşı o qədər çox nifrət bəsləyəcək.Küt,yazıq bir övlad heç kimə sevinc
gətirmir.Böyüyüb özü övlad sahibi olduqda o da öz övladını döyəcək.Sanki itirilmiş uşaqlığını,acı
göz yaşlarının qisasını alacaq” (3,səh.107).
Göründüyü kimi istər psixi,istərsə də şəxsiyyətin formalaşması baxımından valideyn-övlad
münasibəti xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.Ailənin psixoloji mühitinin,hətta ər-arvad münasibətlərinin
formalaşması da bu zəmində baş verir.
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Резюме
Ягублу Егана Фахрад кызы
Родительско-детские отношения в молодых семьях и их влияние на семейную среду
В статье исследоваеться отношения между молодыми семьями и их влияние на
психологическое окружение семьи.Показано, что родительско-детские отношения играют
особую роль в формировании психологической среды. Если эти отношения не установлены
должным образом,возникают проблемы в психическом развитии ребенка и формировании
личности.
Summary
Yagublu Yegana Fahrad
Parent-children relations in young families and it’s impact on the family environment.
The article examines the relations between young families and their influence on the
psychological environment of the family. It is shown that parent-children relationship plays a special
role in the formation of the psychological environment. If this relationship is not properly established,
problems arise in the child’s mental development and personality formation.
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“Xüsusi qradiyent hədli xətti qeyri-stasionar kvazioptika tənliyi üçün bir optimal idarəetmə məsələsi haqqında” (Lənkəran Dövlət Universiteti)
Həsənli Nicat İsmayıl oğlu.
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Qurbanova Nərminə Elşən qızı.
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Qasımov Həzi Ənvər oğlu
“Dövri kometlərin meyl bucağının 11-illik günəş fəallığı fazalarına görə paylanması”
(Bakı Mühəndislik Universiteti)
Quluzadə Hüseyn Zeynal oğlu
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tədqiqi” (Mingəçevir Dövlət Universiteti)
Məmmədzadə Aygün Malik qızı
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Магеррамли Шахла Илхам кызы.
«O разрешимости краевой задачи для параболического уравнения с интегральным условием» (Бакинский государственный университет)
Омарова Эмиля Шакир кызы.
«Циркулярная поляризация  -кванта врадиационном распаде» (Бакинский государственный университет)
Pürhani Arzu İltifat qızı.
“İnformatika fənninin tədrisində İnternet texnologiyalarının tətbiqi ilə şagird
əməkdaşlığının təşkili” (Gəncə Dövlət Universiteti)
Səfərli İlqar Vüqar oğlu.
“On the recurrence sequence and its application” (Baku State University)
Султанова Тарана Теймур кызы.
«Кёлера B - метрика в два-струй расслоении» (Бакинский государственный университет)
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Асадова Нахида Зияфаддин кызы.
«Изучение генетического ранообразия образцов твердой пшенице по глиадионовым белкам» (Бакинский государственный университет)
Bağırova Sevda Aydın qızı.
“Lənkəran-Astara təbii dendroflorasında Rubus L. böyürtkən cinsinə aid bəzi
növlərin fitosenologiyası və bərpası” (Lənkəran Dövlət Universiteti)
Bahadurlu Gülnarə Ceyhun qızı.
“Ataçay hövzəsindəki (Böyük Qafqazın Şimal-Şərq hissəsi) otlaqların məhv olma
təhlükəsində olan bitkiləri” (Bakı Dövlət Universiteti)
Bağırova Şəfəq Əlibaba qızı.
“Abşeron şəraitində Şərqi Asya florasının bəzi oduncaqlı bitkilərinin toxumla
çoxaldılmasınasının tədqiqi” (Bakı Dövlət Universiteti)
Байрамова Илаха Вилаят гызы.
«Термомеханические свойства нанокомпозитов на основе» (Бакинская высшая
школа нефти)
Deljavan Nizouei Forough Hahan.
“Qadın sonsuzluğunun əsas səbəbləri” (Bakı Dövlət Universiteti)
Əsgərova Səbinə Əli-İsa qızı.
“Azərbaycanın arid landşaftlarında yayılmış sürünənlərin müdafiəsində qorunan
ərazilərin rolu” (Bakı Dövlət Universiteti)
Əlizadə Şadər Aydın qızı.
“Qəhvəyi lifli pambıq genotiplərinin lif keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi”(Bakı
Dövlət Universiteti)
Əlizadə Gülnar Əziz qızı.
“Böyük Qafqaz təbii vilayətində tapılan eritreid gənələrinin ekoloji qrupları”
(Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti)
Əliyeva Nailə Zahir qızı.
“Duz stresi şəraitində becərilən qarğıdalı cücərtilərində NADP- izositratdehidrogenaza
fermentinin aktivlik dinamikasının tədqiqi” (Bakı Dövlət Universiteti)
Əsədova Kəmalə Adil qızı.
“Mil düzündə yayılmış Tamarixeta-Salsoletum-Alhagiosum formasiyasının məhsuldarlığı və təsərrüfat əhəmiyyəti” (Bakı Dövlət Universiteti)
Ələsgərova Jalə Hidayət qızı.
“Xəzər şirbitinin (Lusiobarbus brachycephalus caspius Berg, 1914) Kür çayında nəsilvermə şəraitinin öyrənilməsi” (Bakı Dövlət Universiteti)
Hacıyeva Nilufər Məhəmmədqulu qızı.
“Qalaktozemiya irsi mübadilə xəstəliyində galt genenin molekulyar tədqiqi”(Bakı
Dövlət Universiteti)
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Hacıyeva Xəyalə Əmiraslan qızı.
“2-Metilfenolun 2-propanolla katalitik alkilləşməsi” (Sumqayıt Dövlət Universiteti)
Həsənova Tamara Şamxal qızı.
“Təbii fosfotların ammonium hidrofosfat iştirakı ilə sulfat turşusunda parçalanması
prosesində yaranan CaO-P2O5-NH3-H2O sisteminin tədqiqi” (Sumqayıt Dövlət
Universiteti)
Hüseynova Lalə Sammədin qızı.
“Fenilketonuriya maddələr mübadiləsi xəstəlik-lərindən biri kimi” (Bakı Dövlət
Universiteti)
Həsənli Nərmin Adil qızı.
“Kiçik Qafqazın düzənlik ərazilərində Taenia hydatigena, Pallas 1766 növünün sürfə
mərhələsinin (Cysticercus tenuicollis) xırdabuynuzlu heyvanlar arasında yayılması”
(Bakı Dövlət Universiteti)
İbrahimli Aynur Şakir qızı.
“Samur - Dəvəçi və Qonaqkənd təbii-coğrafi rayonlarının bəzi landşaftlarında
gəmiricilərin növ tərkibi” (Bakı Dövlət Universiteti)
İslamova Şəbnəm Ziyəddin qızı.
“Alternativ enerji mənbələrindən istifadə perspektivləri. günəş enerjisi” (Bakı Dövlət
Universiteti)
Гулиева Рена Гейдар кызы.
«Изучение полиморфизма С677т гена метилентетрагидрофолатредуктазы у населения Азербайджана» (Бакинский государственный университет)
Гаджиева Кенул Адигозаль кызы.
«Вирус папилломы человека как актуальная проблема медицинской генетики»
(Бакинский государственный университет)
Mustafazadə Ceyhun Musa oğlu.
“Əlavə qida elementi və mikroelementlə zənginləşdirilmiş fosforlu mineral gübrənin
alınması”(Sumqayıt Dövlət Universiteti)
Mardomi Farid Davoud.
“Kişilərdə sonsuzluğa təsir edən genetik amillər” (Bakı Dövlət Universiteti)
Мамедли Гюнель Гусейнага кызы.
«Активность гваякол-зависимой пероксидазы в твердых сортах пшеницы под
влиянием наночастиц оксида трехвалентного железа» (Бакинский государственный университет)
Mirzəyeva Şəbnəm Ədalət qızı.
“Meyvə ağaclarının fillosferasında yayılmış süd turşusu bakteriyalarının miqdarca
xarakteristikası” (Lənkəran Dövlət Universiteti)
Rahimova Sabina Akif qızı.
“Poliizopren kauçuku” (Bakı Mühəndislik Universiteti)
Rzayeva Afaq Aydın qızı.
“Azərbaycan ərazisində ağıriyli ardıc (Juniperus foetidissima Willd) senopopulyasiyala rının qiymətləndirilməsi” (Bakı Mühəndislik Universiteti)
Salayeva Nərmin Natiq qızı.
“Kardiomiopatiya diaqnozlu pasientdə fabri irsi xəstəliyin molekulyar-genetik diaqnostikası” (Lənkəran Dövlət Universiteti)
Səfərova Qəmər Niyaz qızı.
“Bərk buğda nümunələrində biomorfoloji əlamətlər arasında korrelyasiya əlaqələri”
(Bakı Dövlət Universiteti)
Şirinova Şəms Rəcəb qızı.
“Dialkilsilanların metilallilasetilenilkarbinolun-sianetil efirinə katalitik birləşmə
reaksiyasının tədqiqi” (Sumqayıt Dövlət Universiteti)
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Mündəricat

Şahverdiyev Murad Ağaddin oğlu.
“Çay bitkisinin (Camellia sinensis (L.) Kuntze) ex situ şəraitində çiçəkləmə və meyvəvermə xüsusiyyətləri” (Lənkəran Dövlət Universiteti)
Tahirli Şəlalə Abid qızı
“Ni(II)-qarışıqliqandlı kompleks birləşmələrinin spektrofotometrik tədqiqi və ətraf mühit
obyektlərində təyinat metodikasının işlənilməsi” (Lənkəran Dövlət Universiteti)
Yusifli Fəridə Xaləddin qızı.
“Bromtrixlormetanın tsikloalkil əvəzli metilendioksolanlara sərbəst radikal birləşməsi” (Sumqayıt Dövlət Universiteti)
Zərgərova Sevda Hüseyn qızı.
“Heksadesilamin və propilen oksidi əsasında yeni səthi-aktiv maddələrin alınması və
xassələrinin tədqiqi” (Bakı Ali Neft Məktəbi)
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Abdullayev Elsevər Ziyəddin oğlu.
“Aptek təşkilatlarında virus əleyhinə dərman vasitələri (DV) üzrə istehlakçıların (alıcıların)
seqmentləşdirilməsi” (Azərbaycan Tibb Universiteti)
Абдыева Фарида Вилят кызы.
«Изучение содержания витамина D, кальция и фосфора при гиперпластических
процессах эндометрия в перименопаузальном периоде» (Азербайджанский
медицинский университет)
Cəfərova Aytən Olman qızı.
“Atopik forma bronxial astma xəstəliyi olan uşaqlarda vitamin D ilə sitokin sistemi
arasında əlaqənin qiymətləndirilməsi” (Azərbaycan Tibb Universiteti)
Cəbrayılova Günay İsrafil qızı.
“Uşaqlarda autoimmun tiroiditin müalicəsində L- selenmetioninin rolu” (Azərbaycan
Tibb Universiteti)
Cəfərova Günay Saleh qızı.
“Dracocephalum austriacum bitkisinin otunda flavonoidlərin spektrofotometrik
üsulla miqdari təyini” (Azərbaycan Tibb Universiteti)
Eyubova Ülviyyə Ələddin qızı. “Xroniki ürək çatışmazlığının müalicəsində cihaz
müalicəsinin yeri” (Azərbaycan Tibb Universiteti)
Həsənova Nailə Arif qızı
“Homosistein- osteoporotik sınıqlarda risk faktoru kimi” (Azərbaycan Tibb
Universiteti)
Həsənova Aytəkin Tahir qızı
“Çox az təsadüf olunan 17-ci xromosomun uzun çiyninin trisomiyasi” (Azərbaycan
Tibb Universiteti)
Həşimova Aysel Rafiq qızı
“Abşeron yarımadasının urbanlaşmış ərazilərnin yaşıllaşdırılması herpetofauna biomüxtəlifliyinin qorunub saxlanması amili kimi” (Azərbaycan Tibb Universiteti)
Qəribli Aytəkin Səbuhi qızı.
“Medicago falcata L. Xammalının bəzi fitokimyəvi tədqiqi” (Azərbaycan Tibb Universiteti)
Quliyeva Könül Canbaxış qızı.
“Qanadabənzər-əng yarığı və damağın böyük kanalının anatomo-topoqrafik xüsusiyyətləri (Azərbaycan Tibb Universiteti)
Mustafayeva Ülkər Canbaxış qızı.
“İkincili və residivləşən kariyesin terapevtik müalicədən sonra rast gəlinmə
göstəricisi” (Azərbaycan Tibb Universiteti)
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Mündəricat

Магеррамова Нигяр Фахраддин кызы
“Определение острой токсичности нового комплексного соединения палладия
с мексидолом” (Азербайджанский медицинский университет)
Məmmədova Nilufər Oktay qızı.
“Blastosistoz xəstəliyinin klinik xüsusiyyətləri” (Azərbaycan Tibb Universiteti)
Rzayeva Aynur Əfrail qızı.
“Selıakıya xəstəliyinin diaqnozunda serolojı testlərın təyini” (Azərbaycan Tibb Universiteti)
Şirinova Xatirə Novruzəli qızı.
“Qalxanabənzər vəzinin düyünlü xəstəliklərinin diaqnostikasında elastoqrafiyanın
tətbiqi ilkin təcrübəmiz” (Azərbaycan Tibb Universiteti)
Шадлинская Сабина Вагиф кызы.
«Градиент количественно-размерных показателей малых желез преддверия
влагалища в постнатальном онтогенезе человека» (Азербайджанский медицинский университет)
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Ağayeva Məleykə Ağa Əli qızı.
“Qazanbulaq sahəsində kiçik amplitudlu qırılmaların həcmi atributlarla aşkarlanması” (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)
Abaslı Nurlanə Fuad qızı.
“Şamaxı-Qobustan və Abşeron yarımadası ərazisində yerləşən palçıq vulkanlarında
radioaktiv sahələrin formalaşmasının qanunauyğunluğu” (Azərbaycan Dövlət Neft və
Sənaye Universiteti)
Акберов Рамин Яшар оглы.
“Влияниe радиационного излучения на смеси углеводородов” (Азербайджанский университет архитектуры и строительства)
Cumayeva Ülkər Rasim qızı.
“Elektrik enerjisinin paylanmasının idarə sisteminin riyazi modelinin işlənməsi”
(Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)
Cəlilov Türyan Azər oğlu.
“Gəmi yükqaldırıcı mexanizmlərin elektrik intiqalının tezlik çevricisi ilə idarə olunmasının üstünlükləri” (Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası)
Əliyev Tural Elmurad oğlu.
“Elektroenergetika sistemində elektrik enerjisinin ötürülməsi zamanı yaranan itkilərin
analizi” (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)
Əlicanov Ruslan Ramiz oğlu.
“Gəmi sükan qurğusunun elektrik intiqalının avtomatik idarə sisteminin tədqiqi”
(Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası)
Həsənov Elsevər Akif oğlu.
“Gəmi lövbər-yanalma qurğularında tətbiq edilən tezlik çeviricilərinin çıxış
gərginliyinin formalaşdırılması üsulları” (Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası)
İbrahimov Cəlal Əlirza oğlu.
“Elektroenergetika sistemlərinin qəza rejimlərinin interval metodu əsasında modelləşdirilməsi” (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)
İsmayılov Sahib Söyün oğlu.
“Gəmi val generator qurğularının tədqiqi” (Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası)
Qəniyeva Reyhanxanım Yaşar qızı.
“Cənub Xəzər Hövzəsinin inkişafının müxtəlif mərhələlərində sedimentasiya modelləri” (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)
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Mündəricat

Məmmədov Emil Məmməd oğlu.
“Gəmi kran qurğularının elektrik intiqallarının tiristor gərginlik tənzimləyiciləri ilə
idarə olunması” (Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası)
Şıxıyev Alim Səyyaf oğlu.
“Gəmi buxar qazanında suyun səviyyəsinin avtomatik tənzim edilməsi sisteminin
araşdırılması” (Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası)
Şıxəliyeva Səadət Yaşar qızı.
“İki rotorlu asinxron mühərrikin iş rejiminin və konstruksiyasının bəzi xüsusiyyətləri”
(Mingəçevir Dövlət Universiteti)
Tağıyev Allahverdi Şükür oğlu.
“Qlobal iqlim dəyişikliyinin yeraltı su ehtiyatlarına təsiri və buna qarşı mübarizə
tədbirləri” (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)
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Ахундов Садик Фархад оглы.
«Применение градиентного алгоритма в задачах обслуживания сети со
штрафом» (Бакинский государственный университет)
Allahverdiyev Rəşid Cahid oğlu.
“Elastik rejimdə işlənən silindirik şəkilli layda sərhəd şərtinin təyini edilməsi”
(Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)
Abdurrahmanova Asudə Məmmədəli qızı.
“Dolayı üsullardan istifadə etməklə neft quyularının debitinin təyin edilməsi”
(Mingəçevir Dövlət Universiteti)
Алиева Севиндж Гамзага кызы.
«Об одной модели канала связи c повторной передачей искаженных данных»
(Бакинский государственный университет)
Əhmədova Nərmin Kamil qızı.
“Sənayedə və istehsalatda idarə olunan robotların əsas iş prinsipi və xüsusiyyətlərinin
təhlili” (Mingəçevir Dövlət Universiteti)
Əzizova İlahə Zəfər qızı.
Polipropilenin alınması məqsədi ilə propan propilen fraksiyasının qələviləşdirilməsi,
yuyulması və qurudulması ilə texnoloji prosesin idarə olunması (Azərbaycan Dövlət
Neft və Sənaye Universiteti)
Фатьянова Наталья Владимировна.
«Применение наночастиц минерального наполнителя – талька в лакокрасочных
покрытиях» (Азербайджанская государственная морская академия)
Həsənli Nərmin İbrahim qızı.
“Çoxmeyarlı qərar qəbul etmə məsələsinin həllində qeyri-səlis AHP üsulundan
istifadə” (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)
Hacıyeva Təranə Adil qızı.
“Review and analysis of diagnostic and cancer treatment methods modern information
technologies” (Azerbaijan State Oil and Industry University)
Xəlilov Elnur Oktay oğlu.
“Robototexniki komplekslərin layihələndirilməsində proqram məhsullarının qiymətləndirilməsi”(Mingəçevir Dövlət Universiteti)
Кулиев Кязым Алескер оглы.
«Вычислительный алгоритм параметризации стабилизирующих регуляторов по
части фазовых координат» (Бакинский государственный университет)
Qurbanov Vüsal Mustafa oğlu
“Topdan və pərakəndə satış müəssisələrində yeni filial və satış nöqtələrinin qeyr-səlis
çoxluq nəzəriyyəsi əsasında seçilməsi” (Odlar Yurdu Universiteti)
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Mündəricat

Мамедли Эльнур Ясин оглы
“Практическое применение bi технологий” (Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности)
Məhərrəmova Maral Adil qızı.
“Biometrik informasiyaların təhlükəsizliyinin tədqiqi” (Bakı Dövlət Universiteti)
Manafova Xəyalə İdris qızı
İdarəetmə sistemlərində biliklər bazasının generasiyası üçün proqram modullarının
işlənməsi
Nəsirova Şəbinəm Sadıq qızı.
“Smart kart və onun üstünlükləri” (Mingəçevir Dövlət Universiteti) məq yox
Nağıyeva Nigar Kərim qızı.
“Təhsil Web saytlarının keyfiyyətinin araşdırılması” (Naxçıvan Universiteti)
Nəcəfov Həsən Tağı oğlu.
“Texnoloji və korporativ kompüter şəbəkələrində idarəetmə sistemləri” (Naxçıvan
Universiteti)
Рустамова Нармин Закир кызы.
«Теория надежного проектирования в судостроении» (Азербайджанская
государственная морская академия)
Səlimova Mehriban Rəşid qızı. “Obyektyönlü proqramlaşdırma dilinin tətbiqi ilə
multiagent sistemlərin layihələndirilməsinin bəzi aspektləri”(Sumqayıt Dövlət
Universiteti)
Зейналабдыева Ирада Самед кызы.
«Продукционная правила определяющих срабатывание переходов и изменение
состоянии нечетких моделей» (Сумгаитcкий государственный университет)
Zeynallı Eldar Əlisadiq oğlu.
“Klaster analizi əsasında verilənlərin təhlili” (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)
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Ağayev Yusif Ariz oğlu.
“Müasir şəraitdə müəssisə və təsərrüfatlarda innovasiya fəaliyyətinin formalaşması
xüsusiyyətləri”(Azərbaycan Kooperasiya Universiteti)
Ağakişiyev Zaur İsa oğlu.
“Ölkənin valyuta siyasətinin iqtisadi proseslərə təsirinin qiymətləndirilməsi” (Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti)
Allahverdiyeva Fəridə Vidadi qızı.
“Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat sektorunun hüquqi tənzimlənməsi sisteminin
təhlili” (Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti)
Ağakişiyev Nihad İlham oğlu.
“Müasir şəraitdə ölkənin aqrar sektoruna dövlət dəstəyi mexanizmləri və alətlərinin
təkminlləşdirilməsi” (Odlar Yurdu Universiteti)
Алекперова Лaла Азиз кызы.
«Оптимизация бизнеса с помощью аутсорсинга бухгалтерского учёта» (Азербайджанский университет архитектуры и строительства)
Акперова Нилуфер Садиг кызы.
«Некоторые тенденции в отраслевой структуре занятости в Азербайджане»
(Азербайджанский государственный экономический университет)
Bayramov Rövşən Dadaş oğlu.
Qlobal təhlükələr şəraitində kimya müəssisələrinin iqtisadi təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinin strateji aspektləri (Sumqayıt Dövlət Universiteti)
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Bayramov Murad Barat oğlu.
“Azərbaycanda gender bərabərsizliyinin işsizliyə təsiri” (Lənkəran Dövlət Universiteti)
Bədirzadə Gülsüm Şamil qızı.
“Aqrar sahədə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf problemləri və
istiqamətləri” (Azərbaycan Kooperasiya Universiteti)
Balakişiyev Elvin Cəfər oğlu.
“İnvestisiyaların regional idarə olunmasının konseptual əsasları” (Odlar Yurdu Universiteti)
Cabbarova Günel İntizam qızı.
“Müasir dövrdə investisiya cəlbediciliyi və onun əsasları” (Azərbaycan Kooperasiya
Universiteti)
Cəbiyeva Türkay Əjdər qızı.
“Bank sektorunda əməliyyat risklərinə BAZEL komitəsinin yanaşma prinsiplərinin
təhlili” (Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti)
Cəfərov Nuran Zakir oğlu.
“Kollektivdə sosial-psixoloji mühitin və adekvat işçi atmosferin yaradılmasında
menecer amili” (Mingəçevir Dövlət Universiteti)
Cəfərova Natavan Rasim qızı.
“Rəqəmsal iqtisadiyyatda elektron ticarətin inkişaf prespektivləri” (Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universiteti)
Dadaşov Əbdülrəhim Əbdülrəhman oğlu.
“FERMER təsərrüfatlarında istehsal və ixrac risklərinin idarə edilməsi təcrübəsi”
(Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti)
Əliyeva Şöhrət İzzət qızı.
“Elm, təhsil, istehsalın qarşılıqlı əlaqəsi problemi və həlli yolları” (Sumqayıt Dövlət
Universiteti)
Əlizadə Şəhla İbrahim qızı.
“Azərbaycan Respublikasında tikinti müəssisələrinin investisiya fəaliyyətinin xüsusiyyətləri” (Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti)
Əlizadə Şəfa Məmmədbağır qızı.
“Müasir ali təhsil müəssisələrində maliyyə auditinin təşkili və tətbiqi” (Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universiteti)
Əkbərova Gülər İlham qızı.
“Aktivlərin, öhdəliklərin və kapitalın maliyyə hesabatında tanınması meyarları”
(Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti)
Əjdərova Nazlı Ceyhun qızı.
“Risklərin idarə edilməsi prosesi və risklərin idarə edilməsində istifadə olunan
üsullar” (Naxçıvan Universiteti)
Əfəndiyev Sadiq Qəhrəman oğlu
Emal sənayesi müəssisələrinin strateji inkişaf istiqamətləri
Əfəndiyeva Vəfa Fərrux qızı
Kompüter şəbəkələri və informasiya təhlükəsizliyi
Эйвазов Эльдар Мехман оглы.
“Необходимость проведения мониторинга банковских рисков и его значение
для развития экономики” (Азербайджанский государственный экономический
университет)
Эюбов Анар Джалил оглы.
“Влияние геоэкономических аспектов на экономическую безопасность Aзербайджана в условиях глобализации”(Азербайджанский государственный экономический университет)
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Həşimova Albina Çingiz qızı.
“Azərbaycan Respublikasının davamlı inkişafında rabitənin rolu” (Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universiteti)
Həmidli Fərqanə Novruz qızı.
“Post-neft dövründə Azərbaycanın monetar siyasəti” (Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universiteti)
Həsənova Türkan Bəradər qızı.
Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişafına investisiya qoyuluşları (Azərbaycan
Memarlıq və İnşaat Universiteti)
Hüseynov Nihad Ramiz oğlu.
Azərbaycanda turizm müəssisələrinin rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsinin aktual
problemləri (Sumqayıt Dövlət Universiteti)
Hüseynli Nuran Miraqil oğlu.
“Turizmin inkişafına dövlət dəstəyinin əsas istiqamətləri” (Lənkəran Dövlət Universiteti)
Xəlilova Elmira Elbrus qızı.
Qloballaşan dünyamıza “kölgə” iqtisadiyyatının təsiri” (Mingəçevir Dövlət Universiteti)
Xəlilova Xəyalə Qəmbər qızı.
Müasir dövrdə kooperasiya münasibətlərinin üstünlükləri (Mingəçevir Dövlət Universiteti)
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Исмаилов Заур Фикрет оглы.
Развитие инновационного процесса Азербайджане и его перспективы
(Азербайджанский университет архитектуры и строительства)
Ибрагимли Арзу Беюкага кызы
Стратегические аспекты усиления пищевой безопасности в Aзербайджане
(Бакинский государственный университет)
İbayev Arif Akif oğlu
“Azercell” şirkəti marketinq xidmətləri bazarının tədqiqat obyekti kimi (Azərbaycan
Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)
Kazımova Nərgiz Arif qızı.
Zaman məhdudiyyətinin işçi performansına təsirləri Azərbaycan (Dövlət Neft və
Sənaye Universiteti)
Köçərli Hicran Rafiq qızı.
“Aqrar sahədə innovasiyalı fəaliyyətin sürətini azaldan amillər” (Sumqayıt Dövlət
Universiteti
Köçəriyeva Çinarə Mahir qızı.
“Müəssisələrin menecmentində aparılan islahatlar sistemində marketinqin
effektivliyinin qiymətləndirilməsi metodları” (Odlar Yurdu Universiteti)
Kərimli Akif Sabir oğlu.
“Kimya və neftkimya müəssisələrinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması istiqamətləri” (Sumqayıt Dövlət Universiteti)
Kərimova Şəbnəm Mərdan qızı.
Biliyə əsaslanan iqtisadiyyatın qiymətləndirilməsi üsulları (Bakı Dövlət Universiteti)
Qəniyev Xanlar İlqar oğlu.
“Müasir şəraitdə infrastruktur sistemlərin əsas inkişaf meylləri” (Azərbaycan
Memarlıq və İnşaat Universiteti)
Qəhrəmanov İlkin İldırım oğlu.
“Mehmanxana industriyası turizm bazarının tərkib komponenti kimi: onların
qarşılıqlı əlaqəsi və bir-birindən asılılığı” (Odlar Yurdu Universiteti)
Məhərrəmov Mətləb Möhübbət oğlu.
“Müasir şəraitdə sənaye müəssisələrinin maliyyə dayanıqlılığının gücləndirilməsi
problemləri” (Sumqayıt Dövlət Universiteti)
506

289

291

293

295
297
299
301

303

305

307

310

313

315

317
319

323

324

326

Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXIII Respublika
elmi konfransının materilları: 2 cilddə, 1c
42

43

44

45

46
47

48

49

50

51

52

53

54
55

56
57

58

59

Mündəricat

Mehdiyeva Nuşabə Zahir qızı
“Qeyri-neft sənayesinin inkişafı sahəsində dövlət tənzimlənməsinin bəzi məsələləri”
(Azərbaycan Kooperasiya Universiteti)
Məmmədova Fidan Əliağa qızı.
“Regionların enerji təminatı infrastrukturunun inkişafının idarə edilməsi”
(Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti)
Məmmədova Kəmalə Mehdi qızı.
“Müəssisələrdə strateji idarəetmənin aktuallığı və səmərəliliyi” (Azərbaycan
Memarlıq və İnşaat Universiteti)
Məmmədli Vüqar Əhməd oğlu.
“Vergi inzibatçılığın təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” (Mingəçevir Dövlət
Universiteti)
Məmmədli Yeganə Zakir qızı.
“Aqrar sahənin modernləşdirilməsi səviyyəsi” (Mingəçevir Dövlət Universiteti)
Məmmədov Saqib Yaşar oğlu.
“Yerli ərazilərin sosial – iqtisadi inkişafında bələdiyyələrin rolu” (Mingəçevir Dövlət
Universiteti)
Musayeva Sevda Fərəc qızı.
“Klaster İnstitutunun iqtisadi sistemə daxil edilməsinin strateji aspektləri” (Sumqayıt
Dövlət Universiteti)
Mahmudov Əliheydər Eldar oğlu.
“Strateji yol xəritəsi çərçivəsində texnoparklardan istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri” (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)
Muradova Jalə Nizami qızı.
“Azərbaycanın alternativ enerji resurslarının formalaşdırılması” (Azərbaycan Dövlət
Neft və Sənaye Universiteti)
Musayev Azər Rəjdin oğlu.
“Azərbaycanda elm-biznes tərəfdaşlığının inkişaf etdirilməsi” (Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universiteti)
Nağıyeva Xurşud Azər qızı.
“Birbaşa investisiyaların kapitalın beynəlxalq hərəkətinə təsiri” (Azərbaycan Dövlət
Neft və Sənaye Universiteti)
Namazova Aynur Məhəmməd qızı.
“İnvestisiya fəaliyyətinin müasir logistika konsepsiyanın əsas məqsədi və vəzifələri”
(Mingəçevir Dövlət Universiteti)
Nəsibova Arifə Carı qızı.“Ərzaq təhlükəsizliyi təminatının regıonal aspektlərı”
(Mingəçevir Dövlət Universiteti)
Рустамова Нармина Рауф кызы.
«Декомпозиция шоков на шоки спроса и предложения» (Бакинский государственный университет)
Rəhimova Məlahət Firqət qızı.
“Aqrar sahənin innovativ inkişaf istiqamətləri” (Mingəçevir Dövlət Universiteti)
Реза-заде Нурая Рауф кызы.
«Кооперация как фактор формирования инновационного развития предприятий
сферы услуг” (Азербайджанский университет туризма и менеджмента)
Süleymanlı Tural Namiq oğlu.
“Ölkənin iqtisadi regionlarında müəssisələrdə inteqrasiya proseslərinin gücləndirilməsi problemləri” (Odlar Yurdu Universiteti)
Sadıqov Orxan Təşəkkül oğlu.
“Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafında neft gəlirinin rolu” (Azərbaycan Dövlət
İqtsad Universiteti)
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Salmanov Murad Ceyhun oğlu.
“Azərbaycanın neft-kimya kompleksində ixrac potensialının artırılmasının
əhəmiyyəti” (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)
Şükürova Aytən Akif qızı.
“Aqrar məhsulların satış sisteminin təşkili və səmərəli kanalları” (Azərbaycan
Kooperasiya Universiteti)
Şirinov Bəşər Həbib oğlu.
“Müəssisələrin resurslarının idarə edilməsinin müasir problemləri” (Azərbaycan
Memarlıq və İnşaat Universiteti)
Tağıyeva Turan Əliağa qızı.
“Sənaye sahələrinin maliyyə dayanıqlılığı” (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye
Universiteti)
Vəlibəyli Ayşən Rövşən qızı.
“İnformasiya - kommunikasiya texnologiyalarının formalaşması və inkişaf xüsusiyyətləri” (Azərbaycn Kooperasiya Universiteti)
Ziyadov Faruq Həmzə oğlu.
“Müasir dövrdə aqrar-emal müəssisələrində investisiya cəlbediciliyinin yüksəldilməsi
problemlərı və həlli istiqamətləri” (Azərbaycan Kooperasiya Universiteti)
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Abdullayeva Aynur Etibar qızı.
“Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla işləyən müəllimlərin xüsusiyyətləri”
(Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu)
Abdullayeva Nərmin İlham qızı.
“Kiçik yaşlı məktəblilərin ünsiyyət çətinliklərinin təlim fəaliyyətinə təsirinin psixoloji
xüsusiyyətləri” (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti)
Abdullayeva Təranə Qalib qızı.
“Ailədaxili münaqişələrin psixologiyası” (Bakı Mühəndislik Universiteti)
Асланова Гюляра Чингиз гызы.
«Женские образы в обрядовом фольклоре Азербайджана и их воспитательная
функция» (Азербайджанский государственный педагогический университет)
Bayramova Nübar İsmayıl qızı.
“İbtidai sinif müəllimlərinin multikultural hazırlığı” (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti)
Bədəlzadə Günay Nazim qızı.
“Daun sindromlu şəxslərin cəmiyyətə sosial inteqrasiyasinda ailənin dəstəyi”
(Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu)
Cəbrayılova Rəvanə Faiq qızı.
“Şagirdlərdə fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılması üzrə dərsdənkənar işin təşkili
formaları” (Bakı Dövlət Universiteti)
Cabbarlı Mətanət İbrahim qızı.
“Heydər Əliyevin multikultural ideaları müasir Azərbaycan gəncləri üçün örnəkdir”
(Odlar Yurdu Universiteti)
Cabbarova Telli Rəhim qızı.
“Şəxsiyyətin özünüdərk prosesində emosional intellektin yeri və rolu” (Gəncə Dövlət
Universiteti)
Eylazova Sevinc Cəfər qızı.
“Müasir təhsil texnologiyasi pedaqoji prosesdə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi
vasitəsi kimi” (Bakı Slavyan Universiteti)
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Əlisoy Təranə Hüseyn qızı
“Kreativlik” anlayışı və şagirdlərdə kreativ bacarıqların formalaşdırılmasının əhəmiyyəti” (Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu)
Əliyeva Dürdanə Vaqif qızı.
“XX əsrin I yarısında Naxçıvanda pedaqoji kadr hazırlığı” (Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti)
Əliyeva Günel Hikmət qızı.
“Ingilis dili dərslərində ev oxusunun tədrisinə dair” (Azəbaycan Dillər Universiteti)
Əhmədova Nübar Nizami qızı.
“Psixoloji resurs, onun mahiyyəti və xüsusiyyətləri” (Azəbaycan Dillər Universiteti)
Əliyeva Sevinc Qərib qızı.
“Nəsimi yaradıcılığında pedaqoji ideyalar” (Azərbaycan Respublikasının Təhsil
İnstitutu)
Əliyeva Pərvin Zakir qızı.
“Yeniyetmələrdə milli xarakterin formalaşmasında ailədaxili ünsiyyətin rolu”
(Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti)
Əliyeva Mətanət Valeh qızı.
“Valideyn himayəsindən məhrum olmuş yeniyetmələrin deliant davranışa meyilliliyinin tədqiqi” (Bakı Dövlət Universiteti)
Həcəmova Zeynəb Əhməd qızı.
“İdarəetmədə sosial qavrayışla mədəni meyarların əlaqəsinin sosial-psixoloji təhlili”
(AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutu)
Hüseynli Səriyyə Səfər qızı.
“İbtidai siniflərdə incəsənət nümunələrindən istifadənin mahiyyəti və əhəmiyyəti”
(Azəbaycan Dillər Universiteti)
Hacıyeva Günel Kərim qızı.
“İdiomatik ifadələrin şifahi nitqdə tədrisinin psixoloji xüsusiyyətləri” (Azəbaycan
Dillər Universiteti)
Həşimzadə Səmra Mübariz qızı.
“Valideyn-övlad münasibətlərinin uşağın xarakterinin formalaşmasına təsiri” (Bakı
Slavyan Universiteti)
Hüseynova Nilufər Maarif qızı.
“Alman dili dərslərində tətbiq olunan didaktik oyunların növləri” (Bakı Slavyan Universiteti)
Hümbətova Firuzə Bayram qızı.
“İKT-nin tətbiqi ilə biologiya dərslərində şagirdlərin idrak fəallığının inkişaf
etdirilməsi” (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti)
Həsənova Vüsalə Elxan qızı.
“Biologiya və fizika elminin tədrisi zamanı fənlərarası əlaqədən istifadə”
(Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti)
Həsənova Şəfiqə Şəmsəddin qızı
“Müasir Azərbaycan ailəsində ünsiyyət bağlılığı: milli dəyərlər və mənəviyyat”
(AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutu)
Xəlilova Xalidə Oqtay qızı.
“Cəzaçəkmədən azad edilmiş şəxslərin adaptasiyasının sosial-psixoloji xüsusiyyətləri” (AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutu)
Xəlilova Xatirə Süleyman qızı.
“V sinifdə ədəbiyyat dərslərində oxu bacarığının formalaşdırılması” (Azərbaycan
Respublikasının Təhsil İnstitutu)
Xələfov Anar Vahid oğlu.
“Azərbaycan məktəblərində şagirdyönümlü təhsilin tətbiqinə mane olan amillər”
(Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti)
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İbrahimova Nərmin İslam qızı.
“Təlimin təşkili formalarının optimallaşdırılması” (Bakı Mühəndislik Universiteti)
İsmayılova Nigar Yaşar qızı.
“Adaptasiya prosesində emosional intelektin rolu” (Bakı Dövlət Universiteti)
İsmayılova Gültəkin İbrət qızı.
“Sosial münaqişə şəxsiyyətlərarası münasibətlərin forması kimi”(AMEA-nın Fəlsəfə
İnstitutu)
İsmayılova Səbinə Ataməli qızı.
“VIII-IX siniflərdə biologiyanın tədrisində təlim texnologiyalarının tətbiqi üzrə işin
təşkili” (Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu)
Qəhrəmanova Zəhra Abbas qızı.
“Qloballaşma dövründə ingilis dilinin tədrisinin problem və perspektivləri”
(Azərbaycan Dillər Universiteti)
Qənbərova Elnarə Bayram qızı.
“Xarici dil tədrisində islahatların rolu” (Azərbaycan Dillər Universiteti)
Məmmədova Gülər Akif qızı.
“Rəhbər qadınların psixoloji xüsusiyyətləri” (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti)
Musayeva Tünzalə Rəcəf qızı.
“Tələbə qruplarında liderlik keyfiyyətlərinin təzahürü” (AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutu)
Məmmədtağıyeva Təranə Həsən qızı.
“VIII sinifdə “Naqillərin ardıcıl birləşdirilməsi” mövzusunun tədrisi prosesində şagirdlərin praktik bacarıqlarının formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsində kompüterdən istifadə” (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti)
Məmmədova Şirin Nəcəf qızı.
“Finlandiya orta məktəblərində istifadə edilən kimya dərsliyinin müsbət cəhətləri”
(Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu)
Muradova Xəyalə Rasim qızı.
“Müasir dövrdə həkim-xəstə münasibətlərinin sosial-psixoloji xüsusiyyətləri” (Azərbaycan Dillər Universiteti)
Mehdiyeva Aytəkin Firəddin qızı.
“Fransız dilinin tədrisində mədəniyyətlərarası səriştənin formalaşdırılması” (Azərbaycan Dillər Universiteti)
Mövsümlü Aytən Mövsüm qızı.
“Gənc nəslin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşmasında Nəsimi poeziyasının
rolu” (Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu)
Mehrəliyev Şahin Bəylər oğlu
“Azərbaycanda islamaqədərki dövrlərdə dini inancların və etnomədəniyyətin sosiallaşma prosesinə təsirinin elmi aspektləri” (Lənkəran Dövlət Universiteti)
Nəbiyeva Türkanə Əli qızı
“Kurikulumda milli və beynəlxalq qiymətləndirmə problemi” (Bakı Dövlət
Universiteti)
Novruzova Gülər Nurləli qızı.
“Biologiyanın tədrisində müəllimin şagirdlərlə qarşılıqlı ünsiyyətinin düzgün qurulmasının dərsin mənimsənilməsinə təsiri” (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti)
Nuriyeva Arzu Mirzağa qızı.
“Çoxuşaqlı ailələrdə sosial-pedaqoji tərbiyənin təşkili təcrübəsinin öyrənilməsi”
(Lənkəran Dövlət Universiteti)
Niftəliyeva Nigar Nəsir qızı.
“Pedaqoji diaqnostika və mahiyyəti” (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti)
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Rzayeva Pərvanə Hacıbala qızı.
“Şərq qadını” jurnalında tərbiyəvi mövzuda yazılmış məqalələrin əhatə dairəsi”
(Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti)
Rəfiyeva Elnurə Nizami qızı.
“Müəllim hazırlığında mədəniyyətlərarası kompetensiyanın rolu və yeri” (Azərbaycan Dillər Universiteti)
Ризаева Гюльнара Садыг кызы.
“Неполная семья как фактор, обуславливающий особенности социально-психологической адаптации ребенка” (Азербайджанский университет языков)
Süleymanov Mübariz Tahir oğlu.
“Yuxarı sinif şagirdlərinin özünütəhsil fəaliyyəti üzrə ümumtəhsil məktəblərinin
təcrübəsinin öyrənilməsi” (Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu)
Сафарзаде Айсель Энвер кызы.
“Академическое лидерство в высшем образовании” (Университет хазар)
Şahməmmədova Şəfəq İsmayıl qızı.
“İdarəetmə üslubunun kollektivin sosial-psixoloji mühitinin formalaşmasına təsiri”
(Azəbaycan Dillər Universiteti)
Verdiyeva Ülviyyə Məhəmmədəli qızı.
“Şərqin böyük dühası” (Mingəçevir Dövlət Universiteti)
Yusifova Kəmalə Yaşar qızı.
“Xalq dastanlarında ailə tərbiyəsi və onun ümumi əsasları” (Bakı Mühəndislik Universiteti)
Yaqublu Yeganə Fəhrad qızı.
“Gənc ailələrdə valideyn-övlad münasibətləri və ailə mühitinə onun təsiri” (Azərbaycan Dillər Universiteti)
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