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Fənnin 

xülasəsi 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində bir çox istiqamətlərdə olduğu kimi elmi tədqiqatların 

həyata keçirilməsində də spesifik, yenilənmiş və müasirləşdirilmiş qayda, üsul və vasi-

tələrdən istifadə öz aktuallığını qorumaqdadır. Fənni predmeti və metodunun dəqiq 

konturlarının müəyyən edilməsi, onun tarixi təkamülü və müasir vəziyyəti haqda fikir-

lərin sistemləşdirilməsi, hər bir “iştirakçının” müvafiq fənnin püxtələşməsində oynadığı 

rolun qiymətləndirilməsi kimi məsələlər icra olunan ümumi işin əhəmiyyətini sərgilə-

məkdədir. “Bank işi” ixtisası üzrə yüksək ixtisaslı kadrların (magistrlərin) hazırlanma-

sında “Tədqiqat işinin aparılması” kursunun öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Fənnin 

məqsədləri 

Fənnin tədrisinin məqsədi – ali məktəblərdə magistrlərə bu kursun əsaslarının öyrənil-

məsini təmin etməkdir. “Tədqiqat işinin aparılması” fənninin məqsədi magistrlərə elmi-

araşdırma təyinatlı tədqiqatların aparılması qaydaları, sistemi, ədəbiyyat və mənbələrlə 

işləmə qaydaları, dissertasiyanın quruluşunun tərtibi kimi məsələlərin əsaslarının aşı-

lanmasıdır. 

Tərtib olunmuş sillabus vasitəsilə tədqiqat işlərinin ümumi məzmunu və onların qiy-

mətləndirilməsi, nəzəri-metodoloji əsasları, üsulları, tədqiqat istiqamətlərinin növləri, 

formaları və informasiya mənbələri, təşkili prinsipləri, strateji istiqamətləri, sadalanan 

komponentlərin qarşılıqlı əlaqələrinin öyrənilməsi və s. bu kimi məsələlər ardıcıllıqla 

qarşılıqlı əlaqə və asılılıqlar gözlənilməklə izah edilmişdir. 
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Öyrənim 

nəticələri 

1. Fənn sillabusunda verilmiş mövzuları müvəffəqiyyətlə mənimsəyən tələbə qanunve-

ricilik aktlarından da istifadə etməklə elmi fəaliyyət sisteminin mahiyyətini, tədqi-

qat işlərinin icrasının nəzəri əsaslarını, məzmunu və predmetini mənimsəyəcəklər.  

2. Fənnin predmeti, metodu və üsulları, növləri və formaları, informasiya mənbələri, 

yekunlaşdırılması və qruplaşdırılması və s. bilikləri öyrənəcəklər.    

3. Elmi-araşdırma təyunatlı işlərin obyektlərini təşkil edən hadisə və proseslər haqqın-

da müfəssəl məlumat əldə olunacaqdır və s. 

Tədris 

metodları 

Mühazirə Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar verilir 

Qrup müzakirəsi Tələbələrə fərdi mövzuda təqdimatlar verilir və müzakirə aparılır 

Təcrübi məşğələ Yeni mövzu əyani vəsaitlərin (PPT, video fayllar) nümayişi ilə izah edilir. 

Simulyasiya  
Aralıq və yekun imtahan zamanı tələbələrin mənimsənilmə səviyyəsi 

yoxlanılır və təhlil edilir 

Layihə 
Tələbələrə dərsə aid fərdi laborator işləri verilir və simulyasiya proqram-
larından istifadə edilərək nəticələr qeyd edilir 

Digər 

Tədris prosesində fərdiləşdirilmiş (testlər və s.) və vizual (slaydlar, sxem-

lər, qrafiklər, şəkillər, sənəd nümunələri) materiallar kimi təlim metodla-

rından istifadə edilir 

Qiymətləndir

mə 

Mövzunun mənimsənilməsi Faiz nisbəti (%) və ya bal 

Balların maksimum miqdarı 100l 

1.Semestr ərzində toplanmış maksimum bal 50 bal (50%) 

- Dərsə davamiyyətə görə maksimum bal  10 bal (10%) 

- Tələbələrin sərbəst işinə görə maksimum bal 10 bal (10%) 

- Seminar və laboratoriya dərslərinin nəticələrinə 

görə maksimum bal 
30 bal (30%) 

Qeyd: seminar dərslərində tələbənin jurnalda ən azı 3 (üç qiyməti olduğu halda, 

ona tədrisin bu növü üzrə ballar hesablanır. Əks təqdirdə tələbəyə bal 

hesablanmır. 

2.İmtahan nəticələrinə görə maksimum bal 50 bal (50%) 

3.Fənnin mənimsənilməsi qaydası: semestr ərzində imtahan nəticəsinə görə toplanan 

balların cəmi 50-dən yuxarı olan tələbələr fənni mənimsəmiş hesab edilir. 

- 51 baldan aşağı – “qeyri kafi” – F 

- 51 – 60 - “qənaətbəxş” – E 

- 61 – 70 – “kafi” – D 

- 71 – 80 – “yaxşı” – C 

- 81 – 90 – “çox yaxşı” – B 

- 91 – 100 – “əla” 

Cəmi: 100 bal (100%) 

Qiymətləndir

mə metodları 

Tapşırıqlar: Tapşırıq olaraq tələbələrə aşağıda qeyd olunmuş sərbəst mövzular verilir 

və semestr ərzində qiymətləndirilir. 

Sərbəst iş mövzuları: 
1. Elmi mövzu və istiqamətin seçilməsi, elmi-tədqiqat üsullarının strukturu və mərhələləri  

2. Elmi-tədqiqat işlərinin planlaşdırılması və tədqiqatın mərhələləri  

3. İqtisadi təyinatlı elmi araşdırmalar: mövzunun seçilməsi və tədqiqatın xüsusiyyətləri  

4. Dissertasiya işlərinin müdafiəsi  

5. Müasir cəmiyyətin inkişafında elmi-texniki tərəqqinin rolu  

6. Patentləşdirmə fəaliyyətinin mahiyyəti və patentləşdirmə üzrə sənədləşmə fəaliyyəti  

7. Elmi-tədqiqatlar və onların təcrübəyə tətbiqi  

8. Elmin səviyyəsinə uyğun texnologiyalar və elm sisteminin optimal təşkili  

9. Mövzuların tədqiqam olunması və seçimi  

10. Mövzunun müxtəlif aspektlərdən xarakterizə olunması  

11. Elmi araşdırmada elmi rəhbər ilə tələbənin maraqları  

12. İlkin iş planının mahiyyəti və irəli sürülən elmi arqumentlər  

13. Tədqiqatçınn psixoloji durumu və motivasiya məsələləri.   

14. Motivasiya və tədqiqatçının elmə olan marağı  



15. Tələbələrin sərbəst işlərinin təşkilinin mərhələləri  

16. Tədqiqat materiallarının oxunması üçün hazırlanması  

17. Oxunulan informasiyanın mənimsənilməsi  

18. Dəqiq yazma və əlyazma strukturunun işlənilməsi  

19. Yazma stilisttikası və metodikası  

20. Elmi işin formal təşkilati komponentləri və işin hissəsvi tərkibi. 

Təqdimat: Slayd formasında hazırlanaraq təqdim edilən təqdimatlar “GÖRÜRƏM, 

EŞİDİRƏM VƏ YADDA SAXLAYIRAM” prinsipinə əsasən qiymətləndirilir.  

Qaydalar  

Davamiyyət: Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 25%-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə 

imtahana buraxılmır.            

Buraxılmış imtahan və ya tapşırıqlar: Tələbə planlaşdırılan təqdimatda və ya imtahanda 

iştirak edə bilməyəcəyi təqdirdə əvvəlcədən məlumat verməlidir. Tam sinif iştirakı və təyin 

olunmuş ev tapşırığını yerinə yetirilməsi gərəklidir. Tədqiqat işlərində, hazırlanmış layihələrdə 

istifadə olunan mənbələrə istinad verilməlidir. Bununla birlikdə, tələbə tərəfindən təhlil 

edilmədən, yalnız istinad və sitatlardan ibarət olan hər hansı bir tədqiqat işi qəbul edilə bilməz. 

Testlər zamanı köçürmə, təyin edilmiş qaydalara tabe olunmadığı təqdirdə tələbə imtahan nə-

ticəsinin ləğv olunmağı ehtimalı daxil olmaqla cəzalandırılacaqdır. Təqdimatların / layihə sə-

nədlərinin mövzuları fənni tədris edən müəllim tərəfindən əvvəlcədən müəyyənləşdiriləcəkdir. 

Müəllim ilə əvvəlcədən razılaşdırıldığı təqdirdə digər tələbələrlə əməkdaşlığa icazə verilə bilər. 

İlkin cədvəl 

Həftə Tarix  Mühazirə mövzuları 
Dərslik / Tapşırıq / 

Ədəbiyyat 

1. 15.09.2022 

Mövzu 1. Cəmiyyətin elmi inkişafı və  

elmi-tədqiqat üsullarının quruluşu 

Elm anlayışı və elmi fəaliyyətin təşkilediciləri. Alimin əsas məqsəd-

ləri. Obyektiv elmi biliklərin əldə olunması. Təbiət və cəmiyyət el-

mi araşdırmaların obyekti kimi. Elmi biliklərin nəzəri cəhətdən sis-

temləşdirilməsi. Həqiqətin nəzəri olaraq qanunauyğunluqlarla təs-

viri. Cəmiyyətin, düşüncənin və təbiətdə hərəkət qanunlarının aşkar-

lanması. Faktların yığılması, analizi və ümumiləşdirilməsi. Əldə 

olunan məlumatların sistemləşdirilməsi. Hadisə və proseslərin səbə-

binin izahı. Hadisə və proseslərin proqnozlaşdırılması. Əldə olunan 

biliklərin praktiki tətbiqinin istiqamətləndirilməsi. Elmi biliyin düz-

günlüyü: məntiqi ardıcıllıq və təcrübi sınaq. Araşdırılan qanunauy-

ğunluqlar elmi cəhətdən abstraklaşdırılmış anlayışlar və sxemlər 

şəklində izah edilməsi. Qədim Yunanıstan elmi mühiti. Orta əsr-

lərdə elm və teologiya təsiri. Elmin yeni təşkilati formaları: elmi 

laboratoriyalar, institutlar və mərkəzlər. Fəlsəfə - dünya elminin 

təməlidir. Elm - kompleks amillərin (nəzəriyyə, metodologiya, təd-

qiqat metodikası və texnikası) nəticələrin tətbiqi sistemidir. İdrak - 

obyektin və subyektin qarşılıqlı təsiri kimi. Elmin – bilik, fəaliyyət 

və sosial qurum təzahürləri. Elmi–tədqiqat üsullarının strukturu və 

mərhələləri. haqqında ümumi məlumat. Tədqiqat işləri - bilik isteh-

salının əsas hərəkətverici qüvvəsidir.  Subyekt, obyekt və vasitə. 

Elmin predmeti anlayışı.  Elmi fəaliyyətin vasitələrinin tərkibi: ma-

terial-texniki cihazlar, alətlər, avadanlıqlar, dil vasitələri – ümumi 

və elmi dil. Fəaliyyətin struktur analizi və elmi–tədqiqatın mərhələ-

lərinin aydınlaşdırılması. Problemin qoyuluşu. Tədqiqat obyektinin 

seçilməsi. Eksperiment. Eksperimentdə alınan faktlarn təsviri və 

izahı. Hipotezin (nəzəriyyənin) yaradılması. Əldə olunan biliyin 

yoxlanılması. Metodologiyada elmi bilik və öyrədici fəaliyyətə va-

hid sistem şəklində baxılması. Hissiyyat və məntiq. Empirik və 

nəzəri səviyyələr, onların fərqləndirilmə mərhələləri. Empirik və 

nəzəri səviyyələrin abstraktlaşdırılması. Elmi dərketmə səviyyələri.  

1. Əliyev R. Elmi işlərin 

yerinə yetirilməsi metodi-

kası. Bakı, 2016. 2. İsrafilov 

M. Məntiq. Bakı, 2005. 

3.Mustafayeva S. Patent sə-

nədlərinin təsviri. Bakı 2000. 

4. Cəfərov C. Kitabxana 

informasiya xidmətində 

elektron kataloq. Bakı, 2012. 

5. Hüseynzadə R. Magistr 

dissertasiyası – yazılış 

qaydası metodikası, tərtibi, 

müdafiəsi.Bakı, 2009 

Tapşırıq: cəmiyyətin müasir 

inkişafı ilə orada yer almış 

elmi tədqiqatların ümumiləş-

dirici məlumatlarının hazır-

lanması  

2. 22.09.2022 

Mövzu 2. Tədqiqatların elmi metodları və 

 metodologiyaları 
Elmi metod – yeni biliklərin əldə olunmasının əsas üsullarının, istə-

nilən elm çərçivəsində məsələlərin həlləri üsullarının toplumudur. 

Obyektivlik tələbləri. Empirik və nəzəri dərketmə anlayışları və on-

1. Əliyev R. Elmi işlərin 

yerinə yetirilməsi metodi-

kası. Bakı, 2016. 2. İsrafilov 

M. Məntiq. Bakı, 2005. 

3.Mustafayeva S. Patent sə-

nədlərinin təsviri. Bakı 2000. 



ların kateqoriyaları. Sistem və hadisələrin daxili struktur və inkişaf 

qanunauyğunluqları. Müşahidə anlayışı. Müşahidələrin sənədləşdi-

rilməsi. Birbaşa (vizual) və bilavasitə müşahidə (texniki avadanlığın 

köməyi ilə) üsulları. Təsviretmə, onun empirik, kəmiyyət və keyfiy-

yət şəklində aparılması. Ölçmənin mahiyyəti. Tədqiqatçının qabiliy-

yəti və qurğuların dəqiqliyi. Eksperiment, onun təşkili üsulları. Ma-

terial modelləşdirmə və model. Abstraktlaşdırma – araşdırılan ob-

yektin az əhəmiyyətli olan xassələrini aradan götürməklə onun ma-

raq doğuran əsas göstəricilərinin seçilməsidir. Aksiomatik metod. 

Analiz və sintez. İdeallaşdırma və formalaşdırma. Formallaşdırma 

intuitiv düşünmənin əksi kimi. Riyaziyyatda və məntiqdə formallaş-

dırma.İnduksiya və deduksiya. Nəzəri (əqli) modelləşdirmə – ob-

yektin əqli obrazlar əsasında təxəyyüldə yaradılmasıdır. Tədqiqatın 

metodologiyası haqqında ümumi anlayış. Problemin və tədqiqat 

mövzusunun seçilmə metodikası. Faktların toplanması və systemləş-

dirilməsi. Tədqiqatın ideyası olan problemin inkişaf tarixi. Araşdır-

ma prosesində hərəkətlər ardıcıllığı. Elmi–tədqiqat prosesinin mən-

tiqi quruluşu. Faktların toplanması. Həqiqət və elmi faktlar. Faktla-

rın toplanılması və seçilməsi. Elmi problemin qoyulması. Elmi işin 

səviyyəsi. Elmi problem – elmi–praktiki araşdırılması vacib olan 

elmi biliyin formasıdır. İlkin tədqiqatların aparılması və problemin 

qoyuluşu. Faktlar çoxluğu və yeni nəzəriyyələrin işlənməsi zərurəti.  

Problemin həlli yolları, ideyaların ilkin analizi və qiymətləndirilmə-

si. Elmi hipotezin əsaslandırılması. Fərziyyə anlayışı. Hipotezləri 

təsviredici, izahedici və proqnozedici olması. Nəzəriyyənin elmi–

tədqiqatdakı rolu. Elmi nəzəriyyənin elementləri: anlayış, kateqori-

ya, termin, mühakimə, elmi müddəa, ideya, konsepsiya, qanun, qa-

nunauyğunluq, elmi fənlər. Elmi prinsip. (Qalileyin nisbilik prinsipi, 

Borun natamamlıq prinsipi, Dalamber prinsipi, sadəlik prinsipi və 

s.). Elmi nəzəriyyənin təsvir olunan obyektə adekvatlığı. Nəzəriy-

yənin prosesin, obyektin müəyyən xassələrinin tam təsvirini müm-

kün edə bilməsi. Nəzəriyyəyə daxil olan komponentlər arasındakı 

əlaqələrin izahının mümkünlüyü. Nəzəriyyə daxilində inkarlıqın ol-

maması. Nəzəriyyənin evristikliyi və sadəliyi. Konstruktivlik. 

4. Cəfərov C. Kitabxana 

informasiya xidmətində 

elektron kataloq. Bakı, 2012. 

5. Hüseynzadə R. Magistr 

dissertasiyası – yazılış 

qaydası metodikası, tərtibi, 

müdafiəsi.Bakı, 2009 

Tapşırıq: tədqiqat işlərinin 

icrasında metodoloji təməl-

lərin əhəmiyyətindən bəhs 

edilməsi 

3. 29.09.2022 

Mövzu 3. Mövzunun seçilməsi və elmi-tədqiqqat 

 işlərinin planlaşdırılması 

Elmi istiqamətin struktur elementləri: kompleks problem, mövzu və 

suallar. Elmi problem – mürəkkəb nəzəri və praktiki məsələlərin, 

elmi-tədqiqat işlərinin toplumudur. Problemin tədqiqatın əsas sahə-

sini əhatə etməsi. Mövzu – müəyyən elmi-tədqiqat sahəsini əhatə 

edən elmi məsələ kimi. Elmi sual. Elmi işin mövzuları: nəzəri, prak-

tiki və ya qarışıq mövzular. Mövzunun işlənməsində konkret tapşı-

rıq: yeni konstruksiyanın, proqressiv texnologiyanın, yeni metodika-

nın işlənməsi. Milli və beynəlxalq ədəbiyyatlar araşdırılması. Prob-

lemin qoyuluşu – tədqiqatın təşkilinin birinci mərhələsi kimi. Araş-

dırılan elmi istiqamətdəki ziddiyətləri. Problemin ifadə edilməsi və  

gözlənilən nəticənin təsviri. II mərhələ – struktur problemlərin işlən-

məsi. Mövzu, alt mövzular və sualların seçilməsi. III mərhələ – 

problemin aktuallığının əsaslandırılması. Seçilən mövzunun aktual-

lığı. Aktuallığın dəyərləndiilməsi. Nəzəri elmi və texniki sahələrdə 

mövzunun aktuallığının təyini. Elmi–tədqiqat işlərinin planlanması. 

Planlama prosesində mərhələləri. İşçi proqram – tədqiqatın məqsədi 

və hipotezlər nəzərə alınmaqla işlənmiş ümumi konsepsiyadır. Me-

todoloji və prosedur işçi proqramlar. Metodoloji hissənin bölmələri. 

Problemin və ya mövzunun ifadə edilməsi. Tədqiqat obyektlərinin 

və predmetinin təyini.  Tədqiqatın məqsədi və problemin qoyuluşu. 

Əsas anlayışların interpretasiyası. İşçi hipotezlərin formulə edil-

məsi. Sosial və elmi problemlər. Elmi problem – cəmiyyətin tələb-

ləri haqqında biliklər və onların yerinə yetirilməsi yolları və vasitə-

ləri haqqındakı biliklər arasındakı ziddiyyətlərdir. Tədqiqatın ob-

yekti və predmetinin təyini. Tədqiqat predmeti – araşdırılan obyek-

tin böyük praktiki və nəzəri əhəmiyyəti olan xassəsidir. Elmi işin 

mövzusunun iqtisadi sistemə, kredit–pul tənzimlənməsinə aid olma-
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sı. Tədqiqatın məqsədi – işin ümumi şəkildə gözlənilən nəticələrinin 

əldə olunmasına tərəf yönəldilməsidir. Tədqiqatın obyekti və pred-

meti seçilməsi. Tədqiqat məsələsi. Əsas anlayışların interpretasiyası. 

Nəzəri interpretasiya. Empirik interpretasiya. Konkret elmi–tədqiqat 

işi. Araşdırma planları: kəşfiyyat, analitik və eksperimental planlar. 

Analitik planlar. Planın məqsədi, hipotezin yoxlanması, obyekti sə-

ciyyələndirən faktların təsviri. Eksperimental plan. Proqramın pro-

sedur hissəsi və tədqiqat metodunun seçilməsi. Metodlarla məqsəd-

lər əlaqələndirilməsi. Tapşırıqlar və hipotezlər arasındakı əlaqələr. 

4. 06.10.2022 

Mövzu 4. Elmi-tədqiqat işlərinin fazaları və elmi  

fəaliyyətin xüsusiyyətləri 
Elmi–tədqiqat işinin refleksiv fazası. “Refleksiya” anlayışı. Reflek-

siya  növləri. Elementar refleksiya: bilik və hərəkətlərin analizi, on-

ların sərhədi və mənaları. Elmi refleksiya: nəzəri biliklərə aid sahə-

nin metodlarının tənqidi və analizi. Fəlsəfi refleksiya: mövcud ola-

nın və təfəkkürün, ümumilikdə insan mədəniyyətinin dərk edilməsi.  

Elementar refleksiya. Subyektin refleksiyası. Avtorefleksiya. Elmi 

nəticələrin qiymətləndirilməsi. Laboratoriya, kafedra və elmi tədbir-

lərdə aparılan müzakirələr.Elmi–tədqiqatların refleksiyasında onun 

elmi mütəxəssislər tərəfindən tanınması. Məqalənin çapının refleksi-

yaya təsiri. Tirajı böyük olan jurnallar və onların elmi kollektivləri.  

Dissertasiya işlərinin müdafiəsi - yerinə yetirilmiş işin cəmiyyət tə-

rəfindən tanınmasının növlərindən biridir. Elmi işlərin tanınması və 

qəbul edilməsi. Tədqiqatçının elmi tədbirlərdə iştirakı. Sosioloji 

araşdırmaların nəticələri. Özünəqiymətvermə və öz işlərinin reflek-

siyası. Elmi ideyanın işlənməsindən onun nəşrinədək olan proses. 

Elmi biliyin üzərində aparılan elmi (və ya nəzəri) refleksiya. Hadisə 

və proseslərin modelləşdirilməsi. Əvvəlki biliklər sisteminin sərhəd-

dindən kənarlaşma və yeniliyə daxilolma. Retrospektiv analiz - elmi 

refleksiyanın əsas metodu kimi. Elmi fəaliyyətin xüsusiyyətləri. Qo-

yulmuş elmi problemin həlli. Tədqiqatçı fəaliyyətinin dəyərləndiril-

məsinin növləri: fərdi və kollektiv. Tədqiqatçı tərəfindən işin məq-

sədinin müəyyənləşdirilməsi. Planlaşdırılmış tədqiqatın məqsədyön-

lü aparılması. ETİ-nin digər insanlar tərəfindən görülmüş işlərin ba-

zasında aparılması. Mövcud ədəbiyyat mənbələrinin öyrənilməsi. 

Elmi terminlərin öyrənməsi, iş prosesinin başa düşülən olması, anla-

yış aparatının qurulması. Elmi iş nəticələrinin mütləq yazılı formada 

(hesabat, referat, məqalə, dissertasiya, kitab) tərtib olunması. Alın-

mış elmi nəticələrin başqaları üçün əlçatan olması. Tədqiqatçının el-

mi fəaliyyətini dəyərləndirmək üçün imkan yaranması. Fikirlərin 

plüralizmi. Elmi prosesin məhdudiyyətlər daxilində aparılmaması. 

Əvvəlcədən hazırlanmış işçi proqramına ehtiyacın yaranması. Elmi 

prosesdə müxtəlif elmi baxışların, fikirlərin və yanaşmaların obyek-

tivliyin gözlənilməsi. Elmdə kommunikasiya. Şəxsi kontaktlar, döv-

ri təşkil olunan elmi konfranslar, simpoziumlar, seminarlar, xüsusi 

elmi mətbuatın köməyi. Elmi nəticənin tətbiqi. Nəticələrin praktiki 

tətbiqi.Elmdən və məsələnin məzmunundan asılılıq.  
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5. 13.10.2022 

Mövzu 5. Texniki və intellektual yaradıcılıq 

sahəsində hüquqi-normativ tənzimləmə fəaliyyəti 
Müəssisələrin bazarda əldə etdikləri nəticələr və rəqabət. Azərbay-

can Respublikası qanunvericiliyinin tələbləri. İxtiralar, onların veril-

məsi və qorunması. Patetnt anlayışı. “Patent haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu” tərəfindən tənzimlənmə fəaliyyəti.Sənaye 

nümunəsi. Patentolunmaya yararlılıq.İxtiranın yeni sayılması. Tex-

niki elmin vəziyyəti. İxtiranın nəzəri və təcrübi əhəmiyyəti. Faydalı 

modellər. Sənaye nümunəsinin yenilik və orijinallıq göstəricilərinə 

malik olması. Nümunənin orijinallığı. Müəllif hüququndan istifadə 

olunmanın mahiyyəti və istifadə ardıcıllığı. Müəlliflik hüququ – po-

zula bilməyən şəxsi hüquqdur və sonsuz müddətə qorunur. Patent-

ləşdirilmiş ixtira. Patent sahibinin ixtira, faydalı model və sənaye 

nümunəsindən istifadə hüquqları. Patent hüquqlarının bir nəfərdən 

başqasına ötürülməsi. Patentləşdiriləcək yenilik üzrə sənədləşdirmə 
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fəaliyyəti. Patent üzrə qeydiyyat ərizəsi. Müəlliflər haqqında məlu-

mat. İxtiranın tətbiqini tam izah etməklə təsviri. İxtianın məzmunu-

nu tam ifadə edən düsturu. İxtiranın anlanılması üçün lazım olan 

cizgilər və digər materiallar. Referat. Sənaye modelinin qeydiyyat-

dan keçirilməsi. Müəlliflər haqqında məlumatlar da daxil olmaqla 

patent üçün ərizə. Məmulun xarici görünüşü haqqında tam və dol-

ğun məlumat verən təsvirlər. Məmulun ümumi görünüşü haqqında 

cizgi, erqonomik sxem. Sənaye nümunəsinin təsviri. Sənaye obrazı-

nın vacib əlamətlərinin siyahısı. Formal ekspertiza. Patentə yararlı-

lıq qabiliyyətinin yoxlanılması. Yoxlamanın nəticəsi. Beynəlxalq 

patent hüquqları. İddia ərizəsinin verilməsi. Patent elminin yaran-

ması. Beynəlxalq patent mühafizə hüquqları. Patent hüququ haqda 

milli qanunlar. Ölkələrarası ikitərəfli razılaşmalar. Sənaye mülkiy-

yətinin mühafizəsi üzrə Paris Konvensiyası  1883-cü ildə bu sahə 

üzrə əldə olunan ilk beyənlxalq razılaşmadır. 1995-ci ildən Azər-

baycanın bu konvensiyaya qoşulması. Konvensiyanın məqsədi və 

prinsipləri. Patent Kooperasiyası haqqında Müqavilə.   

tənzimləmə fəaliyyətinin 

müəyyənləşdiilməsi  

6. 20.10.2022 

Mövzu 6. Tamamlanmış elmi-tədqiqat işlərinin  

nəticələrinin tətbiqi, müvafiq işlərin səmərəliliyi 
Elmi-tədqiqat işlərinin təcrübəyə tətbiqi – müvafiq fəaliyyətin son 

mərhələsi kimi. Tətbiq prosesi zamanı mütərəqqi ideyaların, ixtira-

ların və innovasiyaların uğurluluq dərəcəsi. İnnovativ ideyaların 

tətbiqi və mövcud istehsalın yenidən qurulması. İşçilərin ixtisaslaş-

ma dərəcəsinin artırılması. Səməərəlilik və risklilik. Elmi–tədqiqat 

işlərinin tətbiqi və bazar rəqabəti tənzimlənməsi.Elmin səviyyəsinə 

uyğun texnologiyalar.Elmi–tədqiqat prosesində araşdırmaların 

dəqiqliyi. Elmi–tədqiqat mərkəzləri məsləhətçi rolunda. Səmərəliyin 

dəyərləndirilməsi. İqtisadi səmərəliliyin istehsalda canlı və maşın 

əməyin ölçülməsi ilə   ifadə olunması. Ali məktəbin və elm mərkəz-

lərinin elmi potensialı. Elmi kadrların strukturu, məlumat və mate-

rial-texniki təminat. Elm sisteminin optimal təşkili. Tədqiqat nəticə-

lərinin istehsala tətbiqi. Koqnitiv səmərəlilik. Tətbiqi araşdırmala-

rın səmərəliyinin qiymətləndirilməsi. Elmi–tədqiqat işində onun 

praktiki əhəmiyyəti və qiymətləndirilməsi. İqtisadiyyatda ekstensiv 

və intensiv inkişaf.  
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7. 27.10.2022 

Mövzu 7. Elmi-tədqiqat mövzusunun  

seçilməsi və əsaslandırılması  
Tədqiqat mövzusunun seçilməsi haqqında ümumi anlayış. Mövzu-

nun düzgün seçilməməsi halları və elmi işçinin qarşıya qoyulan 

məqsədə çatmasının mürəkkəbləşməsi. Tələbələrə mövzuların siya-

hılarının təqdim olunması. Tələbə tərəfindən onu maraqlandıran təd-

qiqat mövzusunu təklif etməsi. Elmi mövzuların təsdiqedilmə pro-

seduru. Nəzəri və praktiki cəhətdən işlənməsini gözləyən mövzular. 

Tövsiyyələrin mahiyyəti və tərkibi: İşin mövzusunun və tədqiqat 

predmetinin təyini. Mövzunun aktuallığının müəyyən edilməsi. 

Mövzunun yeniliyi. Tədqiq olunmamış obyektlərin araşdırılması. 

Mövzunun perspektivliyi. Elmi istiqamət. Elmi istiqamətin müxtəlif 

elmi problemlərə bölünməsi. Hər bir elmi problemin bir çox mövzu-

lardan ibarət olması. Mövzu elmi–tədqiqatın müəyyən sahəsini əha-

tə edən elmi tapşırıqdır. Elmi sual. Verilmiş mövzu üzrə araşdırma-

nın təşkili. Tədqiqat prosesində mövzu əsas ixtisas fənninin sərhəd-

dinin daxilində olması. Seçilmiş mövzunun tədris olunan fənnə uy-

ğun olması tələbi. Tələbənin tədqiqat nəticəsində əldə etdiyi nəticə-

lərdən kurs və buraxılış işlərində, hesabatlarda istifadə edəbilmə im-

kanları.Mövzunun seçilməsi zamanı onun birbaşa təhsil məktəbində 

icra imkanının araşdırılması. Seçilmiş mövzunun işlənməsi üçün 

tələbəyə verilən zaman kəsiyi nəzərə alınması. Mövzunun işlənmə-

sinin material və malliyə baxımından mümkünlüyü.  Tələbə tərəfin-

dən mövzunun seçilməsində onun kafedranın elmi-tədqiqat işləri-

nin istiqamətinə uyğunluğu. Tələbə tərəfindən buraxılış işinin elmi 

rəhbərin, müəllimin rəhbərliyi altında icra edilməsi. Tələbə tərəfin-

dən öz rəhbərindən tövsiyyə və göstərişləri alınması. Elmi araşdır-
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mada elmi rəhbər ilə tələbənin maraqlarının üst-üstə düşməsi:yerinə 

yetirilmə prosesin sürətlənməsi, iş metodlarının axtarılmasını asan-

laşdırılması. Tələbə tərəfindən ədəbiyyat mənbələri ilə yaxından ta-

nışolma. Qoyulmuş mövzunun işlənməsi prosesində tələbə tərəfin-

dən verilən töhfə. Elmi işin nəzəriyyə, empiriya və ya metodun iş-

lənməsi ilə bağlı aidiyyatının aydınlaşdırılması. Verilənlərin toplan-

ması (ədəbiyyatlarla işləmə) və qiymətləndirilməsi. Sənədlərin su-

rətinin çıxarılması xərci, müsahibələrin planlaşdırılması, aparılması 

və qiymətləndirilməsinə sərf olunan vaxt. Qarşıya qoyulmuş məq-

səddən asılı olaraq seçilmiş mövzunun nə dərəcədə ətraflı işlənmə- 

si zərurətinin təhlili.  

8. 03.11.2022 

Mövzu 8. Elmi-tədqiqat işinin əsas ideyaları, 

 məqsəd və vəzifələri 
İdeyaların işlənməsi üçün baza rolunu oynayan tövsiyyələrin tərtibi.   

Tələbə tərəfindən mövzununun köklü refleksiyası məşğul olunması, 

bu yöndə işıqlandırılmalı istiqamətlər. Tələbənin qoyulmuş mövzu-

nun işlənməsi prosesinə verə bilşəcəyi töhfələr. Elmi işin nəzəriyyə, 

empiriya və ya metodun işlənməsi ilə bağlı olduğunun aydınlaşdırıl-

ması. İş prosesində bu və ya digər məsələlərlə bağlı dəyişmələrin 

baş verməsi. Sənədlərin surətinin çıxarılması xərci. Müsahibələrin 

planlanması, aparılması və qiymətləndirilməsinə sərf olunan vaxt. 

Qarşıya qoyulmuş məqsəddən asılı olaraq seçilmiş mövzunun ətraflı 

işlənməsinin analizi. İdeyaların işlənməsi proseduru. Əsas məqsəd - 

yeni biliklərin əldə olunması. Yeni biliklərin elm sahələrində tətbiq 

olunan əsas metodlardan asılı olaraq fərqlənməsi. Nəzəriyyə. Empi-

riya. Metodlar. Elmi metodların tətbiqində qarşıya qoyulan məqsəd-

lərin əldə olunması. Modellərin təsvir üsullarından asılı olaraq kate-

qoriyalarda cəmlənməsi. Qərarverici modellərdə həll yolları və ya 

qərarqəbuletmə üçün tövsiyyələrin işlənilməsi. Empirik araşdırmada 

birbaşa tədqiq olunan obyektin müşahidəsi sayəsində məlumatların 

toplanmasına istinad edilməsi. Təcrübədə qazanılan verilənlərin fər-

ziyyənin təsdiqi və ya inkarı üçün tətbiq edilə bilməsi. Texniki pro-

seslərdə ölçmələrin nəticələri. Sosial elmlərdə məqsədli sosial empi-

rik tədqiqatların aparılmasını. Elmi biliyin zənginləşdirilməsinin  

son mərhələsi. Empirik verilənlərin toplanmasında verilənlərin qey-

diyyatı və emalı metodlarından istifadə. Pedaqoji elmlərdə dərslik-

lərin və metodların hazırlanması. Nəzəriyyə: verilmiş problemin 

həllində tətbiq olunan nəzəriyyələr haqda məlumatların toplanması. 

Məlum nəzəriyyənin qoyulmuş problemin həllinə tətbiqi. Yeni nə-

zəriyyənin işlənməsi. Empiriya: aktual verilənlər (faktlar) əsasında 

məlum empirik bazanın genişləndirilməsi. Em-pirik problemin 

strukturlaşdırılması. Qoyulmuş problemlə bağlı verilənlərin sistem-

ləşdirilməsi. Metodlar: məlum metod və alətlər haqqında məlumat-

ların toplanması. Məlum metodların qoyulmuş yeni problemin həl-

linə tətbiqi. Yeni metodların işlənməsi. Elmi məqsədin işlənmə kon-

septi. Tədqiqatın əvvəlində qoyulmuş məqsədlərin iş prosesi zamanı 

dəyişikliklərə məruz qala bilməsi. Praktikada tədqiqat proseslərinin 

qeyd olunanların əks istiqamətinə yönəlməsi.  
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Tapşırıq: tədqiqat mövzu 

larının seçilməsi ilə ma-

raq dairələrinin qarşılaş-

dırılması məsələlərinin 

öyrənilməsi     
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Mövzu 9. Elmi-tədqiqat işləri üzrə planların  

hazırlanması, onların dəqiqləşdirilməsi və  

toplanmış materialların qiymətləndirilməsi  
İlkin iş planının mahiyyəti. İrəli sürülən elmi arqumentlər. Nəzəri 

biliklərin artımı. Empirik tədqiqatların nəticələrinin prezentasiyası.   

Materialın toplanması. İlkin iş planın tərtibi. Elmi materialların top-

lanması üzrə istiqamətlərin verilməsi. Materialın əldə edilməsi pro-

sesində ədəbiyyatların axtarışı. Elmi işdə qoyulmuş məqsəd və ar-

tıq mövcud elmi nəticələrə istinad edilmə. Empirik işlərdə materia-

lın toplanmasında empirik mövzunun həcmi, ona ayrılmış vaxt və iş 

metodu nəzərə alınması. İş planının dəqiqləşdirilməsi və toplanmış 

materialın qiymətləndirilməsi. Toplamış məlumatların və ədəbiy-

yatların analizi. İş planının  dəqiqləşdirilməsinin mümkünlüyünün 

yoxlanılması. Əldə olunmuş ədəbiyyat mənbələrinin nəzərdən ke-
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çirilməsi və planın təkmilləşdirilməsinin paralel həyata keçirilməsi.  

Baxılan ədəbiyyatın bölmə və ya fəsildə tətbiq mümkünlüyü. Em-

pirik işlərdə əldə olunmuş məlumatların qiymətləndirilməsi - ikinci 

faza kimi. Yığma üsulundan və məqsəddən asılı olaraq qiymətlən-

dirmə prosesinin vaxta qənaət rejimi. Xüsusi proqram təminatlarının 

tətbiqi sayəsində dəqiq planlanmanın həyata keçirilməsi. Elmi işlə-

rin tərtibi. Ali məktəbdə buraxılış işinin yazılması. Təhsil pilləsinin 

yeni mərhələsinin dəyərləndirilməlidir.  İşin təhvili ilə elmi işin 

mərhələ modelinin tamamlanması. Tamamlanmış elmi işin elmi 

rəhbərə və ya kafedraya, magistratura və ya doktorantura şöbəsinə 

təhvil verilməsi. İkinci (kənar) şəxsin işə baxması, əlavə rəyin ve-

rilməsi. Elmi işin korrektə etmə imkanının optik qavrama ilə məh-

dudlaşması. Nəzərə çarpan xətalara düzəliş edilməsi. Çap mərhələ-

sində hansı variantın düzgün olmasına qərar verilməsi. 

Tapşırıq: elmi işlərin 

planlarının hazırlanması, 

tədqiqatların həyata ke-

çirilmə məcralarının də-

qiqləşdirilməsi yolları  

10. 17.11.2022 

Mövzu 10. İşlərin icrası üçün texniki bazanın 

 formalaşdırılması  
Tədqiqat prosesini uğurla başa vurulması. Optimal təşkil edilmiş iş 

prosesinin kifayət etməməsi. İşin bünövrəsini təşkil edən amillər. 

Ali təhsil çərçivəsində görülən elmi işlərin reallaşması. Lazımi pro-

qram təminatına malik kompyüterin tətbiqi zəruriliyi. Tələbənin 

şəxsi kompyüterə malik olmamamsı. Ali məktəblərin maddi-texniki 

bazasının formalaşdırılması və mütəmadi təkmilləşdirilməsi. Ali 

məktəblərin kompyuter imkanlarından istifadənin mümkünlüyü.  

Əyani təsvir vasitələrinin mahiyyəti, tərkib elementləri və məzmu-

nu. Mətn emalı proqramının tətbiqi. Cədvəl – ifadə edilən cümlə- 

nin qısaldılmış və korrektə edilmiş forması kimi. İşin mövzusun- 

dan asılı olaraq qrafiklərin, cədvəllərin, şəkilli verilənlər bazasının, 

cədvəl kalkulyasiya proqramlarına, həmçinin internetə çıxışa im- 

kan verən proqramların olmasının zəruriliyi və əhəmiyyəti. İşlən-

miş qrafiklərin, cədvəllərin, yazılmış mətnlərin kompyüterin əsas 

yaddaşından əlavə ikinci mənbədə ifadə edilməsi (yadda saxlanıl-

ması): disklərdə, stiklərdə və s. yaddaşa verilməsi. Faylların müəy-

yən səbəblərdən itirilməsinin qarşısını alınması məqsədi. 
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Mövzu 11. Təhsil və elmi-tədqiqat proseslərinə  

təsir edən psixoloji amillər       
İş prosesini müşaiyət edən psixoloji proseslərin nəzər alınması.Vax-

tın düzgün bölünməsi, öyrənmənin psixoloji tərəfi və qorxunun üs-

tələnməsinə yiyələnməsi. Tədqiqatçınn psixoloji durumu və motiva-

siya məsələləri.  Tələbənin seçdiyi ixtisas üzrə özü-özünü inkişaf 

etdirməsi. Elmi tədqiqata şəxsi münasibət və motivasiya. Tələbə və 

doktorantların elmi mövzu axtarışında əsas meyar - onların elmə 

olan marağıdır. Elmi araşdırmada ixtisaslaşma-dərəcə işi. Elmi araş-

dırmalarda əməktutumluğunun artması. Elmə marağın tədqiqat pro-

sesində daha da güclənməsi.Maraqlı mövzunun seçilməsi. Tədqiqat-

çının şəxsi motivasiyası. Motivasiya və tədqiqatçının elmə olan ma-

rağı. Psixoloji halın qısamüddətliliyi. Psixologiyada daxili və xarici 

motivasiya. Elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasında tələbələrdə zövq, 

həzzalma, intellektual uğura canatma, problemi həll etməyə səygös-

tərmə hisslərinin formalaşdırılması. Öyrənmə vərdişlərinə yiyələn-

mə. Fərdi və qrup öyrənmə. Öyrənmə stilinin üstünlükləri. Öyrən-

məyə başlanmasında müxtəlif psixoloji şərtlərin mövcudluğu.Məc-

buriyətdən yaranan təzyiq. Öyrənmə vərdişləri və tələbələrin sər-

bəst işləmək təcrübəsi. Sərbəst iş. Mütəxəssislərin hazırlanmasında 

tədrisin səmərəliyinin artırılması. Tələbələrin sərbəst işlərinin təşki-

linin mərhələləri. Sərbəst işlərin təşkilində öyrənilən materialın həc-

minin və strukturunun düzgün seçilməsi. Zamandan səmərəli istifa-

də və zaman rifahı. Elmi işlərin tərtibi. Təhsildə vaxt menecmenti. 

Prioritetlərin işlənməsi (təhsil və şəxsi məqsədlər üçün). Qarşıya 

qoyulmuş məqsəd üçün kritik uğur meyarlarının təyini. Prioritetlərin 

ardıcıl düzülməsi. Addım-addm irəliləməklə vaxtın planlanması. 

Böyük tapşırığın kiçik iş paketlərinə bölünməsi. Yüksək prioritetli 

işlərin öncəliklə həll edilməsi. Əsas iş vaxtının vacib məsələnin həl-
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linə ayrılması. Tapşırıqları optimal kombinə etməklə yüksək səmə-

rəliliyə çalışılması. Məsələlərin sadələşdirilməsi.  Mütəxəssislərdən 

xidətlərindən istifadə olunması. İşlər haqqında bloklar şəklində dü-

şünmələr. Vaxtın səmərəli menecmenti üzrə təkliflərin verilməsi. 

Vaxt menecmentini düzgün mənimsənilməsi. Tapşırıqların priorite-

tinə uyğun planlaşdırılması. Tapşırıqların və özünü təşkiletmənin 

menecmenti - vaxt menecmentinin tərkib hissəsi kimi. Tapşırıqların 

planlaşdırılmasında tələbə özünəməxsus öyrənmə metodu. Yeni 

informasiyaların mənimsəmə qabiliyyəti. “Özünütəşkiletmə” qabi-

liyyətinin səviyyəsi. Sərbəst işin düzgün və adekvat təşkili. Tədqi-

qatçının  intellektual və emosinal-iradə keyfiyyətləri. Özünü təşkil-

etmənin əsas məqsədləri.  

12. 01.12.2022 

Mövzu 12. Ədəbiyyat mənbələri və növləri.  

Ədəbiyyatların seçilməsi və ədəbiyyatlarla işləmə   
Elmi ədəbiyyatların axtarışı. Əldə olunmuş məlumatların analizi 

və yazılması. Müasir EHM texnikasının tətbiqi ilə ədəbiyyatların 

axtarışı.  Elmi ədəbiyyatların növləri. Vacib məlumatların seçilmə-

si və təsviri. Kitabxana və digər elmi təşkilatların rolunun öyrənil-

məsi. Funksiyası və işləmə prinsipinə görə kitabxanaların bölgüsü. 

Kitabxanaların texniki təchizat və məlumat daşıyıcıları bazarına 

görə imkanları. Sorğu biblioqrafik xidmətlər. Xüsusi ədəbiyyatlar. 

Ədəbiyyatların axtarılması. Beynəlxalq standart İSO 690-87. Ki-

tabxana kataloqları. Ədəbiyyatların şifrələnməsi. Kitabxanalararası 

mübadilə. Sifarişlənən ədəbiyyat. Konkret ədəbiyyat axtarışı.  Ki-

tabxanalarda məqalə və diplom işlərinin effektiv axtarılması və  

xüsusi portallar. Verilənlər bankı. Resurslardan lisenziyalar əsasın-

da istifadə edilməsi. Nəşriyyatların rəqəmsal fəaliyyətə keçmələri. 

İnformasiya axtarış strategiyası. Dünya üzrə ədəbiyyat mənbələri-

nin şəbəkələşməsi. Elektron yollarla aparılan dialoqlar və diskusi-

yalar. İnternetdə 3 axtarış strategiyasının tətbiqi: şablon, semantik 

və selektiv metodlar. Ekspert səviyyəsində axtarış. Axtarışın kon-

kretləşdirilməsi və strukturlaşdırılması. Ədəbiyyat mənbələri. Bib-

lioqrafik mənbələr. Xronoloji ardıcıllıqda düzülmüş ədəbiyyatlar. 

Tədqiqat işlərinin hesabatları, layihə sənədləri, ixtiraçılıq şəhadət-

naməsi, patentlər, standart və normativlər, buraxılan əmtəə. Siste-

matik kataloqlarda kartlar. Elektron kataloqlar və onun tərkib his-

sələri.Ədəbiyyatın növləri: elmi, tədris, sorğu və məlumat nəşrləri. 

Elmi ədəbiyyatın növləri. Monoqrafiya. Dissertasiyanın avtorefe-

ratı. Elmi işlərin məcmuəsi. Elmi konfrans materialları. Elmi-po-

pulyar nəşr. Elmi tədqiqat prosesində biliklərin əldə edilməsi.Təd-

ris üçün nəzərdə tutulan nəşrlər. Lüğət və ensikloediyalar. Dövri 

nəşrlər: jurnalları, qəzet və bülletenlər. Ədəbiyyatın seçilməsi. 

Ədəbiyyatların dəyərləndirilməsi. Əldə olunan ədəbiyyat mənbələ-

rinin qiymətləndirilməsi. Ədəbiyyatla işləmə. Ədəbiyyatlarla iş in-

tensivliyi. Elmi işə sərf olunan ümumi vaxt. “İkinci dərəcəli mən-

bədən orijinala” prinsipi. “Qarışıq” prinsip. Orijinal mənbədən mü-

taliə. Seçilən mövzunun aktuallığı haqqında qərarın verilməsi. 

Elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsində ədəbiyyatların 

kataloqlaşdırılması və seçilən məlumatların sistemləşdirilməsi. .  
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Mövzu 13. Tədqiqat materiallarının oxunması, 

 mənimsənilməsi və ümumiləşdirilməsi   
Müasir dövrdə texniki yeniliklərin insanların həyatına daxil olma-

sı.  Mobil telefonla xəbər mübadiləsi. İnformasiya daşıyıcıları. 

Təhsil oxuma kompetensiyası və onun artırılması. Oxuma texni-

kası. Mütaliə zamanı uğur qazanma. Metod əsasında kitabın (mət-

nin) effektiv, aktiv və başa düşərək oxunulması. Elmi kitabın 

oxunması zamanı ardıcıl yerinə yetirilən əməliyyatlar. Kitabın 

strukturu haqqında ilkin təsəvvür. Kitabın fəsilləri və bölmələri. 

Nəticə və xülasə. İkinci addım - oxucu tərəfindən kitabın bölmələ-

rinin mövzularına suallar qoyulması. Əsas iş mətninin öyrənilməsi. 

Hər bir fəsil və bölmənin oxunmasından sonra onun haqda düşü-

nülməsi. Oxunulan fəsillər üçün yazılı şəkildə qısa təsvir verilmə-
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si. Oxucu tərəfindən mətnin vacib hissələrinin göz önündə canlan-

dırılması. Sürətli oxuma. Böyük həcmdə materialın oxunması. Sa-

də strategiyanın tətbiqi. Oxuma sürəti və onun mətnin növündən 

asılılığı. Mətnin dənlənməsi – onun müəyyən suala əsasən oxun-

masıdır. Dənləmə zamanı müəllifin ideya, fikir və arqumentlərinin 

toxunulmazlığı. Mətnin başa düşülməsi və başa düşünənin şəxsi 

biliyə inteqrasiya olunması. Əldə olunan biliyin işin gələcək pillə-

sində istifadəsi. Yaddaşın möhkəmləndirilməsi. Oxunulan infor-

masiyanın mənimsənilməsi. Mühazirələrdən əldə olunan biliklər 

və onların yaddaşda saxlanılması. Kənar yaddaş qurğularının kö-

məyi. Oxunulan mətnlərin qısa xülasəsinin qeyd edilməsi. Oxuma 

texnikası materialların toplanmasına aid şəxsi iş metodunun seçil-

məsi. Yazı materialları ilə müqayisədə kartların çevikliyi. Kart se-

çilməsi və informasiya həcmi. Vurtual kart sisteminin yaradılması. 

Kompyüterdə faylların və qovluqların yaradılması. Mətnin ümumi-

ləşdirilməsi. Ümumiləşdirmənin metodları: 1) mətnin dənlənməsi, 

2) kənar qeydlərin formulə edilməsi, 3) vurğulanma. Metodların 

seçilməsi. Elmi ədəbiyyatın oxunmasında kənar qeydlərin formulə 

edilməsi. Tələbə və ya tədqiqatçı mənin dənlənməsində əldə olu-

nan biliyin ümumiləşdirilməsi.    

2009 

Tapşırıq: elmi tədqiqat-

larda gəlinən nəticələrin 

əhəmiyyətinin qiymət-
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Mövzu 14. Əlyazmanın hazırlanması  
Elmi işlərin yazılmasına formal tələblər. Əlyazma tədqiqatçının el-

mi iş prosesində hazırladığı qeydlər, ideya eskizləri və konspektləri 

bazasında müəyyən məntiqə əsasən tərtib etdiyi mətndir. Rəqəmsal 

şəkildə tərtib olunan əlyazmalar. Yazma metodikası və problemlərin 

(mətnin qısaldılması, yenidən yazılması və s.) aradan qaldırılması. 

Dəqiq yazma. Strukturun işlənməsi. Elmi işin tərtib olunmasında 

müəllifin əsas fikri. Elmi işin strukturu - onun hissələri arasındakı 

məntiqi müəyyənləşdirir. Elmi işin formal təşkilediciləri. Elmi-təd-

qiqat işinin planlanması.  Elmi mənbələr. İşdəki əlavələr, onların 

formaları: mətn, qrafika, cədvəl və kart şəklində əlavələr. Əsas his-

sə ilə əlavədə olan məlumatlar arasında əlaqə  Elmi işin həcminin 

qiymətləndirilməsi. Beynəlxalq ölçü vahidlərinin mətndə qısal-

dılmış şəkildə göstərilməsi. İşin hissələrə bölünməsi. Fəsillərin və 

alt fəsillərin bölünməsi.  Səbəb-nəticə əlaqəsi. Məqsəd-vasitə əlaqə-

si. Hissə-tam əlaqəsi. Əvvəldəki-sondakı əlaqə. Elmi mövzunun 

aspektləri. İlkin formada hazırlanmış bölmə siyahısı. İşin məntiqi 

strukturunun tərtibində tədqiqat problemi. Məntiqi məcburi ardıcıl-

lıq tələb edən işlər.  Elmi işin strukturuna təsir edən amillər. Xətt 

boyunca düzülüş. Pillə quruluşu. İşin növü. İşin həcmi. Mündərica-

tın həcmi. Bölmə səviyyələri. Layihə işi. Kritik dəyərləndirmə.Elmi 

işin əsas hissəsinin tərtibi Giriş, mətn hissəsi və nəticə elmi işin 

məzmununu göstərən əsas təşkiledicilərdir. Problemin qabardılması 

və a mövzunun tədqiqat sərhəddinin müəyyən edilməsi. Elmi arqu-

mentlərə söykənən əsaslandırma. Işin bölmələrinin proporsiya ilə 

struktur bölgü. İşin son nəticələrinin oxunması. Yazma stilistikası. 

Xüsusi elmi dilin yaradılmasına ehtiyac. İdeal elmi dil. Yazılı elmi 

mətnlərdə yazıma stili və onun növləri.Polemik stilin istifadəsi. 

Yazma metodikası. Mətnin məntiqi və formal quruluşuna riayət 

edilməsi. Uzun və dolaşıq cümlələrdən qaçılması. Ümumi məlum 

olan biliklərin təkrarına yol verilməməsi. Terminologiyanın vahid-

liyinə riayət esilməsi. Çoxmənalı söz və ifadələrdən yan keçilməsi. 

Materialın ardıcıl təsvir edilməsi. Nəticələrin yazılışı zamanı onları 

sıralanması. Simvol, müqayisə və şəkillərin dəqiq və anlaşılan ol-

ması. İstifadə olunmuş sitat və biblioqrafik mənbələrin mətndə də-

qiq göstərilməsi.  Sitatların və mənbələrin göstərilməsi. Kənar mən-

bələrdən olan elmi nəticələrdən istifadə. İşdə plagiatın mövcudluğu.  

Sitat gətirməyə qoyulan tələblər. Sitatın mətninin dırnaq arasına 

alınması. Sitat gətirilən səhifənin alt hissəsində sitatın dəqiq mənbə-

yinin göstərilməsi. Sitat - müəllifin fikrini təhrif etmədən verilmə-

sidir. Dolayı yolla gətirilən sitatlar. Sitatda ayrılmış sözün şəxsi iza-

hatının verilməsi. İzahat mətninin mötərizəyə alınması. Hər sitatın 

mənbəyinin mətndə göstərilməsi və nömrələnməsi. Oxucunun səlis 
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oxuma tempindən ayırmaması. Xarici dildə olan sitatlar. Humanitar 

elmlərdə sitatların gətirilməsi və analizi. Texniki elmi işlərdə digər 

mənbələrdən olan informasiyalar və onların tərkibi. İnternet materi-

allarından sitatların gətirilməsi. İnternet mənbələrinin yoxlanması 

xüsusiyyətləri. Ciddi internet portalları.   

15. 22.12.2022 

Mövzu 15. Elmi işin nəticələrinin təqdimatı  
Elmi işlərin müdafiəsi zərurəti. Elmi işlərin təqdimatına yanaşmalar. 

Uğurlu təqdimatın incəlikləri. Prezentasiyanın əsas üsullarının təh-

sil prosesində tədris olunması. Prezentasiya texnikasına yiyələnil-

məsi. Elmi təd-birlərdə moderasiyanın vacibliyi. Müzakirələrdə mə-

lumatların mənimsə-nilməsi və ritorik üsullar. Hərtərəfli hazırlıq və 

sərbəst çıxışetmə qabiliyyəti. Kompakt çıxışın planlaşdırılması. Ri-

torika haqqında. Ritorikanın tarixi. Yunanıstan – ritorika nəzəriyyə-

si sahəsində ilkin sistematik işlərin vətənidir. Misir, Assuriya, Ba- 

bil və Hindistan. Şifahi nitqin mədəniləşməsi. Sofistlər. Ritorika - 

aqonal (yarışma) kommunikasiya kimi. İnandırma sənəti. Ritorika-

nın ilkin predmeti - cəmiyyəti maraqlandıran məsələlərin demokra-

tik diskusiyalarıdır. Çıxışların danışıq tərzinə görə bölgüsü: məhkə-

mə, məsləhət və tərif çıxışları. Hermenevtika - mətnləri aydınlaşdır-

maq sənəti kimi. Aristotel ritorikanın tərkib ünsürləri haqqında. Lo-

qos (sübutlar, arqumentlər sistemi), Etos ( natiqin xarakteri, onun 

çıxışının sosial duruma uyğunluğu), Pafos (ifadə olaunan predmet 

haqda publikanın emossiyaları). Ritorikanın Roma imperiyasında 

dərs kimi tədris olunması. Kvinitilian məktəbinin yaradılması.Kvin-

tilianda tədris olunan klassik ritorikanın mərhələləri. Maarifçilik 

dövründə ritorikanın idrakın inkişafına xidmət etməsi. XX əsrdə ri-

torikanın Avropada təkamülü. XVIII-XIX əsrlərdə Amerika ritori-

kasının amerika məktəblərinə təsiri. Ritorikanın ənənəvi tərkibi. Nə-

zəri, tətbiqi və tematik ritorika. Şifahi təqdimatlar, onlarla bağlı qo-

yulan tələblər. Şifahi prezentasiyanın elmi tədqiqat işinin nəticələri-

nə maraq oyatması. Şifahi prezentasiyanın amilləri: mətn, vizual  

köməkçi vasitələr və çıxış stili. Prezentasiya fazaları. Çıxış zamanı 

vaxt limitinə riayət olunması. Publikanın xüsusi bilik səviyyəsi. 

Təqdimat üçün köməkçi vasitələrdən istifadə. Şifahi prezentasiya-

nın elementləri. Başlıq. İşin strukturu. Giriş. Material və metodlar. 

Metodiki elmi işlər. Nəticə və müzakirə. Faktların təhlili və inter-

pretasiyalar. Elmi poster anlayışı və onun tərtibi. Posterdə elmi 

mövzunun qısa və aydın şəkildə yazılması. Konfrans və seminar 

yığıncaqlarında posterlər. Posterlərin tərtibində meyarlar. Məzmun. 

Elmi posterlərin hazırlanması zamanı mövzunun vacibliyi və aktu-

allığının göstərilməsi. Problemin qoyuluşu, məqsədlər, metodlar, 

nəticələr və xülasə. Tərtibatı. Posterin strukturlaşdırılması. Mətndə 

nömrələnmələr. Şriftin ölçüsü. Başlığın sual şəklində yazılması. Di-

zayn. Estetik təsir. Tərtibat rənqlərinin seçilməsi. Əsas obyekt və 

arxa plan tərtibatı. Çıxış zamanı davranış qaydaları. Çıxış zamanı 

məruzəçinin publikanın diqqətini cəlbetmə əlamətləri: xarici görü-

nüş, çıxışdan öncə danışıq. Texnikanın yoxlanılması. Sənədlər. 

Non-verbal siqnal. Məruzəçinin mimika və jestləri.   
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  CƏMİ:  30 saat  

 

№ 

 

SEMİNAR – məşğələlərinin adı 

 

 

saat 
 

Tarix 

 
Qeyd 

1. Cəmiyyətin elmi inkişafı və elmi-tədqiqat üsullarının quruluşu. Tədqi-

qatların elmi metodları və metodologiyaları 
2 s 23.09.22 

 

2. Mövzunun seçilməsi və elmi-tədqiqqat  işlərinin planlaşdırılması. Elmi-

tədqiqat işlərinin fazaları və elmi fəaliyyətin xüsusiyyətləri 
2 s 07.10.22 

 

3. Texniki və intellektual yaradıcılıq sahəsində hüquqi-normativ tənzimləmə 

fəaliyyəti. Tamamlanmış elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinin tətbiqi, 

müvafiq işlərin səmərəliliyi 
2 s. 21.10.22 

 

4. Elmi-tədqiqat mövzusunun seçilməsi və əsaslandırılması Elmi-tədqiqat 

işinin əsas ideyaları, məqsəd və vəzifələri 
2 s. 04.11.22 

 



5. Elmi-tədqiqat işləri üzrə planların hazırlanması, onların dəqiqləşdirilməsi 

və toplanmış materialların qiymətləndirilməsi İşlərin icrası üçün texniki 

bazanın  formalaşdırılması 

2 s 18.11.22 

 

6. Təhsil və elmi-tədqiqat proseslərinə təsir edən psixoloji amillər. Ədəbiy-

yat mənbələri və növləri. Ədəbiyyatların seçilməsi və ədəbiyyatlarla 

işləmə      
2 s. 02.12.22 

 

7. Tədqiqat materiallarının oxunması, mənimsənilməsi və ümumiləş-

dirilməsi.  Əlyazmanın hazırlanması 
2 s. 16.12.22 

 

8.
 

Elmi işlərin nəticələrinin tədqimatı 1 s. 17.12.22  

                        CƏMİ:   15 saat    

ÜMUMİ CƏM:     mühazirə 30 saat  + seminar 15  saat   
 

Fənn müəllimi:                                        prof.  M.S.Bağırov 

 
   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


