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1. S.Q.Həsənli “Psixologiya”, Naxçıvan 2013 

2. S.İ.Seyidov və M.Ə.Həmzəyev. “Psixologiya”. Bakı, 2007 

3. Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə. “Psixologiya”. Bakı, 2006 

4. Kəmalə Salamova “Ümumi psixologiya”, Sumqayıt 2016 

5. R.Əliyev “Psixologiya”, Bakı 2003 

6. M.V.Vəliyev, A.M.Mustafayev “İnkişaf və yaş psixologiyası”, Bakı 2016 

7. Ə.Ə.Qədirov. “Yaş psixologiyası”. Bakı 2003 

8. D.Cüceloğlu, “İnsan və davranışı”. İstanbul 2007 

9. R.Əliyev. “Psixologiya tarixi”, Bakı, 2006 

10. M.Ə.Həmzəyev, S.F.Əmiraslanova. “Ünsiyyətin psixologiyası”. Bakı 2007 

11. Mühazirə mətnləri 

 

İstifadə ediləcək 

web səhifələr 

1. https://www.repk.az/uploads/books/37.pdf  

2. http://elibrary.bsu.edu.az/files/books_rax/N_38.pdf  

3. https://www.kitabyurdu.org/kitab/psixologiya/152-psixologiya.html  

4. https://azkurs.org/derslik-prof-si-seyidov-ve-prof-me-hemzeyevin-

elmi-redaktorlug.html  

5. https://asantelim.files.wordpress.com/2018/05/c3bcnsiyyc999t-

psixologiyasc4b1.pdf 

6.  https://e.nu.telebe.edu.az/ 

 

Fənnin xülasəsi 

Psixologiya insan, qismən də heyvan davranışlarını və bu davranışların arxasında 

duran səbəbləri öyrənən bir elm sahəsidir. Bu termin iki yunan sözündən -“psyuxe”- ruh, 

“loqos”- elm sözlərindən əmələ gəlmişdir və “Ruh haqqında elm” deməkdir. Həmçinin 

psixologiya psixi proseslər, psixi hallar və xassələrlə bağlı konkret məsələləri öyrənir. 

Ümumi psixologiya birinci  növbədə insanın şəxsiyyəti, fəaliyyəti, ünsiyyəti, idrak 

prosesləri ilə münasibətlər sistemi və iradi fəaliyyətinin araşdırılmasına diqqət yetirir, 

onları həm nəzəri, həm də eksperimental planda öyrənir. Psixologiya psixi hadisələr 

haqqında hamı üçün eyni dərəcədə maraq doğuran ümumiləşmiş bilikləri özündə əks 

etdirir. Həmin biliklərlə tanış olmaqla hər bir insan psixologiyanın ümumi sirlərinə 

yiyələnə bilər. Psixologiya digər elm sahələrinə nisbətən yeni bir elmdir.  Bu elm XIX 

https://www.repk.az/uploads/books/37.pdf
http://elibrary.bsu.edu.az/files/books_rax/N_38.pdf
https://www.kitabyurdu.org/kitab/psixologiya/152-psixologiya.html
https://azkurs.org/derslik-prof-si-seyidov-ve-prof-me-hemzeyevin-elmi-redaktorlug.html
https://azkurs.org/derslik-prof-si-seyidov-ve-prof-me-hemzeyevin-elmi-redaktorlug.html
https://asantelim.files.wordpress.com/2018/05/c3bcnsiyyc999t-psixologiyasc4b1.pdf
https://asantelim.files.wordpress.com/2018/05/c3bcnsiyyc999t-psixologiyasc4b1.pdf
https://e.nu.telebe.edu.az/


 
 

əsrin ortalarınadək fəlsəfənin ilahiyyat bölməsində inkişaf etmişdir. 1879-cu ildə 

Almaniyanın  Leypsiq şəhərində Vilhelm Vundtun ilk eksperimental psixologiya 

laboratoriyasını yaratması ilə psixologiya müstəqil bir elm sahəsinə çevrilmişdir. 

 

Fənnin 

məqsədləri 

    İnsanın cəmiyyətdə şəxsiyyət kimi formalaşması onun bilavasitə ictimai münasibətlər 

sisteminə daxil olması ilə əlaqədardır. Belə fəaliyyət və ünsiyyət prosesində insan ilk 

növbədə özünü dərk etməli, özünün fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərinə bələd olmalı, daha 

sonra isə uğurlu sosial inteqrasiya üçün digər insanları tanımalı, münasibətləri məhz bu 

zəmində qurmağı bacarmalıdır. Bunun üçün isə psixologiya elminin əldə etdiyi 

məlumatlardan istifadə edərək uğurlu nəticələr əldə etmək olar. Buna görə də ali 

məktəblərdə təhsil alan tələbələrin psixologiya fənni haqqında biliklərə lazımi səviyyədə 

yiyələnmələrini təmin etmək çox önəmli vəzifələrdən biridir. Məhz buna görə də 

tələbələrə psixologiyanın predmeti, vəzifələri, idrak prosesləri, psixi hallar, psixi 

xüsusiyyətlər, şəxsiyyətin psixoloji xüsusiyyətləri, ünsiyyət, fəaliyyət, yaş dövrlərinin 

inkişaf xüsusiyyətləri, temperament tipləri, xarakter, iradə, tərbiyə və təlim 

psixologiyasının ümumi məsələləri və s. bu kimi mövzular tədris olunacaqdır. 

Öyrənmə 

nəticələri 

1. Tələbələrə psixologiyanın predmeti, vəzifəsi, əhəmiyyəti, psixikanın ümumi 

qanunauyğunluqları, psixi proses, psixi hal, psixi xüsusiyyətlər və s. barədə informasiya 

verərək onları ümumi psixoloji biliklərlə silahlandırmaq; 

2. Nəzəri-psixoloji bilikləri praktikaya tətbiq etmək bacarığı formalaşdırmaq; 

3. Səmərəli ünsiyyət üçün insanların fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərinə dərindən bələd 

olmağı öyrətmək 

6. Şəxsiyyətlərarası münasibətlərin düzgün qurulmasında psixoloji biliklərdən istifadə 

etmək 

7. Fəaliyyət prosesində psixologiyanın əldə etdiyi məlumatlardan istifadə edərək səmərəli 

nəticələr əldə etmək 

 

Tədris metodları 

Mühazirə Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar verilir. 

Qrup müzakirəsi 
Tələbələrə fərdi mövzuda təqdimatlar verilir və 
müzakirəsi aparılır. 

Təcrübi məşğələ 
Yeni mövzu əyani vəsaitlərin (PPT və video fayllar) 

nümayişi ilə izah edilir. 

Simulyasiya  
Aralıq və yekun imtahan zamanı tələbələrin 

mənimsənilmə səviyyəsi yoxlanılır və təhlil edilir 

Layihə 
Tələbələrə dərsə aid fərdi işlər verilir və simulyasiya 
proqramlarından istifadə edilərək nəticələr qeyd edilir 

Digər 

Tədris prosesində fərdiləşdirilmiş ( oyunlar üçün 

materiallar, testlər) və vizual (slaydlar, sxemlər, qrafiklər, 

şəkillər, sənəd nümunələri) materiallar kimi təlim 

metodlarından istifadə edilir 

Qiymətləndirmə 

Mövzunun mənimsənilməsi Faiz nisbəti (%) və ya bal 

Balların maksimum miqdarı 100 bal 

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%) 

Qiymətləndirmə 

metodları 

Tapşırıqlar: Tapşırıq olaraq tələbələrə aşağıda qeyd olunmuş sərbəst mövzular verilir və 

semestr ərzində qiymətləndirilir. 

Sərbəst iş mövzuları: Kitabların oxunması və psixoloji təhlili 

Təqdimat: Slayd formasında hazırlanan 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 im-

tahanda 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 

nəticəsinin ləğv olunmağı ehtimalı daxil olmaqla cəzalandırılacaqdır. 

Təqdimatların / layihə sənədlərinin mövzuları fənni tədris edən müəllim tərəfindən əvvəl-

cədən müəyyənləşdiriləcəkdir. Müəllim ilə əvvəlcədən razılaşdırıldığı təqdirdə digər 

tələbələrlə əməkdaşlığa icazə verilə bilər. 

Tematik plan 

Mühazirə 

Həftə Tarix  Mövzular  Dərslik / Tapşırıq / Ədəbiyyat 

1 20.09.2022 

 

Mövzu 1. Psixologiya elminin obyekti, 

predmeti və vəzifələri. Psixologiyanın 

elmlər sistemində yeri və sahələri 

 

1. Psixologiyanın bir elm kimi 

yaranması, obyekti və predmeti. 

2. Davranış və onun növləri 

3. Psixi hadisələr və növləri 

4. Psixologiyanın başqa elmlərlə 

əlaqəsi və sahələri 

 

1. S.Q.Həsənli “Psixologiya”, 

Naxçıvan 2013 (Səh.3-19) 

2. Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə 

“Psixologiya”, Bakı 2006 

(Səh.7-19) 

3. S.İ.Seyidov, M.Ə.Həmzəyev 

“Psixologiya”, Bakı 2007 (5-21) 

4. D.Cüceloğlu, “İnsan və 

davranışı”. İstanbul 2007 

(səh.34-40) 

5. https://e.nu.telebe.edu.az/ 
 

2 
20.09.2022 

 

Mövzu 2.  

 Əsas psixoloji nəzəriyyələr və onların 

psixologiyanın inkişafına təsiri 

1. Nevrobioloji nəzəriyyə, 

strukturalizm nəzəriyyəsi, 

davranışsal nəzəriyyə  

2. psixoanalitik nəzəriyyə, 

funksionalizm nəzəriyyəsi 

3. Gestalt nəzəriyyəsi, koqnitiv 

nəzəriyyə, humanistik nəzəriyyə. 

  

1. S.Q.Həsənli “Psixologiya”, 

Naxçıvan 2013 (Səh.19-34) 

2. Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə 

“Psixologiya”, Bakı 2006 

(səh.67-72) 

3. D.Cüceloğlu, “İnsan və 

davranışı”. İstanbul 2007 

(səh.26-34) 

4. https://e.nu.telebe.edu.a

z/ 
 

https://e.nu.telebe.edu.az/
https://e.nu.telebe.edu.az/
https://e.nu.telebe.edu.az/


 
 

3 
27.09.2022 

 

 

Mövzu 3. Psixologiyanın tədqiqat 

metodları 

1. Psixologiyanın tədqiqat 

metodlarının ümumi 

xarakteristikası və təsnifatı. 

2. Psixologiyanın əsas araşdırma 

metodları 

3. Psixologiyanın köməkçi tədqiqat 

metodları 

 

1. S.Q.Həsənli “Psixologiya”, 

Naxçıvan 2013 (Səh.35-44) 

2. Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə 

“Psixologiya”, Bakı 2006 

(səh.102-118) 

3. S.İ.Seyidov, M.Ə.Həmzəyev 

“Psixologiya”, Bakı 2007 

(səh.47-56) 

4. D.Cüceloğlu, “İnsan və 

davranışı”. İstanbul 2007 

(səh.40-46) 

5. https://e.nu.telebe.edu.a

z/ 
 

4 
04.10.2022 

 

 

Mövzu 4. İnsan psixologiyasının 

nevrobioloji təməli 

1. Sinir sistemi və onun quruluşu.  

2. Neyron və funksiyaları. 

3. Beyin yarımkürələri: Sağ və sol 

beyin yarımkürələri. 

 

 

 

 

1. S.Q.Həsənli “Psixologiya”, 

Naxçıvan 2013 (45-64) 

2. D.Cüceloğlu, “İnsan və 

davranışı”. İstanbul 2007 

(səh.54-86) 

 

5 
11.10.2022 

 

 

 Mövzu 5. Şəxsiyyətin psixoloji 

xarakteristikası 

1. Fərd, fərdiyyət, şəxs və şəxsiyyət 

anlayışları və onların mahiyyəti. 

2. İnsanın şəxsiyyət kimi 

formalaşmasına təsir edən amillər 

3. İnsanın mənlik şüuru və “mən” 

obrazı. Real mən, ideal mən və 

sosial mən anlayışlarının 

mahiyyəti 

4. Özünüqiymətləndirmə və iddia 

səviyyəsi 

 

 

 

1. S.Q.Həsənli “Psixologiya”, 

Naxçıvan 2013 (Səh.65-77) 

2. Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə 

“Psixologiya”, Bakı 2006 

(128-140) 

3. S.İ.Seyidov, M.Ə.Həmzəyev 

“Psixologiya”, Bakı 2007 

(səh.136-185) 

4. D.Cüceloğlu, “İnsan və 

davranışı”. İstanbul 2007 

(403-430) 

https://e.nu.telebe.edu.az/ 

6 
18.10.2022 

 

 

Mövzu 6.  Fəaliyyət 

 

1. Fəaliyyət haqqında anlayış, insan 

fəaliyyətinin istiqamətini 

müəyyən edən amillər 

2. Fəaliyyətin mənimsənilməsi 

3. Fəaliyyətin əsas növləri 

 

 

 

 

 

1. S.Q.Həsənli “Psixologiya”, 

Naxçıvan, 2013 (Səh.78-89) 

2. Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə 

“Psixologiya”, Bakı, 2006 

(səh.138-152) 

3. S.İ.Seyidov, M.Ə.Həmzəyev 

“Psixologiya”, Bakı, 2007 

(səh.64-97) 

4. https://e.nu.telebe.edu.az/ 
 

 

https://e.nu.telebe.edu.az/
https://e.nu.telebe.edu.az/
https://e.nu.telebe.edu.az/
https://e.nu.telebe.edu.az/


 
 

7 
25.10.2022 

 

Mövzu 7.  Ünsiyyət 

1. Ünsiyyətin mahiyyəti və 

həyatımızdakı rolu 

2. Kommunikasiyanın tipləri 

3. Qeyri-verbal ünsiyyət vasitələri:  

simvollar, mimika, pantomimika, 

jestlər, səsin tembri, intonasiya. 

4. Ünsiyyətdə sosial persepsiya, 

kauzal atribusiya, oreol effekti və 

empatiya.   

 

1. S.Q.Həsənli “Psixologiya”, 

Naxçıvan 2013 (Səh.89-111) 

2. S.İ.Seyidov, M.Ə.Həmzəyev 

“Psixologiya”, Bakı 2007 (97-

130) 

3. Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə 

“Psixologiya”, Bakı 2006 (501-

515) 

4. https://e.nu.telebe.edu.az/ 
 

8 01.11.2022 

Mövzu 8. Duyğular. Qavrayış 

1. Duyğuların mahiyyəti və fizioloji 

əsası. 

2. Duyğuların növləri 

3. Duyğuların ümumi 

qanunauyğunluqları 

4. Qavrayışın mahiyyəti və əsas 

xüsusiyyətləri 

5. Qavrayışın əsas növləri 

6. Qavrayışda appersepsiya, illüziya, 

növləri və səbəbləri, hallüsinasiya 

və yaranma səbəbləri 

  
 

1. S.Q.Həsənli “Psixologiya”, 

Naxçıvan 2013 (Səh.134-154) 

2. S.İ.Seyidov və M.Ə.Həmzəyev. 

“Psixologiya”. Bakı, 2007 

(səh.252-279) 

3. Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə. 

“Psixologiya”. Bakı, 2006 

(səh.257-279) 

4. D.Cüceloğlu, “İnsan və 

davranışı”. İstanbul 2007 

(səh.99-136) 

https://e.nu.telebe.edu.az/ 

9 15.11.2022 

Mövzu 9. Diqqət. Hafizə 

 

1. Diqqət haqqında ümumi məlumat.  

2. Diqqətin əsas funksiyaları  

3. Diqqətin növləri və əsas 

xüsusiyyətləri 

4. Diqqətin pozulma halları 

5. Hafizənin mahiyyəti 

6. Hafizə prosesləri 

7. Hafizənin növləri və tipləri 

8. Hafizə pozuntuları 

 

 

1. S.Q.Həsənli “Psixologiya”, 

Naxçıvan, 2013 (Səh.123-

134) (155-164) 

2. Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə 

“Psixologiya”, Bakı, 2006 

(səh.279-300) (290-315) 

3. S.İ.Seyidov, M.Ə.Həmzəyev 

“Psixologiya”, Bakı, 2007 

(səh.239-252) (280-294) 

4. https://e.nu.telebe.edu.a

z/ 
 

10 22.11.2022 

Mövzu 10. Təfəkkür. Təxəyyül 

 

1. Təfəkkür nədir? Təfəkkürün 

xarakterik xüsusiyyətləri. 

2. Təfəkkürün əsas növləri 

3. Təfəkkürün formaları 

4. Düşüncənin fərdi xüsusiyyətləri 

5. Təxəyyülün mahiyyəti 

6. Təxəyyülün növləri 

7. Təxəyyül surətlərinin yaradılması 

prosesi 

 

 

 

1. S.Q.Həsənli “Psixologiya”, 

Naxçıvan,2013 (Səh.165-

175) (Səh.176-183) 

2. Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə 

“Psixologiya”, Bakı, 2006 

(səh.326-369) (369-381) 

3. S.İ.Seyidov, M.Ə.Həmzəyev 

“Psixologiya”, Bakı, 2007 

(294-335) 

4. https://e.nu.telebe.edu.az

/ 
 

https://e.nu.telebe.edu.az/
https://e.nu.telebe.edu.az/
https://e.nu.telebe.edu.az/
https://e.nu.telebe.edu.az/
https://e.nu.telebe.edu.az/
https://e.nu.telebe.edu.az/


 
 

11 29.11.2022 

Mövzu 11. Temperament tipləri. 

Xarakter 

1. Temperament nədir?  

2. Psixologiyada temperament 

haqqında geniş yayılmış 

nəzəriyyələr 

3. Temperament tipləri 

4. Xarakterin mahiyyəti 

5. Xarakterin təsnifatı 

 

 

1. S.Q.Həsənli “Psixologiya”, 

Naxçıvan, 2013 (Səh.204-

211) (Səh.212-219) 

2. Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə 

“Psixologiya”, Bakı, 2006 

(447-462) (465-478) 

3. S.İ.Seyidov, M.Ə.Həmzəyev 

“Psixologiya”, Bakı, 2007 

(367-378) (378-398) 

4. https://e.nu.telebe.edu.az

/ 
 

12 06.12.2022 

Mövzu 12. Hisslər, emosional hallar 

 

1. Hisslərin psixoloji mahiyyəti 

2. Hisslərin digər idrak proseslərinə 

təsirləri. 

3. Hisslərin fzioloji əsası. Hisslərin 

xarici ifadəsi 

4. Hisslərin funksiyaları və 

keçirilməsi formaları 

5. Ali hisslər və növləri 

1. S.Q.Həsənli “Psixologiya”, 

Naxçıvan, 2013 (Səh.185-

197) 

2. Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə 

“Psixologiya”, Bakı, 2006 

(səh.152-180) 

3. S.İ.Seyidov, M.Ə.Həmzəyev 

“Psixologiya”, Bakı, 2007 

(səh.335-357) 

4. https://e.nu.telebe.edu.az

/ 
 

 

13 13.12.2022  

Mövzu 13. İradə. Qabiliyyət 

1. İradənin psixoloji mahiyyəti 

2. İradənin funksiyaları 

3. İradi işin quruluşu və mərhələləri 

4. Qabiliyyətin mahiyyəti 

5. Qabiliyyətin quruluşu və növləri 

6. Qabiliyyətlərin kəmiyyət və 

keyfiyyət xarakteristikası 

7. Qabiliyyətlərin formalaşma 

vasitələri 

 

1. S.Q.Həsənli “Psixologiya”, 

Naxçıvan, 2013 (Səh.198-

203) (Səh.219-231) 

 

2. S.İ.Seyidov, M.Ə.Həmzəyev 

“Psixologiya”, Bakı, 2007 

(səh.357-367) (səh.398-419) 

 

3. https://e.nu.telebe.edu.az

/ 
 

14 20.12.2022 

Mövzu 14. Yaş psixologiyasının 

mövzusu, vəzifələri, əsas sahələri. 

Yaş dövrlərinin psixologiyası 

1. İnkişafın ümumi xarakteristikası. 

Yaş dövrlərinin qruplaşdırılması 

2. Çağalıq, körpəlik və 

məktəbəqədər yaş dövrlərinin 

inkişaf xüsusiyyətləri. 

3. Kiçik, orta və böyük 

məktəbəqədər yaş dövrləri 

4. Kiçik və böyük məktəbyaşı 

dövrünün inkişaf xüsusiyyətləri. 

5. Yeniyetməlik və gənclik yaş 

dövrlərinin inkişaf xüsusiyyətləri. 

 

 

1. S.Q.Həsənli “Psixologiya”, 

Naxçıvan, 2013 (Səh.237-

250) 

2. S.İ.Seyidov, M.Ə.Həmzəyev 

“Psixologiya”, Bakı,2007 

(səh.436-496) 

3. Ə.Ə.Qədirov. “Yaş 

psixologiyası”. Bakı 2003 

(93-116) 

 

https://e.nu.telebe.edu.az/
https://e.nu.telebe.edu.az/
https://e.nu.telebe.edu.az/
https://e.nu.telebe.edu.az/
https://e.nu.telebe.edu.az/
https://e.nu.telebe.edu.az/


 
 

15 
22.12.2022 

(Əlavə) 

Mövzu 15. Tərbiyə psixologiyasının 

ümumi məsələləri 

1. Tərbiyə işinin psixoloji 

mexanizmləri 

2. Şəxsiyyətin formalaşması tərbiyə 

psixologiyasının əsas problemi 

kimi 

3. Şəxsiyyətin özünütərbiyəsinin 

psixoloji əsasları 

4. Şagirdlərin əxlaq tərbiyəsinin 

psixoloji əsasları. “Çətin” uşaqlar 

və onlarla aparılan işin 

xüsusiyyətləri 

 

1. S.Q.Həsənli “Psixologiya”, 

Naxçıvan, 2013 (Səh.251-

265) 

2. S.İ.Seyidov, M.Ə.Həmzəyev 

“Psixologiya”, Bakı, 2007 

(səh.496-521) 

3. https://e.nu.telebe.edu.az

/ 
 

  
Cəmi: 30 saat  

 

Seminar 

№ Mövzuların adı Saat Tarix Qeyd 

1. Psixologiya elminin obyekti, predmeti və vəzifələri. 

Psixologiyanın elmlər sistemində yeri və sahələri. Əsas psixoloji 

nəzəriyyələr 

2 

20.09.2022  

2. Psixologiyanın tədqiqat metodları. İnsan psixologiyasının 

nevrobioloji təməli 

2 04.10.2022  

3. İnsanın fərd, şəxs və şəxsiyyət kimi inkişafı. Fəaliyyət. Ünsiyyət 2 18.10.2022  

4. Duyğular. Qavrayış. Diqqət. Hafizə 2 01.11.2022  

5. Təfəkkür. Təxəyyül. Temperament. Xarakter 2 15.11.2022  

6. Hisslər, emosional hallar. İradə. Qabiliyyət 2 29.11.2022  

7. Yaş psixologiyasının mövzusu, vəzifələri, əsas sahələri. Yaş 

dövrlərinin psixologiyası 

2 13.12.2022  

8 Tərbiyə psixologiyasının ümumi məsələləri 1 27.12.2022  

 Cəmi: 15 saat   

                                                   Fənn müəllimi:                      T.İ.Əliyeva                             

 

 

https://e.nu.telebe.edu.az/
https://e.nu.telebe.edu.az/

