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Анотація 

Вивчено очищення феноловмісних вод зворотноосмотичною мембраною ESPA-1. З метою покра-

щення затримування фенолу зворотним осмосом досліджено: вплив на процес рН фенольних розчинів, 

переведення фенолу в фенолят заліза, утворення на мембранній поверхні динамічної мембрани з гідроксо-

сполук заліза й окиснення фенолу в присутності реагенту Фентона. Показано, що інтегрування зворотно-

осмотичного очищення фенолу з його фентонівським окисненням проявляє найкращі результати, дозволя-

ючи видаляти фенол в такий спосіб практично повністю. 

Abstract 

Purification of phenolic waters with a reverse osmosis membrane ESPA-1 was carried out. In order to im-

prove the retention of phenol by reverse osmosis, the following were investigated: influence on the process pH of 

phenolic solutions, conversion of phenol into iron phenolate, the formation on the membrane surface of a dynamic 

membrane made of iron hydroxocompounds and oxidation of phenol in the presence of Fenton's reagent. It is 

shown that the integration of reverse osmosis purification of phenol with its Fenton oxidation showed the best 

results, allowing to remove phenol in this way practically completely. 

Ключові слова: феноловмісні води, зворотний осмос, окиснення фенолу, реагент Фентона, інтегра-

льні мембранні процеси. 

Keywords: phenolic waters, reverse osmosis, oxidation of phenol, Fenton's reagent, integral membrane pro-

cesses. 

 

Вступ. Фенол присутній як у поверхневих, так 

і в підземних водах, де утворюється в процесах ме-

таболізму водних організмів і при біохімічній тран-

сформації органічних речовин. У незабруднених 

або мало забруднених річкових водах вміст фенолів 

зазвичай не перевищує 20 мкг/дм3. Проте фенол ‒ 

один з найпоширенішіх забруднень, які надходять 

у поверхневі води у складі стічних вод багатьох га-

лузей промисловості, де його вміст може переви-

щувати 10−20 г/дм3 [1]. Скидання фенольних вод до 
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водойм різко погіршує їх загальний санітарний 

стан, впливаючи на живі організми не тільки своєю 

токсичністю, але й значною зміною режиму біоген-

них елементів і розчинених газів. Процес самоочи-

щення водойм від фенолу протікає відносно пові-

льно, і його сліди можуть переноситися течією рі-

чок на великі відстані, тоді як за ступенем впливу 

на організм людини фенол належить до високоне-

безпечних речовин [2], тому до скидання фенолов-

місні стоки повинні піддаватися ретельному очи-

щенню. Директива Європейського Союзу № 

80/778/ЄС рекомендує вміст фенолу в стічних во-

дах на рівні ≤ 1 мг/дм3 [3]. 

Методи очищення води від розчиненого фе-

нолу поділяють на деструктивні, при використанні 

яких фенол в результаті фізичного або хімічного 

впливу перетворюється на менш токсичні речо-

вини, або на такі, що легко виділяються, та регене-

раційні; до основних деструктивних методів відно-

сяться окиснювальні методи та гідроліз; вони засто-

совуються у разі неможливості або економічної 

недоцільності вилучення домішок із стічних вод. 

При використанні регенераційних методів фе-

нол зі стоків виділяється без руйнування його моле-

кули та може бути повернений у процес виробниц-

тва основного продукту або перероблений на альте-

рнативні продукти. До цих методів належать 

адсорбція, біологічне очищення, іонний обмін, рек-

тифікація, екстракція та переведення фенолу в ма-

лорозчинні сполуки [4]. 

У 80-х роках минулого століття почались дос-

лідження щодо застосування для очищення водних 

розчинів від фенолу зворотного осмосу. Ряд дослі-

дників повідомили про зворотноосмотичне затри-

мування фенолу на 90–99 % [5, 6]. Проте вивчення 

конверсії пермеату при використанні мембрани AG 

2514 TF показали, що якщо при ступені відбору, що 

дорівнювала 25 %, очищення від фенолу становило 

75 %, то за рахунок концентраційної поляризації 

при ступені відбору 75 % він знизився до 37 % [7]. 

Автори роботи [8] на прикладі тонкошарових ком-

позитних мембран SEPA-MS05 (поліамід; Osmonics 

Inc), DESAL-3B (поліефір-сульфон; Desalination 

Systems Inc.) і HR98PP (поліамід; Dow/Filmtec) по-

казали, що, хоч баромембранні процеси успішно за-

тримують солі, вони часто демонструють низьку за-

тримувальну здатність по відношенню до фенолу; 

це вони пояснили гарною розчинністю фенолу у 

воді та його здатністю до утворення водневих зв'я-

зків, що сприяє сорбції фенолу мембранами та тра-

нспортуванню через них. 

Розвитком використання зворотноосмотич-

ного очищення вод від фенолу стала розробка гіб-

ридних процесів, які поєднують баромембранні 

процеси з адсорбційними. Наприклад, авторам ро-

боти [9] вдалось з використанням попередньої об-

робки фенольних вод гранульованим активованим 

вугіллям досягти концентрації фенолу в пермеаті 

зворотного осмосу < 0,25 мг/дм3. 

Мета досліджень ‒ аналіз ефективності низки 

інтегрованих зі зворотним осмосом процесів для 

очищення феноловмісних вод. 

Методи та об`єкти дослідження. Визначення 

ефективності очищення фенольних розчинів зворо-

тним осмосом проводили фільтруванням в комірці 

фронтального типу. В експериментах була викори-

стана композитна низьконапірна мембрана 

HYDRANAUTICS марки ESPA-1 (поліамід; Co 

Nitto Denko, США). Транспортні характеристики 

мембрани розраховували за відомими рівнян-

нями [10]. 

Визначення вмісту фенолу в вихідній і очище-

ній воді здійснювали методом ультрафіолетової 

спектроскопії в діапазоні 240–294 см-1 на спектро-

фотометрі Shimadzu UV-2450.  

Обговорення результатів досліджень. Під 

час зворотноосмотичної обробки феноловмісного 

водного розчину ефективність затримування фе-

нолу мембраною (R) не перевищувала 20 % і під 

впливом поляризаційних явищ зі збільшенням кон-

версії пермеату (k) до 70 % поступово погіршува-

лась; надалі спостерігалось різке погіршення R, яка 

при k > 85 % мала негативні значення 

(рис. 1а, крива 1). Питома продуктивність (JW) мем-

брани знижувалась монотонно, зменшившись про-

тягом експерименту на 23 % (рис. 1а, крива 1/). 

У молекулі фенолу спостерігається наявність 

сильного взаємного впливу групи –ОН і ароматич-

ного ядра внаслідок наявності р- -супряження, 

електронна густина біля атому кисню зменшується, 

він притягує до себе електрони від атому водню, 

група –ОН набуває кислотних властивостей і здат-

ність відщеплювати протон, тобто фенол – кислота 

з константою дисоціації 1,3 . 10-10: 

C6H5OH  C6H5O- + H+ [11]. 

Крім того, розділовий шар мембрани ESPA-1 

виконаний з ароматичного поліаміду. Оскільки кін-

цевими групами полімерного ланцюгу поліаміду є 

карбоксильні групи, слід очікувати, що в кислому 

середовищі за рахунок дисоціації амідних груп по-

верхня мембрани матиме позитивний заряд, тоді як 

з посиленням лужної реакції середовища відбува-

тимется зміна її заряду на негативний за рахунок 

дисоціації карбоксильних груп. 

Як було встановлено, ізоелектрична точка 

мембрани ESPA-1 відповідає значенню рН 5,72, 

тобто при рН > 5,72 мембрана заряджена негати-

вно, і абсолютна величина цього заряду зростає зі 

зростанням рН [12]. З цієї точки зору можливим 

шляхом покращення затримування фенолу мембра-

ною ESPA-1 мало б бути підвищення рНвих., проте 

якщо при рН ~ 6 і спостерігалось підвищення R, то 

не більше, ніж до 18 % при рН = 9 (рис. 1б). 

Фільтруванням фенолу у вигляді феноляту за-

ліза (доза FeCl3 у три рази перевищувала стехіоме-

тричну) за рахунок збільшення розміру молекули 

вдалось при k = 40 % досягнути видалення 50,3 % 

фенолу, але надалі спостерігалось різке зниження R 

аж до негативних значень (рис. 1в, крива 3) − у зв'я-

зку з накопиченням фенолу в ретентаті відбулось 

розкладання феноляту заліза з вивільненням іонів 

Fe3+. Питома продуктивність мембрани зазнала зна-

чного зниження за рахунок відкладення на її повер-

хні гідроксосполук заліза (рис. 1в, крива 3/). 
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Рис. 1. Залежність R мембрани ESPA-1 (1–4) і її JW (1/–4/):  

а) від конверсії пермеату при вихідному рН (рНвих.) = 6,2 (1, 1 /); б) від рНвих. (2, 2/);  

в) від k при додаванні потрійної кількості порівняно зі стехіометричною FeCl3, рНвих. = 6,2 (3, 3/ ); 

 ґ) від k в присутності 100 мг/дм3 мембраноутворюючої добавки, 

 рНвих. = 3,3 (4, 4/). Вміст фенолу 1 000 мг/дм3, ΔР = 2,0 МПа 

 

Враховуючі досвід використання динамічних 

мембран, утворених з гідроксосполук заліза [13], 

були проведені досліди з затримування ними фе-

нолу (рис. 1ґ). Перша доза пермеату містила ще зна-

чну кількість фенолу (R = = 21,6 %). Надали за ра-

хунок утворення динамічної мембрани затриму-

вання фенолу покращувалось, і в межах k = 30–60% 

досягало значень ˃ 50 %, надалі значно знижую-

чись. Таким чином, затримування фенолу з утво-

ренням динамічної мембрани сприяло тільки біль-

ший стабільності процесу – R не сягала негативних 

значень, але не дозволило досягти кращого резуль-

тату, ніж при використанні утворення феноляту за-

ліза. 

Найкращі результати з видалення фенолу були 

отримані при використанні реагенту Фентона Fe2+ – 

H2O2 – одного одним з самих сильних окиснювачів 

за рахунок дії утворюваних вільних радикалів, й од-

ночасно найбільш екологічно чистим. 

Ефективність обробки при здійсненні процесу 

Фентона залежить у першу чергу від рН реакцій-

ного середовища та кількості Fe2+ і H2O2 [14]. При 

цьому очищення від органічних сполук забезпечу-

ється хімічною окиснювально-відновлювальною 

деструкцією в гомогенних умовах і коагуляцією – 

за окиснення відповідальні `•OH-радикали, тоді як 

коагуляція здійснюється за рахунок утворення гід-

роксосполук заліза.  

Залежність досліджуваного процесу від рН де-

монструє рис. 2, з якого випливає, що підвищення 

рН від 3,8 до 6,2 дозволило збільшити затримува-

льну здатність мембрани від ~ 27 до 55 % (рис. 2а, 

криві 1–3), чому сприяло додаткове очищення коа-

гулюванням гідроксосполуками заліза, що утворю-

ються в лужному середовищі. Зниження значень R 

при подальшому підвищенні рН до 7,0 (рис. 2а, 

крива 4) викликано, очевидно, тим, що в таких умо-

вах більша частина іонів Fe2+ окиснюється до іонів 

Fe3+, які мають значно менший вплив на диспропо-

рционування Н2О2. 

Питома продуктивність в процесі фільтру-

вання знижувалась в усіх випадках, причому це 

зниження було тим більш вираженим, чим вище 

був показник рН реакційного середовища (рис. 2б). 

Результати дослідження ефективності вида-

лення фенолу від кількості введеного до реакційної 

суміші пероксиду водню при рН 6,2 наведені на 

рис. 3. Вони показують, що з введенням до феноль-

ного розчину реагенту Фентона вже при співвідно-

шенні Н2О2 : фенол = 2 (рис. 3, крива 2) затриму-

вання фенолу порівняно з фенольним розчином без 

добавок пероксиду водню (рис. 3, крива 1) підви-

щувалось від 42,8 до 53,9 % і практично не зміню-

валось при збільшенні цього співвідношення до 

Н2О2 : фенол = 4 (рис. 3, крива 3), але при Н2О2 : 

: фенол = 8 (рис. 3, крива 4) R дорівнювала 63,8 %, 

при Н2О2 : фенол = 16 (рис. 3, крива 5) 93,3 %, і, на-

решті, при Н2О2 : фенол = 32 і більше (рис. 3, криві 

6) мембрана затримувала фенол практично повні-

стю. Збільшення співвідношення Н2О2: фенол до 

56, 64 і 96 не привело до підвищення ефективності 

процесу (рис. 3, криві 7–9). 
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Рис. 2. Залежність затримувальної здатності мембрани ESPA–1 за фенолом (1–4) (а) і її питомої про-

дуктивності (1/–4/) (б) від конверсії пермеату при вихідному вмісті фенолу 1000 мг/дм3; співвідношення 

Н2О2 : фенол = 2, кількість введеного Fe2+ 0,11 ммоль/дм3 при рН реакційного середовища  

1, 1/ – 3,8; 2, 2/ – 5,0; 3, 3/ – 6,2; 4, 4/ –7,0; ΔР = 2,0 МПа 

 

У всіх випадках відбувалось зниження питомої 

продуктивності мембрани (рис. 3б), а відмінності в 

зниженні JW могли бути викликані різницею в кіль-

кості утворених гідроксосполук заліза та розмірами 

їх частинок [13]. 

Зміни, що відбулись, добре демонструють УФ-

спектри (рис. 4): 1 – у розчині фенол без добавок; 

крім піку фенолу спостерігається «горбик» проду-

кту його окиснення; 2 – під час дії окиснику з Н2О2 

: фенол = 2 пік фенолу значно зменшився, що ще 

помітніше на спектрі 3 (Н2О2: фенол = 4); 4 – фенол 

практично весь окиснився, пик фенолу практично 

зник; 5 – зменшилась кількість ароматичних проду-

ктів окиснення фенолу; 6 – ароматичні продукти 

практично відсутні. 

 
Рис. 3. Вплив співвідношення Н2О2:фенол (а) на затримування фенолу мембраною ESPA-1 (1–9) і (б) на її 

питому продуктивність (1/–9/) при вихідному вмісті фенолу 1 000 мг/дм3, вмісті Fe2+ 0,11 ммоль/дм3 і 

рН 6,2; співвідношення Н2О2 : фенол: 1, 1/ – 0; 2, 2/ – 2; 3, 3/ – 4; 4, 4/ – 8; 5, 5/ – 16; 6, 6/ – 32; 7, 7/ – 56; 8, 

8/ – 64; 9, 9 – 96; ΔР = 2,0 МПа 

 

У більшості робіт, де розглядались процеси, 

пов'язані з окисненням фенолу, спостерігалось 

утворення коротколанцюгових карбонових кислот 

(малонової, малеїнової, оксалінової, оцтової й ін-

ших) як проміжних продуктів реакції окиснення 

фенолу до СО2 і Н2О [15, 16]. Утворені внаслідок 

застосування інтегрального процесу зворотний ос-

мос–окиснення за механізмом Фентона кислоти, як 

було показано в работах [15, 17], задовільно затри-

муються зворотноосмотичними мембранами і мо-

жуть бути використані як вторинні продукти. 

Висновки. Експериментальне порівняння ва-

ріантів інтегрального очищення водних розчинів 

від фенолу показало, що найкращий ефект може 

бути досягнутий поєднанням зворотного осмосу й 

окиснення за процесом Фентона. Його застосу-

вання при наявності в розчині 1 000 мг/дм3 фенолу 

в присутності 0,11 ммоль/дм3 іонів Fe2+, співвідно-

шенні Н2О2:фенол = 48 і рН 6,2 дозволило одержати 

практично повністю очищений пермеат до висо-

кого показника його конверсії. 
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Рис. 4. УФ-спектри фенолу та продуктів його окиснення під час інтегрального процесу 

зворотноосмотичного фільтрування з окисненням реагентом Фентона 
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Аннотация 

В статье проведено исследование по оценке географии заболеваемости населения урбанизированных 

территорий по городам Карагандинской области Республики Казахстан за десятилетний период с 2012 по 

2021 годы. Наибольшие значения наблюдались по заболеваниям органов дыхания, травмам и отравлениям, 

мочеполовой системы и болезням системы кровообращения. 

Abstract 

The article conducted a study to assess the geography of morbidity of the population of urbanized territories 

in the cities of the Karaganda region of the Republic of Kazakhstan for a ten-year period from 2012 to 2021. The 

highest values were observed for respiratory diseases, injuries and poisoning, genitourinary system and diseases 

of the circulatory system. 

Ключевые слова: города, Карагандинская область, медицинская география, заболеваемость, мони-

торинг, здоровье. 

Keywords: cities, Karaganda region, medical geography, morbidity, monitoring, health. 

 

Карагандинская область расположена в цен-

тральной части республики, площадь территории 

составляет 428 тыс. км², областным центром явля-

ется г. Караганда, плотность населения в среднем 

составляет по области на 1 км² территории 3,2 че-

ловека. В области 11 районов, 11городов, 10 посел-

ков, 421 сельский населенный пункт в составе 187 

сельской администрации [1]. 

Экологическое состояние территории Караган-

динской области в значительной степени обуслов-

лено антропогенными факторами, которые нередко 

превышают экологические возможности окружаю-

щей среды, нарушают ее нормальное функциониро-

вание, что оказывает негативное влияние на суще-

ствование человека. Меры предотвращения нега-

тивного влияния техногенных факторов на 

здоровье населения как лимитирующего звена для 

дальнейшего развития экономики имеют важное 

значение в РК [2, 3]. 

Цель работы – изучение распространенности 

заболеваний среди населения Карагандинской об-

ласти Республики Казахстан. Основной задачей ра-

боты стало результаты сравнительного анализа за-

болеваемости по основным классам болезней среди 

жителей субъектов Центрального Казахстана, рас-

положенных в промышленном центре. 

Работа выполнена на основе материалов меди-

цинской статистики Республики Казахстан по де-

мографии и заболеваемости взрослого населения, 

Статистических сборников Министерства здраво-

охранения РК «Здоровье населения Республики Ка-

захстан и деятельность организаций здравоохране-

ния», Карагандинского филиала РГП «Республи-

канский центр электронного здравоохранения» 

МЗРК, официальные данные Бюро национальной 

статистики. 

Показатели заболеваемости изучались за пе-

риод с 2012 по 2021 годы. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6973291
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Полученные результаты свидетельствуют, что 

показатель общей заболеваемости в Карагандин-

ской области на 100 тыс. населения за десятилетний 

период увеличился. Данный показатель на уровне 

от 37246,1 в 2012 году; 36121,3 в 2013 году; 33954,4 

в 2014 году; 36634,5 в 2015 году; 34176,3 в 2016 

году; 32836,9 в 2017 году; 33691,5 в 2018 году; 

31759,4 в 2019 году; 31951, 7 в 2020 году до 43282,7 

в 2021 году (рисунок 1). Рост заболеваемости в 2021 

году связан с распространенностью коронавирус-

ной инфекцией. 

Исследование общей заболеваемости по 

классам болезней выявило доминирующие 

значения по болезням органов дыхания; травмам и 

отравлениям; болезням мочеполовой системы; 

болезням системы кровообращения. Так, за 2012 

год заболеваемость органами дыхания занимает 

первое место на 100 тыс. населения 9792,3; за 2013 

год 9005,9; 2014 год – 8476,8; 2015 год – 9049,2; 

2016 год – 8979,5; 2017 год – 8330,8; 2018 год – 

8243,9; 2019 год – 7594,3; 2020 год – 7593,1; 2021 

год – 8105,7 (рисунок 2). 

 
Рисунок 1. Общая заболеваемость (на 100 тыс. населения) 

 

 
Рисунок 2. Заболеваемость по классам болезней населения Карагандинской области  

(на 100 тыс. населения) 
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Травмы и отравления занимают второе ранго-

вое место в структуре заболеваемости населения 

Карагандинской области на 100 тыс. населения, за 

2012 год показатель составил 5824,0; за 2013 год 

5634,2; 2014 год – 6285,3; 2015 год – 3413,4; 2016 

год – 6163,1; 2017 год – 5502,6; 2018 год – 5250,7; 

2019 год – 4998,6; 2020 год – 4997,9; 2021 год – 

3720,0. 

Третье ранговое место в структуре заболевае-

мости за болезнями мочеполовой системы, за 2012 

год показатель составил 4592,3; за 2013 год 4332,8; 

2014 год – 4019,8; 2015 год – 3430,3; 2016 год – 

3957,8; 2017 год – 3470,3; 2018 год – 3652,7; 2019 

год – 3325,6; 2020 год – 3351,5; 2021 год – 2803,9. 

Наибольшие показатели заболеваемости отме-

чены также по болезням системы кровообращения, 

за 2012 год показатель составил 2400,0; за 2013 год 

2451; 2014 год – 2437,2; 2015 год – 2268,6; 2016 год 

– 2329,2; 2017 год – 2840,3; 2018 год – 3662,8; 2019 

год – 3699,0; 2020 год – 3697,1; 2021 год – 2850,2. 

При изучении десятилетнего периода показа-

теля заболеваемости населения, проживающего в 

Карагандинской области РК в разрезе городов вы-

явлено, что лидирует г. Абай (рисунок 3).  

За 2012 год общая заболеваемость в г. Абай на 

100 тыс. населения 53995,7; за 2013 год 63531,7; 

2014 год – 48463,3; 2015 год – 46866,4; 2016 год – 

43939,8; 2017 год – 41697,8; 2018 год – 53130,1; 

2019 год – 42806,4; 2020 год – 43592,6; 2021 год – 

53371,2. 

Доминирует также г. Шахтинск, за 2012 год 

общая заболеваемость в г. Шахтинск на 100 тыс. 

населения составила 48763,5; за 2013 год 53047,7; 

2014 год – 47125,2; 2015 год – 43489,7; 2016 год – 

43409,2; 2017 год – 44126,1; 2018 год – 46576,1; 

2019 год – 42511,1; 2020 год – 44480,8; 2021 год – 

45039,8. 

 
Рисунок 3. Заболеваемость населения по городам Карагандинской области РК 

 

Наибольшие показатели выявлены и в г.Кара-

ганда, за 2012 год общая заболеваемость в г.Кара-

ганда на 100 тыс. населения составила 41176,8; за 

2013 год 39135,7; 2014 год – 37905,8; 2015 год – 

38469,6; 2016 год – 42834,9; 2017 год – 37197,1; 

2018 год – 44593,2; 2019 год – 42139,9; 2020 год – 

45626,7; 2021 год – 55467,4. 

Следует отметить, что за 2021 год первое ран-

говое место по показателю общей заболеваемости 

занимает г. Жезказган (60467,8 на 100 тыс. населе-

ния); второе ранговое место – г. Караганда (55467,4 

на 100 тыс. населения); третье – г. Абай (53371,1 на 

100 тыс. населения). 

Наименьшие показатели за 2021 год отмечены 

по показателю общей заболеваемости в г. Топар 

(28457,9 на 100 тыс. населения); г. Балхаш (29527,7 

на 100 тыс. населения); г. Темиртау (30289,03 на 

100 тыс. населения). 

Таким образом, полученные результаты вы-

явили региональные различия показателя заболева-

емости на 100 тысяч населения с преимуществен-

ным ростом в городах Абай, Шахтинск, Караганда, 

Темиртау, Жезказган, где расположены промыш-

ленные горно-металлургические, предприятия АО 

УД «АрселорМиттал», ТОО «Корпорация 

Казахмыс», угледобывающая шахта «Абайская». 

Следует учесть дальнейшее изучение влияния 

географического положения и возможного влияния 

неблагоприятных факторов объектов окружающей 

среды на общественное здоровье населения 

Центрального Казахстана. 
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Анотація 

В статті проведено огляд підходів до пошуку діофантових наборів цілих та раціональних чисел. На 

основі проведеного аналізу сформульовано методику отримання формул для знаходження елементів діо-

фантових наборів. Базуючись на результатах числових експериментів пошуку діофантових наборів раціо-

нальних чисел, отримано формули знаходження таких наборів. 

Abstract 

The paper reviews approaches to finding of the Diophantine integers and rational numbers sets . The meth-

odology of formulas for finding the elements of the Diophantine sets is formulated and based on the research 

analysis. The numerical experiments based of the described methodology were carried out. The formulas of the 

elements of the Diophantine rational numbers sets is obtained. 

Ключові слова: метод, алгоритм, діофантовий набір, діофантовий набір раціональних чисел, базові 

поліноми. 

Keywords: method, algorithm, Diophantine set, Diophantine rational numbers set, basic polynomials. 

 

Постановка проблеми. Аналіз останніх пуб-

лікацій. 

Одна із відомих задач цілочислової арифме-

тики, теорії чисел є задача пошуку наборів 
(a1, a2,   . . .   , am) додатних чисел (цілих або раціо-

нальних) таких, що для всіх 1 ≤ i ≤ j ≤ m число ai ∙
aj + 1 є «ідеальним» повним квадратом. 

До цієї задачі звертались в різні часи матема-

тики всього світу, зокрема Діофант Олександрійсь-

кий, П’єр Ферма, Франсуа Вієт, Леонард Ейлер, 

Юрій Матіясевич, Ігор Шафаревич. І в наш час за-

цікавленість розв’язанням описаної проблеми не 

зникла, що знайшло відображення в цілій низці ро-

біт останніх десятирічь сучасних математиків, на-

приклад, в роботах A. Dujella [1-4], M. Stoll [9], P. 

Gibbs [10], A. Bérczes, L. Hajdu, Sz. Tengely [5], M. 

Kazalicki, M. Mikic, M. Szikszai [7], К. Д. Жуков 

[11]. Це свідчить про актуальність досліджень в да-

ному напрямку. 

Діофант Олександрійський першим дослідив 

проблему знаходження, чотирьох чисел, таких що 

добуток будь-яких двох з них, збільшений на оди-

ницю, є «ідеальним» (повним) квадратом. Він знай-

шов набір із чотирьох раціональних додатних чисел 

із цією властивістю [1]. 

  

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/about+finding
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Diophantine
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/PhD+in+Physics+and+Mathematics
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/PhD+in+Physics+and+Mathematics
https://doi.org/10.5281/zenodo.6973295
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/about+finding
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/based+on+the+analysis
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/based+on+the+analysis
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/formula
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/is+obtained
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Перший набір чотирьох натуральних чисел { 1, 3, 8, 120 }, що задовольняють сформульованим умо-

вам, був знайдений П. Ферма.

 

Трохи пізніше Л. Ейлер знайшов нескінченну кількість наборів такого типу і виразив їх параметрич-

ними формулами 
{𝑎, 𝑏, 𝑎 + 𝑏 + 2𝑟, 4𝑟(𝑟 + 𝑎)(𝑟 + 𝑏)}. 

Також він зумів додати п’ятий раціональний елемент 777480/8288641 до набору Ферма. У 2017 році 

M. Stoll [9] довів, що продовження набору Ферма до раціональної четвірки з тим же складом унікальне. У 

1999 році перший приклад набору шести раціональних чисел зі збереженням умов за Діофантом і Ферма 

знайшов P. Gibbs [10]: 
{11 192⁄ , 35 192⁄ , 155 27⁄ , 512 27⁄ , 1235 48⁄ , 180873 16⁄ }. 

В результаті постановка зазначеної вище задачі набула нових формулювань, які умовно можна поділити на 

два основні напрямки: перший – пошук наборів розмірності більше чотирьох та обґрунтування існування таких 

наборів, та  

другий – пошук аналітичних формул елементів таких наборів. Саме дослідженню задачі другого напрямку й прис-

вячена дана робота. 
Мета досліджень. В дослідженні була поставлена наступна комплексна мета: проаналізувати дослі-

дження A. Dujella та P. Gibbs; сформулювати гіпотезу про можливий вигляд формул пошуку діофантових 
наборів розмірності 6; сформулювати алгоритм пошуку та оцінити його чисельну складність. 

Матеріали і методи. Означення: Набір цілих додатних чисел (𝑎1,  𝑎2,   . . .   , 𝑎𝑚) будемо називати Діо-
фантовим набором, якщо 𝑎𝑖 ⋅ 𝑎𝑗 + 1 є повним квадратом для всіх 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑗 ≤ 𝑚. 

Аналогічно для раціональних чисел. 
Означення: Набір ненульових раціональних чисел (𝑝1,  𝑝2,   . . .   , 𝑝𝑚) називають Діофантовим набором, 

якщо 𝑝𝑖 ⋅ 𝑝𝑗 + 1 є повним квадратом деякого раціонального числа для всіх 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑗 ≤ 𝑚. 

У 1979 році J. Arkin, V. E. Hoggatt, E. G. Strauss [8] довели, що кожна Діофантова трійка {𝑎, 𝑏, 𝑐} може 
бути розширена до Діофантової четвірки {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑}, де 𝑑 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 2𝑎𝑏𝑐 + ((𝑎𝑏 + 1)(𝑎𝑐 + 1)(𝑏𝑐 +
1))2. 

У 2004 році хорватський математик показав, о може існувати лише скінченне число діофантових п’яті-
рок. 

Нехай {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑} – діофантова четвірка, причому 
𝑎𝑏 + 1 = 𝑟1

2, 𝑎𝑐 + 1 = 𝑟2
2, 𝑎𝑑 + 1 = 𝑟3

2, 
𝑏𝑐 + 1 = 𝑟4

2, 𝑏𝑑 + 1 = 𝑟5
2, 𝑐𝑑 + 1 = 𝑟6

2 
тоді 

𝑒 = ((𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑)(𝑎𝑏𝑐𝑑 + 1) + 2𝑎𝑏𝑐 + 2𝑎𝑏𝑑 + 2𝑎𝑐𝑑 + 2𝑏𝑐𝑑 ± 

±2𝑟1𝑟2𝑟3𝑟4𝑟5𝑟6) (𝑎𝑏𝑐𝑑– 1)2.⁄  
Хоча Ейлеру було вже відомо, що існує нескінченна кількість діофантових п’ятірок, до недавнього 

часу не було відомо, чи існують набори з шести елементів? P. Gibbs знайшов 45 прикладів таких раціона-
льних наборів. 

У 2015 році A. Dujella, M. Kazalicki, M. Mikic, M. Szikszai
 
[7] довели що існує нескінченна множина 

діофантових шестірок, параметризованих за допомогою параметра t, які у 2016 році були спрощені T. 

Piezas [6]: 

𝑎 = (𝑡2– 2𝑡– 1)(𝑡2 + 2𝑡 + 3)(3𝑡2– 2𝑡 + 1) (4𝑡(𝑡2– 1)(𝑡2 + 2𝑡– 1)),⁄  

𝑏 = 4𝑡(𝑡2– 1)(𝑡2– 2𝑡– 1) (𝑡2 + 2𝑡– 1)3,⁄  
𝑐 = 4𝑡(𝑡2– 1)(𝑡2 + 2𝑡– 1) (𝑡2– 2𝑡– 1)3,⁄  

𝑑 = (𝑡2 + 2𝑡– 1)(𝑡2– 2𝑡 + 3)(3𝑡2 + 2𝑡 + 1) (4𝑡(𝑡2– 1)(𝑡2– 2𝑡– 1)),⁄  

𝑒 = (– 𝑡5 + 14𝑡3– 𝑡) (𝑡6– 7𝑡4 + 7𝑡2– 1),⁄  

𝑓 = (3𝑡6– 13𝑡4 + 13𝑡2– 3) (4𝑡(𝑡4– 6𝑡2 + 1)).⁄  

Аналіз робіт A. Dujella та P. Gibbs, на наш погляд, дозволяє зробити припущення, що шукані раціона-
льні числа можна представити параметричними формулами (параметр t), чисельники й знаменники яких є 
поліномами степеня не вище шостого, а саме: 

P6(t) = a0t6 + a1t5 + a2t4 + a3t3 + a4t2 + a5t + a6. 
Тобто пошук формул елементів діофантових наборів здійснюється у вигляді 

a =
a0t6 + a1t5 + a2t4 + a3t3 + a4t2 + a5t + a6

b0t6 + b1t5 + b2t4 + b3t3 + b4t2 + b5t + b6

 , 

або у вигляді розкладів поліномів на добуток квадратних тричленів: 

a =
(t2 + a5t + a6)(t2 + a3t + a4)(a0t2 + a1t + a2)

(t2 + b5t + b6)(t2 + b3t + b4)(b0t2 + b1t + b2)
. 
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Як бачимо, для формування чисельника і знаменника можемо використовувати один базовий набір 
квадратних многочленів at2 + bt + cd, коефіцієнти якого є цілими й належать деякій множині 
a, b, c, d ∈ {– m, – (m– 1), . . . , – 1, 0, 1, 2, . . . , m– 1, m}. 

Спираючись на аналіз отриманих раніше A. Dujella, P. Gibbs формул, вважаємо за доцільне розглянути 
два випадки a, b, c, d ∈ {– 2, – 1, 0, 1, 2} та a, b, c, d ∈ {– 3, – 2, – 1, 0, 1, 2, 3}. 

Умова, якій повинні задовольняти шукані числа 

a(i) =
(t2 + a5t + a6)(t2 + a3t + a4)(a0t2 + a1t + a2)

(t2 + b5t + b6)(t2 + b3t + b4)(b0t2 + b1t + b2)
=

P6
(i)

Q6
(i)

=
pi

qi

, 

приймається наступною 

a(i) ∙ a(j) + 1 = r2  ⇒  
pi

qi

∙
pj

qj

+ 1 =
pipj + qiqj

qiqj

= r2. 

Як легко побачити, доданки чисельника та зна-
менник є виразами з одного набору (множини) по-
парних добутків базових поліномів. 

Сформулюємо алгоритм пошуку діофантових 
наборів раціональних чисел. 

Алгоритм пошуку діофантових наборів раціо-
нальних чисел 

1. Сформувати базовий набір поліномів fi =
at2 + bt + cd, де a, b, c, d ∈ {– 2, – 1, 0, 1, 2} або 
a, b, c, d ∈ {– 3, – 2, – 1, 0, 1, 2, 3}. 

2. Сформувати повний набір виразів pr = fi ∙
fj ∙ fk. 

3. Сформувати повний набір виразив prs =
pr ∙ ps (доданки чисельників і знаменники). 

4. Обчислити числових значення поліномів 
prs = pr ∙ ps при t = 2, t = 3, t = 5 (якщо умова ви-
конується в параметричному вигляді, то й викону-
ється при конкретних значеннях параметра). 

5. Виключити повтори (з метою зменшення 
варіантів перебору). 

6. Здійснити пошук числових наборів, що за-
довольняють умові ab + 1 = r2. 

7. Для знайдених числових наборів відновити 
вирази, що їм відповідають. 

8. Провести перевірку виконання умови ab +
1 = r2 в аналітичному вигляді та відібрати ті, що 
задовольнять умові, а відповідно й числа, які зада-
ються такими параметричними формулами. 

Оцінимо тепер об’єм можливих обчислень (чи-
сельну складність). 

Базовий набір квадратних многочленів at2 +
bt + cd, коефіцієнти якого є цілими й належать 
множині a, b, c, d ∈ {– 3, – 2, – 1, 0, 1, 2, 3} 
({– 2, – 1, 0, 1, 2}) складається з 6 ∙ 72 (4 ∙ 52) много-
членів (в цей набір входять многочлени з коефіціє-
нтом 1 при старшому степені). В загальному ви-
гляді можливі конфігурації знаменника дають 63 ∙
76 або 6 ∙ 77, якщо в двох квадратних многочленах 
брати за старший коефіцієнт одиницю. Аналогічно 
для чисельника. 

Результати досліджень. Для пошуку наборів, 
що підходять (задовольняють умовам наведеним 
вище), з метою зменшення варіантів перебору роз-
глядались числові значення цих поліномів при кон-
кретних значеннях t = 2, t = 3, t = 5. Із отриманих 
числових значень вибирались ті, ля яких виконува-
лась умова ab + 1 = r2, де a, b, r – раціональні чи-
сла (звичайні дроби). На основі відібраних значень 
будуються розрахункові формули. В якості окре-
мого випадку можливих комбінацій отримано фор-
мули, які співпадають із окремими формулами A. 
Dujella, T. Piezas, P. Gibbs в межах прийнятих для 
вихідних формул обмежень: 

a =
(2t– 1)(t2 + 3t + 1)(t3 + 3t2 + t + 1)

2(t– 2)(t– 1)(t + 1)(t2 + t + 1)
, 

b =
2(t– 1)(t + 1)(t2 + 2)(t2 + t + 1)

(2t– 1)(t2 + 3t + 1)(t3 + 3t2 + t + 1)
, 

c =
(2t– 1)(t2 + 3t + 1)(t3 + 3t2 + t + 1)

2(t– 2)(t– 1)t2(t2 + t + 1)
. 

Висновки. Таким чином, в роботі проведено 
огляд підходів до пошуку діофантових наборів ра-
ціональних чисел. На основі проведеного аналізу 
сформульовано методику отримання формул для 
знаходження елементів діофантових наборів. 
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Abstract 

A phenomenon has been discovered indicating that a person can awaken from sleep one or several times a 

night at some of precise time points, as displayed on a clock that is hidden from sight. These time points reflect 

the 0-, 15-, 30-, and 45-minute points within any given hour. It should be noted that the person is inclined to wake 

at these time points precisely as they are displayed on the clock, regardless of whether the clock is actually set to 

the correct time. This means that a person's awakening under the conditions of the experiment is determined not 

by lighting or biorhythms, as is commonly believed, but by the readings of the clock. The means by which the 

person is able to see or observe the readings of the hidden clock is unclear, which questions whether mystical 

psychic means are driving this phenomenon. This study presents the hypothesis that this vision does not occur as 

direct sensory observation, but possibly through an agent, such as a soul. Significant additional research is needed. 

Keywords: circadian rhythms, invisible clock readings, extrasensory perception. 

 

This study was inspired by occasional spontane-

ous observations. The experimenter became conscious 

that he often awoke at specific time points, even though 

there was no obligation for him to wake up at any given 

time. Upon waking up the clock on his bedside table 

would reflect one of the ¼ hour marks (00, 15, 30 or 45 

min) within the given hour. These observations seemed 

suspiciously peculiar. It was decided to find answers in 

existing literature or, alternatively, through experimen-

tation, should existing research fail to provide an expla-

nation for this phenomenon. 

It is natural to assume that the observed occur-

rence is associated with circadian rhythms, which are 

involved in many biological processes. 

Circadian rhythms are biological cycles that con-

trol the timings of various processes in living organ-

isms, such as sleep-wake cycles [1,3,10,11]. According 

to the existing literature, mechanisms that stimulate 

people to wake up at certain times include both circa-

dian rhythms and light. 

Aim 

The purpose of this study was to investigate 

whether mechanisms other than circadian rhythms and 

light could influence people to wake up at specific 

times 

Method 

Experiment 1 

An analogue alarm clock was set and placed face-

up on a chair next to the experimenter’s bed. A card-

board screen was attached to the alarm clock, to cover 

its face, so that the dial was not visible from the exper-

imenter’s point of view. A pencil and paper were also 

placed on the chair. 

The experimenter willed himself to wake up, if 

possible, in correspondence with the target wake-up 

times: 00 min, 15 min, 30 min, or 45 min, during any 

hour, and recorded the actual times at which he awoke. 

The number of times the experimenter would wake up 

was unknown and could not be determined in advance. 

In fact, the experimenter woke up one to ten times a 

night. It is important to carefully consider the merit of 

self-suggestion as a waking mechanism, since it is a 

subjective and poorly controlled factor [6]. If waking 

by self-suggestion is ineffective, the results obtained 

will show a large dispersion. 

Before the waking time records were further pro-

cessed, the times were converted into deviations in 

minutes (time distances) from the nearest waking time 

target point. For example, if the time was originally rec-

orded as 4:16 am, it was converted to the time distance 

+1 min; similarly, a recorded time of 5:28 am was con-

verted to the closest time distance -2 min. 

According to the first hypothesis, should the 

wake-up times be grouped around the mentioned target 

wake-up times (where the averaged distribution curve 

reaches a maximum at the target wake-up time), this 

would indicate that the actual waking times are deter-

mined by the target waking times. This means that the 

experimenter’s self-suggestion determines, with some 

minor or inconsequential degree of error, his time of 

awakening. Alternatively, the second hypothesis sug-

gests that should these times be evenly distributed 

(where the averaged distribution curve is flat), it would 

show that the wake-up times are not related to any of 

the target wake-up times, and so we must conclude that 

the self-suggestion of the experimenter does not affect 

his wake-up times. 

Which of these two hypotheses should be ac-

cepted, or whether the averaged distribution curve has 

a maximum or is flat, will be determined by statistical 

analysis. 

Experiment 2 

Experiment 2 aimed to clarify the following prob-

lem: After completing Experiment 1, it remained un-

clear whether waking up at these target times was due 

to the experimenter somehow being able to read the 

face of the clock behind the screen or because of ex-

tremely accurate circadian rhythms. To eliminate this 

uncertainty in Experiment 2, the researcher’s assistant 

randomly moved the hands of the alarm clock by 7 min 

(half the distance between the target waking times) for-

ward or backward every evening without informing the 

experimenter. 

If waking up at the targeted times was determined 

by reading the clock instead of circadian rhythms, then 

the waking times will be near the target wake-up times 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6973301
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according to the clock. Consequently, the average time 

interval between each recorded actual time of awaken-

ing and the nearest target time of awakening will be ap-

proximately the same as in Experiment 1. 

If waking up at the target times is determined by 

circadian rhythms, then the actual waking times should 

be in accordance with the actual time, and not with the 

adjusted time as shown on the clock. Additionally, the 

average time interval between each recorded actual 

waking time and the nearest waking target time in Ex-

periment 2 would be approximately 7 min. 

Results and statistical analysis 

Experiment 1. 

Data obtained in Experiment 1, where the hidden 

alarm clock showed the correct time, are shown in Ta-

ble 1 and Table 2, where d (minutes) equals the time 

distance between the nearest target wake-up time and 

the actual wake-up time. 

 

Table 1. 

Data obtained in Experiment 1, where the clock is set to the correct time. 

Trial 

№ 

d, 

min 

Trial 

№ 

d, 

min 

Trial 

№ 

d, 

min 

Trial 

№ 

d, 

min 

Trial 

№ 

d, 

min 

Trial 

№ 

d, 

min 

Trial 

№ 

d, 

min 

1 0 11 0 21 -5 31 4 41 2 51 -1 61 1 

2 7 12 -3 22 0 32 5 42 -5 52 1 62 0 

3 4 13 5 23 1 33 0 43 -5 53 2 63 2 

4 -1 14 1 24 1 34 0 44 0 54 0 64 -2 

5 5 15 -1 25 1 35 -1 45 1 55 -5 65 -1 

6 1 16 3 26 0 36 1 46 4 56 1 66 -2 

7 2 17 -2 27 -2 37 1 47 0 57 3 67 2 

8 1 18 0 28 2 38 0 48 0 58 -1 68 -2 

9 1 19 7 29 7 39 -2 49 2 59 -1   

10 2 20 0 30 0 40 -1 50 1 60 2   

 

Table 2 

Time distance, d, minutes between the 

actual wake-up time and the nearest tar-

get wake-up time 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

Number of awakenings between the 

nearest target wake-up time and the ac-

tual wake-up time 

4 0 1 5 8 15 14 9 2 3 3 0 3 

 

The data in Table 2 are presented in the Chart 1.  

Chart 1. Number of awakenings vs. time distance between the actual wake-up time and the nearest target 

wake-up time in experiment 1. Moving average trendline. 

 
Time distance (d, min) between the actual wake-up time and the nearest target wake-up time 
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Both Table 2 and Chart 1 show that the data distri-

bution is not uniform but looks like a normal distribu-

tion, i.e., this distribution has a maximum. Whether this 

distribution is not flat, but indeed normal, will be deter-

mined through statistical analysis using the Kolmogo-

rov-Smirnov Test of Normality, 

(https://www.socscistatistics.com/tests/kolmogo-

rov/default.aspx). This test gave the following conclu-

sion: “Your data does not differ significantly from that 

which is normally distributed.” 

Therefore, the statistical analysis of the time dis-

tances shows that they are grouped around the target 

wake-up times (averaged distribution curve has a max-

imum at the target wake-up time). This indicates that 

the actual wake-up times are determined by these target 

wake-up times, that is, the self-suggestion of the exper-

imenter determines, with some minor or inconsequen-

tial degree of error, the time of waking up. 

Experiment 2. 

Data obtained in Experiment 2 (37 records total), 

when the hidden alarm clock showed the wrong time, 

are given in Table 3, where d (min) is the time distance 

between the nearest target wake-up time and the actual 

wake-up time. 

Table 3. 

Data obtained in Experiment 2 

Trial 

№ 

d, min Trial 

№ 

d, min Trial 

№ 

d, min Trial 

№ 

d, min 

1 0 11 1 21 2 31 5 

2 1 12 -3 22 -1 32 3 

3 -5 13 3 23 -1 33 -1 

4 -2 14 3 24 2 34 0 

5 0 15 -3 25 1 35 5 

6 2 16 -3 26 -6 36 -5 

7 -2 17 -2 27 -4 37 0 

8 -2 18 2 28 1   

9 0 19 -4 29 -5   

10 -5 20 1 30 -5   

 

In this experiment, while the clock shows the 

wrong time (shifted by 7 min), the time interval be-

tween each recorded actual time of awakening and the 

nearest target wake-up time is 0.73 ± 3.0 min. In Ex-

periment 1, during which the clock showed the correct 

time, this time interval was 0.63 ± 2.6 min. These re-

sults are remarkably close to those in Experiment 1. 

Therefore, as described above, we must conclude that 

the experimenter’s ability to wake up at the target wak-

ing times, is a result of his ability to read the clock while 

sleeping instead of circadian rhythms. 

Discussion 

The results obtained in Experiments 1 and 2 indi-

cate that the time of awakening is not determined by 

circadian rhythms, but by the time displayed on the 

alarm clock. If the waking time was determined by cir-

cadian rhythms, the time distance between each rec-

orded time after awakening and the time of the nearest 

waking target point would be approximately 7 min, in 

Experiment 2. 

We found that the average time distance between 

each actual wake-up time and the nearest target wake-

up time was less than 1 min (0.63 ± 2.6 min. and 0.73 

± 3.0 min). It is unclear how a sleeping person is able 

to track the time displayed on the clock. The underlying 

cause of this phenomenon is unknown and warrants fur-

ther research. For example, one can hypothesize an as-

sociation between our results and the phenomenon of 

extrasensory perception, arguably clairvoyance, or in a 

special case, remote viewing [2, 4, 7-9]. However, in 

these hypotheses it cannot be ruled out that an other-

worldly agent, such as a soul, may be involved in this 

mysterious phenomenon of extrasensory perception. 

The purpose of this article is to inform about a pre-

viously unknown phenomenon, the ability of a person 

to see the clock face invisible to him. The mechanism 

of this phenomenon is unknown, and we conditionally 

call it extrasensory perception, but this name does not 

reflect any specific, scientifically proven mechanism. 

Further detailed study of this phenomenon, for exam-

ple, dependance from the distance between the re-

searcher and the clock, the possibility of its shielding 

by metal and other shields, is beyond the scope of this 

study. 

Our study was conducted in the dark, while remote 

viewing studies are usually conducted in a lit environ-

ment. A recent study by Krippner et al. [5] found that 

dark condition performance heeded more substantial 

results, but the difference was not statistically signifi-

cant. This conclusion is in favour of the assumption that 

the observed phenomenon may be a type of remote 

viewing. 

The experimenter recently encountered a similar 

phenomenon in a lit environment. He experienced a re-

mote viewing incident, not in a dream, but in reality. 

After this study was concluded, the experimenter began 

to notice that he suspiciously often sees an "exact" time, 

such as the time target points set in this study, when he 

looks at his watch. Such occasional observations are of 

course, unreliable. However, on the evening of Decem-

ber 18, 2020, four such observations happened in suc-

cession, the results of which deserve attention. This 

date should be noted for potential future studies in cor-

relation with, for example, the phases of the moon. 

This observation occurred as follows: The re-

searcher noted that it was exactly 9:00 PM when he 

concluded his work for the day. Subsequently, he spent 

some time watching television, YouTube, and listening 

to music before looking at his watch again at exactly 

9:30 PM. He looked at his watch again at 9:45 PM and 

10:00 PM precisely. This remarkable coincidence 

where he had the urge to look at his watch at precise 
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intervals reflects the probability of remote observation, 

where the agent could be a soul. This hypothesis, alt-

hough weak, seems to have some advantage over the 

hypothesis that uses the vague concept of extrasensory 

perception without the involvement of any intermedi-

ary, agent. 

Conclusion 

The investigated phenomenon is not caused by cir-

cadian rhythms, but by the ability of a sleeping person 

to read the time shown by an alarm clock, even when it 

is hidden from sight. This phenomenon is probably 

caused by some unclear type of extrasensory percep-

tion, arguably by remote viewing. More research is 

needed to investigate the nature of this phenomenon. 
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Xülasə 

Təhsil problemi, tədrisin təşkili məsələsi əsrlərlə diqqət mərkəzində olmuşdur. Bazara çıxarılan əmtəənin 

tələblərə uyğun olması tez dəyişə və tez həllini tapa bilən, eləcədə tələblər daim və sürətlə dəyişdiyi üçün təhsildə 

bu uyğunluğu qurmaq mümkün olmamışdır. Təhsilalanların gözündə tədris problemləri, onların yaranma 

səbəbləri, problemlərin yaratdığı fəsadlar, onların aradan qaldırılması imkanları fərqlidir və bu problemlər həmişə 

diqqət mərkəzində olsada, tam şəkildə tədqiq olunmamışdır. Bu problemlər demək olar ki, həmişə olmuş, sadəcə 

sayı, forma və həlli imkanları dəyişmişdir. Məqalədə tələbələrin ilk kurslardan tədris mühitini dəyişməsi, yeni 

məkana girişi, yeni qaydalar və tələbləri olan təhsil mühitində çalışmaq əzmi, bacarıqlarının üzə çıxarmaq 

qabiliyyəti və buna yaradılmış imkanlar, xarakterlərinə görə fəaliyyət trayektoriyaları, tələbələrlə həmişə paralel 

addımlayan, həmişə mövcud olan problemlər, tədris göstəricilərinə təsir edən faktorlar sadalanmış, 

sistemləşdirilmişdir. Qoyulan məsələlərin səbəbləri və həlli yolları tədqiq olunmuş, təkliflər verilmişdir. 

Abstract 

The problem of education, the issue of organization of education has been in the center of attention for cen-

turies. Although the conformity of the goods brought to the market with the requirements can be quickly changed 

and quickly solved, it was not possible to establish this conformity in education because the requirements are 

constantly and rapidly changing. In the eyes of students, teaching problems, their causes, complications caused by 

problems, possibilities of their elimination are always in focus, but they have not been fully studied. These prob-

lems have almost always existed, only the number, form and possibilities of solution have changed. In the article, 

the change of the learning environment of the students from the first courses, the entrance to the new place, the 

determination to work in the educational environment with new rules and requirements, the ability to reveal their 

skills and the opportunities created for this, the trajectories of activity according to their character, the problems 

that always walk in parallel with the students, which affect the educational indicators factors are listed and sys-

tematized. The causes and ways of solving the issues have been studied and suggestions have been made. 

Açar sözlər: Ali təhsil müəssisəsi, tələbə, problem, tədrisin keyfiyyəti, bilik və bacarıqlar, məsafədən təhsil. 

Keywords: Higher education institution, student, problem, quality of teaching, knowledge and skills, distance 

learning. 

 

Giriş: “Ya olduğun kimi gör, ya gördüyün kimi 

ol” (ərəb məsəli). Yaxşı tədris və yaxşı təhsil tələbələrin 

bizim etdiklərimiz haqqında təcrübi faktları ilə bağlıdır. 

Biz onların nəzərində nə etdiyimizi görməsək, yaxşı 

tədris qura bilmərik. [1] 

Azərbaycan Respublikasının İnkişaf 

konsepsiyasına müvafiq olaraq şəxsiyyətin hərtərəfli 

bilik və bacarıqlarının verilməsi məqsədi ilə təhsil 

sisteminin institusional əsasları, infrastrukturu və insan 

resursları dinamik tərzdə daim inkişaf etdirilir. 

Respublikada Təhsilin inkişafı üzrə dövlət 

strategiyasına uyğun olaraq aşağıdakı istiqamətlərdə 

tədbirlər həyata keçirilir: səriştəyə əsaslanan şəxsiyyət 

yönümlü təhsil məzmununun yaradılması; təhsil 

sahəsində insan resurslarının müasirləşdirilməsi, 

innovativ təlim metodlarının tətbiqi, təhsilverənlərin 

peşəkarlığının yüksəldilməsi, təhsilalanların 

nailiyyətlərinin artırılması və qiymətləndirilməsi; 

təhsildə nəticələrə görə cavabdeh, səffaf və səmərəli 

idarəetmə mexanizmlərinin yaradılması; müasir 

tələblərə uyğun və ömür boyu təhsili təmin edən təhsil 

infrastrukturununn yaradılması; respublikanın iqtisadi 

cəhətdən dayanıqlı və dünyanın aparıcı təhsil 

sistemlərinin standartları ilə eyni səviyyəyə uyğun 

təhsil sisteminin maliyyələşdirilməsi modelinin 

qurulmasıdır. [2] 

Əsas məqsəd ölkənin səriştəli təhsilverənlərə, 

müasir və ən yeni texnologiyalara əsaslanan 

infrastruktura malik, keyfiyyət nəticələri və 

əhatəliliyinə görə dünya ölkələri sırasında ön mövqe 

tutan təhsil sisteminin yaradılmasıdır. 

Universitet tələbələrinin təhsil fəaliyyətinin 

öyrənilməsi problemi həmişə aktual olmuşdur. Təhsil 

fəaliyyəti probleminə çox diqqət yetirilir ki, bu da bu 

problemin praktiki əhəmiyyəti ilə izah olunur. Sosial 

inkişaf etmiş təcrübənin yeni nəslə ötürülməsi sosial 

təcrübənin daşıyıcısı ilə kursantların səylərini 

birləşdirən xüsusi, birgə fəaliyyətin gedişində baş verir. 

Bu fəaliyyət haqqında, ona daxil olan aktların 

məzmunu və psixoloji xüsusiyyətləri haqqında 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6973303
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fikirlərin inkişafı təhsil psixologiyasında insanın sosial 

təcrübəsinin mənimsənilməsi nümunələrinin öz 

ifadəsini tapdığı ən vacib tədqiqat sahəsi hesab 

edilməlidir. 

Təhsilin keyfiyyəti təhsil fəaliyyətinin 

formalaşmasından asılıdır ki, bu da təhsil fəaliyyətinin 

formalaşmasına həsr olunmuş əsərlərin çoxluğunu, 

təhsil fəaliyyətinin fəaliyyət mexanizmlərini, müxtəlif 

qrup tələbələrin tədrisinin xüsusiyyətlərini izah edir. 

Məktəblilərin təhsil fəaliyyətinin problemləri geniş 

işıqlandırılmış, tələbələrin təhsil fəaliyyətinin 

öyrənilməsinə həsr olunmuş əsərlər xeyli azdır. [3] 

Təhsil fəaliyyətinin strukturunun əsas modelləri, 

onun xüsusiyyətləri, əksər hallarda, kiçik yaşlı 

tələbələrin təhsil fəaliyyətinin təhlili əsasında qurulur. 

Onlarda aşkar edilən qanunauyğunluqlar, tədris 

fəaliyyətinin strukturunun xüsusiyyətləri universitet 

tələbələrinin təhsil fəaliyyətinə çevrilir. Bununla belə, 

bu, həmişə özünü doğrultmur: tələbələrin təhsil 

fəaliyyəti, onun strukturunun özünəməxsus 

xüsusiyyətləri var, lakin indiyə qədər onlar kifayət 

qədər müəyyən edilməmişdir. Şagirdlərin təhsil 

fəaliyyətinin öyrənilməsinə həsr olunmuş əsərlərdə iki 

növ fəaliyyətin mövcudluğu nəzəri cəhətdən sübut 

edilmişdir: tədris-akademik və tədris-peşəkar. Lakin bu 

tip tədris fəaliyyətinin tam məzmunu, spesifikliyi, 

struktur təşkili kifayət qədər açıqlanmayıb və 

araşdırılmayıb. 

Şagirdlərin tərdis nəticələrinin öyrənməsinə geniş 

təhlil və diqqətə baxmayaraq, yenilənmiş cəmiyyət, 

iqtisadi və sosial məsələlər orta təhsilin bütün 

səviyyələri üçün uzunmüddətli strategiya qura bilmir 

və hər dəyişən, yenilənən təhsil sistemi tələb olunan 

meyarlara nail olmaq yolunda maneələrlə üzləşir. 

Tətbiq olunan yeniliklər eyni səviyyədə qəbul edilmir: 

onları həyata keçirən nəzarət orqanı, onları həyata 

keçirməyə məcbur olan professor-müəllim heyəti və 

əvvəllər istifadə olunan sistemə yenicə öyrəşənlər və 

nəhayət, bu işdə fəal iştirakçı olan tələbələr, prosesdə 

nəticədə orta məktəbi bitirən, universitetə daxil olan və 

karyera qurmaq istəyən (xüsusilə müəllimlik) onlara 

aid olmayan meyarları tətbiq etməli olur. Təhsil 

sistemində baş verən sürətli dəyişiklik, pedaqoji 

fəaliyyətə tətbiq edilən meyarlar, müasir dövrdə 

informasiya texnologiyalarının inkişafı, onlardan 

istifadənin imkanlarının sürətlə artması, İKT 

vasitələrinin, mobil tətbiqlərin ictimai həyatda tətbiqi, 

istəyimizdən asılı olmayaraq heç bir problemi həll 

etmir – yanlız təhsil prosesinin idarə edilməsinə təsir 

göstərir. 

Tələbələrin təlim nəticələrinə, məktəb 

nəticələrinə, təhsil prosesinə marağı, tələbələrin ali 

təhsilə olan maraqlarının müxtəlifliyi, onların təhsilin 

təşkilinə münasibəti, fənn təhsili, tədris-pedaqoji 

fəaliyyətləri və tikintidə gələcək peşə fəaliyyətləri 

haqqında məxfi və şəxsi fikirləri. vahid alqoritm 

Tapşırıqların olduğunu və hər bir mərhələnin onlarının 

ayrı-ayrılıqda həll oluna biləcəyini düşünərək 

proqramların həyata keçirilməsi sonda istənilən 

nəticəyə gətirib çıxarmır. 

Tədris fəaliyyətinin öyrənilməsinə həsr olunmuş 

işlərin əksəriyyəti yalnız ayrı-ayrı komponentləri 

araşdırmış, komponentlərin bir-birinə təsirini və 

bütövlükdə təlim fəaliyyətinin strukturunu zəif nəzərə 

alınmışdır. Tələbələrin təhsil fəaliyyətinin 

öyrənilməsində tənzimləyici, həvəsləndirici və aktual 

fəaliyyət aspektləri bir-biri ilə əlaqəli deyil, eyni 

zamanda qarşılıqlı əlaqədə, fərdi komponentlərin 

inkişaf tendensiyalarında və dinamikasında tələbələrin 

təhsil fəaliyyətinin strukturunun xüsusiyyətləri özünü 

göstərir. Bu tədqiqatlarda əldə edilən bütün nəticələr 

ziddiyyətlidir və şagirdlərin təlim fəaliyyətinin 

strukturu haqqında tam təsəvvür yaratmağa imkan 

vermir. Belə ki, hazırda universitetdə tələbələrin təhsil 

aldıqları dövrdə tədris fəaliyyətinin psixoloji strukturu, 

onun komponentlərinin dinamikası və qarşılıqlı əlaqəsi 

məsələləri kifayət qədər öyrənilməmişdir. 

Azərbaycanda əsas məqsəd ali təhsildə 

əlçatanlığın təmin edilməsi, təhsildə bərabər imkanların 

yaradılmasıdır. Tələbələrin təhsil haqları ilə bağlı olan 

problemini, eləcədə ali təhsil müəssisələrinin maliyyə 

məsələlərini həll edilməsi Təhsil krediti ilə həyata 

keçirilir. "Təhsil Tələbə Krediti Fondu ali təhsildə 

mühüm dəyişikliklərə gətirib çıxarır və hər növbəti 

tədris ilindən daha çox tələbənin maliyyələşməsini 

həyata keçirəcəyi nəzərdə tutulur. [3]  

Təhsil kreditləri 2 faizə yaxın olmaqla sosial 

həssas qrupdan olan şəxslər üçündür. Sosial həssas 

qrupdan olmayanlar üçün isə digər qaydalar nəzərdə 

tutulmuşdur. Ehtiyacla yanaşı, giriş ballarına da baxılır, 

yüksək nəticə əsas şərtlərdən biridir. Müvəffəqiyyət 

göstərici olan və kredit alan tələbə ilə bağlı müvafiq 

güzəştlər nəzərə alınır. Amma vətəndaş məsuliyyəti və 

dayanıqlılıq baxımından, ödənilmiş maliyyə geri 

qaytarıldıqca digər tələbələrin oxuma şansı da olacaq. 

Gələcəkdə Fondun maliyyəsi daha da artırılması 

nəzərdə tutulur. Uzunmüddətli kredit olacaq, tələbə 

təhsili bitirəndən təxminən 20 il ərzində kreditini hissə-

hissə ödəyəcək. Bu və ya digər səbəbdən ödəyə 

bilmədiyi, hərbidə olduğu, işləmədiyi və digər hallarda 

kiçik müddətli möhlət hüququ da veriləcək. Qeyd edək 

ki, kredit tələbəyə yox, onun oxuduğu ali və ya orta 

ixtisas təhsil müəssisəsinə köçürülür. Tələbə təhsil 

haqqı ödəyə bilməyəndə bu universitet üçün də 

problem olur. Təhsil krediti universitet üçün 70-80 faiz 

maliyyə dayanıqlığı deməkdir. Öz ailə büdcəsi 

hesabına oxuyan tələbələr təhsil haqqının müəyyən 

qismini özü ödəyə bilirsə, gələcəkdə müəyyən qismini 

də kreditlə ödəyə biləcəkdir. 

Təhsil Tələbə Kredit Fondu yalnız 

Azərbaycandakı universitetlər üçün, Azərbaycan 

Universitetlərində təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə 

tutulub, xaricdə təhsil alanlar üçün nəzərdə 

tutulmamışdır. Bütün hallarda bu kredit vətəndaşı 

məsuliyyətdən azad etmir, bu kredit aləti ilə vətəndaş 

həyatının növbəti mərhələlərində daha məsuliyyətli 

olmalıdır. Tələbə krediti qarşılıqlı inam və tələbə 

dövründən sosial məsuliyyəti dərk etməyə kömək 

edəcəyi düşünülür. Kteditlər uzun müdətli olduğundan 

vətəndaş məsuliyyəti danılmazdır. Təbii digər əks 

faktorlar da ortaya çıxa bilər. Əks faktorların ümumi 

halda qarşısının alınması, vətəndaş məsuliyyətini, 

dövlət strategiyasını nəzərə alaraq dövlət sifarişi və 

tələbə krediti ilə təhsil alanların ali təhsil müəssisəsini 

bitirdikdən sonra tələb çox olan zəruri iş yerlərinə 

göndərilməsi, təyin olunmuş (2-3 il) müddətdə həmin 
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iş yerlərində çalışması bir çox məsələləri qarşılıqlı həll 

etmiş olardı. Təhsil krediti alanlar və təhsil haqqında 

güzəşt olunanlar yüksək qiymətlərlə təhsil almağa, 

dövlətin onların təhsili üçün yaratdığı şəraitə görə daha 

çox fədakarlıq göstərmələri gözlənilən faktlar sırasında 

olmalıdır.  

Azərbaycanda Təhsil Tələbə Krediti Fondunun 

iştirakı və Universitetlərin (Bakı DU və s) dəstəyi ilə 

abituriyentlər üçün ixtisas seçimi mərhələrində 

seminarlar təşkil olunaraq “İxtisas seçimini necə 

etməli”, “İxtisas seçimi zamanı nələrə diqqət 

yetirməli”, “İxtisas seçimində edilən səhvlər nədir?” 

kimi mövzular müzakirə olunur. Bu abituriyentlərin 

gələcək peşə seçimlərinin düzgün aparmasına mühüm 

dəstəkdir. 

Təhlillər göstərir ki, orta hesabla Azərbaycanda 

qəbul olan tələbələrin 95 faizi universitetləri bitirir, 

digər 5 faiz tələbə təkcə təhsil haqqına görə yox, digər 

səbəblərdən də bitirə bilmir: "İnkişaf etmiş ölkələrdə 

30-40 faiz tələbə ali təhsili bitirə bilmir, əsas səbəb də 

imtahanları verə bilməməyi olur. Amma bizdə tələbələr 

imtahan verirlər, amma təhsilin keyfiyyəti əsas amildir. 

Təhsil güzəşti həm də keyfiyyətdə güzəşt deməkdir. 

Şəhid ailələri, əlilliyi olan şəxslərlə bağlı şərtlər yerində 

qalır, amma ödənişli şərtlərlə oxuyanlar kredit ala bilər. 

[3] Qeyd etmək yerinə düşər ki, təhsil haqqından azad 

olan, təhsil ktediti ilə təhsil alan tələbələrin təhsil 

keyfiyyətinə, daxil olduqları ixtisas üzrə peşə 

biliklərinə tam yiyələnəcəyinə zəmanət yoxdur. 

Təhsilin keyfiyyəti isə təhsil alandan, onun 

məqsədlərindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır.  

Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata 

görə, 2020/2021-ci tədris ilinin əvvəlinə Azərbaycanda 

bakalavr və magistrlərin hazırlanmasını həyata keçirən 

40 dövlət və 12 qeyri-dövlət ali təhsil müəssisəsində, 

eləcə də 26 elmi təşkilatda təhsil alanların sayı 198,7 

min nəfər olub ki, onların da 48,9 faizini qadınlar təşkil 

edib. 2020-ci ildə ölkənin ali təhsil müəssisələrinə 45,0 

min nəfər tələbə qəbul olunub və qəbul geniş profilli 

ixtisas siyahısına uyğun olaraq həyata keçirilib 

Bakalavriatura səviyyəsinə qəbul olunan tələbələrin 

ümumi sayında ödənişli əsaslarla təhsilə qəbul 

olunanların xüsusi çəkisi 50,4 faiz olub ki, onların da 

77,8 faizi dövlət ali təhsil müəssisələrinin payına düşür. 

Hazırda dövlət ali təhsil müəssisələrinin əyani 

şöbələrində oxuyan tələbələrin 48,9 faizi (demək olar 

ki, yarısı) təqaüd alır. 3342 nəfər təhsil krediti almaq 

üçün müraciət edib. müraciət edənlərdən 1681 

tələbəyə kredit verilib. Onlardan 588-i ilə sosial, 1093-

ü isə standart kredit rəsmiləşdirilib Bununla yanaşı, 695 

müraciət natamamdır, 416 nəfərin müraciəti isə hazırda 

emaldadır (2021) [5] 

Tələbələrin təqaüd alması onların dövlət 

tərəfindən qayğı və diqqətinin təcəssümüdür. Ödəniş 

etmədən təhsil alan tələbələr təhsil göstəricilərindən 

asılı olaraq rəğbətləndirilir, motivasiya edilir, növbəti 

semenstrdə təhsilini daha səmərəli davam etdirməsi 

üçün dövlət tərəfindən hər ay təqaüd alır. Lakin dövlət 

hesabına daxil olan tələbələrin heçdə hamısı ali 

məktəbə daxil olduqdan sonra qəbul imtahanına 

hazırlaşdığı əzmlə tədrisini davam etdirmir, tədris 

göstəriciləri nəzərdə tutulan normadan çox aşağı olur. 

Hazırda təqaüdlərin sayı saxlanmaqla tədris 

göstəriciləri yaxşı olan tələbələr təqaüd almaq şansına 

malik olur. Ali təhsil sistemində ümumilikdə 150 minə 

yaxın tələbə təqaüdlə əhatə olunur. Onlardan 15,5 faizi 

əlaçı, 23,1 faizi həvəsləndirici, 61,4 faizi isə sadə 

təqaüd alır. [4] Təqaüd alan bu tələbələr təhsilərinin 

sonunda dövlətin zəruri bildiyi yerlərdə çalışmalıdır. 

Bu tələbələrin aldığı təqaüdə məsuliyuyətli olmağa 

yönəldən faktolardan biri ola bilər. 

İnsan faktoru olan yerdə subyektivlik və səhvlər 

labüddür. Səhv insana xas xüsusiyyətdir. Mexanizm 

səhv etmir. Verilən əmri, proseslərin ardıcıllığını yerinə 

yetirir. Ölçmələrində buraxdığı xətalar onun tərtibi 

zamanı, hazırlanması əsnasında onu yaradan fərdlə 

şərtlənir, səbəblənir. Insan faktoru olan məsələlərdə və 

onların həllində ilkin və sonrakı təsirlərə davamlılıq 

dərəcəsindən asılı olaraq fəaliyyətin nəticəsi gözlənilən 

formada almaq mümkün deyildir. Tələb edən 

fəaliyyətin icrası müdddətində nəticələrin əvvəlki 

forması ilə qane olmur və əlavə fakt və göstəricilərin 

yeni tələbləri meydana çıxır. Bu təhsil sistemində əsas 

olaraq tədris prosesində özünü bariz göstərərək 

fəaliyyətin sonu kimi təhsil müddəti bitdikdə təhsildə 

olan statizm və dinamizmin hansı faizlə işlədiyini 

göstərir. 

Tələbələr potensial işçi qüvvəsidir: müəllim, 

həkim, hərbçi, mexanik, mühəndis və s. thsil müddəti 

bitdikdən sonra o hamı kimi çalışmalıdır, işləməlidir. 

İşə götürənlər nəyi nəzərə alır: işçinin sağlamlığını, 

mənfi meyllərin omamasını, işçinin ailə problemlərinin 

olmamasını, peşə fəaliyyətinə kimi keçdiyi təhsil 

trayektoriyası, peşə fəaliyyəti üzrə baza bilikləri, 

potensial işçinin özünü təhsil və inkişaf perspektivləri, 

gələcək planları, komunikativlik, kreativlik, inkişafa, 

yeni texnologiyaya meyllik, səmərəlilik və s. 

Təhsilalan bütün bunları nəzərə alaraq tədbirlərini 

görməlidir.  

Prosesdə insan amili varsa, buraxılan səhvlər 

bilərəkdən və ya bilməyərəkdən olmaqla nəticələrinə 

görə sıralana bilər. Bunlara da qərarın verilməsini 

gecikməsi, operativliyin zəif olması, anında 

qərarvermə bacarığının olmaması, analitik düşünmədə 

problemlik, amir təsirlərin olması və s. faktorlar təsirsiz 

ötüşmür. 

Faktorların bir çoxu həyat səviyyəsi ilə bağlıdır. 

Həyat səviyyəsi maddi, mənəvi, mədəni və mənəvi 

ehtiyaclarıntəmin olunması dərəcəsidir. Yaşayış 

keyfiyyəti (Qualite if Life QOL) insan ehtiyaclarının 

(sosiologi) təmin olunmasında (komfort) rahatlıqla 

səciyyələnir: fiziki QOL- mobillik, sağlamlıq, 

somantik, funksional parametrlər və s., psixi QOL- 

məmnunluq, dinclik, sevinc hissi ilə yaşamaq və s., 

sosial QOL –ailə, mədəni, iş, kollektiv, iqtisadi 

münasibətlər əlaqələr, mənəvi QOL- yaşamağın 

mənası, məqsədlər, dəyərlər, mənəvi dini münasibətlər 

[5] 

Tələbələrin tədris göstəricilərinə təsir edən amillər 

çoxdir və hər biri bir çox problemlərlə bağldır. 

Problemlərin biri də yaradıcı təxəyyülün inkişaf 

problemidir. Tələbələrin arasında yaradıcı təxəyyülün 

inkişaf etdirilməsi problemi psixologiya sahəsi üzrə 

həm respublikada vəm də xarisi alimlər tərəfindən çox 

saylı tədqiq olunmuşdur. Müəllimlərin vacib 

məsələlərindən biridə tələbələrlə interaktiv əlaqələr 
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yaratmaqla digər fənlər üzrə bilikləri ümumiləşdirmək, 

təmas nöqtələrini tapmaq, zehni fəaliyyətin məntiqi 

strukturlarını yeniləməkdir. Yeni novator xarakterli 

biliklərə yönəltməkdir.ən aşağı səviyyə -mövcud 

matüerialları təhlil etmək, ən yuxarı səviyyə -digər 

insanlara təsir formalarına, imkanlarına malik 

olmaqdır. [6 s54]  

Fənlərarası əlaqə və onun təşkili diqqətdə 

saxlanılmalı, xüsusi ilə pedaqoji peşə yönümlü 

ixtisaslarda tətbiqi məsələlərinə diqqət yetirilməlidir. 

[7, 8] 

Tələbənin tədris göstəricilərinə təsir edən, 

istiqamətləndirici, əsas rol oynayan ailədir. Tələbə 

təhsil obyekti olmaqla yanaşı eyni zamanda bir ailə 

elementidir. Cəmiyyətin bir üzvü olmaqla yanaşı o, bir 

ailə üzvüdür, bacı, qardaş, oğul, qız, gəlin, qayın, əmi, 

dayı və digər qohum münasibətlərində olmaqla eyni 

zamanda tələbədir. Onun ailəsində olan mühit, şərait, 

insani münasibətlər atmosferi, qarşılıqlı, çox tərəfli və 

ya bir tərəfli münasibətlər bütün gələcək məqsəd və 

fəaliyyət trayektoriyasında əksini tapır, üzərinə 

vəzifələr, öhdəliklər qoyur və bəzi hüquqlar verir. 

Əlaqədar olaraq qarşısına yaxın və uzaq məqsədlər 

qoyur. Valideyn himayəsindən məhrum olmuş tələbələr 

(təhsilalanlar) daha bir komplekslə yaşamalı olurlar. Bu 

boşluğu doldurmaqdan irəli gələn yeni kompleks 

fəaliyyətlər, yeni məqsədlər, yanaşmalar, müqayisələr, 

nəticələrə gətirir. “Atam olsa idi mənimlə məşğul 

olardı....”, “niyə mənim atam yanımda deyil (yoxdur)?” 

“anam olsaydı mənimlə belə davranmazdılar” və s kimi 

fikirlər, düşünmələr ilk növbədə onun – təhsilalanın 

hazırda olduğu ailə üzvlərində günahı axtarmaq və 

bunu özündə əsaslandırmaqdır. Boşanma faktı olan 

ailələrdə uşaqlar müəyyən yaşa qədər ətrafdakıları ilə 

razılaşsada, dərk etmə səviyyəsindən, olduğu mühitdən 

asılı olaraq müəyyən yaşdan sonra tam fərqli fikirlərə 

malik olur və bu onların həyatında, həyatının bütün 

sahələrində yeni səhifə açmış olur: yeni psixoloji 

hücümlar, psixoloji sarsıntılar bu kateqoriyalı 

təhsilalanların tədris göstəricilərində bilavasitə öz 

əksini tapır. Sonrakı mərhələ təhsilalanın nə dərəcədə 

qərar qəbul etməsi və onun həyata keçməsinə maraqlı 

olmasından asılıdır. Uşaq yaşlarında valideynini 

itirmək çətin psixoloji durumdur. Anasını itirdiyi gün 

qəbul imtahanına gedən şəxsi düşünün. Bu günün onun 

həyatında necə ziddiyətli bir gün olduğunu, ziddiyətlər 

içərisindən güc taparaq həyatına davam etməsi, həyatın 

davamedən olmasını dərk etməsi, özünüdərk və özünü 

motivasiya etmək bacarığı çox güclü psixoloji faktor 

kimi önə çəkilməlidir.  

Tələbələrin fərdi tədris göstəriciləri onun şəxsi 

xarakterlərindən əhəmiyyətli şəkildə asılıdır. Xarakter- 

dünyaya, digər insanlara, özünə, öz fəaliyyətinə 

münasibəti ifadə edən xüsisiyyətlərin məcmusudur. 

Tələbənin xarakterində olan əlamətlər, norma, 

aksentuasiya və patologiyasına görə və eyni zamanda 

qabiliyyətlərinin keyfiyyət və kəmiyyət 

xarakteristikaları onların fəaliyyətinə təsir edir. [9- 

s464] Tələbələrin ağıl yaşı ilə xronoloji yaşlarında 

fərqlər (bioloji yaş və sənəd yaşı) və bu fərqləri nəzərə 

çarpan dərəcədə olan tələbələrin eyni qrupda təhsil 

alması ümumi tədris göstəricilərinə təsirsiz ötüşmür. 

Bu faktlara tələbənin istedadları: bədii, akademik, 

konstruktiv, psixomotor, social, pedaqoji iatedadları 

böyük rol oynayır. [9- s473]. Istənilən təlim prosesində 

onun prinsiplərinə riayət olunması mühüm məsələdir: 

Pedaqoji psixologiyada nəzər tutulan prinsiplərin sayı 

15-dir və bu prinsiplər düzgün istifadə olunduqda təlim 

prosesində hər iki tərəf nailiyyətlər əldə etmiş olur. [9- 

s 486] 

Ali təhsil müəssisələrinin tələbələrinin tədris 

fəaliyyətinin ətraflı modelinə faktiki ehtiyac və bu 

fəaliyyətin tərkibi haqqında kifayət qədər differensial 

anlayışın olmaması onun öyrənilməsinin əsas 

problemini müəyyənləşdirir: Tələbələrə tədris olunan 

fənlər, onların tədris səviyyəsi, tədris məqsədlərinin 

onların gələcək peşə fəaliyyətində tətbiqinə 

ünvanlanmaması; Müəllimlik ixtisası üzrə təhsil alan 

tələbələrə tədrisi aparılan ayrı-ayrı fənlərin tədrisini 

aparacaqları fənlər üzrə gələcək peşə fəaliyyətində 

hansı mərhələdə, necə istifadə olunacağı haqda 

məlumatlanmaması; Məsələ həlli laborator dərsləri 

üzrə auditoriyada öyrəndikləri məsələlərin gələcək 

peşə fəaliyyətində yerini görməməsi; Tədris olunan 

fənlərin ardıcıllığının pozulması; Gələcək peşə 

fəaliyyətinə bilavasitə zərurət hesab olunmayan 

fənlərin və seçmə fənlərin tədrisi; Tələbələrə öyrətməyi 

necə öyrətmək imkanlarının açıqlanmaması; 

Tələbələrin tədris ilinin yerindən vaxtından asılı olaraq 

pedaqoji psixologi problemləri və onların aradan 

qaldırılmasına yönələn tədbirlərinn işlənməsi və ona 

nəzarət, nəticələrin analizi; Dövlət qayğısı ilə təmin 

olunan heyətlə digərləri arasında fərqlərin hiss 

olunmaması üçün fəaliyyətlərin işlənməsinə nəzarət. 

[10]  

Tələbələrin tədris göstəricilərinə təsir edən 

amillərdən bir qismini cədvəl formasında araşdıraq: 

Mənbələrdə bu faktların bir qisminə baxılmışdır. 

Lakin ümumi şəkildə tədqiq olunmamışdır.  

Universitet təhsili – təkcə şən dostlar, müxtəlif 

oyunlarla zəngin şənliklər deyil- yeni həyat tərzidir və 

buna uyğunlaşmaq tələb olunur. Bütün nəsillərdə 

tələbələr demək olarki eyni problemlərlə qarşılaşır, 

tələbələrin tədris fəaliyyətinə təsir edən yeni faktorlar 

üzə çıxır [11]: 

Qısa yuxu- Daha çox rast gələn problem yuxudan 

doymamaq: səbəbi gənclərin-tələbələrin vaxtı idarə 

edə bilməməsidir. Bir gün ərzində dərsə hazırlığı, 

tapşırıqların yerinə yetirilməsini, dostlarla görüş, 

əyləncə qayğıları onları sağlam istirahətdən məhrum 

edir. Gün ərzində görəcəyiniz işləri planlamaq çox 

əhəmiyyətlidir. 8 saatlıq yuxu –və onu qısaltmaq 

olmaz. 

Pis qida -Iki səbəbdən yaranır: yemək hazırlamaq 

həvəsi olmaması və bacarmaması, maliyyə 

imkansızlığı. Yuotub kanaldan istifadə edərək yemək 

hazırlığı aparmaq. Fastfud-dan imtina etməli. lakin 

təmiz hazırlanmış yeməklərlə qidalanmalı. 

“Hirsli” müəllimlər-Müəllim tələbə 

münasibətlərində problemlər ali təhsili normadan 

yayındırır. Sorğu sualda iştirak edin, fənlə maraqlanın, 

suallar verin, dərsliklə, monoqrafiya və məqalələrlə 

tanış olun, qarşınızdakı müəllimi dəyərləndirin. Hər 

halda tədris etdiyi fənni o sizdən çox bilir. Sərbəst işləri 

həvəslə hazırlayın, fərqlənməyə çalışın.  
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Yaşayış tərzi-Yeni həyata giriş, yataqxana və ya 

kirayə, qohum evində qalmaq hamısı bir problemdir. 

Bütün hallarda ətrafdakılarla dost olmalısan. Birgə iş 

daha səmərəli olur. Qane etmirsə, qərarı gecikdirməyin. 

İxtisas seçimi, həyat tərzi bilavasitə sizin seçiminizdir. 

Tələbələr bu problemləri necə həll etməlidir: 

təslim olmamalı və israrlı olmalıdırlar.  

 

Problemlər üzrə faktlar, təhsilalanların etdikləri, 

nə etməli olduqları və nəticələr Cədvəl 1-də 

verilmişdir. 

Cədvəl 1 

Problem Maddi çətinlik 
Tədrislə bağlı 

çətinliklər 

Ixtisas seçinimdə 

təəssüflənmə 

Sağlamlıqla bağlı 

problemlər 

Tənhalıq 

problemi 

Fakt  

Təqaüd orta 

yaşayış 

minimumundan 

aşağıdır. Hər 

tələbə də bu 

təqaüdü ala 

bilmir. 

Vaxt düzgün 

planlaşdırıla 

bilmədiyindən 

təhsilə və 

istirahətə 

optimal vaxt 

ayrıla bilmir. 

Tələbə üzrində 

total nəzarət 

olmadığından 

asanlıqla 

təhsildən 

uzaqlaşa bilir. 

Orta məktəb bazasını 

düzgün 

qiymətləndirilməməsi, 

seçdiyi ixtisasla təhsil 

səviyyəsinin uyğun 

olmaması, 

pedaqoqların 

bəzilərinin İT 

texnologiyasını 

bilməməsi, fəaliyyəti 

ilə tələbəni 

bezikdirməsi və s. 

Tibb 

mütəxəssislərinin 

bildirdiyi kimi, 

tələbələrin 15-20: 

% tam sağlamdır. 

Müstəqil fəaliyyət 

zamanı bu tam 

ortaya çıxır. 

Yeniliki hər 

kim qəbul 

edə bilmir. 

Köhnə 

tanışlar, 

valideynlər 

uzaqdadır. 

Problemləri 

tək həll 

etmək lazım 

gəlir. 

Nə 

edirlər? 

Aşağı kurslarda 

qeyri peşə 

yönümündə 

çalışırlar.yuxarı 

kurslarda ixtisas 

yönümlü işlər 

axtarılır 

İşin 

öhdəsindən 

gələ bilmir, 

keyfiyyətsiz 

təhsil mühiti 

yaradır, 

bəhanələr, 

Bu və ya digr şəxslərin 

təhriki ilə bitirmək 

xətrinə bitirirlər, 

gələcəkdə digər peçə 

üzrə çalışacaqlarına 

arqərar verirlər, sadəcə 

bitirlmək xətrinə 

oxuyurl 

Səhlənkarlıq 

səbəbindən stress 

yaşayır, 

xəstələnir, böyük 

şəhərin “səs 

küyü”, qidalar və 

s. 

Tənha lığı 

hiss etməmək 

üçün vaxtı 

“öldürür”, 

faydasız işlər 

gəzinti, alış 

veriş və s 

Nə 

etməli 

əlavə xərcləri 

azaltmalı, 

öyrəndiyini 

öytərməli, 

kompüter 

xidməti, 

repetitorluq, 

xarici dil, 

şəbəkə 

marketinqi, 

daha üstün olan 

işlə məşğul 

olmalı 

Plan üzrə 

çalışmalı, I 

kursda 4-5 

qiymətlər 

almağa 

çalışmalı, 

təqaüd almağa 

cəhd 

göstərməli, 

valideynlərdən 

dostlardan 

psixoloji-

mənəvi yardım 

almalı, 

toplanan 

vəsaitə 

komputer 

almalı və s. 

Dəqiq fikirləşib 

fəaliyət göstərmək 

tələb olunur. Ys 

ixtisası dəyişmək, 

sonrakı pillədə başqa 

ixtisasa daxil olmaq. 

Vaxtı düzgün 

bölüb idmanla 

məşğul olmalı, 

sağlam həyat 

təörzi keçirməli, 

sutkada 6-7 saat 

yatmalı, siqaret 

və digər zərərli 

vərdişlərdən uzaq 

olmalı, düzgün 

qidalanmalı 

Ilk olaraq 

qrup eyni 

kurs 

tələbələri, 

həmyerlilərlə 

ünsiyyət 

qurmalı. 

Gənclərl 

bağlı yaradıcı 

mərkzlərdə 

üzv olmalı, 

dil kurslarına 

yazılmalı 

Nəticə  

Tədrisə ayrılan 

vaxt azalır, 

təhsil 

məqsədləri 

azalır. 

Heç bir çeyə 

vaxt ayıra 

bilmirlər, 

görüləsi işlərin 

həcmi artır, 

tədrisdə 

geriləmə 

Tədris göstəriciləri 

aşağı düşür, qrupda 

tədris mühütü sönür, 

kursdan çıxıb digər 

ixtisasa daxil olurlar, 

tədrisdə geriləyir, 

sağlamlığı dahada 

pisləşir. 

Maddi 

çətinlik 

yaranır, 

həyati 

təcrübə 

olmadığı 

üçün 

bədbinləşir, 

tədris 

fəaliyyətini 

qura bilmir 

 

Psixoloji və pedaqoji dəstəklə, təhsilin təşkilində olan, tənlərin tədrisində özünü göstərən, gələcək peşə 

fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı eləcədə işlə təmin olunmama qorxusu ilə əlaqədar problemlər üzrə faktlar, 

nəticələnmə və bu halda nə etməli olduqları cədvəl 2-də verilmişdir.  
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Cədvəl 2 

Problemlər Fakt Nəticə Nə etməli 

Psoxologi, 

 pedaqoji 

dəstək 

Bütün kurslarda tələbələrin psixoloji 

problemləri mövcuddur 

Tədris göstəriciləri 

aşağı düşür, 

Kültəli tədbirlərin təşkili, 

bacarıqların aşkar edilməsi 

istiqamətdə dərnəklər, 

tələbə elmi cəmiyyətlərin 

işinin güclənməsi 

Təhsilin 

təşkilində 

Yeni texnologiyaların effektli tətbiq 

olunmaması, çatdırılma 

texnologiyasının yenilənməməsi, 

maddi uyğunlaşma, şəxsi işkişafın 

zəif təşkili, öyrətmək və tədris etmək 

işini fərqləndirmək 

Tədrisin təşkili 

diplomdan sonrakı 

təhsili davam 

etdirməyə yardım 

edə bilmir. 

Sistematik olaraq tələbələrin 

tədris prosesində 

informasiya təlabatnın 

tədqiqi, səmərələşdirici 

təkliflərin həyata keçirilməsi 

Fənlərin 

tədrisində 

Fənlərin ardlıcıllığının pozulması, 

ayrılan saatların dinamik olmaması, 

Fənlərin tədrisi 

diplomdan sonrakı 

peşə fəaliyyətinə 

yardım edə bilmir. 

Ixtisasa uyğun biblioqrafik 

məlumatları, materialları əl 

çatan etməli 

Gələcək peşə 

fəaliyyətinin 

təşkili 

Tədris olunan fəınnin gələcək peçə 

fəaliyyətində yerini görməməsi, 

gərəkli olan fənlərin az, lazım 

olmayan fənlərin çox keçilməsi, 

Aşağı səviyədə 

təhsil əmək 

bazarında rəqabətə 

davamlığı zəiflədir. 

Tələbələrə gələcək peşə 

fəaliyyətindən kənar qeyri 

peşə fəaliyyətləri ilə məşğul 

olmağa qadağa qoyulması. 

Işlə təmin 

olunmama 

qorxusu 

işlə təmin olmağa ümidsizlik, peşəkar 

işçi sorğusu 

Işsizlik, digər 

peşələrə meyl 

Təhsil aldığı dövrdə gələcək 

peşə fəaliyyətinə uyğun işlə 

məğğul olmaq, 

 

Tələbələr ATM-i bitirdikdən sonra müsahibənin 

nəticələrinə əsasən ixtisaslı işlərə qəbul edilir. Məzun 

bundan qorxmamağı öyrənməlidir. Həqiqətən, məzun 

olduqdan sonra müsahibələrdən keçmək təcrübəsi çox 

faydalı olur. Seçilmiş ixtisas üzrə təcrübə və iş stajı 

qazanmaq üçün kiçik əmək haqqı ilə razılaşmağa, bəzi 

hallarda sınaq müddətində pulsuz işləməyə dəyər. 

Nüfuzlu təşkilatlarda bu cür ödənişsiz təcrübələr uzun 

müddətdir ki, Avropa və ABŞ-da geniş yayılıb 

(təəssüfkeş). Bəzən bir iş (daha doğrusu, yarımştat iş) 

öz ixtisasından kənarda bəyənilməyə başlayır və gənc 

oğlan və ya qız hətta gələcək peşə fəaliyyətinin 

istiqamətini dəyişdirmək və hətta ikinci təhsil almaq 

haqqında düşünür. Prinsipcə, bu normaldır. Axı bütün 

gələcək prezidentlər bir vaxtlar inşaatçı, hüquqşünas, 

müəllim və hətta kəşfiyyatçı olublar. 

Təhsilalanlarla yaranan bir qisim problemlər və 

onların həli yolları: 

Təklik. Bir çox problemlərin yaşanma səbəbi 

“yaxşı dost” tapa bilməmək, seçə bilməməkdir. 

Tələbəlik ilərin ilk günlərindən yaranan dostluq daha 

möhkəm olur: qayğılar eynidir, bölüşülür, məsləhətlər 

ortaya çıxır, komandalar yaranır. Nə etməli: ünsiyyətcil 

olmalı, kompleksləri arxada qoymalı, cavabdan, 

reaksiyadan asılı olmadan bilmədiyini soruşmalı, 

söhbətlərə qoşulmalı, birgə çalışmalı, birgə istirahət 

etməli.  

Darıxdırıcılıq– tələbə düünməməlidir ki, 

universitet təkcə tədrisdən - mühazirələrdən, seminar, 

laboratoriya, kurs işi, sərbəst işlərdən ibarətdir. 

Universitet həmçinin idman cəmiyyətləri, yarışlar, 

vokal, rəqs, teatr kursları, fərdi bacarıqların üzə çıxması 

üçün imkanlar, debat dəyirmi masalar deməkdir. Yeni 

insanlar, məkanlar, gəzinti, istirahət, müstəailliyə atılan 

addımlar deməkdir. Ali təhsil təkcə təhsil vermir, 

bacarıqların, talantın üzə çıxması üçşün imkanlardır.  

Məcburi müstəqillik. Çox tez “böyümək” tələb 

olunur: istənilən sahədə valideyn dəstəyindən uzaqda 

olmaq, hər problemi bölüşməmək, vaxtında 

məsləhətləşməmək, müstəqil olmağa meyl və 

məcburiyyət ortaya çıxır. Yaxınlıqda etibarlı dost 

olduqda bu proses ağrısız ötüşür. Yaxşı məsləhət verir, 

vaxtında pis yoldan çəkindirir.  

Nəticələr: müasir tələbələrin problemləri kifayət 

qədərdir. Öyrəncəli olduğu həyat tərzinin dəyişməsi, 

tanış olmayan şəhər, adamlar, münasibətlər, qrup 

tələbələri və müəllimlərlə münasibətlər, daim yanaşı 

gedən maddi çətinliklər, artmaqda olan qiymətlər, 

beynəlxalq münasibətlər, müharibələr, pendemiyalar, 

qovulmaq qorxusu, daimi yoldaşlır edən tədris və ikinci 

tayını tapmaq, karyera qurmaq, peşə sənətini dəyişmək 

kimi psixoloji və digər problemlər mövcuddur. Bütün 

bunlar həll olası məsələlərdir. Vaxtı elə planlamaq olar 

ki, həm dərslərin hazırlığına, həm istirahətə bəs qədər 

yer qalar. Tələbəlik illəri məhz bu oproblemləri ilə  

yadda qalan olur. Eyni zamanda həyatın ən gözəl 

illəri kimi unudulmur.  

Təhsildən bu və ya digər səbəbdən uzaqlaşmış 

şəxs haqqında nə düşünülür?: “bacarmadı”, adı”, 

“öhdəsindən gələ bilmədi”, “tənbllik etdi”, “ pis 

uşaqlara qoşuldu”, “şətinliklərə hazır deyil” və s. lakin 

fakdır ki, bəzən universitetlərdən orta məktəbi “əla” 

oxumuş, olimpidalarda yer tutmuş, elmlərə böyük 

həvəsi olan və yüksək balla universitetə qəbul olmuş 

şəxslərdə vardır. Faktlar göstərir ki, cür bə cür elmi 

yarışların qalibi olan və qəbul imtahanlarında çox 

asanlıqla keçən belə tələbələr bir müddət sonra təhsili 

buraxır, bəzən başqa ixtisasa keçir, akademik 

məzuniyyət götürür və ya təhsil sistemindən incimiş 

kimi tamamilə uzaqlaşırlar. Özlərini reallaşdıra 

bilmirlər. Bu hissi yaşaya bilmirlər. 

Səbəblərdən bir neçəsini sadalamağa çalışaq: bu 

tip şagirdlər xüsusi məktəblərdə təhsil alır və sonrakı 

təhsildə eyni formada münasibətlər gözləyir. Şagird 

pedaqoji təsir obyekti olmur. Ali məktəbə daxil olan 

belə şagirdlər (magistraturaya daxil olan tələbələr) 
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təhsil sistemində nəhəng problemklərin olduğunu 

vurğulayır, bu prosesdə başqa münasibətlərə alışdığı 

üçün onu qəbul edə bilmir. Niyə belə olmalıdır? sualı 

onu rahat buraxmır. Tələbəni narahat edən bu 

suallara hansılar daxildir? 

Pedaqoji etikanın pozulması – hər bir ali təhsil 

müəssisəsində olduğu kimi tələbələrin hüquq və 

vəzifələri sadalanır. Lakin onlara eyni formada 

münasibət saxlanmır - ya hüquqlar üzdə olur, ya da 

üzdə olan vəzifələrdir. Insan faktoru olduğundan bütün 

qaydaların gözlənilməsi qeyrimümkündür. 

Auditoriyaya daxil olan pedaqoq titullarına görə ona 

münasibətin saxlanmasını tələb edib istəsə belə tədris 

prosesində bu fakt sıfırlanmalı, əsas prioritet kimi 

tələbələrin tədris qayğıları, daha çox bilik və praktik 

vərdişlərin qazanılmasına kömək olan metod və 

üsulların tətbiq ediləsi üçün imkanların aranmasıdır və 

istifadəsidir. Tədris prosesində tələbənin dövlət 

hesabına, ödənişli, ötən semestrlərdən imtahan 

kəsirinin olması və digər heç bir fərqləndirici fakt 

nəzərə alınmamalı, proses yalnız biliklərin verilməsi, 

fənn üzrə bacarıqların artırılması, gələrək peşə 

fəaliyyətində hansı mərhələdə bunun yararlı olacağına 

istiqamətlənməlidir. 

Darıxdırıcı fənlər və praktikanın olmaması: 

Elə fundamental fən yoxdur ki, mühazirəsiz ötüşsün. 

Lakin “yaxşı” məktəblərdən gələn şagirdlər buna 

alışmamışdır: praktik tətbiqi olmayan monoloq, fənn 

üzrə informativ məlumatlar, tarixlər, soyadlar və s. 

Əlbətdə elə müllimlər vardır ki, tələbələr dərsin nə vaxt 

bitdiyini belə hiss etmir. Bunu tələbələrdən eşitmək çox 

xoşdur. Dərsin sonunda dəftərdə, işlədiyi materialın 8-

10 səhifə olmasına tələbənin özünün təccübləndiyini 

gördükdə, pedaqoq dərsdə nəyə isə nail olmuş 

olduğunu başa düşür. Növbəti dəfə bu sahədə işi daha 

səmərəli təşkil etmək üçün daha geniş vasitə və 

imkanlar axtarır. Hərgah hər bir dərs təkrar olunmazdır 

və dərsin eyni formada aparılacağını belə düşünmək 

lazım deyildir. Fakt ondan ibarətdir ki, dərsin zaman və 

məkanı fərqli olduğu kimi əsas olaraq iştiakçıları eyni 

deyildir və bu iştirakçıların maraqları əvvəlki qrupda 

olan tələbələrin maraqları ilə üst-üstə düşmür ya da tam 

düşmür. Kiçik bir fluktasiya belə, dərsin gedişində 

məqsəddən yayınma tam başqa səmtə çəkə bilər. 

Müəllimin ustalığı isə ondadır ki, yayınan söhbəti 

böyük bacarıq və hiss olunmadan əvvəlki məcraya 

gətirə bilsin. Fənnin tədrisi müəllimdən asılı olduğu 

kimi eyni dərəcədə tədrisin əsas iştirakçıları olan 

tələbələrdən, tələbənin tələbindən (tələbə adə məhz 

buradan götürülüb) də asılıdır: onların gələcək peşə 

sənətinə münasibəti, gercək düçüncələri, dünya görüşü 

və s. böyük rol oynayır. Orta məktəbdə aktiv olan 

şagirdlər passiv mühazirə, konspekt yazan və dinləyici 

olmağı qəbul edə bilmir. Bu problemlər pandemiya 

dövründə, təhsili ənənəvi formada qurmaq mümkün 

olmadığı dövrdə daha bariz şəkildə ortaya çıxmöşdı. 

Fiziki fəaliyyətin də məhdudlaşdırılması daha yeni 

problemlərin yaranmasına səbəb olur. Pandemiya 

dövründə tədris prosesi: tədris müəssisəsi, təhsil alanlar 

və övladlarının təhsilinə maraqlı şəxslər (valideynlər)- 

üçbucağın tərəfləri arasında nisbət məsələləri daxilində 

müzakirə olunur.  

Ənənəvi təhsil davam edə bimədiyi təqdirdə ən 

optimal məsafədən təhsil formasıdır. Azərbaycanda 

pandemiya dövründə tədris prosesi məsafədən təhsil 

formasına keçmiş, bəzi müəssisələr məsafədən təhsil 

sistemini daha səmərəli təşkil edə bilmişlər. 

Azərbaycanda distant (məsafədən) təhsilin inkişafı 

haqqında, “UNEC Extern” mərkəzinin quruluşu, 

funksiyaları, mərkəzdə tədrisin təşkoli və görülən işlər 

haqqında geniş məlumat verilmişdir.[12, s 29-31] İKT 

-nin təhsilə inteqrasiyası, distans təhsildə müxtəlif 

media vasitələrindən istifadə imkanları haqqında geniş 

təhlil aparılmışdır.[11, s 68-85]  

Ali təhsil bakalavr və magistr səviyyəli olmaqla 

pillərə ayrılmışdır. Demək olar ki, bütün dünyada bu 

sistem fəaliyyət göstərir. Hazırda Ukrayna ilə müharibə 

səbəbindən Rusiyada təhsil və digər sahələrdə bir çox 

ölkələrlə əməkdaşlığın kəsilməsinə baxmayarq, ali 

təhsil pilləsində bakalavr və magistratura pillələri 

saxlanılmaqdadır. Bunun bir çox səbəbləri vardır: bu 

pillələri bitirmiş və hazırda mötəbər işlərə cəlb 

olunmuş mütəxəssislərə diqqət və hörmət, eləcədə 

ölkədə məzunlar və bir çox xalq kütləsi bu pillələrə 

böyük simopatiya ilə yanaşır. Xarici tələbələrin sayına 

görə 7-lər sırasında olan Rusiyada, bu pillələri bitirib 

öz ölkələrinə qayıdaraq sonrakı təhsili davam etdirə 

biləcək çoxlu sayda xarici tələbələrin təhsil almaq 

imkanları vardır. Bir çox vətəndaş bakalavr pilləsini 

bitirib müəyyən vəzifələrdə işləyə bilmir, çünki həmin 

vəzifələrdə çalışmaq üçün magirtratura puilləsi təhsili 

tələb olunur. Ölkədə vəzifələrə klassifikasiya tələbi 

vardır, xüsusi ilə dövlət orqanlarında və digər sahələrdə 

çalışan işçilərə bu tələb qoyulur: Hüquq sahəsində, 

məhkəmə sistemində çalışan istənilən əməkdaşdan 

magistratura pilləsi təhsili tələb olunur. Məktəblərdə 

yuxarı siniflərdə dərs aparmaq üçün magistratura 

pilləsini bitirmək olunur. Bütün bunlar Rusiyada 

bakalavr və magistratura pilləsini ləğv etməyə imkan 

verməyəcəkdir.  

Qərbi Avropa məsafədən təhsil (MT) təcrübəsi 

uzun tarixə malikdir. Bu, 19-cu əsrdə, 1840-cı ildə ser 

Isaac Pitman Böyük Britaniyada tələbələrə poçt 

vasitəsilə stenoqramma öyrətməyə başladığı zaman 

yaranıb. Bir az sonra, 1874-cü ildə İllinoys Universiteti 

poçtla sifariş proqramı təklif etdi. 1892-ci ildə ABŞ-da 

distant təhsilin banisi hesab edilən Uilyam Reyni 

Harper Çikaqo Universitetində ilk universitetin MT 

təhsil şöbəsini yaratdı və 1906-cı ildə Viskonsin 

Universitetində poçt vasitəsilə tədris tətbiq olundu [13, 

c.10]. Ənənəvi olaraq MT-in inkişafına iki əsas 

yanaşma mövcuddur: onun təşkilinin iki müxtəlif 

konsepsiyasına əsaslanan Avropa və Şimali Amerika. 

Birinci yanaşma Avropa regionunda (Böyük Britaniya, 

İspaniya, Almaniya, Hollandiya və s.) geniş 

yayılmışdır. İkinci yanaşma Kanada və ABŞ-da baş 

verir. Onların əsas fərqi ondan ibarətdir ki, Qərbi 

Avropada distant təhsil ilk növbədə hökumətlər 

tərəfindən maliyyələşdirilən açıq universitetlər (Açıq 

Universitet - Open University) tərəfindən inkişaf 

etdirilirdi. Şimali Amerikada 20-ci əsrin sonunda 

dövlətin maliyyələşdirməsinin azalması səbəbindən 

paradoksal vəziyyət yaranmışdı - ali təhsil almaq 

istəyənlərin sayı ildən-ilə artmış və nəticədə 

universitetlər tam təhsil almaq istəyənlərin hamısını 
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əhatə edə bilmədi. Bu, 60-cı illərdə MT 

texnologiyalarından istifadə edən təhsil 

müəssisələrinin sayının artırılması lehinə ənənəvi təhsil 

formalarının inkişafı strategiyasına yenidən baxılması 

zərurətinə səbəb oldu. 20-ci əsrdə ABŞ-ın mühəndislik 

kollecləri bir neçə korporasiyanın işçiləri üçün təlim 

kursları keçirməyə başladılar. Bu proqramların yüksək 

effektivliyi və peyk televiziyasının imkanları onların 

bütün ABŞ-da, sonra isə Avropa, Çin və digər ölkələrə 

yayılmasına səbəb oldu. Sonradan 40 universitet 

mühəndislik məktəbini birləşdirən Milli Texnologiya 

Universiteti (1984) artıq mühəndis kadrlarının 

hazırlanmasında distant təhsil texnologiyalarına 

arxalanırdı. Bu gün ABŞ yüzlərlə onlayn kollec və 

minlərlə onlayn kursu ilə onlayn təhsildə şəksiz dünya 

lideridir. ABŞ-da distant təhsil həm milli səviyyədə, 

həm də dövlət, korporasiya və universitet səviyyəsində 

inkişaf edən çoxsəviyyəlidir. ABŞ-da milli miqyasda 

televiziya (PBS TV) 1500 kollec və yerli stansiya ilə 

qarşılıqlı əlaqədə olmaqla, elm, biznes, idarəetmənin 

müxtəlif sahələrində kurslar təklif edən böyüklər üçün 

təhsil proqramları yayımlayır. Müxtəlif ştatlarda MT 

proqramları ana universitet tərəfindən həyata keçirilən 

peyk telekonfrans variantına uyğun olaraq inkişaf edir. 

Müəssisə səviyyəli MT sistemləri çox vaxt öz təhsil 

mərkəzlərinin və təhsil şəbəkələrinin (General Motors, 

Ford, Disney və s.) formalaşması ilə geniş şəkildə 

işlənib hazırlanmışdır.Son on ildə distant təhsil 

sistemləri ABŞ Silahlı Qüvvələrində intensiv şəkildə 

istifadə olunur. Ali təhsil baxımından 6 milyon ABŞ 

tələbəsinin (bütün məzunların təxminən üçdə biri) ən 

azı bir onlayn kurs keçdiyini söyləmək kifayətdir. 

Onlayn təhsil alan tələbələrin sayı ümumilikdə 

məzunların ümumi sayından çoxdur. Hazırda ölkənin 

ali təhsil müəssisələrinin 65%-i onlayn öyrənmənin 

uzunmüddətli strategiyasının mühüm hissəsi olduğunu 

deyir. Bir çox aparıcı universitetlər pulsuz onlayn 

kurslar təqdim edirlər. Bunlar Kaliforniya Universiteti, 

Britaniya Açıq Universiteti (OpenLearn layihəsi), 

Massaçusets Texnologiya İnstitutu, Stenford və Berkli 

Universitetləri və bir çox başqa universitetlərdir [15]. 

Ənənəvi təhsilin fundamental prinsiplərinə 

əsaslanaraq, MT xalq təhsili üçün açıq təhsil 

ideologiyasını inkişaf etdirərək bütün növ təhsil 

fəaliyyətlərində innovativ texnologiyaları geniş şəkildə 

tətbiq edir. O, milli sərhədləri aşmaq və fövqəlmilli 

təhsil məkanı qurmaq siyasətinin aparıcısına çevrilir. 

Bundan əlavə, distant təhsil getdikcə ölkə 

iqtisadiyyatının inkişafında hərəkətverici qüvvə kimi 

görünür. Rusiyada elektron təhsil Federal Dövlət Təhsil 

Standartlarının yeni nəslinin tətbiqi, pilləli təhsil 

sisteminə keçid və bununla əlaqədar olaraq sinif 

işlərinin həcminin azalması, formaların 

genişləndirilməsi kontekstində aktuallaşır. Tələbələrin 

müstəqil işinin təşkili üçün bu növ təlim yeni imkanlar 

açır.[16] 

2019 -cu ildən dünyanı bürüyən COVİD-19 

pandemiyası həyatın bütün sferasında təsirini 

göstərdiyi kimi təhsil sisteminin dayanıqlığını da 

yoxlamış oldu. Bu şəraitdə distans-məsafədən tədris 

təhsilin bütün pillələrində yalnız məcburi və təbii 

pedaqoji eksperiment olaraq qaldı. Pandemiya 

səviyyəsi azaldığından hibrit dərslər ortaya çıxdı, 

məsafədən təhsilin (MT) istifadəsinin yüksək effektliyi 

ilə çoxlu məsələlər açıq qalmışdır. Mənbələrdə əsas 

diqqət ali təhsildə MT ayrılmışdır. Bu müxtəlif 

səviyyələrdə və müxtəlif nəticələrə gətirib çıxardı. 

Pedaqoji kadr hazırlığında pandemiya dövründə 

müxtəlif ölkələrin (Rusiya, Kazaxstan, Belorusiya- hər 

birində bir ATM olmaqla) ATM-də MT tətbiqinin 

müsbət-pozitiv və mənfi-neqativ təsirləri tədqiq 

olunmuşdur. [17] Aparılan tədqiqatda sorğunun 

anonim olmasına baxmayaraq həyacan yaratdığını 

nəzərə alaraq tədqiqat zamanı söhbətlər əsnasında 

statik göstəriciləri təyin etməyə çalışmışıq.  

Sorğu zamanı respondentlərə tam sərbəst 

danışmaq imkanı yaratmağa imkan verildi: bunun 

sorğu olduğu bildirilmədi. Respondentlərin emosional 

münasibəti sualların müxtəlif variantlarından istifadə 

etməklə qiymətləndirilmişdir ki, bu da çarpaz 

konstruksiya vasitəsilə etibarlı məlumat toplusunu 

təmin etmiş və cavablarda əvvəllər aşkar edilmiş 

tendensiyanı təsdiqləmişdir. Bu problemi həll etmək 

üçün bu tip suallar tərtib edilmişdir: “MT-də nə 

xoşunuza gəlir?” və bir qrup əks suallar. 

Universitetlərin tələbə və müəllimləri arasında 

keçirilən sorğu nəticəsində distant təhsilin müəyyən 

aspektləri ilə bağlı rəylər ümumiləşdirilmiş və təhlil 

edilmişdir.  

Mənbələrdə və aparılan tədqiq əsasında distant 

təhsil mövzusunda nəşrlərin əhəmiyyətli dərəcədə 

artdığını qeyd etmək lazımdır. Pandemiya zamanı MT-

in ehtiyacı və xüsusiyyətləri aktiv şəkildə müzakirə 

olunur və hökumət səviyyəsində qərarlar qəbul edilirdi. 

Belə ki, 2020-ci ilin yayında Qazaxıstanın Təhsil və 

Elm Nazirliyi kollec və universitetlərdə MT-dən 

istifadə etmək qərarına gəlmiş, eyni zamanda, ənənəvi 

təlim forması yalnız təcrübə və istehsalat təlimi zamanı, 

laboratoriya məşğələləri üçün fərdi qrafikə uyğun 

olaraq planlaşdırımışdı. Belorusiyada və Ukraynada 

müharibədən əvvəlki tədris ilində Moodle xüsusi 

elektron platformasında müəllimlərin işi ilə bağlı təlim 

seminarları təşkil edilmiş, elektron tədris materiallar, 

testlər, rəqəmsal öyrənmənin digər alətləri və metodları 

hazırlanmışdı. daha çox qarışıq öyrənmə növünə 

meyllidir. Qazaxıstan universitetində Platon proqramı, 

Azərbaycanda 2019 cu ilin mart ayından etibarən orta 

məktəb və ali təhsil müəssislərində əvvəl mümkün olan 

variantlar, sonra Teams, daha sonra isə Bleacbord 

proqram sistemindən istifadə etməklə tədris prosesini 

qurmuş, sonradan hibrit tədris sisteminə keçirilmişdir. 

Bu prosesdə tələbələri tədrisə maraqlı etmək üçün, 

eləcədə İT və tətbiq olunan proqramların imkanlarını 

nümayiş etdirmək üçün aparılan seminarlar, testlər və 

tapşırıqların verilməsi əhəmiyyətli rol oynamışdır. 

Müəllimlərin bir çoxu həmin dövrdə tədris etdiyi fənlər 

üzrə videofraqmentlər hazırlamış, Youtube və digər 

kanallarda, internet səhifələrdə yerləşdirmişdir.  

Xarici ədəbiyyatda yerli ədəbiyyata nisbətən daha 

tez-tez universitetlərdə MT-in tənqidi ifadə olunur. 

Bəzən hətta təhsil müəssisələrində distant təhsilin 

tezliklə yoxa çıxması ilə bağlı çox kəskin fikirlər də 

səsləndirilir ki, bu da mütəxəssislərin və bəzi xarici 

təşkilat, qurum və firmaların ilkin proqnozlarını 

doğrultmur [18]. D. Meyson Universitetinin (ABŞ) 

Təhsil və İnsan İnkişafı Kollecində aparılan tədqiqatın 
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nəticələrinə əsaslanan tövsiyələrdə alınan təhsilin 

keyfiyyəti üçün onlayn təhsilin geniş şəkildə tətbiqi 

təhlükəsi qeyd olunub. Distant təhsilin çatışmazlıqları 

arasında düzgün motivasiyanın olmaması, təcili 

hazırlanmış kursların şübhəli keyfiyyəti, müəllim və 

tələbələr arasında birbaşa ünsiyyətin olmaması qeyd 

olunur. Distant təhsilin mütləqləşdirilməsi inkar edilir. 

Qarışıq ideyası (distant və ənənəvi) təhsil, çoxları 

tərəfindən ənənəvi təhsilin perspektivli əvəzedicisi 

hesab olunur. Ali təhsilin keyfiyyətinin pisləşməsinin 

pandemiya və distant təhsil səbəbindən bəzi firma və 

müəssisələrin kifayət qədər hazırlığı olmayan 

mütəxəssislərə tələbatının azalmasına təsiri də qeyd 

olunur [18]. 

Rus mənbələrində MT-dən istifadə ilə bağlı nikbin 

proqnozlar üstünlük təşkil edir. Daha tez-tez müsbət 

cəhətlər qeyd olunur: tələbələrin və müəllimlərin 

öyrənmə və tədrisin yeni vasitələri və formalarını 

mənimsəməsi, dərslərə hazırlaşarkən enerji xərclərini 

azalması, daha az emosional və zehni gərginlik, təhsil 

prosesində iştirak etmək bacarığı, uzaq məsafədə 

olmaq və s. [19]. Eyni zamanda, ədəbiyyatlarda 

universitetlərdə distant təhsilin tətbiqinə tələbələrin və 

professor-müəllim heyətinin münasibətində narahatlıq 

və uyğunsuzluq ifadə edilir: xüsusən yaşlı müəllim və 

əməkdaşlar kompüter texnologiyasına qarşı fobiya 

yaşayır, dərsləri digər məkdaşlar tərəfindən əvəz olunur 

bu da keyfiyyətin aşağı düşməsinə səbəb olan 

amillərdən biiridir.  

Ziddiyyətli fikirləri nəzərə alaraq, müxtəlif 

ölkələrdə yerləşən üç universitetdən, azərbaycandan bir 

ali məktəb bir orta və bir lisey götürərək götürərək, bu 

məsələ ilə bağlı araşdırma aparmağa qərar verildi. İlkin 

olaraq, respondentlərin pandemiya başlamazdan əvvəl 

distant təhsildən nə qədər tez-tez istifadə etdiyini 

öyrənmək maraqlı idi. Respondentlərin kifayət qədər 

məhdud hissəsi daim distant təhsillə məşğul olub 

(respondentlərin ümumi sayının 5%-dən 14%-ə qədər). 

Bununla belə, respondentlərin 29%-i (Belarus DU) bu 

təhsil formasından tez-tez istifadə edirdi ki, bu da sorğu 

edilən digər universitetlərlə müqayisədə 4-7 dəfə 

yüksəkdir. Respondentlərin 43%-i BelDU-da distant 

təhsildən nadir hallarda istifadə edib, 14%-i isə heç vaxt 

istifadə etməyib. Digər universitetlərdə 75% 

(ZakarTU) və 64% -dən çoxu (T.G. Şevçenko adına 

PedDU) heç vaxt distant təhsildən istifadə etməyib. 

BelDU-nun bu aspektdə müəyyən üstünlüyü yəqin ki, 

bu universitetin daha əlverişli maddi-texniki şəraitə 

malik olmaqla, MT-ə keçidə uzun müddət və sistemli 

şəkildə hazırlaşması ilə bağlıdır. Digər universitetlərdə 

MT-in tətbiqi prosesi maliyyə resurslarının açıq şəkildə 

çatışmazlığı ilə daha ləng gedmişdir. 

Tələbə və müəllimlər distant təhsil zamanı bütün 

mövcud texniki və təşkilati imkanlardan (elektron poçt, 

Skype, universitetdaxili xüsusi platforma və 

proqramlar, o cümlədən Zoom, elektron test, telefon, 

iPhone, noutbuk, stolüstü kompüter) istifadə etməyə 

çalışmışlar. Eyni zamanda, bütün bu vəsaitlər 

respondentlər tərəfindən istifadə edilmişdir. Lakin 

tətbiq prosesi müxtəlif universitetlərin öz 

xüsusiyyətlərini ortaya çıxmışdır: Universitetlərdə 

xüsusilə tələbələr arasında telefonlar (100%-ə qədər) və 

iPhone-lar (80%-ə qədər) ən çox istifadə edilən 

vasitələr olub. Müəllimlərdən tapşırıqları və tələbə 

hesabatlarını göndərmək üçün ən çox elektron poçtdan 

istifadə olunurdu (100%-ə qədər). İmkanlı (varlı) 

tələbələr stasionar qurğular əvəzinə mobil cihazlardan 

istifadə etmək imkanı əldə etdilər (məsələn, “BelDU” 

Milli Tədqiqat Universitetinin tələbələri stolüstü 

kompüterdən (14%) daha çox noutbukdan (86%) 

istifadə edirdilər). Digər universitetlərin tələbələri isə 

əksinə, noutbukdan daha az (37-56%) istifadə ediblər. 

Komputerdən isə (43-56%) daha çox istifadə olunurdu. 

İki universitetdə ilkin olaraq xüsusi universitet 

texnologiyaları və proqramları tətbiq olunmuşdu 

(“BelDU” Milli Tədqiqat Universitetində Moodle, 

BigBlueButton proqramları və Qazaxıstan 

universitetində Platon proqramı). Bir müddət sonra 

bütün universitetlər yekdilliklə Zoom (bəziləri Teams) 

platformasına keçməyə başladılar. Bu halla əlaqədar 

bütün respondentlər qeyd edirlər ki, bu proqram və 

platformaların quraşdırılması, sınaqdan keçirilməsi və 

sonrakı işə salınması zamanı tədris prosesində şagird və 

müəllimlərin yeni iş formasına, innovasiyalara, texniki 

problemlərə uyğunlaşması kimi hallar baş verir. 

nasazlıqlar, “donmalar” təbii olaraq qeyd edildi.” Təlim 

məşğələlərinin gedişatını ləngidən və keyfiyyətinə 

əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən sistemlər, təhsil 

fəaliyyətinin iştirakçıları arasında gərginlik, narahatlıq 

səviyyəsini artırmışdı. Qeyd edək ki, bütün sadalanan 

tədris vəsaitləri arasında sonuncu yeri kompüter testi 

(43%-ə qədər), istifadə üzrə sonuncu yeri isə stasionar 

kompüterdən istifadə (respondentlərin 56%-ə qədəri) 

tutur. 

Respondentlərin distant təhsilə emosional 

münasibətini daha çox maraq kəsb etmişdir. Aşkar oldu 

ki: müəllimlərin və tələbələrin uzaqda olması (müxtəlif 

universitetlərdə 7%-dən 29%-ə qədər), tədris 

materialının yaxşı keyfiyyəti (14%-dən 34%-ə qədər), 

tədris materialının və dərslərinin məntiqi ardıcıllığı 

(28%-dən 36%-ə qədər), yaxşı texniki təchizat və 

proqram təminatının işləmə keyfiyyəti (7%-dən 14%-ə 

qədər), idrak maraqlarını maksimum dərəcədə artırmaq 

bacarığı (12%-dən 14%-ə qədər) imkanları mənmum 

edir. 35%, tədris materialını daha yaxşı mənimsəyir və 

təqdim edir (8%-dən 15%-ə qədər), yaxşı bilik əldə edir 

(10%-dən 43%-ə qədər), təlim prosesindən məmnunluq 

hissi keçirməsi (14%-dən 43%-ə qədər), dərslərə 

hazırlaşmağa daha az vaxt sərf etməsi (22%-dən 35%-

ə qədər) respondentlərin xoşuna gəlmişdir. 

Respondentlərin MT-də nəyi bəyəndiyini və nəyi 

bəyənmədiyini müqayisə edərkən, xüsusən də bir və 

eyni qütb obyektlərini qiymətləndirərkən faktiki olaraq, 

orta göstəricilər müəyyən edilmişdir (universitetlərin 

reytinqini bir amillə yekunlaşdırsaq, məsələn, 

“proqramın daimi dondurulması”) “bəyənməmə” tipli 

suallar kompleksində “bəyənmə” reytinqlərindən daha 

yüksək səviyyədədir. Hər bir qiymətləndirmənin 

diapazonunun tərifi eyni təsirə malikdir. Məsələn, 

“bəyənmə” qiymətləndirməsində “müəllim/şagirdlərin 

uzaq olması” göstəricisi respondentlərin 7-29%-i 

arasında, “bəyənməmə” qiymətləndirməsində isə 

“şagirdlərlə yaxın əlaqənin olmaması” göstəricisi 

qiymətləndirilib. “Müəllim” 43%-dən 64%-ə qədər 

diapazonda olub. Eyni sözləri digər göstəricilər 

haqqında da demək olar. Nəticə etibarı ilə, ümumilikdə, 
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bu fikrin tərəfdarlarının səviyyəsi baxımından “Mən 

MT-i bəyənirəm” mövqeyindən verilən suallar 

toplusunda müəyyən edilmiş göstəricilər 

qiymətləndirilən amillərə emosional münasibət 

səviyyəsindən xeyli aşağı olur. "Mən MT-i sevmirəm" 

mövqeyi ilə bağlı cədvəli təqdim edirik. 

Cədvəl 3 

Respondentlərin distant təhsil amilləri ilə bağlı qiymətləndirmələrinin “bəyənmə” və “bəyənməmə” 

mövqeyindən müqayisəsi 

Respondentlərin məsafədən təhsilə 

(MT) münasibətləri 

М±m (%) Təhsil müəssisələrinə 

görə orta  

göstəricilərin cəmi 

 

n=70 n=38 n=40  n=60 

MT xoşuma gəlir 25,44±4,04 17,56±3,55 22,56±4,00 25,58±4,02 65,56 

MT xoşuma gəlmir 45,67±3,37 50,13±2,43 25,80±3,53 27,58±3,06 121,60 

 

Bu işdə MT bağlı respondentlərin fikirlərində 

mövcud fərqlərin etibarlı göstəricisini əldə etmək 

vəzifəsi qoyulmamışdır. Eyni səbəbdən, tədqiq olunan 

sübut etmək üçün arqumentlər kimi, məsələn, rejimi və 

ya medianı hesablamadıq. Eyni zamanda, araşdırma 

zamanı analoji əsərlər üçün axtarış aparılıb, orada əldə 

edilmiş bəzi faktların təsdiqini tapdıq. 

Təqdim olunan cədvəl C-də əsas fakt ondan 

ibarətdir ki, respondentlərin distant təhsilə münasibəti 

ilə bağlı verilən bütün sualların arifmetik orta 

göstəricisi respondentlərin distant təhsilə mənfi 

münasibətinin üstünlük təşkil etməsidir. sorğu edilən 

universitetlərin hər birində və cəmi üç universitetdə rast 

gəlinir. Universitetlər üçün orta dəyərlərin cəmi 

nəticədə göstərir ki, distant təhsilə mənfi münasibət 

müsbətdən təxminən 2 dəfə çox ifadə edilir. Eyni 

zamanda, bu münasibət təkcə tələbələr üçün deyil, 

müəllimlər üçün də xarakterikdir. Belqorod Dövlət 

Universitetini, Qərbi Qazaxıstan İnnovasiya və 

Texnologiya Universitetini, Bakı Dövlət Universitetini 

təmsil edən respondentlər MT-ə xüsusilə mənfi 

reaksiya verdilər. 

Eyni zamanda Pridnestrovian Universitetində 

T.G. Şevçenkonun ənənəvi və MT-ə münasibəti bir 

qədər fərqli olmuşdur. Bəzi aspektlərdə bu universitetin 

nümayəndələri MT-i sorğuda iştirak edən digər 

universitetlərlə müqayisədə daha müsbət qəbul ediblər. 

Məsələn, distant təhsil zamanı respondentlər arasında 

hansı emosiyaların daha çox yarandığını soruşduqda 

Dnestryanıdan olan tələbə və müəllimlərin 57%-i 

müsbət emosiyalar, rusiyalı respondentlər (59%), 

Qazaxıstan kimi respondentlər (68%), Bakı Dövlət 

Universitetindən olan respondentlər (56%) isə mənfi 

emosiyaları daha çox yaşayıblar. Bu bir az qəribədir, 

çünki Dnestryanı tələbələr və müəllimlər Belqorod 

(29%) və Uralsk (46%) ilə müqayisədə distant təhsilə 

hazırlaşmaq və iştirak etmək üçün daha çox səy sərf 

etmişlər (50%). Bu hal onu göstərir ki, bu 

universitetlərdə MT üzrə iş dəyişən mühitdə tələbə və 

müəllimlər üçün fərqli tələblərlə fərqli şəkildə təşkil 

edilib. [18] 

Hiss olunan Faydalılıq: Texnologiyadan istifadə 

etmək işi, akademik və müəllimlik vəzifələri 

asanlaşdıracaq, Hiss olunan İstifadə Asanlığı: Mən 

texnologiyanı qarşılıqlı əlaqədə olmaq üçün çevik 

tapardim, Öz-özünə effektivlik:  

• Mən tədris və akademik fəaliyyətimi tamamlaya 

bildim 

• Kimsə texnologiyadan istifadə edərək işi 

göstərdi ilk bunu necə edim. 

• Texnologiya ilə işləməyi xoşlayıram. 

• Kompüter Narahatlığı Texnologiyanı öyrənmək 

çətinliyi həyəcanvericidir. 

• Tədrisdə texnologiyadan istifadə etməyi 

planlaşdırıram və tez-tez akademik iş. 

• Uğurlu istifadə texnologiya 

• Texnologiyadan istifadə mənim tənzimləməyə 

kömək edə bilər tədris və akademik iş prosesləri və 

• performans. 

İştirakçıların iş yerlərində texnologiyadan istifadə 

etmək və mənimsəmək niyyətlərini gücləndirən 

texnologiyaya müsbət münasibət bəsləyirlər. Bu 

münasibətlər üç sahədə (affektiv, koqnitiv və davranış) 

göz qabağındadır [19-s 296]. Bu nəticə MacCallumun 

nəticələrinə uyğundur [19-[71]] Bu da müəllimlərin 

müsbət münasibəti ilə onların mobil öyrənməni 

mənimsəmək niyyəti arasında güclü əlaqəni vurğulayır. 

Bu tədqiqatın nəticəsi də Lu və Viehlandın [19- [59]] 

nəticələri ilə üst-üstə düşür. Onların Yeni Zelandiya 

universitetlərində mobil təhsildən istifadə etmək və 

mənimsəmək üçün davranış niyyətləri ilə müsbət 

əlaqələndirilir. Bu, həm də Teo, Linin [19-[57]] 

nəticələrini təsdiqləyir ki, bu da münasibətin birbaşa 

təsir göstərdiyini göstərir. 

İKT-dən istifadə üçün davranış niyyəti. Bu nəticə 

tədqiqat iştirakçılarının universitetdə texnologiya ilə 

effektiv tədris arasında güclü əlaqə olduğuna inanması 

və texnologiyanın yaradıcı nailiyyət və akademik iş 

təklif etməyə kömək edə biləcəyi fikri ilə bağlıdır. 

Nəticə həm də iştirakçıların inamının atributları ola 

bilər Texnologiyanı işlərinin keyfiyyətini 

yaxşılaşdırmağa kömək edəcək faydalı və mümkün 

təhsil vasitəsi kimi. Bu cür izahatlar [19-[52, 70]] kimi 

bir neçə tədqiqatla dəstəklənir. 

Sorğu zamanı bir sıra suallar respondentlərin 

gələcəkdə universitetlərdə təhsil/tədris yolu seçiminə 

aydınlıq gətirmək məqsədi daşımışdır. [18]. Bununla 

belə, respondentlərin əksəriyyəti ənənəvi təhsilə və 

qarışıq öyrənməyə səs verir. Onlar hələ də distant 

təhsili o qədər sabit, adi hesab etmirlər ki, ona tamamilə 

keçsinlər. Onlar niyə belə bir seçim etdiklərini izah 
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edərkən, arqumentlər kimi universitetlərdə tədris 

prosesinin texniki təminatının hələ kifayət qədər 

etibarlı olmadığını, texnologiyanın sürətlə köhnəldiyini 

qeyd etdilər. 

Ənənəvi öyrənmə üsulu daha “insan” və daha 

güclüdür. Bundan əlavə, uzun müddətdir tanışdır, 

sağlamlığın qorunması baxımından daha məqbuldur, 

akademik fənlərin hərtərəfli mənimsənilməsi üçün 

daha effektivdir. 

Bir çoxları pandemiya və distant təhsil zamanı 

tələbə yoldaşları və müəllimləri ilə ünsiyyətin 

vacibliyini yüksək qiymətləndirdiklərini, onların 

həyatlarının universitet dövrünün həmişə təhsil 

prosesinin bütün iştirakçıları ilə birbaşa təmasda 

olmasının vacibliyini, universitet həyatının mütləq real 

şəkildə olmalıdır: “canlı”, sosial cəhətdən aktiv, 

müxtəlif. Cədvəl 2-nin aşağıdakı suallara cavablarında 

qarışıq öyrənmənin əhəmiyyətinin tədricən artması ilə 

ənənəvi təhsilin seçilməsi tendensiyası açıq şəkildə 

müşahidə olunur, bəzi respondentlər bunu gələcəkdə 

qaçılmaz olaraq distant təhsilə tədricən keçidə gətirib 

çıxaran forma, lakin mütləq deyil, qismən olacağı 

hesab edirlər. 

Əldə edilən məlumatlar digər müəlliflərin 

məlumatlarına uyğundur ki, bu da onların etibarlılığını 

və etibarlılığını təsdiqləyir. Məsələn, gənclər kompüter 

texnologiyalarına həddən artıq həvəsli olduqda, 

sağlamlığın pisləşməsi, virtual asılılıq və digər 

problemlər [14], distant təhsilin kortəbii tətbiqi ilə 

öyrənmənin proqnozlaşdırılması pozulması [11] və 

psixo-emosional vəziyyətin pozulması, öyrənmənin 

emosional gərginliyi artırması [12]. MT istifadəsindəki 

uyğunsuzluq, dəyişən mühitdə onun həyata keçirilməsi 

metodologiyasının əlavə tədqiqatını tələb edir. 

1. Tədqiqat göstərir ki, MT müasir dövrdə tədris 

prosesinin ayrılmaz hissəsi kimi çıxış edir. Bu fakt 

dünya da artıq təsdiqini tapmışdır. Faktiki dünyanın bir 

çox ölkələri demək olarki izolasiya təcrid vəziyyətində 

yaşayır, bu da MT qaçılmaz edir. Elmi texniki 

nailiyyətlərin inkişafı zəminində MT tətbiqi 

xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla yeni formatda təhsil 

keyfiyyətini saxlamalı və daha çox inkişaf etməli, ETT 

inkişafını təmin etməli, iqtisad, istehsal sferində, 

mütəxəssislərin klassifikasiyasında təkminlşməsində 

rol oynamalıdır.  

2. Aparılan tədqiqat nəticəsində MT müsbət 

aspektlərini qeyd edə və fərqləndirə bilərik: 

• Tədris prosesi iştirakçılarının təhlükəsiz 

məsafəni gözləməsi 

• Ali təhsildə tədrisin yeni üsul və vasitələri ilə 

işləmək bacarıqlarının öyrənilməsi və tətbiqi 

• Informasiyanın tez bir zamanda toplanması və 

işlənməsi 

• Məşğələlər üçün vaxt və fiziki gücün qənaət 

edilməklə istifadəsi 

• Əyaniliyin artırılması ilə tədrisin keyfiyyətə nail 

olmaq 

Cədvəl 4 

Respondentlər tərəfindən gələcəkdə universitetdə təhsil/tədris seçiminin müəyyən edilməsi 

№ sual 

Cavablar (%) 

Cavab 

variantları 

Rusiya 

n=100 

Kazaxstan 

n=100 

Belorusiya 

BelDU 

n=100 

Azərbaycan 

Bakı Dövlət 

Universiteti 

n=60 

Azərbaycan 

Bakı 173 

saylı tam orta 

məktəb 

n=32 

Azərbaycan 

Bakı Landau 

Liseyi 

n=46 

1 

Bundan sonra 

hansı təhsil 

formasının 

olması sizi qane 

edərdi? 

Təlimin 

ənənəvi 

üsulu 

72 58 36 32 12 24 

İKT-yə 

əsaslanan 

yeni üsul 

14 12 7 12 12 8 

Hibrit 14 30 57 16 8 14 

3 

Hansı təhsil 

formasında 

nəticələr daha 

yüksək olardı? 

ənənəvi  72 50 35 32 8 22 

MT 14 6 - 12 12 8 

hibrit 14 44 65 16 12 16 

4 

Hansı variant 

şəxsən sizi daha 

çox qane edir? 

ənənəvi  43 48 36 26 12 22 

MT 14 8 14 18 12 12 

hibrit 43 44 50 16 6 12 

5 

Gələk hansı 

təhsil sistemi 

üzərində 

qurulacaqdır? 

ənənəvi 29 36 35 11 10 8 

MT – 6 21 34 12 12 

Hibrit 71 58 44 15 10 26 
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3. MT neqativ xüsusiyyətlərinə aid edilir: 

• Maddi texniki bazanın olmaması, köhnəlmiş 

texnika və avadanlıq ali təhsil müəssisələrində məhdud 

MT keçmə 

• Tam şəkildə MT keçmək üçün kifayət qədər 

maliyyə həcminin olmaması 

• Təhsil sisteminin stabilliyini pozulması və 

texniki nasazlıqların ehtimalının böyük olması 

• Tələbələr üzərində nəzarət səviyyəsinin 

azalması 

Insani ünsiyyətə ayrılan vaxtın az olması, 

bilavasitə müəllim-tələbə ünsiyyətinin qarşılıqlı 

təsirinin olmaması– distant təhsilin həyata keçirilən 

müxtəlif vasitələrinin və metodlarının sürətli 

“yaşlanması”; bu, işlənib hazırlanması və tədris 

prosesinə tətbiq edilməsi üçün çox vaxt tələb edir; 

- bütün müxtəlifliyin tətbiqi, təlim çatışmazlığı 

şəraitində tələbələr tərəfindən onların inkişafı üçün 

daha çox vaxt tələb edən məsafədən dəstək vasitələri və 

üsullarının sayının artırılması; 

- distant təhsil vasitələrinin və metodlarının 

sayının artması ilə didaktik obyektlərin aydın şəkildə 

fərqləndiyi və zəruri tədris materialının təkcə nəzəri 

cəhətdən deyil, həm də keyfiyyətcə və möhkəm şəkildə 

mənimsənildiyi nisbətən məhdud tədris vasitələri və 

metodlarının daha effektiv metodologiyası arasında 

yaranan ziddiyyət; həm də praktiki olaraq. 

4. Pandemiya zamanı və ya digər oxşar 

situasiyalarda universitetlərdə tələbələrin tədrisi üçün 

ən yaxşı variant distant və ənənəvi təhsilin 

birləşməsidir (əvvəlcə ənənəvi və distant təhsil, 

pandemiyanın təhlükəli -qızğın vaxtında - yalnız 

distant təhsil, ilin sonunda pandemiya - distant təhsilə 

və ənənəvi təhsilə keçid). 

5. Dəyişən şərtlər, onun ənənəvi təlimlə birləşmə 

xüsusiyyətləri və imkanları nəzərə alınmaqla distant 

təhsildən istifadə və ya istifadə edilməməsi 

məsələsindən onun tətbiqi metodologiyası məsələsinə 

keçməyə təcili ehtiyac var. təkcə tədris prosesinin 

özünün qorunub saxlanmasını deyil, həm də 

keyfiyyətinin yüksəldilməsini təmin edən digər 

prinsipial yeni təlim variantlarının ortaya çıxması. 

Müxalif fikirlərin olmasına baxmayaraq, 

texnologiya son vaxtlar təhsil sahəsinin və təhsil 

prosesinin əsas komponentinə çevrilmişdir. Onlar 

tələbələrə texnoloji tərəqqinin bu çağında daha effektiv 

öyrənmək imkanı verir. Bir pedaqoq və alim olaraq 

universitetlərdə texnologiyadan istifadə iş tərzimizi və 

xüsusən də tələbələrə sinifdə necə dəstək olduğumuzu 

dəyişir. Ali təhsil müəssisələri öz siniflərinə daha çox 

texnologiya gətirdikcə, pedaqoqlar da öz növbəsində 

tələbələrinin əlinə daha çox texnologiya verməyə 

çalışacaqlar. Daha da əhəmiyyətlisi, bu davam edən 

COVID-19 pandemiyasında İKT (informasiya və 

kommunikasiya texnologiyaları) istər kollec, istərsə də 

universitetlə əlaqəli olsun, bütün dünyada mərkəzi və 

ayrılmaz diqqət mərkəzinə çevrilir. 

Səudiyyə Ərəbistanının ali təhsil müəssisələrində 

tədris və öyrənmə texnologiyasından istifadə edərkən 

nəzərə alınmalı olan daxili amilləri diqqət yetirilmişdir 

[19] Tədqiqat fərziyyələrini yoxlamaq üçün Hail 

Universitetinin professor-müəllim heyəti arasında 

aparılan sorğu əsasında bir sıra fərziyyələr və nəzəri 

çərçivə hazırlayır. Tədqiqatın altı hipotezinin hamısı 

təsdiqləndi. Bu fərziyyələr arasındakı əlaqə aydın və 

əhəmiyyətlidir. Bu araşdırmanın məlumatlarının təhlili 

göstərdi ki,  

• qəbul edilən faydalılıq, 

• qəbul edilən istifadə rahatlığı, 

• kompüterdə öz effektivliyi, 

• kompüter qarşısında münasibət 

• kompüter qorxusu 

• universitet müəllimlərinin texnologiyadan 

istifadə etmək niyyətinə birbaşa və əhəmiyyətli təsir  

Bu tədqiqatların nəticələri, ali təhsildə İKT-nin 

istifadəsi ilə bağlı problem və çətinliklərin aradan 

qaldırılmasına kömək edəcəkdir. 

• Məsafədən təhsilin (MT) təşkili elektron təhsil 

münitinin olmasını tələb edir. Personalda İKT istifadə 

bacarıqları tələb edir. 

• MT keçid yüksək texnologiyaların tətbiqini və 

tədrisin yüksək texnoloji formalarını sürətləndirmişdir 

• MT keçid ənənəvi tədris formalarından 

təyinatlılıq, tutumluq, ictimai və akademik dairənin bu 

tip təhsil formalarına qarşı olmasını maneələndirdi 

• Tələbələrin peşə kompetensiyalarının 

artırılması üçün imitasiya təhsili (bəzi ixtisaslarda) 

qurmaq, tətbiq etmək və inkişaf etdirmək lazımdır.  

• Müəllim tərəfindən təhsil məlumatlarının 

birbaşa təmin edilməsi ali təhsildə ikinci plana çıxır. 

Müasir informasiya sistemlərindən istifadə tələbəyə 

çoxlu sayda mənbələrdən məlumat çıxarmağa imkan 

verir. 

• Şagirdlərin bir-biri ilə və müəllimlərlə birbaşa 

ünsiyyət imkanları qorunub saxlanılmışdır. 

Universitetdə təhsil aldığı bütün müddət ərzində 

vacib cəhət təkcə bilik və diplom əldə etmək deyil, həm 

də sosial əlaqələr qurmaq (həm üfüqi, həm də şaquli), 

elmi və praktiki cəmiyyətin mövcud strukturuna daxil 

olmaq və ona yeni bir şey təqdim etməkdir. . Distant 

formata keçid şəraitində tələbələrin gənclərin elmi 

cəmiyyətlərində işləməsi, müstəqil layihələrin 

hazırlanması, elmi konfranslarda təqdimatlar etmək 

üçün tələbələrin professor-müəllim heyəti ilə fərdi 

qarşılıqlı əlaqəsi kimi fərdiləşdirilmiş təhsil 

formalarının əhəmiyyəti artır. və praktiki konfranslar. 

Ali təhsilin və tibb ictimaiyyətinin mentorluq kimi 

ənənəvi müəssisələrinin hərtərəfliliyinin yeni şəraitdə 

qorunması ölkənin tibb universitetlərinin qarşısında 

duran əsas vəzifədir.[19] 

Koronavirus pandemiyası ilə bağlı ciddi 

məhdudiyyətlərin tətbiqi zamanı da ali məktəblərin 

məsafədən təhsil rejiminə keçirilməsi ilə bağlı 

yaranmış əsas problemləri və riskləri təhlil etmək zəruri 

olmuşdur. Tədqiqatın əsas məqsədləri arasında təhsil 

bərabərsizliyi, təhsilin keyfiyyəti, təhsil prosesinin 

zəhmətkeşliyi və təhsil xidmətlərinin dəyəri sahəsində 

problemlərin müəyyən edilməsi daxildir.  

Təhlil zamanı ekspert təşkilatları tərəfindən 

pandemiya zamanı tələbələrin və universitet 

müəllimlərinin distant təhsilə münasibətinə dair 

sosioloji tədqiqatların məlumatlarından, 

universitetlərin analitik və informasiya 

materiallarından, biblioqrafik mənbələrdən istifadə 
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edilib. Sosioloji sorğuların nəticələrinin təhlili və şərhi, 

istifadə olunan nəzəri və faktiki materialların 

sistemləşdirilməsi və təsnifatı, idarəetmə təcrübəsinin 

təhlili və distant rejimə həddindən artıq keçid şəraitində 

universitetlərin təcrübəsi, o cümlədən xarici 

tədqiqatlarla müqayisədə universitetlərində həyata 

keçirilmişdir. [20] 

Nəticə. Məsafədən təhsilə keçid zamanı 

universitet ictimaiyyətinin üzləşdiyi əsas problemlər, o 

cümlədən təhsildə bərabərsizliyin artması, təhsilin 

keyfiyyətinin təkcə təhsil müəssisələrinin 

imkanlarından deyil, həm də səriştələrdən və texniki 

imkanlardan asılılığı müəyyən edib. Tələbələrin və 

müəllimlərin imkanları; həm tələbələr, həm də 

müəllimlər üçün iş yükünün artması; onlayn təhsilin 

yayılması səbəbindən keyfiyyətin mümkün azalması; 

təhsilin qiymətinin artması. 

Dövlət orqanlarının pandemiyanın yeni 

“çağırışlarına” reaksiyası vaxtında olub: normativ-

hüquqi baza müasir şəraitə uyğunlaşdırılıb, işçi 

qrupların universitet ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə 

operativ görüşlərinin keçirilməsi formatı tətbiq edilib 

və pulsuz bir çox yerli onlayn kurslara çıxış açıldı. 

Pandemiya zamanı yaranmış tədris yükünün 

hesablanması üçün vaxt məhdudiyyətlərinə yenidən 

baxılması, noutbukların, veb-kameraların müvəqqəti 

istifadəsinin təmin edilməsi, onlayn təhsil üçün ən 

böyük elektron platformalara məhdudiyyətsiz çıxışın 

təşkili, inzibati və tədris tədbirlərinin keçirilməsi kimi 

təhlükələri aradan qaldırmaq üçün məsafədən iş, 

müvəqqəti yerli aktların işlənib hazırlanması, “Qaynar 

xətt”in işinin təşkili məsafədən iş rejiminə uğurla 

keçməyə imkan vermişdir. 

Nəticə. Ali təhsil müəssisələri öz işlərinin gücü və 

səmərəliliyi ilə bağlı ciddi sınaqdan keçmişlər. Bəzi 

ölkələr, məsələn, Braziliya, bir sıra inkişaf etməkdə 

olan ölkələr pandemiyanın nəticələrini tam aradan 

qaldıra və uzaqdan işə keçə bilməyiblər. Rusiya 

Federasiyasının Elm və Ali Təhsil Nazirliyinin, 

universitet ictimaiyyətinin fəaliyyəti yüksək 

səmərəlilik və birlik nümayiş etdirdi. Məsafədən təhsil 

klassik tam ştatlı təhsili tamamilə əvəz etməyəcək. Ali 

təhsil sisteminin gələcək inkişafına tam distant təhsil 

formatının dəstəklənməsi və rədd edilməsində iki əks 

tendensiya təsir edəcək. Bununla belə, koronavirus 

pandemiyası təlimin bir hissəsinin rəqəmsal formata 

keçirilməsinin mümkün effektivliyini göstərdi ki, bu da 

gələcəkdə öyrənməni daha çevik, fərdi və effektiv 

edəcək. [19]  

Kazaxıstanda tələbələrin 13%-i təhsil haqqını 

ödəyə bilmədiyi üçün təhsillrini davam etdirə 

bilməmişlər. (31 марта сообщает мониторинговый 

ресурс Ranking.kz со ссылкой на данные бюро 

национальной статистики страны 2021). Nəticədə 

Kazaxstan ali təhsil pilləsində təhsil alanların sayı 

2021–2022 tədris ilində keçən ilə nəzərən 0,2% 

azalmışdır. Keçənil isə tələbələrin sayı 4,6% 

azalmışdır. Statistikalar göstərir ki, Kazaxstanda təhsil 

müddəti bitənə qədər təhsil müəssisəsini tərk edənlərin 

sayı əvvəkli illəri iki dəfə önləmişdir. 2017–2018 ci 

ildə 50,1 min tələbə, 2018–2019 cu ildə 51,8 min 

tələbə, 2019–2020 ci ildə 30,7 min nəfər ali təhsili tərk 

etmişdir. 202-ci ildən başlayaraq bu rəqəm 110 mini 

aşmışdır. 2020–2021 ci ildə 115,2 min tələbə, 2021-

2022 ci ildə isə 112,2 min tələbə təhsili tərk etnmişdir. 

Tərk edənlərin bir qismi təhsilin digər formalarına və 

digər təhsil müəssisələrinə köçmüşlər. 15,6% -i öz 

arzusu ilə təhsili tərk etmiş, 13,1% -i isə maddi 

çətinliklərə görö təhsil ala bilmədiyini bildirmişdir. 

[21]  

MT pandemiya və digər kritik dövrlərdə 

müəllimlərin dərs yükünün miqdarına görə 

problemlərlə rastlaşmış oldu. MT prosesində 

müəllimlərin dərs yükü 30-40% azaldılması 

məqsədəuyğun olardı. Ənənəvi üsulla dərs aparan 

müəllimin fiziki halı ilə MT şəraitində dərs aparan 

müəllimin fiziki halı eyni deyildir. MT prosesində 

müəllim dərsin hazırlanmasına, dərsə sərf edəcəyi 

vaxtdan 2-3 dəfə çox əlavə vaxt sərf etmiş olur. Lakin 

bu halda əməkdaşın fərdi elmi fəaliyyəti, fəaliyyət 

göstəricilər nəzərə alınır. Ali təhsil müəssisələrində 

bilavasitə tədris prosesində iştirak edən, tədris 

mexanizmini gözəl bilib, biliklərin verilmə prosesində 

uğurla fəaliyyət göstərən, tədris etdiyi fənlərlə bağlı 

dərslik, vəsait, metodik göstərişlər hazırlayan 

əməkdaşların, elmin hər hansı sahəsi üzrə sırf elmi 

nəticələr alan, elmi nəşrlərlə müntəzəm çıxış edən, 

beyni və vaxtı daim elmi problemlərin həllinə yönəliş, 

əlaqədar olaraq tədris aparmaqdan imtina edən 

əməkdaşları eyniləşdirmək məqsədəuyğun deyildir. 

Onların tədris yükü və tələblər fərqli olmalı, müvafir iş 

şəraiti yaradlımalıdır.  

Kəpənəyin qanadını tərpətməsi belə dünyanın 

o biri başında fırtına yarada bilər. 

Bütün bunları və digər faktorları nəzərə alaraq 

tələbənin təhsil vəziyyətini, onun tədris göstəricilərini, 

perspektivlərini ifadə edən funksiya kimi hər hansı F ilə 

işarə edə bilərik ki, bu funksional olaraq 

aşağıdakılardan asılı olacaqdır: ailənin maddi durumu, 

təhsil almaq maraqları, fərdin cinsindən asılı olmadan 

ailnin təhsilə verdiyi önəm, hansı şəhərə, hansı 

Universitetə düşəcəyi, seçdiyi ixtisasa bağlı olması, 

gələcək peçə sənəti üzrə gələcək planlarının qurulması, 

interaktivliyi, İT bilikləri, sağlamlığı və sağlamlıq 

haqqında düşüncələri, planlama və yaradıcılıq imkan 

və vərdişləri, orta təhsil baza bilik səviyyəsi, ailəsinin 

və yaxınlarının təhsil almaq istəyənin fikirlərinə verdiyi 

önəm, faktiki durumu, mənəvi etik dayanıqlığı, 

mütəhərrikliyi və s.. 

Göstərilən faktorların yerindən və zamanından 

asılı olaraq müxtəlif qiymətlli təyin olunduğundan 

fuksiya müxtəlif hallarda müxtəlif formada (ifadəyə) və 

qiymətə malik ola bilər. Verilim zaman və məkan 

daxilində digər faktorlardan asılı olaraq dəyişəcəkdir. 

Lakin verilmiş anda verilmiş məkanda funksiya 

verilmiş fərd üçün onun faktiki durumu (digər 

faktorların dəqiq qiyməti, halı ilə) birqiymətli təyin 

olunacaqdır. Digər təyin oluna biləcək qiymətlər 

ehtimal xarakteri daşıyacaqdır.  

Tələbənin ümumi fəaliyyət funksiyası ayrı-ayrı 

hallarda olan mümkün hal funksiyalarının 

superpozisiyası kimi təyin olunacaq:  
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F(q,p,t,u)=C1F1(q,p,t,u)+ C2F2(q,p,t,u)+ C3F3(q,p,t,u)+...+ 

CNFN(q,p,t,u)+CiCjFij+CnCmCkFnmk+...CnCmxxxCpFnm..p; 

 

Ci (i=1-N) əmsalları ehtimal xarakterli 

əmsallardır. q- tələbənin mobilliyini, p- fəaliyyətin 

dəyişmə sürətini, t-zamanı, u-isə ümumi keyfiyyətləri 

ifadəı dir. U –parametri göstərilən q, t, p 

parametrlərindən savayı digər parametrləri cəmləyir. 

U=u1+u2+u3...+uN; CiCjFij –hədləri faktorların ikisinin 

qarşılıqlı təsiri həddi, CnCmCkFnmk – faktormarın 

üçünün qarşılıqlı təsiri, və s. N=Nr+Ni, Nr real 

situasiyaların sayı, Ni –real olmayan lakin baş verə 

bilən, baş vermə ehtimalı sıfır olmayan situasiyaların 

sayıdır. 

Ci əmsalları bütün hallar nisbətində verilmiş halın 

nə qədər ehtimalla baş verəcəyini təyin edə biləcək 

əmsallardır. Fəaliyyət trayektopriyasından asılı olaraq 

N-ədədi dəyişir və bununla əmsalların ehtimal 

qiymətidə dəyişəcəkdir. N nə qədər çox olarsa, realda 

gözlənilən hadisələrin ehtimalı müvafiq dəyişə bilər. 

İnsan amilini nəzərə alaraq bütün hallarda qeyri səlis 

nəticələrin olması labüddür. Bu baxımdan F(q,p,t,u) 

funksiyası zamandan asılı olan dinamik funksiyadır. 

Kompleks funksiyadır F=Fr+iFi olmaqla iki hissənin 

superpozisiyasından ibarətdir.  

F2=Fr
2-Fi

2+2iFrFiCosf, 

f –daxil olan funksiyaların qarşılıqlı 

münasibətindən asılıdır. Bir-birini inkar etdikdə Cosf=-

1, təkzib etmədikdə Cosf=+1, asılı olmadıqda Cosf=0 

olacaq. 

Fəaliyyət trayektoriyasında parametrlərin dəyişmə 

sürəti, sonda xətalara gətirirki, zamanın müəyyən 

anında xətaların statistik qiymətləri bir neçə variant 

yarada bilir: xətalar gələcək trayektoriyanı idarə edir, 

xətalar məhdud trayekrtoriyaların davamına imkan 

verir, xətalar durğunluq yaradır, zaman davam etsədə 

fəaliyyətlər geriləşim, yada yerində saymış olur. 

Xətaların göstəriciləri elə ola bilər ki, trayektorityaların 

seçilməsində məhdudiyyətlər görünməz olsun.  

Digər əsas faktor xəta meyarının ölçüsünün 

induvudiumun özünün təyin etməsi, bunu idarə etmək 

istəməsi, edə bildiyini düşünməsi, nəticənin “mühitdə” 

qəbul olunan xətaların ölçülərindən fərqləndiyi üçün 

yeni parametrlərin yaranması və xəta sisteminin 

idarəoluna bilməməsidir.  

Parametrlərin dəyişməsi zamana görə görə 

fərqlənəcəkdir. dq/dt, dp/dt, du/dt, dN/dt və məkana 

gradq, gradp, gradu, gradN və sair. 

Zamana görə və məkana görə dəyişmələr fərdin 

göstəricilərindən və xarici sahədən (mühit, amillərdən) 

asılıdır. Bu dəyişmələr məcburi, stontan, və istəklə 

bağlı ola bilər. Lakin hər bir istək hər hansı zərirətə 

əsaslandığından bütün dəyişmələri məcburi, zəruri 

hesab edə bilərik. Bütün dəyişmələr səbəbi olan 

dəyişmələrdir. Bu səbəbdən zəruri hesab ediləcəkdir. 

Lakin buna baxmayaraq zəruri dəyişmələr belə iki 

fərqlənməyə malikdir: fərdin şəxsi tələb və problemləri 

ilə bağlı (xarixi sahə təsir olmadığı hal) və fərdin xarici 

təsiri altında, xarici amillər əsasında, onların təsiri ilə 

verilən qərar-dəyişmələr. Q=Q1+Q2 , qəralardan biri 

varsa digəri yox hesab edilməlidir. Başqasnın verdiyi 

qərarı qəbul etmək onu özünkiləşdirmək, rəqarı özün 

vermisən kimi anlamına gəlir. Lakin bu qərarların hər 

biri özlüyündə çox güclüdür: sənin verdiyin qərar və ya 

digərinin sənin haqqında verdiyi qərar sənin bütün 

həyat trayektoriyanı dəyişə bilər.  

Tələbələrin imtahan göstəriciləri çox vaxt onların 

hazırlıq səviyyəsindən, təkrara, seminarlarda verilən 

tapşırıqlara ayrdığı vaxtla mütənasib olsa da, materialın 

yalnız bir qismini mənimsəmiş, imtahana hazırlığa isə 

çox az vaxt sərf etmiş tələbə yaxşı nəticə göstərə bilir. 

Tələbənin imtahan suallarından seçib hazırlaşdığı 

material ona düşən imtahan bilet sualları tələbənin 

imtahandan uğurunu təmin etmiş olur. “İmtahan 

suallarının 30% oxumuşdum, oxuduğum suallar 

düşdü”. Nəticədə bütün semestr boyu çalışan tələbənin 

imtahan göstəricisi aşağı olduğu halda, bu tələbənin 

imtahan göstəricisi yuxarı olur. Semestr üzrə 

imtahanaqədərki göstəricilər toplandırda hər iki tələb 

eyni nəticələr göstərmiş olur. Tələbənin fənn üzrə biliyi 

ona düşən 5 sualla təyin olunur (!?). Təbii ki, bu hallar 

azlıq təşkil edir. Lakin bu və digər insan amili olan 

faktlar hadisə sonluğunun belə olmasını şərtləndirir. 

Fənn üzrə bilik potensialının az olmasına baxmayaqraq 

tələbə fənn üzrə kreditini verə bilir, imtahanı keçir. 

(Tünel effekti). Biliyinin tələb olunan səviyyədə 

olmadığına baxmayaraq, tələbə imtahan baryerini 

aşmış olur.  

Bu və bu kimi faktlar tədris göstəricilərinin tam 

real olmamasını, bu göstəricilərdə xətaların 

qiymətləndirilməsini tələb edir. Məhz bu xətalar 

hesabına təhsil sisteminidn gözləntilən arzu edilən 

səviyyədə olmur, məzunlar peşə sahəsində çalışdıqları 

müddətdə onlar qarşılarında qoyulan tələblərə cavab 

verə bilmirlər. Nəticədə digr sahələrdə fəaliyyət 

keyfiyyəti aşağı olur ki, bu da ölkənin bütün 

infrastrukturuna təsirsiz ötüşmür (imtahandan layiq 

olmadığı halda keçmə prosesi sonda: cərrah masası 

üzərində canını itirmiş xəstə, savadsız qalan şagird, 

dağılmağa hazır körpü, xətalı stansiya, hüquqlarından 

məhrum olan vətəndaş deməkdir.) 

“Küçədən keçən tanımadığın bir şəxs belə sənin 

bütün həyatını dəyişə bilər” 

Tələbənin faktiki halı onun bu və digər halda ola 

biləcəyini ifadə edəcək funksiyalarla təyin olunacaq. 

Tələbə eyni vaxtda müxtəlif hallarda ola bilmədiyini və 

həmin zamanda ola biləcək mümkün halların 

mövcudluğunu nəzərə alsaq faktiki onu halını təyin 

edəcək funksiya bütün hallarda olan funksiyalarla təyin 

olunacaqdır. Tələbənin hazırki vəziyyəti bilavasitə 

yalnız onun seçimi olmadığını nəzərə almalıyır. Təbii 

olmayan və konkret qanunlara tabe olmayan bu 

hadisələr yığımı tələbənin sonrakı həyatında mühüm 

rol oynayır. Burada insan amilini, insan faktorunu 

nəzərdən qaçırmaq olmaz. Ən əsası belə hadisələrin 

kənardan idarə olunması, təbii məcrasına 

buraxılmaması, məhz problemlər yaranmadan, 

problemlər olacaq deyə qarşısını almaq üçün tədbirlərin 

görülməsi və nəticədə yeni görünməyən problemlərin 

yaranması- bütün bunlar səlis olmayan məsələlərə 

gətirib çıxarır.  

Bu faktların ortaya çıxmasında olan səbəblərdən 

biridə, yeniləşən texnologiya ilə təhsil sisteminin, tədris 
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prosesinin ayaqlaşa bilməməsi, təhsil alanların təhsil 

alma bacarıqlarına görə qruplaşdırılmaması, peşə 

yönümlü seçmə fənlərin az olması və ya ümumiyyətlə 

düzgün seçilməməsi və ilaxır məsələlər sonda təhsil 

keyfiyyətinə təsir edən amillərdir.  

Hər bir proses üçün relaksasiya vaxtı deyilən 

parametr vardır. Proses başladığı andan tam 

qərarlaşana qədər keçən vaxt başa düşülür. Bu ictimai 

proseslərdə, tədris prosesində də belədir. Təhsil alanın 

daxil olduğu prosesdə adaptasiya müddəti hamı üçün 

eynui ola bilməz, bu baxımdan təhsil alanlara fərdi 

yanaşma, eyni bir təhsilin müddətinin təhsil alanın 

bilik, bacarıq imkanlarına görə bölünməsi vacibdir. 

Təhsil haqqı 4 il üçün yox, ixtisas üzrə fənlərin tədrisi 

üçün nəzərdə tutulmalıdır və təhsil alan bu prosesi 5-6 

il uzada bilər. Bu onun təhsil alma hüquqlarına zidd 

deyildir. Heç bir arayış və ya başqa sənəd gətirmədən 

təhsil alan ona təklif olunan fənləri 4, 5, 6 il müddətində 

tədrisini seçir, fənlərə öz həyat şəraitinə, yaşam 

imkanına müvafiq cədvəl təyin edir və fənn sayının, 

dərs yükünün çoxluğu fobiyası yaşamadan təhsil alır. 

Fən üzrə təhsil aldırca, tədris prosesində iştirak etdikcə, 

həmin fəndən kredit üzrə təhsil haqqını ödəyir. Bu 

vətəndaşların ayrı ayrı fənlər üzrə biliklərinin 

artırılmasına, möhkəmləndirilməsinə də xidmət edə 

bilər. Bir neçə fənn üzrə təhsil görmək istəyən 

vətəndaşlar müvafiq kredit üzrə təhsil haqlarını 

ödəməklıər fənlərin tədrisində iştirak edir, 

müvəffəqiyyətlə imtahanı verdikdən sonra bu fənlərin 

dinlənilməsi və imtahan nəticələrini əks etdirən arayış 

alırlar. Təhsil almaq hər bir vətəndaşın hqüququdur, 

onun formasını və həcmini seçməkdə ona xas olmalıdır. 

Təbii Statistik göstəricilər, onları idarəetmək 

istədikdə dağılır. “Xırda tənqidlərin arzularınızı məhv 

etməsinə imkan verməyin, heç vaxt səhv etməyən 

yeganə şəxs heç bir iş görməyən insandır”. Albert 

Eynşteyn 

Tələbənin təhsil göstəricilərində qeyri 

müəyyənlik münasibəti 

Ixtiyarı sistemin stasionar halı ona bu və ya digər 

xarici təsir oluqda dəyişir, sistem həyacanlanmış hala 

keçir. Bu zaman dəyişən parametrlərin hansılarının 

verilmiş xəta ilə dəqiq təyin olunması qeydimüəyyənlik 

prinsipini ifadə edir. Enyi vaxtda təyin oluna bilən və 

eyni vaxtda təyin oluna bilməyən kəmiyyətlər, 

parametrlər varki, təhlil üçün onların eyni zəmində 

müzakirəsini aparıla biləcəyi sual doğurur. Bu 

keyfiyyətlər tələbənin təhsil göstəricilərinə, tədrisin 

keyfiyyətinə də təsirsiz deyildir. Təsir edən 

faktorlardan biri kimi tələbənin təhsildən uzaqlaşması, 

ali təhsil müəssisəsindən xaric edilməsi obyektiv və 

subyektiv xarakterli səbəb kimi götürülə bilər. Öz 

ərizəsi ilə və ya təhsil haqqını bəhanə edərək ali təhsil 

müəssisəsindən (ATM-dən) uzaqlaşan tələbə bir 

müddət sonra başqa ATM-də və daha çox təhsil haqqı 

olan ixtisasda təhsilini davam etdirir və ya xarici ölkəyə 

gedərək orada təhsil alır. Tələbə yenidən qəbul 

imtahanı vaxtı çatana qədər I kursda təhsil alır (hətta 

təqaüd alır). Tələbə qəbulu imtahan dövründə ATM-

dən xaric olaraq yenidən imtahana girir, yaxşı mənada 

digər ixtisasa qəbul olur və beləliklə bu sahədə səlis 

təhlilin aparılmasını qeyri səlis statistik hala gətirir. 

Bütün gösrətilən faktlar müəyyən xəta ilə rastlaşır. 

Əsas məsələ tələbənin qarşısına ATM-i konkret 

səviyyədə bitirə biləcəyini bildirməkdir. Semestrlər 

boyu aldığı qiymətlər nəzərə alınmadan bəzi 

ixtisaslarda işə qəbul səviyyəsində imtahan keçirərək 

diplomların verilməsi daha məqsədəuyğun olardı. 

Bununla əlaqədar digər müəssisənin işini bütünlüklə 

asanlaşdırmış olardı. Diplomlar bu son imtahana görə 

verilir və diplom ala bilməyənlər növbəti illərdə (3-5) 

yenidən imtahan vermək hüququnu saxlayır. Bu 

müddətdən sonra 3-6 aylıq kurslardan sonra belə 

şəxslər imtahanlara buraxılır.  

Nəticə:  

-verilmiş ixtisas üzrə bitirənlər həmin ixtisas üzrə 

ən azı 2(3) il çalışmalı olduqlarını bilməlidir. Çünki 

dövlət onların təhsilinə görə vəsait ayırır. Və bu iş 

ölkənin priorotetini, strategiyasını müəyyən edən 

tərəflərdən biridir. Gələcək üçün bir çox məsələlərin öz 

zünə həll olunmasını həll etmiş olur. 

-dövlət sifarişi ilə, dövlət hesabına qəbul olaraq 

dövlət təqaüdü almış, təqaüd hesabına və tələbə krediti, 

eləcədə sosial vəziyyətinə görə güzəştlər edilmiş 

tələbələr məcburi qaydada bu –ATM-i bitirmək üçün 

təyin olunan imtahanlardan keçərək dövlət “borcunu” 

3-5 il müddətində verməlidirlər. İmtahana girməkdən 

imtina edirsə və ya imtahan verə bilmirsə, keçid balını 

toplaya bilməyibsə onların peşə fəaliyyətinə aid 

olmayan hər hansı digər işə qəbulu yol verilməz 

olmalıdır. Onlar ictimai əsaslarla və ya maaşı 50% 

(40%) ödənməklə müəllim yardımçısı çalışa bilərlər. 4 

il bakalavr təhsili alan tələbənin ATM-i bitirdikdən 

sonra qeyri peşə istiqamətində çalışması digər 

istiqamətlər üzrə peşə qazanmaq istəyən abituriyentlərə 

“yol göstəricisi” rolunu oynayır. (Coğrafiya ixtisasını 

bitirən bakalavr bankda mühasib çalışır) 

Müəyyən ixtisaslarda diplomun verilməsi üçün 

olan imtahanlar- məzun olacaq tələbələrin ATM-i 

bitirdikdən sonra işə qəbul üçün verdiyi imtahanlar 

eynilənməlidir. ATM-i bitirməklə işə qəbul imtahanı 

vahid aparılmalıdır. Imtahana girmək istəməyən 

tələbələrə isə “ATM-i bitirmişdir” arayışı verilir.  

Hazırda tətbir edilən kurrukulum sistemi təhsilin 

yuxarı pillələrində heçdə yaxşı nəticələrə gətirib çıxara 

bilməmişdir: bu sistemin tətbiq olunması üçün maddi-

texniki bazanın zəif olması, müəllimlərin bu sistemə 

uyğunlaşmaması və çətinliklə tətbiq etməsi, bu 

sistemin mahiyyətinin dərk olunması istiqamətdə 

təbliğatın çox zəif aparılması, bu sistemin tətbiqinin 

nəticəsi kimi natamam otra təhsildən peşə yönümü 

müəssisələrinə təhsil alanların gözlənilən axınının 

olmaması və bunun nəzərə alınmaması və s. 

Nəticədə ATM-nə daxil olan məzunlar qəbul 

imtahanınn verilməsində, qoyulan nəzəri sualları 

cavablandıra bilməməsi, orta təhsilin sonunda fənlər 

üzrə çox zəif biliklərin qazanılması və s. baş verdi. 

Kurrukulum sistemi 4-5 siniflərə qədər tətbiq edilə 

bilərdi. Məqsədəuyğun olardı ki, bu sistemin tətbiqi 5-

6 siniflərdən başlayaraq ləğv olunsun. Təhsil 

sistemində hər hansı proqramın tətbiqinin nəticələrinin 

yoxlanması və təhlili üçün ən azı 25-30 il gərəkdir. 

Beləki bu sistemlə təhsil alanların orta məktəb baza 

bilikləri, ATM –də öyrəndikləri peşə bilikləri, 

gələcəkdə tətbiq edəcəkləri bu biliklərin səmərəsi, 

onların iş fəaliyyəti, öyrəndikləri biliklərin tətbiqi 
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zaman ortaya çıxan problemlər və onların operativ 

aradan qaldırılması tələb olunur. Orta məktəb 

pilləsində biliklərin həcmi və sıxlığı elə olmalıdır ki, 

ATM-də verilən bilikləri normal mənimsəyə bilsin, 

eşitmişəm deyə düşünməsin. Öyrədilən bacarıqları 

istifadə etsin, göstərdilər -öyrətmədilər deyilməsin. 

Inkişaf etmiş xarici ölkələrdə olduğu kimi uşaqların 

gələcək peşə fəaliyyəti, maraqları 10-11 ci sinifdə yox, 

uşaq çağlarından, məktəbin ilk illərindən təyin olunsun, 

valideynlərə əsaslandırılmış məlumatlar verilsin. Əks 

halda tədqiqatçı həkim, tədqiqatçı müəllim, tədqiqatçı 

mühəndislə rastlaşmayacağıq, hər kim peşəsinin 

vurğunu olmayan şəxslərlə rastlaşacaq, xəstələrin sayı 

artacaq, dərsi necə öyrənmək lazım olduğunu bilən və 

öyrədən müəllimlərimizin sayı az olacaqdır. İxtisas 

düzgün seçilmədikcə ali təhsilli taksi sürücülərinin sayı 

artır.  

Təhsilalanlar arasında həmişə “çətin” adlananlar 

var. Bu hal tələbələr arasında da olur və bu tələbələrlə 

iş orta məktəbdə qurulan işdən fərli cəhətlərə malikdir. 

[22] Tələbə artıq müstəqildir, şəxsi qərarlarını fərdi 

qəbul edə bilir, özünə cavabdeh və hesabatlı olan 

şəxsdir. “Çətin”lər dedikdə cəmiyyət tərəfindən qəbul 

edilmiş normalara uymayan fərdlər nəzərdə tutulur: 

davranışlarında, hərəkətlərində, müraciət və 

cavablarında gərginlik müşahidə olunur; baxımsızlıq 

səbəbindən əxlaqında, dünyagörüşündə, əqidəsində 

yaranan çətinlik dərəcəsi olan; əlverişsiz şəraitdə 

tərbiyə almış, uşaqlığı pis keçmiş, incidilmişlər; 

düzgün qurulmayan münasibətlər əsasında yaranan 

çətinlik dərəcəsi olanlar. Belələri nəticə etibarı ilə bir 

neçə hissəyə bölünür: təcavüzkar, yüksək səviyyədə 

idarəolunmayan-yüksək emosionallığa malik olanlar, 

hədsiz dərəcədə həssas, küsəyən, qorxaq, müxtəlif 

fobiyalı, həyacanlı (panik) olanlar. Bu fakt 

təhsilalanların məqsəd və gələcək planlarına 

münasibətdə, həyatda qoyduqları hədəflərə hansı yolla 

yanaşacağında özünü göstərərək, tələbələrin tədris 

göstəricilərinə təsir edir. Auditoriyada bi səpgidə olan 

tələbələri qrup işinə cəlb edərək, motivasiya yaradaraq, 

fikirlərini tam dinləyərək təhsil prosesinə qoşulmasını 

təmin etmək mümkündür.  

Tələbələrin tədris göstəricilərinə təsir edən 

amillərdən biridə anadangəlmə və ya sonradan yaranan 

fiziki məhdudiyyətlər olur. Fiziki məhdudiyyətləri olan 

tələbələrin akademik nailiyyətlərinə təsir edən 

pxsixoloji amillər çoxşaxəlidir. Eşitmə, görmə, hərəki 

və s. məhdudiyyətləri olan tələbələr cəmiyyətin bir 

üzvüdür. Onların İQ göstəriciləri əksər halda normal 

hesab olunan tələbələrin İQ (testə görə) göstəriciləri ilə 

eyni olsa belə, onların tədris göstəriciləri heç də eyni 

olmur. Məhdudiyyətli tələbələrin təfəkkürləri spesifik-

özünəməxsus xüsusiyyətlərə malik olur, 

məhdudiyyətin növündən asılı olaraq müxtəlif 

xüsusiyyətlər daha çox inkişaf edir. Onların mövcud 

bacarıqlarının üzə çıxması üçün daha çox səy və 

özünəinam tələb olunur. Vaxtında nəyi isə edə 

bilməməsi, problemlərin həlli sürətinin zəif olması 

onlarda qapanma, cəmiyyətdən uzaqlaşma, depressiya 

yarada bilər. Ali təhsilin sonunda qoyulan tələblər eyni 

olsa da, bu tələblərin ödənilməsi üçün onlar daha çox 

cəhd göstərləmi, cəmiyətin tam bir üzvü kimi 

yetişməkləri və olması üçün onların mənəvi köməyə, 

dəstəyə ehtiyacları vardır. Onların hər hansı 

məhdudiyyəti dilə gətirilməməli, digər fiziki qusuru 

olmayan tələbələr kimi yanaşılmalı, qoyulan işlərin 

öhdəsindən gələ biləcəyini dərk etməkləri üçün şərait 

yaratmalı, proqram materialının mnimasənilməsində 

güzəşt olunmamalı, hamı kimi onunda bu işin 

öhdəsindən gələcəyinə onda ümid yaratmalı və buna 

nail olmasına şərait yaradılmalıdır.  

Təlim prosesini təşkil edib, fiziki məhduddiyəti 

olan təhsilalanların müstəqil təfəkkürünü inkişaf 

etdirmək istiqamətində təlim fəaliyyəti təhsilalanları 

sərbəstləşdirir, şablondan çıxarır, fəaliyyətlərində 

müstəqil düşünməyə istinad edən hərəkətlərə üstünlük 

verirlər. Yoldaşlarının mükahizələrindən asılı olmadan 

rəylərini söyləyə bilirlər.[23-s87] 

Tez və ya gec ailə qurma tələbələrin tədris 

gösdtəricilərinə təsirsiz deyildir. Təhsil və nigahın 

təxirə salınması arasındakı əlaqələr qadına yönəlmiş 

tədqiqatlarda əhəmiyətsiz hesab olunur. Qadınların 

təkminlşdirilmiş təhsil (ənənəvi nümunələr, evlilik 

davranşları və gender rollar) sosial dəyişikliklər nigah 

davranışlarına təsir edir. Evdə qızın istəklərinin 

dəstəklənməsi, təhsilə verdikləri dəyər və bunun 

müasirr dövrdə yaxşı qəbul edilməsi, karyera toplamaq 

istəyi, düşüncələri, cəmiyyətdə “uğurlu qadın” anlayışı, 

bütün bunların zminində üzünü qiymətləndirmədə 

yaranan boşluqlar, “tək ana” olmaqdan belə 

qorxmamaq, ictimai mövqedə dəstəklənməsi, 

hadisələrin sonunun dəyərləndirilməməsi, istəklərin 

həyata keçməsində kənar, xarici faktorların axtarılması, 

onlara güvənmə bu prosesə təsir etmiş olur. [23-s 93] 

Tələbələrdə təşvişi (həyacan) pozuntuları tədris 

fajktorlarına təsir edir. Ümumi təşviz pozuntusu: ailə 

üzvləri, pul münasibətləri, işdəki çətinliklər, 

narahatlıqlar; Təlaş (panik) – panik hücumlar, birdən və 

səbəbsiz yaranması, sürətli ürək dğöyünmə, gərginlik 

hiss etmə, idarəolunmayan qorxu, baş gicəllənməsi 

əsmə; Spesifik fobiya (təlaş) – səbəbsiz qorxu, 

hörümçəkdən, siçandan, milçəkdən itdən, səsdən 

qorxu; Sosial təşviş- sosial mühitdə narahatlılıq, 

qapanma, utanclıq; Travma fobiyası – hər hansı 

dəhşətli hadisədən sonra meydana gələn fobiya; 

obsessiv kompulsiv pozuntu – arzu olunmayan düşüncə 

və davranışlar idarə olunmayan hərəkətlər, dayandıra 

bilməmək, hər hansı düüncəyə qapanıb qalmaq, nəyi 

isə unutmaq qorxusu, kimisə incitmək haqqında idar 

olunmayan düşüncələrin narahatlılığı) 

Tənhalıq insanlara digər insanların dünyasından 

uzaaqlaşşdırılmış və kəınar edilmiş vəziyyətdə olması 

faktını dərk etməsi vəziyyəti kimi başa düşülür. Real 

ünsiyyət və tanışlıq əlaqələrinin olmaması, öz ssosial 

əlaqələrinin ödənilmədiyini qavraması nəticəsində baş 

verə bilir. Bu zəmində çox şey rol oynayır: sosial maddi 

mənəvi iqtiasadi psixoloji etnik amillər, kompleksiz 

fərdi sağlamlq, yaş xüsusiyyətləri və s.. Son nəticədə 

gənclərin, yeniyetmələrin narkomaniyaya, alkola, 

siqaretə, mənfi meylləri bu səbəbdən bəhrələnir, ən 

güclü fəallıq isə tənhalıqdan qurtulmaqdır. 

Təhsil gəncləri özünü aktuallaşdırmağa təsir edən 

amil kimi tzahür edir. Özünüaktuallaşdırmaq şəxsiyyət 

harmonik şəxsiyyət və psixi cəhətdən sağlam insan 

anlamına gəlir. : reallığı tam qəbul edir (ona qarşı 

relax), özünü və digrlərini qəbul edir (mən, sən 
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anlayışı) sevdiyi iş ilə peşəkar ruhlanma, avtonomluq 

(digər insanlara diqqət, xeyirxaqlıq), yeniliklərə 

manasibət( qəbul olunma, dəyərləndirmə, 

qiymətləndirm.) pis və yaxşının fərqləndirilməsi 

(məqsədə nail olmaq üçün batan vasitələr yaxşı 

deyildir), yumor hissi, özünü inkişaf potensialı təyin 

edib ortaya çıxarmaq və istifadəe tmək, yeni 

problemlərin həllini dərk etmək, öz imkanlarını 

reallaşdırmaq. 

Tələbələrin özünüakruallaşdırılması 

bacarıqlarının inkişafında pedaqoji faktorlar önun öz 

həyatında bütöv məqsədlər şərait kimi müəyyən etmək 

məqsədəuyğundur. 

Peşəkar özünü gerçəkləşdirmə– özünü müəyyən 

bir tərkib hissəsidir. (23 s164). Bu fərdin maraqları ilə 

cəmiyyətin təlabatlarının uyğunluğu bildirir. 

Cəmiyyətin inkişafında sisosial iqtisadi meylləri öz 

əksini tapıq. Bu insan həyatının uzun bir hissəsidir (30-

35%) tələbələr sevmədikləri, potensiallarına uyğun 

olmayan ixtisaslar seçirlər. [23 s-165] bu da onların 

tədris nəticələrində və gələcək peşə fəaliyyətində özünü 

göstərir. 

Tələbələrin internetdən asılılığının psixoloji 

xüsusiyyətləri normal təması pozur, real hyatdan 

uzaqlaşır, iş mhsuldarlığı azalır, ətrafdakılara 

(yaxınları) bəs qədər vaxt ayıra bilmir. Bu hansı 

mərhələlərdə baş verir: 1-Virtual “mən” obrazı – 

anonimlik informasiyanın qeyri səlis olması, buna 

aludə olmaq, uydurulmuş həyat tərzi, virtual dostlar, 

hər bir “link”-ə sevinmə, həyat uğuru qəbul etmək. 2- 

patoloji eyniləşdirməninreallaşdırılmas”ideal mən-ə 

nail olma. 3-. patoloji yaradıcılıq –real həyatda göstərə 

bilmədiyi bacarıqların nümayişi virtual azadlıq 4-

nəticəolaraq: şəxsi nəzarət normaları itməsi, özünü 

idaretmədə real həyatdan uzaqlaşma, “özünü kinoda 

hiss etmə”, aqressivlik, depressiya, düşmənçilik.. bu 

kimi fəsadlara malik tələbələrdə sosial adaptasiya 

problemləri yaranır, dezadaptasiya dərinləşir, internet 

asılılıq həyatın mənasına çevrilir, tənhalıq və digər 

bağqa psixoloji dramalara yol açır. [23 s-176] 

Fənlərin tədrisində a) materialın 

uyğunlaşdırılması b) çatdırılma texnologiyasının 

yenilənməsi c) yeni texnologiyaların tətbiqi və səmərəli 

istifadəsi d) öyrədilənlərin peşə fəaliyyətində 

istifadəsinin prioritet olması müasir dövrdə aktual 

məsələlərdəndir. Faktlar tələbələrin aktual 

problemlərini ortaya çıxarmaq, tədrisin səmərəsini 

artırmaq üçün imkan və vasitələri aramaq və təkliflərin 

hazırlanmasını, müasir dövrdə həllini tapmaqda zəruri 

olan məsələlərə çevirir. Professional peşə təhsilində 

tədris sferasında olan problemlər təhsildən sonrakı peşə 

fəaliyyətini təmin etməyə imkan verirmi? Təhsil 

keyfiyyətinin aşağı olması, bununla ATM məzunlarının 

əmək bazarında rəqabər qabiliyyətinin aşağı düşməsi 

faktı danılmazdır. Məqsədəuyğun olar ki, tədris 

prosesinin keyfiyyyətinin artmasına yönəlmiş tədris 

prosesinin informasiya təminatının artırılsın, elektron 

baza məlumatlar elmi hissədə olan kimi tədris 

hissəsində də özünü reallaşdırsın. Tələbənin tədris 

müddətində gələcək peşəsi ilə bağlı olmayan, qeyri 

peşə sahələrində işləməklə əlaqəsini kəsilsin. Bütün 

tədris müddətində (praktika, staj keçmə və s. istisna 

olmaqla) tələbələrin əmək fəaliyyətinə qadağa 

qoyulmalıdır. Nəticə etibarı ilə təqaüdlər, vəsaitlər və 

qrantlar tələbələrin əsas məsrəflərini ödəməlidir (buna 

yönəlməlidir). 

Tədris prosesi iştirakçılarının informasiya 

ehtiyaclarının sistematik öyrənilməsi mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir.[24, 25] Iqtisadi idarəetmə 

ixtisaslarında təhsil alan tələbələr üçün innovativ metod 

və proqramların biblio-informativliyinin təmin 

olunması onların peşə gələcək peşə fəaliyyəti üçün əsas 

şərtlərdən biridir. Kitabxananın informasiya 

resurslarının öyrənilməsini təmin edən fənn, kursun 

keçirilməsini zəruri etmək, tədris planlarına daxil 

etmək məqsədəuyğundur. Fənndən asılı olmadan 

tələbələrin komputer texnologiyalarından minimal 

istifadə imkanlarının artırılması üçün praktik kursların 

(məşğələlərin, seminarların), layihələndirmə 

bacarıqlarının inkişafı üçün İNTEL –gələcək üçün 

təhsil kurslarının təşkili (bu kurslar daimi olmalı, 

tələbələr İT üzrə bilik və bacarıq səviyyələrinə uyğun 

kurslarda iştirak etməli, tam bitirdikləri halda müvafiq 

sertifikat almalıdırlar.) aparılmalıdır.  

Tələbə eyni xüsusiyyətlərə məxsus olmayan, təyin 

olunmuş çoxlu keyfiyyətlərdən çox az qismi ilə 

qruplaşdırıla bilən topludur ki, onların hər hansı 

keyfiyyətlərinin ortaqlanması üçün digər faktorların 

müəyyən xəta ilə eyniləşdirilməsi gərəkir. Bu səbəbdən 

məqalədə verilən məsələlərin qoyuluşu, alınmış 

nəticələr orta statistik xarakter daşısada, yuxarıda qeyd 

etdiyimiz kimi faktorları təyin edən paranmetrlərdə 

qeyri müəyyənliklər nəzərə alınmalıdır. Yekun nəticə 

olaraq qeyd edə bilərik:  

• Ənənəvi üsul bundan sonrakı dövrdə, texnikanın 

və texnologiyaların bu cür inkişaf sürətində dəyişəcək, 

təkminləşdirilmiş hibrit formaya keçəcəkdir.  

• Tələbələr arasında istedad, bilik və texniki 

imkan baxımdan daha çox qruplaşmalar gerçəkləşəcək, 

parametrlərin dəyişmə sürəti əsas rol oynayacaqdır.  

• Təhsildə strategiya iqtisadiyyat, müdafiə və 

təhlükəsizlik istiqamətdə qurulacaq, bu istiqamətdə 

ixtisaslar prioritet qazanacaqdır.  

• Təhsil və tədris göstəriciləri ayrıca götürülmüş 

faktora görə təyin oluna bilməz. Tələbənin tədris 

göstəricilərinə təsir edən amillərdə əsas və qeyri əsas 

olmaqla fərqləndirilə bilməz: faktor göstəricisinin 

qiymətinin şəraitə görə dəyişdiyini, onların dinamik 

kəmiyyət olduğunu nəzərə almaq lazımdır və heç birinə 

faktiki üstünlük verilə bilməz. 

• Tədris göstəricilərinə təsir edən amillərin, yalnız 

bir qisim faktorun eyni (və ya çox yaxın) olduğu 

şəraitdə digər fakatorlardan aslılılığı tədqiq oluna bilər. 

Bu zaman qeyrimüəyən münasibəti də nəzərə 

alınmalıdır. 

• Təhsilalanlar üçün yaradılan eyni şəraitdən belə 

onların eyni formada yararlana bilməməsi faktoru statik 

göstəricilərdə nəzərə alınmalıdır. 

Təhsil məktəblərdə verilsədə. başlanğıc olaraq 

ailədən başlayır. Ailənin hər bir üzvü digər üzvünün 

hansı dərəcədə ali təhsil almasını dəstəkləməsi, bu 

dəstəyin hansı formada olması əsasında sonda tələb 

olunanların təklif olunanlarla qarşılıqlı münasibəti 

qurulur. Münasibətdə qızıl orta gözlənilərsə, nəticənin 

müsbət olacağına ümid etmək olar. 
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Анотація 

В роботі приведені результати моделювання і аналізу роботи автомобільної заправної станції (АЗС), з 

використанням сучасних комп'ютерних інформаційних технологій - комп'ютерної системи імітаційного 

моделювання GPSSW (General Purpose Simulation System World - Всесвітня система моделювання загаль-

ного призначення). Розроблено імітаційну модель роботи автозаправної станції, яка в даному випадку розгля-

дається як система масового обслуговування. Визначено основні параметри функціонування АЗС – кількість 

автомобілів обслужених першою і другою колонками, коефіцієнти завантаження колонок, середній час обслуго-

вування автомобілів колонками, максимальне число автомобілів у черзі до кожної колонки. 

Abstract 

The work presents the results of modeling and analysis of the operation of a car gas station (gas station) using 

modern computer information technologies - the GPSSW computer simulation system (General Purpose Simula-

tion System World). A simulation model of gas station operation was developed, which in this case is considered 

as a mass service system. The main parameters of the gas station operation are determined - the number of cars 

served by the first and second columns, loading coefficients of the columns, the average time of service of cars by 

the columns, the maximum number of cars in the queue for each column. 

Ключові слова: комп'ютерне моделювання, автомобільна заправна станція, система масового обслуго-

вування, імітаційна модель автозаправної станції, вхідний потік автомобілів, коефіцієнт завантаження коло-

нки. 

Keywords: computer modelling, automobile gas station, mass service system, simulation model of a gas 

station, incoming flow of cars, column loading factor. 

 

Вступ 

Транспортні споруди технічного обслугову-

вання (автомобільні заправні станції (АЗС), станції 

технічного обслуговування (СТО), авторемонтні 

заводи) можна розглядати, як транспортні системи 

масового обслуговування (СМО). Вирішення задач 

аналізу й оптимізації режимів роботи транспортних 

споруд технічного обслуговування є досить актуа-

льним і здатним значно підвищити ефективність 

використання транспорту в різних галузях народ-

ного господарства [1, 2]. 

Прогрес в галузі інформаційних технологій дає 

змогу значно підвищити ефективність транспорт-

ної логістики, а інформаційно-комп'ютерна підтри-

мка посідає належне місце серед ключових логісти-

чних функцій. Тому, в сучасних умовах, викори-

стання новітніх інформаційних технологій є одним 

з пріоритетних напрямків науки і має велике зна-

чення для розвитку та вдосконалення технологіч-

них процесів при виконанні транспортних переве-

зень вантажів [3, 4]. 

Велика кількість додатків теорії масового об-

слуговування (ТМО) визначає постійно зростаю-

чий інтерес до неї, а складність існуючих задач не 

завжди дозволяє одержати вичерпні рішення на ос-

нові аналітичних методів навіть при чисельній реа-

лізації останніх. У таких ситуаціях доводиться ви-

користовувати комп'ютерне моделювання, яке, в 

багатьох випадках, являє собою незамінний інстру-

мент аналізу експлуатаційних, технологічних і ба-

гатьох інших проблем. Огляд систем моделювання 

показує, що імітаційне моделювання є одним із са-

мих популярних засобів комп'ютерного моделю-

вання, що використовується на практиці [5, 6]. 

Метою даної статті є моделювання і аналіз ро-

боти автомобільної заправної станції, з використан-

ням сучасних комп'ютерних інформаційних техно-

логій - комп'ютерної системи імітаційного моделю-

вання GPSSW. АЗС у даному випадку розглядається 

як система масового обслуговування. 
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Виклад методики та результатів дослідження 

1. Система імітаційного моделювання 

GPSSW. Імітаційне моделювання - це чисельний 

метод визначення параметрів функціонування різ-

номанітних систем за численними реалізаціями, з 

урахуванням імовірнісного характеру протікання 

процесу. Основою імітаційного моделювання є ме-

тод статистичних іспитів. Реалізації процесу роботи 

СМО моделюються на ПК за допомогою серій ви-

падкових або псевдовипадкових  величин. Усеред-

нення результатів моделювання за час функціону-

вання моделі або за числом реалізацій процесу до-

зволяє, методами математичної статистики, 

одержати шукані характеристики системи. 

Імітаційна модель СМО - це модель, що відо-

бражає поведінку системи і зміни її стану в часі 

при заданих потоках вимог, що надходять на вхід 

системи. Параметри вхідних, потоків вимог - зовні-

шні параметри СМО. Вихідними параметрами є ве-

личини, що характеризують властивості системи і 

якість її функціонування. Імітаційне моделювання 

дозволяє досліджувати СМО при різних типах вхі-

дних потоків і різній інтенсивності надходження ви-

мог у систему, а також різних дисциплінах обслуго-

вування вимог. 

У даний час, у світі програмного забезпечення, 

серед систем імітаційного моделювання, призначе-

них для професійного моделювання найрізноманіт-

ніших процесів і систем, особливе місце займає си-

стема GPSSW (General Purpose Simulation System 

World - всесвітня система моделювання загального 

призначення), та інша її модель - GPSS Studio [7, 8].  

Система GPSSW призначена для моделювання 

дискретних (в основному систем масового обслуго-

вування) і безперервних систем і є досить ефектив-

ним інструментом імітаційного моделювання, віль-

ним від обмежень аналітичних і чисельних методів, 

досить “прозорим”, які допускають нестандартну 

обробку даних і знімають із програміста безліч не-

тривіальних проблем програмування і налаго-

дження моделей. 

Система GPSSW досить проста й універсальна 

в застосуванні. Інтерфейс системи GPSSW макси-

мально орієнтований на користувача [7]. На рис. 1 

показане головні вікно системи GPSSW. У першому 

рядку (рядку заголовка) головного вікна вказана 

назва вікна - GPSSW. У другому рядку розташову-

ються пункти головного меню, у третьому - стандар-

тна панель інструментів.  

 
Рис. 1. Головне вікно системи GPSSW 

 

Нижній рядок головного вікна - рядок стану си-

стеми, у якому дається короткий опис виділеної ко-

манди. У центрі головного вікна знаходиться вікно 

вихідної моделі системи GPSSW, яке призначене 

для ефективної розробки, перевірки і налагодження 

програм в GPSSW. Це вікно викликається автома-

тично при відкритті файла з програмою на мові 

GPSS. Програму, що знаходиться у вікні моделі, мо-

жна відтранслювати і одержати необхідний резуль-

тат. 

GPSSW дозволяє бачити процес імітації і взає-

модіяти з ним за допомогою графічних вікон, ба-

гато з яких мають більше одному режиму. Десять 

вікон обновляються в процесі моделювання, а інші 

є вікнами знімків (Snapshots), які дозволяють фіксу-

вати миттєвий стан імітації. 

2. Розробка імітаційної моделі роботи АЗС. 

Розглянемо роботу автомобільної заправної станції, 

що має дві заправні колонки. Система характеризується 

наступними особливостями [9, 10]: 
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• надходження вимог у систему на обслуго-

вування відбувається по одному, тобто ймовірність 

надходження двох і більше вимог в один момент 

часу дуже мала, і нею можна знехтувати (потік ви-

мог ординарний); 

• імовірність надходження наступних вимог 

у будь-який момент часу не залежить від імовірно-

сті їхнього надходження в попередні моменти - по-

тік вимог без післядії; 

• потік вимог стаціонарний. 

Потрібно змоделювати роботу АЗС протягом 

робочої зміни - 8 год - і визначити параметри фун-

кціонування АЗС: 

• коефіцієнт завантаження кожної колонки; 

• середній час обслуговування в кожній колонці; 

• максимальне, середнє й поточне число автомо-

білів у черзі до кожної колонки; 

• середній час знаходження автомобіля в черзі та 

ін. 

Для моделювання роботи АЗС необхідно сфо-

рмувати вхідний потік автомобілів, які під'їжджа-

ють на заправлення з інтервалом часу λ=6,5 хв і 

описується експонентним законом розподілу ймо-

вірностей. Час заправлення на першій колонці ста-

новить 10±2,5 хв, а на другій - 13±4 хв. За одиницю 

виміру часу приймемо хвилину. 

Моделювання потоку машин, що надходять на 

заправлення, будемо виконувати за допомогою опе-

ратора GENERATE (Генерувати). Нам необхідно 

сформувати потік машин, які надходять на обслуго-

вування на АЗС і підпорядковується експонент-

ному розподілу ймовірностей. Це можна зробити 

двома способами, використовуючи: 

• емпіричні розподіли, які можна створити за до-

помогою команди FUNCTION (Функція) мови 

GPSS, використовуючи дискретні (тип D) або без-

перервні (тип C) випадкові функції; 

• вбудовані розподіли ймовірностей. 

У системі GPSSW у бібліотеку процедур вклю-

чено більше 20 вбудованих розподілів ймовірнос-

тей. Ці розподіли мають широкий діапазон викори-

стання. 

Кожний виклик процедури розподілу ймовір-

ностей вимагає, щоб були визначені параметр по-

току та номер генератора випадкових чисел. 

У даному випадку оператор GENERATE запи-

шеться в такому виді: 

GENERATE (Exponential (1,0,6.5)) 

У полі операнда А вказується звертання до бі-

бліотечної процедури - експонентному розподілу 

ймовірностей. 

Автомобіль, що під'їжджає на заправлення, 

спочатку стає в чергу, якщо вона існує. Це можна 

змоделювати оператором QUEUE (Черга), який 

тільки в сукупності з оператором DEPART (Вийти) 

накопичує статистичну інформацію про роботу 

черги, що моделюється. 

У даному прикладі оператор QUEUE буде ви-

глядати так: 

QUEUE   Zapravka 

У полі операнда А вказується символьне або 

числове ім'я черги. Таких черг у системі може бути 

дуже багато. У нашому прикладі черга на заправку 

має ім'я Zapravka (Заправлення). Бажано, щоб ім’я, 

що присвоюється, відбивало суть описуваного еле-

мента системи. 

Оскільки на АЗС є дві колонки для заправ-

лення, то автомобіль під'їжджає до першої колонки, 

якщо вона вільна, і до другого, якщо перша зайнята. 

Якщо обидві колонки зайняті, то автомобіль чекає 

їхнього звільнення в загальній черзі. Направлення 

автомобілів на ту або іншу колонку може бути за-

безпечене оператором TRANSFER (Передати). У 

даному випадку він запишеться так: 

TRANSFER   Both,Kol_1,Kol_2 

Слово Both (Обоє) означає можливість пере-

дачі вимоги (машини) по двох напрямках: до опе-

ратора з міткою Kol_1, якщо перша колонка не 

зайнята, і до оператора з міткою Kol_2, якщо 

зайнята. 

Виходячи з логіки, автомобіль може вийти із 

черги тільки тоді, коли звільниться перша або друга 

колонка. Для моделювання використовуються два 

сегменти. Перший з них пов'язаний з роботою пер-

шої колонки, а другий - з роботою другої. Обидва 

сегменти починаються з оператора SEIZE (За-

йняти), і кожний з них має свою мітку, відповідно 

Kol_1 і Kol_2, які визначають зайнятість першої або 

другої колонки (каналу обслуговування). При зві-

льненні однієї з них вимога, що перебуває попе-

реду, виходить із черги і йде в канал на обслугову-

вання. 

Початок першого сегмента записується так: 

Kol_l   SEIZE   Kolonka_l 

У полі операнда А вказується символьне або чис-

лове ім'я об'єкта. У нашому завданні каналу обслугову-

вання дано ім'я Kolonka_l (Колонка_1). 

Вихід автомобіля із черги фіксується операто-

ром DEPART з відповідною назвою черги. У даному 

прикладі це буде виглядати так: 

DEPART   Zapravka 

Далі необхідно змоделювати час заправлення авто-

мобіля. У нашому прикладі він становить 10±2,5 хв. 

Для моделювання цього процесу використовується 

оператор ADVANCE (Затримати), що у даному за-

вданні буде виглядати так: 

ADVANCE   10,2.5 

Потім необхідно повідомити про звільнення ко-

лонки під номером 1. Це можна зробити за допомогою 

оператора RELEASE (Звільнити). Він у нашому прик-

ладі записується так: 

RELEASE   Kolonka_l 

Далі використовується оператор TRANSFER 

(Передати) у режимі безумовної передачі вимоги до 

оператора із зазначеною міткою в полі операнда В. У 

даному прикладі це буде виглядати так: 

TRANSFER   ,Next 

Початок другого сегмента запишеться так: 

Kol_2   SEIZE   Kolonka_2 

У полі операнда А вказується символічне ім'я 

об'єкта - Kolonka_2. 

Вихід автомобіля із черги фіксується операто-

ром DEPART з відповідною назвою черги. У даному 

прикладі це буде виглядати так: 

DEPART Zapravka 
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Далі необхідно змоделювати час заправлення авто-

мобіля. У нашому прикладі він становить 13±4 хв. Для 

моделювання цього процесу використовується опера-

тор ADVANCE, що у даному завданні буде виглядати 

так: 

ADVANCE     13,4 

Після заправлення автомобіль залишає колонку. 

Це можна зафіксувати оператором DEPART, що у на-

шому завданні запишеться так: 

DEPART   Total_time 

Далі необхідно повідомити про звільнення коло-

нки під номером 2. Це можна зробити за допомогою 

оператора RELEASE. Він у даному завданні запису-

ється так: 

RELEASE Kolonka_2 

Потім використовуємо оператор SAVEVALUE 

(величина, що зберігається) з міткою Next (Наступ-

ний) для збереження середнього часу знаходження 

автомобіля в черзі під ім'ям Zapravka у збережуваній 

величині під ім'ям Ave_Queue.  

Далі автомобіль залишає АЗС. Для цього викорис-

товується оператор TERMINATE (Завершити): 

TERMINATE 

І нарешті, ми повинні створити сегмент, що буде 

моделювати роботу АЗС протягом робочої зміни, що до-

рівнює 8 год. Оскільки моделювання роботи АЗС про-

водиться у хвилинах, то час моделювання системи буде 

дорівнює 8  60 = 480 хв. Цей сегмент буде виглядати 

так: 

GENERATE     480 

TERMINATE   1 

START              1 

Варто особливо підкреслити, що парні оператори 

QUEUE і DEPART для кожної черги повинні мати те 

саме, але своє унікальне ім'я. Це ж відноситься і до опе-

раторів SEIZE і RELEASE. 

Завершальним оператором у нашому завданні є 

оператор START, який дає команду почати моделю-

вання: 

START    I 

Остаточно програма буде мати такий вигляд. 

 

GENERATE (Exponential(1,0,6.5)) 

QUEUE          Zapravka 

TRANSFER   Both,Kol_l,Kol_2 

SEIZE            Kolonka_l 

DEPART        Zapravka 

ADVANCE    10,2.5 

RELEASE      Kolonka_l 

TRANSFER   ,Next 

SEIZE             Kolonka_2 

DEPART        Zapravka 

ADVANCE    13,4 

RELEASE      Kolonka_2 

SAVEVALUE  

Ave_Queue,QT$Zapravka 

TERMINATE 

GENERATE   480 

TERMINATE 1 

START           1 

3. Моделювання та аналіз роботи АЗС. Після 

створення імітаційну модель необхідно відтранслю-

вати і запустити на виконання. Перед початком моде-

лювання необхідно встановити вивід тих параметрів 

моделювання, які потрібні користувачеві. У нашому 

прикладі буде виведена інформація з наступних об'-

єктів: 

• Facilities (Канали обслуговування). 

• Queues (Черги); 

• Savevalues (Збережувані величини); 

Після виконання програми з'явиться вікно 

REPORT (Звіт), з результатами роботи програми, як 

показано на рис. 2. 

У верхньому рядку вказується: 

• START TIME (Початковий час) - 0.000; 

• END TIME (Час закінчення) - 480.000; 

• BLOCKS (Число блоків) - 16; 

• FACILITIES (Число каналів обслуговування) 

- 2; 

• STORAGES (Число накопичувачів) - 0. 
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Рис 2. Вікно REPORT з результатами моделювання 

 

Нижче вказуються результати моделювання 

каналів обслуговування відповідно під призначе-

ними нами іменами KOLONKA_1 і KOLONKA_2: 

• ENTRIES (Число входів)-45, 33; 

• UTIL. (Коефіцієнт використання) - 0.901 і 

0.875; 

• AVE. TIME (Середній час обслуговування) 

- 9.608 і 12.734; 

• AVAIL. (Доступність) - 1 і 1; 

• OWNER (Можливе число входів) - 78 і 79; 

• RETRY (Повтор) - 5 і 5; 

• DELAY (Відмова) - 0 і 0. 

Ще нижче вказуються результати моделю-

вання черги під ім'ям ZAPRAVKA: 

• МАХ (Максимальний вміст)-10; 

• CONT. (Поточний вміст) - 5; 

• ENTRY (Число входів) - 83; 

• ENTRY(O) (Число нульових входів) - 13; 

• AVE.CONT. (Середнє число входів) - 3.494; 

• AVE.TIME (Середній час перебування в че-

рзі) - 20.209; 

• AVE.(-0) - 23.962; 

• RETRY-0. 

В самому низу наведені параметри збережува-

ної величини, під ім'ям AVE_QUEUE: 

• RETRY-0; 

• VALUE (Значення) - 20.173. 

З результатів моделювання видно, що за час 

моделювання, який дорівнює 480.00 хвилинам, у 

систему на обслуговування (заправлення) надійшло 

78 вимог (автомобілів), з яких першою колонкою 

під ім'ям KOLONKA_1 було обслуговано 45 авто-

мобілів і другою під ім'ям KOLONKA_2 – 33 авто-

мобілі. Середня зайнятість каналів обслуговування 

(колонок) відповідно дорівнює 0.901 і 0.875, а сере-

дній час обслуговування першою й другою колон-

ками становить - 9.608 і 12.734 хвилин відповідно. 

Максимальна довжина загальної черги на заправ-

лення становить 10 автомобілів. 

Висновки 

Таким чином, в роботі показано, що імітаційне 

моделювання є досить ефективним методом для 

моделювання та аналізу роботи автомобільної за-

правної станції, як системи масового обслуго-

вування.  

За допомогою розробленої імітаційної моделі 

роботи АЗС протягом робочої зміни (8 год), визна-

чено основні параметри її функціонування - 

коефіцієнти завантаження колонок, середній час 

обслуговування автомобілів колонками, макси-

мальне число автомобілів у черзі до кожної ко-

лонки.  

Вся ця інформація досить повно ілюструє ефе-

ктивність роботи комп'ютерної системи імітацій-

ного моделювання GPSSW. 
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