
TET işi nədir, 

necə işlənməlidir?!
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Tələbənin Elmi Tədqiqat işinin (TET) məqsəd və vəzifələri

 Tələbələrin elmi-tədqiqat və tədris-tədqiqat işlərinin məqsədi:

• fərdi yanaşma və müstəqil yaradıcılıq fəaliyyətini gücləndirilmək

• fəal forma və tədris metodlarından istifadə edərək gələcək 
mütəxəssislərin yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək və onların 
peşəkar hazırlığının səviyyəsini artırmaq.

 Universitetdə elmi-tədqiqat işinin vəzifələri:

• elmi tədqiqat bacarıqlarını inkişaf etdirmək, peşəkar hazırlığı 
təkmilləşdirmək; 

• akademik fənlərin öyrənilməsi prosesində dialektik təfəkkürün 
formalaşdırmaq;

• elmi eksperimentlərin aparılması üsullarını öyrətmək;

• müşahidələrin nəticələrinin statistik emalı üsullarına malik olmaq;

• elmi biliklərin və peşəkar bacarıqların müəyyən bir sahəsində sistemli 
tədqiqat bacarıqlarını əldə etmək.



TET işinin  növləri

TƏLƏBƏ ELMİ TƏDQİQAT İŞİ

Referat

Esse

Layihə və ya ETİ

Elmi məqalə



TET işinin yerinə yetirilmə mərhələləri

I MƏRHƏLƏ

Mövzunun seçilməsi

II MƏRHƏLƏ

Mövzunun əsaslandırılması

III MƏRHƏLƏ

Məqsəd və məsələlərin qoyuluşu

IV MƏRHƏLƏ

Hipotezin ifadəsi



V MƏRHƏLƏ

İşin yerinə yetirilməsi metodikası

VI MƏRHƏLƏ

Şəxsi tədqiqat

VII MƏRHƏLƏ

Analiz və nəticələr

VIII MƏRHƏLƏ

ET işinin nətəcələrinin təqdimatı



Elmi məqalələrin tipləri

ELMİ MƏQALƏ

NƏZƏRİ

ELMİ 
TƏDQİQAT ELMİ NƏZƏRİ

ANALİTİK
İCMAL 

XARAKTERLİ

PRAKTİKİ

TƏCRÜBƏ 
ƏSASINDA

ELMİ PRAKTİKİ

QARIŞIQ

ARAŞDIRMA 
XARAKTERLİ

ELMİ 
PUBLİSİSTİK



Elmi məqalənin strukturu

Mövzu-Başlıq

• 12 sözdən 
çox 
olmamalı

Müəllif (müəlliflər) 
haqqında məlumat

• Soyadı, adı, ata adı

• İş yeri (təhsil aldığı 
Ali məktəb)

• Şəhər, Region 

• Əlaqə məlumatları

Annotasiya

• Elmi məqalənin 
qısa 
xarakteristikası

Açar sözlər

• 4-10 açar söz 
və söz 
birləşməsi

Əsas hissə

• Məqalənin 
əsas elmi 
hissəsi

Biblioqrafiya

• Məqalədə
istinad olunan 
ədəbiyyat 
siyahısı



Əsas hissə

Giriş

Əsas mətn

Məqsəd

Tədqiqat mərhələləri

Problem 

Həlli yolları (tədqiqat 
üsulu)

Analitik və empirik 
hissə

Alınan nəticələr

Nəticə



Elmi hesabatın strukturu

Elmi hesabat Üz (Başlıq) səhifəsi Mündəricat

İşin seçilən 
istiqamətinin və ya həll 

üsulunun 
əsaslandırılması

Hesabatın əsas hisssəsi

Aparılan tədqiqatın və
alınan elmi nəticələrin 
məzmunu əks eolunur

Nəticə

İstinad olunan 
ədəbiyyat siyahısı



TET işinə dair tələblər

Əsas meyarlar

Aktuallıq Elmi yenilik Unikallıq Elmlilik Əsaslandırılmış



TET işi aşağıdakı məsələləri həll etməyə imkan 

verir:

 Müəyyən mövzunu dərindən öyrənmək;

 Aktual problemin standart və ən yeni 

həlli üsullarını müəyyən etmək;

 Fəaliyyətdə olan metod və alqoritmlərin 

effektivliyini analiz etmək;

 Effektivliyinin artırılması məqsədi ilə bu 

metodların optimallaşdırılması və

təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin 

işləyib hazırlamaq.



TAPŞIRIQLAR!

 Pula qənaət etmək yolları.

 Jorj Stabbs kimdir?

 Onlayn təhsilin müsbət və mənfi tərəfləri. 

 İnfoqrafika və onun tətbiq sahələri.

 Kvant fizikası və şüur.

 Black Hat və White Hat xakerləri. Onlar
arasında fərq.

 Antidepressant və insan beyni.

 Riyazi linqvistika.



Aynur Qasımova


