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Kursun vebsaytı  

Tədris metodları Mühazirə  + 

Qrup müzakirəsi + 

Praktiki tapşırıqlar + 

Praktiki məsələnin 

təhlili 

+ 

Digər  

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Aralıq imtahanı 8 ci həftə 30 

Praktiki məsələ Noyabr-Dekabr  15 

Fəallıq Semestr boyu 5 

Kiçik həcmli 

eksperimentlərin təşkili 

oktyabr ayı 10 

Kurs işi (Layihə)   

Prezentasiya/Qrup 

müzakirə 

Dekabr ayı boyunca  10 

Final  imtahanı Yanvar 2019 35 

Davamiyyət  5 

Yekun  100 

Davamiyyət -Dərsdə iki dəfə iştirak etməyən tələbənin davamiyyət balından 1 bal çıxılır. 

Fəallıq  Dərslərə hazırlıqlı gəlmək, dərs müddətində aktiv 

olmaq,müzakirələrdə mövzu ilə bağlı suallar vermək və 

məntiqli mövzuya uyğun şərhlər etmək. Bu zaman digər qrup 

yoldaşlarının fikirlərinə hörmətlə yanaşmaq,sözlərini 

bölməmək,diqqətlə dinləmək,suallar vermək və şərhlər 

bildirmək əsasdır. 

Prezentasiyanın dəyərləndirmə meyarları Prezentasiyalar 12-15 dəqiqə müddətini əhatə etməlidir. 

Prezentasiya zamanı məlumatı çatdırma,prezentasiyanın 

məzmunu,prezentasiyanın təşkili,adutoriyanı ələ alma, son 

dövr ədəbiyyatlara müraciət kimi xüsuslar diqqətə 

alınacaqdır. 



Praktiki məsələ Ən az iki 2015-2019 ci illəri əhatə edən xarici məqalə 

oxunacaq və məqalədə zehni davranış nəzəriyyənin 

anlayışlarına görə şərh veriləcək.Tapşırıq yazılı təhvil 

veriləcək.Yaradıcı yanaşma,düzgün şərhlər və təkliflər 

qiymətləndirmədə əsasdır. 

Kiçik həcmli eksperimentlərin təşkili Piagenin nəzəriyyəsinə əsasən 10 nəfərdən ibarət uşaq 

üzərində video çəkilişlər aparılıb təqdim ediləcək.(2-10 yaşı 

əhatə etmək şərti ilə).Tapşırığı diqqətlə şəkildə 

tamamlamaq,uşaqla ünsiyyət bacarığı,düzgün suallar vermə 

kimi xüsusiyyətlər qiymətləndirmədə əsasdır. 

Kursun təsviri Kursda  zehni  psixologiya nəzəriyyələri haqqında nəzəri biliklərə yer verilir.Kurs zehni 

davranış terapiyasının əsas xüsusiyyətlərini əhatə edir.Kursda zehni nəzəriyyələrdə 

müasir cərəyanlar əhatə edilməklə  yanaşı, istifadə edilən metod və texnikaların 

xüsusiyyətlərini praktiki olaraq  işləməkdədir.Kognitiv nəzəriyyələrin müxtəlif tip  

pasiyentlərə tətbiqi də dərsdə əhatə olunur. 

Kursun məqsədləri  Zehni davranış terapiyasının anlayışları ilə tanış olmaq, ABC modelinin açıqlanması 

kursun əsas məqsədlərindəndir. Tələbələrə  zehni davranış nəzəriyyələri  haqqında  

umumi anlayış qazandırmaq və konkret pasiyent nümunələrinin buna əsasən  təhlili 

bacarığını formalaşdırmaq da məqsədlərdəndir. 

1.Koqnitiv-davranış terapiyası vasitəsilə fərqli psixoloji problemləri, əsasən də əhval-

ruhiyyə, həyəcan, şəxsiyyət, yemək yemə, maddə aludəçiliyi, tik və psixotik xəstəlikləri 

necə müalicə etmək lazım olduğunu  öyrənəcəklər. 

2. İlk növbədə destruktiv inancların (şişirtmə, ümumiləşdirmə, neqativləri görmə, 

pozitivləri minimallaşdırma və s. yanlış düşüncə tərzləri)  öhdəsindən necə gəlmək lazım 

olduğunu öyrənəcək, bununla da neqativ emosiyaların azaldığını görəcəklər.  

 3.Bu kurs bitdiyi zaman tələbələr koqnitiv-davranış terapiyasının müxtəlif üsullarını, 

prinsiplərini və nəzəriyyəsinin mühüm hissəsini öyrənmiş olacaqlar. Onlar emosiyaları, 

avtomatik düşüncələri və inancları daha yaxşı başa düşəcək və tanıyacaqlar. Müştərinin 

ev tapşırıqlarının, relaksasiya üsullarının, təsəvvür imkanlarının koqnitiv-davranış 

terapiyası perspektivindən necə yarandığını və inkişaf etdiyini gorəcəklər. Terapiya 

zamanı yarana biləcək çətinlikləri və problemləri, onların həll yollarını, terapiyanı 

dayandırmaq lazım olduğu vaxtları və klinik psixoloqun karyerasında mühüm olan digər 

əsas xüsusiyyətlərin hər biri bu kurs zamanı əhatə olunacaqdır. 

Tədrisin nəticələri Kursun sonunda tələbələr aşağıdakıları    edə biləcəklər: 

1. Koqnitiv-davranış terapiyanın tarixini, əsaslarını və digər terapiya üsullarından 

fərqini izah edəcək, 

2. Koqnitiv-davranış terapiyasının ən effektiv üsullarını praktikada görüb, məşq 

edib tətbiq etməyi bacaracaq, 

3. Koqnitiv-davranış terapiyası vasitəsilə müalicə olunabiləcək xəstəlikləri tanıyıb 

müalicə üsullarını öyrənəcək, 

4. Koqnitiv-davranış terapiyası və dərman terapiyasının birlikdə verə biləcəyi 

effektləri və onların qarşılıqlı əlaqəsini şərh edə biləcək, 



5. Koqnitiv-davranış terapiyasının ən çox tətbiq olunan cərəyanları haqqında  

məlumat verə biləcəkdir. 

Qaydalar  (Tədris 

siyasəti və 

davranış) 

Dərsdə son illərə aid zehni davranış terapiyaları ilə əlaqədar xarici  məqalələrin 

oxunması zəruridir. Bu məqsədlə tələbələr  uyğun məqalələri tərcümə edib, sinif tapşırığı 

kimi bunu təqdim edəcəklər. Tələbələrin  təqdimatında tənqidi fikirləri və yaradıcılıqları 

əsasdır. 

Dərsə  hazırlıq vacibdir. Hər bir dərsdə bir öncəki dərsin mövzusu oxunmalı və konkret 

pasiyent numunələri üzərində tətbiq olunmalıdır. 

Dərsdə  keçirilən mövzu ilə  əlaqədar hissələri izah etmək, verilən ədəbiyyatı oxumaq, 

konkret  pasiyent numunələri üzərində işləyərək  movzu ilə   əlaqədar  suallara cavab 

vermək lazımdır.  

Qrup daxilində  müzakirələrdə fəal iştirak etmək, verilen tapşırıqları  yerinə  yetirmək    

əsasdır. 

Quizlərdə, final imtahanında köçürmək qadağandır. Köçürən tələbələrin nəticələri   ləğv 

olunur. Tələbələrin       sinifdə    etik olmayan     müzakirə   və    davranışları  qadağandır. 

Dərsə gecikən tələbəyə qaib yazılır. Ancaq onun dərsdə iştirak etməsinə icazə verilir.  

Tələbələrin  imtahanda iştirakı  və  ya imtahana  buraxılması  ilə bağlı  bütün  məsələlər  

fakültə  rəhbərliyi tərəfindən həll  olunur.  

Aralıq və yekun  imtahanının  yalnız mövzuları  tələbələrə  imtahandan əvvəl verilir.  

Fənni  bitirmək  qaydası 

Universitetin  qaydalarına  uyğun olaraq  kursu bitirmək üçün  ümumi müvəffəqiyyət  

faizi 65 %  və  daha çox hesab edilir. Kəsiri  olan  tələbə  bu fənni  növbəti semestr və 

ya  növbəti  il  təkrarən  götürə bilər. 

İmtahan  qaydalarının  pozuntuları 

Aralıq və yekun imtahanları  vaxtı tələbə  tərəfindən  imtahanın  gedişinin  pozulması, 

imtahanda istifadəsinə yol verilməyən əlavə  vəsaitlərdən (kitab, konspekt-dəftər, 

mövzunun  yazıldığı vərəq, telefon, diktafon, mikro-dinləyici qurğu və s.) istifadə 

edilməsi  və  köçürmə  qadağandır. Bu qaydaya əməl etməyən tələbə imtahan zalından 

çıxarılır, onun  imtahan  işi ləğv  olunur və  tələbə 0 (sıfır) qiymətlə imtahandan 

kənarlaşdırılır.        

Tələbənin  davranış  qaydaları 

Dərs zamanı dərs prosesini pozmaq  və  qeyri-etik hərəkətlər etmək, yersiz və icazəsiz 

müzakirələr aparmaq, mobil telefondan, dinləyici qurğu və radiodan istifadə etmək, 

həmin dərsə aid olmayan digər fəaliyyətlə (kitab oxumaq, yazmaq, şəkil çəkmək və s.) 

məşğul olmaq  qadağandır. 

 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

Həftə Tarix 

(planlaşdırıl

mış) 

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar   



1.  19.09.2019 Zehni davranış nəzəriyyələrinin 

inkişaf mərhələləri  

Davranış nəzəriyyələri  

Editorler Prof.Dr.Işıq Savaşır, Doç.Dr. Gonca 

Soygür, Doç.Dr. Elif Barışkın Bilişsel 

davranışçı terapiler (2003)  1-30 

M.Hakan Türkçapar (2019) Depresyon,Klinik 

Uygulamada Bilişsel-Davranışçı Terapi,  

(1-35) 

 

2.  26.09.2019 Zehni Davranışçı nəzəriyyələr  

Koqnitiv-davranış terapiyasına 

giriş 

 

Editorler Prof.Dr.Işıq Savaşır, Doç.Dr. Gonca 

Soygür, Doç.Dr. Elif Barışkın Bilişsel 

davranışçı terapiler (2003)  1-30 

M.Hakan Türkçapar (2019) Depresyon,Klinik 

Uygulamada Bilişsel-Davranışçı Terapi,(35-

45) 

3.  3.10.2019 Beck modeli  

Koqnitiv-davranış terapiyasında 

qiymətləndirmə və 

psixodiaqnostika 

 

M.Hakan Türkçapar (2019) Depresyon,Klinik 

Uygulamada Bilişsel-Davranışçı Terapi 

 

4.  10.10.2019 Müalicə üsulunun planlaması və 

psixotədris 

M.Hakan Türkçapar (2019) Depresyon,Klinik 

Uygulamada Bilişsel-Davranışçı Terapi 

Editorler Prof.Dr.Işıq Savaşır, Doç.Dr. Gonca 

Soygür, Doç.Dr. Elif Barışkın Bilişsel 

davranışçı terapiler (2003)  1-30 

 

5.  17.10.2019 Koqnitiv üsullar: avtomatik 

düşüncələr və sxemaların 

dəyişdirilməsi   

M.Hakan Türkçapar (2019) Depresyon,Klinik 

Uygulamada Bilişsel-Davranışçı Terapi 

Editorler Prof.Dr.Işıq Savaşır, Doç.Dr. Gonca 

Soygür, Doç.Dr. Elif Barışkın Bilişsel 

davranışçı terapiler (2003)   

 

6.  24.10.2019 Problem həll etmə terapiyası. Etik 

qaydalar 

M.Hakan Türkçapar (2019) Depresyon,Klinik 

Uygulamada Bilişsel-Davranışçı Terapi 

Editorler Prof.Dr.Işıq Savaşır, Doç.Dr. Gonca 

Soygür, Doç.Dr. Elif Barışkın Bilişsel 

davranışçı terapiler (2003)   

7.  31.10.2019 Davranış üsulları: ev tapşırıqları, 

rol oyunları və bacarıq təlimi 

 

M.Hakan Türkçapar (2019) Depresyon,Klinik 

Uygulamada Bilişsel-Davranışçı Terapi 



 

Editorler Prof.Dr.Işıq Savaşır, Doç.Dr. Gonca 

Soygür, Doç.Dr. Elif Barışkın Bilişsel 

davranışçı terapiler (2003)   

8.  7.11.2019 Davranış üsulları: həyəcanın 

azaldılması və uzaqlaşmanın 

qarşısını kəsmək 

M.Hakan Türkçapar (2019) Depresyon,Klinik 

Uygulamada Bilişsel-Davranışçı Terapi 

Editorler Prof.Dr.Işıq Savaşır, Doç.Dr. Gonca 

Soygür, Doç.Dr. Elif Barışkın Bilişsel 

davranışçı terapiler (2003)   

9.   Aralıq imtahanı  

10.  14.11.2019 Uşaq və yeniyetmələrlə koqnitiv-

davranış terapiyası 

M.Hakan Türkçapar (2019) Depresyon,Klinik 

Uygulamada Bilişsel-Davranışçı Terapi 

Editorler Prof.Dr.Işıq Savaşır, Doç.Dr. Gonca 

Soygür, Doç.Dr. Elif Barışkın Bilişsel 

davranışçı terapiler (2003)   

11.  21.11.2019 Koqnitiv-davranış terapiyasının 

depressiyanın müalicəsində tətbiqi 

M.Hakan Türkçapar (2019) Depresyon,Klinik 

Uygulamada Bilişsel-Davranışçı Terapi 

Editorler Prof.Dr.Işıq Savaşır, Doç.Dr. Gonca 

Soygür, Doç.Dr. Elif Barışkın Bilişsel 

davranışçı terapiler (2003)  

12.  28.11.2019 Koqnitiv-davranış terapiyasının 

imtahan həyəcanı problemlərinin 

müalicəsində tətbiqi 

Editorler Prof.Dr.Işıq Savaşır, Doç.Dr. Gonca 

Soygür, Doç.Dr. Elif Barışkın Bilişsel 

davranışçı terapiler (2003)   

13.  5.12.2019 Koqnitiv-davranış terapiyası 

Obsessiv-kompulsiv rahatsızlığın 

müalicəsində tətbiqi 

Editorler Prof.Dr.Işıq Savaşır, Doç.Dr. Gonca 

Soygür, Doç.Dr. Elif Barışkın Bilişsel 

davranışçı terapiler (2003)   

14.  12.12.2019 Koqnitiv-davranış terapiyası 

maddə aludəçiliyinin 

müalicəsində tətbiqi 

Editorler Prof.Dr.Işıq Savaşır, Doç.Dr. Gonca 

Soygür, Doç.Dr. Elif Barışkın Bilişsel 

davranışçı terapiler (2003)   

15.  19.12.2019 Koqnitiv-davranış terapiyası 

panik  pozuntuların müalicəsində 

tətbiqi 

Editorler Prof.Dr.Işıq Savaşır, Doç.Dr. Gonca 

Soygür, Doç.Dr. Elif Barışkın Bilişsel 

davranışçı terapiler (2003)   

16.  26.12.2019 Koqnitiv-davranış terapiyası 

sosial təşviş pozuntularının 

müalicəsində tətbiqi 

Editorler Prof.Dr.Işıq Savaşır, Doç.Dr. Gonca 

Soygür, Doç.Dr. Elif Barışkın Bilişsel 

davranışçı terapiler (2003)   

17.   Final imtahanı  


