GİRİŞ
Mövzunun aktuallığı – Xarici dillərin içində ingilis dili ən geniş yayılmış
dillərdən biridir. 1960-cı illərdən başlayaraq Ümumi İngilis dilinin öyrədilməsi
tələbələrin və ya sahibkarların tələblərini ödəmədiyi üçün İngilis dilinin xüsusi
məqsədlərlə öyrədilməsi anlayışının yaranmasına təkan oldu. İngilis dilinin xüsusi
məqsədlərlə öyrədilməsi ingilis dilinin xüsusi sahələrdə istifadəsi üçün tədris
edilməsi və öyrənilməsidir.
İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsi dilin müxtəlif ixtisas sahələrinə
təsiri nəticəsində meydana gələn yeni dil tədrisidir. İngilis dilinin xüsüsi
məqsədlərlə öyrədilməsi proqramı həmçinin Xüsusi Sahələr üçün İngilis dili də
adlanır. Bu proqram

müxtəlif

ixtisas sahələrinə aid kursları əhatə edir. Bu

ixtisaslaşdırılmış dil kurslarına Menecerlər üçün İngilis dili (English Course for
Managers), Elmi və Texnoloji İngilis dili (English for Science and Technology),
Tibbi İngilis dili (English for Medical Purposes), Hüquqi İngilis dili (Legal
English), Diplomatik İngilis dili (Diplomatic English), Aviyasiya üçün İngilis dili
(English for Aviation), Akademik İngilis dili (English for Academic Purposes),
Turizm üçün İngilis dili (English for Tourism), Biznes İngilis dili (Business
English), Beynəlxalq Auditorlar üçün İngilis dili (English Course for International
Auditors), İnsan resursları üçün İngilis dili (English Course for Human Resources)
və sairə daxildir.
İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsi sahələri içində Diplomatik ingilis
dili dünyanın bir çox ölkələrində tədris edilir. Əvvəllər diplomatik sferada digər
dillərdən istifadə edilsə də daha sonralar ingilis dilinin istifadəsi geniş vüsət aldı.
Diplomatik İngilis dili müəyyən səviyyədə ingilis dili biliyi ilə yanaşı, eyni
zamanda düzgün ifadə seçimini, diplomatik danışıq, yazı, oxu, dinləmə və anlama
bacarıqlarını inkişaf etdirən mövzuları tərkibinə daxil edir. Diplomatik İngilis dili
programında iştirak edən tələbələr burada xüsusi vurğu və tonlarla ingilis dilində
danışa, öz fikirlərini aydın ifadə edə, həmçinin kütlə içində əminliklə təsirli danışıq
bacarıqlarını inkişaf etdirəbilərlər. Praktik diplomatiya, diplomatik simulyasiyalar,
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ictimai diplomatiya, beynəlxalq əlaqələr, siyasət və ideologiya kimi sahələrdə
uğurlu çıxışlar etmək istəyən diplomat Diplomatik İngilis dilinə yiyələnməlidir.
Tədqiqatın obyekti – İngilis dilinin xüsusi məqsədlərlə öyrədilməsi və onun
sahələrdən biri olan Diplomatik İngilis dilidir.
Tədqiqatın

predmetini

ingilis

dilinin

xüsüsi

məqsədlərlə

öyrədilməsi

təcrübəsinin Diplomatik İngilis dili nümunəsində öyrənilməsi zamanı söz, söz
birləşməsi təşkil edir.
Tədqiqatın məzmunu ADU-nun Regionşünaslıq və Beynəlxalq münasibətlər
fakültəsində tədris olunan “Diplomatik İngilis dili” fənnindən ibarətdir.
Tədqiqat işinin nəzəri və praktik əhəmiyyəti ondadır ki, dissertasiyanın əsas
mahiyyəti ingilis dili təhsili verən və ya ingilis dilinin köməkçi fənn kimi tədris
edildiyi universitetlərdə istifadə edilməsidir. İngilis dilinin xüsusi məqsədlərlə
öyrədilməsi universitetlərdə istər humanitar, istərsə də texniki ixtisaslarda oxuyan
tələbələrə və ya artıq həmin ixtisaslar üzrə çalışan şəxslərə akademik

və

peşəyönümlü cəhətdən tədris edilir.
Burada təqdim edilmiş məlumatlardan tərcümə mədəniyyəti ilə məşğul olan
mütəxəssislər, eləcə də azərbaycanlı oxucular (ingilis dilində olan) orijinal əsəri
oxuyarkən faydalana bilər, ingilis dilli və azərbaycan dilli insanların biri-biri ilə
canlı ünsiyyət zamanı istifadə edə bilərlər.
Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqat işinin qarşısında duran məqsədlər
tələbələrdə Diplomatik İngilis dilində bilik və bacarıqları inkişaf etdirmək,
tələbələrə lazım olan Diplomatik İngilis dilinin söz bazasını öyrətmək,
universitetdə keçirən Diplomatik İngilis dili fənninin təkmilləşdirilməsindən
ibarətdir.
Bu məqsədlərə çatmaq üçün aşağıdakı vəzifələr həyata keçirilmişdir:
 Elmi ədəbiyyatda mövzu ilə əlaqədar olan müddəaları nəzərdən keçirmək;
 Tədqiqat

işinin

nəzəri

bazasını

və

praktik

dil

materiallarını

müəyənləşdirmək;
 Tədqiqata cəlb edilmiş və ingilis dilində daha çox işlədilən diplomatik
terminləri müəyənləşdirmək.
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 Diplomatik ingilis dilinin tədrisində lazım olan bilik və bacarıqları müəyən
etmək.
Tədqiqat işinin metodları

Dissertasiya işinin yazılmasında müsahibə

metodundan, müşahidə metodundan istifadə edilmişdir. Araşdırmalar zamanı
mövzu ilə əlaqədar dövrü mətbuat, elmi–praktiki konfranslarının metodoloji
əhəmiyyət daşıyan müvafiq materialları istifadə edilmişdir.
Tədqiqatın elmi yeniliyi. Maqistr işinin yeniliyi ondadır ki, Azərbaycanda ilk
dəfə İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsi təcrübəsinin Diplomatik İngilis
dili nümunəsində öyrənilməsi konkret nümunələr əsasında tədqiqata cəlb olunur və
Diplomatik İngilis dilində istifadə edilən terminlərin, ifadələrin müxtəlifliyi ingilis
dilinin xüsusi məqsədlərlə öyrədilməsi prosesinin səmərəli təşkili yollarının
müəyyənləşdirilməsinin vacibliyi göstərilir. Burada diplomatik ingilis dili
materiallariı vasitəsi ilə beynəlxalq sferada tələbələrin diplomatik dil bacarıqları
müəyyənləşdirilir.
Tədqiqatın aqrobasiyası. İş

Azərbaycan Dillər Universiteti, «İngilis dilinin

linqvo-didaktika » kafedrasında yerinə yetirilib. İşlə bağlı kafedra iclaslarında
hesabat verilmişdir.
Nəşrlər. Dissertasiyanın əsas məzmundan bir bölməsi tezisdə əks olunmuşdur.
Tezis kafedra iclasında müzakirə edilmiş, və 2013-2014-cü tədris ilində
Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr
olunmuş Tələbə Elmi Cəmiyyətinin illik konfransda II yerə layiq görülmüşdür.
Dissertasiya işinin quruluşu və həcmi: Dissertasiya giriş, iki fəsil, yekun nəticə,
və istifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. Magistr işinin ümumi həcmi
70 səhifə, istifadə edilmiş ədəbiyyatın sayı isə 50-dir.

