
 

 

Ali təhsil statusu: 
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Dövlət Pedaqoji İnstitutu (indiki 
N.Tusi adına Azərbaycan 
Pedaqoji Universiteti)  

Pedaqogika və psixologiya 
müəllimi, təlim tərbiyə işləri üzrə 

metodist  

 1985-1990 

Magistrlik dissertasiyasının adı və elmi rəhbəri: 

Doktorantura (dissertantura) dissertasiyasının adı və elmi rəhbəri:  

Çalışdığı vəzifələr:  

Vəzifəsi İş yeri İl 

Metodist (baş 
müəllim) 

1 nömrəli uşaq bağçasında  1986-1993 

Müəllim Mingəçevir Pedaqoji Kolleci 1993-1996 

Müəllim San-Marino BEA Akademik Mərkəzin Mingəçevir filialı 1996-2000 

Baş Müəllim Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Mingəçevir filialı 2000-2015 

Baş Müəllim Mingəçevir Dövlət Universiteti (Pedaqogika və psixologiya 
kafedrası) 

2015-.... 

Magistartura pilləsində yazılan tezislər: 

Doktorantura (dissertantura) pilləsində yazılan məqalələr (tezislər): 

Hazırladığı lahiyələr: 

1. Müxtəlif televiziya- El, Kəpəz, Şəki layihələrində, verlişlərində, xüsusilə “Bu bizik” 
adlı televiziya lahiyəsinin (hər həftə) ekspert-psixoloqu kimi fəaliyyət göstərmişdir. 
(2012-2013) 

Xülasə 

Ad, soyad, ata adı: İsmayılova İlhamə Şubay 

Xarici dil: Rus dili 

 

 



2. Mingəçevir İcra Hakimiyyətinin xətti ilə “Narkamaniyaya yox deyək ” adlı lahiyəyə 
rəhbərlik etmiş və Mingəçevir İcra Hakimiyyəti tərfindən təşəkkürnaməyə layiq 
görülmüşdür. 

3. Müxtəlif mətbuat orqanlarında “Səda”, “Mingəçevir leysanı”, “Mingəçevir 
işıqları”nda müxtəlif psixoloji, publisistik və bədii yaradıcılıq, şer və hekayə, esse 
nümunələri ilə çıxış etmişdir.  

4. Şəhərdə keçirilən müxtəlif yaradıcılıq müsabiqələrində, eləcədə “Kür” kursunun 
təşkil etdiyi respublika müsabiqələrində ekspert kimi iştirak etmişdir. 

5. ABŞ-ın İrexs şirkəti tərəfindən böyük lahiyə “Qəhrəmanlar” silsiləsindən pedaqoji 
və ictimai fəaliyyəti ilə əlaqədar film çəkilmişdir. 

İdarəetmə vəzifələri:  

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Tərbiyə işləri üzrə müavin. 2008-2012 

Mükafatlar:  

1. Dövlət Miqrasiya təşkilatının “İnsan alveri qurbanları” ilə əlaqədar keçirdiyi 

mərhələli təlim kurslarında iştirak edərək 3 beynəlxalq sertifikat almışdır. 2010 

2. Almaniyanın EED Fondunun maliyyə dəstəyi ilə Rasional inkişaf uğrunda 

Cəmiyyəti tərərfindən Ekspert Qrupunun keçirdiyi “Gender və İdarəetmə” adlı təlim 

kursunda iştirak etmiş beynəlxalq sertifikat almışdır. 2010-2013 

3. Media Hüququ İnstitutunun və Almaniyanın Fridrix Ebert Fondunun “İnformasiya 

əldə etmək hüququ” mövzusunda keçirdiyi təlimdə iştirak etmiş beynəlxalq 

sertifikatla təltif edilmişdir. 2011 

4. “Yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi ilə əlaqədar” AMİ-nin Mingəçevir filialında 

həyata keçirilən “Öyrədənlərin öyrədəni” kursundan keçərək “Təlimçi” statusu 

almışdır. 2013 

5. Almaniyannın “MitOst” assosiasiyasının Azərbaycandakı proqramı olan “İnkişaf 

zamanı 2017 proqramının maliyyə dəstəyi ilə keçirilən Olmaq İstədiyim MƏN!” 

məktəblərarası ixtisas seçiminə dəstək layihəsində psixoloq-ekspert qismində 

iştirak etmiş beynəlxalq sertifikatla təltif edilmişdir.  

6. Fəaliyyət göstərdiyi ali məktəblər-San Marino BEA Mingəçevir filialı, AMİ-nin 

Mingəçevir filialı və MDU-i tərəfindən fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib, “Tələbələrin 

ən yaxın dostu” mükafatı (AMİ Mingəçevir filialı, 2003), gənclərin təlim 

tərbiyəsindəki səmərəli fəaliyyətinə görə institutun təsis etdiyi “İlin müəllimi” 

mükafatına (AMİ Mingəçevir filialı, 2006) fəal ictimaiyyətçi olduğuna görə 

Azərbaycan Təhsil işçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı tərəfindən Fəxri Fərmanla, 



tələbələrin səriştəli mütəxəssis kimi formalaşmasında səmərəli fəaliyyətinə görə 

MDU tərəfindən Fəxri Fərmanla təltif edilib. (2018) 

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. 

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏR 

A. Beynəlxalq indeksli jurnallarda dərc olunmuş məqalələr: 

B. Beynəlxalq elmi konfranslarda təqdim olunmuş və elmi məqalələr kitabında 
çap olunmuş məruzələr (tezislər) : 

B1.Qloballaşma şəraitində təlimin aktual problemləri Azərbaycan Universiteti 

Azərbaycan dövlətçiliyinin 93-cü illiyinə həsr edilmiş Beynəlxalq konfransın 

materialları, Bakı: 2011, s. 94-96 

B2.Müəllim hazırlığının psixoloji problemləri Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu “Müəllim hazırlığının müasir problemləri.Beynəlxalq 

Elmi Konfransının materialları, 28-29 oktyabr. Bakı: 2011, s.78-90 

B3. “Psixoloji bilik-Müasir dövrdə tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi vasitəsi”. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş 

Gənc tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi konfransı. Bakı Mühəndislik Universiteti, 29-

30 aprel 2019, s. 1383-1385 

B4. b/m A.Ş.İsmayılova və A.İ.İsmayılova “Müasir psixoloji problemlər və onlardan 

çıxış yolları” Qərbi Kaspi Universiteti“Psixologiyanın aktual problemləri: yeni 

perspektivlər yeni mülahizələr və yeni düşüncələr” 19-20 iyun 2021, səh.181-184 

 

C. Milli/beynəlxalq kitablar/Monoqrafiya və ya kitablardakı fəsillər: 

D. Milli lisenziyalı jurnallarda dərc olunan məqalələr (tezislər): 

D1. Hisslərin və xarekterin formalaşmasına təsir göstərən amillər San-Marino BEA 
AM Azərbaycan filialı, Elmi əsərlər, Bakı: Elm, 1998, s.37-39 

D2. “Psixi inkişafda şifahi xalq ədəbiyyatının rolu”. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin 

aktual problemləri, 2013 № 1, s.292-299 

 



E. Respublika daxili elmi konfranslarında təqdim olunmuş və elmi kitablarda 
çap olunmuş məruzələr (tezislər): 

E1.  Milli şüurun formalaşmasında psixoloji təsir vasitələrinin rolu San-Marino BEA AM 

Azərbaycan filialının ilk buraxılışına həsr olunmuş konfransın materiaları, Bakı: Elm, 

1997, s.112-116 

E2. . Uşaqların tərbiyəsində ailənin rolu Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri 

İnstitutu “Təhsli sistemində gənc nəslin təlim tərbiyəsi üzrə işin təşkili və onun 

yaxşılaşdırılması istiqamətləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının 

materialları, 28 iyun. Bakı: 2012, s.47-49 

E3 Psixi inkişafda şifahi xalq ədəbiyyatının rolu Humanitar elmlərin öyrənilməsinin 

aktual problemləri, 2013 № 1, s.292-299 

E4. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyasında nəzərə 

alınmalı psixoloji məsələlər Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu “Azərbaycanda inkluziv 

təhsilin tətbiqi problemləri və onların aradan qaldırılması yolları” mövzusunda Elmi-

praktik konfransın materialları, Bakı: 2014, s.27-29 

E5. “Müasir şəraitdə ümumtəhsil məktəblərində tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsində 

psixolji birliyin rolu”.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti, 

“Müasir şəraitdə ümumtəhsil məktəblərində tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək yolları ” 

mövzusunda II Respublika elmi-metodik konfransının materialları, Bakı: 2011, s.89-

91 

E6. M.Ə.Sabir yaradıcılığında pedaqoji psixoloji məsələlər Sabir-150. Respublika elmi-

praktik konfransının materialları. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlərin xüsusi 

buraxılışı, Bakı: 20119. s. 182-184 

E7. “İKT-nin təhsilə tətbiqinin əhəmiyyəti”. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

Fasiləsiz pedaqoji təhsildə elektron təlim texnologiyalarının Respublika elmi-metodik 

konfransı, 18-19 iyun. Bakı: s.70-72 

E8.  “Qloballaşma şəraitində psixologiya sahəsində yaranan problemlər”. Azərbaycan 

Respublikasi Təhsil Nazirliyi Bakı Avrasiya Universiteti Qloballaşma şəraitində 



humanitar elmlərin aktual problemləri mövzusunda keçirilmiş Respublika elmi-praktik 

konfransın materialları, 15 mart . Bakı:2011, s.42-44 

E9.  “Tərbiyə prosesində psixolji amillərin nəzərə alınması”. Azərbaycan Müəllimlər 

İnstitutunun “Müasir tərbiyə sisteminin vəziyyətinə” həsr edilmiş “Axtarışlar, 

problemlər, təkliflər” mövzusunda Respublika elmi konfamsının materialları Bakı 

2014, 19-20 dekabr 

E10.  “Görkəmli fikir adamlarının təcrübəsində tərbiyənin əhəmiyyəti”. Bakı Dövlət 

Universiteti H.Əliyevin 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Filologiyanın aktual 

problemləri” mövzusunda Respublika elmi nəzəri konfransının materialları. Bakı 7-8 

may 2015-ci il s.175-177 

E11.  “Davamlı inkişafın təmin olunmasında müəllimin rolu”. “Davamlı inkişafın milli 

modeli və strategiyası mövzusunda” Respublika elmi konfransın materialları, 27-28 

noyabr 2015-ci il.Mingəçevir: MDU, 2015, s.350-352 

E12. “Bədii ədəbiyyatda Avropa və milli dəyərlərə münasibət”. Ümummilli lider 

H.Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Milli-mədəni irs və 

onun qloballaşma səraitndə təbliği məsələləri” mövzusunda Respublika elmi 

konfransının materialları, 22-23 aprel 2016-cı il. Mingəçevir: MDU 2016, s. 198-201 

E13. Qərb və islam mədəniyyətləri inteqrasiyası. “Qloballaşma və regional inteqrasiya” 

mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları, 23-24 dekabr. Mingəçevir 

2016, s.399-401 

E14. Müasir şəraitdə tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsində psixoloji biliyin rolu 

Azərbaycanda təhsil siyasətinin prioritetləri: Müasir yanaşmalar elmi konfransının 

materialları, Mingəçevir 2017, 15-16 dekabr, səh. 71-73 

E15. “Müasir dövrdə şəxsiyyətin formalaşmasında qarşıya çıxan çətinliklər”. Qlobal 

tendensiyalar və müasir Azərbaycan” mövzusunda Respublika elmi konfransı, 

Mingəçevir 7-8 may, 2018-ci il, səh. 486-488 

E16. Müasir dövrdə şəxsiyyətin formalaşdırılmasında mütaliə mədəniyyətinin rolu 

Mingəçevir Dövlət Universiteti, “Şəxsiyyət, cəmiyyət, dövlət: qarşılıqlı münasibətlərə 



müasir yanaşmalar” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. 

Mingəçevir, 6-7 dekabr, 2019, səh. 204-206 

E17. b/m İ.Ş.İsmayılova və A.İ.İsmayılova “Nizaminin əsərlərində hisslər aləmi” AMEA-

nın Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Müzeyinin Gənc Alim və 

Mütəxəssislər Şurasının təşkilatçılığı ilə Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunan 

Respublika Gənclər Konfransı.07 oktyabr 2021,  səh. 87-92 

F. Digər nəşrlər: 

F1. “Psixologiyanın tədrisində bədii ədəbiyyatdan istifadə”.Pirsultan-Elm sənət 

dərgisi, Gəncə: 2009, №16,  s.24-27 

 

 


