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Ali təhsil statusu: 

Ali təhsil müəssisəsinin adı İxtisas Dərəcə İl 

Sovet Azərbaycanının 60 illiyi 

adına Stepanakert Pedaqoji 

İnstitutu 

Tarix və ictimaiyyat müəllimliyi ali 1979 

Bakı Sosial İdarəetmə və 

Politalogiya İnstitutu 

Politoloq II ali təhsil 1990 

Azərbaycan Təhsil Problemləri 

İnstitutu 

Pedoqoji elmlər namizədi dissertant 2004 

Magistrlik dissertasiyasının adı və elmi rəhbəri: yox 

Doktorantura (dissertantura) dissertasiyasının adı və elmi rəhbəri:  Pedaqoji təmaüllü ali 

məktəblərdə ictimai fənlərin əlaqəli tədrisinin imkanları və yolları. Professor Ə.A.Ağayev 

Çalışdığı vəzifələr:  

Vəzifəsi İş yeri İl 

Baş müəllim San-Marino Beynəlxalq Elmlər Akademiyası Akademik 

Mərkəzinin  Azərbaycan Filialı  (Mingəçevir şəhəri) 

1995 

Baş müəllim Azərbaycan Müəllimlər İnstitunun Mingəçevir filialı 2001 

Baş müəllim Mingəçevir Dövlət Universiteti (Pedaqogika və psixologiya 

kafedrası) 

2015 

Magistartura pilləsində yazılan tezislər: yoxdur 

Doktorantura (dissertantura) pilləsində yazılan məqalələr (tezislər): 

1.  İctimai fənlərin əlaqəli tədrisinin pedaqoji- 

psixoloji əsasları 

“Azərbaycan məktəbi” jurnalı №3, 

“Adiloğlu”MMC, 2005, səh.103-107 

2.  Pedaqoji təmayüllü ali məktəblərdə ictimai 

fənlərin əlaqəli tədrisinin öyrənilməsi və təhlili 

“Azərbaycan məktəbi” jurnalı №4, 

“Adiloğlu”MMC, 2005, səh.47-52 

3.  Pedaqoji təmayüllü ali məktəblərdə ictimai 

fənlərin əlaqəli tədrisi probleminin pedaqoji 

ədəbiyyatda qoyuluşunun təhlili 

BSU Humanitar elmlərin öyrənilməsinin 

aktual problemləri №3,  Bakı. Mütəərcim, 

2005, səh 130-133 

4.  Pedaqoji təmayüllü ali məktəblərdə ictimai 

fənlərin əlaqəli tədrisi prinsipləri 

BSU Humanitar elmlərin öyrənilməsinin 

aktual problemləri №4, Bakı. Mütəərcim, 

2005, səh 237-240 

5.  “Tarix” fənninin proqramı ARTN Elmi-metodik şuranın “Tarix” 

bölməsinin 13.04.2005-ci il tarixli qərarı, pr. 

№4 



6.  Politologıyanın sosiologiya fənni ilə əlaqəli 

tədrisinin imkanları 

Pedaqoji universitet xəbərləri №6,  Bakı- 

Nurlan, 2008, səh.200-204 

7.  Fəlsəfənin tarix fənni ilə əlaqəli tədrisinin 

təlimin keyfiyyətinə təsiri 

ARTPİ elmi əsərlər№4, Bakı, Təhsil 

Texnologiyalar Mərkəzi, 2008, səh.215-218 

8.  Pedaqoji təmayüllü ali məktəblərdə 

politologiya fənninin tədrisi istiqamətləri 

ARTPİ elmi əsərləri №3-4, Bakı, Təhsil 

Texnologiyalar Mərkəzi, 2009, səh.159-161 

Hazırladığı lahiyələr: yoxdur 

İdarəetmə vəzifələri: yoxdur 

Mükafatlar: “Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı-2019 

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏR 

A. Beynəlxalq indeksli jurnallarda dərc olunmuş məqalələr:  

B. Beynəlxalq elmi konfranslarda təqdim olunmuş və elmi məqalələr kitabında çap 

olunmuş məruzələr (tezislər) : 

1.  Контрол успеваемости в обучении Фундаментальные и прикладные проблемы науки. 

Материалы IX Международного 

симпозиума,посвященного 90-летню со дня рождения 

академика В.П.Макеева, том 5,  Отп.в МСНТ-2014, 

стр.75-84 

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

1.  Pedaqoji təmayüllü ali məktəblərdə 

ictimai fənlərin əlaqəli tədrisinin 

imkanları və yolları, (monoqrafiya) 

Mingəçevir Politexnik İnstitutunun Elmi Şurasın 06 aprel 

2015-ci il tarixli  iclasının qərarı ilə çap edilmişdir, pr. 

№8., Bakı.Mütəərcim,2015. 182 səh. 

2.  Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir 

tarixi, (dərs vəsaiti) 

MDU Elmi Şurasının 04 dekabr 2018-ci il tarixli 04 saylı 

tarixli 04 saylı qərarı ilə çap edilib. Bakı.Mütərcim.2019 

3.  Pedaqogika, (Dərslik). Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 

21.09.2020-ci il tarixli F-442 №-li əmri ilə dərsliyə nəşr 

hüququ (qrif) verilmişdir. Bakı, Mütəərcim.2021 

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

1.  Pedaqoji təmayüllü ali məktəblərdə ictimai  

fənlərin əlaqəli tədrisi və qarşıda duran 

vəzifələr, (Elmi məqalə) 

BSU Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual 

problemləri №1,  Bakı. Mütəərcim, 2011, səh 160-163  

2.  Təlimin səmərəliliyinin yüksəldilməsində 

ictimaı fənlərin əlaqəli tədrisinin rolu 

(Elmi məqalə) 

BSU Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual 

problemləri №3, Bakı. Mütəərcim,  2013, səh.200-203 

 

3.  Şagirdlərdə özünütərbiyə fəaliyyətinin 

stimullaşdırılması 

(Elmi məqalə) 

Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri. 

Fundamental, Humanitar və Təbiət Elmləri seriyasi. 

Gəncə 2014 səh.259-261,  

4.  Məktəbəqədər müəssisələrdə valideynlərin 

maarifləndirlməsi yolları 

(Elmi məqalə) 

Dayanıqlı inkişaf (multidisiplinar elmi jurnalı). MDU. 

Cild 1, №-1, 2021 

Səh. 137-142,  



E. Respublika daxili elmi konfranslarında təqdim olunmuş və elmi kitablarda çap 

olunmuş məruzələr (tezislər): 

1.  Cəmiyyətin davamlı inkişafı naminə 

təhsil və bu sahədə aparılan islahatlar 

(Elmi məqalə) 

Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası. 

Respublika elmi konfransının materialları, MDU. 27-

28 sentyabr 2015, Mingəçevir -2015, səh.298-300  

2.  Multukulturalizm dəyərlərinin milli-

mədəni irsimizdə yeri və rolu 

(Elmi məqalə) 

Milli-mədəni irs və onun qloballaşma şəraitində təbliği 

məsələləri. Respublika elmi konfransının materialları, 

MDU.22-23 aprel 2016. Mingəçevir -2016, səh.50-53 

3.  Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda 

vətənpərvərlik ruhunun ilkin 

elementlərinin aşılanması 

(Elmi məqalə) 

Milli-mədəni irs və onun qloballaşma şəraitində təbliği 

məsələləri. Respublika elmi konfransının materialları, 

MDU. 22-23 aprel 2016. Mingəçevir – 2016, səh.158-

160 

4.  Valideynlər övladlarına tolerantlığı necə 

öyrədə bilərlər? 

(Elmi məqalə) 

Qloballaşma və Regional İnteqrasiya. Respublika Elmi 

Konfransının materialları . MDU. 23-24 dekabr 2016. 

Mingəçevir 2016, səh. 368-370 

5.  Qloballaşma şəraitində şəsxiyyətin 

inkişafına və formalaşmasında təlim-

tərbiyənin rolu 

(Elmi məqalə) 

Qloballaşma və Regional İnteqrasiya. 

Respublika Elmi Konfransının materialları. MDU. 23-

24 dekabr 2016, Mingəçevir- 2016, səh 353-354 

6.  Azərbaycan  təhsilinin inkişaf 

istiqamətləri 

(Elmi məqalə) 

Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan” 

mövzusunda Respublika elmi konfransı, Mingəçevir 

7-8 may , 2018- ci il   

7.  Təhsil dünən də, bu gün də ən prioritet 

sahədir 

(Elmi məqalə) 

Şəxsiyyət, cəmiyyət, dövlət:qarşılıqlı münasibətlərə 

müasir yanaşmalar. Respublika Elmi Konfransının 

materialları. MDU. 6-7 dekabr 2019, Mingəçevir- 

2019, səh 167-168 

F. Digər nəşrlər: 

1.  
Azərbaycan müstəqillik yollarında 

(Elmi məqalə) 

San-Marino BEA AM AF-nın (Mingəçevir şəhəri) ilk 

buraxılışına həsr olunmuş elmi konfransın materialları. 

Çaşoğlu nəşriyyatı. 1997, səh.156-161 

2.  Tarix dərslərində vətənpərvərlik 

tərbiyəsi pedaqoji prosesin əsas 

vəzifələrdən biridir 

(Elmi məqalə) 

Elm,təhsil, incəsənət jurnalı, №12, Bakı Təhsil -2003, 

səh. 50-52 

3.  Şagirdlərdə özününəzarət  fəaliyyətinin 

stimullaşdırılması, 

(metodiki tövsiyə) 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 

18.06.2014-cü il tarixli 725 nömrəli əmri ilə təsdiq 

edilmişdir. Bakı. Mütəərcim, 2014. 30 səh. 

4.  “Tarix” fənninin proqramı ARTN Elmi-metodik şuranın “Tarix” bölməsinin 

13.04.2005-ci il tarixli qərarı, pr. №4 

 


