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Ali təhsil statusu: 

Səviyyə  Fakültə\ixtisas Təhsil aldığı yer Təhsil 
aldığı 
illər 

Bakalavriat-

Magistratura 

 Riyaziyyat  Xankəndi Pedaqoji İnstitu 1975-

1979  

Gördüyü vəzifələr:  

Vəzifəsi  İşlədiyi yer İl 

Riyaziyyat 
müəllimi 

Kəlbəcər rayonu Narınclar kənd 8-illik məktəbi 1979-1980  

Riyaziyyat 
müəllimi və 
müdir 
müavini 

Ağdərə rayonu Baş-Güney kənd orta məktəbi 1980-1986 

II katib Agdərə rayonu komsomol komitəsi 1986-1989 

Riyaziyyat 
müəllimi 

Ağdərə rayonu Baş-Güney kənd məktəbi 1989-1990 

Təşkilatçı  Azərbaycan komsomol ittifaqı,Mərkəzi komitəsinin Ağdərə 
rayonu üzrə komsomol komitəsi 

1990-1991 

Katib Ağdərə rayon Sırvaxənd ərazi icariyyə komitəsi 1991 

Direktor Ağdərə rayon Yeni-Qaralar kənd orta məktəbi 1991-1993 

Dekan və 
Riyaziyyat 
müəllimi 

San-Marino BEA AM Azərbaycan filialında ,qiyabi şöbə  1993-2001 

Metodist və 
kabinet 
müdiri 

AMİ Mingəçevir filialı 

 

2002-2005 

Direktor 
müavini və 
riyaziyyat 
müəllimi 

Mingəçevir Təbiət–riyaziyyat və humanitar elmlər təmayüllü 
liseyi 

2005-2006 

Riyaziyyat 
müəllimi 

AMİ Mingəçevir filialı 

 

2006-2015 

Riyaziyyat 
müəllimi 

MDU.Riyaziyyat kafedrası 2015-- 

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLER 



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

B1. “Respublikamızda müəllim hazırlığının vəziyyətinə dair bəzi mülahizələr” ,Beynəlxalq 

Elmi konfrans 28-29 sentyabr.Bakı-2009 səh310-311  

B2.” Maksimum və minimuma aid həndəsə məsəslələrinin tədrisi haqqqınnda” ,”Davamlı 
inkişaf strategiyası qlobal trendlər ,milli təcrübələr və yeni hədəflər “ Beynəlxalq Elmi 
Konfransı.Mdu 10-11 dekabr 2021 –ci il 

 

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

C1. “Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırlılması 
nəzəriyyəsi və metodikası” dərs vəasiti,Mingəçevir 2018 

 

D. Milli resenziyalı jurnallarda dərc olunan məqalələr  

D1.“İkili dövrü düz xətlə çatlar sistemi ilə zəiflədilmiş müstəvidə dairəvı xarici materialın 
oturdulmasından yaranan gərginlik deformasiya vəziyyəti”, Elmi konfrans 

San-MarinoBEA, AMİ Mingəçevir filialı. Mingəçevir-1997, səh 144-148 

D2. “Funksiyanın qabarıqlığı və bərabərsizliklərin isbatı”, Elmi əsərlər”San-MarinoBEA, AM 
Mingəçevir filialı.Bakı-1999 səh 172-176 

D3. “Respublikamızda  müəllim hazırlığınin vəziyyətinə dair bəzi mülahizələr”, Beynəlxalq 
Elmi konfrans 28-29sentyabr .Bakı-2009              səh 310-311 

D4. “Təhsildə kompüterin rolu.Fasiləsiz pedaqoji təhsildə elektron təlim texnalogiyalarınin 
rolu”, Respublika elmi metodiki konfrans 
Bakı-2011 səh34-36  
 
D5. Görkəmli alim Zahid Xəlilovun anadan olmasınin 100-illiyi. “Mingəçevir işıqları”-2012 
səh 4 
 

D6. Vektorların skalyar hasili haqqında Koşi-Bunyakovski bərabərsizliyinin çətinliyi 
yüksək olan bəzi çalışmaların həllinə tətbiqi, “Davamlı inkişafın milli modeli və 
strategiyası” Respublika Elmi konfransının materialları Mingəçevir Dövlət Universiteti 
2015 noyabr  səh 130-134 
 
D7. Funksional analiz” fənninin proqramı, Mingəçevir-2016 
 
D8. “Cəbr” fənninin proqramı “Riyaziyyat müəllimliyi” ixtisası üçün, Mingəçevir-2016 
 
D9. “Cəbr” fənninin proqramı “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” ixtisası üçün, 
Mingəçevir-2016 
 
D10. “Həndəsə” fənninin proqramı, Mingəçevir-2016 
 



D11. “Bəzi tip istehsal məsələlərinin optimal həllinin tapılmasında analitik həndəsənin 
tətbiqi”, Qloballaşma və regional inteqrasiya Respublika elmi konfransının 
materialları.Mingəçevir Dövlət Universiteti 2016 noyabr. səh 302-303 
 
D12. Ümumtəhsil məktəblərdə bəzi riyazi anlayışların 

formalaşdırılmasında məsələlərdən  istifadə, Universitetin Pedaqoji fakültəsi.    
Azərbaycanda  Təhsil siyasətinin prioritetləri müasir yanaşmalar adlı konfrans, 2017 
 
D13. Pedaqoji  təcrübə  üçün  proqram, Pedaqoji fakültənin elmi şurası  
pr.2 /2015 
 
D14. Riyyaziyat  dərslərində şagirdlərin  məntiqi  təfəkkürünün  inkişaf etdirilməsi, 

Heydər Əliyevin 95-ci il dönümü və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr 
olunmuş  Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan  adlı Elmi Konfransı 

D15.Məktəb riyaziyyat kursunda diferensial tənlik anlayışı və onun 
tətbiqləri,Az.Resp.Təhsil pr.inst.Elmi əsəsrləri.Bakı -2009.N3 səh 145 -149 

D16.Riyaziyyat dərslərində şagirdlərin müstəqil işə hazırlanması,Təhsil Probləmləri 

İnstitu.N1 2016 

D17.Riyaziyyat dərslərində şagirdlərin müstəqil işə hazırlanması 
(V.abdullayev).Azərbaycan Respublikası Təhsil problemləri institu Elmi əsərlər N1,2016 

D18.Pedaqoji təcrübə üçün proqram,2016 

D19.Şagirdlərin sərbəst düşünmə qabiliyyətinin inkişafında həndəsə məsələlərinin 
rolu.mDU,şəxsiyyət ət ,dövlət qarşılıqlımünasibətlərə müasir yanaşmalar Respublika elmi 
konfransı.6-7 dekabr ,2019 

D20.Ümumitəhsil məktəblərində bəzi riyazi anlayışların formalaşdırlılmasında 
məsələlərdən istifadə(Məmmədova M),MDU.Azərbaycanda təhsil siyasətinin prioritetləri 
müasir yanaşmalar.Elmi konfrans 15-16 dekabr ,2017 

D21.Riyaziyyat dərslərində şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişaf 
etdirilməsi.MDU,Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan.Respublika elmi konfransı,7-
8 may 2018 

D22.”Adi diferensial tənliklər” fənn proqramı,2018 

 

 

F. Digər nəşrlər: 

F1. “Loqarofmik tənlik və bərabərsizliklərin həlli zamanı buraxılan səhvlər və onların 

korreksiya edilməsi” ,”Fizika riyaziyyat və astronomiya tədrisi” ,2014 .Səh 46-51 

F2. “Funksiyanın ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin tapılmasının köməyi ilə ikidəyişənli 
tənliklərin həlli” ,” Fizika riyaziyyat və astronomiya tədrisi” ,2015 .Səh 26-31 


