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Magistrlik dissertasiyasının adı və elmi rəhbəri: 

 Mövzu: Azərbaycan pedaqoji fikir tarixində professor Nurəddin Kazımovun rolu. 
 Elmi rəhbər: pedaqogika üzrə elmlər doktoru,  professor İsmayil İsrafil oğlu Əliyev  
 

Doktorantura dissertasiyasının adı və elmi rəhbəri:  

Mövzu: Azərbaycan dövri mətbuatında vətənpərvərlik tərbiyəsi imkanları (XIX əsrin 
sonu-XX əsrin əvvəlləri). 
Elmi rəhbər: pedaqogika üzrə elmlər doktoru,  professor İsmayil İsrafil oğlu Əliyev  

Gördüyü vəzifələr:  

Vəzifəsi  İşlədiyi yer İl 

Laborant Mingəçevir Dövlət Universiteti “Humanitar fənlər” 
kafedrası 

2006-2020  

Müəllim Mingəçevir Dövlət Universiteti “Xarici dillər” kafedrası 2020 - ..... 

 

 



 

Magistratura təhsili dövründə tezisləri və məqalələri: 

“Milli pedaqoji elmin hədəfləri” - tezis -Mingəçevir Dövlət Universitetinin Pedaqoji 
fakültəsinin “Azərbaycanda təhsil siyasətinin prioritetləri: müasir yanaşmalar” adlı (15-
16 dekabr, 2017-ci il) elmi konfransının materiallarında; 
 
“Pedaqogikanı milliləşdirən mübariz pedaqoq” - tezis - Mingəçevir Dövlət 
Universitetinin “Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan” mövzusunda Respublika 
elmi konfransının materiallarında; 
 
“Milli pedaqoji elmin əhəmiyyəti” - məqalə - “Naxçıvan” Universiteti “Elmi 
əsərlər”jurnalının 2018-ci il №1 (8) sayında; 
 
“Pedaqoji ustalığı özündə cəmləşdirən müasir müəllim obrazı” - məqalə -  “Naxçıvan” 
Universiteti “Elmi əsərlər”jurnalının 2018-ci il №4 (11) sayında; 
 
“Azərbaycan pedaqoji fikrinin tarixi təkamülü” - tezis - Azərbaycan Universiteti Gənc 
tədqiqatçıların II respublika elmi-praktik konfransının (15 mart 2019-cu il) 
materiallarında.  

Dissertantura təhsili dövründə tezisləri və məqalələri: 

“Multikulturalizm pedaqoji təlimlər kontekstində” - məqalə - “Naxçıvan” Universiteti 
Elmi əsərlər jurnalı №1, 2020-ci il; 

“Azərbaycan dövri mətbuatinin şərəfli vətəndaşliq yolu” - məqalə - “Naxçıvan” 
Universiteti  “Naxçıvan: mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan” Beynəlxalq Elmi 
Konftransının materiallarında, 22-23 oktyabr, 2020-ci il; 

“Maarifçilik dövrü Azərbaycan mətbuatı milli mətbuatın təməl daşıdır” - tezis -
Mingəçevir Dövlət Universiteti “Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ 
tendensiyalar: reallıqlar və müasir çağırışlar” mövzusunda Respublika Elmi 
Konfransının materiallarında, 11-12 dekabr 2020-ci il; 

“Ümummilli lider Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti qələbəmizin təməlidir” – tezis -
Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci 
ildönümünə həsr olunmuş “Vətən müharibəsində qazandığımız tarixi zəfər Heydər 
Əliyev siyasətinin təntənəsidir” elmi-nəzəri konfransın materiallarında, 4 may 2021-ci 
il; 

“Müasir Azərbaycanın dövri mətbuatında qalibiyyət və   vətənpərvərlik   motivləri”  - 
tezis -  Azərbaycan Texniki Universiteti Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXIV   
Respublika elmi konfransının materiallarında, 23-24 noyabr, 2021-ci il; 
  
“Müasir dövrdə gənclərin əxlaqi-mənəvi tərbiyəsində vətənpərvərlik ideyalarının 
tərənnümü” – tezis- Mingəçevir Dövlət Universitetində “Davamlı inkişaf strategiyası: 
qlobal trendlər, milli təcrübələr və yeni hədəflər” mövzusunda keçirilmiş ilk Beynəlxalq 
Elmi konfransın materiallarında, 10-11 dekabr 2021-ci il. 


