
Respublika pedaqoji mühazirələrinin  yekunları barədə  

Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri 

                

 “Ümumi təhsil sahəsində 2018-2019-cu dərs ilinin prioritet fəaliyyət istiqamətləri” 

barədə Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin 14.08.2018-ci il tarixli, F-550 nömrəli 

əmrinin icrası ilə bağlı 2 mərhələdə-rayon (şəhər) və ölkə mərhələləri üzrə Pedaqoji 

mühazirələr təşkil olunmuşdur. 

Pedaqoji mühazirələr ümumi təhsillə bağlı aktual məsələlərə diqqəti artırmaq, təhsil 

işçilərinin bu barədə rəy və mülahizələrini öyrənmək, qabaqcıl müəllim və məktəb 

rəhbərlərinin təcrübələrini təbliğ etmək və onlar arasında pedaqoji əməkdaşlıq yaratmaq, 

həmçinin perspektiv üçün inkişafyönlü təkliflər hazırlamaq məqsədilə keçirilmişdir. 

Pedaqoji mühazirələrin səmərəli  təşkili üçün Nazirlik, Naxçıvan MR-in Təhsil 

Nazirliyi, Təhsil İnstitutu, rayon (şəhər) təhsil şöbələri (idarələri) lazımi tədbirlər həyata 

keçirmiş, hər bir rayon və şəhərdə müvafiq işçi qrupları yaradılmışdır.  

Pedaqoji mühazirələrin rayon (şəhər) mərhələsində 3642 məruzə dinlənilmiş, 

onlardan 182-si respublika turuna təqdim olunmuşdur. Həmin məruzələr mütəxəssis 

ekspertizasından keçirilmiş, 155 mühazirə yekun mərhələyə təqdim edilmişdir. Ümumilikdə 

ölkə mərhələsi üzrə 18 bölmədə 149 mühazirə dinlənilmişdir. Proqrama “Ümumi pedaqoji 

məsələlər”, “Ümumtəhsil məktəbinin idarəolunmasının təkmilləşdirilməsi” (3 bölmə), 

“Şəxsiyyətyönümlü təhsil: təcrübə və metodika”, “Metodiki xidmətin təkmilləşdirilməsi” (3 

bölmə), “Qabaqcıl təcrübə”, “Məktəbəhazırlıq təhsilin təşkili”, “İbtidai təhsilin keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi” (2 bölmə), “İstedadlı şagirdlərlə işin təşkili”, “Ümumtəhsil məktəbində 

psixoloji xidmətin təşkili”, “Məktəbdənkənar və sinifdənxaric tədbirlərin təşkili”, “Tərbiyə 

işlərinin təkmilləşdirilməsi” bölmələri daxil edilmişdir.  

Pedaqoji mühazirə iştirakçılarından 22-si tarix müəllimi, hər birindən 21 nəfər 

olmaqla məktəb direktoru, ibtidai sinif müəllimi, 19-u Azərbaycan dili və ədəbiyyat, 11-i 

kimya-biologiya, hər birindən 9 nəfər olmaqla coğrafiya, ingilis dili müəllimi, 8 nəfər direktor 

müavini, 6 nəfər riyaziyyat müəllimi, 5 nəfər Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun 

əməkdaşı, 3 nəfər aparıcı məsləhətçi, hər birindən 2 nəf olmaqla çağırışaqədərki hazırlıq 

rəhbəri, psixoloq, metodist, informatika, fizika müəllimi, hər birindən 1 nəfər olmaqla Təhsil 

İnstitutunun əməkdaşı, UBTR, musiqi, texnologiya, rus dili  müəllimi olmuşdur.  

Yekun mərhələdə  Bakı şəhəri 16,  Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyindəki lisey və 

gimnaziyalar 11, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutu 5, 

Gəncə, Mingəçevir şəhərləri, Cəlilabad rayonu 4, Sumqayıt şəhəri, Samux rayonu 3, Təhsil 

İnstitutu 1, respublikanın digər şəhər və rayonları 93 məruzəçi ilə təmsil edilmişdir.  



Bölmələr üzrə işin nəticələrinə dair protokol sənədlərinə əsasən, “Azərbaycan 

Respublikasının Təhsil Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 13.5-ci bəndini rəhbər tutaraq 

ƏMR   EDİRƏM: 

   1. Aşağıda adları göstərilən təhsil işçiləri I, II, III dərəcəli diplomlar və tərifnamə ilə 

təltif edilsinlər: 

I dərəcəli diplom 

1. Aytən Bağırova – Naxçıvan Qarnizonu tam orta məktəbinin riyaziyyat 

müəllimi 

2. Nəzakət Əsgərova – Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyindəki Humanitar fənlər 

təmayüllü məktəb-liseyin direktoru 

3. Sona Kərimova – Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyindəki "Tərəqqi" liseyinin 

kimya müəllimi 

4. İlahə Rüstəmova – Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyindəki "Zəngi" liseyinin 

ibtidai sinif müəllimi 

5. Yaqut Əzimzadə – Azərbaycan Milli Konservatoriyasının tərkibindəki 

İncəsənət Gimnaziyasının ibtidai sinif müəllimi 

6. Səbinə Zeynalova – Bakı şəhəri 54 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif 

müəllimi 

7. Sevil Cavadova – Bakı şəhəri 163 nömrəli tam orta məktəbin direktoru 

8. Xanımgül Həsənova – Bakı şəhəri 62 nömrəli məktəb-liseyin Azərbaycan dili və 

ədəbiyyat müəllimi 

9. Həbib Əlizadə – Astara rayonu Qapıçıməhəllə kənd ümumi orta 

məktəbinin tarix müəllimi 

10. Aynur İbrahimova – Ucar rayonu Təzə Şilyan kənd tam orta məktəbinin 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi 

11. Ləman Ağamətova – Qusar rayonu Çiləgir kənd tam orta məktəbinin tərbiyə 

işləri üzrə direktor müavini 

12. Günel Kazımova – Füzuli rayonu 50 nömrəli tam orta məktəbin direktoru 

13. Ağamməd Şənmədov – Masallı rayonu Mololon kənd tam orta məktəbinin 

direktoru 

   

II dərəcəli diplom 

1. İlahə Fərəcova – Naxçıvan şəhəri 8 nömrəli tam orta məktəbin Azərbaycan 

dili və ədəbiyyat müəllimi 



2. Sevinc Məhərrəmova – Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyindəki   "Ankara məktəbi" 

məktəb-liseyinin ibtidai sinif müəllimi 

3. Zülfiyyə Niftaliyeva – Qobustan rayonu Nabur kənd tam orta məktəbinin tarix 

müəllimi 

4. Ramiz Nəsirov – Ağstafa rayonu texniki-humanitar liseyin tarix müəllimi 

5. Rafiq Şahverdiyev – Bakı şəhəri 253 nömrəli tam orta məktəbin direktoru 

6. Səfurə Rəhimova – Bakı şəhəri 285 nömrəli tam orta məktəbin direktoru 

7. Sitarə Abbasova – Bakı şəhəri 173 nömrəli tam orta məktəbin direktoru 

8. Gülanə Əliyeva – Bakı şəhəri 80 nömrəli tam orta məktəbin təlim-tərbiyə işləri 

üzrə direktor müavini 

9. Aliyə İbrahimxəlilova – Oğuz rayonu Kərimli kənd tam orta məktəbinin kimya-

biologiya müəllimi 

10. Aidə Ələkbərova – Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli tam orta məktəbin Azərbaycan 

dili və ədəbiyyat müəllimi 

11. Sevda Novruzova – Bakı şəhəri 157 nömrəli tam orta məktəbin tərbiyə işləri 

üzrə direktor müavini 

12. Şükufə Muradova – Qax şəhəri 5 nömrəli tam orta məktəbin tarix müəllimi 

13. Vasif Ramazanov – Sumqayıt şəhəri internat tipli gimnaziyanın çağırışaqədərki 

hazırlıq rəhbəri 

14. Xəyalə Veyisova – Kürdəmir şəhəri 3 nömrəli tam orta məktəbin coğrafiya 

müəllimi 

15. Yaqub Comərdov – Ağsu rayonu Ləngəbiz kənd tam orta məktəbinin 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi 

16. Ceyhunə Yusifova – Goranboy rayonu Abbasqulular kənd tam orta məktəbinin 

kimya-biologiya müəllimi 

17. Bahar Bəylərova – Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Təhsildə psixoloji 

xidmətə dəstək mərkəzinin elmi işçisi 

18. Aynur Ələsgərova – Bakı şəhəri 297 nömrəli tam orta məktəbin psixoloqu 

 

III dərəcəli diplom 

1. Ülviyyə İbrahimxəlilova  – Abşeron rayonu Masazır kənd 2 nömrəli tam orta məktəbin 

kimya-biologiya müəllimi 

2. Svetlana Muradova – Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyindəki "Ankara məktəbi" 

məktəb-liseyin tarix müəllimi 

3. Nuriyyə Hümmətova – Bakı şəhəri 202 nömrəli tam orta məktəbin tarix müəllimi 

4. İman Ağayev – Xızı RTŞ-nin məsləhətçisi 



5. Yeganə Məmmədova – Tovuz rayonu Bayramlı kənd tam orta məktəbinin tarix 

müəllimi 

6. İbrahim Rüstəmov  – Bakı şəhəri 287 nömrəli "Zəkalar" liseyinin çağırışaqədərki 

hazırlıq rəhbəri 

7. Mahiyə Məmmədli – Mingəçevir şəhəri Texniki-humanitar liseyin təlim-tərbiyə   

işləri üzrə direktor müavini        

8. Sara Şirinova – Hacıqabul rayonu Muğan qəsəbə tam orta məktəbinin 

ibtidai sinif müəllimi 

9. Zəhra Əkbərova – Bakı şəhəri 128 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif 

müəllimi 

10. İradə Behbudova – Sumqayıt şəhəri 21 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif 

müəllimi 

11. Füzuli Nuriyev – Masallı şəhəri 3 nömrəli tam orta məktəbin coğrafiya 

müəllimi 

12. Şəlalə Rəhimova – İmişli şəhəri 3 nömrəli tam orta məktəbin rus dili müəllimi 

13. İlhamə Quliyeva – Naxçıvan şəhəri 17 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif 

müəllimi 

14. Mais Quliyev – Lənkəran ŞTŞ-nin aparıcı məsləhətçisi 

15. Heybət Qədirov – Yardımlı rayonu Alçabulaq kənd tam orta məktəbinin kimya 

müəllimi 

16. Gülnar Qəhrəmanova – Ağstafa şəhəri texniki-humanitar təmayüllü liseyin kimya-

biologiya müəllimi 

17. Şəfa Hüseynova – Biləsuvar rayonu Amankənd kənd tam orta məktəbinin 

tərbiyə işləri üzrə direktor müavini 

18. Mehnurə İsmayılova – Zaqatala rayonu Aşağı Tala kənd tam orta məktəbinin  

direktoru 

19. Sultanxanım Şıxverdiyeva – Qusar rayonu Kirik kənd tam orta məktəbinin tarix 

müəllimi 

20. Sahib Süleymanov – Goranboy rayonu Məşədiqaralar kənd tam orta məktəbinin 

təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini 

21. Gülnarə Məmmədova – Cəlilabad şəhəri 8 nömrəli məktəb-liseyin ibtidai sinif 

müəllimi 

22. Aygün Bağırova – Daşkəsən rayonu Qaraqollar kənd tam orta məktəbinin 

kimya-biologiya müəllimi 

23. Günel Əliyeva – Cəlilabad rayonu Göytəpə şəhər 1 nömrəli tam orta 

məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi 



24. Raziyə Quliyeva – Təhsil İnstitunun Psixologiya və yaş fiziologiyası şöbəsinin 

müdiri 

2.  

Tərifnamə 

 

1. Xatirə Ağayeva – Şabran şəhəri 2 nömrəli məktəb-liseyin Azərbaycan dili və 

ədəbiyyat müəllimi 

2. Saleh İbrahimzadə – Şuşa şəhəri 10 nömrəli tam orta məktəbin riyaziyyat 

müəllimi 

3. Ülkər Quliyeva – Xocalı rayonu Yaloba kənd tam orta məktəbin ibtidai sinif 

müəllimi 

4. Rəna Abdinova – Gəncə şəhəri 4 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif 

müəllimi 

5. Elnurə İsgəndərova – Ağdaş rayonu 8 nömrəli tam orta məktəbin riyaziyyat 

müəllimi 

6. Elnur Hacıyev – Göygöl şəhəri 1 nömrəli tam orta məktəbin tarix müəllimi 

7. Rəna Ağayeva – Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyindəki Bakı Avropa 

Liseyinin ibtidai sinif müəllimi 

8. Ülviyyə Qasımova – Samux rayonu Lək kənd tam orta məktəbinin tarix  müəllimi 

9. Seyyub Əsədov – Şirvan şəhəri 11 nömrəli tam orta məktəbin tarix müəllimi 

10. Gülər Şövkətli – Ağdaş rayonu Texniki, humanitar və təbiət təmayüllü 

gimnaziyanın ingilis dili müəllimi 

11. Şəlalə Həsənova – Ucar şəhəri 3 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif 

müəllimi 

12. Failə Həmidova – Hacıqabul rayonu Talış kənd tam orta məktəbinin ibtidai 

sinif müəllimi 

13. Şəlalə Əsgərova – Bakı şəhəri 191 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif 

müəllimi 

14. Südabə Əhmədova – Qax rayonu Qaxbaş kənd 2 nömrəli tam orta məktəbin 

fizika müəllimi 

15. Gülnarə Qurbanova – Tovuz şəhəri Puşkin adına tam orta məktəbin ingilis dili 

müəllimi 

16. Arzu Əzizova – Şəki şəhəri 11 nömrəli tam orta məktəbin Uşaq Birliyi 

Təşkilatı Rəhbəri 

17. Aidə Zülfüqarova – Xocavənd rayonu Nərimanlı kənd tam orta məktəbinin 

direktoru 



18. Ruhəngiz Nəcəfova – Neftçala rayonu Xolqaraqaşlı kənd tam orta məktəbinin 

direktoru 

19. Nazir Əliyev – Bakı şəhəri 314 nömrəli tam orta məktəbin direktoru 

20. Kəminə Zalova – Bakı şəhəri 232 nömrəli tam orta məktəbin Azərbaycan dili 

və ədəbiyyat müəllimi 

21. Şəhla Rəsulova – Şəki şəhəri 6 nömrəli tam orta məktəbin kimya müəllimi 

22. Camal Bərxudarov – Yevlax rayonu Yuxarı Qarxun kənd tam orta məktəbinin 

coğrafiya müəllimi 

23. Gültəkin Məmmədova – Xocavənd rayonu Salatəkin kənd tam orta məktəbinin 

ibtidai sinif müəllimi 

24. Elçin Atakişiyev – Astara rayonu Lovayn kənd tam orta məktəbinin tarix 

müəllimi 

25. Rəhilə Şükürova – İmişli şəhəri 1 nömrəli məktəb-liseyin coğrafiya müəllimi 

26. Elçin Nadirli – Naxçıvan MR Sədərək rayonu Sədərək kənd 1 nömrəli tam 

orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi 

27. Nərmin Quliyeva – Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun nəzdində fəaliyyət 

göstərən Psixoloji xidmət və reabilitasiya mərkəzinin 

direktoru 

28. Ülviyyə Nəhmətova – Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Təhsildə psixoloji 

xidmətə dəstək mərkəzinin elmi işçisi 

29. Turanə Hüseynova – Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Təhsildə psixoloji 

xidmətə dəstək mərkəzinin böyük elmi işçisi 

30. Ayna Hümbətova – Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Təhsildə psixoloji 

xidmətə dəstək mərkəzinin elmi işçisi 

31. Aytac İsgəndərli – Şəmkir rayonu Morul kənd tam orta məktəbinin coğrafiya 

müəllimi 

32. Türanə Həsənli – Zərdab rayonu Şıxbağı kənd tam orta məktəbinin 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi 

33. Samirə Əmrahova – Cəlilabad rayonu Göytəpə şəhər 1 nömrəli tam orta 

məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi 

34. Almaz Əsədova – Qəbələ rayonu Daşça kənd tam orta məktəbinin tarix 

müəllimi 

35. Aidə Ağayeva – Bakı şəhəri 276 nömrəli tam orta məktəbin coğrafiya 

müəllimi 

36. Şəfəq Fazilova – Şabran şəhəri 1 nömrəli tam orta məktəbin riyaziyyat 

müəllimi 



37. Bikə Allahverdiyeva – Saatlı rayonu Varxankənd kənd tam orta məktəbinin 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi 

38. Qənirə Əliməmmədova – Quba şəhəri 5 nömrəli tam orta məktəbin riyaziyyat 

müəllimi 

39. Sevinc Məhərrəmova – Sabirabad rayonu 2 nömrəli məktəb-liseyin ibtidai sinif 

müəllimi 

40. Səbinə Yusifova – Laçın rayonu 13 nömrəli tam orta məktəbin fizika müəllimi 

41. Ədalət Hüseynov – Ağcabədi RTŞ-nin metodisti 

42. Surə Mehdiyeva – İsmayıllı şəhəri 1 nömrəli tam orta məktəbin musiqi 

müəllimi 

43. Qurban Ağayev – Lerik rayonu Günəşli kənd tam orta məktəbinin direktoru 

44. Könül Bayramova – Lənkəran rayonu Şovu kənd tam orta məktəbinin direktoru 

45. Təranə Vəzirova – Şuşa şəhəri 1 nömrəli tam orta məktəbin Azərbaycan dili 

və ədəbiyyat müəllimi 

46. Gülşən Piriyeva – Salyan şəhəri 7 nömrəli məktəb-liseyin kimya-biologiya 

müəllimi 

47. Havva Xəlilova – Balakən rayonu Mahamalar kənd tam orta məktəbinin 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi 

48. Şəbnəm Əmirli – Laçın rayonu Hacılar kənd tam orta məktəbinin ingilis dili 

müəllimi 

49. Məleykə Məlikova – Sabirabad rayonu Ulacalı kənd tam orta məktəbinin 

riyaziyyat müəllimi 

50. Məhbubə Şahbazova – Masallı rayonu Bədəlan kənd tam orta məktəbinin 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi 

51. Şəhla Eminova – Zərdab şəhəri 1 nömrəli məktəb-liseyin təlim-tərbiyə işləri 

üzrə direktor müavini 

52. Zəminə Əsədova – Ağdam RTŞ-nin metodisti 

53. Fəridə Mədədzadə – Saatlı rayonu Fətəlikənd kənd tam orta məktəbinin tarix 

müəllimi 

            2. Ümumi və məktəbəqədər təhsil şöbəsi (A.Əhmədov), Təhsil İnstitutu 

(E.Əmrullayev) respublika mərhələsində təcrübi cəhətdən əhəmiyyətli hesab edilən 

məruzələrin mətbuatda dərc olunması barədə təkliflər hazırlasınlar, növbəti illərdə pedaqoji 

mühazirələrin səmərə və keyfiyyətinin daha da artırılması istiqamətində müvafiq tədbirlər 

görsünlər. 

          3. Rayon (şəhər) təhsil şöbələri (idarələri) pedaqoji mühazirələrin qaliblərinin 

rəğbətləndirilməsi və həvəsləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər həyata keçirsinlər. 



          4. İnformasiya şöbəsi (E.Məmmədov) əmrin “Azərbaycan müəllimi” qəzetində dərc    

olunmasını, Nazirliyin internet səhifəsində yerləşdirilməsini təmin etsin.  

          5. Əmrin icrasına nəzarət nazir müavini Məhəbbət Vəliyevaya həvalə olunsun. 

                                                                                               

             Ceyhun BAYRAMOV, 

Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri 

15 iyul 2019-cu il 

F-446 


