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1. Ön söz 

XX əsrin II yarısından başlayaraq və XXI əsrin ötən ikinci onilliyində beynəlxalq aləmdə, eləcə də ölkəmizdə baş verən 

dəyişikliklər insan amilinə diqqətin artırılmasını zəruri etmişdir. Bu zərurət təhsil sistemində də əsaslı islahatların aparılmasını 

vacib şərt kimi qarçıya qoyur. Çünki inkişaf etmiş dünya dövlətlərinə inteqrasiya, qloballaşma, bununla bərabər milli mənliyinin 

qorunması yeni keyfiyyətin daşıyıcıları olan şəxsiyyətlərin formalaşdırılmasına qaçılmaz edir. 

“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda ölkə qarşısında duran strateji vəzifə kimi ölkədə 

insan kapitalının inkişafı, şəxsin müasir bilik və bacarıqlara yiyələnməsinin təmin edilməsi hədəf götürülür. Psixologiya elminin, 

psixoloji biliklərin mənimsənilməsi “əmək bazarında layiqlı yer tutmaq,  sağlam həyat tərzi, ətraf mühitə münasibətində düzgün 

mövqe seçmək imkanı verir”. 

Bunlarla yanaşı, müasir dövrdə insanın özünü dərk etməsi, özünü təqdim edə bilməsi çox vacibdir. Bunun üçün o, özünün 

güclü və zəif tərəflərini, imkan və qabliyyətlərini, daxili potensialını dərindən və hərtərəfli bilməlidir. 

Universitet tələbələri, ümumtəhsil məktəb müəllimləri, psixologiya ixtisasına yiyələnənlər – bir sözlə insan tərbiyəsi və 

təhsili ilə məşgul olan hər kəs ilk növbədə, insan psixologiyasının xüsusiyyətləri, psixikanın inkişaf qanunauyğunluqları, 

şəxsiyyətin formalaşması, onun fərdi-psixoloji xüsusiyyətləri, şəxsiyyətlərarası münasibətlər və sair barədə elmi biliklərə 

yiyələnirlər. 

Psixoloji biliklər valideyn və pedaqoqlara şagirdlərin və övladların təlim – tərbiyəsi işini qurmaqda, lazım gəldikdə özlərinin 

və tərbiyə etdiklərinin davranışında baş verən qüsurları aradan qaldırmaqda lazımdır. Psixoloji biliklər ayrı-ayrı fəaliyyət 

sahələrində uğur qazanmaq, yaşıdları və böyüklərin rəğbətini qazanmaq baxımından  da əhəmiyyətlidir. 
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2. Kafedranın tarixi 

Psixologiya kafedrası uzun müddət pedaqogika kafedrası ilə birgə fəaliyyət göstərmişdir. 1941-ci ilin iyul ayında 

(Ə.K.Zəkuyev, S.Hacıyev) fəaliyyətə başlayan psixologiya kafedrası həm institutda, eləcə də Azərbaycanda bu elmin inkişafına 

təkan vermişdi. Böyük Vətən müharibəsinin başlanması ilə əlaqədar olaraq kafedra müvəqqəti olaraq fəaliyyətini indiki ADU- da 

davam etdimişdir. 1942/43 - cü tədris ilindən başlayaraq kafedra yenidən V. İ. Lenin adına APİ- də fəaliyyət göstərməyə başlayır. 

Bu dövrdə M.Məhərrəmov, M.Hacıyev, M.Mustafayeva həmin kafedranın əməkdaşları olmuşlar. 1946-1947-ci tədris ilindən 

başlayaraq ümumtəhsil məktəblərdə məntiq - psixologiyanın tədrisi haqqında dövlətin xüsusi qərarı olur. 

1921-ci ildə fəaliyyətə başlayan indiki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində ilk illərdə psixologiya ixtisası üzrə 

milli kadrlar olmadığına görə instituta xarici ölkələrdən (Türkiyədən, Rusiyadan, Belarusiyadan və s.) mütəxəssislər dəvət 

olunurdu. A.O.Makovelski, B.B.Komorovski, Ə.K.Zəkuyev, Muhiddin, M.Tofıq və başqalarını buna misal göstərmək olar. 

Kafedranın inkişaf tarixindən danışarkən A.O.Makovelski və Ə.K.Zəkuevin adlarını xüsusilə qeyd etmək lazımdır. 

XX əsrin 50-ci illərinə qədər Azərbaycanda yetişən milli psixoloq kadrların hazırlanması məhz bu alimlərin adı ilə 

bağlıdır. Sonralar Azərbaycanda görkəmli mütəxəssislər  kimi fəaliyyət göstərən M.Məhərrəmov, Ş.Ağayev, Ə.Bayramov, 

Ə.Əlizadə, M.Həmzəyev və başqaları bu alimlərin köməyi ilə psixoloq kimi formalaşmışlar. 

1947/48 - ci tədris ilində indiki ADPU-da Azərbaycan dili, məntiq - psixologiya şöbəsi açılır. Bu şöbənin açılması 

psixologiya sahəsində əlamətdar hadisə oldu. Bir çox görkəmli alimlər (M.Həmzəyev, A.Məmmədov, Ə.Abdullayev) həmin 

şöbənin məzunları olmuşlar. 
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Sonrakı illərdə universitetdə pixologiyanın tədrisində, həm də bu sahəüzrə kadr hazırlığında A.Makiovelskinin, 1921-ci 

ildə Türkiyənin İstanbul Universitetinin psixologiya - fəlsəfə şöbəsini bitirib Bakıya gələn A.K.Zəkuyevin böyük təsiri olmuşdur. 

1950-ci ildən başlayaraq aspirantura yolu ilə kadr hazlrlığına ciddi fıkir verilmişdir. Ş.S.Ağayev, Ə.S.Bayramov, 

M.Ə.Həmzəyev, Ə.Ə.Əlizadə, A.U.Məmmədov, İ.A.Fərəcov və başqaları 1950-ci ildən sonrakı dövrlərdə APİ-nin psixologiya 

kafedrasında aspirantura yolu ilə təhsil almış, əməkdar elm xadimi, professor Ə.K.Zəkuyevin rəhbərliyi ilə namizədlik 

dissertasiyaları müdafiə edilmişlər. 

1959-cu ildən psixologiya kafedrası yenidən pedaqogika kafedrası ilə birləşir. Ə.K.Zəkuyev isə Azərbaycan Elmlər 

Akademiyasının fəlsəfə şöbəsinə işə təyin olunur. Bu vəziyyət 1963-cü ilə qədər davam edir. 

1963/64-cü tədris ilindən kafedra yenidən müstəqil fəaliyyətə başlayır. Kafedraya 1963-cü ildən 1975-ci ilə qədər 

Ş.Ağayev rəhbərlik etmişdir. 

M.Əbdülov, İ.Məmmədov, Ə.Baxşəliyev, Z.Orucov və başqaları həmin kafedrada Ş.Ağayevin rəhbərliyi ilə elmi-

tədqiqat işi aparmışlar. 

1974 - cü ildə həmin kafedra əsasında iki - (1 saylı və 2 saylı) psixologiya kafedrası təşkil edilmişdir. Kafedralar 1996-cı 

ilə qədər bu adda fəaliyyət göstərmişdir. 1996-cı ildə Universitetin elmi şurasının qərarı ilə kafedranm adları dəyişdirilərək 

ümumi psixologiya, yaş və pedaqoji psixologiya adlandırılmışdır. 1976-ci ildən 2013-cü ilin sentyabr ayınadək  ümumi 

psixologiya kafedrasına prezident təqaüdçüsü, Şöhrət ordeni ilə  təltif olunmuş, Əməkdar elm xadimi, prof. Ə.Ə.Əlizadə 

rəhbərlik etmişdir.  Hal-hazırda kafedraya psixologiya üzrə elmlər doktoru,professor, Əməkdar müəllim Ramiz İbrahim oğlu 

Əliyev  rəhbərlik edir. 
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Kafedranın professor - müəllim heyəti bakalavr pilləsi üzrə tarix, filologiya, biologiya, riyaziyyat, kimya, kimya-biologiya, 

fizika fakültələrində ümumi, yaş və pedaqoji psixologiya, pedaqogika və psixologiya fakültəsində təhsildə sosial-psixoloji xidmət 

ixtisası üzrə psixologiyanin əsasları, sosial psixologiya, ailə və gender psixologiyası, koqnitiv, humanist və geştalt psixologiya, 

ünsiyyət və münasibətlərin psixologiyası, idarəetmə və menecment psixologiyası, biheviorizm, psixoanaliz nəzəriyyəsi və 

metodikası və s.. fənləri üzrə yüksək səviyyədə mühazirələr oxuyur, laboratoriya və məşğələ dərsləri aparırlar. Bakalavr pilləsi ilə 

yanaşı olaraq kafedrada təhsildə-sosial psixoloji xidmət istiqamətləri üzrə magistr hazırlığı həyata keçirilir. 

Kafedra üzrə tədris planlarında nəzərdə tutulmuş bütün fənlər üzrə tədris proqramları hazırlanmışdır. Bütün fənlər üzrə tədris 

mövcud təqvim - tematik planlara uyğun aparılır. Son illər kafedrada tədris olunan fənlərin dərslik və dərs vəsaitləri ilə təmin 

olunması sahəsində uğurlu addımlar atılmışdır. Belə ki, kafedra əməkdaşları tərəfindən xeyli sayda tədris vəsaitləri hazırlanmış 

və tələbələrin istifadəsinə verilmişdir. 

Belə ki, prof.R.İ.Əliyevin “Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında milli xüsusiyyətlərin nəzərə alınması”(1995) “Şəxsiyyət 

və onun formalaşmasının etnopsixoloji əsasları” (2000), “Psixologiya” (2003),”Məktəbə psixoloji xidmətin aktual məsələləri” 

(2004), “Psixologiya tarixi”(2006), ”Tərbiyə psixologiyası” (2006),”Psixologiya” (2008), ”Praktik psixologiya məsələləri” 

(2011), ”Mühit. İdeologiyası.Şəxsiyyət” (2015)  və s. dos. L.M.Qurbanovanın “Eksperimental psixologiya” (2014), 

N.T.Rzayevanın “Uşaq psixologiyası”(2015), Q.N.Qəhrəmanovanın “Gənclərin sosiallaşmasında fəalliyyət və şəxsiyyətlərarası  

münasibətlərin rolu” (2013), Ü.A.Əfəndiyevanın “Müəllim şəxsiyyətinin psixologiyası” (2014), “Ünsiyyət və qarşılıqlı 

münasibətlər məktəbəpsixoloji xidmətin əsası kimi”(2007) və s. əsərləri misal göstərmək olar. 
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Kafedrada doktorant və dissertantlarla işə xüsusi diqqət yetirilir.Hal-hazırda kafedrada 2nəfər (N.Çələbiyev və  S.Əliyeva) 

elmlər dooktoru, 5nəfər isə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertasiya işi üzərində çalışır.2 nəfər –H.Xəlilov və V.Kərimova 

2018-ci ildə fəlsəfə doktoru proqramı  üzrə dissertasiya işini müdafiə etmişlər.. 

Xarici əlaqələr 

Uzun illər ərzində kafedra əməkdaşları keçmiş Sovetlər İttifaqının bir çox respublikaları və elmi mərkəzləri ilə, habelə İran, 

Türkiyə və başqa ölkələrin universitetləri və elmi-tədqiqat institutları ilə əlaqə saxlamış, birgə elmi - tədqiqat işləri aparmışlar. 

Kafedra əməkdaşlarının əldə etdiyi elmi nəticələr dəfələrlə bir sıra xarici ölkələrdə, o cümlədən Rusiyada, Gürcüstanda, 

Qazaxıstanda, İranda, Türkiyədə və başqa xarici ölkələrdə keçirilən beynəlxalq elmi konfranslarda və simpoziumlarda məruzə 

edilmiş və elmi ictimaiyyət tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. 

 Kafedrada 19 nəfər müəllim və 2 nəfər tədris köməkçi heyyəti çalışır: müəllimlər-prof. R.İ.Əliyev, psixol.ü.f.d. prof. E.A. 

Hüseynov,  dos.N.T.Rzayeva, dos.S.Q.Həsənli, psixol.ü.f.d. Ü.A.Əfəndiyeva,  psixol.ü.f.d. M.S.Əliyev, psixol.ü.f.d. 

L.Qurbanova, psixol.ü.f.d. dos. Q.N. Qəhrəmanova, b/m G.A.Məmmədova, b /m S.R.Ələkbərova, b/m. G.Ə.Əfəndiyeva, b/m. 

ped.ü.f.d. S.H.Əlizadə, b/m. Ç.Verdiyeva, müəl. R.N.Qasımova, müəl. K.A.Məmmədova, müəl. G.A.Məmmədova, müəl. 

N.H.Muradova, müəl S.İ.Əliyeva,  müəl. L.Dadaş-zadə, b/lab., E.N.Cəfərova, lab. N.M. Ağayeva. 

 

3. Kafedraya rəhbərlik 
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Azərbaycan Dövlət Pedaqojı Universiteti rekrorunun əmiri ilə psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor Ramiz İbrahim 

oğlu Əliyev 2013-cü ilin dekabr ayından “Ümumi psiologiya” kafedrasının müdiri təyin edilmiş və hal-hazırda kafedraya 

rəhbərlik edir. 

4. Kafedra haqqında ümumi məlumat 

Ümumi psixologiya kafedrasında ali təhsilin bakalavriat və magistratura pillələrində “Psixologiya”, “Ünsiyyət və 

münasibətlər psixologiyası”, “Sosial psixologiya”, “Ailə və gender”, “Eksperimental psixologiya” və s. üzrə fənlər tədris olunur. 

Bu fəmlərin tədrisi iki istiqamət üzrə aparılır. Məqsəd müəllim hazırlığında psixoloji biliklərin verilməsi və yüksək ixtisaslı 

psixoloq kadrlarının hazırlanmasına xidmət edir. 

Kafedranın tədris etdiyi fənlər yüksək ixtisaslı, səriştəyə əsaslanan kadrlara lazım olan keyfiyyət və biliklərin verilməsini 

təmin edir. 

 

5. Kafedranin istifadə etdiyi tədris modeli 

 

Tədris olunan fənlər: 

Bakalavr pilləsi üzrə: 

1. Ümumi, yaş və pedaqoji  psixologiya 

o Tarix müəllimliyi ixtisası 

o Tarix-coğrafiya müəllimliyi ixtisası 
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o Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası 

o İngilis dili müəllimliyi ixtisası 

o Fransız dili müəllimliyi ixtisası 

o Riyaziyyat müəllimliyi ixtisası 

o Riyaziyyat-informatika müəllimliyi ixtisası 

o İnformatika müəllimliyi ixtisası 

o Biologiya müəllimliyi ixtisası 

o Fizika müəllimliyi ixtisası 

o Kimya  müəllimliyi ixtisası 

o Kimya-biologiya  müəllimliyi ixtisı 

2. Psixologiyanın əsasları 

o Təhsildə sosial - psixoloji xidmət ixtisası 

3. Sosial psixologiya 

o Təhsildə sosial - psixoloji xidmət ixtisası 

4. Ailə və gender psixologiyası 

o Təhsildə sosial - psixoloji xidmət ixtisası 

5. Koqnitiv, humanist və geştalt psixologiya 

o Təhsildə sosial - psixoloji xidmət ixtisası 
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6. Ünsiyyət və münasibətlərin psixologiyası 

o Təhsildə sosial - psixoloji xidmət ixtisası 

7. Psixoloji konsiliumlar və treninq 

o Təhsildə sosial - psixoloji xidmət ixtisası 

8. İdarəetmə və menecment psixologiyası 

o Təhsildə sosial - psixoloji xidmət ixtisası 

9. Biheviorizm, psixoanaliz nəzəriyyəsi və metodikası 

o Təhsildə sosial - psixoloji xidmət ixtisası 

10. Psixologiyada riyazi metodlar 

o Təhsildə sosial - psixoloji xidmət ixtisası 

11. SF: Biheviorizm, psixoanaliz nəzəriyyəsi və metodikası 

o Təhsildə sosial - psixoloji xidmət ixtisası 

12. SF: Psixoloji maarifləndirmə və psixoprofilaktika 

o Təhsildə sosial - psixoloji xidmət ixtisası 

 

Magistratura pilləsi üzrə: 

1. Test nəzəriyyəsi 

2. Sosial-psixoloji xidmətin müasir problemləri 
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3. Eksperimental psixologiya 

4. Psixologiya 

5. İstedadlı uşaqlara psixoloji xidmət 

6. Psixogiyanın müasir problemləri 

7. Əsrin gender konsepsiyası 

8. Ünsiyyət və qarşılıqlı münasibətlər 
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Dördüncü kursda “Təhsildə sosial psixoloji xidmət ixtisası üzrə" Seçmə fənn bloku, fənləri öyrənirlər.

Üçüncü kursda: Ailə və gender psixologiyası, sosial psixologiya fənləri tədris olunur, onlar aldıqları bilikləri
möhkəmləndirir və ixtisas fənlərinə yiyələnmək üçün hazırlanırlar.

İkinci kursda Ümumi psixologiya, Koqnitiv humanist və geştalt psixologiya, İdarəetmə və menecment 
psixologiyası fənn tədris olunur. 
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Tədris olunan fənlər üzrə tədrisin keyfiyyətini artırmaq, tədris prossesinin səmərəliliyini yüksəltmək, o cümlədən, 

tələbələrimizin müxtəlif sahələr üzrə nəzəri biliklərlə yanaşı, həm də təcrübi vərdişlərini artırmaq məqsədi ilə mütəmadi 

olaraq tanınmış mütəxəssislərinin iştirakı ilə elmi seminarlar keçirilərək onlara təhsil müddətində öyrənmiş olduqları 

biliklərin real həyatda istifadəsi öyrədilir. Bu mənada tədris metodikamızda nəzəriyyə və praktika arasında qurmağa 

çalışdığımız körpü və tarazlıq kafedramızın qeyd edilməyə dəyər ən önəmli özəlliyidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vizyonumuz 

ADPU Ümumi psixologiya kafedrasının vizionu ölkə və regional 

səviyyədə tanınan,  xüsusi təhsil müəssisələri ilə güclü əlaqələr 

qurub ən çox iş və kariyera imkanları yaradan və yüksək təhsil 

standartına sahib olan kafedra olmaqdır. 

 

Missiyamız 

ADPU Ümumi psixologiya kafedrası olaraq 

missiyamız tələbələrimizə xüsusi təhsil sahəsində ən 

yaxşı təhsili və ən müasir bilikləri verərək 

məzunlarımızın həm ölkə daxilində həm də 

beynəlxalq səviyyədə olan kariyera imkanlarından 

faydalanmaları üçün lazımi bilik və qabiliyyətlər əldə 

etmələrini təmin etmək və rəqabətə davamlı təhsil 

bazası yaratmaqdır. 
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6. Müəllim heyətinin tərkibi və ümumi dərs yükü 
 

Kafedrada 19 nəfər müəllim heyyəti çalışır: 1 nəfər psixologiya üzrə elimlər doktoru, prof. - R.İ.Əliyev, 1 nəfər psixologiya 

üzrə fəlsəfə doktoru, prof. - E.A. Hüseynov, 1 nəfər pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - S.Həsənli, 4 nəfər psixologiya üzrə 

fəlsəfə doktoru, dosent - N.Rzayeva, Ü.Əfəndiyeva, L.Qurbanova, Q.Qəhrəmanova, 1 nəfər psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş 

müəllim – M.S.Əliyev, 3 nəfər psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim - S.Əlizadə, Ç.Veydiyeva, Y. Ələskərova, 2 nəfər baş 

müəllim - K.Məmmədova, S.Ələkbərova, 6 nəfər müəllim -  G.Əfəndiyeva, R.Qasımova, , N.Muradova, G.Məmmədova,  

L.Dadaş-zadə, S.Əliyeva. 
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Ştat cədvəli (Professor-müəllim 
heyətinin tərkibi)

Ştat müəllimləri – 19 nəfər 

Y/ştat    - 5 nəfər

Saathesabı 
- 2 nəfər

Elmlər Doktoru - 2 nəfər           

Fəlsəfə Doktoru - 6 nəfər           

Magistr - 34 nəfər,  

Kafedranın ümumi dərs 
yükü

Bakalavr əyani - 10586

Magistr- 2635
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7. Kafedranın tədris fəaliyyəti haqqında məlumat 

 

 

 

 

 

10586

2635

Ümumi dərs yükü üzrə

Bakalavr əyani 

Magistr
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7.2. Fənlər üzrə tədris və tədris-işçi proqramlar. 

 

Sıra  

№-si 

Ali təhsil pilləsində kadr hazırlığı 

aparılan ixtisasların (proqramların) 

şifri və adı 

 

Mütəxəssis hazırlığının  Dövlət Təhsil Standartlarının  (və ya digər normativ-hüquqi sənədlərin) tələblərinə 

uyğunluğu 

işçi tədris planı fənn proqramları tədris-informasiya təminatı 

tədris-

laborato

riya 

bazası 

mütəxəssis 

hazırlığına 

ümumi 

qiymət 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

Magistratura 

 

    

 Qeyri-ixtisas sahələri üzrə I semestr 

Psixologiya- 15 s. 

 Ə.Əlizadə.Bayramov Ə.S. 

psixologiya 

  

 

1. 

 

Təhsildə sosial psixoloji xidmət 

(6501.21) 

1.Sos.ps.xid.müasir. prob-

30 s. 

Azərbaycan 

Respublikası Təhsil 

Nazirliyinin 

27.04.2018-ci il tarixi 

F-299 saylı əmri ilə 

təsdiq edilib, Bakı-

2018 

1.Bayramov Ə.S., Əlizadə 

Ə.Ə. Sosial psixologiya. Ali 

məktəblər  üçün dərslik. Bakı 

Qapp-Poliqraf 2003 

2. R.İ.Əliyev məktəbə 

psixoloji xidmətin aktual 

məsələləri: Bakı Nurlan, 2007 

3.Məktəb psixoloqu I metodik 

vəsait L.Əmrahlı. Bakı 2014 

  

  2.Test nəzər.-30 s.  1.Əlizadə  Ə.Ə. Müasir 

Azərbaycan məktəbinin 

psixolojı məsələləri. B, 2004 
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2.C.Əliyev Test psixologiyası, 

Bakı 2011 

3. G.Əliyeva psixologiya 

dərslik, Bakı 2015 

  II semestr 

1.İstedadlı 

uşaq.psixol.xidm.konsep.-

45s. 

 

Azərbaycan 

Respublikası Təhsil 

Nazirliyinin 

09.12.2014 –cü il 

tarixli 1245 № -li əmiri 

ilə çapa təsdiq 

edilmişdir.Bakı-2014 

1.Əliyev.R.İ.  

“Məktəbdə psixoloji xidmətin 

aktual məsələləri” 

Bakı 2004 

2. Əmrahlı L.Ş. “Psixoloji 

xidmətin əsasları” 

Bakı 2006 

  

  2. Psixologiya elminin 

müasir prob.-30 s. 

Azərbaycan 

Respublikası Təhsil 

Nazirliyinin EMS-nın 

“İbtidai məktəb və 

məktəbəqədər tərbiyə” 

bılməsinin 09.01.99-cu 

il tarixli  qərarına 

əsasən çap edilib 

(protokol N 1)  Bakı 

2006 

1.Prof. R.İ.Əliyev 

“Psixologiya” Nurlan nəşr 

evi. 4702000000, -098-2008 

Qrifli nəşr. Bakı 2008 

  

             IV semestr 

 

3. Ünsiyyət və qarşılıqlı 

münasıbətlər psixologiyası-

60s. 

Azərbaycan 

Respublikası Təhsil 

Nazirliyinin 

09.12.2014 –cü il 

tarixli 1245 № -li əmiri 

ilə çapa təsdiq 

edilmişdir.  Bakı-2014 

1.Шон Бери. Гендерная 

психология. Санк-

Петербург, 2001 

2.Бендас Т.В. Гендерная 

психология. СПБ: Питер , 

2005 
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  III semestr.  

 

1.Eksperemental 

psixologiya -30 s. 

Azərbaycan 

Respublikası Təhsil 

Nazirliyinin 

24.02.2015-ci il tarixi 

215 saylı əmrinə əsasən 

çap edilib.  Bakı-2015 

1. Dos. A.U.Məmmədov 

“Eksperemental 

psixologiya”. (Tədris 

vəsaiti) 

Əsər Az.Döv.Ped.Un. 

Ümumi psixologiya 

kafedrasının 10 sentyabr 

2014 cü il tarixli iclasının 

(prot N 11) qərarı ilə nəşr 

olunub.  Tiraj 200, səh 51. 

Bakı 2014 

2. Lamiyə Qurbanova 

“Eksperemental 

psixologiya” (dərs vəsaiti). 

Az.Pes.Təhsil Nazirinin 

17.01.2014. tarixli, 34 saylı 

əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

Tiraj 500, səh 344. Bakı 

2014 

  

  2.Seçmə fənn (MSFBO 1) 

əsrin gender konsepsiyası -

60 s. 

Azərbaycan 

Respublikası Təhsil 

Nazirliyinin 

04.11.2014  ci il tarixli 

1130 № -li əmiri ilə 

çapa təsdiq 

edilmişdir.Bakı-2014 

1.Bayramov Ə.S., Əlizadə 

Ə.Ə. Sosial psixologiya. Ali 

məktəblər  üçün dərslik. Bakı 

Qapp-Poliqraf 2003 

2.Həmzəyev M.Ə. 

Əmiraslanova S.F. Ünsiyyət 

psixologiyası. 

Bakı, Nurlan 2007 
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            VII semestr 

4. Ünsiyyət və münasibətlər 

psixoligiyası -60 s. 

Azərbaycan 

Respublikası Təhsil 

Nazirliyinin 

09.11.2014  ci il tarixli 

1245 № -li əmiri ilə 

çapa təsdiq 

edilmişdir.Bakı-2014 

.Bayramov Ə.S., 

Əlizadə Ə.Ə. Sosial 

psixologiyanın aktual 

məsələləri. Bakı Azərnəşr, 

Bakı 1986 

2.Майерс Д. Социальная 

психология.  Питер: СПБ 

2000 

  

     

 
  

   Azərbaycan 

Pespublikası Təhsil 

Nazirliyinin Elmi-

Metodik Şurası 

“Pedaqogika və 

psixologiya” 

bılməsinin  

24.04.2011-ci il tarixli 

4 saylı iclas protokolu 

ilə təsdiq edilmişdir. 

Bakı 2011 

Azərbaycan 

Respublikası Təhsil 

Nazirliyinin 

29.05.2016  ci il tarixli 

619 № -li əmiri ilə çap 

1.Prof. R.Əliyev 

“Psixologiya” Nurlan nəşr 

evi. 4702000000, -098-2008 

Qrifli nəşr. Bakı 2008 
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edilmişdir.Bakı-2016 

   

Bakalavr 

    

 Qeyri-ixtisas sahələri üzrə I semestr 

Psixologiya-90 saat 

Azərbaycan 

Respublikası Təhsil 

Nazirliyinin 

29.05.2016-ci  il 

tarixli 619 saylı 

əmrinə əsasən çap 

edilib. Bakı 2016 

Ə.Əlizadə, Ə.S.Bayramov   

1. Təhsildə sosial psixoloji xidmət  1. Psixologiyanını əsasları-

90 s. 

Azərbaycan 

Respublikası Təhsil 

Nazirliyinin 

12.08.2014-cü il 

tarixli 887saylı 

əmrinə əsasən çap 

edilib. Bakı 2014  

1.Prof. R.İ.Əliyev 

“Psixologiya” Nurlan nəşr 

evi. 4702000000, -098-2008 

Qrifli nəşr. Bakı 2008 

  

  2 .Sosial psixologiya 60 s Azərbaycan 

Respublikası Təhsil 

Nazirliyinin 

28.04.2015-ci  il 

tarixli 887saylı 

əmrinə əsasən çap 

Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. 

Sosial psixologiya.. Bakı 

Qapp-Poliqraf 2003 

2.Bayramov Ə.S.Etnik 

psixologiya. Bakı, 2011 

3.Ə.Ə.Əlizadə Yeni pedaqoji 

təfəkkür 

4Əlizadə H.Ə.Sosial 

pedaqoqikanın aktual 
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edilib. Bakı 2016 problemləri, Bakı, 1998 

 

  IV semestr 

1.İdarəetmə və 

menec.psixologi.-60 s. 

Azərbaycan 

Respublikası Təhsil 

Nazirliyinin 

28.04.2015-cü  il 

tarixli 505saylı 

əmrinə əsasən çap 

edilib. Bakı 2016 

1.Bayramov Ə.S., Əlizadə 

Ə.Ə. Sosial psixologiya. Ali 

məktəblər  üçün dərslik. Bakı 

Qapp-Poliqraf 2003 

2. Seyidov S. Menecment 

psixologiyası.Kakı,2011 

3.haqverdiyevB. İdarəetmə 

psixologiyası.Bakı,2008 

 

  

  V semestr 

1.Sosial psixologiya-60 s. 

Azərbaycan 

Respublikası Təhsil 

Nazirliyinin 

28.04.2016-cü  il 

tarixli 505 saylı 

əmrinə əsasənçap 

edilib. Bakı 2016 

1.Bayramov Ə.S., Əlizadə 

Ə.Ə. Sosial psixologiya.. Bakı 

Qapp-Poliqraf 2003 

2.Bayramov Ə.S.Etnik 

psixologiya. Bakı, 2011 

3.Ə.Ə.Əlizadə Yeni pedaqoji 

təfəkkür 

4Əlizadə H.Ə.Sosial 

pedaqoqikanın aktual 

problemləri, Bakı, 1998 

 

  

          V semestr 

1.Ailə və gender 

psixologiyası- 60 s. 

Azərbaycan 

Pespublikası Təhsil 

Nazirinin 22.01.2014-

cü il tarixli 45 N li şmri 

ilə çapa təsdiq 

edilmişdir (protokol N 

45) 

1.Abaszadə.N.C. Gender 

probleminin psixoloji 

aspektləri. Universitetinin 

Gender Araşdırılmaları 

Mərkəzi, Nəşriyyat –

poliqrafıya Mərkəzi, Bakı 

2002 

2.Əlizadə Ə.Ə. Abbasov A.N. 

“Ailə IX sinif şagirdləri üçün 

dərs vəsaiti”. Bakı: Maarif, 

1989 
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          IV semestr 

2. Sosial psixologiya-60 s 

Azərbaycan 

Respublikası Təhsil 

Nazirliyinin 

28.04.2016-cü  il 

tarixli 505 saylı 

əmrinə əsasən çap 

edilib. Bakı 2016 

1..Bayramov Ə.S., Əlizadə 

Ə.Ə. Sosial psixologiya. Ali 

məktəblər  üçün dərslik. Bakı 

2.Bayramov Ə.S.Etnik 

psixologiya. Bakı, 2011 

3.Ə.Ə.Əlizadə Yeni pedaqoji 

təfəkkür 

4Əlizadə H.Ə.Sosial 

pedaqoqikanın aktual 

problemləri, Bakı, 1998 

  

          V semestr 

3. Psixoanaliz -46s 

    

           III semestr 

1.Koqnitiv, humanist və 

gestalt psixol.- 45 s.  

Azərbaycan 

Respublikası Təhsil 

Nazirliyinin  503 N 

–li əmrə əsasən 

təsdiq olunub 

Bakı.,2015 

1..Bayramov Ə.S., Əlizadə 

Ə.Ə. Psixologiya.. Bakı : 

Maarif, 2003 

2.R.İ .Əliyev  Psixologiya 

Bakı: Nurlan,2008 

3Rüstəmov F.A.Qərb 

pedaqoqika tarixi. Bakı,2003 

  

          II semestr 

2.Ünsiyyət və qar. 

münas.psixologiyası -60 s. 

Proqram ASPU 

nun Elmi şurasının 

14.10.2014-ci il 

tarixli iclasının 

qərarına əsasən cap 

edilib (pr.№13) 

1.У.Е.П.Ильин. Психология 

общения и межличностных 

отношений. М., 2009 

ББК 8853 

EAR 316/77 

И 46 

2.M.Ə.Həmzəyev, 

S.F.Əmiraslanova. “Ünsiyyət 

psixologiyası”. Bakı, Nurlan 

2007. 

20.11.2007. (13 N protokol)  

3.А.Г.Маклаков  
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«Общая психология» . 

Учебник для вузов ЭПБ, 

Питер,2009, 583 с. 

ББК 88,387 

УДК 159:9(075) 

        VI semestr 

1.Psixoanaliz- 45s 

 1. Ziqmund Freyd. 

Psixoanalizlə ilkin tanışlıq. B., 

Qanun, 2016, 343 səh. 

2. İsmayılov F.Q. Klassik 

psixoanalizin əsasları. 

B.,Azərbaycan Milli 

Ensiklopediyası NPB, 2003, 

348 səh. 

 

  

   2.Psixoanaliz- 45 s (rus)  1. З.Фрейд. Введение в 

психоанализ. М., 1989. 

2. З.Фрейд. 

Психоаналитические этюды. 

Минск, 1997. 

 

  

            IV semestr 

1Psixi sağlamlıq-76 

 1. Никифоров Г.С. 

Психическое здоровье// 

Психология/ Под ред. А.А. 

Крылова. – СПБ., 1998, 

2. Никифоров Г.С. 

Психическое здоровья: 

Учебное пособие. - СПБ., 

2002, 
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7.3. Kafedranın tədris etdiyi əsas fənlərin proqram hazırlığı barədə məlumat. 

Sıra №-

si 

Tədris planında olan fənnlərin adı  

(fənn bölümləri üzrə) 

Fənn proqramlarının  

mövcudluğu 

 (çap olunduğu il,  qrifi barədə əmr)  

Fənn proqramlarının 

Dövlət Təhsil 

Standartlarına  

uyğunluğunun 

qiymətləndirilməsi  

1.  Psixologiya 

TNEMŞ, Pedaqoq və psixologiya bölməsinin 

25.04.2011 – cil il tarixli, 4 saylı iclas protokolu 

əsasında 

Uyğundur 

2.  Psixologiyanın əsasları TN 12.08.2014-cü il tarixli 887 №-li əmri Uyğundur 

3.  Ünsiyyət və qarşılıqlı münasibətlər TN 09.12.2014-cü il tarixli 1245 №-li əmri Uyğundur 

4.  Əsrin gender konsepsiyası TN 04.11.2014-cü il tarixli 1130 №-li əmri Uyğundur 

5.  Ailə və gender psixologiyası TN 22.01.2014-cü il tarixli 45№-li əmri Uyğundur 

6.  İstedadlı uşaqlara psixoloji xidmət konsepsiyası TN 09.12.2014-cü il tarixli 1245№-li əmri Uyğundur 

7.  Eksperimental psixologiya TN 24.02.2015-cü il tarixli 125№-li əmri Uyğundur 

8.  
Təhsildə sosial psixoloji xidmətin müasir 

problemləri 
TN, Bakı, 03.02.2015, 138 saylı əmrinə əsasən Uyğundur 

9.  Psixologiya elminin müasir problemləri FEŞ 14.10.2014-cü tarixli pr.№13 Uyğundur 

10.  Ünsiyyət və münasibətlər psixologiyası FEŞ 14.10.2014-cü tarixli pr.№13 Uyğundur 

11.  Idarəetmə və menecment psixologiyası TN. 28.04.2015, 505 N – li əmrə əsasən Uyğundur 

12.  Sosial psixologiya FEŞ 14.10.2014-cü tarixli pr.№13 Uyğundur 

13.  Psixologiya (magistr) TN: Bakı, 26.10.2015 Uygundur 

14.  Koqnitiv humanist geştalt psixologiya TN: Bakı 2015, 503 N –li əmrə əsasən Uyğurdur 

15.  Psixologiyanın əsasları (Bakalavr) FEŞ 14.10.2016-cü tarixli pr.№09 Uyğundur 

16.  Psixologiya (Qeyri – ixtisas) TN, 29.05.2016 – cı il tarixli, 619 saylı əmrinə əsasən Uyğundur 
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7.4. Kafedranın tədris etdiyi əsas fənlərin dərslik, dərs vəsaiti və metodik vəsaitləri barədə məlumat. 

Tədris planında nəzərdə tutulmuş fənlər və onun tədrisini 

təmin edən dərslik, dərs və tədris-metodik vəsaitlər 
Müəllifi 

Növü 

Nəşr ili 
Dərslik 

Dərs 

vəsaiti 

Tədris-

metodik 

vəsaitlər Fənlərin adı 
Dərslik, dərs və tədris-

metodik vəsaitər 

Sos.ps.xid.müasir. prob 
Dərslik 

Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə + +  2003-cü il 

Test nəzər 
Dərslik 

Ə.Əlizadə + +  2004-cü il 

Seçmə fənn (Təhsildə 

liderlik) 
Dərslik 

S.Seyidov,B.Haqverdiyev + +  2008-cü və 2011-ci il 

İstedadlı 

uşaq.psixol.xidm.konsep. 
Dərslik 

R.Əliyev, L.Əmrahlı + +  2004-cü və 2006-ci il 

Psixologiya elminin müasir 

prob. 
Dərslik 

R.Əliyev + +  2008-cü il 

Seçmə fənn (ünsiyyət və 

qarşılıqlı münasıbətlər) 
Dərslik 

Шон Бури, Т.Бендас + +  2001-cü və 2005-ci il 

Eksperemental psixologiya Dərslik A.Məmmədova, L.Qurbanova + +  2014-cü il 

Seçmə fənn (MSFBO 1) 

əsrin gender konsepsiyası 
Dərslik 

Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə, 

M.Həmzəyev 

+ +  2003-cü və 2007-ci il 

Psixologiya elminin müasir 

problemləri 
Dərslik 

R.Əliyev + +  2008-cü il 

Psixologiya elminin tarixi və 

metodları 
Dərslik 

R.Əliyev + +  2007-cü və 2008-ci il 

Seşmə fənn  (MSFBO 2), 

(Ünsiyyət psixol) 
Dərslik 

Ə.Bayramov, Д.Майерс + +  1986-cı və 2000-ci il 

Hüquq psixologiyası Dərslik Ə.Bayramov, Д.Майерс + +  1986-cı və 2000-ci il 

Psixologiya Dərslik R.Əliyev + +  2008-cü il 

Psixi proses və hal Dərslik A.Məmmədov + +  2005-cü il 

Ünsiyyət və qrup Dərslik Ə.Bayramov, Д.Майерс + +  1986-cı və 2000-ci il 
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Eksp.psixol.əsasları Dərslik A.Məmmədova, L.Qurbanova + +  2014-cü il 

Müəllim şəxsiyyətinin 

psixologiyası 
Metodik vəsait 

Ü.A. Əfəndiyeva   + 2014- cü il 

Ped.psixol.psixo ped. Dərslik 
B.Əliyev, K.Əliyev, R.Cabbarov, 

Ə.Əlizadə 

+ +  2010-cü il 

Şəxsiyyət psixologiyası Dərslik R.Əliyev + +  2007-cü il 

Psixologiyanını əsasları Dərslik R.Əliyev + +  2008cü il 

Psixol.riyazi.met. Dərslik Ə.Bayramov + +  2003cü il 

Psixol.kons.tren. Dərslik Ə.Bayramov + +  2003cü il 

İdarəetmə və 

menec.psixologi. 
Dərslik 

Ə.Bayramov + +  2003cü il 

Seçmə fənn (III blok) Dərslik Ə.Bayramov + +  2003cü il 

Sosial psixologiya Dərslik Ə.Bayramov + +  2003cü il 

Ailə və gender psixologiyası Dərslik N.Abaszadə,Ə.Əlizadə + +  1986-cı 

Ünsiyyət və qar 

münas.psixologiyası 
Dərslik 

У.Ильин, M.Həmzəyev, 

S.Əmiraslanova 

+ +  2007-cü və 2009-ci il 

Psixologiya Dərs vəsaiti S.Q. Həsənli + +  2013 – cü il 

Eksperimental psixologiya Dərs vəsaiti L.Qurbanova + +  2014-cü il 

Eksperimental 

psixologiyadan mühazirə 

mətinnəri 

Metodik vəsait 

L.Qurbanova   + 2010-cü il 

Psixodiaqnostikanın əsasları Metodik vəsait L.Qurbanova   + 2009cü il 

Psixologiya atlas Dərs vəsaiti M.S. Əliyev + +  2009cü il 

Psixologiyanın əsasları 

(sxemlər) 
Dərs vəsaiti 

M.S. Əliyev + +  2017-ci il 

Əsrin gender konsepsiyası Dərs vəsaiti Ü.A. əfəndiyeva + +  2017-ci il 

“Özünənəzarət sahəsi” 

anlayışı və onun konseptual 

modeli. 
Monoqrafiya 

M.S. Əliyev   + 2017--ci il 
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Psixologiyanın əsasları 

(sxemlər).  Dərs vəsaiti.. 

M.S. Əliyev + +  2017--ci il 

Ailə psixologiyası 
Dərs vəsaiti.. 

S.H.Əlizadə + +  2018--ci il 

 

 

8.Kafedra əməkdaşlarının elmi yaradıcılıq fəaliyyəti haqqında məlumat. 

 

                           8.1. “Ümumi psixologiya” kafedrasının 2017-2019-cı illər üçün elmi-tədqiqat işinin planı 

 

  Kafedra əməkdaşlarının elmi yaradıcılıq fəaliyyəti 3 istiqamətdə həyata keçirilir: 

1.Problem : XXI əsrin psixoloji problemləri 

2.İstiqaməti : Şəxsiyyətin forrmalaşması problemləri 

3.Mövzu: Müasir psixologiyanın aktual problemləri 

 

N Elmi istiqamətlərin, problemlərin və mövzuların 

adı 

İcra müddəti Müəllimlərin adı 

Başlanğıc (il) Son (il) 

1. Ali pedaqoji məktəb tələbələrində dəyərlər 

sisteminin formalaşmasının psixoloji 

xüsusiyyətləri 

2017 2019 Psixol.ü.f.d. dos. N.T.Rzayeva 

 a)Dəyərlər sistemi probleminin öyrənilməsi və 

işlənmə səviyyəsi 

2017   

 b)Tələbələrin dəyərlər sisteminin formalaşmasının 

psixoloji əsasları 

2018   
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 c)Tələbələrin dəyərlər sistemində psixoloji 

biliklərin rolu 

2019   

2. Müasir dövrdə tənhalıq problemininsosial-

psixoloji  təhlili 

2017  Psixol.ü.f.d. dos. S.Q.Həsənli 

 a) Tənhalıq  sosial –psixoloji problem kimi 2017   

 b) Yeniyetmə və gənclərdə sosial tənhalığın 

səbəbləri 

2018   

 c)Tənhalıq və internet bağlılığı arasında əlaqənin 

psixo-sosial təhlili 

2019   

 

3. Psixologiyada suisid problemi 2017  Psixol.ü.f.d.b\m M.S.Əliyev 

 a)Psixologiyada suisid problemi 2017   

 b)Suisid problemi özünənəzarət kontekstində 

şəxsiyyət məsələsi kimi 

2018   

 c) Gənclərdə suisidal risk faktoru və onun 

profilaktikası 

2019   

 

 

4. Həyat tərzi və peşə fəaliyyətinin psixi sağlamlığa 

təsirinin psixoliji xüsusiyyətləri 

2017  Psixol.ü.f.d.b\m L.M.Qurbanova 

 a)Həyat tərzinin psixi sağlamlığa təsirinin psixoloji 

xüsusiyyətləri 

2017   

 b)Peşə fəaliyyətinin psixi sağlamlığa təsirinin 

psixoloji xüsusiyyətləri 

2018   

 c)Psixi sağlamlığın mühafizəsinə yönəlmiş 

psixoprafilaktikanın tədbirləri 

2019   

 

      

5. Psixoterapiya praktik psixologiyanın əsas 

sahələrindən biri kimi 

2017  Psixol.ü.f.d. b\m Ü.A.Əfəndiyeva 

 a)Psixoterapiyanın öyrənilməsində nəzəri- 

metadoloji yanaşmalar 

2017   

 b)Psixoterapiya və psixokonsulyasiya proses kimi 2018   

 c)Psixoterapevtik istiqamətlər 2019   
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6. Müəllimin rəhbərlik üslubu və müllim-şagird 

münasibətlərinə onun təsiri 

2016  Psixol.ü.f.d. S.H.Əlizadə 

 a)Müəllimin rəhbərlik üslubu psixoloji problem 

kimi 

2016   

 b)Müəllim-şagird münasibətlərinin 

formalaşmasında rəhbərlik üslubunun rolunun 

öyrənilməsi 

       2017   

 

 c)Müəllim-şagird münasibətlərinin 

formalaşmasının  psixoloji  xüsusiyyətləri 

2017   

7. Müasir şəraitində müəllim-tələbə 

münasibətlərinin psixoloji xüsusiyyətləri 

2017  Baş müəllim Ç.Q.Verdiyeva 

 a) Problemin öyrənilməsinin əsas istiqamətləri 2018   

 b) Müəllim-tələbə münasibətlərinin psixoloji 

əsasları 

2019   

 c)Təlim prosesində müəllim-tələbə 

münasibətlərinin psixoloji məsələləri 

2017    

8. Kiçik məktəblilərin qabiliyyətlərinin inkişaf 

etdirilməsi yolları  

2017  Baş müəllim G.Ə.Əfəndiyava 

 a) 6-7 yaşlı uşaqların qabiliyyətlələrinin inkişaf 

etdirilməsi yolları 

2017   

 b) Məktəb yaşlı uşaqlarda qabiliyyətlərinin inkişaf 

etdirilməsi yolları 

2018   

 

 c) 9 yaşlı uşaqların inkişaf etdirilməsi yolları 2019   

9.          Психологические особенности  

формирования личности 

2017  Baş müəllim G.A.Məmmədova 

 а)Соотношение понятий «человек,», 

«личность», «индивидуальностъ» 

2017   

 в современной психологии»(2018 год) 2018   

 Общественная сущьность в современной 

психологии” 

2019   
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 c)Пути формирования личности»    

10. Особенности психического развития детей 

дошкольного возроста в эпоху глобализации и 

основные направления работы психолога с 

детьми дошкольного возраста 

2017  Baş müəllim S.R Ələkbərava 

 a)Развивающая работа с детьми 

преддошкольного возроста(2-3) 

2017   

 b)Развиваюшая работа с детьми младшего и 

среднего дошкольного возраста (3-5)  

2018   

 с)Развивающая  работа с детьми старшего 

дошкольного возраста 

2019   

11. Yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlarda olan deviant 

davranış və onun psixoloji xüsusiyyətləri 

2017  Müəllim R.N.Qasımova 

 a)Yetkinlik yaşına çatmayan uşaqların psixoloji 

xüsusiyyətləri 

2017   

 b)Deviant davranışın psixoloji xüsusiyyətləri 2018   

 c)Deviant davranışı yaradan səbəblər və onların 

aradan qaldırılması yolları 

2019   

12. Yeniyetməlik yaş dövrünün psixologiyası 2017  Müəllim K.A.Məmmədova 

 a)Yeniyetmə yaşının ümumi 

xarakteristikası,yeniyetmə yaşında şəxsiyyətin 

formalaşması 

2017   

 b)yeniyetmələrdə yaşlılıq hissi və meylinin 

formalaşması 

2018   

 c)yeniyetmələrin təlim fəaliyyəti və onlarda idrak 

proseslərinin inkişafı 

2019   

13. Ailədaxili konfliktlərin psixoloji məsələləri 2017  Müəllim G.A.Məmmədova 

 a)Ailədə ər və arvad konfliktinin sosial psixoloji  

xüsusiyyətləri 

2017   

 b)Peşə secimində valideyninin rolu  2018   

 c)Ailədaxili münasibətlərdə valideyn övlad 2019   
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ziddiyyətlərinin aradan qaldırılması yolları 

14. Kiçik məktəblilərin psixoloji xüsusiyyətləri və 

ona təsir edən amillər 

2017  Müəllim N.H.Muradova 

 a)Kiçik məktəblilərin inkişafında təlimin rolu 2017   

 b)Kiçik məktəbli şəxsiyyətinin formalaşmasında  

valideynlərin rolu 

2018   

 c)Kiçik məktəblilərin təlim çətinlikləri və onların 

aradan qaldırılması yolları 

2019   

 

 

Kafedranın  hazırda 4 nəfər dissertantı və 4 doktorantı var. 

1. Əliyeva Səxavət Nəsrəddin qızı - Psixologiya üzrə elmlər doktoru  proqramı üzrə dissertant - 61.07.01 (Ümumi 

psixologiya ixtisası üzrə). 

2.  Çələbiyev Nuralı Zərbalı oğlu - Psixologiya üzrə elmlər doktoru  proqramı üzrə dissertant - 61.07.01 (Ümumi psixologiya 

ixtisası üzrə). 

3.  Məmmədova Gülər Akif qızı - Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru  proqramı üzrə dissertant - 61.07.01 (Ümumi psixologiya 

ixtisası üzrə). 

4. Musayeva Zülfiyyə Fərman qızı -  Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant -    61.07.01 (Ümumi psixologiya ixtisası üzrə). 

5. Əzimova Törə Rasim qızı - Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant  - 61.04.01 (Pedaqoji  psixologiya ixtisası üzrə). 

6. Nəhmətova Ülviyyə Azad qızı - Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant  61.07.01 (Ümumi psixologiya ixtisası üzrə). 

7. Abdullayeva Təranə Qalib qızı - Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertant  61.07.01 (Ümumi psixologiya ixtisası üzrə). 

8. Əlizadə Aygün Yaşar qızı -  Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant  61.07.01 (Ümumi psixologiya ixtisası üzrə). 
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8.3. Kafedra əməkdaşlarının elmi məqalələri və çap işləri 

 

 

Ümumi psixologiya kafedrasının müdiri professor 

Əliyev Ramiz İbrahim oğlunun dərc olunmuş elmi məqalərinin  

SIYAHISI 

Əliyev Ramiz İbrahim oğlunun elmi və metodiki əsərlərinin siyahısı 

№ Elmi əsərlərin adı Əsərin 

xarakteri 

Nəşr yeri Həcmi Müştərək 

1 2 3 4 5 6 

1 Kiçik məktəb yaşı dövründə təlim fəaliyyəti və 

ictimai fəallıq 

Məqalə İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə 

jurnalı, 1986, №1 

s.61-64  

2 Оптимальные пути повышения работы по 

общественной активности младшем школьном 

возрасте  

Методичес-

кие 

рекоменд. 

Баку, Типография МП, 1986 27 с. Соавтор Т.Ф.Мамедовой 

3 Altıyaşlılarla təlimin psixoloji məsələlərinə dair Məqalə İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə 

jurnalı, 1986, № 6 

s.28-32  

4 Məktəblilərin peşəyönümü işinin bəzi psixoloji 

məsələləri 

Məqalə Əmək və politexnik təlim jurnalı, 1987, № 

2 

s.45-47  
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5 Altıyaşlıların təlim motivlərinin öyrənilməsinin 

bəzi məsələləri 

Məqalə İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə 

jurnalı, 1987, № 3  

s.27-30  

6 Şagirdlərin ictimai fəallıq tərbiyəsinə dair Məqalə Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987, № 6 s.44-48  

7 Məktəblilərin asudə vaxtının səmərəli təşkili                                                                          Metodik 

tövsiyə 

Bakı, XTN-nin nəşri, 1987 26 s. V.H.Ələkbərov, 

M.Ə.Müslümzadə 

8 Gənclərin peşəyönümü işinin bəzi məsələləri Metodilk 

tövsiyə 

Bakı, OTRM-nin nəşri, 1989 23 s. E.M.Axundova 

9 Uşaqların şəxsiyyətinin formalaşmasında oyunun 

rolu  

Məqalə İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə 

jurnalı, 1989, № 3 

s.45-49  

10 

 

Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında cinsi 

tərbiyənin rolu  

Məqalə Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989, № 9 s.48-52  

11 Psixoloji bütövlük: milli mənlik şüuru ilə 

şəxsiyyətin formalaşdırılması 

Məqalə Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1990, № 8 s.48-52  

12 Şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında 

peşəyönümünün rolu 

Metodik 

tövsiyə 

Bakı, XTN-nin nəşri, 1991 46 s.  

13 Milli xüsusiyyətlərin nəzərə alınması məktəbdə 

psixoloji xidmətin əsası kimi 

Tezis “Psixologiya elmi və məktəb praktikası” 

mövzusuna həsr edilmiş respublika elmi-

praktik konfransının tezisləri, Bakı, 1991 

s.43-44  

14 Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında milli 

xüsusiyyətlərin nəzərə alınması 

Monoqra 

fiya 

Bakı, Maarif, 1995 104 s.  
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15 Şəxsiyyət və onun formalaşmasında milli 

xüsusiyyətlərin nəzərə alınması    

Tezis “Ali pedaqoji məktəblərlə humanitar və 

ictimai elmlərin tədqiqi və tədris 

məsələləri” mövzusunda elmi konfransın 

materialları, Bakı, 1996 

s.161  

16 Təhsil sistemində milli xüsusiyyətləri nəzərə 

almağın vacibliyi 

Məqalə Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1996, № 5-6 s.6-10  

17 Təhsilin sosial-psixoloji vəziyyəti  Məqalə Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1997, № 3 s.74-79  

18 Müəllimin fərdi-psixoloji xüsusiyyətləri və şagird 

şəxsiyyətinin formalaşmasına onun təsiri 

Tezis “Ümumtəhsil məktəblərində təlim-tərbiyə 

prosesinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” 

mövzusunda Respublika ali məktəblərarası 

elmi-praktik konfransın tezisləri. Bakı, 

1997 

s.96-97  

19 Oyun fəaliyyətinin psixoloji xüsusiyyətləri və 

şəxsiyyətin formalaşmasına onun təsiri 

Tezis “Təhsil islahatı və məktəbin aktual 

problemləri” mövzusunda ali məktəb-

lərarası elmi və tədris-metodik konfransın 

materialları, 2001  

s.50-51  

20 Azərbaycanda psixologiya elmi: problemlər, 

perspektivlər  

Tezis “XXI əsr: məktəb və psixologiya” elmi-

praktik konfrans, Bakı, 2000 

s.3-4  

21 Şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılmasının sosial-

psixoloji məsələləri 

Tezis Azərbaycan ETPEİ-də 1999-cu ildə 

aparılmış tədqiqatların yekunlarına həsr 

olunmuş elmi konfransın tezisləri. Bakı, 

2000 

s.69-70  

22 Milli xarakter və şəxsiyyətin formalaşmasına onun 

təsiri  

Məqalə Təhsil, mədəniyyət, incəsənət jurnalı, 

2001, № 1 

s.82-85  
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23 Şəxsiyyət və onun formalaşmasının etno-psixoloji 

əsasları  

Monoqra 

fiya 

Bakı: Araz, 2000 196 s.  

24 Təhsil problemləri və psixologiya elminin qarşılıqlı 

əlaqəsi 

Məqalə Sənətkar jurnalı, 2001, № 5 s.38-40  

25 Sociological Traditions and Outstanding 

Representatives of Social Thought in Azerbaycan 

before 20-th sentury 

Məqalə Sociological abstracts, jule, 1998 p.12-13  

26 Pedaqoji fəaliyyət zamanı qarşılıqlı təsir və 

münasibətlərin psixoloji xüsusiyyətləri 

Məqalə BAPQS-in Elmi Xəbərləri, “BAPQS-nin 

professor-müəllim heyətinin 2000-2001-ci 

tədris ili üçün elmi-tədqiqat işlərinin ye-

kunlarına həsr olunmuş konfransın mate-

rialları”, I buraxılış, Bakı, 2001 

s.11-14  

27 Azərbaycanda təhsilin sosial-psixoloji problemləri 

və ona təsir edən amillər 

Məqalə Təhsil, mədəniyyət, incəsənət jurnalı, 

2001, № 3 

s.3-5 A.O.Mehrabov 

28 Şəxsiyyətin formalaşmasında müəllimin fərdi-

psixoloji xüsusiyyətlərinin və peşə fəaliyyətinin 

rolu 

Məqalə İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə 

jurnalı, 2001, № 4 

s.33-36  

29 Psixologiya proqramı. Bakalavr pilləsi üçün Proqram Bakı: Adiloğlu, 2001 243 s. M.Ə.Həmzəyev, 

Ə.Ə.Əlizadə və b. 

30 Vətəndaş-pedaqoq-alim Məqalə Pedaqoji aləm jurnalı, 2002, № 6 s.20-21  

31 Zəka və mənəviyyat qovuşanda  Məqalə ADPU, 2002 s.104-105  
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32 Məktəbə psixoloji xidmət Məqalə Azərbaycan Respublikası təhsil işçilərinin 

2000-ci il ənənəvi avqust konfranslarının 

bölmə iclasları üçün tövsiyələr, Bakı, 2002 

s.83-86 L.Ş.Əmrahlı 

33 Şəxsiyyətin milli zəmində formalaşmasında 

valideynlərin rolu 

Məqalə Azərbaycan TPİ, Elmi əsərlər, Bakı, 

Qamma servis, 2003 

s.157-163  

34 Məktəbə psixoloji xidmət Məqalə Az.Res.Təh.işçilərinin avqust konfransı, 

Bakı, 2003 

s.101-103  

35 İctimai mühit və şəxsiyyətin formalaşmasına onun 

təsiri 

Məqalə Sənətkar jurnalı, 2003, № 3  s.14-15  

36 Müəllimin pedaqoji ustalığı və ona verilən psixoloji 

tələblər 

Məqalə BAPQS-nin Elmi Xəbərləri, Bakı, 2003 s.7-10  

37 Psixologiya Dərs vəsaiti Bakı: Qamma servis, 2003 176 s.  

38 Demokratik cəmiyyətdə rəqabətəqabil şəx-

siyyətlərin formalaşdırılması 

Məqalə Təhsil, mədəniyyət, incəsənət jurnalı, 

2003, № 3 

s.3-8 A.O.Mehrabov 

39 Şəxsiyyətin filogenezdə inkişafı və milli tərbiyə Məqalə Təhsil, mədəniyyət, incəsənət jurnalı, 

2003, № 4 

s.25-27  

40 Kiçikyaşlı məktəblilərdə cinsi fərqlər Məqalə İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə 

jurnalı, 1983, № 2 

s.42-47  

41 Kiçikyaşlı məktəblilərdə ictimai fəallıq və onun 

cins-yaş xüsusiyyətləri 

Məqalə İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə 

jurnalı, 1984, № 4 

s.44-47  

42 Kiçikyaşlı məktəblilərdə ictimai fəallığın motivləri Məqalə ADPU-nun aspiranturasının 50 illiyinə 

həsr edilmiş aspirant və dissertantların 

s.117  
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və onların meyarları elmi konfransının materialları, Bakı, 1983 

43 К вопросу о поло-возрастных особенностях 

общественной активности в млад. школьном 

возрасте 

Məqalə IX Закавказская конференция 

психологов, Баку, 1983 

s.136-137  

44 Kiçikyaşlı məktəblilərin ictimai fəallıq tərbiyəsi Məqalə Bakı, Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyinin 

mətbəəsi, 1984 

21 s.  

45 Məktəbə psixoloji xidmətin aktual məsələləri Metodik 

vəsait 

Bakı: Nurlan, 2004 80 s.  

46 Pedaqoji fəaliyyət və müəllim şəxsiyyətinin bəzi 

psixoloji məsələləri 

Məqalə Təhsil, mədəniyyət, incəsənət jurnalı, 

2004, № 1 (17) 

s.3-6 A.O.Mehrabov 

47 Şəxsiyyətin formalaşmasının etnopsixoloji 

məsələləri  

Məqalə ARTPİ-nin Elmi Əsərləri, Bakı, Qamma 

servis, 2004 

s.200-203  

48 Keçid dövründə təhsilin bəzi sosial-psixoloji 

problemləri 

Məqalə “Təhsilin aktual psixoloji problemləri” 

mövzusunda elmi-praktik konfransın 

mater., Bakı, Nurlan, 2005  

s.3-8 A.O.Mehrabov 

49 Məktəbə psixoloji xidmət Tövsiyə Az.Res.Təh. işçilərinin 2004-cü il ənənəvi 

avqust konfransının materialları, Bakı, 

2004 

s.97-100 Ə.Ə.Əlizadə 

50  Təhsil sistemində şagird şəxsiyyətinin for-

malaşmasında milli xüsusiyyətlərin nəzərə alınması 

Məqalə ADPU-nun Xəbərləri, 2005, № 2 s.25-29  

51 Şəxsiyyətyönümlü təhsil və onun psixoloji əsasları  Məqalə İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə 

jurnalı, 2005, № 2 

s.88-92  
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52 Azərbaycan ədəbiyyatı və Şərq fəlsəfi fikrindən 

istifadə şəxsiyyətin formalaşmasının əsası kimi 

Məqalə Azərbaycan Dillər Universitetinin elmi 

xəbərləri, 2005, № 3 

s.161-164  

53 Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında qarşılıqlı 

münasibətlərin rolu 

Məqalə Mütərcim, TM, Nəşriyyat Poliqrafiya 

mərkəzi, 2005, № 2 

s.5  

54 Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasının sosial-

psixoloji əsasları  

Məqalə Psixologiya jurnalı, 2005, № 2 s.72-77  

55 Təhsilin humanistləşdirilməsinin sosial-psixoloji 

əsasları  

Məqalə ADPU-nun xəbərləri, Bakı, 2005, № 3 s.228-233  

56 Uşağın məktəbə hazırlığının sosial-psixoloji 

əsasları 

Məqalə İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə 

jurnalı, 2005, № 3 

s.20-23  

57 Peşə fəaliyyəti və şəxsiyyətin formalaşmasına onun 

təsiri                                                                                     

Məqalə Azərbaycan Dillər Universitetinin elmi 

xəbərləri, 2005, № 4 

s.201-204  

58 Tərbiyə və inkişaf şəxsiyyətin formalaşmasının  

əsası kimi 

Məqalə ARTPİ-nin Elmi Əsərləri, 2005, № 1 s.214-218  

59 Psixologiya tarixi Dərs vəsaiti Bakı: Nurlan, 2006 384 s.  

60 Nəticəyönümlü ümumi təhsilə keçidin pedaqoji-

psixoloji əsasları 

Məqalə Azərbaycan müəllimi qəzeti, 24 fevral, 

2006 

0,3 ç.v  

61 Qloballaşma, millilik və təhsil siyasəti Məqalə Təhsil, mədəniyyət, incəsənət jurnalı, 

2006, № 3-4 

s.3-9 A.O.Mehrabov 

62 Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasının sosial-

psixoloji əsasları 

Məqalə İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə 

jurnalı, 2006, № 3 

s.73-78  
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63 Tərbiyənin etnopsixoloji əsasları Tezis “Tərbiyənin nəzəri və praktik problemləri” 

mövzusunda Respublika konfransının 

materialları, 23-24 fevral, 2006 

s.46-48  

64 Psixologiyanın təhsillə qarşılıqlı əlaqəsi və inkişafı Məqalə ARTPİ-nin Elmi Əsərləri, Bakı, TTM, 

2006, № 1 

s.239-245  

65 Hafizə və təlim prosesinin səmərəliliyinin 

yüksəldilməsində onun rolu 

Məqalə ADPU-nun xəbərləri, 2006, № 3 s.251-261 A.O.Mehrabov 

66 Psixologiya və yaş fiziologiyası şöbəsi Məqalə Təhsil Problemləri İnstitutu-75. Bakı, 

TTM, 2006 

s.66-79  

67 Tərbiyə psixologiyası Monoqrafiya Bakı: Nurlan, 2006 200 s.  

68 Azərbaycanda psixologiya elminin inkişaf 

tarixindən  

Monoqrafiya Bakı: Nərgiz, 2006 216 s. M.Q.Mustafayev 

 

69  Qloballaşma, millilik və təhsil siyasəti Məqalə Təhsil Problemləri qəzeti, № 29-30, 21-31 

may, 2006 

s.2 A.O.Mehrabov 

70 Pedaqogika tarixi və ya tarixin pedaqogikası Məqalə Təhsil Problemləri qəzeti, № 15-16, 11-12 

mart, 2007 

s.2-3  

71 Uşaq oyunu və ya tərbiyə olunan, yoxsa tərbiyə 

edən dəyişməlidir? 

Məqalə ARTPİ-nin Elmi Əsərləri. 2007, № 1 s.198-205  

72 Keçid dövrünün sosial-psixoloji problemləri  Məqalə Təhsil Problemləri qəzeti, № 31-32, 1-10 

iyun, 2007 

s.1-2  
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73 Azərbaycan təhsilinin inkişafı: reallıqlar, 

perspektivlər, vəzifələr  

Məqalə Təhsil Problemləri qəzeti, №43-44, 1-10 

avqust, 2007 

  

74 Təhsilə psixoloji xidmətin sosial-psixoloji 

problemləri     

Məqalə Təhsil Problemləri qəzeti, № 47-48, 21-31 

avqust, 2007 

s.6-7  

75 Təhsilə psixoloji xidmətin sosial-psixoloji 

problemləri     

Məqalə İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə 

jurnalı, 2007, № 3 

s.67-71  

76 İnsanın ekstremal şəraitə adaptasiyasının sosial-

psixoloji əsasları  

Məqalə “Təhsilin aktual problemləri”, Bakı: 

Mütərcim, 2007, ARTPİ-nin 2007-ci il 

konfransı 

s.65-70  

77 Psixologiya  Dərslik Bakı: Nurlan, 2007 700 s. S.Seyidov,M.Həmzəyev və 

b. 

78 Ailə, tərbiyə, mühit, psixi inkişaf və şəxsiyyət Məqalə ARTPİ-nin Elmi Əsərləri, Bakı, Mütərcim, 

2007, № 2-3 

s.93-98 A.Babayeva 

79 “Psixologiya” mızın korifeyləri Məqalə Təhsil Problemləri qəzeti. № 65-66, 21-30 

noyabr, 2007 

  

80 Qloballaşma və onun sosial-psixoloji təhlili  Məqalə ARTPİ-nin Elmi Əsərləri, Bakı: Mütərcim, 

2007, № 4 

s.227-231 A.Babayeva 

81 Etnopsixologiya: qloballaşma və millilik Monoqrafiya Bakı: Nurlan, 2007 180 s.  

82 Təhsilə psixoloji xidmətin sosial-psixoloji 

problemləri 

Məqalə Təhsil Problemləri qəzeti, № 31, 1-10 

avqust, 2007  

  

83 Psixologiya Dərs vəsaiti Bakı: Nurlan, 2008 352 s.  
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84 Psixoloji mühit və tərbiyə Məqalə ARTPİ-nin Elmi Əsərləri. Bakı, 2008, № 3 s.223-227 Gültac Əliyeva 

85 Boloniya prosesi və Azərbaycan Məqalə Respublika qəzeti, 11dekabr, 2008   

86 Mir Cəlalın əsərlərində milli psixologiya Məqalə Təhsil Problemləri qəzeti. 11-20 may, 

2008 

  

87 Oğlan və qızların cinsi tərbiyəsi və ya tərbiyədə 

cinsi fərqlərin nəzərə alınması 

Məqalə Pedaqoji Universitetin xəbərləri, 2008, № 

5 

s.373-382 Gültac Əliyeva 

Dürdanə Əhədova 

88 Cəmiyyət, şəxsiyyət və təhsil: müasir yanaşma Məqalə Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2008, № 5 s.37-46 L.Ş.Əmrahlı 

89 Psixodiaqnostika və məktəb psixoloqunun 

fəaliyyətində onun rolu 

Məqalə ARTPİ-nin Elmi Əsərləri. Bakı, 2008, № 4 s.318-322 Gültac Əliyeva 

90 Azərbaycan psixologiyasının korifeyi – Əbdül 

Əlizadə 

Monoqrafiya Bakı: MBM, 2009 124 s. L.Ş. Əmrahlı 

91 Qloballaşma prosesində şagird şəxsiyyətinin 

formalaşmasının psixoloji xüsusiyyətləri  

Tezis Təhsil Problemləri İnstitutunun elmi 

konfransının materialları (2008). Bakı, 

Mütərcim, 2009 

s.167-170  

92 Mentalitet Monoqrafiya Bakı: Nurlan, 2009  229 s.  

93 Qocalığın psixologiyası  Məqalə ARTPİ-nin Elmi Əsərləri, Bakı,  2009, № 

34 

s.336-341  

94 Ruhun saflığı, ağlın gücü və iradi səy birləşəndə Məqalə ARTPİ-nin Elmi Əsərləri, Bakı, 2010, № 1 s.234-237  

95 70 illik mənalı ömür yolu Məqalə Məktəbəqədər və ibtidai təhsil jurnalı, s.120  
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2010, № 1 

96 Şərəfli ömür yolu Məqalə Təhsil Problemləri qəzeti, 11-20 yanvar 

2010 

 Həmidulla Aslanov, 

Nazim Abbasov 

97 Qloballaşma və inteqrasiya şəraitində şəx-

siyyətyönümlü təhsilin sosial-psixoloji məsələləri 

Məqalə Pedaqogika və psixologiyanın müasir 

problemləri, interaktiv təlim metodları və 

onların tətbiqi. Beynəlxalq konfrans. 

Gəncə, 2010 

s.155-161  

98 Müasir təhsilin konseptual problemlərinə dair 

dəyərli vəsait 

Məqalə Azərbaycan müəllimi qəzeti, 20 avqust 

2010 

  

99 Müasir dövrün sosial-psixoloji problemləri və 

tələbə gənclərin dünyagörüşünə onun təsiri 

Məqalə “Azərbaycan təhsili yeni inkişaf 

mərhələsində” mövzusunda respublika 

elmi-praktik konfransının materialları, 

Bakı, 2010 

s.337-341  

100 Şəxsiyyət psixologiyası Monoqrafiya Bakı, ADPU-nun nəşriyyatı, 2010 143 s. Gültac Əliyeva 

101 Kollektivdə psixoloji iqlim şəraitinin forma-

laşdırılmasında idarəetmənin rolu   

Məqalə ARTPİ-nin Elmi Əsərləri, Bakı, №4,  2010 s.219-273 Gültac Əliyeva, 

Cavid Əliyev 

102 Psixologiya və yaş fiziologiyası şöbəsi 80 ildə Məqalə Təhsil Problemləri qəzeti, 01-07 mart, 

2011  

  

103 Kiçikyaşlı məktəblilərin psixoloji xüsusiyyətləri və 

onlarla psixoloji xidmətin təşkili  

Məqalə Məktəbəqədər və ibtidai təhsil jurnalı, 

2011, № 1 

s.73-78  
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104 Pedaqogika elminin ləğv olunmasının sosial – 

psixoloji təhlili 

Məqalə Təhsil problemi qəzeti, 16-23 aprel 2011    

105 Səyyah ömrü yaşayan alim Məqalə Media və təhsil innovasiyaları, jurnalı, 

2011,  N-1,  

s.2-9  

106 Şəxsiyyət psixologiyasına dair müxtəlif 

nəzəriyyələr 

Tezis  Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinin 

pedaqoji – psixoloji problemləri 

mövzusunda beynəlxalq 

konfransınmaterialları. Naxçıvan 2011,  

s. 178-179  

107 Pedaqogika elminin ləğv olunmasının sosial – 

psixoloji təhlili 

Məqalə Məktəbəqədər və ibtidai təhsil. 2011 N-2,  s. 74-82  

108 Praktik psixologiya məsələləri Monoqrafiya  Bakı, Elm və təhsil, 2011,  s. 192  

109 Müasir təhsilin psixoloji problemləri Monoqrafiya  Bakı, Mütərcim, 2012 s. 24-79  

110 Yeniləşmə şəraitində şəxsiyyətin formalaşmasına 

təsir edən sosial – psixoloji amillər  

Tezis  Ümimi orta təhsilin müasir problemləri 

mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın 

materialları, Mütərcim, 2012,  

s. 290 Gültac Əliyeva 

111 İstedadlı alim, müdrik-ziyalı Məqalə  Pedaqoji Universitet xəbərləri. N-3, 2012 s. 387-390 Vilayət Əliyev 

112 Təhsilə psixoloji xidmətin sosial-psixoloji 

problemləri 

Məqalə  Məltəbəqədər və ibtidai təhsil. N-1, 2013 s. 57-63  

113 Görkəmli Azərbaycan psixoloqu professor  Əbdül 

Əlizadənin yaradıcılıq yolu 

Məqalə  Azərbaycan məktəbi, 2013, N-1 s. 99-105 Yeganə Əsgərova  

114 A.S.Makarenkonun pedaqoji fəaliyyəti və Məqalə  Təhsil Problemləri qəzeti, mart 2013 s. 24-31  
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yaradıcılığında psixoloji ideyaları 

115 Azərbaycanda psixologiya elminin inkişafında 

Heydər Əliyev rolu  

Məqalə  Təhsil Problemləri qəzeti,  aprel 2013 s. 24-30  

116 Boloniya prosesi və Azərbaycan Məqalə  Respublika qəzeti, 11 dekabr, 2008   

117 A.S.Makarenkonun pedaqoji fəaliyyəti və 

yaradıcılığında psixoloji ideyaları 

Məqalə  Novator pedaqoq (A.S.Makarenko-125), 

Bakı, ADPU, 2013 

s. 37-46  

118 Insan və insanlıq haqqında düşüncələr Məqalə  Gənclərin sosiallaşmasında fəaliyət və 

şəxsiyyətlərarası münasıbətlərin rolu. Bakı 

Elm və təhsil, 2013 

s. 3-23  

119 Şəxsiyyət haqqında nəzəriyyələr və yeni insan 

tərbiyəsi 

Məqalə  Təhsil problemləri qəzeti, iyul  2013 s. 01-07  

120 Azərbaycanda psixologiya elminin inkişafında 

Heydər Əliyevin rolu 

Məqalə ARTPİ-nin Elmi əsərləri, 2013, N-3 s. 115-118  

121 Müəllimin özünüfəallaşdırmasının psixoloji 

xüsusiyyətləri 

Tezis  Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsindən 

pedaqoji-psixoloji problemləri. Beynəlxalq 

elmi konfransın materialları, Bakı, 

Mütərcim, 2013 

s. 84-85  

122 Azərbaycanda psixologiya elminin inkişafında 

professor Bəxtiyar Əliyevin rolu 

Məqalə Azərbaycan Müəllim qəzeti, 28 mart, 

2014-cü il 

s. 347-351  

123 Müəllim əməyi və onun qiymətləndirilmə meyarları Məqalə Pedaqoji Universitetin xəbərləri. 2014, N - 

1 

s. 6-72  
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124 Qloballaşma bə sosial fəaliyyət onun təsiri Monoqrafiya  Müasir təhsilin ______sosial-psixoloji 

problemləri. Bakı, Mütərcim, 2014 

  

125 Təhsilə psixoloji xidmətin aktual psixoloji 

problemləri 

Məqalə Təhsilin aktual psixoloji – pedaqoji 

problemləri. Bakı, ADPU-2014 

s. 15-23  

126 “Pedaqogika tarixi” və ya “tarixin pedaqogikası 

kitabına Ön söz” 

Məqalə “Pedaqogika tarixi” və ya “tarixin 

pedaqogikası” Bakı,  Elm və həyat, 2014  

s. 3-32 İ.İsayev 

127 “Pedaqogika tarixi” və ya “tarixin pedaqogikası” Tərtibçi “Pedaqogika tarixi” və ya “tarixin 

pedaqogikası” Bakı,  Elm və həyat, 2014  

s. 256  

128 Müəllimin fərdi-psixoloji xüsusiyyətləri və şagird 

şəxsiyyətinin formalaşmasına onun təsiri 

Məqalə  Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və 

müasir təhsil konsepsiyaları. Bakı, 

Mütərcim, 2014 

s. 172-173  

129 Tərbiyəyə təsir edən sosial-psixoloji amillər Məqalə   Məktəbəqədər və ibtidai təhsil, 2014, N-4 s. 61-65 G.Əliyeva 

130 Magistr təhsil səviyyəsi üçün “Psixologiya tarixi və 

metodologiyası” fənni üzrə təhsil-proqramı-

060209-“Ümumi psixologiya” 

Proqram  ADPU-nun nəşri, Bakı 2014 s. 16  

131 Müasir dövrdə şəxsiyyət və onun 

formalaşdırılmasının sosial-psixoloji məsələləri 

Məqalə “Təhsil problemləri” qəzeti, 2015, N-13, 

14, 15, 16 

-  

132 Mühit. İdeologiya. Şəxsiyyət  Monoqrafiya Bakı, ADPU, 2015 s. 79 G.Əliyeva 

133 Magistr təhsil səviyyəsi üçün “Şəxsiyyət, 

psixologiyası”  fənni üzrə təhsil proqramı  

Proqram  Bakı, ADPU 2015 s. 13  

134 Magistr təhsil səviyyəsi üçün “Eksperimental Proqram Bakı, ADPU 2015 s. 8  
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psixologiya”  fənni üzrə təhsil proqramı  

135 Ə.Əlizadə fenomeni  Məqalə  Ə.Əlizadənin qadın psixologiyası kitabı. 

Bakı, Təhsil, 2015 

s.5-14 L.Əmrahlı 

136 Şəxsiyyət və onun formalaşmasının sosila-psixoloji 

məsələləri 

Məqalə  Azərbaycan məktəbi, 2015, N- 2 s. 36-41  

137 Müasir dövrdə psixologiya elminin inkişaf  

istiqamətləri 

Məqalə  Azərbaycanda təhsil quruculuğunun 

prioritetləri: müasir yanaşmalar. 

Beynəlxalq konfrans. Bakı; mütərcim, 

2015 

s. 255-257 

 

 

138 Femnizm Tezis  Xüsusi qayğıyaehtiyacı olan uşaqların 

cəmiyyətə inteqrasiyası və sosial 

adaptasiyası-Respublika konfransı. Bakı: 

ADPU-2015 

s. 370-374 Mikayıl Əliyev 

139 Gender sertifikasiyası və bərabərsizliyi Tezis  Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların 

cəmiyyətə inteqrasiyası və sosial 

adaptasiyası-Respublika konfransı. Bakı: 

ADPU-2015 

s. 374-377 Mikayıl Əliyev 

140 Azərbaycan psixologiya elminin korifeyi Məqalə Məktəbəqədər və ibtidai təhsil. 2015, N-2  s. 68-71 L.Əmrahlı 

141 Azərbaycanlıların psixoloji xüsusiyyətləri və 

başlıca keyfiyyətləri 

Məqalə Təhsil Problemləri qəzeti,  16-23 iyun 

2015 

- - 

142 Azərbaycanlıların psixoloji xüsusiyyətləri və 

başlıca keyfiyyətləri 

Məqalə Təhsil Problemləri qəzeti, 8-15. 16-23, 24-

31, avqust, 2015 
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143 İdeoloji sistem və elmi fəaliyyət Tezis  Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji 

texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesinə 

tətbiqi. Elmi-praktik konfrans. Naxçıvan 

“Məktəb” nəşriyyatı, 2015 

s. 89-94  

144 Linqvistika və psixologiyanın qovşağında yaranan 

yeni elmi istiqaməti 

Məqalə M.S.Əskərov. Linqvopsixoloji vəhdət 

nəzəriyyəsi. Bakı, Elm və təhsil, 2015 

s. 159-160  

145 Müəllimin pedaqoji ünsiyyət üslubu və təlim 

prosesinə onun təsiri 

 Azərbaycan təhsilində strateji hədəflər və 

pedaqoji elmlərin qarçısında duran 

vəzifələr. Elmi-praktik konfrans. Bakı-

2015 

s.-159-160  

146 Ziyalılığın örnəyi Məqalə Mədəniyyət dünyası, 2015, N-30 s. 6-13 L.Əmrahlı 

147 Müasir dövrdə şəxsiyyətin formalaşmasına təsir 

edən sosial-psixoloji amillər. 

Məqalə  “Naxçıvan” Universitetinin Elmi əsərləri, 

2015, N-1 

s. 259-267  

148 Milli Şüurun formalaşmasında Heydər Əliyevin 

rolu 

Məqalə “Pedaqogiks və psixologiyanın müsir 

problemləri” mövzusunda elm – praktik. 

Konfrans, Bakı, ADPU-2016   

s.12-18  

149 Əbdül Əlizadə fenomeni Məqalə Qadın psixologiyası, Bakı, Təhsil, 2015   

150 60 il elm və təhsil xidmətində  Məqalə  Azərbaycan müəllimi qəzeti. 5 mart, 2016-

cı il 

- L.Əmrahlı 

151 Pedaqoji fəaliyyətin funksiyası və müəllimin 

pedaqoji ustalığı 

Məqalə Məktəbəqədər və ibtidai təhsil jurnalı, 

2016, N-1 

s. 61-65  
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152 Fobiya: növləri, yaranma səbəbləri və aradan 

qaldırılması yolları  

Tezis Insan qloballaşma epoxasında dünən və bu 

gün mövzusunda elmi konfransın 

materialları, Bakı, ADPU, 2016  

s. 5-7  

153 Pedaqoji ünsiyyət və müəllimin 

özünüfəallaşdırması təhsilin 

humanistləşdirilməsinin mühüm vasitəsi kimi 

Məqalə Ümumtəhsil məktəblərində psixoloji 

xidmətin aktual problemləri, Bakı, 

MACAD, 2016  

s. 11-69  

154 Mənlik şüurunun psixoloji xüsusiyyətləri Məqalə Məktəbəqədər və ibtidai təhsil jurnalı, 

2016,№3 

  

155 Qloballaşma şəraitində müəllim-tələbə 

münasibətlərinin psixoloji xüsusiyyətləri 

Tezis  Azərbaycanda təhsil siyasətinin 

prioritetləri: müasir yanaşmalar. 

Beynəlxalq elmi konfrans materialları, 

Naxçıvan, 2016 

s.50-53  

156 Müəllim hazırlığının aktual pedaqoji – psixoloji 

problemləri 

Məqalə Tarix, insan və cəmiyyət jurnalı №2, 2016 

Müəllim hazırlığının aktual pedaqoji – 

psixoloji problemləri 

s.113-114  

157 Təhsildə sosial-psixoloji xidmət Metodik 

göstəriş 

Məktəbəqədər təlim-tərbiyə, təhsildə 

sisial-psixoloji xidmət, korreksiyaedici 

təlim ixtisasları üzrə pedaqoji təcrübəyə 

dair metodik göstəriş, Bakı: ADPU, 2016 

s. 50-73 Ü.Əfəndiyeva 

158 Tərbiyədə humanizm və onun sosial-psixoloji 

əsasları 

Məqalə Azərbaycan məktəbi, 2017, N-5 s. 49-58  



 

 

  

50 

 

159 Qloballaşma şəraitində qarşılıqlı münasibətlərin 

psixoloji xüsusiyyətləri 

Məqalə Məktəbəqədər və ibtidai təhsil jurnalı, 

2017,N-1 

S. 64-66  

160 Əbdül Əlizadə fenomeni Məqalə Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2016, № 3. s. 94-98 L. Əmrahlı 

161 Professor F.A.Rüstəmovun həyatı və elmi-pedaqoji 

fəaliyyəti haqqında qısa oşerk 

Məqalə Azərbaycan elm və mədəniyyət xadimləri. 

Bakı, Elm və təhsil, 2016 

s.64-83  

162 Ləyaqətli insan, istedadlı alim-Əbdul Əlizadə Məqalə ADPU-nun nəşri, Respublika Elmi-praktik 

konfrans materiallarl. Bakı 2017 

     s.3-11  

163 Sosial – psixoloji xidmətin müasir problemləri Proqram TN, 27.04.2018 – ci il tarixli F-299 saylı 

əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

s. 1-12 L.Qurbanova 
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Əfəndiyeva Ülviyyə Akif qızının  dərc olunmuş elmi məqalələrinin   

 

SIYAHISI 

 

 

№ Məqalənin adı Nəşriyyat, jurnal və s.adı İşin həcmi 

 1 

 

Uşağın məktəbə psixoloji hazırlığında valideynlərin rolu  Təhsil, mədəniyyət, incəsənət jurnalı.Bakı,Azərbaycan 

respublikası Təhsil Cəmiyyəti, 2002, №2. 

с.33-35 

 2 Uşağın məktəbə psixoloji hazırlığında yasşıdları ilə qarşılıqlı 

münasibətlərinin rolu  

İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə jurnalı, Bakı, 

ARTPİ, 2003, №2. 

с.31-34 

 3 Uşağın ailədə ünsiyyəti və qarşılıqlı münasibəti    Təhsil, mədəniyyət, incəsənət jurnalı.Bakı,Azərbaycan 

respublikası Təhsil Cəmiyyəti, 2002, №2.2003, №1. 

  с.62-65 

 4 Ailədə uşaqların temperament xüsusiyyətlərinin nəzrə alınması Dil və ədəbiyyat jurnalı, Bakı, BDU, 2004, № 4 (42). с. 108-111 

 5 Uşağın yaşıdlar qrupunda populyar və qeyri-populyar olmasını təmin 

edən keyfiyyətlər 

Psixologiya jurnalı, Bakı, BDU, 2004, № 3-4.  

 

с. 121-125 

 6 Məktəbəqədər yaşlı uşaqların həmyaşıdları ilə ünsiyyət tələbatının 

yaranması və inkişafı  

Elmi əsərlər, Bakı, ARTPİ, 2004, № 1 

 

с. 217-219 

 

7 Ailədə məktəbəqədər yaşlı uşaqların temperament xüsusiyyətlərinin 

nəzərə alınması 

İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə jurnalı, Bakı, 

ARTPİ,2005, № 4. 

с.35-39 

8  Məktəbəqədər yaşlı uşaqların kiçik qrupunun xüsusiyyətləri   Dil və ədəbiyyat jurnalı, Bakı, BDU, 2005, № 1 (43). с. 120-123 
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9 Uşağın məktəbə psixoloji hazırlığı probleminin tədqiqi məsələləri  Psixologiya jurnalı, Bakı, BDU, 2005, № 2.  

 

с. 88-99 

  

10 Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində psixoloji xidmətin zəruriliyi ARTPİ-nin "Təhsilin aktual psixoloji problemləri" 

mövzusunda elmi-praktik konfransının materialları: 

Bakı, ARTPİ, 2005. 

с. 96-99 

11 

 

 

 Məktəbəqədər yaşlı uşaqların yaşıdları ilə qarşılıqlı münasibətləri 

probleminin tədqiqi  

Elmi əsərlər, Bakı, ARTPİ, 2005, № 1. с. 239-244 

 
12 

 

Təhsil sistemində psixoloji mədəniyyət İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə jurnalı, Bakı, 

ARTPİ, 2006, №2. 

с. 63-67 

13 Təhsil sistemində sosial-psixoloji maarifləndirmənin əsas 

istiqamətləri  

Elmi əsərlər, Bakı, ARTPİ, 2006, № 1. с. 254-258 

14 Müasir dövrdə şəxsiyyətin formalaşmasının psixoloji əsasları    Elmi əsərlər, Bakı, ARTPİ, 2007, № 1. с. 205-209 

16  Müasir dövrdə müəllim əməyinin psixoloji xüsusiyyətləri Elmi əsərlər, Bakı, ARTPİ, 2007, № 4.  с. 241-245 

17 Ünsiyyət və qarşılıqlı münasibətlər uşağın psixi inkişafının əsası kimi Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. 

Ali məktəblərarası elmi məqaələr məmuəsi, Bakı, BSU, 

2007, №2. 

с. 181-186 

18 Psixoloji mədəniyyət rəqabətəqabil şəxsiyyətin formalaşmasında əsas 

amil kimi 

Təhsilin aktual  problemləri. ARTPİ-də aparılmış 

pedaqoji tədqiqatların nəticələrinə həsr olunmuş 

konfransdakı məruzələrin tezisləri. Bakı, Mütərcim, 

2007. 

с.78-82 
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19 Müasir dövrdə müəllim imicinin  formalaşmasının zəruriliyi Psixologiya jurnalı, Bakı, BDU, 2008, № 1.  с. 83-91 

 20 

                 

 

Ушаьын мяктябя щазырланмасынын аиля тярбийяси иля 

ялагясинин психолоjи мясяляляри. 

Elmi xəbərlər, Bakı, ADU, 2008, №2. с. 405-411 

21 Социально-психологическая готовность детей к школе как зна-

чимый компонентобщепсихологической готовности ребенка к 

школьному обучению 

Вопросы гуманитарных наук. Москва, Спутник, 

2008, №6. 

с. 334-337 

 

22 

 

Müasir şəxsiyyətyönümlü təhsilin əsas  paradiqmaları 

 

Müasirlik və pedaqoqikanın aktual problemləri. 

Beynəlxalq elmi-praktik-konfransın tezisləri. Bakı, 

BDU, 2009. 

 

с. 115-117 

 məqalə 

 

Вопросы 

гуманитарных наук. 

Москва, Спутник, 

2008, №6. 

с. 334-337  

23  Müasir dövrdə müəllim əməyinə verilən psixoloji tələblər ADPU-nun professor müəllim heyətinin IX elmi 

konfransının materialları, Bakı, ADPU, 2010. 

с. 48-50 

24 Məktəb psixoloqunun müəllimlə qarşılıqlı fəaliyyəti-onların 

peşəkarlığının əsasıdır 

Pedaqoji Universitet xəbərləri, Bakı, ADPU, 2011 с. 284-289 

25 Pedaqoji özünütənzimləmənin psixologiyası ADPU-nun professor müəllim heyətinin X elmi 

konfransının materialları, Bakı, ADPU, 2012. 

с. 341-343 

26 Liderlik sosial-psixoloji fenomen kimi Pedaqoqika və psixologiya fakultəsi müəllim və 

tələbələrinin elmi konfransının materialları.Bakı, ADPU, 

2013. 

с.71-74 

27 Liderlik fenomeninin gender aspektləri   

Pedaqoji Universitet xəbərləri. Bakı, ADPU, 2013,№3 

с.473-477 

28 Ailədə gender münasibətlər Elmi xəbərlər, Bakı, ADU, 2014,№1 с.334-340 

29 Yeniyetməlik dövründə intihar problemi Ümumi psixologiya və Ümumi pedaqogika 

kafedralarının "Təhsilin aktual-psixoloji-pedaqoji 
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problemləri" mövzusunda elmi konfransının 

materialları, Bakı, ADPU, 2014. 

s.29-36 

30 Особенности психического развития детей с синдромом раннего 

детского аутизма.  

"Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların cəmiyyətə 

inteqrasiyası və sosial adaptasiyası"adlı respublika elmi 

konfransının materialları, Bakı, ADPU, 2015. 

с. 26-33. 

31 Gənclik dövründə valideynlərlə qarşılıqlı münasibətlərdə yaranan 

çətinliklər 

"İnsan qloballaşma epoxasında: dünən və bu gün" 

mövzusunda elmi konfransının materialları, Bakı, 

ADPU, 2016. 

s.8-14 

32 Gender psixologiyasının inkişafında Ə.Ə.Əlizadənin rolu." Əbdül Əlizadə: Ənənəvi təhsildən təfəkkür məktəbinə" 

Respublika elmi-praktik konfransının materialları, Бакы, 

АДПУ, 2017 

с. 63-70. 

33 Pedaqoji psixologiyada təlim, inkişaf, tərbiyə problemləri  ."Əbdül Əlizadə: Ənənəvi təhsildən təfəkkür məktəbinə" 

Respublika elmi-praktik konfransının materialları, Бакы, 

АДПУ, 2017  s.180-194                                                                              

s.180-193 
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Ümumi psixologiya kafedrasının  baş müəllimi,psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Əliyev Məhərrəm  Sabir  oğlunun dərc olunmuş elmi məqalərinin  

 

SIYAHISI 

 

№ Məqalənin adı Nəşriyyat, jurnal və s.adı İşin həcmi 

1.   

İdrak  fəaliyyəti  prosesində  hisslərin  rolu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“XX  əsr: məktəb  və  psixologiya” mövzusunda  

elmi-praktik konfrans. Bakı, ADBT və İA, 2000 

 

 

səh. 

44 – 45 

 

 

 

 

 

2.  Ekstremal  həyat  şəraitində  yaşayan  uşaqlarda  “Mən - 

obraz”ın  xüsusiyyətləri 

 

Professor-müəllim  heyətinin 61-ci elmi  

konfransının materialları.  II  buraxılış.  Bakı, 

ADPU, 2001  

 

 

səh. 

172 – 173 

 

 3.  Psixologiyada  özünənəzarət  problemi 

 
Psixologiya jurnalı”. Bakı, BDU,2007, №“4 səh. 

18 – 24  

 

 
4.  Özünənəzarətin formalaşmasının psixoloji  xüsusiyyətləri 

 

 

 

Elmi əsərlər. İctimai-siyasi elmlər seriyası. 

İctimai  elmlər  seriyası. Bakı, BSU, 2008, № 2 

 

 

səh. 

135-140 

 
5.  Boloniya prosesinin Azərbaycanda tətbiqinin psixoloji 

xüsusiyyətləri 

 

“Müasirlik və pedaqogikanın aktual problemləri” 

Beynəlxalq elmi-praktik konfransının 

materialları. Bakı, BDU, 2009 

 

səh.   

247-249 

 
6.  Müəllimlik fəaliyyətinin psixoloji problemləri və onların həlli 

yolları 

 

 

 

 

 

ADPU-nun professor-müəllim heyətinin ulu 

öndərimiz H.Əliyevin anadan olmasının 87-ci 

ildönümünə həsr olunmuş IX elmi konfransının 

materialları. Bakı, ADPU,2010 

 

 

 

səh. 

63-65 

 

 

 

 

 

7.  Özünənəzarət problemi, onun işlənilmə səviyyəsi və  gələcək 

perspektivləri 

ADPU-nun professor-müəllim heyətinin ulu 

öndərimiz H.Əliyevin anadan olmasının 87-ci 

səh. 

65-67 
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 ildönümünə həsr olunmuş IX elmi konfransının 

materialları. Bakı, ADPU,2010 

 

8.  Tələbələrdə özünənəzarətin təzahür formaları və xüsusiyyətləri 

 

 

Psixologiya jurnalı”. Bakı, BDU, 2010, № 3 

 

 

səh.  

135-140 

 

 

9.  Özünənəzarətin öyrənilməsinin metodoloji əsasları  

 
“Pedaqogika elminin inkişafında yeni mərhələ” 

Beynəlxalq elmi-praktik konfransının 

materialları. Bakı, BDU, 2011 

 

səh. 

311-316 

 

10.  Tələbələrin təlim fəaliyyətində “özünənəzarət sahəsi”nin 

formalaşdırılması müasir təhsilin standartı kimi 

 

 

Поиск-Iзденic. Серия гуманитар-ных  наук. 

Научный журнал Министерства Образования 

и Науки. Казахстан, 2011, № 4  

 

 

səh. 

601-609 

 

 

11.  Психологические особенности формирования 

самоконтроля у студентов 

 

 

“Psixologiya jurnalı”. Bakı, BDU, 2011, № 1 

 

 

Стр. 

326-332 

12.  Özünənəzarət sahəsi” və tələbələrintəlim fəaliyyətində onun 

psixoloji rolunun eksperimental tədqiqi 

“Özünənəzarət sahəsi” anlayışı və tələbələrin təlim 

fəaliyyətində onun rolunun psixoloji təhlili  

 

Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVI 

respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 

AMİ, 2012 

səh. 

161-170 

 

13.  Tələbələrdə özünənəzarətin fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərlə 

əlaqəsi 

. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVIII 

respublika elmi konfransının  materialları. 2 

cilddə, II cild. Bakı: Mütərcim, 

səh.336-338 

14.  Neyrolinqvistik proqramlaşdırmanın psixoloji əsasları və 

təhsildə tətbiqi imkanları. 
 

 

. H.Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə 

həsr olunmuş “Təhsilin aktual psixoloji-pedaqoji 

problemləri” mövzusunda elmi konfransın 

materialları Bakı, ADPU, 

Səh- 58-63 
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15.  Neyrolinqvistik proqramlaşdırmada arzulanan nəticə və şəxsi 

ahəng anlayışı 

 

.Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun 

Elmi əsərləri. Bakı, 2017, № 6, 

 

           səh.   

244-249 

16.  İntiharın qarşısının alınmasında yeni yanaşma: intiharın 7-li 

preventiv modeli. 

 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun 

Elmi əsərləri. Bakı, 2017, № 4 

 

səh.  

192-198 

17.  Qorxu reallığı” illüziyası:  təbiilik yoxsa sünilik. 

 

Bakı Qızlar Universitetinin Elmi əsərləri. Bakı, 

2017, № 3 

 

səh. 

227-231 

18.  Məktəbdə şagirdlərin psixoloji sağlamlığı məsələləri .  

 

Bakı Qızlar Universitetinin Elmi əsərləri. Bakı, 

2017,№-2 

Səh-255-260 

19.  Ə.Əlizadə yaradıcılığı:gələcəyə atılanlövbər. “Ə.Əlizadə: ənənəvi təhsildən təfəkkür 

məktəbinə”Respublika Elmi-praktik 

konfransının materialları.Bakı,ADPU, 2017. 

Səh.61-63 
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Ümumi psixologiya kafedrasının baş müəllimi, 

psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru Qurbanova Lamiyə Mehdi qızının dərc olunmuş elmi məqalələrinin 

SİYAHISI 

№ Məqalənin adı Nəşriyyat, jurnal və s.adı İşin həcmi 

1 Dərketmə məsələsi yaradıcı məsələ kimi Aspirantların və gənc tədqiqatçıların VII respublika elmi 

konfransının tezisləri, Bakı, 2001.  

с. 339-340 

2 Dərketmədə yaradıcılıq prosesi “Təhsil, mədəniyyət, incəsənət” elmi-nəzəri və metodik jurnal,  

Bakı, 2001, №3.  

с. 91-93 

3 Dərketmədə məqsədə nail olmaq prosesi “Təhsil, mədəniyyət, incəsənət” elmi-nəzəri və metodik jurnal,  

Bakı, 2001, №4.  

с. 91-94 

4 Dərketmədə ekoloji problem “Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi” IV beynəlxalq 

konfransın materialları, Sumqayıt, 2002.  

с. 19 

5 Ekoloji problem psixoloji problem kimi “Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi” IV beynəlxalq 

konfransın materialları, Sumqayıt, 2002. 

с. 20 

6 Tədrisdə psixoloji problem Aspirantların və gənc tədqiqatçıların VIII respublika elmi 

konfransının tezisləri, Bakı, 2002.  

с. 239 

7 Şəxsiyyət məsələsi və müəllim peşəkarlığı  “Müasir mərhələdə ümumtəhsil məktəblərində tərbiyə işinin aktual 

məsələləri” mövzusunda elmi-praktik konfransın materiallrı, 

Sumqayıt, 2002.  

с. 34-35 

8 Gənc tədqiqatçının psixoloji hazırlığının bəzi məqamları  “H.Ə.Əliyev və Sumqayıt” elmi-praktik konfransının materialları, 

Sumqayıt, 2003.  

с. 123-124 

9 Cinsi tərbiyə psixoloji problem kimi  Aspirantların və gənc tədqiqatçıların IX respublika elmi 

konfransının materiallarının tezisləri, Bakı, 2003, II hissə.  

с. 216-217 

10 Şəxsiyyətin strukturunda cinsi fərqlərin xüsusiyyətləri 

problemi  

“Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının xəbərləri” (humanitar və 

ictimai elmlər seriyası), Bakı, 2003, № 1-4.  

с. 116-122 

11 Cinsi fərq xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinin bəzi məqamları  “Təhsil, mədəniyyət, incəsənət” elmi-nəzəri və metodik jurnal,  

Bakı, 2004, №1 (17).  

с. 93-95 

12 Tələbə qız və oğlanların fərdi-cinsi xüsusiyyətlərinin “El sözü” elmi, elmi-metodik, bədii, publisistik jurnal,  с. 59-64 
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müqayisəli təhlilinin bəzi məqamları  Bakı, 2004, №1-2.  

13 Tələbə qız və oğlanların qarşılıqlı münasibətlərinin 

formalaşmasına pedaqoji müdaxilə  

“El sözü” elmi, elmi-metodik, bədii, publisistik jurnal,  

Bakı, 2005, №1-2.  

с. 68-73 

14 Tədris materiallarında cinsi fərqlər məsələsi  “Psixologiya” elmi-praktik jurnal, Bakı, 2005, №1.  с. 71-75 

15 Tələbə qızların bəzi psixoloji xüsusiyyətlərinin təyini 

məqsədilə aparılmış eksperimentlərin nəticələri  

“Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin xəbərləri” jurnalı 

(humanitar və təbiət elmləri seriyası), Bakı, 2005, №2.  

с. 297-300 

16 Tələbə oğlanların bəzi psixoloji xüsusiyyətlərinin təyini 

məqsədilə keçirilmiş sorğuların nəticələri  

“Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin xəbərləri” jurnalı 

(humanitar və təbiət elmləri seriyası), Bakı, 2005, №5.  

с. 315-318 

17 Tələbə gənclərin cinsi tərbiyəsinin zəruri şərtləri  “Psixologiya” elmi-praktik jurnal, Bakı, 2006, №2.  с. 134-137 

18 Tələbə gənclərin bəzi fərdi-cinsi xüsusiyyətlərinin təyini 

məqsədilə tərtib olunmuş psixodiaqnostik sorğu  

“Elmi xəbərlər” jurnalı (sosial və humanitar elmlər bölməsi), 

Sumqayıt, 2006, №3.  

с. 57-61 

19 Qısqanclıq cinslərarası münasibətlərin  

problemi kimi  

“Psixologiya” elmi-praktik jurnal, Bakı, 2007, №2.  

 

с. 29-35 

20 Praktik psixologiyada istifadə olunan reqressiya 

hesablaması haqqında  

“Psixologiya” elmi-praktik jurnal, Bakı, 2008, №2.  

 

с. 3-8 

21 Psixoloji xidmət işində peşəkar oriyentasiya problemi  “Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun elmi xəbərləri” jurnalı 

(humanitar elmlər seriyası), Bakı, 2008, №3.  

с. 33-37 

22 Ali pedaqoji institut və universitetlərin bakalavr təhsili 

üçün ümumi psixologiya, psixologiya və eksperimental 

psixologiya fənləri üzrə proqramlar  

Bakı, “Müəllim”, 2008.  90 с. 

23 Psixodiaqnostikanın əsasları (metodik vəsait)  “Dərələyəz M”, Sumqayıt-Bakı, 2009.  88 с. 

24 Magiya psixoloji təsir vasitəsi kimi  “Psixologiya” elmi-praktik jurnal, Bakı, 2010, №1.  с. 28-33 

25 Eksperimentin növləri və prosedur qaydaları  “Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri” elmi-praktik jurnal, 

Bakı, 2010, №1.  

с. 33-38 

26  Eksperimental psixologiyaya dair mühazirə mətnləri 

(metodik vəsait)  

“Dərələyəz-M”, Sumqayıt-Bakı, 2010. 176 с.  

27 Psixoloji xidmətdə istifadə edilən  

psixoterapiya metodları  

“Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri” elmi-metodik 

jurnal, Bakı, 2011, №1.  

с. 22-26 

28 Qloballaşma və qlobal psixoloji problemlər  “Qloballaşma şəraitində humanitar elmlərin aktual problemləri” 

mövzusunda respublika elmi-praktik konfransının materialları, Bakı, 

2011.  

с. 100-101 
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29 Psixofizika metodlar sistemi haqqında  “Psixologiya” elmi-praktik jurnal, Bakı, 2011, №1.  с. 36-41. 

30 Psixoloji savadsızlıq ailədə qadın problemlərinin səbəbi 

kimi  

Müsəlman şərqində ilk dünyəvi qız məktəbinin yaradılmasının 110 

illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Simpoziumun tezisləri, Bakı, 

“Ziya”, 2011.  

с. 17. 

31 Eksperimental psixologiya  

(bakalavr hazırlığı üçün proqram)  

Bakı, “Müəllim”, 2011; 2015 (təkrar nəşr)  18 с. 

32 Təhsildə psixoloji xidmət və psixoloji praktikum (bakalavr 

hazırlığı üçün proqram) 

Bakı, “Müəllim”, 2011; 2015 (təkrar nəşr) 22 с. 

33 Mirzə Ələkbər Sabir şeirlərinin  

psixoloji təhlil məqamları  

“Sabir-150” mövzusunda respublika elmi-praktik konfransın 

materialları, Bakı, 2011.  

с. 185-188 

34 Ailənin psixoloji problemləri və həlli yolları 

(monoqrafiya) 

Sumqayıt, “Bilik” 2012; 2013 (təkrar nəşr) . 240 s. 

35 Şəxsiyyətin formalaşmasında psixoloji xidmətin rolu “Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri” elmi-metodik 

jurnal, Bakı, 2012, №2.  

s. 34-36 

36 Valideynliyə hazırlığın psixomaarifləndirici məqamları “Psixologiya” elmi-praktik jurnal, Bakı, 2012, №1. s. 3-11 

37 Ailənin demoqrafik problemləri “Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri” elmi-metodik 

jurnal, Bakı, 2013, №2-3. 

s. 23-26 

38 Müəllim fəaliyyətinin təkmilləşməsində psixoloji xidmətin 

zəruriliyi 

“Müəllim hazırlığının müasir problemləri: texnologiya, təhsil və 

inkişaf” adlı III beynəlxalq elmi konfransın materialları,  

Bakı, 2014. 

s. 62-63 

39 Eksperimental psixologiya (dərs vəsaiti) Sumqayıt, “Bilik”, 2014. 344 s. 

40 Konfliktlərin qaynaqlandığı mənbələr və onların həllinə 

dair psixomaarifləndirici məqamlar 

“Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri” elmi-metodik 

jurnal, Bakı, 2015, №2. 

s.13-16 

41 Diqqətə aid koqnitiv modellər (Doyçlər, Norman və 

Kaneman modelləri) 

“Elmi əsərlər” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı, 2015,  № 2(25) s.130-135 

42 Роль ценностей в сохранении целостности семьи Universum: Психология и образование: элетрон. научн. журн., 

Москва, 2016, №5(23). 

URL:http://7universum.com/ru/psy/archive/item/2505 

s. 1-8 

44 Ailə bütövlüyünün şərtlənməsində dəyərlər sisteminin rolu,  

 
“Elmi əsərlər” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı, 2016,  № 2 (27) səh.97-101 

45  Sağlamlıq  psixologiyasının aktuallığını əsaslandıran məqamlar,  “Pedaqoji Universitetin xəbərləri”, Bakı, 2017, C.65,  № 4 səh.287-293. 
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“Ümumi psixologiya” kafedrasının dosenti , psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Rzayeva Nurəngiz Tofiq qızının dərc olunmuş elmi məqalələrinin 

 

 

S İ Y A H I S I 

 
Məqalənin adı Nəşriyyat, jurnal və s.adı İşin həcmi 

1 “N.Nərimanov :pedaqoji psixologiya məsələləri 

haqqında ” 

Bakı Ali Pedaqoji Qızlar Seminariyası Bakı 1999  

2 “Azərbaycanda maarifçilik və şəxsiyyətin psixoloji 

məsələləri” 

Azərbaycan Təhsil Nazirliyi Aspirantların və gənc 

tədqiqatçıların VI Respublika konfransı Bakı 2000 

 

3 “M.T.Sidqinin əsərlərində şəxsiyyət məsələsi” Aspirant və gənc tədqiqatçıların elmi konfransının 

tezisləri BDU-80,2000  

 

4 “S.M.Qənizadənin psixoloji görüşləri; xarakter 

tərbiyəsi məsələləri” 

“Pedaqoji Universitet xəbərləri” jurnalı Bakı 2000, 

№1-2 

 

5 “R.Əfəndiyevin əsərlərində pedaqoji psixologiya 

məsələləri” 

“XXI əsr:məktəb və psixologiya” mövzusunda elmi- 

praktik konfrans. Azərbaycan ETPEİ Bakı 2000  

 

6 “Azərbaycan maarifçiləri məktəbin sosial-psixoloji 

funksiyaları” 

“Naxçıvan Universiteti”Bakı 2000 Səh.259 

7 “Azərbaycan maarifçiliyində şəxsiyyət problemi” “Azərbaycan məktəbi” jurnalı 2001№ 5 Səh.120-128 

8 “Ailə və qadın psixologiyası-şəxsiyyətin formalaşması 

məsələləri” 

“Dil və ədəbiyyat” jurnalı, BDU 2001,II(31)  Səh.124-129 

9 “Azərbaycan maarifçiliyi;ağıl və hisslərin sinxron 

inkişafı” 

“Dil və ədəbiyyat” jurnalı, BDU 2001,II(31) Səh.69-71 

10 “Azərbaycan maarifçiliyi; idrak  proseslərinin  

psixoloji məsələləri” 

Bilgi dərsliyi, “Təhsil, mədəniyyət, incəsənət” jurnalı 

2001, № 3 

Səh.64-68 
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11 “Azərbaycan maarifçiliyi; şəxsiyyətin formalaşmasının 

psixoloji məsələləri” 

“Pedaqoji Universitet xəbərləri” jurnalı. Bakı 2001 № 

1 

Səh.93-99 

12 “Azərbaycan maarifçiliyi; uşaq tipologiyasının 

psixoloji təhlili” 

“İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə” jurnalı,2001 

№ 1  

Səh.36-39 

13 “Azərbaycan maarifçiləri şəxsiyyətin formalaşmasında 

mühit və tərbiyənin rolu haqqında” 

Gənc aspirantların və tədqiqatçıların respublika 

konfransının tezisləri BDU, 2001 

Səh.26-27 

14 “Azərbaycan maarifçiliyində pedaqoji psixologiya 

məsələləri” 

“Pedaqoji Universitet xəbərləri” jurnalı. Bakı 2002 Səh.75-80 

15 “Azərbaycan maarifçiliyində tərbiyənin psixoloji 

məsələləri” 

APİ, Professor-müəllim heyətinin 62-ci konfransı, 

2002 

Səh.274 

16 “Azərbaycan maarifçiliyində insan konsepsiyası” Azərbaycan Təhsil Nazirliyi Aspirantların və gənc 

tədqiqatçıların VIII Respublika konfransı Bakı, 2002 

Səh.242 

17 “Azərbaycan maarifçiliyinin psixoloji xüsusiyyətləri” Azərbaycan Təhsil Nazirliyi Aspirantların və gənc 

tədqiqatçıların VIII Respublika konfransı Bakı, 2002 

Səh.243 

18 “Yeni pedaqoji təfəkkür kontekstində müəllim-şagird 

münasibətlərinin sosial – psixoloji xüsusiyyətləri” 

Təhsil Problemləri İnstitutu , Bakı, 2005 Səh.143-145 

19 “Uşağın həmyaşıdı ilə ünsiyyətinin onun psixi 

inkişafına təsiri” 
ADU-nun “Elmi xəbərlər” jurnalı, №6 Bakı, 2007 Səh. 322-327 

20 “Kiçik məktəblinin marağının psixoloji xüsusiyyətləri 

və inkişaf yolları” 
BSU-nun “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual 

problemləri” jurnalı, №6 Bakı, 2007 

Səh.241-245 

21 “Uşaqların psixi inkişafında “yaş böhranları” və onun 

xüsusiyyətləri” 
ADU-nun “Elmi xəbərlər” jurnalı, №1 Bakı, 2008 Səh. 342-347 

22 “Психологическая характеристика профес-

сиональной деятельности успешных и менее 

успешных продавцов”  

 

Проблемы современного образования, №7, Москва 

– 2007 
Səh.51-57 

23 “Molla Nəsrəddin” jurnalında sosial-psixoloji 

xüsusiyyətlərin inikası”     
BSU-nun “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual 

problemləri” jurnalı, №2 Bakı, 2008 

Səh.260-264 

24 “Heydər Əliyev ideya-nəzəri irsində mənlik şüurunun 

formalaşması mənəvi problem kimi” 
AMİ-nin xəbərləri, Bakı-2008 (xüsusi buraxılış)  Səh.56-59 
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25 “Tələbə gənclərdə şəxsiyyətin təşəkkülü: mənəvi 

idealın psixoloji xüsusiyyətləri”  

AMİ-nin respublika elmi konfransının materialları, 

Bakı,2008 
Səh.102 

26 “M.T.Sidqinin pedaqoji fəaliyyəti: uşaq tiplərinin 

təhlili məsələləri” 
BSU-nun “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual 

problemləri” jurnalı, №6 Bakı, 2008 

Səh. 309-313 

27 “Uşaqların ünsiyyətinin formalaşmasında ailənin rolu” BDU-nun Beynəlxalq Elmi konfrans, Bakı, 2009 səh.405-407 

28 “Narkomanlığa qarşı profilaktikada psixopedaqoji 

üsulların tətbiqi” 
BSU-nun “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual 

problemləri” jurnalı, №1 Bakı, 2010 

səh.260-265 

29 “Milli-mənəvi birlik xalqın psixoloji düşüncə tərzi 

kimi” 

“Heydər Əliyev ideya-nəzəri irsində milli-mənəvi 

birlik problemi” AMİ, “Müəllim ” nəşriyyatı, Bakı 

2011 

səh. 79-82 

30 “Sosial psixologiya” Bakı, 2010 2,5ç.v. 

 

31 “Uşaq psixologiyası” Bakı, 2010 358 

 

32 “Uşaq psixologiyası” Bakı, 2010 1,25 c.v 

 

33 “Psixologiya tarixi” Bakı, 2011 1,75 c.v 

 

34 “Psixologiya” Bakı, 2011 7,9 c.v 

 

35 Ekstremal situasiyaların psixoloji səciyyələndirilməsi  Hərbi Dənizçilik Kadrlarının hazırlanmasında mənəvi-

psixoloji təminat və ekstremal psixologiyanın müasir 

problemləri 2010 

səh.141-147 

36 “Müəllim hazırlığının etik problemləri” “Müəllim hazırlığının müasir problemləri” Beynəlxalq 

Elmi konfrans, AMİ,”Müəllim” nəşriyyatı, Bakı 2011  

səh. 146-150 

37 “Tələbələrin dəyərlər sisteminin formalaşmasının 

psixoloji əsasları və istiqamətləri” 

Doktorantların və gənc tədfqiqatçıların XVI 

Respublika elmi konfransı Təhsil Nazirliyi, Bakı, 2012 

 

səh.334-337 

38 “Milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasında gənclərin 

rolu” 

“Təhsil sistemində gənc nəslin təlim-tərbiyəsi üzrə işin 

təşkili və onun yaxşılaşdırılması istiqamətləri” 

səh. 209-211 
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mövzusunda Respublika elmi konfrans ARTPİ, Bakı, 

2012 

39 Şəxsiyyətin dəyərlər sisteminin formalaşmasina uşaq 

ədəbiyyatinin psixoloji təsiri  

Doktorantların və gənc tədfqiqatçıların XVII Respublika 

elmi konfransı Təhsil Nazirliyi, Bakı, 2013 

səh.408-411 

40 Təhsildə dəyərlər şəxsiyyəti səciyyələndirən psixoloji 

keyfiyyət kimi 

 

“Müəllim hazılığının müasir problemləri: təhsildə elmi və 

texnoloji innovasiyalar” II Beynəlxalq konfrans 26-28 

noyabr 2012 

səh. 370-373 

41 Azərbaycan psixoloji fikir tarixində dəyərlər və şəxsiyyətin 

formalaşmasına təsiri 

Gənc tədqiqatçıların I beynəlxalq elmi  konfransı, Bakı,  25-

26 aprel 2013  

səh.656-658 

42 Heyder Əliyev ideya-nəzəri irsində dəyərlərimiz xalqın 

psixoloji düşüncə tərzi kimi 

Elmi Əsərlər ARTPİ 2013 səh.30-32 

43 Təhsil sahəsində tələbə-gənclərdə sərvət dəyərlərinin 

psixoloji xüsusiyyətləri 

Müəllim hazılığının müasir problemləri: texnologiya, təhsil 

və inkişaf ” III Beynəlxalq Elmi konfrans  AMİ 22-24 may 

2014 

səh.59-61 

44 Azərbaycan güzəran psixologiyasında dəyərlər və 

şəxsiyyətin 

formalaşmasında  onların rolu 

Azərbaycanda təhsil quruculuğunun prioritetləri; müasir 

yanaşmalar. Beynəlxalq elmi konfrans. Naxçıvan  2015 

səh.278-280 

45                       Psixologiya Bakı, 2015 1.5ç.v 

46 Psixologiyanın əsasları Bakı, 2015 1,0 ç.v 

47 Psixopedaqogika 

( magistratura) 

Bakı, 2015 0,5 ç.v 

48  Sosial-psixoloyi xidmətin  

 tarixi və metodologiyası 

( magistratura) 

Bakı, 2015 

 

0,5 ç.v 

49 Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında təfəkkürün 

tənqidilik məsələləri. 
 

“Elmi xəbərlər”. Azərbaycan Dillər Universiteti. № 4. 

Bakı, 2016. 

 

50 “Uca və dəyərli insan”.Ə.Ə.Əlizadə “Əbdül Əlizadə: 

Ənənəvi təhsildən təfəkkür məktəbinə”  

Respublika elmi-praktik konfrans.Bakı, 2017  

51 Psixologiyada maraq effekti: kiçik məktəblinin marağının 

psixoloji xüsusiyyətləri 

BQD-nun “Elmi əsərlər” jurnalı,Bakı, 2017  

52 Tələbə gənclərdə dəyərlər sistemi və onun tədqiqi 

istiqamətləri Əbdül Əlizadə: Ənənəvi təhsildən təfəkkür 

Respublika elmi-praktik konfrans.Bakı, 2017  



 

 

  

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

məktəbinə 

53 Əbdül Əlizadə yaradıcılığında təfəkkür psixologiyası 

məsələləri.   

"Əbdül Əlizadə:  ənənəvi təhsildən təfəkkür 

məktəbinə" Respublika Elmi-Praktiki Konfransı. 2017  

Səh.112-117 
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“Ümumi psixologiya” kafedrasının müəllimi , psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Əlizadə  Səbinə Hikmət qızının dərc olunmuş elmi məqalələrinin 

S İ Y A H I S I 

 

 

№ Məqalənin adı Nəşriyyat, jurnal və s. adı İşin 

həcmi 

1 “Mən-obraz”ın psixoloji xüsusiyyətləri 

 

Ali məktəblərarası elmi konfransın materialları, Bakı, 2006  48-49 

 

2 Sosiomotriya metodu ilə şagird qruplarında (III-IV 

siniflər) statuslu        münasibətlərin xüsusiyyəti 

ADPU nun xəbərləri, Bakı, №2, 2008  

 

356-359 

 

3 Gender və gənclər 

 

XXI əsrdə gənclərin gender təsəvvürləri adlı elmi-praktik 

konfransın materialları, Bakı, 2008 

161-166 

 

4 Ailədaxili münasibətlər sosial mühit kimi 

 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət 

Universiteti Sosial Elmlər və psixologiya Fakultəsi.XXI əsr-

mülahizələr və düşüncələr.Gənc tədqiqatçıların Respublika 

elmi-praktik  konfransının materialları.Ümumilli liderimiz 

H.Ə.Əliyevin 87-ci il dönümünə həsr olunur.Bakı,10 aprel 2010 

cu il 

98-99 

 

5 Ünsiyyət psixi inkişafın hərəkət verici qüvvələrindən biri 

kimi 

 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Magistrlərin 

Heydər Əliyevin anadan olmasıının 87-ci il dönümünə həsr 

olunmuş 5-ci elmi konfransının materialları.Bakı, ADPU 2010  

816-817 

 

6 Ailədaxili konfliktlərin uşağın psixi inkişafına təsiri 

 

Psixologiya jurnalı,№2, 2010  

 
33-41 

 

7 Определение особенностей статусных отношений 

среди школьников III-IV классов социометрическим 

методом 

Молодежь и наука: реальность и будушее Материалы  

IIIМеждународной научно-практический конференций, 

2010 

164-165 

 



 

 

  

67 

 

 

8 Valideynlərin boşanmasının uşağa təsirinin psixoloji 

məsələləri 

Psixologiya jurnalı, №3, 2010 (II kurs magistr) 

 
75-81 

 

9 Ailədaxili münasibətlər sisteminin psixoloji 

xüsusiyyətləri və uşağın inkişafında onun rolu 

Azərbaycan məktəbi jurnalı, №1, 2011  

 
53-59 

10 Boşanmanın psixoloji fəsadları XXI əsr-mülahizələr və düşüncələr. 

Gənctədqiqatçılarınrespublikaelmi-

praktikkonfransınınmaterialları. 

Sosialelmlərvəpsixologiyafakultəsinin 20 illiyinəhəsrolunur. 15 

aprel 2011 ci il 

 

204-206 

 

11 Müasir həyatımızda ailə psixoloqunun rolu AzərbaycanRespublikasıTəhsilProblemləriİnstitutu. 

ElmiXəbərləri №1, 2011 

191- 195 

 

12 

 

 

Ailə konfliktlərinin yaranma səbəbləri “Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinin pedaqoji-psixoloji 

problemləri” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları. 

Naxçıvan, 2011 

209-210 

13. 

 

 

Psixopedaqogika 

 

 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət 

Universiteti, 2012 

 

16 s. 

 

 

14. Müəllimin rəhbərlik üslubunun nəzəri-tarixi məsələləri 

 

Psixologiya jurnalı, №1, 2012 

 

 

110-121 

 

 

15. Müasir psixologiyada “müəllimin rəhbərlik üslubu” 

probleminin qoyuluşu 

 

Psixologiya jurnallı, №2, 2012 

 

 

103-114 

 

 

16. Müəllimin rəhbərlik üslubu probleminə yeni yanaşma Azərbaycan Respublikası Bakı Dövlət Universiteti Sosial Elmlər 

və Psixologiya fakültəsi Qloballaşma şəraitində sosial 

problemlərin həlli yolları gənc tədqiqatçıların respublika elmi-

praktik konfransının materialları, 2013 

 

184-187 



 

 

  

68 

 

17. 

 

Müəllimin pedaqoji situasiyalara rəhbərliyinin sosial-

psixoloji məsələləri 

 

Təhsil Problemləri İnstitutu Elmi Əsərləri №2, 2013 172-179 

 

18. 

 

 

Müəllimin rəhbərlik üslubunun tədqiqinin əsas 

istiqamətləri 

 

BakıUniversitetininXəbərləri. Sosial-siyasielmlərseriyası, №1, 

2013 

 

132-140 

 

 

19. Роль педагогического мастерства учителя в 

руководстве классом 

Психоло-педагогические проблемы личности и социального 

взаимодействие. Материалы IVмеждународной научно-

практической конференции, 2013 

196-200 

20. Müəllimin məktəb qruplarındakı fasilitator fəaliyyətinin 

sosial-psixoloji xüsusiyyətləri 

Bakı Slavyan Universiteti Elmi Əsərləri. İctimai-siyasi elmlər 

seriyası. №1, 2013 

249-257 

21. Качественные показатели руководства учителя и 

направления их развития 

Вектор науки Тольяттинского Государственного 

Университета, Серия: Педагогика, психология№2, 2013 

28-31 

22. Qarşılıqlı münasibətlərin inkişafında müəllimin rəhbərlik 

üslubunun rolu 

Psixologiya jurnalı, Bakı, №1, 2013 124-134 

23. 

 

Sosial psixologiya ADPU, 2016 12s 

24.  İdarəetmə və menecment psixologiyası ADPU,  2016 8s. 

25 Müəllimin rəhbərlik üslubunun psixoloji komponentləri.  

 

Ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü 

ildönümünə həsr olunmuş “Çağdaş dövr və təhsil” mövzusunda IX 

Ümumrespublika elmi – praktik konfransının materialları, Bakı, 

4may, 2017 

 

26 Ailə psixologiyası.  Bakı, 2017  



 

 

  

69 

 

27 Experimental – psychological research of psychological 

components of teacher’s administrative style.  

International Journal of Current research Vol.9, Issue 08, August, 

2017 

 

28 Müəllim seçiminə yeni yanaşma.  Gənc müəllim, sentyabr, 2017  

29 Öğretmenin başkanlıq yönteminin sosyal psikolojik konuları.  Uluslararası eğitim yönetimi forumu.Eyfor 19-21 ekim,  Ankara,2017  

30 ADPU-da müəllim seçiminə yeni yanaşma  Palitra, №180, 5 oktyabr, 2017  

31 Mənim üçün ən mötəbər örnək.  Azərbaycan müəllimi qəzeti, №46 01.12.2017  

32 Ənənəvi təhsildən yeni pedaqoji təfəkkürə gedən yol.  “Əbdül Əlizadə: ənənəvi təhsildən yeni təfəkkür məktəbinə” 

respublika elmi – praktik konfransının materialları, Bakı, 6 dekabr 

2017 

11 - 15 

33 Sağlığında öz heykəlini yaratmış insan.  “Əbdül Əlizadə: ənənəvi təhsildən yeni təfəkkür məktəbinə” 

respublika elmi – praktik konfransının materialları, Bakı, 6dekabr 

2017 

73 - 76 

34 Valideynlərin boşanmasının uşağa psixoloji təsiri.  “Əbdül Əlizadə: ənənəvi təhsildən yeni təfəkkür məktəbinə” 

respublika elmi – praktik konfransının materialları, Bakı, 6dekabr 

2017 

195 - 200 

35 Experimental – psychological research of psychological 

components of teacher’s administrative style.  

International Journal of Current research Vol.9, Issue 08, August, 

2017 
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“Ümumi psixologiya” kafedrasının baş müəllimi 

Verdiyeva Çimnaz Qafar  qızının dərc olunmuş elmi məqalələrinin 

S İ Y A H I S I 

№ Məqalənin adı Nəşriyyat, jurnal və s.adı İşin həcmi 

1 Müasir şəraitdə müəllim-şagird münasibətlərinin 

öyrənilməsi yolları.  ,  

//. Psixologiya jurnalı, №2, Bakı., 2008 səh.106-111. 

2 Müəllim-şagirdmünasibətlərininpsixolojixüsusiyyətləri.. 

 

//BSU "Humanitarelmlərinöyrənilməsininaktualproblemləri" jurnalı, № 2, 

Bakı.,2008,. 

səh.402-407 

3 Yeniləşmə şəraitimdə müəllim-şagird aspektində fəal 

təlimin psixoloji əhəmiyyəti  

.// AMİ-nin xəbərləri. № 3 B., 2008  , səh. 49-56. 

4 Ali pedaqoji institut və universitetlərin bakalavr təhsili üçün 

ümumi psixologiya.psixologiya və eksperimental 

psixologiya hənnləri üzrə proqramlar 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi AMİ-2008 Səh-90 

5 Psixoloji təhsilin istedadlı şagirdlərin sosial hazırlıgında 

rolu  

 

Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq 

Elmi Konfransın materialları 30-31 oktyabr Bakı 2009 

Səh.408-410 

6 Müəllim fəaliyyətinin ümumiləşdirilmiş psixoloji modelləri 

və gənc müəllimlərin peşəkarlığının inkişafı prosesində 

onun reallaşdırılması xüsusiyyətləri.  

. 

/BDU-nun Gənc tədqiqatçılar və doktorantların XV Respublika elmi 

konfransı/. Bakı 2011  

səh. 353-355 

7 Müəllim hazırlığı təhsildə proiritet sahə kimi. Müəllim 

hazırlığının müasir problemləri.  

 

AMİ-nin Beynəlxalq Elmi konfransının materialları. Bakı., 28-29 oktyabr, 

2011,  

səh.210-212. 
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8 Tədrisin keyfiyyətini yüksəldən amillər.  /BDU Azrəbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin bərpasının 20-ci 

ildönümünə həsr olunmuş "Müasir şəraitdə ümumtəhsil məktəblərində 

tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək yolları" məvzusunda II respublika elmi-

metodiki konfransının materialları.  Bakı., 2011, 

səh.56-58 

9 Müəllim hazırlığı prosesində peşə keyfiyyətinə verilən 

psixoloji tələblər.   

 

/. ARTPİ /Təhsil sistemində gənc nəslin təlim-tərbiyəsi üzrə işin təşkili və 

onun yaxşılaşdırılması istiqamətləri" mövzusunda respublika elmi 

konfransının materialları. Bakı., 28 iyun 2012,. 

səh.408-410 

10 Müəllim peşəsinə hazırlığın inkişaf səviyyələri. 

 

AMİ-nin Beynəlxalq Elmi konfransının materialları. Bakı., 2012,  səh.231-235 

11 Müasir şəraitdə müəllim hazırlığının psixoloji 

xüsusiyyətləri 

“Təhsil sistemində monitorinq və qiymətləndirmənin yeri” mövzusunda 

respublika elmi-praktik konfransın materialları Azərbaycan Respublikası 

Təhsil Problemləri İnstitutu. Bakı 27 aprel 2012 

Səh 177-180 

t12 Tələbə psixoloqların peşə hazırlığının  formalaşdırılması 

vasitəsilə yaradıcı bacarıqların aktivləşdirilməsi.  

 

//BDU, psixologiya jurnalı .Bakı 2012 Səh-110-117 

13 Fəaliyyət psixologiyası Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirliyi AMİ-2012 Səh-24 

14 Pedaqoji fəaliyyətin psixoloji xarakteristikası- Психологи-

ческая характеристика педагогической деятельности.  

 

//Вектор науки Толяттинского Государственного Университета- 2013 №1 səh 49-51 

15 Müəllim peşəsinə hazırlıgın inkişaf səviyyələri  

 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müəllim 

hazırlama siyasəti və problemləri” Beynəlxalq simpozium  Bakı 3-4 may 2013-cü il 

səh 61 

16 Peşə fəaliyyətinə hazırlığın ilkin səviyyələri və onun 

psixoloji xüsusiyyətləri.  

 

 

, //Pedaqoji Universitet xəbərləri. Bakı. 2013,. səh.33-43 

17 Peşəyə hazırlıq anlayışının psixoloji mahiyyəti və onun //ADPU Pedaqoji Univrsitet Xəbərləri.№ 4, B., 2013, səh.309-312, 2013 səh.309-312 
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tədqiqinin vəziyyəti 

18 Peşə fəaliyyətinə hazırlığın formalaşdırılmasının yolları" Müəllim hazırlıgının müasir problemləri: texnologiya,təhsil və inkişaf" / AMİ III 

Beynəlxalq Elmi konfransın materialları 22-24 may 2015 

,səh.37-39 

19 Psixologiya tarixi Azərbaycan Respublikası 

Təhsil Nazirliyi, Bakı Qızlar Universitetinin Şurasının 17 

mart 2016-cı il tarixli 

qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

səh.1-19 

20 Praktik psixoloji xidmət Azərbaycan Respublikası 

Təhsil Nazirliyi, Bakı Qızlar Universitetinin Şurasının 17 

mart 2016-cı il tarixli qərarı ilə 

təsdiq edilmişdir. 

səh. 

19-29 

21 Müəllim tələbə münasibətlərində təlim motivasiyasinin 

formalaşmasında müəllimin rolu. 

Azərbaycan Respublikası Təhsil  

Nazirliyi BQU Elmi Əsərlər  

Yurnalı № 3 Bakı, 2017 

səh. 

245-249 

22 Təlim prosesində müəllim –tələbə (şagird) 

münasibətlərinin psixopedaqoji məsələləri. 

“Ə.Əlizadə ənənəvi təhsildən 

 təfəkkür məktəbinə” 

Respublika Elmi-Praktik  

Konfrasının materialları Bakı, ADPU 

6 dekabr -2017  

səh. 

139-143 
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Ümumi  psixologiya kafedrasının baş müəllimi  Əfəndiyeva  Günəş Əli qızı 

dərc olunmuş dərc olunmuş elmi məqalələrinin 

S İ Y A H I S I 

 Məqalənin adı Nəşriyyat, jurnal və s.adı İşin həcmi 

1 Şəxsiyyətin  formalaşmasında  əxlaq  tərbiyəsinin  rolu.      BDU –nun  90 illik  yübileyinə  həsr olunmuş  “ Müasirlik və pedaqogikanın 

aktual  prob – lemləri.  Beynalxalq  elmi-praktik  konfransın  materi-rı 8-9 iyun  

Bakı -  2009 

Səh.  252 -  

253 

2 Yeniyetməlik  yaşı  dövründə  idrak proseslərinin inkişaf  

xüsusiyyətləri. 

ADPU –nun  professor – mü  - əllim heyyətinin  ulu  öndəri-  miz  H.  Ə. 

Əliyevin anadan    olmasının  87 – ci ildönümünə  həsr  olunmuş IX konfransı --  

nın  materialları . Bakı - 2010              

Səh. 84-85 

3 Yeniyetməlik  yaş  dövrünün  psixoloji    xüsusiyyətləri . ADPU  “Elmi  əsərlərin  məcmusu”  Bakı -  2011 135 - 158 

4 Təlim  fəaliyyətində  geridəqalma  problemi ADPU  X  elmi- praktik  konfransın  materialları .Bakı . ADPU - 2012  

5 Yeniyetmənin  şəxsiyyət  kimi  formalaşması. Ümummilli  lider  H.Ə.Əliye-  vin  90  illik yübileyinə  həsr     olunmuş  

Pedaqogika və psi -  xologiya fakültəsinin müəllim  və  tələbələrinin elmi  

konfran-  sının  materialları.Bakı -2013 

 

6 Ailədə  yeniyetmənin  psixosek-  sual  inkişaf  məsələləri. Bədən Tərbiyəsi və İdman Aka-  demiyasının  elmi  xəbərləri.  Bakı - 2013 79-81 

7   Ailə  tərbiyəsinin  sosial – psixoloji  problemləri                                                                            Ümummilli lider  H.Ə.Əliyevin  anadan olmasının  91-illiyinə  həsr olunmuş 

Ümumi psixologiya  və  Ümumi  pedaqogika kafedralarının  “Təhsilin  aktual  

psixoloji –pedaqoji  problemləri  mövzusunda elmi konfransın  

materialları.Bakı - 2014 

63-66 

8 «Kəkələmənin psixoterapik vasitələrdən istifadə etməklə 

korreksiyası” 

Xüsusi qayğıya ehtiyyacı olan uşaqların cəmiyyət inteqrasiya və sosial 

adaptasiyası adlı respublika elmi konfransının materialları. Bakı 2015 

 

9 «Синдром аутизма и его коррекция» Xüsusi qayğıya ehtiyyacı olan uşaqların cəmiyyət inteqrasiya və sosial 

adaptasiyası adlı respublika elmi konfransının materialları. Bakı 2015 

 

10. Müasir dövrdə çətin uşaqlar problemi Insan qloballaşm  epoxasında : dünən və bu gün mövusunda konfransının 

materialları , Bakı  ADPU 2016 

 

11  “Koqnitiv.Humanist,geştalt” Seçmə fənn.  Pedaqoji universitet və instutlarda bakalavr hazırlığı üçün proqpam, 

Bakı-2016 

 

12 Pedaqoji təcübəyə aid  Metodik gostəriş 
 

Bakı-2017 ,ADPU  
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13  “Məktəblilərdə qabiliyyətlərin inkişaf etlrilməsi mə-

sələləri.”  

“Əbdül Əlizadə:   ənənəvi təhsildən təfəkkür mək təbinə” Respublika 

elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, ADPU-2017. 
 

177 - 179 

14 Ə.Ə.Əlizadənin yaradıcılığında pedaqoji psixologiya 

məsələləri 

“Əbdül Əlizadə:   ənənəvi təhsildən təfəkkür mək təbinə” Respublika 

elmi-praktik konfransının materialları.Bakı, ADPU -2017. 

137-138 
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Ümumi  psixologiya kafedrasının baş müəllimi  Ələkbərova Sədaqət Racı qızı 

dərc olunmuş elmi məqalələrinin 

S İ Y A H I S I 

№ Məqalənin adı Nəşriyyat, jurnal və s.adı İşin həcmi 

1 О формировании профессиональной компетентности 

преподавателя.  

Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş 

"Müasirlik və pedaqogikanın aktual problemleri" Beynəlxalq elmi-

praktik konfransın materialları. Bakı, BDU,2009  

səh. 249-251 

 

2 

 

 

Формирование информационно-коммуникативной 

компетентности будущего учителя  

Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş 

"Müasirlik və pedaqogikanın aktual problemleri" Beynəlxalq elmi-

praktik konfransın materialları. Bakı, BDU, 2009   

səh. 249-251 

 

3 Возрастные роли принципа междисциплинарности в 

современном образовании     

Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş 

"Müasirlik və pedaqogikanın aktual problemləri" Beynəlxalq elmi-

praktik konfransın materialları. Bakı, BDU,2009  

səh. 251-252 

4 Возможность и  основные аспекты  перехода от 

традиционного к индивидуальной системе 

образовании.  

Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş 

"Müasirlik və pedaqogikanın aktual problemləri" Beynəlxalq elmi-

praktik konfransın materialları. Bakı, BDU, 2009   

səh. 253-254 

 

 5 Психологическая готовность к решению задач 

развития в период вхождения во взрослость.  

ADPU-nun professor müəllim heyətinin "Ulu öndərimiz Heydər 

Əliyevin anadan olmasınm 87-ci ildönümünə həsr olunmuş IX elmi 

konfrans materialları. Bakı, ADPU, 2010 

səh. 109-111 

 

6 Информационные технологии в службе практической 

психологии образования  

 

 ADPU-nun professor müəllim heyətinin "Ulu öndərimiz Heydər 

Əliyevin anadan olmasınm 87-ci ildönümünə həsr olunmuş IX elmi 

konfrans materialları. Bakı, ADPU, 2010 

səh. 111-112 
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7 Диагностическая работа психолога в начальной школе   

 

ADPU-nun professor müəllim heyətinin  X elmi konfrans materialları. 

Bakı, ADPU, 2012 

səh. 350-351 

 
8 Коррекционно-развивающая работа психолога в 

начальной школе  

 

ADPU-nun professor müəllim heyətinin  X elmi konfrans materialları. 

Bakı, ADPU, 2012 

səh. 351-352 

 
9 Посттравматическое  стрессовое расстройство 

военнослужащих спецподразделений  и 

профилактические мероприятия способствующих 

снижению развития ПТСР у военнослужащих 

участников спецопераций 

   ” Saglamlıq” Bakı,  №1, 2013 səh. 129-137 

10 ” Psixologiya, fizika və tibbi biliklərin əsasları” fənlərinin 

tədrisində integrativ təlimin təşkili      

Azərbaycan xalgının ümüm milli lideri Heydər Əliyevin anadan 

olmasının 90-ci ildönümünə həsr olunmuş   “Müəllm Hazirlama 

siyasəti və problemləri” Beynalxalq simpoziumu BAKI. 2013 

səh. 193 

11 “Психолого-педагогические аспекты в 

образовательных стратегиях Азербайджанской 

Республики” 

 

 

 

 

   ” Azərbaycan xalgının ümüm milli lideri Heydər Əliyevin anadan 

olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş Ümumi psixologiya və   

Ümumi pedagogika kafedralarının “Təhsilin aktual psixoloji-pedagoji 

problemləri”  ADPU, BAKI. 2014 

səh. 129-137 

12 ” Глобализацция высшего образования и проблемы 

интернационализации образова-тельных систем” 

”İnsan Qloballaşma Epoxasında: Dünən və Bu Gun Movzusunda Elmi 

Konfransının materialları.Bakı 2016 

səh. 18-22 

13 Процесс социализация детей ранного возраста.  Əbdül Əlizadə “Əbdül Əlizadə: ənənəvi təhsildən təfəkkür məktəbinə. 

Respublika praktik konfransınını materialları. Bakı:ADPU, 2017.s. 
139-143 
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“Ümumi psixologiya” kafedrasının müəllimi 

Məmmədova  Könül Allahverdi qızının dərc olunmuş elmi məqalələrinin 

 

S İ Y A H I S I 

 
Məqalənin adı Nəşriyyat, jurnal və s.adı İşin həcmi 

1 Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında Azərbaycan 

xalq mahnılarının rolu 

Bədən Tərbyyəsi və İdman akademiyasının  elmi xəbərlər jurnalı 

Bakı 2011 

 

2 Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında Azərbaycan 

xalq mahnılarının rolu 

Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, Bakı 2014  

3 Laylalar və bayatılarda psixoloji fikirlər.  Təhsilin aktual – psixoloji-pedaqoji problemləri mövzusunda elmi 

konfrans materialları. Bakı, 2014 

 

4 Laylalar və bayatılarda psixoloji fikirlər. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri-N2, Bakı 2014  

5 İbtidai siniflərdə nitq qüsurlarının psixoloji təhlili İnsan qloballaşma epoxasında : dünən və bu gün mövzusunda elmi 

konfransın materialları Bakı 2016 

Səh 40-43 

6 Müasir Azərbaycan təhsilinin nəzəriyyəçisi “Əbdül Əlizadə: Ənənəvi təhsildən təfəkkür məktəbinə.”Respublika 

elmi –praktik konfransının materialları 

Səh-201-203 
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                                                Ümumi  psixologiya kafedrasının müəllimi  Qasımova Rəna Nəsrəddin qızı 

dərc olunmuş dərc olunmuş elmi məqalələrinin 

 SİYAHISI 

 Məqalənin adı Nəşriyyat, jurnal və s.adı İşin həcmi 

1 I Sinif şagirdlərində nitq inkişafı prossesində baş verən 

nöqsanlar və onların aradan qaldırılması yolları. 

Pedoqoji tədbiqatlar(Elmi  

məqalələr məcmuəsi),I Buraxılış, Bakı,1999 

S.62-67 

2 Kiçik məktəblilərdə “Mən” konsepsiyasının öyrənilməsi 

məsələləri  

“XXI-ci əsr: Məktəb Psixologiya”elmi-praktiki konfrans, Bakı,2000 S.9-10 

3 İbtidai sinif şagirdlərində nitq nöqsanları və onların aradan 

qaldırılmasının bəzi məsələləri 

Təhsil, Mədəniyyət,İncəsənət jurnalı, №2,Bakı,2002 S.66-69 

4 Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda “MƏN” in formalaşmasına 

tərbiyyəvi işin təsiri.  

Təhsil,Mədəniyyət    İncəsənət jurnalı,№3,Bakı,2002 S.74-75 

5 “Mən konsepsiyası”və yeni təhsil proqramlarında 

şəxsiyyətyönümlülük  

Kurikulum J.№1.,B.,2013 S.33-37 

6 “Mən konsepsiyası problemi və yeniyetmələrdə özünü 

qiymətləndirmənin təzahür xüsusiyyətləri “ 

Kurikulum,jurnalı,№3,B.,2013 S.47-51 

7 “Mənlik şüuru“və yeniyetmələr yaşı dövründə 

özünüdərketmənin psixoloji xüsusiyyətləri. 

“Azərbaycan Məktəbi”jurnalı,№4,B.,2013 S.64-68 

8 “Oliqofreniyanın təşəkkülü tarixindən” Azərbaycan Problemləri İnsitutu qəzeti,iyun,Bakı,2013                          S.11 

9 Müasir psixologiya”Mən” konsepsiyası problemi və 

özünüdərketmənin psixoloji xüsusiyyətləri 

“Təhsilin aktual psixoloji-pedoqoji problemləri” mövzusunda elmi 

konfransın materialları,B.,2014 

S.48-49 

10 “Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında psixoloji xidmətin 

rolu” 

H.Əliyevin 91 illiyinə həsr olunmuş psixologiya fakultəsinin elmi 

konfransının materialları,B.,2014 

S.73-75 

11 “İntellektual inkişafdan geri qalan uşaqların psixoloji 

xüsusiyyətləri və onların cəmiyyətdə inteqrasiyası” 

“Xüsusi qayğıya ehtiyyacı olan uşaqların cəmiyyətə inteqrassiyası və 

sosial adaptasiyası”adlı 

Respublika elmi konfransının materialları.Bakı,2015 

S.50-52 
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12 İntellektual inkişafdan geri qalan uşaqların nitq inkişafının 

xüsusiyyətləri və onlarla aparılan loqopedik işin təşkili 

“Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların 

cəmiyyətə inteqrasiyası və social adaptasiyası”adlı Respublika  elmi 

konfransının materialları.Bakı,2015 

S.52-54 

13 Suisidal hadisələrin yaranmasının səbəb və şəraitinin psixoloji 

məsələləri  

İnsan qloballaşma epoxasında:dünən və bu gün mövzusunda elmi 

konfransın materialları,B..2016 

S.28-31 

14 Особенности формирования личности умственно 

отсталых детей 

İnsan qloballaşma epoxasında:dünən və bu gün mövzusunda elmi 

konfransın materialları,B..2016 

S.31-33 

15 “Mən” konsepsiyası və yeniyetməlik yaşı dövründə psixoloji 

avtoportretin xüsusiyyətləri.  

Təhsil Problemləri İnstitutu elmi əsərlər 84-cü cild. №6, Bakı, 2017  

16 Görkəmli alim, fenomenal şəxsiyyət, gözəl insan   Respublika elmi-praktik konfransın materialları. Əbdül Əlizadə: 

Ənənəvi təhsildən təfəkkür məktəbinə. Bakı, 6 dekabr 2017 ADPU 

194-195 

17 Yeniyetməlik yaşı dövründə deviant davranışın xüsusiyyətləri  Respublika elmi-praktik konfransın materialları. Əbdül Əlizadə: 

Ənənəvi təhsildən təfəkkür məktəbinə. Bakı, 6 dekabr 2017, ADPU 

205-207 
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“Ümumi psixologiya” kafedrasının müəllimi  

Məmmədova Gülər Akif  qızının dərc olunmuş elmi məqalələrinin 

S İ Y A H I S I 

№ 
Məqalənin adı Nəşriyyat, jurnal və s.adı İşin həcmi 

1 
Gender psixologiyasında yaradıcı təxəyyül konsepsiyası 

Müasir dövrün aktual problemləri.  

Bakı BDU 2011, №6 Səh. 19-23 

2  
Təxəyyülün konseptual modelləri və gender problemi 

Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri. 

Bakı ADİU 2011, №4 
Səh. 386-389 

3 

Bərpaedici təxəyyülün gender konsepsiyası 

Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetinin 90 illik yubileyinə 

həsr olunmuş VI elmi konfransının materialları. Bakı 

ADPU.2011 

Səh. 835-836 

4 

Gender psixologiyasında empatiya konsepsiyası 

Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan 

olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş Gənc tətqiqatçıların I 

Beynəlxalq Konfransının materialları. Bakı Qafqaz Universiteti 

2013 

Səh. 628-629 

5 
Gender psixologiyasında bərpaedici və yaradıcı təxəyyül problemi 

Magistrantların XI Respublika Elmi konfransının materialları. 

SDU 2011, II hissə 
Səh. 612-613 

6 

Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan 

olmasının 91 illiyinə həsr olunmuş "Ümumi psixologiya və 

ümumi pedaqogika" kafedralarının "Təhsilin aktual, psixologi-

pedaqoji problemləri" mövzusunda elmi konfransının 

materiallarında "Gender psixologiyasında emosiya problemi" 

 

Səh.  77-81 

7 
Azərbaycan xalqının Ümumilli lideri Heydər Əliyevin 

anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş gənc 

tədqiqatçıların I beynəlxalq konfransının materialları Bakı 

Qafqaz Universiteti,  

Bakı - 2013,  

s628-629 
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8 
İnsan qloballaşma exopasında dünən və bugün 

mövzusunda Elmi Konfransının materialları,  

Bakı-2016,  

s. 835-836 

9 Azərbaycan xalqının Ümumilli lideriHeydər Əliyevin 

anadan olmasının 91 illiyinə həsr olunmuş "Ümumi 

psixologiya və ümumi pedoqogika" kafedralarının təhsilin 

aktual, psixoloji-pedaqoji problemləri mövzusunda Elmi 

Konfransının materialları 

. Bakı-2014, "Gender Psixologiyasında emosiya 

problemi",  

s. 77-81 

10 
 İnsan qloballaşma exopasında dünən və bugün 

mövzusunda Elmi Konfransının materialları,  

Bakı-2016,  

s. 835-836 

11 Bakı Dövlət Universiteti gənc doktorant və tədqiqatçıların 

Respublika konfransı "Peşə fəaliyyətinin ər-arvad 

münasibətlərinə təsiri" 

Bakı Dövlət Universiteti gənc doktorant və 

tədqiqatçıların Respublika konfransı Bakı-2017  

 

Ailədə ər və arvad konfliktlərinin sosial psixoloji 

xüsusiyyətləti 

Əbdül Əlizadənin 85 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq 

konfrans " Bakı, 6 dekabr 2017, ADPU  
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“Ümumi psixologiya” kafedrasının müəllimi  

Muradova Nigar Hadı qızının dərc olunmuş elmi məqalələrinin 

S İ Y A H I S I 

№ 
Məqalənin adı Nəşriyyat, jurnal və s.adı İşin həcmi 

1  Şəxsiyyətin “Mən” inin ikiləşməsi fenomeni 

(patopsixixologiya aspekt) 

XXI əsr: mülahizələr, düşüncələr konfransının 

materialları Bakı ,BDU 2006 
Səh. 148-149 

2  

Şəxsiyyətin “Mən” inin ikiləşməsi fenomeni 

 Gənc tədqiqatşıların XXI əsr: mülahizələr, düşüncələr 

mövzusunda elmi prakik konfransının materialları  

Bakı ,BDU 2006 

Səh. 122-123 

3 
Şəxsiyyətin ikiləşməsi fenomeni 

Psixologiya jurnalı  №1 Bakı ,BDU 2006 
Səh. 95-98 

4 
Şəxsiyyətin inkişafı və pozulmasının elmi- nəzəri tədqiqi 

Psixologiya jurnalı  №2 Bakı ,BDU 2006 
Səh. 116-119 

5 
Uşaq tərbiyəsində bəzi  psixoloji cəhətlərin nəzərə 

alınmasıİn 

San qlobllaşma epoxasında : dünən və  bu gün 

mözusunda elmi konfransının materialları ,Bakı ADPU 

2016 

Səh. 43-45 

6 Ailədə ər – arvad konfliktlərinin sosial – psixoloji 

xüsusiyyətləri. 

Əbdül Əlizadə: Ənənəvi təhsildən təfəkkür məktəbinə. 

Respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 

6 dekabr, 2017 

Səh. 152-156 

 

  

 

  



 

 

  

83 

 

“Ümumi psixologiya” kafedrasının müəllimi  

Əliyeva Sona İbrahim  qızının dərc olunmuş elmi məqalələrinin 

S İ Y A H I S I 

№ 
Məqalənin adı Nəşriyyat, jurnal və s.adı İşin həcmi 

1 
Uşaq şəxsiyyətinin formalaşması məsələsinə dair 

“Dünyaya baxış”. Elmi – nəzəri praktik jurnal. 7 

buraxılış. Bakı, 2007. 
Səh. 91 – 97 

2  Məktəbəqədər yaşlı uşaqların şəxsiyyətinin 

formalaşmasında oyun fəaliyyətinin rolu. 

“Dil və ədəbiyyat”. Beynəlxalq elmi – nəzəri jurnal. 1 

(55). 
Səh. 148 – 150  

3 Təfəkkürün tənqidilik probleminin psixoloji ədəbiyyatda 

qoyuluşu 

“Elmi xəbərlər”. Azərbaycan Dillər Universiteti. № 5. 

Bakı, 2009. Səh. 386 – 392 

4 Təfəkkürün tənqidiliyi ilə bağlı professorƏ.S. 

Bayramovun tədqiqatlarının təhlili və onun psixoloji fikir 

tarixində yeri 

Psixologiya jurnalı . Elmi – praktik jurnal. №1 Bakı, 

2010 Səh. 186 – 197  

5 Təfəkkürün tənqidiliyinin funksiyaları və strukturu 

haqqında. 

Psixologiya jurnalı . Elmi – praktik jurnal. №3 Bakı, 

2010 
Səh. 13-19 

6 Ə.S.Bayramov, təfəkkürün tənqidiliyi konsepsiyasına dair  Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV Respublika 

Elmi Konfransı. II, Bakı, 2011 
Səh. 152-156 

7 

 

Особенности развития критического мышления 

учащихся в условиях новой оброзаветельной 

парадигмы 

Вектор науки Тольяттинского Государственного 

Университета. Серия Педагогика, психология. 

№2(5), 2011, 

Стр, 18 – 20 

8 Təfəkkürün tənqidiliyi konsepsiyasının formalaşmasında 

Azərbaycan maarifçilərinin təsiri  

“Elmi xəbərlər”. Azərbaycan Dillər Universiteti. № 4 

Bakı, 2011. 
Səh. 351 – 355  

9  Fikri fəaliyyətin emosional tənzimi probleminin tədqiqi 

məsələləri. 

 

“Elmi xəbərlər”. Azərbaycan Dillər Universiteti. № 1 

Bakı, 2013. 
Səh. 284 – 288  
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10 Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında təfəkkürün 

tənqidilik məsələləri. 

 

 “Elmi xəbərlər”. Azərbaycan Dillər Universiteti. № 4. 

Bakı, 2016. Səh. 339 - 344 

11 Əbdül Əlizadə yaradıcılığında təfəkkür psixologiyası 

məsələləri.   
"Əbdül Əlizadə:  ənənəvi təhsildən təfəkkür məktəbinə" 

Respublika Elmi-Praktiki Konfransı. 2017. 
Səh. 157 – 160  
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“Ümumi psixologiya” kafedrasının müəllimi  

Əsgərova Yeganə Baxış  qızının dərc olunmuş elmi məqalələrinin 

S İ Y A H I S I 

 

№ Işin  adı İşin  növü Nəşriyyat, 

 jurnal və s. adı 

 İşin həcmi Həmmüəlliflər 

1 2 3 4 5 6 

1. Şagird yaradıcılığının psixoloji məsələləri məqalə Pedaqoji Universitet Xəbərləri. Bakı, №5- 2008 Səh 383-385  

2.   Məktəbin “Çətin” uşaq problemi və onu 

şərtləndirən sosial-psixoloji amillər 

məqalə Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər. 

Bakı, №7- 2008 

Səh 387-390  

3. Yeniyetməyaşlı “Çətin” uşaqların təlim 

fəaliyyətinin psixoloji xüsusiyyətləri 

məqalə Bakı Slavyan Universiteti. Elmi əsərlər İctimai-siyasi elmlər 

seriyası. Bakı, №1- 2010 

Səh 160-163  

4. “Risk qrupu” və ailənin uşaq tərbiyəsi 

problemləri 

məqalə Bakı Slavyan Universiteti, Humanitar elmlərin 

öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı, №2- 2010 

Səh 234-237  

5. Məktəblilərin tərbiyəlilik səviyyəsinin 

psixoloji cəhətdən müəyyənləşdirilməsi 

məqalə Bakı Slavyan Universiteti. Humanitar elmlərin öyrənilmə-

sinin aktual problemləri. Bakı, №3- 2010 

Səh 181-184  

6 Yeniyetməlik dövründə şagirdlərin 

müstəqilliyinin təmin olunmasının psixoloji 

məqalə Bakı Slavyan Universiteti. Humanitar elmlərin 

öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı, №2 - 2011 

Səh 149-152   
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amilləri 

7 Güləşçinin ümumi psixoloji hazırlığı haqqında məqalə Bakı Slavyan Universiteti. Humanitar elmlərin 

öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı, №3 - 2011 

Səh. 258-261 G.B.Quliyev 

8 Yeniyetməlik dövründə şagirdlərin  

müstəqilliyə cəhd meylləri 

tezis Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Tədris prosesinin 

təkmilləşdirilməsinin pedaqoji-psixoloji problemləri” 

mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları 

Naxşıvan-2011 

Səh 211-213  

9 Şagirdlərin şəxsiyyət kimi formalaşmasında 

müəllimin və valideynin rolu 

məqalə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. Pedaqoji 

Universitet Xəbərləri. Bakı, №2- 2012 

Səh 342-344  

10  Ə.Ə.Əlizadənin psixopedqoji ideyalarının 

Azərbaycan təhsil konsepsiyasının 

formalaşmasına təsiri 

məqalə  Psixologiya jurnalı.  Bakı, №4 - 2012 Səh 126-141  

11  Ə.Ə.Əlizadə yaradıcılığında etnik psixologiya 

məsələləri 

məqalə  Psixologiya jurnalı.  Bakı, №1 - 2013 Səh 152-163  

12 Azərbaycanda elmi psixologiyanın  inkişaf 

mərhələləri  

 tezis Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi 

Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVII 

Respublika Elmi Konfransının materialları 

 Bakı - 2013 

Səh 154-155  

13 Müstəqillik illərində Azərbaycanda 

psixologiyanın inkişafı 

tezis Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi 

Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVIII Respublika 

Səh 344-345  
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Elmi Konfransının materialları 

 Bakı – 2013 

14 Görkəmli Azərbaycan psixoloqu professor 

Əbdül Əlizadənin yaradıcılıq yolu 

məqalə Azərbaycan məktəbi. Bakı, №1 - 2013 

 

 Səh 99-105 R.İ.Əliyev 

15 Ə.Ə.Əlizadə yaradıcılığında istedadlı uşaqlar 

problemi   

məqalə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı Slavyan 

Universiteti. Ali məktəblər arası elmi məqalələr məcmusu.  

Bakı, №3- 2013 

Səh 215-225  

16 Xarici ölkə psixoloqlarının ideya və 

nəzəriyyələrinin Əbdül Əlizadə yaradıcılığında 

rolu 

məqalə Psixologiya jurnalı.  Bakı, №3 - 2013 Səh 114-125  

17 Pofessor Əbdül Əlizadə  yaradıcılığında cinsi 

fərqlər və cinsi tərbiyə məsələləri 

məqalə  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu 

Elmi əsərlər. Bakı, №4- 2013 

Səh 210-217  

18 Pofessor Əbdül Əlizadə  yaradıcılığında 

ailədaxili ünsiyyət məsələləri 

məqalə Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 

illiyinə həsr olunmuş ümumi psixologiya və ümumi 

pedaqogika kafedralarının “Təhsilin aktual psixoloji-

pedaqoji problemləri” mövzusunda elmi konfransının 

materialları. Bakı- 2014 

Səh 83-90   

19 Professor Əbdül Əlizadənin şəxsiyyəti ilə 

yaradıcı fəaliyyətinin qarşılıqlı əlaqəsi  

məqalə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı Qızlar 

Universitetinin elmi əsərləri.  Bakı, №1- 2014 

Səh 146-151  
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20 Azərbaycanda psixoloji fikir və elmi 

psixologiyanın yaranması və inkişafı   

məqalə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. Pedaqoji 

Universitet Xəbərləri. Bakı, №1- 2014 

Səh 373-379  

21 Гендерная проблема в творчестве 

профессора Абдул Али оглу  Ализаде 

 статья   Молодой учёный. Ежемесячный научный журнал.  

Казань, №2-2014 

Стр. 673-677  

22 Социально-педагогический аспект 

проблемы одарённых детей в творчестве 

азербайджанских психологов. 

  тезис  Совершенствование общего и профессионального 

образования инвалидов в процессе их реабилитации. 

Материалы международной научно-практической 

конференции. 17 апреля 2014. Санкт-Петербург. 

Стр. 264-267   

23 Роль проф. А.А.Ализаде в изучении 

психологии в Азербайджане 

 статья  Вектор науки Тольяттинского  

ГосударственногоУниверситета.Серия: 

Педагогика,психология. Тольятти, №4 (19), 2014 

 Стр.14-17  

24 Istedadlı uşaqların təlim-tərbiyəsində psixoloji 

xüsusiyyətlərin nəzərə alınması  

 tezis Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan 

Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu Naxçıvan 

Dövlət Universiteti Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu 

Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 

Naxçıvan şəhəri,16-17 dekabr 2014-cü il 

Səh 183-184  

25 Azərbaycanda təlim psixologiyası və təhsil 

konsepsiyasının formalaşmasında prof. 

Ə.Ə.Əlizadə yaradıcılığının rolu 

 məqalə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

Pedaqoji Universitet Xəbərləri 

Bakı, №2, 2015 

Səh 388-392  

26 Влияние идей зарубежных психологов на 

творчество   А.А.Ализаде 

 статья Азимут научных исследований: педагогика и 

психология. Тольятти, Том 5 №3 (16), 2016  

Стр.229-231   
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   Fərdiyyət və şəxsiyyətin psixologiyası Psixologiy

a kafedrası 

üzrə proq-

ramlar (ali 

təhsilin ba-

kalavriat 

səviyyəsi 

üçün) 

 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 

Bakı Qızlar Universiteti. Bakı Qızlar Universitetinin Elmi 

Şurasının 17 mart 2016-cı il tarixli qərarı ilə təsdiq 

edilmişdir. Bakı-2016 

 Səh. 81-84  

27  Pedaqoji psixologiya 

  

Psixologiy

a kafedrası 

üzrə proq-

ramlar (ali 

təhsilin ba-

kalavriat 

səviyyəsi 

üçün) 

 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 

Bakı Qızlar Universiteti.  Azərbaycan Respublikası Təhsil 

Nazirliyinin 24.05.2016-cı il tarixli 334 saylı əmri ilə təsdiq 

edilmişdir. Bakı-2016 

 Səh.70-76  

28 Professor Ə.Əlizadənin yaradıcılığında dərslik 

və dərs vəsaitləri problemi 

tezis “’Əbdül Əlizadə:Ənənəvi təhsildən təfəkkür 

məktəbinə”.Respublika Elmi-Praktik konfransının 

materialları. Bakı, 6 dekabr 2017 

Səh.77-80  

29 Özünüreallaşdırma və özünüaktuallaşdırma 

şəxsiyyətin formalaşmasına təsir göstərən 

sosial-psixoloji faktorlar kimi 

məqalə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı Qızlar 

Universitetinin elmi əsərləri.  Bakı, №3(35)- 2018 

Səh.101-105  
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9.KADR POTENSİALININ MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTİNDƏ İŞi 

KAFEDRANIN KADR BANKI HAQQINDA PLANI 

 

 

 

 

 

KAFEDRAYA MÜƏLLİMLƏRİN İŞƏ QƏBULU 

Tədris ilinin sonunda  dərs 

yükünə plana uyğun nəzarət 

etmək 

Kafedrada fənlər üzrə 

müəllimlərin dərs yükünə 

nəzarət 

Kafedraya yeni qəbul 

olunmuş müəllimlərə CV 

formasını başa salmaq 

 Yeni qəbul olunmuş 

müəllimlərin açıq dərslərini 

təşkil etmək 

 Kafedraya işə qəbul 

KAFEDRADA MÜƏLLİMLƏRİN EHTİYAT KADR BANKININ TƏŞKİLİ 

        Kafedrada vakant              

yerlər üzrə müəllimlərin 

qəbulu 

Namizədlər üzrə CV-

formasını təhlil etmək və 

müsahibələr təşkil etmək 

Kafedra əməkdaşları ilə 

birgə müəllimlərin açıq 

dərslərini təşkil etmək 

Elmi potensialı yüksək olan 

magistrların işə qəbulu və 

gələcək fəaliyyələri ilə bağlı 

məsələlərə nəzarət etmək 

Fəlsəfə dokorluğuna, 

elmlər doktorluğuna 

dissertantların və 

doktorantların qəbulunu 

genişləndirmək və 

bununlada kadr potensialını 

yüksəltmək 
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              10. KAFEDRA ƏMƏKDAŞLARININ QISA TƏRCÜMEYİ – HALI 

 

Əliyev Ramiz İbrahim oğlu 

Psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor  

ADPU-nun Ümumi psixologiya kafedrasının müdiri 

Qısa Bioqrafik məlumat 

19 54-cü ildə Gədəbəy rayonun Arısu kəndində anadan olub. 

Ailəlidir 2 övladı var. 

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adları 

Ali təhsillidir. APXDİ-nin (ADU-nun) ingilis dili fakültəsini bitirmişdir. 1985-ci ildə Kiyev 

şəhərində namizədlik, 2004-cü ildə BDU-da doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.  

Əmək fəaliyyəti 

1975-1978-ci illərdə Gədəbəy rayonunu Arısu kənd 8 - illik məktəbində müəllim işləmiş, 1978-ci ildə psixologiya üzrə əyani aspiranturaya daxil olub. 

2001-ci ildən Təhsil Problemləri İnstitutunda Şöbə müdiri, ADU-də 2004-2010-cu il, Müəllimlər İnstitutunda  2004-2013-cü ildə əvəzçilik üzrə 

müəllim, ADPU-da 2006-cı ildən 0.5 ştat müəllim, 2013-cü ildən ADPU-nun Ümumi psixologiya kafedrasının müdiridir.  

Apardığı dərslər:  

Test nəzəriyyəsi, Sosial psixoloji xidmətin müasir problemləri, Eksperimental psixologiya, Ümumi psixologiya, İstedadlı uşaqlarda psixoloji xidmətin 

konsepsiyası. 

Tədqiqat sahəsi. 

10 elmi monoqrafiya, 3 dərs vəsaiti, 1 dərslik, 7 metodik vəsait, 9 proqram,   163-dən artıq məqalə,  tezisin müəllifidir. 

 

 

 



 

 

  

92 

 

 

 

Solmaz Qüdrət qızı Həsənli 

Unvan: Bakı şəhəri Nəsimi rayonu, 

Cavadxan  küçəsi, bina 5, mənzil 13 

Telefon:   Ev: (012) 541 27 16 

Mobil: (050) 522 79 29 

E-mail: solmazhasanli@hotmail.com 

Anadan olduğu yer və il: Naxçıvan şəhəri, 02.07.1972 

                                        Elmi dərəcəsi: pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

  

 TƏHSİLİ 

1979-1989       Naxçıvan şəhəri, 4 saylı orta məktəb (orta təhsil)  

1992-1997      Ankara, Qazi univarsiteti, eğitim fakültəsi (bakalavr)    diplom No- 16140 

1997-1999      Naxçıvan Dövlət Universiteti, pedaqoji fakültə (magistratura)   diplom MNA No-002130 

2001-2005     Naxçıvan Dövlət Universiteti, pedaqoji fakültə (dissertant)  diplom EN No-04322 

2009-             Naxçıvan Dövlət Universitetinin psixologiya ixtisası üzrə doktorantı 

 

İŞ TƏCRÜBƏSİ 

1998-2001       Naxçıvan Özəl Universitetində təcrübə işləri üzrə metodist.  

2001-2007       Naxçıvan Özəl universitetinin Pedaqogika və psixologiya kafedrasında müəllim 

2007-2013       Naxçıvan Özəl universitetinin Pedaqogika və psixologiya kafedrasının müdiri 

2013-2014      Naxçıvan Özəl Universitetinin dosenti 

2015-2016      ATPİ, Psixologiya və yaş fiziologiyası şöbəsində aparıcı elmi işçi 

2016-2017     ATPİ,  Psixologiya və yaş fiziologiyası şöbəsinin müdiri 

2017/fevral-2017/sentyabr  ATİ  Psixoloji xidmət  şöbəsinin müdiri 

2017/sentyabr ADPU, Ümumi psixologiya kafedrasının dosenti 

 

XARİCİ  DİL 

Türkcə-əla 

mailto:solmazhasanli@hotmail.com
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Rusca: oxuma anlama (yaxşı), danışıq (aşağı səviyyə)  

İngiliscə: aşağı səviyyədə  

KOMPYUTER: Windows NT, Microsoft Ofis 98; Excel, Word, PowerPoint,  İnternet  

 

ELMİ ƏSƏRLƏR: 

Müxtəlif elmi jurnallarda nəşr olunmuş 40-dan çox elmi məqalə və tezis, 

 1. “Ailə tərbiyəsində etnopedaqoji materiallardan istifadə imkanları” (monoqrafiya) 

2.“Psixologiya” (dərs vəsaiti) 

3. “Məktəblərdə peşəseçiminə psixoloji xidmət” (metodik vəsait) adlı kitablar 

1. “Ali məktəb psixologiyası” 

2. “Ümumi psixologiya”   adlı fənn proqramları 

 

TƏDRİS ETDİYİ FƏNNLƏR:  

 

Ümumi psixologiya, Sosial psixologiya, Psixologiya tarixi, Etnopsixologiya, Pedaqoji psixologiya, İdarəetmə və menecment psixologiyası. 
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  Rzayeva Nurəngiz Tofiq qızı  

Ümumi psixologiya kafedrasının dosenti. 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT:  

1968-ci ildə Lerik rayonunda anadan olmuşdur. Subaydır. 

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI  
1990-cı ildə N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinə daxil olmuş, 1995-ci ildə oranı pedaqogika və psixologiya ixtisası üzrə 

fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir 

1997-ci ildə Azərbaycan ETPEİ-nin ümumi psixologiya və psixologiya tarixi üzrə əyani aspiranturasına daxil olmuş, 2000-ci ildə oranı 

müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. 

TƏDQİQAT SAHƏSİ:  
2004-cü ildə BDU-nun N02.014 ixtisaslaşmış şurasında “Azərbaycan maarifçiliyinin psixoloji konsepsiyası” (19.00.01 – Ümumi psixologiya, 

şəxsiyyət psixologiyası, psixologiya tarixi ixtisası üzrə) mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Hal – hazırda elmlər doktoru 

proqramı üzrə doktorluq disertasiyası üzərində işləyir.   

Əmək fəaliyyəti: 
 Lerik rayon uşaq bağçasında tərbiyəçi, RTŞ-də metodist vəzifəsində işləmişdir. 2000-ci ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun psixologiya 

kafedrasına müəllim, 2004-cü ildə baş müəllim, 2008-ci ildə kafedra müdiri vəzifəsinə təyin edilmiş,. 2016-cı ilə qədər bu vəzifədə işləmişdir. 2016-cı 

ilin sentyabrından Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Ümumi psixologiya kafedrasına dosent vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 2009-cu ildə 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının dosent diplomunu almışdır. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 

tərəfindən “Fəxri Fərmanla” təltif olunmuşdur. 
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            Əfəndiyeva Ülviyyə Akif qızı 

Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 

ADPU-nun Ümumi psixologiya kafedrasının müəllimi 

Qısa Bioqrafik məlumat 

1968-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 

Ailəlidir 2 övladı var. 

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adları 

Ali təhsillidir. 1986-1990-cı illərdə V.İ.Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunda təhsil almışdır. 2008-ci ildə “Uşağın 

məktəbə psixoloji hazırlığında yaşıdları ilə qarşılıqlı münasıbətlərinin rolu” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

elmi dərəcəsi almışdır.  

Əmək fəaliyyəti 

2002-2008-ci ilə qədər Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitinda psixologiya və yaş fiziologiyası şöbəsində böyük elmi işçi vəzifəsində 

çalışıb. 

2008 – ci ildən Ümumi psixologiya kafedrasının baş müəllimidir. 

Apardığı dərslər: Əsrin gender konsepsiyası, Ailə və gender, Psixologiya 

Ünsiyyət və qarşılıqlı münasibətlər psixologiyası. 

Tədqiqat sahəsi. 

2014-cü ildə "Müəllim şəxsiyyətinin psixologiyası" adlı tədris metodik vəsaiti, 7  proqram, 32 məqalə və tezisi çap edib. 
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 Məhərrəm Sabir oğlu Əliyev  

Qısa Bioqrafik məlumat 

1977-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Ailəlidir, iki övladı var. 

 1994-1998-ci illərdə BDU-da Sosial elmlər və psixologiya fakültəsininpsixologiya şöbəsində bakalavr, 1998-2000-ci 

illərdə ADPU-da Ümumi psixologiya istiqaməti üzrə magistr təhsili alıb 

 2000-ci ildən  ADPU-nu “Ümumi psixologiya” kafedrasında müəllim, 2011-ci ildən baş müəllim    vəzifələrində çalışır. 2002-2008-ci illərdə 

ADPU-nun “Yaş və pedaqoji psixologiya” kafedrasının aspirantı daxil olmuşdur. 2013- cü ildə “Tələbələrdə özünənəzarətin formalaşmasının 

xüsusiyyətləri” mövzusunda  psixologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasının müdafiyə etmişdir. Türkiyə və Rusiyada neyrolinqvistik 

proqlamlaşdırma üzrə təlim və seminarlara qatılımışdır. 2015/2016-cı tədris ilində müqavilə əsasında Türkiyə Cumhuriyyəti Avrasiya Universitetində 

müəllim olaraq çalışmışam 

Apardığı dərslər:Ümumi psixologiya, Ünsiyyət və qarşılıqlı münasibətlər psixologiyası, Psixologiya elminin müasir problemləri 

Tədqiqat sahəsi: Özünənəzarət problemi 

10 tezis (konfrans materialları), 10 məqalə (o cümlədən, xaricdə), 7 proqram və 2 dərs vəsaitinin müəllifidir.  
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  Qurbanova Lamiyə Mehdi qızı  

  ADPU-nun Ümumi psixologiya kafedrasının   baş müəllimi,psixologiya üzrə  fəlsəfə doktoru 

  Qısa Bioqrafik məlumat 

   1974-cü ildə anadan olmuşdur 

   Ailəlidir, iki övladı var.  

   Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adları.  

1996-cı ildə ali məktəbi (fərqlənmə diplomu ilə) bitirmişdir. 2006-cı ildə pedaqoji psixologiya ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyası müdafiə 

etmiş, 2007-ci ildə psixologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. Psixologiya üzrə  fəlsəfə doktorudur 

Əmək fəaliyyəti 

 2000-2006-cı illərdə Sumqayıt Dövlət Universitetində laborant, 2007-2015-cı illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda baş müəllim, (2012-13-cü 

və 2014-15-ci tədris illərində Qafqaz Universiteti və Bakı Dövlət Universitetində saat hesabı müəllim) vəzifəsində fəaliyyət göstərmişdir. 2016-cı ildən 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində baş müəllim vəzifəsində çalışır. 

Apardiğı dərslər 

Təhsildə sosial psixoloji xidmət və psixoloji praktikum , Koqnitiv psixologiya, Psixodiaqnostikanın əsasları , Kiçik məktəbli və yeniyetməlik yaşının 

psixologiyası,Psixi sağlamlıq 

Tədqiqat sahəsi. 

1 monoqrafiya, 1 dərs vəsaiti, 2 metodik vəsait, 3 proqramın, 45-a yaxın elmi məqalə və tezisin müəllifidir.  

 



 

 

  

98 

 

 

Ələkbərova Sədaqət Raci qızı 

ADPU-nun Ümumi psixologiya kafedrasının müəllimi 

Qısa Bioqrafik məlumat 

1945-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 

Ailəlidir, 2 övladı var. 

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adları 

Ali təhsillidir. Sabir adına pedaqoji məktəbə 1962-ci ildə qəbul olub, fərqlənmə diplomu ilə 1966-cı ildə bitirib. APİ nin fizika fakültəsinə 1966-cı ildə 

qəbul olub, 1970-ci ildə fərqlənmə ilə bitirdikdən sonra aspiranturaya qəbul olub. Psixologiyadan ixtisasartırma kurslarına gedib. 

Əmək fəaliyyəti 

APİ-də1970-ci ildə laborant, 1974-1976-ci illərdə institutun nəzdində elmi-tədqiqat sektorunun kiçik elmi işçisi, 1976-1990 cı illərdə APİ-nin Elmi 

işlər üzrə prorektorunun köməkçisi, 1990-cı ildən ADPU-nun  Ümumi psixologiya kafedrasının baş müəllim işləyir. 

Apardığı dərslər:  Psixologiya, psixologiyanın əsasları 

Tədqiqat sahəsi. 1 proqramın,  15 tezisin müəllifidir. 

 

 



 

 

  

99 

 

 

 

Əfəndiyeva Günəş Əli qızı 

ADPU-nun Ümumi psixologiya kafedrasının müəllimi 

Qısa Bioqrafik məlumat 

1953-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 

Ailəlidir 2 övladı var. 

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adları 

1973-cü ildə Azərbaycan SSR Ali və orta ixitsas təhsil Nazirliyinin Bakı məktəbəqədər pedaqoji məktəbini bitirmişdir. 

1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin pedaqogika və psixologiya fakültəsini bitirmişdir. 

Əmək fəaliyyəti 

1979-cu ildən baş laborant vəzifəsində işləyib. 1980-cı ildən 2000-ci ilə kimi Dədə Qorqud labaratoriyasında kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışıb. 

2000 – ci ildən Ümumi psixologiya kafedrasının baş müəllimidir. 

Apardığı dərslər: Psixologiya 

Tədqiqat sahəsi.2 proqram, 30 məqalə, 6 tezis 



 

 

  

100 

 

             

Əlizadə Səbinə Hikmət qızı 

 ADPU-nun Ümumi psixologiya kafedrasının  müəllimi,Psixologiya üzrəfəlsəfə doktorudur. 

Qısa Bioqrafik məlumat 

1988-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur, Ailəlidir,  iki  övladı var. 

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adları. 

  2005-ci ildə BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakultəsinin psixologiya ixtisasına bakalavr pilləsinə    qəbul   

olunmuşdur. 2009-cu ildə bakalavr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib, BDU-nun psixologiya ixtisası üzrə magistr 

pilləsinə qəbul  olub. Magistr təhsili müddətində universitet daxili “50+50” qrant layihəsini qazanmışdır. Magistratura 

pilləsini 2011-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə  bitirmişdir. 

 Magistr təhsilini başa vurduqdan sonra  2011-ci ildə BDU – nun Sosial və pedaqijo psixologiya kafedrasında Sosial psixologiya ixtisası üzrə 

doktoranturaya pilləsinə qəbul olunmuşdur. 2014-cü ildə doktorantura pilləsini bitirmişdir. Həmin ildə  də  dissertasiya işimi müdaifiə edib psixologiya 

üzrə fəlsəfə doktoru adına layiq görülmüşdür. 

Əmək fəaliyyəti 

2015-ci ildən ADPU-nun “Ümumi psixologiya” kafedrasının müəllimi kimi çalışmağa başlamışdır. 

Apardıgı dərslər: Sosial psixologiya, Ailə və gender psixologiyası- 

Tədqiqat sahəsi 

Ümumilikdə, 1 dərs vəsaiti, 14  məqalə, 7 tezis və 3 proqramım çap olunmuşdur 

.  
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Qasımova Rəna Nurəddin qızı   

ADPU-nun Ümumi psixologiya kafedrasının müəllimi 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT 

. 13 yanvar 1967-ci il Bakı şəhərində doğulub. 1993-1997-ci illərdə ADPU-da defektologiya fakültəsində bakalavr, 1997-

1999-cu illərdə həmin   universitetin psixologiya fakültəsində magistr təhsili alıb. 2004-cü ildə psixologiya ixtisası üzrə 

aspirantura   bitirmişdir. Ailəlidir, 2 övladı var. 

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI 

Ali təhsillidir. 1997-1999-cu illərdə ADPU-nun magistr pilləsini, 2000-2004-cü ildə psixologiya ixtisası üzrə aspiranturanı bitirmişdir. 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

1998-ci ildə 3 №-li litseydə psixoloq, 2000-2004-cü illərdə TPİ-nun psixologiya şöbəsində elmi işçi işləmiş, 2000-2004-cü illərdə Təhsil Problemləri 

İnstitutunun psixologiya şöbəsində elmi işçi kimi çalışmışdır. 2007-ci ilə qədər ADPU – nun Ümumi psixologiya kafedrasının saathesabı müəllimi 

işləmişdir. 2007-ci ildən kafedrada 0.5 ştat müəllim, 2015-ci ildən 1 ştat müəllim kimi fəaliyyət göstərir.   

Apardığı dərslər.  

Ümumi psixologiya 

TƏDQİQAT SAHƏSİ 

“Yeniyetmələrdə “Mən” konsepsiyasının xüsusiyyətləri” adlı dissertasiya işi üzərində çalışır. 13 məqalə, 4 tezisin müəllifidir. 
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         Verdiyeva Çimnaz Qafar qızı 

ADPU-nun Ümumi psixologiya kafedrasının baş müəllimi 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT 

1968-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.  

Ailəlidir, 2 övladı var. 

       TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI 

       Ali təhsillidir. 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

1985-ci ildə V.İ.Lenin adına Azərbaycan  Dövlət Pedaqoji İnstitutun (indiki ADPU) Pedaqogika və psixologiya fakültəsinə daxil olmuş və 1989 –cü 

ildə pedaqogika, psixologiya mmüəllimi və tərbiyəçi müəllim ixtisanına yiyələnmişdir.2004-cü il aprel ayının 7-dən Azərbaycan Müəllimlər İnstitunun 

Mülki Müdafiə, Tibbi biliklərin əsasları və Bədən tərbiyəsi kafedrasında baş laborant, struktur dəyişikliyi əsasında ixtisasına uyğun psixologiya 

kafedrasına baş laborant təyin olunmuşdur. Baş laborant işlədiyi müddətdə 240 saat saathesabı ders yükünü yerinə yetirmişdir. Həmin İnstitutda 2005-

ci ildən «Psixologiya» kafedrasında  müəllim,  2007 –ci ildən -2016-cı ilin iyul ayının 5- nə kimi baş müəllim vəzirfəsində çalışmışdır. 2016-cı il fevral 

ayının 27-də “Müasir şəraitdə müəllim peşəsinə hazırlığının psixoloji xüsusiyyətləri” adlı disertasiya işini BDU-nun ixtisaslaşmış şurasında müdafiə 

etmişdir. 

Apardığı dərslər.  

Ailə psixologiysı, Koqnitiv , humanist və  geştal psixologiyası 

TƏDQİQAT SAHƏSİ 

36 məqalə, 4- proqram, 7- tezis, 3-metodik tövsiyə müəllifiyəm. Həmçinin treninq və seminarlarda sertifikatlarla teltif olunmuşdur. 
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Məmmədova Gülər Akif qızı  

ADPU-nun Ümumi psixologiya kafedrasının müəllimi 

Qısa Bioqrafik məlumat 

08.08.1976 Azərbaycan Respublikası Cəlilabad rayonunda anadan olmuşdur.  

Ailəlidir 2 övladı var. 

            Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adları.  

Qızlar Universitetinin “Pedaqogika və psixologiya ixtisası üzrə bakalavr təhsili alıb və həmin illər ərzində  Tofiq Məmmədov adına 239 saylı orta 

məktəbdə praktik psixoloq kimi fəaliyyət göstəmişdir.  2009-cu ildən 2013-cü ilə qədərAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Riyazi analiz 

kafedrasında böyük laborant vəzifəsində çalışmışdır. 2010 – cu ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin magistratura və doktorantura 

şöbəsinin magistr pilləsinə qəbul olmuşdur. Həmin illərdə saat hesabı yolu ilə dərs aparmışdır  

Əmək fəaliyyəti 

2013 – cü ildə Psixologiya və Konsultasiya Mərkəzində  “Psixoanlaiz”  2014 –cü ildə “Klinik psixologiya” , “ Psixodiaqnostika” , “ Psixoloji 

konsultasiya”, “Zamanın idarə olunması”  Akdeniz üniversitesi tıp fakültesi psikiyatri anabilim dalı, uzman klinik psikolog Sibel Dinç Çalışkanın 

"Cinsellik, Cinsel Anatomi ve Cinsel İşlev Bozuklukları" təliminlərində iştirak edərək sertifikatlar  əldə etmişdir. 2013-cü ildən hal-hazıradək  

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində Ümumi psixologiya kafedrasında psixologiya müəllimi kimi çalışır. 

Apardıgı dərslər. Ümumi psixologiya, Ünsiyyət və qarşılıqlı münasibətlər psixologiyası, Sosial psixoloogiya. 

Tədqiqat sahəsi. 

1 proqram, 3 tezis  və 7 məqalələrimi işləyib çap etdirmişdir. 
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Məmmədova Könül Allahverdi qızı  

Ümumi psixologiya kafedrasının müəllimi. 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT:  

1981-ci il noyabr ayının 2-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Ailəlidir övladı var. 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI  

 1997-ci ildə 275-saylı orta məktəbi bitirmişdir. 1997-2002-ci ildə ADPU-nun Psixologiya fakültəsinin bakalavr-

magistraturasını bitirmişdir. 1997-ci ildə ibtidai təhsil üzrə bakalavr pilləsinə daxil olub, 2001-ci ildə bitirmiş və həmin ildə Psixologiya ixtisası üzrə 

sosial psixologiya magistr pilləsinə daxil olub. 2013-cü ildə magistraturanı bitirmişdir. 

TƏDQİQAT SAHƏSİ:  

Yaradıcılıq psixologiyası.  

Əmək fəaliyyəti: 

2005-ci ildən Ümumi psixologiya kafedrasını müəllimidir. 

Apardığı dərslər. 

Ümumi psixologiya 

Tədqiqat sahəsi  

   6 məqalə, 2 tezisin müəllifidir. 
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Muradova Nigar Hadi qızı 

ADPU-nun Ümumi psixologiya kafedrasının müəllimi 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT 

1983 - cü ildə Bakı şəhərində anadan olub. 

Ailəlidir, 3 övladı var. 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI 

Ali təhsillidir. 2000-ci ldə BDU-nun bakalavr, 2004-cü ildə BDU-nun magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

2006-2007-ci illərdə Yaş və pedaqoji psixologiya kafedrasında çalışıb. 2009-cu ildən Ümumi psixologiya kafedrasında müəllim işləyir. 

Apardığı dərslər.  

Ümumi psixologiya, idarəetmə və menecment psixologiyası. 

TƏDQİQAT SAHƏSİ 

7 məqalənin müəllifidir. 
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Əliyeva Sona İbrahim qızı  

      ADPU-nun Ümumi psixologiya kafedrasının müəllimi 

      Qısa Bioqrafik məlumat 

1983-cü il avqust ayının 28-də Şəki şəhərində anadan olmuşdur. Hal – hazırda analıq məzuniyyətindədir. 2003-cü ildə 

Müstəqil Azərbaycan Universitetinin İbtidai təhsilin pedaqogika və metodikası fakültəsini, 2007-ci ildə Sumqayıt Dövlət 

Universitetinin Psixologiya ixtisası üzrə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2007-ci ildən Bakı Dövlət 

Universitetinin əyani doktoranturasına qəbul olub, 2010-cu ildə oranı bitirmişdir. 2011-ci ilin sentyabr ayından Azərbaycan 

Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Ümumi psixologiya” kafedrasının müəllimidir. 

Apardığı dərslər.  

 Ümumi psixologiya, Psixologiyanın əsasları 

Tədqiqat sahəsi:  

8 məqalə, 1 tezisin müəllifidir. 
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Əskərova Yeganə Baxış qızı 

Ümumi psixologiya kafedrasının  müəllimi. 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT:  

1974-cü il sentyabr ayının 23-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Ailəlidir, 2 övladı var. 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI  

 1991-ci ildə  38-saylı orta məktəbi bitirmişdir.1993-cü ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Riyaziyyat fakültəsinə qəbul 

olunmuş,1998-ci ildə həmin fakültəni bitirmişdir. 2001-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Riyaziyyat istiqamətinin Riyaziyyatın 

tədrisi metodologiyası və metodikası ixtisası üzrə magistraturanı bitirmişdir. 2005-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Pedaqoji 

fakültəsinə qəbul olunmuş, 2008-ci ildə isə həminfakültəni müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdur. 2011-ci ildə ADPU-nun Ümumi psixologiya istiqaməti 

üzrə (6107.01) doktoranturasına qəbul olmuş, 2014-cü ildə doktoranturanı müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. 30.10.2016-ci ildə “Azərbaycanda elmi 

psixologiyanın inkişafında  Ə.Ə.Əlizadə yaradıcılığının rolu” mövzusunda dissertasiya müdafiə edib Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır. 

 

Əmək fəaliyyəti: 

  2017-ci ildən Ümumi psixologiya kafedrasının müəllimidir. 

Apardığı dərslər. 

Ümumi psixologiya, Test nəzəriyyəsi, Təhsildə sosial psixoloyi xidmətin aktual problemləri. Ünsiyyət və qarşılıqlı münasibətlər. Əsrin gender 

konsepsiaysı. 

Tədqiqat sahəsi  

    24 məqalə,  5 tezis, 2 proqramın müəllifidir. 
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Cəfərova Elnarə Novruz qızı  

ADPU-nun Ümumi psixologiya kafedrasının böyük laborantı 

Qısa Bioqrafik məlumat 

 1970-ci il iyul ayının 14-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur 

Ailəlidir 2 övladı var. 

              

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adları. 

 1988--ci ildə Nəsrəddin Tusi adına Azərbaycan  Dövlət Pedaqoji Universitetinin (indiki ADPU) Pedaqogika və psixologiya fakültəsinə daxil 

olmuş və 1992 - cü ildə pedaqogika və psixologiya müəllimi və tərbiyəçi müəllim ixtisanına yiyələnmişdir.1992- çi ildən Ümumi psixologiya 

kafedrasında laborant kimi,  daha sonra baş laborant  vəzifəsində çalışmışdır. 

     Əmək fəaliyyəti 

 Baş laborant işlədiyi müddətdə içtimai əsaslarla 240 saat həcmində saathesabı dərs yükünü yerinə yetirmişdir. 

     Apardıgı dərslər.    

 Ümumi psixologiya 

    Tədqiqat sahəsi. 

         4 tezis  və 2 məqalənin müəllifidir. 
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11.KAFEDRANIN İLLİK İŞ PLANI 

 

                                                                                                                                                   “ Təsdiq edirəm” 

                                                                                             Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

                                                                                   Universitetinin rektoru,                                                   

                                                                 ______________  t.ü.e.d., prof. C.M.Cəfərov 

                                                                                “____”  ______________ 2018- ci il 

 

                                           Azərbaycan Dövlət Pedaqoji  Universitetinin 

“Ümumi psixologiya” kafedrasının 2018\2019-ci  tədris ili üçün 

İş planı 

 

№ 

Görüləcək işlərin qısa məzmunu 

1.Təşkilati-pedaqoji işlər 

 

İcra tarixi Məsul icraçı 

1. 2018-2019-ci tədris ili üçün kafedranın iş planının müzakirəsi və təsdiqi İyul Prof.R.İ.Əliyev 

2. 2018-2019-ci tədris ili üçün dərs yükünün müəllimlər arasında bölüşdürülməsi İyul P.ü.f.d. M.S.Əliyev 

3. 2018-2019-ci tədris ili ücün dərs yükünün müzakirəsi və təsdiqi iyul Prof.R.İ.Əliyev 

4. Tədris ilinin birinci yarısı üçün müəllimlərin fənn sillabuslarının müzakirəsi və 

təsdiqi   

sentyabr Prof.R.İ.Əliyev 

5. Tədris ilinin birinci yarısı üçün müəllimlərin açıq dərslərinin qrafikinin təsdiqi sentyabr Prof.R.İ.Əliyev 

6. Tədris ilinin birinci yarısı üçün müəllimlərin açiq dərslərinin təşkili və 

müzakirəsi 

sentyabr 

dekabr 

Prof.R.İ.Əliyev 
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7. Yeni qəbul olunmuş magistrlərin dissertasiya mövzusunun və elmi 

rəhbərlərinin müəyyənləşdirilməsi və təsdiqi  

Oktyabr  Prof.R.İ.Əliyev 

8. Psixologiyanın  aktual problenlərinə həsr olunmuş elmi seminarların 

aparılması və bu sahədə işin gücləndirilməsi  

Ayda bir dəfə Prof.R.İ.Əliyev 

9. Keçiriləcək elmi seminar mövzuların müəyyənləşdirilməsi Oktyabr Prof.R.İ.Əliyev 

psixol.ü.f.d  Ü.A.Əfəndiyeva 

10. Azərbaycan Respublikasının  milli bayramlarına həsr edilən tədbirlər planının 

hazırlanması və təsdiqi, Universitet üzrə keçirilən bayram tədbirlərində iştirak 

etmək  

Tədris ilinin birinci 

və ikinci yarısı 

Prof.R.İ.Əliyev və kafedra 

əmkdaşları 

 

11. Kafedranın profilinə uygun müxtəlif fənlər üzrə imtahan testlərinin 

hazırlanması və təsdiqi 

Noyabr, mart Prof.R.İ.Əliyev və kafedra 

əmkdaşları 

 

12. Tədris ilinin ikinci yarısı üçün müəllimlərin fənn sillabuslarının müzakirəsi və 

təsdiqi 

Fevral Prof.R.İ.Əliyev  

psixol.ü.f.d  Ü.A.Əfəndiyev 

13. Tədris ilinin ikinci yarısı üçün müəllimlərin açıq dərslərinin qrafikinin təsdiqi Fevral Prof.R.İ.Əliyev  

 

14. Tədris ilinin ikinci yarısı üçün müəllimlərin açiq dərslərinin təşkili və 

müzakirəsi 

Fevral, may Prof.R.İ.Əliyev  

 

15. Qış və yay imtahan sessiyasının nəticələrinin müzakirəsi Fevral, iyun Prof.R.İ.Əliyev  

psixol.ü.f.d  Ü.A.Əfəndiyev 

16. İmtahan  suallarının və biletlərinin hazırlanması və təsdiqi Noyabr, may Prof. R.İ.Əliyev  

psixol.ü.f.d  Ü.A.Əfəndiyev 

17. Kafedra üzrə pedaqoji təcrübənin gedişinə nəzarət  il boyu Prof.R.İ.Əliyev  

 

18. Tədris ilinin birinci və ikinci yarısı üçün pedaqoji təcrübənin yekunları 

(bakalavr, magistratura) 

il boyu Prof.R.İ.Əliyev 

b.m G.Ə.Əfəndiyeva 
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19. Əməkdaşların kafedranın və universitetin ictimayi-pedaqoji həyatında 

yaxından iştirak etnəsinə nail olmaq  

Müntəzəm Prof.R.İ.Əliyev  

 

20. Magistrların elmi yaradıcılıq işlərinə cəlb olunması. Kafedra “Gənc psixoloq” 

adlı tələbə elmi dərnəyi yaratmaq və onun fəaliyyətini formalaşdirmaq 

Müntəzəm Prof.R.İ.Əliyev  

 

21. Tələbə elmi cəmiyyətinin işində kafedra müəllimlərinin iştirakını təmin etmək Il boyu Prof.R.İ.Əliyev  

 

22. Tələbə elmi cəmiyyəti xətti ilə tələbələrə veriləcək mövzuların 

müəyyənləşdirilməsi 

 psixol.ü.f.d   b/m 

Ü.A.Əfəndiyev 

psixol. ü.f.d. b/m. 

L.M.Qurbanova 

23. Tədris ilinin birinci və ikinci yarısı üzrə kafedra üzvlərinin tədris yükünün 

yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək 

Müntəzəm Prof.R.İ.Əliyev  

 

24. Növbəti tədris ili üçün tədris yükünün bölgüsünü aparmaq Aprel-may Prof.R.İ.Əliyev  

psixol.e.n.  

psixol.ü.f.d. M.S.Əliyev 

25. Tədris proqramlarını yeniləşdirmək və onun çap olunmasına nail olmaq Fevral,-mart Prof.R.İ.Əliyev  

Kafedra əməkdaşları 

 

26.  Müəllimlərin mühazirə mətni hazirlanmasıni təmin etmək il boyu psixol ü.f.d   b/m. Ü.A.Əfəndiyeva 

Kafedra əməkdaşları 

 

27. Dərslik və tədris vəsaitlərinin hazırlanması il boyu Kafedra əməkdaşları 

28. Kafedra üzrə magistrlərin hesabatlarının dinlənilmasi Dekabr -may Prof.R.İ.Əliyev  

psixol ü.f.d   b/m.Ü.A.Əfəndiyeva 

 

29. Kafedra üzrə doktorantların elmi tədqiqatları ilə baglı hesabatların 

dinlənilməsi 

Dekabr -may psixol ü.f.d   b/m.Ü.A.Əfəndiyeva 

 

30. Magistr disertasiyalarının müzakirəsinin təşkili və keçirilməsi May-iyun Prof.R.İ.Əliyev  

 

31. Universitetdə keçiriləcək yubiley tədbirlərində iştirak etmək Tədris ilinin birinci Prof.R.İ.Əliyev  
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və ikinci yarısı  

32. Kafedra iclaslarının müntəzəm keçirilməsinə nail olmaq Qrafik üzrə Prof.R.İ.Əliyev  

Kafedra əməkdaşları 

 

33. Kafedra üzvlərinin kafedranın və universitetin ictimai həyatında fəal iştirak 

etməsini təmin etmək 

Müntəzəm Prof.R.İ.Əliyev  

 

34. Kafedra üzrə illik elmi tədqiqat işlərinin müzakirəsi və qəbulunu təşkil etmək  Oktyabr-noyabr Psixol. ü.f.d   

b/m.Ü.A.Əfəndiyeva 

 

35. 2018-2019 ci illər üzrə kafedra əməkdaşlarının elmi tədqiqat işlərinin 

istiqamətləri və mövzularının əlaqaləndirilməsi 

Dekabr  Prof.R.İ.Əliyev  

psixol ü.f.d   b/m.Ü.A.Əfəndiyeva 

 

36 2018-2019-ci illər üzrə kafedra əməkdaşlarının hesabatlarının dinlənməsi və 

müzakirəsi 

Dekabr -may Prof.R.İ.Əliyev 

37 Kafedranın profilinə uyğun kafedralarla və xarici ölkələrin müvafiq 

kafedraları ilə əməkdaşlığın təşkili 

il boyu Prof.R.İ.Əliyev 

P.ü.f.d. M.S.Əliyev 

 

 

İş planı Ümumi psixologiya kafedrasının 05 iyul 2018-ci il tarixli iclasında  (protokol № 21) qəbul edilmişdir. 

 

 

 

 

 

 

              Ümumi psixologiya  kafedrasının müdiri, 

              psixologiya üzrə elmlər doktoru:                                   prof. R.İ.Əliyev 
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12.KAFEDRANIN ƏSASNAMƏSİ 

Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin Elmi Şurasının “14 .09 .2016” -cı 

il tarixli “ 1 ” saylı protokolu ilə təsdiq edilmişdir. 

       

Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin “Ümumi psixologiya “kafedrası haqqında 

 

Ə S A S N A M Ə 

 

1. Ümumi psixologiya kafedrası ADPU-nun əsas tədris-elm struktur vahidlərindən biri  olub, psixologiya və onunla əlaqəli fənlər üzrə tədris, 

metodiki və elmi-tədqiqat, elmi-pedaqoji və elmi işçilərin hazırlanması, yenidən hazırlanması, ixtisaslarının artırılması, təhsil alanlar arasında 

tərbiyə işlərini həyata keçirir. 

2. Kafedra Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin, normativ hüquqi aktlarına, təlimat və metodiki göstərişlərinə, qüvvədə olan digər 

qanunvericilik aktlarına, “Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnamə”sinə, ADPU-nun Nizamnaməsinə, ali təhsil müəssisəsinin professor – 

müəllim heyətinin vəzifələrə seçilməsi və attestasiyası qaydalarına və bu Əsasnaməyə uyğun olaraq formalaşdırılır və fəaliyyət göstərir. 

3. Kafedraya ümumi rəhbərlik, bir qayda olaraq elmi dərəcəsi və elmi rütbəsi olan kafedra müdiri tərəfindən həyata keçirilir. Kafedra müdirinin ayrı-

ayrı sahələr üzrə müavinləri ola bilər. Kafedra müdirinin müavinləri kafedra müdirinin təqdimatı ilə rektor tərəfindən təyin edilir. 

4. Kafedranın kollektiv idarəetmə orqanı  onun ayda bir dəfədən gec olmayaraq  çağırılan ümumi yığıncağıdır.  

5. Kafedraya - kafedra müdiri, professorlar, dosentlər, məsləhətçilər, baş müəllim, müəllim və assistentlər, elmi işçilər, doktorantlar, digər 

kateqoriyadan olan işçilər daxildirlər. 
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6. Kafedranın əsas vəzifələri:  

- bütün təhsil formaları üçün tədris planlarında nəzərdə tutulmuş məşğələlərin, mühazirələrin, laboratoriya, praktiki seminar və digər dərslərin 

yüksək elmi-nəzəri səviyyədə aparılmasını təmin etmək; 

- kurs və buraxılış işlərinə (layihələrinə), tanışlıq, istehsalat və digər təcrübələrə, tələbələrin fərdi işlərinə rəhbərlik etmək; 

- cari imtahanların və aralıq yoxlamaların keçirilməsini təmin etmək; 

- dövlət imtahanlarının təşkilində və keçirilməsində fəal iştirak etmək; 

- təhsil alanlar arasında fəal vətəndaş mövqeyinin formalaşması işində iştirak etmək; 

- kafedrada tədris edilən fənlər üzrə tədris proqramlarının işlənib hazırlanmasını, müvafiq qaydada təsdiq edilmək üçün təqdim olunmasını təşkil 

etmək, digər kafedraların hazırladığı tədris proqramlarına rəy vermək; 

- dərslik, dərs vəsaitləri, metodiki rəhbərlik, təlimat, göstəriş, əyani vəsait və b. hazırlanmasını təmin etmək, rektorluğun (fakültənin) göstərişi ilə 

dərslik, dərs vəsaiti və tədris-metodiki ədəbiyyata rəy vermək; 

- elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasını təşkil etmək, aspirantların, doktorantların və tələbələrin elmi-tədqiqat işlərinə rəhbərlik etmək; 

- tamamlanmış elmi-tədqiqat işlərinin müzakirəsini təşkil etmək, onların istehsalatda tətbiq edilməsi və ya nəşr edilməsi üçün rəy vermək; 

- kafedra əməkdaşlarının tədris, elmi-metodiki və digər işlərinin fərdi planlarının tərtib olunmasını və onların icrasını təmin etmək; 

- institutun, respublikanın və xarici ölkələrin ali məktəblərinin pedaqoqlarının qabaqcıl iş təcrübəsinin öyrənilməsini və yayılmasını təşkil etmək; 

- tədris prosesində müasir texniki vasitələrdən, yeni metodikalardan  istifadə edilməsinə dair tədbirlər hazırlayıb həyata keçirmək; 

- elmi – pedaqoji və elmi kadrların hazırlanması üçün tələbələrlə, aspirantlarla və doktorantlarla işi təşkil etmək; 

- kafedra əməkdaşlarının dissertasiyasının yüksək səviyyədə hazırlanmasına kömək etmək, həmçinin rektorluğun (fakültənin) tapşırığına əsasən 

digər iddiaçıların dissertasiyalarını müzakirə edib rəy vermək; 

- müasir texnologiyaların tətbiqi üzrə qabaqcıl təcrübənin öyrədilməsi və yeni iş metodlarının istehsalata tətbiq edilməsi məqsədi ilə müxtəlif 

müəssisə və təşkilatlarla əməkdaşlığı təmin etmək, qarşılıqlı faydalı əlaqələri genişləndirmək; 
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-  turizm sənayesində çalışan mütəxəssislərin ixtisaslarının artırılmasına köməklik göstərmək, turizm müəssisələrinə müqavilə əsasında müxtəlif 

xidmətləri təmin etmək, araşdırmalar aparmaq, proqramlar və təkliflər hazırlamaq; 

- ADPU-nun bakalavr, kafedranın magistr və doktorant məzunları ilə daim əlaqələri təmin etmək; 

- turizm sənayesinin inkişafı, turistlərə göstərilən xidmətlərin yüksək səviyyədə təşkil edilməsi məqsədi ilə kafedrada tədris edilən fənlər üzrə 

elmi biliklərin təbliğinin təşkil edilməsi. 

7. ADPU-nun Elmi Şurasının qərarı ilə kafedranın illik tədris yükü 10,0 min saatdan çox olmalıdır.   

8. Kafedra iclaslarına ADPU-nun əməkdaşları, digər ali məktəblərin, elmi-tədqiqat institutlarının, müəssisə və təşkilatların işçiləri də dəvət oluna 

bilərlər. 

9. Kafedra iclaslarında aşağıdakı məsələlər müzakirə edilir: 

- kafedra müdirliyinə seçimlə əlaqədar namizədlərin müzakirəsi; 

- kafedranın bütün fəaliyyət növləri üzrə gördüyü işlər, professor - müəllim heyətinin,  doktorantların, aspirantların, magistr təhsili alan,  staj  

keçən və ya fərdi planla təhsil alan tələbələrin tədris-tədqiqat planları və hesabatları;  

- kafedrada tədris olunan kurslar üzrə tədris vəsaitləri, proqramları, mühazirə və imtahan  materialları; 

- müəllimlərin tədris yükünün bölünməsi və tədris yükünün yerinə yetirilməsi vəziyyəti; 

- kafedra tərəfindən təşkil edilən seminarların, konfransların, sərgilərin və s. tematikası, onların keçirilməsinin nəticələri; 

- yoxlama, kurs və buraxılış işlərinin tematikası, rəhbərlərin və rəy  verənlərin təyin edilməsi, kurs və buraxılış işlərinin müdafiəyə hazırlanması 

vəziyyəti; 

- elmi və metodiki işlərin nəşr olunmasına dair təqdimatların verilməsi; 

- tədris olunan fənlər üzrə sərbəst proqramla təhsil alan tələbələrin işlərinin mövzularının müəyyənləşdirilməsi; 

- sərbəst işlərin hazırlanması, təhvil verilməsi və qiymətləndirilməsi qaydalarının müəyyən edilməsi. 
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10. Kafedra mövcud normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq qarşısına qoyulmuş vəzifələri yerinə yetirmək üçün öz səlahiyyətləri daxilində digər 

məsələləri də müzakirə edib müvafiq qərar qəbul edə bilər. 

- Kafedra iclaslarında  qəbul olunan qərarlar haqqında fakültənin rəhbərliyinə, zərurət olduqda isə ADPU-nun rektorluğuna və ya Elmi Şurasına 

məlumat verilir. 

11. Kafedra iclaslarında aşağıdakı məsələlər barədə təklif, tövsiyyə və ya təqdimatlar verilə bilər: 

- öz səlahiyyətləri daxilində kafedra müəllimlərini xarici ölkələrə, stajkeçmə və ixtisasartırma kurslarına, yaradıcılıq və tədqiqat ezamiyyətlərinə 

göndərmək üçün, eləcə də doktoranturaya qəbulla bağlı təqdimat vermək; 

- müəllim və elmi işçilərin kafedraya işə qəbulu haqqında işəgötürmə komissiyasına tövsiyə, onlarla müqavilə bağlanması, mövcud 

qanunvericiliyə uyğun olaraq onlara vəzifə maaşı və əlavələrin təyin edilməsi haqqında müraciət hazırlamaq; 

- magistraturaya, doktoranturaya qəbul və iddiaçıların kafedraya təhkim olunması ilə bağlı təkliflər vermək; 

- tələbələrin fərdi planlarına uyğun təhsilə keçirilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlamaq; 

- əməkdaşların həvəsləndirilməsi və ya cəzalandırılması ilə bağlı əsaslandırılmış təqdimat vermək; 

- kafedranın müəllimlərinin, elmi işçilərinin və digər əməkdaşlarının vəzifədən kənarlaşdırılması haqda təqdimat vermək; 

- digər təkliflər vermək. 

12. Kafedra iclaslarında qərarlar açıq və ya gizli səsvermə yolu ilə, sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir.  

13. Kafedra müdiri:  

- kafedranın fəaliyyətinə rəhbərlik edir, onun işini planlaşdırır və təşkil edir; 

- kafedra iclaslarını çağırır, onlara sədrlik edir; 

- Elmi Şura qarşısında kafedranın fəaliyyəti barədə hesabat verir; 

- kafedranı təmsil edir; 

- kafedra müdirinin müavinləri vəzifələrinə namizədləri təklif edir; 
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- kafedranın fəaliyyətinin nəticələrinə görə məsuliyyət daşıyır. 

14. Kafedrada kargüzarlıq mövcud qanunvericiliyə və  ADPU-da qəbul edilmiş qaydalara uyğun olaraq aparılır. 

15. Əsasnaməyə əlavələr və dəyişikliklər, onun qəbul olduğu qaydada həyata keçirilir.  

 

Əsasnamə kafedranın“ 12” “sentyabr” 2016   - cı il tarixli iclasında qəbul edilmişdir. 

 

 

Kafedra müdiri:_____________    prof. R.Əliyev 

 

Azərbaycan  Dövlət Pedaqoji Universiteti 

Tədris-Metodiki Şurasının “14” “sentyabr” 2016 – cı il tarixli iclasında müzakirə edilərək bəyənilmiş, təsdiq edilməsi üçün Elmi Şuraya tövsiyə 

olunmuşdur. 

 

 

Tədris-Metodiki Şuranın sədri: ___________  prof. M.S. Cəbrayılov 

 

 


