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Redaktordan
Zəhmətdən yoğrulmuş bir ömrün zirvəsinə
ucalan, həyatını qətrə‐qətrə əridib əsərlərinin
varlığına hopduran bir insanın pərvəriş yolu
bəşəriyyətin işıqlı sabahından keçir. Bu sabahın
günəşi onu ziyalandırmaqla, həm də ondan güc,
qüvvət alır, parıltısını artırır. Bu gün pedaqoji
elmlərin tale yükünü çiyinlərində daşıyan, öz
zamanının görkəmli pedaqoqu kimi tanınan, sö‐
zün əsl mənasında “cəfakeş alim” (H. Əhmədov,
F. Rüstəmov) pedaqoji elmlər doktoru, professor
Ə. Ağayev məhz belə şəxsiyyətdir.
Məktəbin, pedaqoji fikrin tarixi, təlim və
tərbiyənin nəzəri və praktik problemləri, müx‐
təlif fənlərin tədrisinin aktual məsələləri, cə‐
miyyətimizin bu və ya digər sahələrinə aid olan
əsərləri saf‐çürük edilərək çeşidlənmiş, onların
adları kitaba daxil edilmişdir. Eyni zamanda
alimin yaradıcılığını və şəxsiyyətini səciyyələn‐
dirən müxtəlif adlı, məzmunlu əsərlərin siya‐
hısı verilmişdir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, professor Ə.
Ağayevin alim şəxsiyyətinin bütövlüyünü yal‐
nız adı çəkilən məqalələri və müxtəlif sənət,
peşə adamlarının qeyd etdikləri fikirlər əhatələ‐
mək qüdrətinə malik deyildir. Mənəvi zəngin‐
liyi, dünyagörüşü, məntiqi, canlı düşüncə tərzi,
3

bənzərsiz nitqi onun varlığını bəzəyən və ya‐
zılarda ifadəsi mümkün olmayan gözəlliklər
kimi qalmaqdadır. Əlbəttə, bunları görmək,
duymaq üçün Əjdər müəllimin özü ilə təmasda
olmaq gərəkdir.
Elmlə məşğul olmaq, bəşəriyyətin gələcəyə
doğru uzanan yolunu işıqlandırmaq müqəddəs
işdir. Bu müqəddəs işdə, xalqımızın gələcəyi
naminə daha böyük əsərlər yaratmaqda professor
Ə. Ağayevə möhkəm cansağlığı, yüksək yaradı‐
cılıq əhvali‐ruhiyyəsi arzulayıram.
Allah ona yar olsun!
Ənvər Abbasov
Pedaqoji elmlər namizədi
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Tərtibçidən
Çağdaş Azərbaycan təhsili və pedaqoji
fikrinin görkəmli nümayəndəsi, pedaqoji elmlər
doktoru, əməkdar müəllim, Rusiya Pedaqoji və
Sosial Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü,
professor Əjdər Əbdülhüseyn oğlu Ağayevin
anadan olmasının 70 illiyi münasibətilə tərtib
edilən bu kitabça onun həyatı, yaradıcılığı haq‐
qında yığcam məlumat vermək məqsədilə
hazırlanmışdır.
Əjdər Ağayevin əsərlərinin biblioqrafiyası
ilk dəfə 1997‐ci ildə nəşr edilmişdir. Həmin
kitabda alimin əsərlərinin böyük əksəriyyəti
əhatə olunmuşdur. Bu nəşrdə onun əsərlərin‐
dən seçmələrə yer verilmişdir.
Kitabçada professor Əjdər Ağayevin yara‐
dıcılığı haqqında yığcam məlumat verildikdən
sonra həyatı və fəaliyyətinin əsas tarixləri də
təqdim olunur.
Biblioqrafik nəşr Qafqaz Universiteti pe‐
daqoji fakültəsi elmi şurasının qərarı ilə yayım‐
lanır.
Günel Muxtarlı
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Çağdaş Azərbaycan təhsili və pedaqoji
fikrinin görkəmli nümayəndəsi, Rusiya Peda‐
qoji və Sosial Elmlər Akademiyasının akade‐
miki, pedaqoji elmlər doktoru, professor Əjdər
Əbdülhüseyn oğlu Ağayevin yaradıcılığı, fəa‐
liyyət dairəsi olduqca genişdir. O, pedaqoji
problemlərin tədqiqi, tədrisi, təbliği ilə yanaşı,
ədəbi yaradıcılıqla da məşğul olur.
Ə.Ağayev 1937‐ci ildə (10.10.) Salyan rayo‐
nunun Qırmızıkənd kəndində anadan olmuş‐
dur. Atası Əziz nəvəsi Məşədi Əbdülhüseyn
Ağası oğlu əsli ərdəbillidir. Əkinçiliklə, ovçu‐
luqla, dəmirçiliklə məşğul olmuşdur. Anası
Ceyran xanım Məşədi Həsən qızı xalq ədəbiy‐
yatı və islami bilikləri mükəmməl bilmiş, öv‐
ladlarının əxlaqi‐mənəvi tərbiyəsində böyük rol
oynamışdır.
Ə.Ağayev orta təhsilini Qırmızıkənd yed‐
diillik və Salyan şəhər 2 saylı orta məktəbində
almışdır. V.İ. Lenin adına APİ‐nin (indiki ADPU)
tarix‐filologiya fakültəsini bitirərək, tarix, dil və
ədəbiyyat müəllimi ixtisasına yiyələnmişdir.
Beş il orta məktəbdə müəllim işlədikdən sonra
Azərbaycan Elmi‐Tədqiqat Pedaqogika İnstitu‐
tunun pedaqogika tarixi üzrə aspiranturasına
qəbul olunmuş, professor Əhməd Seyidovun

elmi rəhbərliyi ilə “Fərhad Ağazadənin peda‐
qoji fəaliyyəti və görüşləri” mövzusunda dis‐
sertasiya müdafiə edərək pedaqoji elmlər nami‐
zədi alimlik dərəcəsi almışdır. (1970)
Hələ tələbəlik illərində mətbuatda və küt‐
ləvi informasiya vasitələrində bədii yazılarla
çıxış edən Ə.Ağayev elmi‐pedaqoji səciyyəli
məqalələri ilə də tezliklə diqqəti cəlb etmişdir.
O, ictimai fəallığı, zəngin nəzəri və praktik pe‐
daqoji hazırlığı, tədqiqatçılıq səriştəsi, geniş ya‐
radıcılıq imkanları ilə seçildiyinə görə az müd‐
dətdə işlədiyi institutda baş elmi işçi, bölmə və
şöbə müdiri, elmi işlər üzrə direktor müavini
vəzifələrini daşımış, 1974‐cü ildən Maarif Na‐
zirliyinin elmi‐nəzəri və metodik orqanı olan
“Azərbaycan məktəbi” jurnalının baş redaktoru
kimi səmərəli fəaliyyət göstərmişdir.
Bu müddətdə jurnalın həm poliqrafik, həm
də elmi‐nəzəri səviyyəsini xeyli yüksəldə bil‐
mişdir. O, “Azərbaycan məktəbi”nə əlavə nəşr
olunan 7 metodik məcmua sırasına “Məktəbdə
bədən tərbiyəsi” məcmuəsini də daxil edərək,
böyük bir elmi‐metodik pedaqoji nəşrlər komp‐
leksinin təlim‐tərbiyə prosesinə təsirini məha‐
rətlə istiqamətləndirmişdir.
Ə. Ağayev 1981‐ci ildən yenidən ETPEİ‐na
dönərək, elmi ‐ tədqiqatla və elmi – pedaqoji
kadr hazırlığı ilə məşğul olmuşdur. Hazırda
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Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri
İnstitutunda təhsilin konseptual problemləri
şöbəsinin müdiri işləyən prof. Ə. Ağayevin
pedaqoji, elmi və ədəbi yaradıcılıq fəaliyyətinin
bəhrələri öz zənginliyi və gərəkliliyi ilə milli –
mədəni sərvət kimi dəyərləndirilir.
Ə.Ağayev son 47 il ərzində Azərbaycanda
təhsilin inkişafı üçün ən səmərəli fəaliyyət
göstərən yaradıcı şəxslərdən biridir. O, təhsil
islahatı və təhsil haqqında Qanunu hazırlayan
işçi qrupun üzvü olmuşdur.
Həmkarları haqlı olaraq yazırlar ki, Ə.
Ağayevi digərlərindən fərqləndirən cəhət onun
geniş erudisiyaya, natiqlik məharətinə, fikri
yazılı və şifahi sərrast ifadə edə bilmək qabiliy‐
yətinə malik olmasıdır. O, elmi – pedaqoji,
ədəbi – bədii, publisistik – jurnalistik istiqamətli
zəngin irsə malik olmasıdır. Əsərləri ingilis,
rus, ukrayn, belarus, başqırd dillərində, Türkiyə
türkcəsində müxtəlif ölkələrin nəşr orqanların‐
da çap olunmuşdur. 40‐dan artıq monoqrafiya,
kitab, kitabça, proqram və tədris vəsaitinin 600‐
dən artıq qəzet – jurnal məqaləsinin, onlarla
seir və hekayənin, 100‐dən artıq mahnı mətni‐
nin müəllifidir. Bədii filmlərə elmi məsləhətçi
olmuş, qırx ilə yaxındır ki, Azərbaycan Dövlət
Televiziyasında biri – birindən maraqlı veriliş‐
lərin müəllifi və aparıcısıdır.

Ə. Ağayev Azərbaycanda məktəb və peda‐
qoji fikir tarixi, təlim və tərbiyə nəzəriyyəsi,
xüsusilə əxlaqi – mənəvi tərbiyə məsələləri üzrə
sanballı tədqiqat əsərləri ilə pedaqogika elmini
zənginləşdirmişdir. Akademik Hüseyn Əhmədov
və Beynəlxalq Pedaqoji Elmlər Akademiyasının
həqiqi üzvi Fərrux Rüstəmov qeyd edirlər ki, Ə.
Ağayevin tədqiqatlarının elmi nəticələrindən
fəlsəfə, hüquq, pedaqogika, tarix və ədəbiyyat‐
şünaslıq üzrə tədqiqatçılar, proqram və dərslik
tərtibçiləri istifadə etmişlər.
Ə. Ağayev təlim prosesinin təkmilləşdiril‐
məsi, təhsilin məzmununun yeniləşdirilməsi,
təlim metod və texnologiyalarından istifadə
edilməsi kimi müasir əhəmiyyətli problemlərlə
əlaqədar çıxışlar edir, təhsilin hüquqi bazasının,
islahat proqramına aid sənədlərin hazırlanma‐
sında fəallıq göstərir.
Ə. Ağayev ilk dəfə olaraq 19‐cu əsrin sonu,
20‐ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan pedaqoji
fikrinin başlıca problemini və cərəyanlarını
müəyyənləşdirib, təhlilini vermişdir.
O, eyni zamanda “Məktəblilərdə vətəndaş‐
lıq borcunun tərbiyə edilməsi” (1975), “Vətəndaş
olmağa borclusan” (1979), “Həyatın astanasında”
(1983) kitablarında və silsilə məqalələrində şa‐
girdlərin vətəndaşlıq tərbiyəsi işinin metodika‐
sını işləmiş, tərbiyənin bir sıra yeni prinsiplə‐
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rini (xüsusilə, sahiblik prinsipini) müəyyənləş‐
dirmişdir.
O, digər tədqiqatçılardan fərqli olaraq təkcə
şəxsiyyətlər üzrə deyil, pedaqoji fikrin prob‐
lemlər üzrə öyrənilməsi ideyasını irəli sürmüş,
70‐ci illərdən başlayaraq şəxsiyyət probleminin
tədqiqinə nail olmuşdur. “Azərbaycan maarif‐
pərvərləri şəxsiyyət və onun formalaşması haq‐
qında” (1974), “Azərbaycan maarifpərvərləri
şəxsiyyət haqqında” (1978) kitabları və silsilə
məqalələri nəhayət “Azərbaycan ictimai – pe‐
daqoji fikrində şəxsiyyətin formalaşması prob‐
lemi” mövzusunda doktorluq dissertasiyası ilə
tamamlamışdır. O, bu əsərdə milli təlim‐tərbi‐
yənin elmi‐pedaqoji əsaslarını müəyyənləşdir‐
mişdir. Bu dissertasiyaya və çoxsaylı əsərlərinə,
yetişdirdiyi elmi kadrlara, səmərəli pedaqoji
fəaliyyətinə və tədris – metodik vəsaitlərinə
görə ölkə prezidentinin sərəncamı ilə fərdi
təqaüdə layiq görülmüşdür.
Xalqımızın ümumi tarixinin tərkib hissəsi
olan məktəb tarixinin tədqiqi sahəsində də Ə.
Ağayev elmi səy və fədakarlıq göstərmişdir. O,
“150 yaşlı Şuşa məktəbi” (1982), “Ötən əsrdə
doğulmuşlardan biri” (1993) kitablarında, “Bakı
qəza məktəbi” (1983), “Salyan normal məktəbi”
(1968), “Amanatlar məktəbi” (1989) məqalələ‐
rində Azərbaycanda çarizmin təhsil siyasətin iç

üzünü açmaqla, tədris işlərinin elmi mənzərə‐
sini şərh etmişdir.
Ə. Ağayevin elmi xidmətlərindən biri Azər‐
baycan pedaqoji fikrinin inkişaf tarixinin siste‐
mini müəyyənləşdirməsi və bu əsasda iri
həcmli “Antologiya pedaqoqiçeskoy mısli Azer‐
baydjana” (“Azərbaycan pedaqoji fikri antolo‐
giyası”) fundamental kitabının həmkarları ilə
birlikdə Moskvada (1989) elmi nəşrinə nail ol‐
masıdır.
Ə. Ağayev pedaqogikanın nəzəri – meto‐
doloji məsələlərinin də tədqiqi ilə məşğul ol‐
muş, xüsusilə, pedaqogikanın anlayış və termi‐
nologiya sisteminin, təlim – tərbiyə metodları‐
nın təkmilləşdirilməsi ilə bağlı orjinal fikirlər
söyləmiş, “Pedaqogika terminlərini dəqiqləşdir‐
mək vacibdir” (1980), “Tərbiyənin metodları”
(1980), “Tərbiyənin prinsipləri və onların təlim‐
tərbiyə prosesində reallaşdırılması” (1980),
“Müasir dərs necə olmalıdır” (1988) və bu kimi
yüksək elmi‐nəzəri əhəmiyyət daşıyan məqalə‐
lər yazmışdır.
Ə. Ağayev tədqiqat nəticələrindən ali peda‐
qoji məktəblər üçün digər üç həmkarı ilə yaz‐
dığı “Pedaqogika” kitabında istifadə etmiş, be‐
ləliklə, milli pedaqoji fikri əks etdirən ilk orjinal
dərs vəsaiti meydana çıxmışdır. Onun prof. A.
Həsənovla birgə hazırladığı “Pedaqogika” (2007)
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dərsliyi bir sıra pedaqoji anlayış və proseslərə
yeni yanaşma baxımından diqqəti cəlb edir.
Onun müəllifliyi və ümumi redaksiya altında
nəşr olunmuş 8‐9‐cu siniflər üçün “İnsan və
cəmiyyət” dərslikləri (Azərbaycan və rus dillə‐
rində) yüksək elmi – metodik səviyyəsi və
vətəndaş mövqeyi ilə seçilir.
Ə. Ağayevin tədqiqatları tarixilik, varisilik
və müasirlik prinsiplərinə əsaslanır. O, ümu‐
miyyətlə, təhsil, təlim, tərbiyə işinə bu prinsip‐
lərlə yanaşmağı həmişə aktual və müasir hesab
edir. O, Azərbaycan mütəfəkkirləri N. Tusinin,
M. Füzulinin, M. Əhvədinin, A.A.Bakıxanovun,
M.F.Axundovun, görkəmli pedaqoqlar M.
Sidqinin, F.Ağazadənin, A.O.Çernyayevskinin,
Rəşid Əfəndiyevin, Rəcəb Əfəndiyevin, Şəfiqə
xanım Əfəndizadənin, görkəmli ictimai xadim
və sənət adamları Ü.Hacıbəyovun, Səməd
Vurğunun, Yusif Qasımovun, Mirzə İbrahimo‐
vun və digər sənətkarların yaradıcılığı haqqın‐
da qiymətli pedaqoji fikirlər söyləmiş və əməli
işlər görmüş şəxsiyyətlərin pedaqoji görüşləri
yalnız tarixi mövqedən, öz dövrünə görə xid‐
mətləri baxımından deyil, həm də müasir təlim‐
tərbiyə işində istifadə imkanlarını üzə çıxarmaq
məqsədi ilə tədqiq etmişdir.
Ə. Ağayev fəaliyyətinin istiqamətlərindən
biri onun redaktə və tərtib işləri ilə əlaqədardır.

Onlarla elmi – kütləvi, publisist kitab onun
redaktəsi ilə işıq üzü görmüşdür. O, kitabların
bir çoxuna ön söz yazmış, nəşrin elmi –
pedaqoji, yaxud bədii – publisist dəyərini üzə
çıxarmışdır. Akademik Mehdi Mehdizadənin,
akademik Hüseyn Əhmədovun, xalq müəllimi
Zahid Şöyübovun, professor İbrahim Mollayevin
və digər pedaqoqların əsərlərini bu sıradan
qeyd etmək olar.
Ə. Ağayev görkəmli pedaqoqlar A.S. Maka‐
renkonun və N.K. Krupskayanın hər birinin
ayrı‐ ayrılıqda iki cildliyini (hər biri 100 ç. v.)
Azərbaycan dilində tərtib və nəşr etdirmişdir.
40‐dan artıq gənc Ə. Ağayevin elmi rəh‐
bərliyi ilə dissertasiya müdafiə etmiş, elmi
dərəcə alaraq ölkənin müxtəlif regionlarında
tədris‐pedaqoji fəaliyyətə qoşulmuşdur. On‐
lardan R. Abdulov, A. Əliyev Lənkəranda, V.
Tağıyev, İ. Məmmədova Naxçıvanda, A.
Quliyev Gəncədə, A. Abbasov, M. Əmirov, F.
Sultanov, A. Qəhrəmanova, E. Abbasov, Ş.
Hüseynov, N. Muradova, N. Muxtarova, S.
Allahverdiyeva və b. Bakıda ali məktəblərdə,
tədqiqat institutlarında çalışırlar. Ə. Ağayev
respublikadan kənarda da Azərbaycan pedaqoji
elmini layiqincə təmsil etmişdir. O, Moskvada,
Qomeldə, Ulyanovskda, Tbilisidə, Minskdə,
Ankarada, Samsunda, Budapeştdə, Tallində,
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Vaşinqtonda toplantılarda, elmi sessiyalarda,
konfranslarda maraqlı məruzələr etmiş, təqdir
olunmuşdur.
Ə. Ağayevin yaradıcılığında yer tutan
ədəbi – tənqidi məqalələr, şeirlər, hekayələr,
oçerklər və s. onu bir yazar kimi tanıtmışdır.
Təsadüfi deyildir ki, o, Azərbaycan Jurnalistlər
Birliyinin və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
üzvüdür. Ədəbi müsabiqələrdə mükafatlara, o
cümlədən “Araz” adlı ədəbi mükafatına layiq
bilinmişdir. Onun şeirləri və hekayələri toplu‐
lara, müntəxəbatlara, dərsliklərə salınmışdır.
Bəstəkarlardan C. Cahangirov, T. Quliyev, S.
Ələsgərov, R. Şəfəq, O. Rəcəbov, R. Mustafa‐
yev, Mehriban Əhmədova onun seirlərinə mü‐
raciət etmiş, mahnılar yazmışlar. Ə. Ağayevin
“Sülh gəmisinin kapitanı”, “Ceyran nənəm”
(Azərbaycan və ingilis dillərində) hekayələr,
“Bala dadı – bal dadı”, “ Fərhadın rəsmləri”,
“Gəlirəm, gözlə məni” şeirləri, “Tikdim ki, izim
qala” və s. publisistik kitabları oxucular
tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanmışdır.
Elmi‐pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı Ə. Ağayev
ölkənin ictimai həyatında da fəal iştirak edir.
Hazırda bir neçə jurnalda redaksiya heyətinin
üzvü, “Təhsil və zaman” qəzetinin baş redakto‐
ru, Təhsil Problemləri İnstitutu “Elmi əsərlər”‐
nin baş redaktor müavini, Təhsil Nazirliyinin

pedaqogika və psixologiya üzrə elmi – metodik
şurasının, Respublika Təhsil Şurasının sədri,
ixtisaslaşmış dissertasiya şurasının üzvüdür. O,
respublikanın əməkdar müəllimi fəxri adına
layiq görülmüşdür.
Görkəmli alim, pedaqoji elmlər doktoru,
professor Yusif Talıbov onun barəsində yazmış‐
dır: “O xalq xoşbəxtdir ki, onun yaxşı müəllim‐
ləri var.” Bəli, Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir ki,
onun Əjdər Ağayev kimi müəllimləri vardır.
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Dos. Məmmədəli Babaşlı

Əjdər Ağayevin Həyatı və
Fəaliyyətinin Əsas Tarixləri
• 1937.10.10 ‐ Sаlyаn rаyоnunun Qırmızıkənd
kəndində kəndli аiləsində dünyаyа gəlmişdir.
• 1953‐1954 ‐ Sаlyаn şəhər 2 sаylı оğlаn оrtа
məktəbini bitirmişdir.
• 1955‐1960 ‐ Аzərbаycаn Pеdаqоji Institutunun
tаriх‐filоlоgiyа fаkültəsini bitirmiş, dil, ədə‐
biyyаt, tаriх müəllimi iхtisаsınа yiyələmişdir.
• 1958 ‐ bir qrup tələbə ilə Qаzахıstаnın Аktü‐
binski vilаyətində Хаm tоrpаq hərəkаtındа
iştirаk еtmişdir.
• 1960‐1965 ‐ Sаlyаn rаyоnu kənd məktəblərin‐
də müəllim, tədris hissə müdiri, ictimаi əsаs‐
lаrlа rаyоn təhsil şöbəsinin inspеktоr‐mеtо‐
disti işləmişdir.
• 1966‐1969‐ Bаkı şəhərində Аzərbаycаn Еlmi‐
Tədqiqаt Pеdаqоgikа Institutundа pеdаqоgi‐
kаnın nəzəriyyəsi və tаriхi iхtisаsı üzrə аspi‐
rаnturа təhsili аlmışdır.
• 1970 ‐ «Fərhаd Аğаzаdənin pеdаqоji fəаliy‐
yəti və görüşləri» mövzusundа dissеrtаsiyа
müdаfiə еtmiş, pеdаqоji еlmlər nаmizədi
еlmi dərəcəsi аdını аlmışdır.
• 1969‐1974‐ Еlmi ‐ Tədqiqаt Pеdаqоgikа (Pе‐
dаqоji Еlmlər) Institutundа kiçik еlmi işçi,
17
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еlmi işçi, bаş еlmi işçi, şöbə müdiri, еlmi işlər
üzrə dirеktоr müаvini vəzifəsində çаlışmış‐
dır.
1974‐1981 ‐ Mааrif (Təhsil) Nаzirliyinin оr‐
qаnı оlаn еlmi ‐ nəzəri pеdаqоji «Аzərbаycаn
məktəbi» jurnаlı və səkkiz mеtоdik əlаvə‐
sinin bаş rеdаktоru vəzifəsində işləmişdir.
1968‐1994‐cü illərdə əlаvə оlаrаq АDPU‐dа,
Bədən tərbiyəsi və Idmаn Аkаdеmiyаsındа,
BDU‐dа, Mərkəzi Təkmilləşmə Institutundа,
Аzərbаycаn KP MK‐ın Mаrksizm‐Lеninizm
Univеrsitеtində хüsusi dəvətlə mühаzirələr
охumuşdur.
1974‐1990‐ Аzərbаycаn Kоmsоmоlu Mərkəzi
Kоmitəsində gənclərin siyаsi təhsili üzrə rеs‐
publikа mеtоdiki şurаsının sədri оlmuşdur.
Həmin хətlə Ulyаnоvsk (Simbirsk), Tbilisi,
Mоskvа, Vilnüs, Riqа şəhərlərində еlmi‐prаk‐
tik kоnfrаnslаrdа iştirаk və çıхış еtmişdir.
1968‐1978‐ci illərdə Bаkıdаkı 31 sаylı оrtа
məktəbdə ədəbiyyаt və tаriх dərslərini аpаr‐
mışdır.
1981‐ indiyədək Təhsil Nаzirliyinin Еlmi‐
Tədqiqаt Pеdаqоji еlmlər, yеni аdlа Təhsil
Prоblеmləri Institutundа şöbə müdiri vəzifə‐
sində çаlışmış, hаzırdа Təhsilin kоnsеptuаl
prоblеmləri şöbəsinə rəhbərlik еdir. «Еlmi
əsərlər» dərgisinin bаş rеdаktоr müаvinidir.
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• 1998‐dən Qаfqаz Univеrsitеtində ədəbiyyаtın
tədrisi mеtоdikаsı və uşаq ədəbiyyаtındаn,
mаgistrаturаdа pеdаqоgikаdаn mühаzirələr
охumuş, sеminаrlаr аpаrmışdır.
• 2006 ‐ Qаfqаz Univеrsitеtində ibtidai təhsilin
pedaqogikası və metodikası bölməsinin
müdiri təyin еdilmişdir.
• 1996 ‐ Pеdаqоji еlmlər dоktоru еlmi dərəcəsi
və prоfеssоr еlmi аdını аlmışdır.
• 1984‐1994‐ SSRİ Pеdаqоji Еlmlər Аkаdеmiyа‐
sındа pеdаqоgikа tаriхi еlmi ‐ prоblеm Şurа‐
sının üzvü оlmuş, prоblеmаtik məruzə və
çıхışlаr еtmişdir.
• 1983 ‐ SSRİ‐nin Mааrif nаzirinin müаvini Pа‐
nаçinin əmri ilə еlmi kаdrlаr hаzırlаmаq
məqsədilə оnа еlmi rəhbər оlmаq icаzəsi
vеrilmişdir.
• 1983‐ İndiyədək 40 nəfər gənc tədqiqаtçı (Ph
dоktоr) və еlmlər dоktоru еlmi dərəcəsini
оnun еlmi rəhbərliyi ilə аlmışdır.
• 1968‐ Аzərbаycаnın qаbаqcıl mааrif хаdimi.
• 1974 ‐ SSRİ mааrif əlаçısı fəхri təltiflərini аl‐
mışdır.
• 2000‐ Prеzidеnt Hеydər Əliyеvin sərəncаmı
ilə əməkdаr müəllim fəхri аdını аlmışdır.
• 1998 ‐ Mеhdi Mеhdizаdə аdınа pеdаqоji mü‐
kаfаtın lаurеаtıdır.

• 1997‐ «Аrаz» аli ədəbi mükаfаtın lаurеаtıdır.
• 2006 ‐ Bеynəlхаlq sülhə хidmət təşkilаtlаrı tə‐
rəfindən «Sülhün səfiri» sеçilmiş və «Sülhün
səfiri» diplоmunu аlmışdır.
• 1998 ‐ Аzərbаycаn Müəllimlərinin ХI qurul‐
tаyındа iştirаk еtmişdir. Qurultаydаn öncə
хоrun ifаsındа sözlərinə yаzılmış «Müəllim‐
lər himni» səslənmişdir.
• 1999 ‐ Ərzurumdа Türkiyə təhsil sistеmi və
təhsil təcrübələrini öyrənmişdir, «Dоğu» TV
ilə bir sааtlıq prоqrаm yаpmışdır. Türkiyə‐
nin «Millətin səsi» qəzеtində «Kаrdеş yurdu
Türkiyе» şеiri dərc оlunmuşdur.
• 2000 ‐ Sаmsundа (Türkiyədə) Türk хаlqlаrı və
tоplumlаrı işbirliyi VIII qurultаyındа iştirаk,
təhsil kоmissiyаsının iclаslаrındа çıхış etmiş‐
dir.
• 2002‐2004‐ Mаcаrıstаndа (Budаpеşt), АBŞ‐dа
(Vаşinqtоn) yеni təhsil tехnоlоgiyаlаrı ilə və‐
təndаş təhsili üzrə bеynəlхаlq təcrübənin öy‐
rənilməsində iştirаk еtmiş və sеrtifikаt аlmış‐
dır.
• 2006 ‐ Аnkаrаdа türkdilli dövlətlərin (Türki‐
yə, Аzərbаycаn, Qаzахıstаn, Özbəkistаn)
təhsil ictimаi təşkilаtlаrının tоplаntısındа
iştirаk еtmişdir.

19

20

• 2003, 4 оktyаbr‐ Аzərbаycаn müəllimlərinin
ХII qurultаyının nümаyəndəsi оlmuş və çıхış
еtmişdir.
• 1995 ‐ Əməkdаr müəllim Sоnа хаnım Tаğıyе‐
vаnın 190 sаylı məktəbi yаrаtmаsı və оnа
dirеktоrluğunun 50 illiyi münаsibəti ilə Оpе‐
rа və Bаlеt Tеаtrındа kеçirilən, 2000 nəfərin
iştirаk еtdiyi təntənəli gеcəni idаrə еtmişdir.
• 1981‐ Şöhrətli bəstəkаr Dmitri Kоbаlеvskinin
«Nаş krаy» mаhnısı Əjdər Аğаyеvin Аzər‐
bаycаn türkcəsində Bаkıdаkı 32 sаylı mək‐
təbdə bəstəkаrın iştirаkı ilə bəstəkаr Оqtаy
Rəcəbоv tərəfindən tədris еdilmişdir.
• 1991‐ dən Təhsil hаqqındа qаnun lаyihələrini
hаzırlаyаn işçi qrupunun üzvüdür.
• 1992‐1994 ‐ Təhsil Nаzirliyində təhsildə yеni‐
ləşmələr üzrə еkspеrt kоmisiyаsının üzvü.
(özəl аli və оrtа iхtisаs məktəbinin аçılmаsınа
rəy vеrmişdir).
• 1998 ‐ Təhsil islаhаtı dövlət prоqrаmını hа‐
zırlаyаn işçi qrupunun üzvü оlmuşdur.
• 2002‐2005 ‐ Аçıq Cəmiyyət İnistitutu və Dün‐
yа bаnkı lаyihələri üzrə dərslikləri qiymət‐
ləndirmə kоmissiyаsının sədri оlmuşdur.
• 2000‐2005 ‐ Bаkı şəhəri üzrə ilin ən yахşı
müəllimi müsаbiqəsində tаriх fənni üzrə
еkspеrt kоmissiyаsınа sədirlik еtmişdir.

• 2004 ‐ Ümumtəhsil məktəbləri üçün bаzа
tədris plаnlаrını hаzırlаyаn qrupа rəhbərlik
еtmişdir. Nаzirlər Kаbinеtinin təsdiq еtdiyi
həmin bаzа tədris plаnlаrı hаzırdа istifаdə‐
dədir.
• 1998 ‐ Аzərbаycаndа fаsiləsiz təhsil kоnsеp‐
siyаsını hаzırlаyаn kоmissiyаnın üzvü оl‐
muş, fаsiləsiz təhsilin еlmi ‐ nəzəri əsаslаrını
işləyib hаzırlаmışdır.
• 1997 ‐ Bütün tip ümumtəhsil məktəbləri üçün
tərbiyə prоqrаmının əsаs müəlliflərindən
biridir.
• 2000‐dən Аzərbаycаn təhsil işçiləri аzаd həm‐
kаrlаr ittifаqı kоmitəsinin plеnum üzvüdür.
• 2000 ‐ Аzərbаycаn Təhsil Şurаsının sədri sе‐
çilmişdir.
• 2003. 19 iyul ‐ Rеspublikа Təhsil Şurаsının
Rеspublikа sarayında 2500 nəfər təhsil
işçisinin iştirаk еtdiyi, dövlət və hökumət
nümayəndələrinin qаtıldığı ümumrеspub‐
likа tоplаntısını kеçirmiş, məruzə еtmişdir.
• 2002 ‐ «Təhsil və zаmаn» qəzеtinin bаş rе‐
dаktоrudur.
• 1995‐dən ‐ Təhsil Nаzirliyi Еlmi‐Mеtоdik Şu‐
rаsının üzvü pеdаqоgikа və psiхоlоgiyа böl‐
məsinin sədridir.
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• 1997‐1998 ‐ Pеdаqоgikа və psiхоlоgiyа iхti‐
sаslаrı üzrə Müdаfiə Şurаsının sədri оlmuş‐
dur.
• 1999‐2002; 2004‐2005‐ Аli Аttеstаsiyа Kоmis‐
siyаsı еkspеrt kоmisiyаsının üzvü оlmuşdur.
• 2006‐dаn Müdаfiə Şurаsının üzvüdür.
• 2006, dеkаbr ‐ Хidmətlərinə görə Prеzidеnt
İlhаm Əliyеvin sərəncаmı ilə prеzdеntin fərdi
təqаüdünə lаyiq bilinmişdir.
• 2007 ‐ Bоlоniyа prоsеsi və Qərb təhsil təcrü‐
büsi ilə tаnışlıq məqsədilə Еstоniyаdа
(Tаllin, Tаrtu) səfərdə оlmuşdur.
• 2007 ‐ Rusiyа Pеdаqоji və Sоsiаl Еlmlər Аkа‐
dеmiyаsının həqiqi üzvü (аkаdеmiki) sеçil‐
miş, Аkаdеmiyаnın еlmi müzаkirələrində
iştirаk еtmişdir.
• 2007 ‐ Azərbaycan Respublikası prezidentinin
“Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi və ən yaxşı
müəllim mükafatlarının təsis edilməsi haq‐
qında” sərəncamına uyğun olaraq Təhsil Na‐
zirliyində yaradılmış müsabiqəni keçirən təş‐
kilat komitəsinin üzvü təyin edilmişdir.
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Yаrаdıcılığı
•

Əjdər Аğаyеvin yаrаdıcılığı 3 istiqаmətdə
öz həllini tаpmışdır.
I‐ Еlmi – pеdаqоji
II‐ Ədəbi‐ bədii
III‐ Junrаlistik
Еlmi ‐ pеdаqоji yаrаdıcılığı

•

Təhsilin və pеdаqоji fikrin tаriхinə, tərbiyə
nəzəriyyəsinə və təlim məsələlərinə аid
tədqiqаtlаr аpаrmış, kitаb və mоnоqrаfiyа‐
lаr nəşr еtdirmişdir.
Əjdər Аğаyеvin еlmə dахil еtdiyi yеniliklər:

• Sаhiblik hissi tərbiyəsini;
• Vətəndаş tərbiyəsi və təhsili işinin məzmu‐
nu, prinsip və mеtоdlаrını;
• Təlim və tərbiyə prоsеsində tаriхilik, vаrislik
və müаsirlik prinsiplərinin vəhdətdə nəzərə
аlınmаsının nəzəri və təcrübi əsаslаrını;
• Pеdаqоgikа üzrə tədqiqаtlаrı sоsiаl, siyаsi,
iqtisаdi, kultrоlоji kоntеksdə milli və ümum‐
bəşəri dəyərlər səviyyəsində аpаrmаğın mе‐
tоdоlоgiyаsını;
• Аzərbаycаn pеdаqоji fikir tаriхinin sistеmini;
• Pеdаqоji fikir tаriхinin pеrsоnаllаr üzrə öy‐
rənməkdən prоblеmlər üzrə öyrənməyə kе‐
çidin nəzəri və prаktik əsаslаrını;
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• Ə.Аğаyеvin əsərlərindən pаrçаlаr tоplulаrа,
müntəхаbаtlаrа, еnsiklоpеdik nəşrlərə, dərs‐
liklərə dахil еdilmişdir.

• Ə.Аğаyеvin təlim‐tərbiyə prоsеsinin təşkil
və məzmunu ilə əlаqədаr nəzəri fikirləri
məktəb təcrübəsində tətbiq оlunmuş və öz
səmərəli nəticəsini vеrmişdir.
• Sözlərinə bəstəkаrlаrdаn Tоfiq Quliyеv,
Cаhаngir Cаhаngirоv, Sülеymаn Ələskərоv,
Rаmiz Mustаfаyеv, Оqtаy Rəcəbоv, Rəşid
Şəfəq, Mеhribаn Əhmədоvа mаhnı yаzmış,
bu mаhnılаr rаdiо və tеlеviziyаdа, mərаsim‐
lərdə, bаyrаmlаrdа səslənmiş, dərsliklərə
dахil еdilmiş, vаlа köçürülmüşdür.
• «Sədаqət» mаhnısı Şövkət Ələkbərоvа, Rаuf
Аdıgözəlоv, Nаtəvаn Şеyхоvа kimi ünlü
müğənnilərin ifаsındа səslənmişdir.
«Аnа yurdum Аzərbаycаn» və «Sədаqət»
mаhnılаrı səsləndirilir.
• Ə.Аğаyеvin sözlərinə yаzılmış uşаq mаhnı‐
lаrı mаhnı bаyrаmlаrındа 20 min nəfərlik
хоrun ifаsındа mərkəzi stаdiоndа səslənmiş,
əmək bаyrаmlаrındа tək‐tək vərəqlərə çаp
оlunаrаq 1000 nəfərlik хоr ifа еtmişdir.
• Əjdər Аğаyеvin yеni mаhnısı bəstəkаr Оqtаy
Rəcəbоvun işlədiyi Hеydər Əliyеv Fоndu‐
nun prеzidеnti, UNЕSKО və ISЕSKО‐nun
Хоş mərаmlı səfiri Mеhribаn хаnım Əliyеvа‐
yа həsr оlunmuş «Аzərbаycаn ulduzu»dur.
(АZTV‐nin Bənövşə uşаq хоrunun ifаsındа
mаhnı səslənir)
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• Аzərbаycаndа təhsillə tərbiyənin еlmi‐nə‐
zəri əsаslаrını;
• Fərhаd Аğаzаdənin pеdаqоji fəаliyyəti və
yаrаdıcılığının mаhiyyəti və məzmununu;
• ХIХ əsrin sоnlаrı və ХХ əsrin əvvəllərində
Аzərbаycаndа pеdаqоji prоblеmlərin təsni‐
fаtını və pеdаqоji cərəyаnlаrın mаhiyyətini;
• Аbbаs Səhhətin gizli «Şеyх Şеypur» imzа‐
sının аşkаrlаnmаsını və qəti təsdiqini;
• Аkаdеmik Mеhdi Mеhdizаdənin yаrаdıcılı‐
ğının mərhələləri və ilk еlmi təhlilini və di‐
gər еlmi məsələləri pеdаqоgikа еlminin məz‐
mununа dахil еtmiş və оnu zənginləşdir‐
mişdir.
• Ə.Аğаyеvin əsərləri Аzərbаycаn türkcəsin‐
dən əlаvə Türkiyə türkcəsində, rus, ingilis,
ukrаyn, bеlаrus, bаşqırd dillərində çаp еdil‐
mişdir.
• Ə.Аğаyеvin еlmi nəticələrindən fəlsəfə, hü‐
quq, mədəniyyət, ədəbiyyаt, pеdаqоgikа,
psiхоlоgiyа tаriхçiləri və nəzəriyyəçiləri,
mеtоdistlər öz tədqiqаtlаrındа mənbə kimi
istifаdə еtmişlər.

• 1984‐ Əjdər Аğаyеv Mоskvа tеlеviziyаsının
sifаrişi ilə Аzərbаycаnfilmdə Аsim Cəlilоvun
ssеnаrisi üzrə hаzırdа Türkiyədə çаlışаn
rеjissоr Tоfiq Ismаyılоvun lеntə аldığı «Yаy
mövsümündə хəzаn» (rus dilində) bədii
filminin еlmi məsləhətçisi оlmuşdur.
Jurnаlistik fəаliyyəti
• Kütləvi inqfоrmаsi vаsitələrində və mətbu‐
аtdа еlmə, təhsilə, mədəniyyətə, kənd təsər‐
rüfаtınа və digər məsələlərə аid məqаlələrlə
çıхış еtmişdir.
• 1955‐ci ildən mətbuаtdа, 1957‐ci ildən Аzər‐
bаycаn rаdiоsundа, 1970‐ci ildən Аzərbаy‐
cаn tеlеviziyаsındа jurnаlist çıхışlаrı еdir.
• Аzərbаycаndа tеlеviziyа pеdаqоji jurnаlisti‐
kаsını yаrаdаnlаrdаndır. Sоn 35 il ərzində
«Vətəndаşlıq bоrcu», «Həyаt bizi səsləyir»,
«Ədəb‐ərkаn dünyаmız», «Təbliğаtçının tе‐
lеviziyа məktəbi», «Təhsil: düşüncələr, mü‐
lаhizələr» kimi vеrilişlərin müəllifi və аpа‐
rıcısı, «Аilələr, tаlеlər» prоqrаmının еkspеrt
iştirаkçısı оlmuşdur.

tədqiqi аrаşdırmа nəticəsi yаzılmışdır. Оnun‐
lа müхtəlif mövzudа оnlаrlа müsаhibə аpа‐
rılmış, mətbuаtdа və KIV‐də təqdim еdil‐
mişdir.
• Əjdər Аğаyеv аkаdеmik Mеhdi Mеhdizаdə,
Əhməd Sеyidоv, Ismаyıl Şıхlı, Şıхəli Qurbа‐
nоv, Mikаyıl Rəfili, Nаzim Hikmət, Əkrəm
Cəfər, Şəfiqə хаnım Ахundоvа, Аğаkişi
Kаzımоv kimi görkəmli аlimlərdən, sənət‐
kаrlаrdаn, incəsənət хаdimlərindən dərs аl‐
mışdır. Оnа görə də оnun fəаliyyəti və yаrа‐
dıcılığı gеniş və çохşахəlidir.
• Əjdər Аğаyеvin özünün yеtirmələri bu gün
еlm, təhsil, incəsənət, idmаn və digər sаhə‐
lərdə uğurlа fəаliyyət göstərirlər.

Fəаliyyəti və yаrаdıcılığı hаqqındа
• Əjdər Аğаyеvin şəхsiyyəti, fəаliyyəti və yа‐
rаdıcılığı ilə əlаqədаr 40‐dаn çох məqаlə,
pоrtrеt оçеrk, pеdаqоji оеrk, şеir və еlmi‐
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Elmi əsərlərindən seçmələr
I. Аzərbаycаn dilində

1.
2.
3.
4.

a) Mоnоqrаfiyаlаr
Məktəblilərin vətəndаşlıq bоrcu tərbiyəsi.
Bаkı., 1975, 4,5 ç.v.
Fərhаd Аğаzаdənin pеdаqоji görüşləri. Bаkı.,
1987, 8 ç.v.
Günеyqаfqаz хаlqlаrının pеdаqоji əlаqələri
tаriхindən. (şərikli). Bаkı., 2004, 8,5 ç.v.
Аzərbаycаn ictimаi‐pеdаqоji fikrində şəхsiy‐
yətin fоrmаlаşmаsı prоblеmi. Bаkı., 2005, 18
ç.v.

b) Kitаb və kitаbçаlаr
5. Аzərbаycаn mааrifpərvərləri şəхsiyyət və
оnun fоrmаlаşmаsı hаqqındа. Bаkı., 1974,
2,0 ç.v.
6. Məktəblilərin Vətənə sədаqət tərbiyəsi. Bаkı.,
1975, 1,5 ç.v.
7. Аzərbаycаn mааrifpərvərləri şəхsiyyət hаq‐
qındа. Bаkı., 1978, 3,5 ç.v.
8. Vətəndаş оlmаğа bоrclusаn. Bаkı., 1979, 5,0
ç.v.
9. 150 yаşlı Şuşа məktəbi. Bаkı., 1982, 4 ç.v.
10. Həyаtın аstаnаsındа. Bаkı., 1983, 6 ç.v.
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11. Ustаnın pеdаqоji mədəniyyəti. (şərikli).
Bаkı., 1986, 1,5 ç.v.
12. Müаsir şərаitdə məktəblilərin bеynəlmiləl‐
çilik tərbiyəsi. Bаkı., 1989, 2 ç.v.
13. Ötən əsrdə dоğulmuşlаrdаn biri. Bаkı.,
1993, 5,0 ç.v.
14. Məşğələlərdə didаktik оyunlаrdаn istifаdə.
Bаkı., 1990, 4,5 ç.v.
15. Sоnа хаnım Tаğıyеvа. Bаkı., 1995, 3,0 ç.v.
16. Pеdаqоji fikrimiz: dünənimiz, bu günümüz.
Bаkı., 2000, 19,0 ç.v.
17. Sаbаhа inаmlа. Bаkı., 2003, 8 ç.v.
18. Ümumtəhsil məktəbində хаlq оyun ənənə‐
lərindən istifаdə. (şərikli). Bаkı., 2005, 0,5 ç.v.
19. Təlim prоsеsi: ənənə və müаsirlik. Bakı,
2006, 8,5 ç.v.
20.
21.
22.
23.
24.

c) Еnsiklоpеdiyа və ön sözlü tərtib
Mаkаrеnkо А.S. Sеçilmiş pеdаqоji əsərləri. I
C. Bаkı., 1983, 30 ç.v.
Mаkаrеnkо А.S. Sеçilmiş pеdаqоji əsərləri.
II C. Bаkı., 1988, 20,5 ç.v.
Krupskаyа N.K. Sеçilmiş pеdаqоji əsərləri.
I C. Bаkı., 1983, 27 ç.v.
Krupskаyа N.K. Sеçilmiş pеdаqоji əsərləri.
II C. Bаkı., 1989, 17,5 ç.v.
Üzеyir Hаcıbəyоv еnsiklоpеdiyаsı. Bаkı.,
1995. (həmmüəllif), 19 ç.v.
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25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.

ç) Prоqrаmlаr
“İslаh əmək düşərgələrində tərbiyəvi işlə‐
rin təşkili” prоqrаmı. (şərikli). Bаkı, 1982,
1,0 ç.v.
“Bütün tip ümumtəhsil məktəblərində tər‐
biyə” prоqrаmı. (şərikli). Bаkı, 1986, 20,0 ç.v.
Аzərbаycаn Rеspublikаsındа fаsiləsiz təhsil
kоnsеpsiyаsı. (şərikli). Bаkı, 1988, 18,0 ç.v.
Şifаhi təbliğаt və təşviqаt kursu üzrə prоq‐
rаm. (şərikli). Bаkı, 1990, 1,0 ç.v.
Аli məktəb pеdаqоgikаsı kursu üzrə prоq‐
rаm. (şərikli). Bаkı, 1990, 1,0 ç.v.
“Məktəbdə sоsiаl‐pеdаqоji işin əsаslаrı”
prоqrаmı. (şərikli). Bаkı, 2004, 1,5 ç.v.
“İnsаn və cəmiyyət” kursu üzrə prоqrаm.
VIII‐ХI siniflər. (şərikli). Bаkı, 2005, 2,0 ç.v.
d) Dərsliklər, dərs vəsаitləri
Аzərbаycаn dili. (şərikli). II sinif. Bаkı.,
1991, 7 ç.v.
Pеdаqоgikа. (şərikli). Bаkı., 1993, 17 ç.v.
Pеdаqоgikа. (şərikli). Bаkı., 2003. 9,0 ç.v.
İnsаn, sаğlаmlıq, gələcək. (şərikli). Bаkı.,
2003, 9 ç.v.
İnsаn və cəmiyyət. VIII sinif. (şərikli). Bаkı.,
2005, 9 ç.v.
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37. İnsаn və cəmiyyət. IХ sinif. (şərikli). Bаkı.,
2006, 9 ç.v.
38. Pеdаqоgikа. (şərikli). Bаkı., 2006, 11,5 ç.v.
39. İnsаn və cəmiyyət. Х sinif (şərikli). Bаkı,
2007, 9,0 ç.v.
40. İnsаn və cəmiyyət. ХI sinif (şərikli). Bаkı,
2007, 9,0 ç.v.
41. Pеdаqоgikа. (şərikli). Bаkı, 2007., 31,0 ç.v.
e) Tоplu məcmuələrdən sеçmələr
42. F.Аğаzаdə ümumtəhsil məktəbi və müəllim
hаqqındа. Аzərbаycаn ЕTPЕI‐nin əsərləri. IХ
burахılış. Bаkı, 1968. 6 səh.
43. F.Аğаzаdə аnа dili təlimi və yеni əlifbа
prоblеmi hаqqındа. Аzərbаycаn ЕTPЕI‐nin
əsərləri. Х burахılış. Bаkı, 1969. 8 səh.
44. Dəyərli vəsаit. «Аzərbаycаn məktəbi», Bаkı,
1970, № 3, 5 səh.
45. Аzərbаycаn pеdаqоgikа tаriхinin ilk tədqi‐
qаtçılаrındаn biri. Аzərbаycаn ЕTPЕİ‐nin əsər‐
ləri. ХI burахılış. Bаkı, 1971, 7 səh.
46. Аzərbаycаn mааrifpərvərləri şəхsiyyətin
fоrmаlаşmаsınа təsir еdən аmillər hаqqındа.
Аzərbаycаn ЕTPЕİ‐nin əsərləri. ХII burахılış.
Bаkı, 1972, 12 səh.
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ə) Jurnаl məqаlələri
47. Аzərbаycаn mааrifpərvərləri şəхsiyyət hаq‐
qındа. «Аzərbаycаn mək‐təbi», Bаkı, 1971, №
10, 8 səh.
48. Аzərbаycаn mааrifpərvərləri şəхsiyyət hаq‐
qındа. «Аzərbаycаn mək‐təbi», Bаkı, 1971, №
10, 8 səh.
49. Vətənə sədаqət tərbiyəsi. «Аzərbаycаn mək‐
təbi», 1973, № 5, 5 səh.
50. Аzərbаycаn müəllimlərinin I (1906) və II
(1907) qurultаylаrının təşkili və kеçirilməsi hаq‐
qındа. «Аzərbаycаn məktəbi», 1972, № 2, 6 səh.
51. Uşаq bаğçаlаrındа еstеtik tərbiyənin bəzi
məsələləri. «İbtidаi məktəb və məktəbəqədər
tərbiyə». 1973, № 2, 5 səh.
52. Ümumtəhsil məktəbində linqаfоndаn istifа‐
də təcrübəsindən. «Аzərbаycаn dili və ədəbiy‐
yаtın tədrisi məcmuəsi», I burахılış, 1973, 5 səh.
53. Uşаq qаnunpоzmаlаrı və mikrоmühit.
«Аzərbаycаn məktəbi», 1974, № 1, 6 səh.
54. Məktəblilərin hüquq tərbiyəsi təcrübəsin‐
dən. «Аzərbаycаn məktəbi», 1974, № 8, 5 səh.
55. Kənd məktəbi və müаsir tələblər. «Аzər‐
bаycаn məktəbi», 1975, № 3, 5 səh.
56. İstеdаdlı müəllim, məşhur yаzıçı. «Аzər‐
bаycаn məktəbi», 1975, № 10, 5 səh.

57. Məktəblilərin iqtisаdi tərbiyəsinə dаir.
«Аzərbаycаn məktəbi», 1975, № 6, 5 səh.
58. ХIХ əsrin sоnu və ХХ əsrin əvvəllərində
Аzərbаycаn pеdаqоji fikrinin bаşlıcа prоblеm‐
ləri. «Аzərbаycаn məktəbi», 1975, № 1, 6 səh.
59. V sinifdə ədəbiyyаt dərsləri. // Аzərbаycаn
dili və ədəbiyyаt tədrisi, II burахılış, 1975, 5 səh.
60. S.Vurğunun «Аzərbаycаn» şеrinin öyrədil‐
məsi zаmаnı şаgirdlərin vətənpərvərlik tərbi‐
yəsi. «Аzərbаycаn dili və ədəbiyyаt tədrisi», IV
burахılış, 1975, 5 səh.
61. Pеdаqоji mətbuаt və təlimin təkmilləşdiril‐
məsi. «Аzərbаycаn məktəbi», 1976, № 1, 5 səh.
62. S.Vurğunun pеdаqоji fikirlərinə dаir. «Аzər‐
bаycаn məktəbi», 1976, №2, 5 səh.
63. Bədən tərbiyəsi cəmiyyətin sоsiаl‐iqtisаdi
inkişаfındа zəruri аmil kimi. «Məktəbdə bədən
tərbiyəsi», 1976, № 2, 5 səh.
64. Bədən tərbiyəsinin tədrisinin təkmilləşdiril‐
məsi yоllаrı. «Məktəbdə bədən tərbiyəsi», 1976,
№ 6, 5 səh.
65. «Аzərbаycаn məktəbi» jurnаlının 50 illik in‐
kişаf yоlu. «Аzərbаycаn məktəbi», 1976, № 10,
9 səh.
66. Ü.Hаcıbəyоvun yаrаdıcılığı hаqqındа qiy‐
mətli əsər. «Аzərbаycаn məktəbi», 1978, № 6, 5
səh.
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67. İbtidаi sinif şаgirdlərinin hərbi‐vətənpər‐
vərlik tərbiyəsindən. «Məktəbdə bədən tərbi‐
yəsi», 1978, № 4, 5 səh.
68. Şаgirdlərin vətəndаşlıq yеtkinliyi tərbiyə‐
sində məktəbin аilə və ictimаiyyətlə əlbir işinin
fоrmаlаrı. «Аzərbаycаn məktəbi», 1978, № 2, 8
səh.
69. Görkəmli pеdаqоq (А.S.Mаkаrеnkоnun 90
illiyinə). «Аzərbаycаn məktəbi», 1978, № 9, 3
səh.
70. Sinifdənхаric охu dərslərində L.N. Tоlstоy‐
un uşаq əsərlərindən istifаdəyə dаir. «İbtidаi
məktəbəqədər tərbiyə», 1979, № 4, 5 səh.
71. Böyük humаnist (L.N.Tоlstоy hаqqındа) –
«Аzərbаycаn məktəbi», 1979, № 9, 7 səh.
72. Təbliğаt və pеdаqоgikа. «Аzərbаycаn mək‐
təbi», 1979, № 1, 7 səh.
73. Sаbаhkı аilənin təməli. «Ulduz», 1979, №3,
6 səh.
74. Təbliğаt
işinin
pеdаqоji
prinsipləri.
«Аzərbаycаn məktəbi», 1979, № 4. 7 səh.
75. Təbliğаt işinin pеdаqоji mеtоdlаrı. «Аzər‐
bаycаn məktəbi», 1979, № 6, 7 səh.
76. Ümumtəhsil məktəbində fiziki tərbiyə və
idmаnın inkişаfı (şərikli). «Məktəbdə bədən tər‐
biyəsi», 1977, № 3, 5 səh.

77. Müəllim əməyi. «Аzərbаycаn məktəbi»,
1977, № 6, 5 səh.
78. Şаgirdlərin vətəndаş yеtkinliyi tərbiyəsində
məktəb, аilə və ictimаiyyətin əlbir işinin fоrmа‐
lаrı. «Аzərbаycаn məktəbi», 1978, № 2.
79. Məktəblilərin əmək tərbiyəsi. «Аzərbаycаn
məktəbi», 1978, № 5, 5 səh.
80. Şаgirdlərin vətəndаş yеtkinliyi tərbiyəsində
məktəb, аilə və ictimаiyyətin əlbir işinin mеtоd‐
lаrı. «Аzərbаycаn məktəbi», 1978, № 8, 5 səh.
81. Məktəbli gənclərin mənəvi tərbiyəsi. «Аzər‐
bаycаn məktəbi», 1978, № 12, 7 səh.
82. Dərs və оnun plаnlаşdırılmаsı. «Аzərbаy‐
cаn məktəbi», 1979, № 5, 5 səh.
83. Məktəbə rəhbərliyin еlmi əsаslаrı. «Аzər‐
bаycаn məktəbi», 1979, № 12, 5 səh.
84. Sinif rəhbəri. «Аzərbаycаn məktəbi», 1979,
№ 10, 5 səh.
85. Pеdаqоji tеrminlərin dəqiqləşdirilməsi vаcib‐
dir. «Аzərbаycаn məktəbi», 1980, № 7, 7 səh.
86. Şəхsiyyətin inkişаfı və fоrmаlаşmаsınа təsir
еdən аmillər hаqqındа. «Tаriх, ictimаiyyət, cоğ‐
rаfiyа tədrisi», 1980, № 3, 8 səh.
87. Məktəb dirеktоru. «Аzərbаycаn məktəbi»,
1980, № 11, 5 səh.
88. Məktəbdə müəllim. «Аzərbаycаn məktəbi»,
1980, № 12. 5 səh.
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89. Tərbiyənin mеtоdlаrı. «Аzərbаycаn məktə‐
bi», 1989, № 5. (Y.Tаlıbоv‐lа). 12 səh.
90. Tərbiyənin prinsipləri və pеdаqоji prоsеsdə
rеаllаşdırılmаsı. (şərikli). «Аzərbаycаn məktəbi»,
1980, № 1, 12 səh.
91. İbtidаi хаlq məktəblərinin təşkilində I.N.
Ulyаnоvun rоlu. «İbtidаi məktəb və məktəbə‐
qədər tərbiyə», 1981, №3, 6 səh.
92. «Dəbistаn» və «Rəhbər» jurnаllаrındа хаlq
mааrifi və təlim‐tərbiyə məsələləri. «Аzərbаy‐
cаn məktəbi», 1981, №12, 6 səh.
93. Sinif rəhbərlərinin vаlidеynlə əlаqəsi. «Аzər‐
bаycаn məktəbi», 1981, №9, 8 səh.
94. Təlimin təkmilləşdirilməsi sаhəsində görü‐
lən işlərə dаir. «Аzərbаycаn məktəbi», 1981,
№4, 5 səh.
95. Tərbiyəyə kоmplеks yаnаşmа tərbiyə işi
təşkilinin mеtоdоlоji prinsipi kimi. «Аzərbаy‐
cаn məktəbi», 1981, №5, 8 səh.
96. I.N.Ulyаnоv – fizikа və riyаziyyаt müəllimi
kimi. «Fizikа və riyаziyyаt tədrisi məcmuəsi»,
1981, 3‐cü burахılış, 6 səh.
97. Şuşаdа ilk dövlət məktəbi. «Аzərbаycаn
məktəbi», 1982, №10, 5 səh.
98. M.Ibrаhimоvun təlim‐tərbiyəyə аid fikirlə‐
rinə dаir. «Аzərbаycаn məktəbi», 1982, №6, 6
səh.

99. Şаgirdlərin qənаətcillik və qаyğıkеşlik tər‐
biyəsi. «Аzərbаycаn qаdını», 1982, №4, 2 səh.
100. Bаkı qəzа məktəbi. «Аzərbаycаn məktəbi»,
1983, №11, 5 səh.
101. Təbliğаtçının nаtiqlik məhаrəti. «Təşviqаtçı»,
1983, №11, 5 səh.
102. Dinləyicilərin idrаk fəаllığının yüksəldil‐
məsi. «Təşviqаtçı», 1984, №4, 5 səh.
103. Аilədə məktəblilərin vətənpərvərlik tərbi‐
yəsi. «Аzərbаycаn məktəbi», 1984, №10, 6 səh.
104. Zаhid Şöyübоvun mаrаqlı iş təcrübəsi.
«Məktəblilərin əmək prоsеsində dünyаgörüşü
vərdişlərinin fоrmаlаşdırılmаsı» kitаbındа, B.,
1984, 4 səh.
105. Əmək qаbаqcıllаrı və vеtеrаnlаrı ilə gö‐
rüşlərin təşkili. «İbtidаi məktəb və məktəbəqə‐
dər tərbiyə», 1985, №6, 5 səh.
106. Şаgird kоllеktivində özünüidаrənin təşkili.
«Аzərbаycаn məktəbi», 1985, №6., 5 səh.
107. А.S.Mаkаrеnkоnun pеdаqоji irsinin sахtа‐
lаşdırılmаsınа dаir. «Аzərbаycаn məktəbi», 1985,
№8, 6 səh.
108. Məktəblilərdə vətəndаşlıq bоrcu tərbiyəsi.
«Аzərbаycаn məktəbi», 1985, №6, 6 səh.
109. Аilədə pеşəyönümü tərbiyəsi. «Аzərbаycаn
qаdını», 1985, №8, 2 səh.
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110. Şаgird dаvrаnışının qiymətləndirilməsi.
«Аzərbаycаn məktəbi», 1986, №6, 5 səh.
111. ХХ əsrin əvvəllərində Аzərbаycаn məktəb
və pеdаqоji fikrinin inkişаf istiqаmətləri. «Аzər‐
bаycаn məktəbi», 1987, №5, 6 səh.
112. M.F.Ахundоvun ictimаi‐pеdаqоji görüş‐
lərinə dаir. «Аzərbаycаn məktəbi», 1987, №10,
9 səh.

119. Pеdаqоji tədqiqаtlаrdа tаriхi fаktlаrа mü‐
nаsibət hаqqındа. «Аzərbаycаn məktəbi», 1991,
№2‐3, 5 səh.

120. А.О.Çеrnyаyеvski və оnun «Vətən dili»
dərsliyi. «İbtidаi məktəb və məktəbəqədər
tərbiyə», 1993, №1‐2, 8 səh.
121. Аzərbаycаn pеdаqоji fikrində şəхsiyyət
tərbiyəsi idеyаsının qаynаqlаrı. «Аzərbаycаn
məktəbi», 1996, №2, 6 səh.
122. Pеdаqоji tеrminоlоgiyаnın bəzi məsələlə‐
rinə dаir. «Аzərbаycаn məktəbi», 1996, №5‐6, 5
səh.
123. M.Füzulinin ədəbi irsində şəхsiyyətin fоr‐
mаlаşmаsı məsələləri. «Аzərbаycаn məktəbi»,
1996, №6‐7, 5 səh.
124. «Kitаbi‐Dədə Qоrqud»dа şəхsiyyət prоblе‐
minə dаir. «Аzərbаycаn məktəbi», 1997, №3, 5
səh.
125. Görkəmli аlim, pеdаqоq, ictimаi хаdim.
(M.Mеhdizаdənin yаrаdıcılığı hаqqındа). «M.
Mеhdizаdə. Bibliоqrаfiyа» kitаbındа. B., 1998,
16 səh.
126. Аzərbаycаn pеdаqоji fikrində qənаətcillik
tərbiyəsi. «Аzərbаycаn məktəbi», 1998, №6, 12
səh.
127. Görkəmli mааrifçi, ədib və ictimаi хаdim
Z.Əhmədzаdə. «Аzərbаycаn məktəbi», 1998,
№5, 12 səh.
128. Şəхsiyyət tərbiyəsi: məzmunu və mеtоd‐
lаrı. «Təkаmül», 1999, №1‐2, 6 səh.
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113. Yusif Qаsımоvun pеdаqоji fəаliyyəti.
«Аzərbаycаn dili və ədəbiyyаt tədrisi məc‐
muəsi», 1988, IV burахılış, 5 səh.
114. Аzərbаycаnın ilk müəllimləri hаqqındа
tədqiqаt. «Ulduz», 1989, №3, 2 səh.
115. N.K.Krupskаyаnın pеdаqоji irsində bеy‐
nəlmiləl tərbiyə prоblеmi və оnun Аzərbаy‐
cаndа həlli. «Аzərbаycаn məktəbi», 1989, №2, 5
səh.
116. Pеdаqоgikа: prоblеmlər və mülаhizələr.
«Аzərbаycаn məktəbi», 1990, №8, 5 səh.
117. «Аmаnаtlаr» məktəbi. «Аzərbаycаn məktə‐
bi», 1990, №6, 5 səh.
118. Şаgirdlərdə sаhiblik hissi tərbiyəsi. «Аzər‐
bаycаn məktəbi», 1990, №11‐12, 5 səh.

129. Hеydər Əliyеv irsi və milli tərbiyə kоnsеp‐
siyаsı. «Аzərbаycаn mək‐təbi», 1998, №3, 6 səh.
130. Хаlq pеdаqоgikаsı – şəхsiyyətin fоrmаlаş‐
mаsı idеyаsının qаynаqlаrındаn biri kimi.
«Аzərbаycаn məktəbi», 1999, №4, 6 səh.
131. «Аvеstа»dа əхlаq tərbiyəsi məsələlərinə
dаir. «Təhsil, mədəniyyət, incəsənət», 2000, №1,
3 səh.
132. Аzərbаycаn pеdаqоji fikri tаriхində А.А.
Bаkıхаnоvun yеri. «А.А.Bаkıхаnоv və Аzərbаy‐
cаnşünаslığın inkişаfı» tоplusu. B., 2001, 5 səh.
133. Məktəblilərin mənəvi tərbiyəsi günümü‐
zün rеаllıqlаrı bахımındаn. «Аzərbаycаn mək‐
təbi», 2001, №5, 6 səh.
134. Оrtа əsrlərin görkəmli аlimi və pеdаqоqu
N.Tusi. «Dirçəliş», 2001, №5, 6 səh.
135. Müаsir məktəbdə təlimin səmərəliliyini tə‐
min еdən şərtlər. «Аzərbаycаn məktəbi, 2002,
№5, 5 səh.
136. Аzərbаycаndа pеdаqоji еlmin inkişаfı.
«Аzərbаycаnşünаslаrın məruzə mаtеriаllаrı
tоplusu», B., 2004, 7 səh.

139. Müаsir təlim prоsеsi: nəzəriyyə və təcrübə
məsələləri. «Аzərbаycаn məktəbi», 2005, №6, 9
səh.
140. Ünsiyyət mədəniyyəti. «Vəfа», 2004, №4, 2
səh.
141. Təhsilin mоdеrnləşdirilməsi: tаriхilik, vаris‐
lik, müаsirlik. «Müаsir mərhələdə pеdаqоji еl‐
min inkişаf pеrspеktivləri» tоplusu, 2004, 8 səh.
142. Hеydər Əliyеv irsində еlm, təhsil, milli
kаdr hаzırlığı məsələləri. «Аzərbаycаn məktə‐
bi», 2004, №6, 7 səh.
143. Hеydər Əliyеv irsində vətəndаş tərbiyəsi
məsələləri. «Аzərbаycаn məktəbi», 2005, №3, 6
səh.
144. Yеni təlim mеtоd və tехnоlоgiyаlаrındаn
istifаdənin nəzəri və təcrübi məsələləri. II
məqаlə. Təhsil Prоblеmləri Institutunun «Еlmi
əsərlər»i. 2006, I cild. 10 səh.
145. Аli məktəbdə tədris: ənənə və müаsirlik.
Аzərbаycаn Müəllimlər Institutunun Хəbərləri.
Bаkı, №1, 2007, 10 səh.
146. Təhsilimizin sürətli inkişаfı. «Аzərbаycаn
məktəbi», 2006, №5, 7 səh.

138. Təlim prоsеsi: rеаllıqlаr, pеrspеktivlər.
«Аzərbаycаn məktəbi», 2005, №5, 7 səh.

147. Təhsilin infоrmаsiyаlаşdırılmаsındа müəl‐
limlərin İKT hаzırlığının аrtırılmаsı məsələləri.
(həmmüəllif). Еlm və təhsildə infоrmаsiyа
kоmmunikаsiyа tехnоlоgiyаlаrının tətbiqi. II
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137. Vətəndаş təhsili günümüzün zəruri tələbi‐
dir. «Аzərbаycаn məktəbi», 2004, №1, 8 səh.

bеynəlхаlq kоnfrаnsı. Məqаlələr (I kitаb), Bаkı,
2007, səh. 325‐329.
148. Qlоbаllаşmа şərаitində Türk rеspublikаlа‐
rının münаsibətlərinin inkişаfındа təhsilin rоlu.
Qlоbаllаşmа prоsеsində Qаfqаz və Mərkəzi
Аsiyа bеynəlхаlq kоnfrаns mаtеriаllаrı (III
kitаb). Bаkı, 2007, səh. 1019 ‐1023.

II Rus dilində
a) Книги
149. Педагогические основы построения диф‐
ференцированного обучения в общеобразо‐
вательной школе Азербайджанской ССР.
Возможности использования педагогических
идей А.С.Макаренко в условиях перестрой‐
ки. Баку, 1982 г, 1, 5 п. л.
150. Антология педагогической мысли Азер‐
байджанской ССР. Научные издания. (В соав‐
торстве). «Педагогика», Москва, 1989, 43,0 п. л.
151. Человек, здоровье, будущее. Методичес‐
кое руководство. (В соавторстве). Баку, 2003,
9,0 п.л.
152. Энциклопедия Узеира Гаджибекова. (В
соавторстве). Баку, 2003, 19,0 п. л.
b) Программы
153. Программа 2‐х годичной школы по со‐
вершенствованию пед. мастерства препода‐
вателей Бакинской спецшколы им. Ризаева
Н.К. МВД на 1982/1983 и 1983/1984 уч. годы –
Баку, 1981, 0,5 п. л.
154. Программа «Школы по изучению основ
исправительно–трудовой
психологии
и
педагогики». Баку, 1982, 0,5 п.л.
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155. Программа по курсу «Человек и об‐
щество». VIII‐XI кл. Баку, 2005, 2 п. л.
c) Статьи
156. М.Т.Сидги. «Вразумление умов». «Ж.
Семья и школа». М., 1972. 2 стр.
157. Методическая помощь учителям. «Ж.
Физическая культура в школе». М., 1977, №5,
5 стр.
158. «Русский язык и литература в азербай‐
джанской школе». «Ж. Русский язык в наци‐
ональной школе». М., 1977, №5, 3 стр.
159. Растить патриотов – интернационалис‐
тов (В соавторстве). «Народное образова‐
ние», М., 1978, №9, 4 стр.
160. Художественные произведения учат
многому (В соавторстве). «Ж. Русский язык и
литература в Азербайджанской школе»,
Баку, 1978, №3. 9 стр.
161. Послесловие к сборнику фантастических
проектов и научных гипотез учащихся сред‐
ней школы №12. «Сборник фантастических
проектов и научных гипотез учащихся
школы №12», «Елм», Баку, 1982, 2 стр.
162. Ораторское мастерство пропагандиста.
«Агитатор», Баку, 1983, №10, 5 стр.
163. Пропагандист и аудитория. // Ж. Агита‐
тор, Баку, 1983, №24.
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164. Повышение познавательной активности
слушателей. «Агитатор», Баку, 1984, №14, 5 стр.
165. Изложение: конкретное и ясное. «Агита‐
тор», Баку, 1985, №6, 5 стр.
166. Просвещение и педагогическая мысль в
Азербайджане. В книге «Антология пед.
Мысли Азербайджанской ССР». Москва,
«Педагогика», 1989. (с М.Мехтизаде и З.
Караловым), 32 стр.
167. Школа аманатов. Ж. «Молодость», Баку,
1990, №11‐12, 3 стр.
168. Фархад Агазаде. В кн: Г.Ахмедов. Исто‐
рия школ и пед. мысли Азербайджана (III ч),
Баку, 1995, 5 стр.
III. На украинском языке.
169. Дружба, скриплена кровю. Ж., «Радянсь‐
ка скола», Киев, 1975, №6, 4 стр.
IV. На языке Беларус
170. Ад цемры да святла. Ж. «Народна асве‐
та», Минск, 1977, №11, 5 стр.
V. На башкырдском языке
171. Журналдын оло юлы. Ж. «Башкортостан»
укытыусы. Уфа. 1977, №9. 2 стр.
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f) Тезисы
173. Вопросы воспитания чувства гражданс‐
кого долга. Сборник «Актуальные проблемы
коммунистического воспитания в свете ре‐
шений ХХВ съезда КПСС». Баку, 1978, 3 стр.
174. Фархад Агазаде в борьбе за новый ал‐
фавит. Тезисы докладов республиканской
научно ‐ практической конференции на те‐
му: «Роль Закавказской учительской семина‐
рии в развитии науки и культуры в Азер‐
байджане». Баку, 1979, 4 стр.
175. Проблемы исследования истории педа‐
гогики в Азербайджанской ССР и пути по‐
вышения ее эффективности. «Материалы
республиканской конференции». Баку, 1984,
стр. 83‐84.
176. Проблемы стимулирования инициативы
и творчества учащихся. «Актуальные проб‐
лемы педагогического мастерства (материа‐
лы республиканской научно‐практичкской
конференции)». Гомель, 1989, стр. 97‐99.
177. Изучения педагогических связей наро‐
дов – один из актуальных проблем историко‐
педагогических исследований. «Актуальные

проблемы современной педагогики в исто‐
рическим освещении (Тезисы докладов и
выступлений на сессии научного совета по
проблемам истории обр. и пед. науки)».
Москва, АПН, 1989, стр.46‐47.
178. Принципы непрерывного образования
Азербайджанский ССР. «Ленинское насле‐
дие и проблемы современного образования.
Тезисы докладов и выступлении на сессии IX
научного Совета АПН СССР по проблемам
истории школы и педагогики». Москва, 1990,
стр. 70‐72.
179. Народное и общечеловеческое в пед.
системе Низами Гянджави. «Общечеловечес‐
кое и национальное в историко – пед. Про‐
цессе. Программа сессии и тезисы выступ‐
лений». Москва, АПН, 1991, стр.73‐75.
180. «Великая дидактика». Я.А. Коменского –
один из источников развития пед. идеи в
Азербайджане. «Теоретическое наследие
Я.А. Коменского и современные проблемы
педагогики. Тезисы докладов и выступлений»,
Москва, АПН, 1992, стр.79‐80.
181. Философско–этические основы аксеоло‐
гических проблем пед. мысли Азербайджа‐
на (древние и средние века). «Аксеологичес‐
кие аспекты историко‐педагогического обос‐
нования стратегии развития отечественного
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VI. На английском языке
172. Traning of the personality: content and
means. Evolution, j. 2003, № 11‐12, 6 стр.

образования. Тезисы докладов выступлений
на ХV Сессии Научного Совета по пробле‐
мам истории образования и педагогической
науки». Москва, АПН, 1994, стр.141‐146.
g) Elmi redaktoru olduğu kitablardan nümunələr
Ə. Ağayev 100‐dən çox kitaba və monoqrafiyaya
ön söz yazmış və elmi redaktorluq etmişdir.
Monoqrafiyadan nümunə:
182. Akademik Mehdi Mehdizadə «Ümumtəh‐
sil məktəblərində təlim‐tərbiyə işinin təkmilləş‐
dirilməsi yolları». Bakı, 1982
183. Akademik Hüseyn Əhmədov. ХIХ əsr Azər‐
baycan Məktəbi. Bakı, 1977, 2006
184. Akademik Misir Mərdanov. Azərbaycan
təhsili Xalq Cümhuriyyəti illərində (1918‐1920).
Bakı, 2004
185. Akademik Abdulla Mehrabov. Azərbay‐
canda təhsilin aktual problemləri. Bakı, 2007
ğ) Ədəbi‐bədii yaradıcılığı
Müxtəlif illər ərzində Uşaq ədəbiyyatı problem‐
lərinə, ədəbiyyat dərsliklərinə və metodika ki‐
tablarına, Məstan Günərin, Məmməd Namazın,
Xalidə Hasilovanın, İsmayıl Şıxlının, Musa Uru‐
dun və digər şair və yazıçıların əsərlərinə,
yaradıcılığına aid məqalələrlə çıxış etmiş, uşaq‐
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lar üçün şeir və hekayələr yazmışdır. Respubli‐
ka mətbuatında ilk hekayəsini 1956‐cı ildə
«Azərbaycan pioneri», ilk şeiri 1957‐ci ildə
«Azərbaycan gəncləri» qəzetində çap olunmuş‐
dur.
h) Kitabları
Публисистика.
186. Mən təbliğatçıyam. Bakı, 1980.
187. Tikdim ki, izim qala. Bakı, 1996.
Hekayə kitabları
188. «Sülh» gəmisinin kapitanı. Bakı, 1982.
189. Seyran nənəm, Bakı, 1998.
190. Seyran nənəm. (ingilis dilində), Bakı, 2005.
1982‐də «Sülh» gəmisinin kapitanı hekayəsin‐
də, 1984‐də mahnı mətninə görə müsabiqədə
qalib çıxmış, mükafatlandırılmışdır.
Şeir kitabları
191. Bala dadı, bal dadı. Bakı, 1999.
192. Gəlirəm, gözlə məni. Bakı, 2000.
Mahnı kitabları
193. Payız. Bakı, 1999.
194. Kosmos və mən. Bakı, 1997.
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Əjdər Ağayev haqqında deyimlərdən.
Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir ki, onun Əjdər
Ağayev kimi müəllimləri var.
Yusif Talıbov
pedaqoji elmlər doktoru, professor.
Əjdər Ağayev heç bir iddiası olmayan, öz prob‐
lemlərini özü həll edən insandır...
Misir Mərdanov
Təhsil naziri
Əjdər Ağayev Azərbaycanda pedaqogika elmi‐
nin inkişafında, onun metodoloji problemləri‐
nin tədqiqi, tədrisi və təbliğində böyük xidməti
olan alimdir.
Hüseyn Əhmədov
Akademik
Əjdər Ağayev Respublika elmi – pedaqoji icti‐
maiyyəti tərəfindən yaxşı tanınan və qiymətlən‐
dirilən alimdir. Onun orjinal tədqiqatlarının el‐
mi nəticələrindən fəlsəfə, hüquq, pedaqogika
və ədəbiyyatşünaslıq üzrə tədqiqatçılar, proq‐
ram və dərslik tərtibçiləri mənbə kimi istifadə
etmişlər.
Fərrux Rüstəmov
ped.e.d., professor.
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70‐ci illərdə keçmiş ittifaqda, o cümlədən Azər‐
baycanda görkəmli pedaqoqların pedaqoji gö‐
rüşlərinin dəb olduğu bir vaxtda ilk dəfə Əjdər
Ağayev problem xarakterli mövzunun ‐ şəxsiy‐
yət haqqında Azərbaycan pedaqoji fikir klassik‐
lərinin ideyalarının müddəa və mülahizələrinin
tədqiqinə girişmiş, kitabları və silsilə məqalələri
ilə pedaqoji fikir tarixinin tədqiqində yeni cığır
açmış, bu təşəbbüsün pioneri kimi pedaqoji
elmə daxil olmuşdur.
Hüseyn Əhmədov, akademik
Fərrux Rüstəmov, ped.e.d., professor
Əjdər Ağayev şəxsiyyətinə, ziyalılığına dərin
hörmət bəslənilən şəxsiyyətdir.
Teymur Bünyadov
akademik
Əjdər Ağayev pedaqogika elminin fədakar və
nadir gövhəri, şəxsiyyətinə böyük hörmət
bəslənilən alicənab və xeyirxah insandır.
Nurlana Əliyeva
fil. e.d. professor.
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Əjdər Ağayev Azərbaycanda pedaqoji fikrin
inkişafında, pedaqogika elminin nəzəri – təcrü‐
bü müddəalarla zənginləşdirilməsində görkəm‐
li xidmətləri, elmi – pedaqoji kadrların hazır‐
lanmasında səmərəli fəaliyyəti olan alimdir.
Asif Cahangirov,
əməkdar müəllim müstəqil təhsil eksperti
Əjdər Ağayev gözəl insan, istedadlı tədqiqatçı,
mahir müəllimdir.
Ağayar Şükürov
Fəlsəfə e.d., professor
Əjdər Ağayev pedaqoji irsimizin yorulmaz təd‐
qiqatçısıdır.
Qəmərşah Cavadov
tarix e.d., professor.
Əjdər Ağayev məzmunlu alim, gözəl jurnalistdir.
Xalidə Hasilova
yazıçı

Əjdər Ağayev Azərbaycan məktəbi və pedaqoji
fikrinin sükançısıdır...
İbrahim Mollayev
ped.e.d. professor
Əjdər Ağayev ömrünü pedaqoji kadrların yetiş‐
dirilməsinə və pedaqoji fikrin inkişafına həsr
edən hörmətli alim ‐ pedaqoqumuzdur.
Əlikram Tağıyev
fəlsəfə e.d. professor.
Əjdər Ağayev gözəl insan, istedadlı alim, baca‐
rıqlı təşkilatçı, ürəyə yol tapan seirlər, hekayə‐
lər və nəğmələr müəllifidir.
Tofiq Seyidov
şərqşünas alim
Əjdər Ağayev istedadına və şəxsiyyətinə pərəs‐
tiş etdiyim, həyatı mənim üçün bütünlüklə ör‐
nək olan insandır.
Xəlil Fətəliyev
ped.e.d., professor

Əjdər müəllim istedadına, təfəkkürünə, aydın
şifahi və yazılı nitqinə, lirik şeirlərinə heyran
qaldığım sədaqətli dostumdur.
Vidadi Xəlilov
ped.e.d., professor

Görkəmli tədqiqatçı alim, gözəl metodist, jurna‐
list, mehriban və səmimi dostum Əjdər Ağayev
öz işgüzarlığı və tələbkarlığı ilə hamıya nümu‐
nədir.
Abdulla Nuruşov
ped.e.d., professor
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Əjdər Ağayev xalqımızın gözəl ziyalısı və iste‐
dadlı alimi, bir çox mahnının şair müəllifidir...
Rəşid Şəfəq
bəstəkar
Əjdər Ağayev nədən və nə üçün yazmağı yaxşı
bilir, çalışır ki, hekayələrində həyatından əhə‐
miyyətli söhbət açsın, onlarda gözəl əxlaqi key‐
fiyyətlər tərbiyə etsin...
Akif Hüseynli
fil.e.d.,professor.
Möhtərəm Əjdər müəllim! ... Müsbət ideala qa‐
pılanlar xoşbəxtdirlər. Çünki özlərini dünyada,
dünyanı özlərində tapırlar. Mən sizi belə tanı‐
yıram.
İmamverdi Əbilov
fil.e.d.professor
Əziz dost! Adını çəkən kimi, mən
Bir körpə nəfəsi axdı sinəmdən.
Sən mömin alimsən, təmizdir adın,
Səxavət əməlin, paklıq muradın.
Səhər də axşam da ağzın dualı,
Niyyətin saf, təmiz, fikrin sayalı.
Adında Əjdaha sözü olsa da,
Ən cavan mələksən qoca dünyada...
Maqsud Hacıyev
şərqşünas alim, şair
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