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Fənnin təsviri 

Fənn (adı, krediti)                           Təhsili   idarəetmənin  əsasları, 6 kredit 

Fakültə Pedaqoji  

İxtisas PNT 

Səviyyə 

(bakalavriat, 

magistratura) 
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Təlimçi Yusifova Nəzakət Rəsul qızı 

e-mail n.yusifova@gmail.com 

Telefon (060) 379-80-93 

Dərs günləri və 

saatları 
IVgün – 2 saat(mühazirə) 

Tədris dili  Azərbaycan dili 

Baza/ Seçmə Baza  

Tələb olunan 

dərsliklər və 

dərs 

materialları 

1. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu. Bakı, 2009 

2.  Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin konsepsiyası (Milli Kurikulum). 

“Kurikulum” jur. №1 .2008  

3. M.İsmixanov, R.Bəxtiyarova .“Məktəbin idarə edilməsi”, Bakı 2012 

4. Abbasova Q.İ., Mahmudova R.M., Əlizadə H.Ə. Təhsilin sosial – pedaqoji 

məsələləri. Bakı, 2008 

5.  Abdullayev A.A. Məktəbin demokratik əsaslarda idarə edilməsinin aktual məsələri. 

Bakı, 1998. 

6. Cabbarov R. Təhsil müəssisələrinin idarə edilməsi. Bakı, 2001. 

7. Əhmədov H.M., Bayramov H.B., Həsənov A.V., Məhərrəmov Ə.M. İdarəetmənin 

pedaqogikası və psixologiyası, Bakı , 2001 

8. Bayramov H.B., Kəlbəliyev Ə.A. Təhsili idarəetmənin əsasları. Bakı, 1998.  

9. Kəlbəliyev Ə.A. Təhsili idarəetmənin əsasları (Məktəbşünaslıq). Bakı: Nurlan, 2006.  

10. Cabbarov R.  Məktəbdə təlim-tərbiyə işinin idarə edilməsi və planlaşdırılması, 

Bakı. 2000 
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İstifadə ediləcək 

web səhifələr 

1.Təhsilin idarə olunmasının əsasları :: Prezident Kitabxanası 

www.ebooks.az  

2. https://aztehsil.com/direktor/977-thsl-msslrnd-daretmnn-sas-funksyalar.html 

1. http://anl.az/el/t/tie.pdf 

2. https://edu.gov.az/az/page/451/7492 

3. https://referat.ilkaddimlar.com/r/referatlar/iqtisadiyyat/info-527.html 

Fənnin xülasəsi 

Müasir təhsil sistemlərinin xüsusiyyətlərindən biri dövlət idarəetmə sistemindən dövlət-

ictimai idarəetmə sisteminə keçilməsidir. Təhsilin dövlət-ictimai idarəetməsinin əsas 

ideyası təhsil problemlərini həll etmək üçün dövlətin və cəmiyyətin səylərini birləşdirmək, 

tədris prosesinin məzmununu, forma və metodlarını, müxtəlif tip təhsil müəssisələrini 

seçməkdə müəllimlərə, şagirdlərə, valideynlərə böyük hüquqlar və azadlıqlar vermək təşkil 

edir. 

Fənnin 

məqsədləri 

Fənnin tədrisinin məqsədi-Təhsil sistemində idarəetmə məsələlərinin təşkili, həyata 

kecirilmə mexanizmi, ümumtəhsil məktələri və ilə ali təhsil sistemində idarəetmə işinin 

eli-nəzəri əsaslarını öyrənmək, təhsili idarəetmədə pedaqoji təhlil məsələləri hada 

biliklər əldə etmək,  proqnozlaşdırma və məqsəd qoyuluşunun məzmununu öyrənmək, 

təhsili idarəetmənin metodologiyası, təhsilin dövlət ictimai idarəsi haqda biliklər 

mənimsəmək, təhsili idarəetmədə kollegial və ictimai  özünü idarəetmə orqanları barədə 

nəzəri məlumatı mənimsəmək, təhsilin məktəb rəhbərliyi və müəllim səviyyəsində idarə 

edilməsi mövzularını mənimsətməkdir. 

Öyrənim 

nəticələri 

 təhsili idarəetmənin məqsədi, vəzifələri haqda bilik əldə edəcək, 

 təhsili idarəetmənin prinsiplərinin hansılar olduğunu öyrənəcək, 

 təhsili idarəetmənin funksiyalarının hansılar olduğunu biləçək, 

 təhsili idarəetmənin metodik təminatı haqda bilik əldə edəcək, 

 təhsili idarəetmənin təşkilat-təchizat məsələlərini biləçək, 

 təhsili idarəetmənin başlıça informasiya mənbələrinin nələr olduğunu biləçək, 

 təhsili idarəetmə əməyinin elmi təşkili məsələləri barədə bilik əldə edəcək, 

 təhsili idarəetmədə pedaqoji təhlil, proqnozlaşdirma haqda məlumata yiyələnəcək, 

 təhsili idarəetmənin metodologiyası və təhsilin dövlət ictimai idarəsi haqda öyrənəcək, 

 təhsili idarəetmədə kollegial və ictimai  özünü idarəetmə orqanlarının hansılar 

olduğunu biləçək, 

 təhsilin məktəb rəhbərliyi və müəllim səviyyəsində idarə edilməsi qaydalarını 

öyrənəcək, 

 təhsilin hökümət səviyyəsində idarə olunmasına dair biliklər əldə edəcək, 

 təhsilin qloballaşması haqda biliklər mənimsəyəcək, 

 Təhsilin idarə olunmasında planlaşdırmanın rolu və təhsili idarəetmənin sosial-iqtisadi 

problemləri haqda elmi-nəzəri biliklərə yiyələnəcəklər. 

Tədris 

metodları 

Mühazirə Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar verilir 

Qrup müzakirəsi Tələbələrə fərdi mövzuda təqdimatlar verilir və müzakirə aparılır 

Təcrübi məşğələ Yeni mövzu əyani vəsaitlərin (PPT və video fayllar) nümayişi ilə 

izah edilir. 

Simulyasiya   Aralıq və yekun imtahan zamanı tələbələrin mənimsənilmə səviy-

yəsi yoxlanılır və təhlil edilir 

Layihə Tələbələrə dərsə aid fərdi laborator işləri verilir və simulyasiya 
proqramlarından istifadə edilərək nəticələr qeyd edilir 

Digər 
Tədris prosesində fərdiləşdirilmiş ( oyunlar üçün materiallar, testlər) 

və vizual (slaydlar, sxemlər, qrafiklər, şəkillər, sənəd nümunələri) 

materiallar kimi təlim metodlarından istifadə edilir 

https://referat.ilkaddimlar.com/r/referatlar/iqtisadiyyat/info-527.html


 
 

Qiymətləndirmə 

Mövzunun mənimsənilməsi Faiz nisbəti (%) və ya bal 

Balların maksimum miqdarı 100 bal 

1. Semestr ərzində toplanmış 

maksimum bal 
50 bal (50%) 

- Dərsə davamiyyətə görə maksimum 

bal  
10 bal (10%) 

- Tələbələrin sərbəst işinə görə 

maksimum bal 
10 bal (10%) 

- Seminar və laboratoriya dərslərinin 

nəticələrinə görə maksimum bal 
30 bal (30%) 

Qeyd: seminar dərslərində tələbənin jurnalda ən azı 3 (üç qiyməti olduğu halda, ona 

tədrisin bu növü üzrə ballar hesablanır. Əks təqdirdə tələbəyə bal hesablanmır. 

2. İmtahan nəticələrinə görə 

maksimum bal 
50 bal (50%) 

3. Fənnin mənimsənilməsi qaydası: semestr ərzində imtahan nəticəsinə görə 

toplanan balların cəmi 50-dən yuxarı olan tələbələr fənni mənimsəmiş hesab 

edilir. 

- 51 baldan aşağı – “qeyri kafi” – F 

- 51 – 60 - “qənaətbəxş” – E 

- 61 – 70 – “kafi” – D 

- 71 – 80 – “yaxşı” – C 

- 81 – 90 – “çox yaxşı” – B 

- 91 – 100 – “əla” 

Cəmi: 100 bal (100%) 

Qiymətləndirmə 

metodları 

Tapşırıqlar: Tapşırıq olaraq tələbələrə aşağıda qeyd olunmuş sərbəst mövzular 

verilir və semestr ərzində qiymətləndirilir. 

Sərbəst iş mövzuları: 

1. Pedaqoji sistemdə  idarəetmənin mahiyyəti və  əsas prinsipləri 

2. İdarəetmənin əsas funksiyaları 

3. Məktəbdaxili iadrəetmədə pedaqoji təhlil 

4. Təhsilin idarə edilməsinin əsas problemləri 

5. Ümumi pedaqoji işə rəhbərlik və nəzarət 

6. Təlim prosesinin təkmilləşdirilməsinə rəhbərlik 

7. Təhsil müəssisələrində təlim-tərbiyə işlərinin idarə edilməsinin mahiyyəti və təşkili 

8. Məktəbə rəhbərlikdə  əməyin elmi təşkili 

9. Müəllim fəaliyyətinin öyrənilməsi 

10. Təhsilin idarə edilməsində  H.Əliyevin idarəçilik təcrübəsindən istifadə 

 

Təqdimat: Slayd formasında hazırlanaraq sunulan təqdimatlar “GÖRÜRƏM, 

EŞİDİRƏM VƏ YADDA SAXLAYIRAM” prinsipinə əsasən qiymətləndirilir.  

Qaydalar  

      Davamiyyət: Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 25%-dən çoxunda iştirak etməyən  

tələbə imtahana buraxılmır.            

      Buraxılmış imtahan və ya tapşırıqlar: Tələbə planlaşdırılan təqdimatda və ya im-

tahanda iştirak edə bilməyəcəyi təqdirdə əvvəlcədən məlumat verməlidir. Tam sinif iştirakı 



 
 

və təyin olunmuş ev tapşırığını yerinə yetirilməsi gərəklidir. 

Tədqiqat işlərində, hazırlanmış layihələrdə istifadə olunan mənbələrə istinad verilməlidir. 

Bununla birlikdə, tələbə tərəfindən təhlil edilmədən, yalnız istinad və sitatlardan ibarət olan 

hər hansı bir tədqiqat işi qəbul edilə bilməz. 

Testlər zamanı köçürmə, təyin edilmiş qaydalara tabe olunmadığı təqdirdə tələbə imtahan 

nəticəsinin ləğv olunmağı ehtimalı daxil olmaqla cəzalandırılacaqdır. 

Təqdimatların / layihə sənədlərinin mövzuları fənni tədris edən müəllim tərəfindən əvvəl-

cədən müəyyənləşdiriləcəkdir. Müəllim ilə əvvəlcədən razılaşdırıldığı təqdirdə digər 

tələbələrlə əməkdaşlığa icazə verilə bilər. 

İlkin cədvəl 

Həftə Tarix  Mövzular  Dərslik / Tapşırıq / Ədəbiyyat 

1 

15.09.21 Mövzu 1.Təhsili idarəetmənin 

məqsədi, vəzifələri 

        Plan. 

1. İdarəetmənin  məqsəd  

2. İdarəetmənin  vəzifələri 

3. İdarəetmənin quruluşu 

 

1. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu. Bakı, 

2009 

2.  Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin 

konsepsiyası (Milli Kuriku-lum). “Kurikulum” j. №1 

.2008  

3. O.H.Rzayev,S.M.Məmmədov,Ş.N.İsmayılov “ 

Təhsilin idarə olunmasının əsasları”, Bakı 2010,s.3-9 

 

Təqdimat:  Dünya təhsil sisteminin ingişaf 

strategiyası:inteqrasiya və unifikasiya problemləri 

2 

22.09.21 Mövzu 2. Təhsili idarəetmənin 

prinsipləri 

        Plan. 

1.Pedaqoji sistemdə idarəetmənin 

mahiyyəti 

2. İdarəetmənin əsas prinsipləri 

3. Məktəbdaxili idarəetmənin əsas 

qanunauyğunluqları 

4. Məktəbi idarəetmə sisteminin 

struktur səviyyələri 

1. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu. 

Bakı, 2009  

 2 R.Məmmədov,A.Abdullayev və b.Təhsilin idarə 

edilməsinin bəzi problemleri.Bakı-2008,s.11-13s.9-

10.  

3. Bayramov H.B., Kəlbəliyev Ə.A. Təhsili 

idarəetmənin əsasları. Bakı, 1998. S.12-20 

4. Kəlbəliyev Ə.A. Təhsili idarəetmənin əsasları 

(Məktəbşünaslıq). Bakı: Nurlan, 2006.s.33 -39 

Təqdimat: Ali pedaqoji sistem üçün 

kurikulumların hazırlanması məsəl`ələri 

3 

29.09.21 Mövzu 3. Təhsili idarəetmənin 

funksiyaları 

        Plan. 

1. Pedaqoji sistemləri 

idarəetmə dəyərləri 

2. Direktoru  funksional 

vəzifələri 

3. İdarəetmə nəzəriyyəsində 

rəhbərlik üslubları 

1. O.H.Rzayev,S.M.Məmmədov,Ş.N.İsmayılov 

“Təhsilin idarə olunmasının əsasları”, Bakı 2010,s10-

12 

2. R.Məmmədov,A.Abdullayev və b.Təhsilin idarə 

edilməsinin bəzi problemleri.Bakı-2008,s.11-13 

3. Cabbarov R. Təhsil müəssisələrinin idarə 

edilməsi. Bakı, 2001.s.33-43 

Təqdimat: İnformasiyalı cəmiyyət-də ali təhsil 

sisteminin metodoloji problemləri 

4 

06.10.21 Mövzu 4: Təhsili idarəetmənin 

metodik təminatı 

        Plan. 

1.Təhsili idarəetmənin dövlət 

sənədləri 

1.Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu. Bakı, 

2009 

2. M.İsmixanov, R.Bəxtiyarova “Məktəbin idarə 

edilməsi” Bakı, 2012,s,32-48 

4. Abbasova Q.İ., Mahmudova R.M., Əlizadə H.Ə. 

Təhsilin sosial-pedaqoji məsələləri. Bakı, 2008,s.47-

58  



 
 

2. Təhsil sistemi. Onun vəzifələri 

və idarə olunması 

3. Təhsil Qanunu. Ümumtəhsil 

məktəbinin nümunəvi 

Nizamnaməsi 

4. İdarəetmənin təşkilati strukturu 

5. Təhsili idarəetmənin dövlət 

orqanları və onların funksiyaları 

Təqdimat: Təhsil sistemində keyfiyyət 

təminatının metodoloji məsələləri 

5 

13.10.21 Mövzu 5. Təhsili idarəetmənin 

təşkilat-təchizat məsələləri 

        Plan. 

1.Təlim-tərbiyə işinin 

keyfiyyətinin məktəbin maliyyə 

təsərrüfat fəaliyyətinə rəhbərlikdən 

asılılığı. 

2. Məktəbin maddi-texniki bazası 

3. Məktəb sənədləri və onların 

qruplaşdırılması. 

4. Məktəbin bücəsi və təsərrüfat 

təminatı. 

1.M.İsmixanov, R.Bəxtiyarova “Məktəbin idarə 

edilməsi”, Bakı, 2012,s.83-90 

2.Abbasova Q.İ., Mahmudova R.M., Əlizadə H.Ə. 

Təhsilin sosial-pedaqoji məsələləri. Bakı, 2008,s.62-

70 

3.M.İsmixanov,R.Bəxtiyarova.Məktəbin idarə 

edilməsi.Dərs vəsaiti.Bakı-2012,s.220-224  

Tədqidam: Pedaqoji ölçmələrin pedaqojo-

psixoloji əsasları 

6 

20.10.21 Mövzu 6. Təhsili idarəetmənin 

başlıça informasiya mənbələri 

        Plan. 

1. İdarəetmədə 

informasiyalarin mövqeyi 

və rolu 

2. Məktəb direktorunun 

informasiya mənbələri 

3. İnformasiyalardan 

istifadənin təşkili 

 

1. O.H.Rzayev,S.M.Məmmədov,Ş.N.İmayılov 

“Təhsilin idarə olunmasının əsasları”, Bakı 2010,s.18-

23 

2.M.İsmixanov,R.Bəxtiyarova.Məktəbin idarə 

edilməsi.Dərs vəsaiti.Bakı-2012,s.164-178 

3. Cabbarov R. Təhsil müəssisələrinin idarə 

edilməsi. Bakı, 2001.s.80-83 

4. Əhmədov H.M., Bayramov H.B., Həsənov A.V., 

Məhərrəmov Ə.M. İdarəetmənin pedaqogikası və 

psixologiyası, Bakı , 2001,s.23-41 

Təqdimat: Yeni pedaqoji təfəkkü-rün 

formalaşmasının metodoloji məsələləri 

7 

27.10.21 Mövzu 7. Təhsili idarəetmə 

əməyinin elmi təşkii məsələləri 

        Plan. 

1. Məktəbin idarə edilməsi, 

məktəbə rəhbərliyin 

ümumi əsasları   

2. Məktəb direktorunun 

pedaqoji səriştəliliyi 

3. Məktəb direktorunun 

mənəvi keyfiyyətləri 

4. Məktəb direktorlarinin bir 

gündə və bir həftədə vaxt 

büdcəsinin bölgüsü 

1.Abdullayev A.A. Məktəbin demokratik əsaslarda 

idarə edilməsinin aktual məsələri. Bakı, 1998. 

2. R.Məmmədov,A.Abdullayev və b.Təhsilin idarə 

edilməsinin bəzi problemleri.Bakı-2008,s.180-187  

3.O.H.Rzayev,S.M.Məmmədov,Ş.N.İsmayılov “ 

Təhsilin idarə olunmasının əsasları”, Bakı 2010,s..50-

57 

4. R.Məmmədov,A.Abdullayev və b.Təhsilin idarə 

edilməsinin bəzi problemleri.Bakı-2008,s.187-193 

Təqdimat: Orta ixtisas təhsilinin idarə 

olunmasında metodbirləşmələrin   rolu 

8 

03.11.21 Mövzu 8. Təhsili idarəetmədə 

pedaqoji təhlil, proqnozlaşdirma 

və məqsəd qoyuluşu 

        Plan. 

1. M.İsmixanov, R.Bəxtiyarova “Məktəbin idarə 

edilməsi” Bakı, 2012,s.76-87 

2. O.H.Rzayev,S.M.Məmmədov,Ş.N.İsmayılov “ 

Təhsilin idarə olunmasının əsasları”, Bakı 

2010,s.167-170 



 
 

1.İdarəetmə prosesi, mahiyyəti və 

quruluşu. 

2. Pedaqoji sistemdə idarəetmə 

prosesi. 

3. Təhsili idarəetmədə pedaqoji 

təhlil, proqnozlaşdırma. 

4. Məktəbdaxili idarəetmədə 

pedaqoji təhlil, proqnozlaşdırma. 

5. Pedaqoji təhlilin obyektləri 

3. Cabbarov R. Təhsil müəssisələrinin idarə 

edilməsi. Bakı, 2001.,s.78-97 

Təqdimat: Ümumi təhsilin idarə olunmasının 

metodiki əsasları 

9 

10.11.21 Mövzu 9. Təhsili idarəetmənin 

metodologiyası. Təhsilin dövlət 

ictimai idarəsi 

        Plan. 

1. Təhsilin idarə edilməsinin 

metodoloji və nəzəri əsasları. 

2. Azərbaycan Respublikasında 

təhsilin əsas məqsədi və təhsil 

sahəsində dövlət siyasətinin əsas 

prinsipləri. 

3. Təhsilin idarə edilməsinin 

yaranma və inkişafı tarixindən. 

4. Təhsilin idarə edilməsinin 

əsaslarının formalaşdırılması. 

1.M.İsmixanov, R.Bəxtiyarova “Məktəbin idarə 

edilməsi”, Bakı.2012,s.93-103. 

3. Abbasova Q.İ., Mahmudova R.M., Əlizadə H.Ə. 

Təhsilin sosial-peda-qoji məsələləri. Bakı, 

2008,s.77-89. 

3.Cabbarov R. Təhsil müəssisələrinin idarə edilməsi. 

Bakı, 2001,s..111-121 

 

Təqdimat: Distant təhslini inkişafı  və 

xüsusiyyətləri 

10 

17.11.21 Mövzu 10. Təhsili idarəetmədə 

kollegial və ictimai  özünü 

idarəetmə orqanları 

        Plan. 

1. Kollegial idarəetmə orqanlarının 

sistemi. 

2. Pedaqoji şuranın işinin 

planlaşdırılmaşı, məzmunu və 

metodikası. 

3. Məktəb şuraları və ona 

rəhbərlik. 

4. Məktəb metodbirləşmələri. 

Direktoryanı müşavirələr 

1. . O.H.Rzayev,S.M.Məmmədov,Ş.N.İsmayılov 

“Təhsilin idarə olunmasının əsasları”, Bakı 

2010,s.194-206 

2.M.İsmixanov,R.Bəxtiyarova “Məktəbin idarə 

edilməsi”, Bakı 2012,s.134-142 

3.Abdullayev A.A. Məktəbin demok-ratik əsaslarda 

idarə edilməsinin aktual məsələri. Bakı, 1998. 

5.Bayramov H.B., Kəlbəliyev Ə.A. Təhsili 

idarəetmənin əsasları. Bakı, 1998.s.78-93  

Təqdimat: Təhsilin keyfiyyətinin  monitorinqi və 

qiymətləndirilməsinə müasir yanaşmalar 

11 

24.11.21 Mövzu 11. Təhsilin məktəb 

rəhbərliyi və müəllim səviyyəsində 

idarə edilməsi 

        Plan. 

1.Pedaqoji prosesin kadr təminatı. 

2. Məktəbə rəhbərlik 

funksiyalarının bölğüsü. 

3. Məktəb direktorunun 

şəxsiyyətinə verilən tələblər. 

4. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

məktəbə maliyyə vəsaitlərinin 

ayrilması 

1. Bayramov H.B., Kəlbəliyev Ə.A. Təhsili 

idarəetmənin əsasları. Bakı, 1998,s.112-119  

2.Kəlbəliyev Ə.A. Təhsili idarəetmənin əsasları 

(Məktəbşünaslıq). Bakı: Nurlan, 2006.s.  

3. M.İsmixanov,R.Bəxtiyarova.Məktəbin idarə 

edilməsi.Dərs vəsaiti.Bakı-2012,s.177-180 

.  

Tədqimat: Bakalavr pilləsi üzrə  təhsilin idarə 

edilməsində dövlət təhsil standartlarının rolu 



 
 

12 

01.12.21 Mövzu 12. Təhsilin hökümət 

səviyyəsində idarə olunması 

        Plan. 

 

1.Təhsili idarəetmənin dövlət 

sənədləri 

2. Təhsil sistemi. Onun vəzifələri 

və idarə olunması 

3. Təhsil Qanunu. Ümumtəhsil 

məktəbinin nümunəvi 

Nizamnaməsi 

4. İdarəetmənin təşkilati strukturu 

5. Təhsili idarəetmənin dövlət 

orqanları və onların funksiyaları 

1. M.İsmixanov, R.Bəxtiyarova “Məktəbin idarə 

edilməsi” Bakı, 2012 

2. Abdullayev A.A. Məktəbin demokratik əsaslarda 

idarə edilməsinin aktual məsələri. Bakı, 1998,s.172-

173 

3. Cabbarov R. Təhsil müəssisələri-nin idarə 

edilməsi. Bakı, 2001,s.126-132 

Təqdimat: Təhsildə innovativ fəa-liyyətin 

təkmilləşdirilməsi xüsusiy-yətləri 

13 

08.12.21 Mövzu 13. Təhsilin qloballaşması 

        Plan. 

Təhsilin qlobal problemləri 

2.Dünya təcrübəsində təhsil 

problemləri 

3.Azərbaycan təhsilində 

qloballaşma 

 

1. Təhsilin idarə olunmasının əsas-ları. Dərs vəsaiti 

/ Tərt. ed. O.H.Rza-yev, S.M.Məmmədov, 

Ş.N.İsmayıl-ov. Bakı: Mütərcim, 2010. 476 səh. 

2. Təhsilin idarə olunmasının bəzi 

məsələləri.R.Məmmədzadə, A.Ab-dullayev, 

F.Kərimova,R.Cabbarov, S.Rəsulov, Ə.Quliyev. 

Bakı: Mütər-cim, 2008,s. 228 -235  

3. M. İsmixanov, R.Bəxtiyarova “Məktəbin idarə 

edilməsi” Bakı, 2012,s.56-73 

4. O.H.Rzayev,S.M.Məmmədov,Ş.N.İsmayılov “ 

Təhsilin idarə olunmasının əsasları”, Bakı 2010,s.121-

123 

 

 Təqdimat: Dünya və Azərbaycan təhsilinin 

modernləşdirilməsinin müqayisəsi 

14 

15.12.21 Mövzu 14. Təhsilin idarə 

olunmasında planlaşdırmanın rolu 

        Plan. 

1. Məktəb Şurasının iş planı 

2. Pedaqoji Şuranın iş planı 

3. Pedaqoji şuranın işinin 

məzmunu 

4. Pedaqoji şuranın fəaliyyət 

pirnsipləri 

5. Pedaqoji şura və 

direktoryanı müşavirə 

vasitəsilə təlim-tərbiyə 

işlərinə rəhbərlik 

 

 

1. Abdullayev A.A. Məktəbin demokratik əsaslarda 

idarə edilməsinin aktual məsələri. Bakı, 1998.s.145-

154 

2. Cabbarov R. Təhsil müəssisələri-nin idarə 

edilməsi. Bakı, 2001.,s.184-190 

3.M.İsmixanov,R.Bəxtiyarova.Məktəbin idarə 

edilməsi.Dərs vəsaiti.Bakı-2012,s.61-80 

 

Təqdimat: Təhsil sistemində mode-rnləşmənin 

istiqamətləri 

15 22.12.21 

Mövzu 15. Təhsili idarəetmənin 

sosial-iqtisadi problemləri 

        Plan. 

1.Təhsil iqtisadiyyatı 

2.Qloballaşma şəraitində 

modernləşmə 

1. M.İsmixanov,R.Bəxtiyarova.Məktəbin idarə 

edilməsi.Dərs vəsaiti.Bakı-2012,s.190-198 

3.M.İsmixanov, R.Bəxtiyarova. “Məktəbin idarə 

edilməsi”, Bakı, 2012,s.113-120 

3.Abdullayev A.A. Məktəbin demokratik əsaslarda 

idarə edilməsinin aktual məsələri. Bakı, 1998.s.138-

144 



 
 

3. Müasir şəraitdə iqtisadi təhsil 

biliklərinin rolu 

4. Azərbaycanın təhsil sistemində 

professor-müəllim heyətinin 

təkmilləşdirilməsi və inkişafı 

istiqamətləri 

 

Təqdimat:  Təhsilin inkişafı üzrə  innovativ 

fəaliyyət modeli 

  Cəmi  30 saat  

    

  

Fənn müəllimi:                                 ped.ü.f.d., dosent N.Yusifova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


