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Sultanova İlhamə Həmid qızı                           

Şəxsi 

məlumatlar: 

Təvəllüd:   15.06.1968  

Ünvan:   Xırdalan ş. 27- ci məhəllə, ev 21 mən.35 

Əlaqə 

məlumatları

: 

Telefon: ev. (012) 408-52-75  

               mob. (050) 501-51-69 

                                                 

Təhsili:  

• 1986-1990- cı illər V.İ.lenin adına APİ-nin məktəbəqədər pedaqogika və 

psixologiya fakültəsində təhsil almışdır. 

• 1992-1996- cı illər- Azərbaycan Elmi Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitututnun 

yaş və pedaqoji psixologiya ixtisası üzrə qiyabi aspiranturasında təhsil 

almışdır. 

• 2000- ci ildə  “Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda milli hisslərin formalaşdırılması” 

mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək elmlər namizədi 

alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür . 

İş təcrübəsi:  

 

15.09.2018-ildə Bakı Mühəndislik Universiteti, Pedaqogika kafedrası 

Vəzifəsi:baş müəllim 

15.09.2017-15.01.18- Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası 

Vəzifəsi:baş müəllim 

2014-2017 Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Quba filialı (Hal hazırda ADPU –

nin—nun Quba filialı) 

Vəzifəsi:baş müəllim 

2009.-2014 – ci illər Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun psixologiya kafedrası 

Vəzifəsi:baş müəllim 

2007-2009 – ci illər Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu 

Kurrikulum Mərkəzinin xarici dillər bölməsi  

Vəzifəsi: aparıcı elmi işçi 

2007-ci il 16.01- 22.05- Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Kənd rayonları 

üzrə ümumi təhsil və məktəbəqədər tərbiyə şöbəsi 

Vəzifəsi:aparıcı məsləhətçi 

2005-2007 – ci illər Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu, 

Kurrikulum Mərkəzinin ibtidai təhsil şöbəsi.  

Vəzifəsi: Şöbə müdiri  

2002-2005-ci illər Bakı Ali Pedaqoji Qızlar Seminariyası, psixologiya kafedatrası  

Vəzifəsi: dosent 

2002-ci il 03.06.-08.06- Bakı Pedaqoji Kadrların Yenidənhazırlanması və 

İxtisasartırma İnstitutu, psixologiya kabineti  

Vəzifəsi: kabinet müdiri 

2001-2002- ci illər Azərbaycann Təhsil Problemləri İnstitutu,Peşə ixtisası təhsili 

şöbəsi  

Vəzifəsi: elmi işçi 



1996-2000-ci illər- Azərbaycan Elmi Tədqiqat Pedaqoji Elmlər 

İnstitutu,Psixologiya və defektologiya şöbəsi  

Vəzifəsi: elmi işçi 

04.04.1994 - 01.06.1994- Sumqayıt şəhəri 24 saylı uşaq bağçaşı 

Vəzifəsi: tərbiyəçi 

1992-1994-ci illər- Azərbaycan Elmi Tədqiqat Pedaqoji Elmlər 

İnstitutu,Psixologiya və defektologiya şöbəsi  

Vəzifəsi:  kiçik elmi işçi 

1991-1992- ci illər- V.İ.Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu. Xalq maarifini 

idarəetmə kafedrası 

 Vəzifəsi: laborant 

1985-1986 –ci illər Kirov rayonu 210-saylı körpələr evi uşaq bağçaşı   

Vəzifəsi: texniki işçi 

Elmi əsərləri:  

 

 

Kitab və kitabçalar 

1. Orta ümumtəhsil məktəblərinin təhsil standartları (şərikli). ”Tarix”, ”İnsan və 

cəmiyyət”, “Ünsiyyət”, Bakı, 2004, 3,5 ç.v. 

2. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda milli hisslərin formalaşması. “BAPQS-nin 

mətbəəsi”, Bakı, 2004, 7.0 ç/v.  

3. İnkluziv təhsil sistemində ailə-məktəb, valideyn-müəllim münasibətləri 

(şərikli).  “OKA”,  Bakı, 2005,12.0. ç/v. 

4. İnkluziv təhsil. (şərikli),  “OKA”,  Bakı, 2005.6.0. ç/v. 

5. Taksonomiya nəzəriyyəsi və təcrübəsi: müasir məktəbin işıqlı yolu   

( Prof. Ə.Ə. Əlizadə ilə birlikdə) Elmi-metodik  kitab. Bakı, 2008.  

6. Psixologiyanın əsasları fənnindən interaktiv elektron mühazirə mətnləri. 

Metodik  vəsait. Bakı, “Elm və təhsil”, 2011 

7. Daun sindromlu uşaqların inkluziv təhsili. Bakı, 2014.45 səhifə. 

8. Standart və kurikulumlar:nəzəri və praktik məsələlər.Bakı, “Şahin -MB” 

MMC,2016,500 s.(şərikli) 

9. Şəxsiyyət nəzəriyyələri haqqında ,Dərs vəsaiti, Xırdalan., BMU. 

2018.(şərikli) 132 səhifə 

10. Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər),  Kitab , Bakı, “Elm və təhsil”, 

2019, 3 20 səh.    Müəlliflər kollektivi. 

11. Qısa izahlı terminlər lüğəti. ), Metodik vəsait Bakı, “Elm və təhsil”, 2019, 

32 səh.    Müəlliflər kollektivi.. 

  

 

 

Topluda məqalə 

1. Milli hisslərin formalaşmasında adət-ənənələrin təsiri .BARQS-nin elmi 

xəbərləri, “Nurlan”, Bakı, 2001. 

2. İbtidai təhsil kurrikulumu: araşdırmalar, ilkin nətəcələri .ARTPİ-nin “Elmi 

Əsərlər”, Bakı ,2005. № I. 

3. Taksonomiyalardan standartlara. ARTPİ-nin “Elmi Əsərlər”, Bakı ,2008. №  

Jurnal məqaləsi 



1. Şəxsiyyətin formalaşmasına laylaların təsiri (şərikli). “ Təhsil Mədəniyyət 

İncəsənət ”, Bakı, 2001, № 2. 

2. Müasir təhsildə taksonomiyalar: Ə.Əlizadənin elmi nəticələri və Milli 

Kurrikulum, “Kurrikulum” jurnalı, 2008, №3.  

3. Təlim məqsədlərinin taksonomiyası: “ Azərbaycan Respublikasında 

Ümumi Təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurrikulum)nın elmi-psixoloji əsası 

kimi“Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri yurnal , Bakı,2010. 

№ 5 (76) 

4.Taksonomiyalardan dərslərə, “Kurrikulum” jurnalı, 2017, №4. səh 69-79 

5. Təlim-tərbiyə prosesində humanist psixologiyanın nəzərə alınması

 MəqaləJournal of  BEU, Baku, 2018 .Philology and Pedagogy, №2, Volume 2, 

sə 123-131 

Proqram 

1. Psixologiya tarixi , Bakı, Ami-nin nəşri 2012 

2. İkluziv Təhsil BDU-nun elmi şurasının qərarı ilə.  

3. Psixologiya. Magistr hazırlığı üçün.Azərbaycan Respublikası Təhsil 

Nazirliyinin 10.12.2019 tarixli F 776 saylı əmri. Xırdalan 2020. 

 

 

Tezislər 

1. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda milli hisslərin formalaşdırılmasında şifahi xalq 

ədəbiyyatından istifadə. AETPEİ-nin aspirant və dissertantlarının elmi konfransı, 

Bakı, 1992. 

2. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda milli hisslərin formalaşmasında laylaların 

təsiri “Etnopsixologiya və etnopedaqogika: mənbələr və müasir problemlər”, 

Respublika elmi konfransının tezisləri , Bakı, 1992. 

3. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların milli hisslərinin formalaşmasında ailənin rolu. 

AETPEİ-nin aspirant və dissertantlarının elmi konfransı,1993. 

4. Çağalıq dövründə milli hisslərin formalaşmasında laylalardan istifadənin 

eksperimental tədqiqi. AETPEİ-nin aspirant və dissertantlarının elmi konfransı, 

Bakı, 1996 . 

5. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların milli hisslərinin formalaşmasında oyunların 

rolu. AETPEİ-nin aspirant və dissertantlarının elmi konfransı, Bakı, 1997. 

6. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda milli hisslərin formalaşmasında adət-

ənənələrin rolu. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri“ , 

Respublika ali məktəblərarası elmi konfransının məruzə və bildirişləri. 

“Mutərcim”, Bakı, 1999. 

7. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların mənəviyyatının formalaşmasında milli 

oyunların rolu. AETPE-nin 1998-ci ildə aparılmış elmi tədqiqatların yekunlarına 

həsr edilmiş elmi konfransın tezisləri, Bakı, 1999. 

8. Məktəbəqədəp yaşlı uşaqların milli hisslərinin formalaşmasında siyasi 

xarakterli hadisələrin rolu. “Gənc alimlərin Azərbaycan xalq cumhuriyyətinin 80 

illik yubileyinə” həsr edilmiş ümumrespublika elmi konfransının materiallar, 

“Elm”,  Bakı, 1999. 



9. Uşaq bağçasında psixoloji xidmətin əsas istiqamətləri. “XXI əsr: məktəb və 

psixologiya elmi”, praktik kofransın materiaları, Bakı, 2003.  

10. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda milli hisslərin formalaşması. “XXI əsr: Məktəb 

və psixologiya elmi”, praktik kofransın materiaları, Bakı, 2003. 

11. Praktik psixologiyada hərbi xidmətə psixoloji hazırlıq məsələləri. Təhsilin 

aktual psixoloji problemləri mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları, 

“Nurlan” Bakı, 2005. 

12.  İnkluziv təhsil tətbiq edilən təlim-tərbiyə müəssisələeində psixoloi 

xidmət.”İnkluziv təhsil günün tələbidir”. Elmi-praktik konfransın materialları. “ 

Müəllim” nəşriyyatı. Bakı 2011. 

13. Mirzə Ələklbər Sabir yaradıcılığında milli xüsusiyyətlər 

problemi.Respublika elmi-praktik konfansın materialları. . “ Müəllim” nəşriyyatı. 

Bakı 2011. 

14. İnteraktiv elektron mühazirələr zamanın tələbi kimi. “Müəllim hazırlığının 

müasir problemləri: təhsildə elmi və texnoloji innovasiyalar”.II Beynəlxalq Elmi 

konfransın materialları.Bakı, 26-28 noyabr 2012. 

15. Daun sindromlu uşaqlarla aparılan psixoreablitasiya  işləri. Elmi-praktik 

konfransın materialları. “ Müəllim” nəşriyyatı. Bakı 2014 

16. Albert Banduranın sosial təlim nəzəriyyəsi, BMU. Gənc Tədqiqatçıların III 

Beynəlxalq Elmi Konfransı. Bakı. 29-30 Aprel 2019,. 1367-1370  

 

Diplom və 

sertifikatlar: 

1. Müstəqil, bacarıqlı, məsuliyyətli və duyğusal uşaq tərbiyəsinin müasir 

effektiv metodları.Azərbaycan Psixoloqlar Assosiasiyasının keçirdiyi 

treninq.Bakı şəhəri , 3-5 may, 2002. 

2. Gender problematikasının sosial-psixoloji aspektləri modulu üzrə ali 

təhsil müəssisələrinin müəllimləri üçün keçirilən treninq. Gender Araşdırmaları 

Mərkəzi. Bakı şəhəri, May, 2005. 

3. Azərbaycan məktəblərində ibtidai siniflər üçün tədris planının inkişafına 

həsr olunmuş seminar. Amerika Beynəlxalq Təhsil Şurası ACTR/ACCELS 

təşkilatı. Bakı şəhəri, 24-26 mart  2006. 

4. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin yeni fənn kurikulumlarının 

tətbiqi ilə əlaqədar “Təlimçi” statusu almaqla “Öyrədənlərin öyrədəni” kursu (16-

25 iyun 2009) 

5. “İbtidai siniflər üçun yeni kurikulum və fəal təlimə kursu üzrə təlimçilərin 

hazırlanması”mövzusinda keçirilən treninq.Bakı şəhəri,18-23 aprel,2011-ci il 

6. “İnkluziv təhsil: təcrübə və qarşıda duran vəzifələr” V- beynəlxalq elmi-

praktik konfrans.Bakı şəhəri,14-15 oktyabr 2011-ci il 

7. Elektron löbhə (Mimio) proqramı  üzrə treninq.Azərbaycan Müəllimlər 

İnstitutu. Bakı,2012 



 

 

BİLDİYİ  DİLLƏR  Danışıq                          Yazı                                                 

Azərbaycan    ana dili     ana dili 

İngilis            lüğət ilə                       lüğət ilə 

Rus        əla        əla 

 

BİLDİYİ KOMPÜTER PROQRAMLARI: 

Microsoft Windows, Power Point, Internet Explorer , Elektron lövhə (Mimio) ,və s. 

 

  

 

Seminarlarda 

iştirakı: 

 

1. Azərbaycan məktəblərində ibtidai siniflər üçün tədris planının inkifafına 

həsir olunmuş seminar. Amerika Beynəlxalq Təhsil Şurası ACTR/ACCELS 

təşkilatı. Bakı şəhəri, 24-26 mart  2006. 

2. Beynəlxalq təşkilat olan CİTO qrupunun  «Kurrikulum hazırlığı» 

iləəlaqədar keçirdiyi treniq və seminarlarda fəal iştirak edib. Azərbaycan 

Respublikası Təhsil Nazirliyinin yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi ilə əlaqədar 

“Təlimçi” statusu almaqla “Öyrədənlərin öyrədəni” kursu (16-25 iyun 2009) 

3. 2008/2009, 2009/2010,2011-2012,2012-2013 -cu tədris ilində dərs 

deyəcək müəllimlər üçün yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi ilə bağlı təşkil 

olunmuş kurslarda kurs rəhbəri, təlimçi  

4. 2009-cu ilin “Ən yaxşı müəllim” müsabiqəsində ekspert 

5. İbtidai siniflər üçun yeni kurikulum və fəal təlim kursu üzrə təlimçilərin 

hazırlanması” mövzusinda keçirilən treninq.Bakı şəhəri,18-23 aprel,2011-ci il  

6. “İnkluziv təhsil: təcrübə və qarşıda duran vəzifələr” V- beynəlxalq elmi-

praktik konfrans.Bakı şəhəri,14-15 oktyabr 2011-ci il  

7. Müxtəlif illərdə Təhsil Nazirliyinin tapşırığı ilə Bakının ümumtəhsil 

məktəblərində dinlənilən dərslərdə ekspert. 


