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“Təhsilimizin məqsədi gənc nəslə,
uşaqlara təhsil verib onları gələcəyə
hazırlamaqdır. Hər bir insan gərək,
eyni zamanda vətəndaş olsun. Mütləq
vətəndaş olsun. Dövlətinə sadiq, millətinə
sadiq, ənənələrinə sadiq, xalqına sadiq
vətəndaş olsun”.

Heydər Əliyev

“Azərbaycanda təhsil sahəsində tətbiq
edilən yeniliklər, müasir yanaşmalar,
islahatlar ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə
daha da yaxşı nəticələrə gətirib
çıxaracaqdır. Çünki həm hər bir insan,
həm də dövlət üçün təhsil ən vacib, ən
həlledici amillərdən biridir”.

İlham Əliyev

Ön söz
2018-ci il dövlətçilik tariximizdə silinməz izlər
buraxmış, milli dövlətçilik ənənələrinin inkişafında,
xalqımızın ictimai-siyasi və mədəni həyatında müstəsna rol oynamış, milli təhsil quruculuğu sahəsində
tarixi qərarlar qəbul etmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyini qeyd etdiyimiz tarixi bir
dövr kimi yadda qalmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın icrası istiqamətində islahatlar uğurla davam etdirilmişdir.
Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində bütün
pillə və səviyyələr üzrə təhsilin keyfiyyət göstəricilərində irəliləyişə nail olunmuş, uşaq və gənclərin
təhsilalma imkanlarının genişləndirilməsi, müasir
idarəetmə modellərinin tətbiqi, kadr potensialının səriştə və kompetensiya baxımından gücləndirilməsi,
ümumi təhsil müəssisələrinin rəhbər və pedaqoji
kadrlarla təminatı, müəllim fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və stimullaşdırılması, dərslik və dərs vəsaitlərinin hazırlanması, maddi-texniki və tədris bazasının müasirləşdirilməsi, təhsil qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə edilmişdir.
Uşaqların erkən yaş dövründən inkişaf etdirilməsinin vacibliyi nəzərə alınaraq, 2018-ci ildə 5 yaşlı
uşaqların 75%-i məktəbəqədər təhsilə cəlb edilmişdir. Hədəf bu göstəricinin növbəti illərdə 90%-ə çatdırılmasıdır.
Təhsil Nazirliyi tərəfindən təhsilin keyfiyyətinin
yüksəldilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində son beş ildə ali təhsil müəssisələrinə
tələbə qəbulunun keyfiyyət göstəriciləri davamlı şəkildə artmışdır. Belə ki, qəbul imtahanlarında 300
baldan çox toplayanların sayı 26,5%, 400 baldan
çox toplayanların sayı 35,1%, 500 baldan çox toplayanların sayı 51,5%, 600 baldan çox toplayanların
sayı isə 81,3% artmışdır.
İstedadlı şagirdlərin olimpiadalara hazırlığının
sistemli şəkildə təşkili nəticəsində 2018-ci ildə bey-

nəlxalq olimpiada və bilik yarışlarında Azərbaycan
məktəbliləri 1 qızıl, 8 gümüş, 20 bürünc medal əldə
etmiş, son beş ildə isə 4 qızıl, 23 gümüş və 99 bürünc medal olmaqla ümumilikdə 126 medal qazanmışlar.
Ölkəmizdə müəllim peşəsinin nüfuzunun artırılması istiqamətində son illərdə keçirilmiş tədbirlər
öz müsbət nəticəsini verməkdədir. Həyata keçirilən
tədbirlər müəllimlər arasında sağlam rəqabəti və
motivasiyanı gücləndirmiş, təhsilin keyfiyyət göstəricilərinin əhəmiyyətli şəkildə yüksəlməsinə səbəb olmuşdur. Müəllimlərin işə qəbulu və yerdəyişməsi
qaydaları təkmilləşdirilmiş, 2018-ci ildə müsabiqədə
iştirak etmək üçün 50 mindən çox müəllim elektron
ərizə ilə müraciət etmişdir ki, bu da 2013-cü illə müqayisədə 3 dəfə çoxdur. Son 5 ildə 20 mindən çox
müəllim işə qəbul olunmuşdur ki, onların 70%-nə
kənd məktəblərində fəaliyyətə başladığına görə həvəsləndirmə tədbirləri tətbiq edilmişdir.
Müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirilməsi və
əməkhaqqının əhəmiyyətli artımı, şəffaf və obyektiv
müsabiqə yolu ilə işə qəbulu, bu istiqamətdə həyata
keçirilən digər tədbirlər nəticəsində müəllim peşəsinə maraq əhəmiyyətli şəkildə artmışdır. Belə ki,
2018-ci ildə 500 və daha artıq bal toplayan məzunlar
arasında müəllimlik ixtisasını seçənlərin sayı 2.090
nəfər olmuşdur ki, bu da son 5 ildə 2,3 dəfə, 2017-ci
ilə nisbətən isə 53,6% artım deməkdir.
Ölkə Prezidenti tərəfindən təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili və təliminin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə nəzərdə
tutulan hədəflərə nail olunması istiqamətində əhəmiyyətli işlər görülmüşdür. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə peşə təhsili müəssisələri şəbəkəsinin rasionallaşdırılması davam etdirilmiş, 20 peşə təhsili
müəssisəsinin bazasında 10 peşə təhsil mərkəzi yaradılmış, ümumilikdə mərkəzlərin sayı 24-ə çatdırılmışdır. Mingəçevir şəhərində regionun xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq ixtisaslaşmış "ASAN Peşə"
təhsil mərkəzi fəaliyyətə başlamışdır.
Peşə təhsilinin məzmununun yeniləşdirilməsi

istiqamətində son iki ildə beynəlxalq təşkilatlarla
əməkdaşlıq çərçivəsində 24 təhsil proqramı (kurikulum), 107 modul tədris vəsaiti hazırlanmışdır. Peşə
təhsili və təlimi mərkəzlərinin müasirləşdirilməsi üzrə
Avropa İttifaqının 4 qrant layihəsinin icrasına başlanmış, Koreya Hökuməti ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində Bakı şəhərində müasir peşə təhsili mərkəzinin tikintisinə başlanmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16
noyabr 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə “2019-2023-cü
illər üçün ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir. Proqramda ölkəmizin ali təhsil sisteminin
məzmun və keyfiyyət göstəricilərinin beynəlxalq ikili
diplom proqramları və xarici mütəxəssislərin cəlb
olunması yolu ilə təkmilləşdirilməsi və ali təhsil
müəssisələrimizin akademik potensialının gücləndirilməsi məqsədi ilə xaricdə doktorantura təhsilinin
təşkilidir. Proqramın uğurlu icrası ali təhsilin keyfiyyətinin artırılmasına və kadr potensialının gücləndirilməsinə əhəmiyyətli töhfə verəcəkdir.
Elmi fəaliyyətin stimullaşdırılması ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər, eyni zamanda dünyanın tanınmış elmi-analitik informasiya təminatçısı olan
Clarivate Analytics şirkəti ilə uğurlu əməkdaşlıq öz
müsbət nəticələrini verməkdədir. 2015-ci ildən etibarən dünyanın tanınmış elmi-analitik informasiya təminatçısı olan Clarivate Analytics şirkəti və Təhsil
Nazirliyi arasında əməkdaşlıq nəticəsində “Web of
Science®” elmi platformasına 2018-ci ildə daxil olan
məqalələrin sayına görə Azərbaycan ilk dəfə olaraq
Cənubi Qafqaz ölkələri arasında 1.453 elmi tədqiqat
işi ilə birinci yerə yüksəlmişdir. 2014-2018-ci illər ərzində isə Azərbaycan alimlərinin “Web of Science®”
bazasına daxil olan məqalələrinin ölkə üzrə ümumi
sayı 96 faiz, ali təhsil müəssisələri üzrə müvafiq
göstərici isə 2,6 dəfə artmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin diqqət
və qayğısı nəticəsində, Birinci vitse-prezident,
Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban xanım
Əliyevanın təşəbbüsü ilə ümumi təhsil müəssisələrinin infrastrukturu əsaslı şəkildə müasirləşdirilmiş,
son 5 ildə 500-dən çox, 2003-2018-ci illərdə isə
3.200-dən çox məktəb binası tikilmiş və ya əsaslı
təmir edilmiş, nəticədə 1 milyondan çox şagirdin tə-

lim şəraiti əhəmiyyətli şəkildə yaxşılaşdırılmışdır.
Ölkə Prezidentinin təşəbbüsü ilə ilk dəfə
olaraq ucqar kəndlərdə az şagird kontingenti olan
qəzalı məktəblərin yeni binalarla əvəz edilməsi çərçivəsində modul tipli məktəb təcrübəsi tətbiq edilmiş,
2017-ci ildə regionlarda 106, 2018-ci ildə isə 137
modul tipli məktəb quraşdırılmışdır.
2018-ci ildə təhsil qanunvericiliyi əsaslı şəkildə təkmilləşdirilmiş, Təhsil Nazirliyinin təşəbbüsü ilə
“Təhsil haqqında” Qanuna 62 dəyişiklik edilmişdir.
Müstəqillik tarixində ilk dəfə olaraq “Peşə təhsili haqqında” Qanun qəbul edilmiş, müasir peşə təhsili sisteminin tətbiqi üçün hüquqi əsas yaradılmışdır.
2018-ci il ölkəmizdə təhsil sahəsində iki böyük
tədbirin “Azərbaycan Müəllimlərinin XV Qurultayı“ və
“Azərbaycan Tələbələrinin II Qurultayı“nın keçirilməsi ilə əlamətdar olmuşdur. Yüksək səviyyədə keçirilmiş hər iki qurultayda təhsil sahəsində aparılmış
islahatlar və onların nəticələri hərtərəfli müzakirə
olunmuş, növbəti illərdə təhsil sistemi qarşısında
duran hədəflər müəyyənləşdirilmişdir. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin və
Birinci vitse-prezident xanım Mehriban Əliyevanın
qurultay iştirakçılarına müraciətlərində təhsil sahəsində əldə edilmiş nailiyyətlər yüksək qiymətləndirilmiş, bu yüksək qiymət gələcək uğurlu fəaliyyət və
inkişaf üçün yaxşı bir stimul olmuşdur.
2018-ci ildə təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasının icrası istiqamətində əldə edilən nailiyyətlər
ölkəmizdə təhsilin keyfiyyət göstəricilərinin və əhatəliliyinin yüksəlməsinə, təhsilin məzmununun, kadr
hazırlığının, idarəetmə sisteminin və infrastrukturun
davamlı inkişafına böyük töhfələr vermişdir və başlanmış islahatlar növbəti illərdə də əzmlə davam
etdiriləcəkdir.

Ceyhun Bayramov

MÜNDƏRİCAT
ÖN SÖZ
................................................................................................................................................... 6
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
.......................................................................................................................... 11
Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası
................................................. 16
NAZİRLİYİN FƏALİYYƏTİ VƏ GÖRÜLƏN İŞLƏR
.............................................................................. 19
MƏKTƏBƏQƏDƏR VƏ ÜMUMİ TƏHSİL
................................................................................................ 20
Məktəbəhazırlığın təşkili
.......................................................................................................................... 21
Tam orta təhsil səviyyəsində təmayülləşmənin tətbiqi
............................................................................ 22
Milli və beynəlxalq qiymətləndirmə
......................................................................................................... 22
Respublika fənn müsabiqələri
................................................................................................................ 23
Respublika fənn olimpiadaları
................................................................................................................ 24
Beynəlxalq fənn olimpiadaları
................................................................................................................ 25
Müəllimlərin işə qəbulu
.......................................................................................................................... 25
Müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi
...................................................................................................... 26
Müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirilməsi
............................................................................................ 26
Direktorların işə qəbulu
.......................................................................................................................... 27
Tədris resurslarının təkmilləşdirilməsi
.................................................................................................... 27
Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması
.............................................................................................. 29
Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə 2-ci qrant müsabiqəsi
................................................................ 32
“Ən yaxşı təqdimat” müsabiqəsi
........................................................................................................... 32
“Ədəbiyyat biliciləri” müsabiqəsi
........................................................................................................... 32
Sağlamlıq İmkanları Məhdud Uşaqlar üçün İnklüziv Təhsil Sahəsində Yeniliklər
.................................. 33
“Sağlam Təhsil – Sağlam Millət” layihəsi
............................................................................................... 34
“Rəqəmsal Bacarıqlar” layihəsi
............................................................................................................. 35
“Məktəblinin Dostu” layihəsi
................................................................................................................. 36
Məktəbdənkənar təhsil üzrə tədbirlər və layihələr
................................................................................. 37
İnfrastruktur islahatları
........................................................................................................................... 39
PEŞƏ TƏHSİLİ
....................................................................................................................................... 40
Peşə təhsili müəssisələrinə qəbul - “ASAN peşə” layihəsi
.................................................................... 41
Peşə təlimlərinin təşkili və təhsil proqramlarının (kurikulumların) hazırlanması
...................................... 42
Peşə təhsilində dövlət-özəl sektor əməkdaşlığı
..................................................................................... 42
Peşə təhsili sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq
...................................................................................... 43
Beynəlxalq reytinqlərdə Azərbaycanın mövqeyi
..................................................................................... 43

MÜNDƏRİCAT
ALİ VƏ ORTA İXTİSAS TƏHSİLİ
............................................................................................................. 44
Azərbaycan-Fransız Universiteti
............................................................................................................ 45
SABAH qrupları
..................................................................................................................................... 46
“Sabahın alimləri” Respublika müsabiqəsi
............................................................................................ 47
“Maarifçi” Tələbə Kredit Fondu
............................................................................................................. 47
Gələcəyin müəllimi təqaüdü
.................................................................................................................. 47
Prezident təqaüdünə layiq görülmüş tələbələr
...................................................................................... 48
Azərbaycanda təhsilə dəstək Qrant Proqramı
....................................................................................... 48
Beynəlxalq əməkdaşlıq
.......................................................................................................................... 50
2018-ci il ərzində təhsil sahəsində imzalanmış beynəlxalq hüquqi sənədlər
......................................... 50
“Clarivate Analytics” şirkəti ilə əməkdaşlığın yeni mərhələsi
................................................................. 50
2018/2019-cu tədris ilində Azərbaycanda təhsil alan əcnəbi tələbələr
................................................. 51
Hökumətlərarası təqaüd proqramları
..................................................................................................... 52
Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası
................................................................................................... 53
2018-ci ildə tanınmış ali təhsil sənədləri
................................................................................................ 53
TƏHSİL SAHƏSİNİ DƏSTƏKLƏYİCİ FƏALİYYƏTLƏR
.......................................................................... 54
Təhsilin maliyyələşməsi
......................................................................................................................... 55
Vətəndaşlardan Nazirliyə daxil olan müraciətlər
.................................................................................... 55
Təhsil və media
...................................................................................................................................... 57
Azərbaycan müəllimlərinin XV qurultayı
................................................................................................. 58
Azərbaycan tələbələrinin II qurultayı
...................................................................................................... 59
12-ci Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Sərgisi
.......................................................................................... 59
Təhsil qanunvericiliyinin yeniləşdirilməsi
............................................................................................... 60
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və milli təhsil quruculuğu
..................................................................... 61
KEYFİYYƏTİN TƏMİNATI
.................................................................................................................... 63
IX sinif buraxılış imtahanları
................................................................................................................... 64
XI sinif buraxılış imtahanları
................................................................................................................... 67
Bakalavriat səviyyəsinə qəbul
............................................................................................................... 72
Magistratura səviyyəsinə qəbul
............................................................................................................. 78
STATİSTİKA
.......................................................................................................................................... 81
Ümumi təhsil üzrə statistika
.................................................................................................................. 82
Peşə təhsili üzrə statistika
..................................................................................................................... 88
Orta ixtisas təhsili üzrə statistika
........................................................................................................... 90
Ali təhsil üzrə statistika
.......................................................................................................................... 95

I HİSSƏ

ÜMUMİ
MÜDDƏALAR

12

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

1

Ümumtəhsil məktəblərinin IX-XI sinif
şagirdlərinin iştirakı ilə Ümummilli lider
Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci
ildönümünə həsr olunmuş “Ən yaxşı
təqdimat” müsabiqəsi keçirilmişdir.

Müsabiqənin nəticələrinə əsasən, 8 nəfər I, 14 nəfər II, 18 nəfər
III dərəcəli diplomla, 25 nəfər isə tərifnamə ilə təltif olunmuşdur.

2

Azərbaycan müəllimlərinin XV qurultayı
keçirilmişdir.

Bu qurultay Azərbaycan müəllimlərinin sayca 15-ci, müstəqillik
dövründə isə 5-ci qurultayıdır. Qurultay çərçivəsində ölkə Prezidentinin sərəncamlarına əsasən «Əməkdar müəllim» fəxri adı və
«Tərəqqi» medalı ilə təltif olunmuş 127 təhsil işçisinə dövlət təltiflərinin təqdimetmə mərasimi keçirilmişdir.

3

5 yaşlı uşaqların məktəbəqədər təhsil
ilə əhatəliliyi genişləndirilərək 75%-ə
çatdırılmışdır.

2018/2019-cu tədris ilində 5 yaşlı uşaqların məktəbəqədər təhsil
ilə əhatəliliyi ötən tədris ili ilə müqayisədə 10% artaraq 75%-ə çatdırılmışdır. Növbəti illərdə bu göstəricinin 90%-ə çatdırılması
nəzərdə tutulmuşdur.

4

2018/2019-cu dərs ilində elektron sistem
vasitəsilə həm məktəbəhazırlıq qruplarına,
həm də I sinfə şagird qəbulunun əhatə
dairəsi genişləndirilmişdir.

Məktəbəhazırlıq qruplarına ərizələrin onlayn qeydiyyatı 6 şəhər
və 3 rayonun, I sinfə şagird qəbulu isə 3 şəhər və 1 rayonun ümumi təhsil məktəblərini əhatə etmişdir.

5

Respublika Fənn Olimpiadalarında iştirak
üçün 33.000 nəfər müraciət etmişdir.

2018-ci ildə Respublika fənn olimpiadalarında iştirak üçün müraciət edənlərin sayı son 5 ildə 5 dəfə artmışdır.

6

2018-ci ildə beynəlxalq fənn olimpiadalarında
29 medal qazanılmışdır.

Şagirdlərimiz beynəlxalq fənn olimpiadalarında 1 qızıl, 8 gümüş,
20 bürünc medal olmaqla, ümumilikdə 29 medala və 7 həvəsləndirici sertifikata layiq görülmüşlər.

7

"Təhsil haqqında" Qanunun 21 maddəsinə
60-dan çox dəyişiklik edilmişdir.

“Təhsil haqqında” Qanunda təhsil müəssisələrində psixoloji xidmətin təşkili, ali təhsil müəssisələrində orta ixtisas təhsilinin təşkili, fənn olimpiadalarının qaliblərinin ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədənkənar qəbulu, pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olma, dövlət
ümumtəhsil müəssisələrində işləyən təhsilverənlərin sertifikatlaşdırılması və digər məsələlərlə bağlı dəyişikliklər edilmişdir.

8

50.000-dən çox namizəd müəllim olmaq üçün
müraciət etmişdir.

Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrinə
müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqədə iştirak etmək məqsədilə
50.697 namizəd internet səhifəsində qeydiyyatdan keçmiş və
4.337 nəfər uğur qazanaraq müsahibə mərhələsində iştirak hüququ qazanmışdır. 2018-ci ildə ilk dəfə olaraq ümumi təhsil müəssisələrinin boş qalan yerlərinə mərkəzləşdirilmiş qaydada və
proqram təminatı tətbiq olunmaqla müəllimlərin müddətli müqavilə ilə işə qəbulu həyata keçirilmişdir.

9

16.000-dən çox müəllim diaqnostik
qiymətləndirmədən keçmiş,
vəzifə maaşları artırılmışdır.

Hesabat ilində 16.153 müəllim (həmçinin ümumtəhsil müəssisələrində rəhbər vəzifəsində çalışanlar) diaqnostik qiymətləndirmədən uğurla keçmişdir. 2014-cü ildən etibarən hər il keçirilən
qiymətləndirmədə iştirak edən müəllimlərin sayı ümumilikdə
150.000-ə yaxındır. Diaqnostik qiymətləndirmədən keçən müəllimlərin vəzifə maaşı 2 dəfə, dərs yükü isə 1,5 dəfə artırılmışdır.

10

2018/2019-cu tədris ilinə dövlət ümumtəhsil
məktəblərinin I-XI sinifləri üçün 7 milyondan
çox nüsxə dərslik və metodik vəsait çap
edilmişdir.

2018/2019-cu tədris ilində I-XI siniflər üçün 338 adda 6.953.153
nüsxə dərslik və 292.884 nüsxə müəllimlər üçün metodik vəsait
çap edilmişdir.
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11

2018/2019-cu tədris ilində ATŞ-ə qoşulmuş
təhsil müəssisələrinin sayı 467 məktəb
artırılaraq 2.746-ya çatdırılmışdır.

2018-ci ildə ATŞ-ə qoşulmuş təhsil müəssilərinin sayı ötən ilə nisbətən (2.279) 467 məktəb artırılaraq 2.746-ya çatdırılmışdır.
Azərbaycan Təhsil Şəbəkəsinə (ATŞ) qoşulmuş ümumi təhsil
müəssisələrində təhsil alan şagirdlərin sayı ölkə üzrə ümumi
şagirdlərin 85%-nə, pedaqoji heyətin isə 73%-nə bərabərdir.

12

Ümumi təhsil sahəsində icrasına ötən illərdə
başlanılan layihələr hesabat ilində də uğurla
davam etdirilmişdir.

“Rəqəmsal bacarıqlar” layihəsi çərçivəsində Bakı şəhərində 65
məktəb üzrə 23.500-ə yaxın, Gəncə şəhərində isə 6 məktəb üzrə
2.500-ə yaxın şagird informatika fənnini yeni formatda öyrənmişdir. “Sağlam Təhsil-Sağlam Millət” layihəsi çərçivəsində Bakı
şəhəri üzrə 15 məktəbdə 21 “Sağlam Təhsil” məktəbəhazırlıq
qrupları təşkil edilmişdir. 2018/2019-cu tədris ilində “Məktəblinin
Dostu” layihəsi Bakı şəhəri üzrə 32 məktəbdə fəaliyyətini davam
etdirmişdir.

13

Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə 2-ci
qrant müsabiqəsi çərçivəsində ümumilikdə
850 layihə təklifi qəbul edilmişdir.

Təklif olunan layihələrdən ümumi təhsil müəssisəsi kateqoriyası
üzrə 41, fərdi kateqoriya üzrə isə 125 layihə ölkəmizin 50-yə yaxın rayon və şəhərində icra olunmuşdur.

14

Hesabat ilində peşə təhsili müəssisələrinə
15 mindən çox tələbə qəbul edilmişdir.

2018/2019-cu tədris ilində 15.395 tələbə peşə təhsili müəssisələrinə qəbul edilmişdir. Onlardan 11.271 nəfəri dövlət vəsaiti hesabına, 4.124 nəfəri isə ödənişli əsaslarla təhsil alır.

15

Hesabat ilində dövlət peşə təhsili
müəssisələrində çalışan mühəndis-pedaqoji
heyətin növbəti diaqnostik
qiymətləndirilməsi keçirilmişdir.

2018-ci il ərzində peşə təhsili müəssisələri üzrə 1.300-ə yaxın
mühəndis-pedaqoji heyətin diaqnostik qiymətləndirilməsi keçirilmiş və cari ilin dekabr ayında başa çatdırılmışdır. 2018-ci il yanvarın 1-dən dövlət peşə təhsili müəssisələrində çalışan, bilik və
bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin həftəlik dərs yükü norması 1,5 dəfə, aylıq vəzifə maaşları
2 dəfə artırılmışdır.
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16

2018-ci ildə ilk dəfə olaraq “Peşə təhsili
haqqında” Qanun qəbul edilmişdir.

Peşə təhsili pilləsinin 3 səviyyəsi – ilk peşə, texniki peşə və
yüksək peşə təhsili müəyyən olunmuşdur. Peşə təhsili sistemində
təhsilalanlar tələbə statusu əldə etmişlər. Yüksək texniki peşə
təhsili alanlara isə sub-bakalavr peşə-ixtisas dərəcəsinin verilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

17

2018/2019-cu tədris ilində ali təhsil
müəssisələrinə qəbulda 29 abituriyent
700 bal toplamışdır.

Bunlardan 13 nəfəri I ixtisas qrupu üzrə, 3 nəfəri II ixtisas qrupu
üzrə, 8 nəfəri III ixtisas qrupu üzrə və 5 nəfəri IV ixtisas qrupu
üzrə 700 bal toplamışdır.

18

2018/2019-cu tədris ilində respublikamızın
9 ali məktəbinə yüksək balla qəbul olmuş
102 nəfər tələbə Prezident təqaüdünə
layiq görülmüşdür.

Onlardan 57 nəfərini oğlanlar, 45 nəfərini qızlar təşkil edir. Hazırda ali təhsil müəssisələrində 400-ə yaxın Prezident təqaüdçüsü
təhsil alır.

19

2018/2019-cu tədris ilində 600 baldan
yuxarı nəticə göstərən abituriyentlərin
sayı 3.128 nəfər olmuşdur.

Bu rəqəm 2014/2015-ci tədris ilinin göstəricisindən 80% daha
çoxdur.

20

2018-ci ildə müəllimlik ixtisaslarına 500-dən
yuxarı bal toplayanların sayı 2.090 nəfərdir.

Bu rəqəm 2014/2015-ci tədris ilinin göstəricisindən 2,3 dəfə
çoxdur. Bundan əlavə 500-dən yuxarı bal toplamış 235 nəfər
ibtidai sinif müəllimliyi ixtisasını seçmişdir.

21

2018-ci ildə SABAH qruplarının 844 tələbəsi
məzun olmuşdur.

Məzunların təhsildən sonrakı fəaliyyətinin izlənməsi məqsədi ilə
aparılmış təhlilin nəticələrinə əsasən məzunlardan 37,32%-i
Azərbaycanda, 16,94%-i xaricdə ali təhsil müəssisələrinin magistratura pilləsinə qəbul olmuşdur.

22

Hesabat ilində internat məktəbləri və internat
tipli təhsil müəssilərindən 9-cu sinif üzrə 964
nəfər, 11-ci sinif üzrə isə 549 nəfər məzun
olmuşdur.

9-cu sinif üzrə 964 nəfər məzundan 85 nəfəri orta ixtisas təhsili
müəssisələrinə, 105 nəfər isə peşə məktəblərinə qəbul olmuşdur.
11-ci sinif üzrə məzunlardan 207 nəfər ali təhsil müəssisələrinə,
48 nəfər orta ixtisas təhsili müəssisələrinə, 23 nəfər isə peşə
məktəblərinə qəbul olmuşdur. Ali məktəbə qəbul olunan şagirdlərdən 2 nəfər yüksək bal toplayaraq Prezident təqaüdü almışdır.

23

Təhsil Nazirliyinin bilavasitə tabeliyində olan
idman və şahmat məktəblərinin yetirmələri
beynəlxalq yarışlarda 217 qızıl, 171 gümüş,
198 bürünc medal qazanmışlar.

Respublika üzrə keçirilən şahmat çempionatlarında 530 qızıl,
427 gümüş, 543 bürünc, beynəlxalq yarışlarda isə 217 qızıl,
171 gümüş, 198 bürünc medal qazanılmışdır.

24

“Maarifçi” Tələbə Kredit Fondu tərəfindən
2018-ci ildə 45, indiyədək isə 215 tələbəyə
təhsil krediti verilmişdir.

2018-ci il ərzində tələbələr tərəfindən təhsil krediti üzrə Fonda 77
elektron müraciət daxil olmuşdur. Həmin tələbələrdən 45-i ilə
təhsil krediti müqaviləsi imzalanmışdır. Elan sessiyası bitdikdən
sonra ehtiyatda qalan tələbələr üçün əlavə yerlər ayrılmışdır.

İllik Hesabat

25

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və
Avropa Komissiyası arasında imzalanan
"Azərbaycanda təhsilə dəstək Qrant
Proqramı" üzrə 2018-ci ildə 9 layihənin
icrasına başlanılmışdır.

Sözügedən layihələrdən 1-i Tvinninq aləti, 3-ü texniki yardım,
5 layihə isə qrant layihəsidir.

26

2018/2019-cu tədris ilində Azərbaycanda
86 ölkədən 6.004 əcnəbi tələbə təhsil alır.

Bu rəqəm ötən ilin göstəricisindən 11% daha çoxdur. Əcnəbi
tələbələrin 92%-i dövlət ali təhsil müəssisələrində, 8%-i isə özəl
ali təhsil müəssisələrində təhsil alır.

27

Azərbaycan "Web of Science®" bazasına
daxil olan elmi məqalələrin sayına görə
Cənubi Qafqaz ölkələri arasında
birinci yerdədir.

“Clarivate Analytics” (əvvəlki adı ilə "Thomson Reuters") şirkətinin “Web of Science®” elmi platformasına 2018-ci ildə daxil olan
məqalələrin sayına görə Azərbaycan ilk dəfə olaraq Cənubi
Qafqaz ölkələri arasında birinci yerə yüksəlmişdir. 2018-ci ildə
“Web of Science®” elmi bazasında Azərbaycan üzrə 1.453 elmi
tədqiqat işi qeydə alınmışdır.

28

12-ci Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil
Sərgisi təşkil olunmuşdur.

“Uşaqların gələcəyinə sərmayə” devizi altında keçirilən sərgidə
son illərdə Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən yeni layihələr və mövcud təhsil imkanları təqdim olunmuşdur. Sərgiyə
dünyanın 12 ölkəsindən 130-dan artıq iştirakçı qatılmışdır.

29

Təhsil və Gənclər və İdman nazirliklərinin
birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan
tələbələrinin II qurultayı keçirilmişdir.

Qurultay Prezidentin sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
gəncliyi 2017-2021-ci illərdə Dövlət Proqramı” çərçivəsində keçirilmişdir.

30

Hesabat ilində xarici ali təhsil ixtisaslarının
tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən
edilməsi (nostrifikasiyası) məqsədi ilə
3.500-dən çox müraciət daxil olmuşdur.

Əvvəlki illərdən icrası başa çatdırılmamış müraciətlər də daxil
olmaqla, 2018-ci ildə ümumilikdə 3.278 müraciətin icrası yekunlaşdırılmışdır. Həmin müraciətlərdən 2013-ü təsdiqlənmişdir.

15

16

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasında təhsilin
inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası - 5 il
Strategiyanın əsas məqsədi:
Ölkədə keyfiyyət nəticələri və əhatəliliyinə görə dünya
ölkələri sırasında qabaqcıl mövqe tutan təhsil sisteminin yaradılması, təhsilin məzmununun, kadr hazırlığının, idarəetmə sisteminin və infrastrukturun qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə və Azərbaycanın inkişaf konsepsiyasına uyğun yenidən qurulması və
ölkənin davamlı inkişafının təmin edilməsidir.

1-ci strateji istiqamət üzrə “Səriştəyə əsaslanan
şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun yaradılması”
istiqamətində:
Erkən yaş dövründə inkişafının səmərəli təhsil modelinə
əsaslanan məktəbəqədər təhsilin standart və kurikulumları, cəmiyyətin tələblərinə uyğun səriştə əsaslı ümumi təhsil, peşə və
orta ixtisas təhsili standartları və kurikulumları, ali təhsil müəssisələrinin təhsil-tədqiqat-innovasiya mərkəzlərinə çevrilməsinə
dəstək verən və rəqabətqabiliyyətli mütəxəssis hazırlığını təmin
edən ali təhsil standartları hazırlanmışdır. “Peşə təhsilinin dövlət
standartları” Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmişdir.
Məzmun islahatları çərçivəsində dərslik hazırlığında yeni
reqlament və prosedurların tətbiqinə başlanmışdır.
Tam orta təhsil səviyyəsində təmayülləşmənin əhatə
dairəsi genişləndirilmişdir.
Ali təhsilin bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) səviyyəsi üzrə ixtisasların (proqramların) Təsnifatı təsdiq edilmişdir.

2-ci strateji istiqamət üzrə “Təhsilalanların fərdi
xüsusiyyətlərini nəzərə alan innovativ təlim metodları
və texnologiyaları vasitəsilə təhsilin məzmununun
səmərəli mənimsənilməsini təmin edən yüksək nüfuzlu
təhsilverənin formalaşdırılması” istiqamətində:
Müəllim peşəsinin nüfuzunun artırılması istiqamətində
ümumi təhsil müəssisələrinə müəllimlərin işə qəbulu və yerdəyişməsi qaydaları şəffaflıq və obyektivlik baxımından təkmilləşdirilmişdir.
Ümumi təhsil müəssisələrinin pedaqoji heyəti üçün modul-kredit və rəqabətəsaslı təlimlər sistemi tətbiq edilmişdir.
Ümumi təhsil müəssisələri və müəllimlər arasında sağlam
rəqabətin gücləndirilməsi, innovativ fəaliyyətin stimullaşdırılması,
qabaqcıl təcrübələrin tətbiqi məqsədi ilə təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə qrant müsabiqələri keçirilmişdir.
“Gələcəyin müəllimi” layihəsi çərçivəsində davamlı olaraq
stimullaşdırıcı tədbirlər tətbiq edilmişdir.
Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində müəllim peşəsinə
maraq əhəmiyyətli şəkildə artmışdır.
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3-cü strateji istiqamət üzrə nəticələrə görə cavabdeh,
şəffaf və səmərəli tənzimləmə mexanizmlərinə malik,
dövlət-ictimai xarakterli və dövlət-biznes
partnyorluğuna əsaslanan təhsildə yeni idarəetmə
sisteminin formalaşdırılması istiqamətində:
mişdir.

“Təhsil haqqında” Qanunda dəyişikliklər paketi qəbul edil-

“Peşə təhsili haqqında” Qanun qəbul edilmişdir.
Dövlət büdcəsi hesabına ümumtəhsil məktəblərində 5
yaşlı uşaqların məktəbəhazırlığı təşkil edilmiş, əhatə dairəsi genişləndirilmişdir.
Ümumi təhsil müəssisələrinin IX və XI siniflərində buraxılış imtahanlarının yeni modeli tətbiq olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi yaradılmışdır.
Peşə təhsili müəssisələrinin şəbəkəsi rasionallaşdırılmışdır.
Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin şəbəkəsi optimallaşdırılmış, bir sıra kolleclər ali təhsil müəssisələrinin nəzdinə verilmişdir.
Ali təhsil müəssisələrinin şəbəkəsi genişləndirilmiş, regionlarda ali təhsil alma imkanları yaradılmışdır.

4-cü strateji istiqamət üzrə “Müasir tələblərə cavab
verən və ömürboyu təhsili təmin edən təhsil
infrastrukturunun yaradılması” istiqamətində:
Ümumi təhsil müəssisələrinin 70 faizindən çoxu yeni tikilmiş və ya əsaslı təmir edilmişdir.
Modul tipli məktəb tikintisi modeli tətbiq edilmişdir.
Ümumi təhsil müəssisələrində təhsil alan 1 milyondan çox
şagirdin təlim şəraiti əhəmiyyətli şəkildə yaxşılaşdırılmışdır.
Yeni ixtisaslaşmış peşə təhsili mərkəzləri yaradılmışdır.

5-ci strateji istiqamət üzrə təhsilin dayanıqlı və müxtəlif
mənbələrdən istifadə olunmaqla yeni maliyyələşdirmə
mexanizminin yaradılması istiqamətində:
Ümumi təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış, onların həftəlik dərs yükü 1,5
dəfə, vəzifə maaşı 2 dəfə artırılmışdır.
Peşə təhsili müəssisələrində çalışan müəllim və istehsalat təlimi ustasının bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış, onların həftəlik dərs yükü norması 1,5 dəfə, aylıq vəzifə maaşı 2 dəfə artırılmışdır.
Təhsilin inkişafı fondlarının yaradılması ilə bağlı təşəbbüslər irəli sürülmüşdür.
Ali təhsil müəssisələrində təqaüd sistemi təkmilləşdirilmiş, dövlət hesabına maliyyələşən təqaüd yerlərinin sayı artırılmış, doktorantlara, ali, orta ixtisas və peşə təhsili müəssisələrində, həmçinin AMEA-nın magistratura səviyyəsində təhsil
alan tələbələrə verilən təqaüdlər artırılmışdır. Bu tədbirlər 110
mindən çox tələbəni əhatə etmişdir.
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Məktəbəhazırlıq üzrə nümunəvi kurikulumlara dair ibtidai sinif müəllimləri üçün təlimlərin təşkili

Məktəbəhazırlığın təşkili
2018/2019-cu tədris ilində 5 yaşlı uşaqların məktəbəqədər təhsil ilə əhatəliliyi 75%-dək yüksəlmişdir. Növbəti illərdə
bu göstəricinin 90%-ə çatdırılması nəzərdə tutulur.
5 yaşlı uşaqların məktəbəqədər təhsil ilə əhatəliliyinin
artırılması məqsədi ilə dövlət ümumtəhsil məktəblərində məktəbəhazırlıq qrupları təşkil edilmiş və artıq 3-cü ildir ki, bu təşəbbüs davam etdirilir. Dövlət ümumtəhsil məktəblərində yaradılmış
məktəbəhazırlıq qruplarına 5 yaşı həmin il tamam olmuş uşaqlar
qəbul olunurlar. Məktəbəhazırlıq qruplarında təhsil dövlət hesabına həyata keçirilir və dərs ili iki yarım ilə bölünür. Məşğələlər
oktyabrın 1-də başlayır, may ayının 31-də başa çatır. Məktəbəhazırlıq qruplarının təşkil olunduğu məktəblərin sayı
2.957-dir.

"Məktəbəhazırlıq qruplarında işin təşkili metodikası" mövzusunda 36 akademik saatlıq ixtisasartırma proqramı 3-cü ildir ki,
həyata keçirilir. Ötən təqvim ilində təlim almış 1.300 nəfər region
müəlliminə fevral - may aylarında 18 saatlıq mentorluq dəstəyi
göstərilmişdir. 2018-ci ilin iyul - oktyabr ayları ərzində daha 4.632
nəfər müəllim "Məktəbəhazırlıq qruplarında işin təşkili metodikası" mövzusunda ixtisasartırma proqramında dövlət vəsaiti hesabına təlimatlandırılmışdır. Bu sahədə işləyən ibtidai sinif müəllimlərinin səriştəsinin artırılması məqsədilə 12 öyrədici videoçarx
hazırlanmışdır.

İcma Əsaslı Məktəbəqədər Təhsil
Proqramı

5 yaşlı uşaqların məktəbəqədər təhsil ilə əhatəliliyi
75%
65%
55%

24%

2015

Rayon adı
2016

2017

2018

Faiz göstəricisi
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Bölmələr üzrə məktəbəhazırlıq qruplarının sayı
4.841

289
Azərbaycan

Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən “İcma Əsaslı
Qruplar Vasitəsilə Məktəbəqədər və İbtidai Təhsilin Keyfiyyətinin
Yaxşılaşdırılması” layihəsi və YUNİSEF-in Azərbaycandakı nümayəndəliyinin maliyyə dəstəyi ilə “İcma əsaslı məktəbəqədər
təhsil proqramı” layihəsi çərçivəsində 14 bölgədə 95 icma yaradılmışdır.

Rus

2
Gürcü
Diaqram 2

Məktəbəhazırlıq qruplarına qəbul elektron sistem
(www.mektebeqebul.edu.az) vasitəsilə həyata keçirilir. Ərizələrin onlayn qeydiyyatı Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir, Şirvan,
Naftalan şəhərlərini və Abşeron, Yevlax, Samux rayonları üzrə
ümumi təhsil məktəblərini, o cümlədən həmin şəhər və rayonlarda yerləşən məcburi köçkün məktəblərini əhatə edir. Paytaxt
məktəblərindəki məktəbəhazırlıq qruplarına uşaqların qəbulu
üçün elekton sistemdə 23.820 ərizənin onlayn qeydiyyatı aparılmışdır.

İcma sayı

Ağcabədi

13

Biləsuvar

15

Cəlilabad

3

Goranboy

5

Masallı

11

Sabirabad

3

Salyan

9

Şəmkir

11

Quba

5

Xaçmaz

9

Şabran

3

Neftçala

3

Bakı

2

Şirvan

3

21

22

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Tam Orta Təhsil Səviyyəsində
Təmayülləşmənin Tətbiqi
Tam orta təhsil səviyyəsində təmayülləşmənin tətbiqində
əsas məqsəd ümumi orta təhsil səviyyəsində təhsil nailiyyətləri ilə
fərqlənən, bu və ya digər fənn qrupu üzrə təhsil almağa xüsusi
meyil və maraq göstərən, seçdikləri təmayül əsasında tam orta
təhsil səviyyəsində keyfiyyətli təhsil almaq bacarığına, ali məktəbdə təhsillərini davam etdirmək potensialına malik şagirdlərin
müəyyənləşdirilməsi və onlara səmərəli təhsil şəraitinin yaradılmasından ibarətdir.
Təmayül sinifləri şagirdlərin sayı minimum 20 nəfər olmaqla komplektləşdirilir. Təmayül siniflərinə, əsasən, seçdikləri
təmayül istiqaməti üzrə müvafiq fənlərdən müsbət nəticələri ilə
fərqlənən şagirdlər qəbul edilir. Hər il hər bir təmayül istiqaməti
üzrə ayrıca tədris planları və tədris proqramları hazırlanıb təsdiq
edilir.
Seçimlərinə görə, şagird sayı təmayül siniflərinin yaradılması üçün yetərli olan bütün məktəblərdə həmin siniflər təşkil
edilir. Hər hansı bir məktəbdə şagirdlərin sayı və seçimi təmayül
sinfi təşkil etməyə imkan vermədiyi halda, bu və ya digər təmayül
istiqamətini seçmiş şagirdlər yaxın ərazidəki həmin təmayül üzrə
təşkil edilmiş məktəbdə təhsilini davam etdirə bilirlər. Təmayül
istiqamətini seçməmiş şagirdlər üçün isə məktəblərdə şagird sayı
mövcud normativlərə uyğun adi siniflər açılır.
2017/2018-ci tədris ilindən etibarən tam orta təhsilin
təmayüllər üzrə təşkil olunduğu məktəblərdə bu proses
2018/2019-cu tədris ilində də davam etdirilmiş, X və XI sinifləri
əhatə edən 2.140 sinifdə 47.930 nəfər şagird seçdikləri
təmayüllər üzrə təhsilə cəlb edilmişdir.

2017-ci il

722 məktəb
1.206 sinif
27.005 şagird

2018-ci il

698 məktəb
(571 məktəb - X sinif)
2.140 sinif
47.930 şagird

Milli Qiymətləndirmə
2018-ci ilin noyabr-dekabr aylarında respublika üzrə 9-cu
sinif şagirdləri üçün Azərbaycan dili və ədəbiyyat, riyaziyyat və
ingilis dili fənləri üzrə qiymətləndirmə keçirilmişdir. Qiymətləndirmədə 64.000-ə yaxın şagird iştirak etmişdir.

İllər üzrə qiymətləndirmədə iştirak edən şagirdlərin sayı
37.256

2015

35.000

2016

55.765

2017

64.000

2018
Şagird sayı

Diaqram 3

Beynəlxalq Qiymətləndirmə Proqramları
PISA 2018 - şagird
nailiyyətlərinin
beynəlxalq
qiymətləndirilməsi
proqramı üzrə tədqiqat
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının PISA Beynəlxalq Şagird Qiymətləndirilməsi Proqramı (Programme for
International Student Assessment) 2000-ci ildən etibarən hər 3
ildən bir təşkil olunaraq, 15 yaşlı şagirdlərin oxu, riyaziyyat və elm
sahələri üzrə məktəbdə qazandığı biliklərdən həyatda, məişətdə
qarşılaşdıqları problemləri həll etmək üçün istifadə etmək bacarığını yoxlayır.
2016-cı ildə Azərbaycan növbəti PISA 2018 tədqiqatında
iştirak etmək üçün müraciət etmiş və hazırlıq işlərinə başlanılmışdır. 2017-ci ilin aprel-may aylarında PISA tədqiqatının pilot
mərhələsi keçirilmişdir. PISA 2018 tədqiqatının əsas mərhələsi
isə 2018-ci ilin aprel-may ayları ərzində keçirilmiş, bu beynəlxalq
tədqiqatda Azərbaycanı 6.872 şagird təmsil etmişdir. Tədqiqatın
nəticələri PISA Beynəlxalq Konsorsiumu tərəfindən qiymətləndirilir və yekun nəticələrin 2019-cu ilin dekabr ayında açıqlanması
gözlənilir.

İllik Hesabat

Respublika Fənn Müsabiqələri
Fənn müsabiqələri VI-VII sinif şagirdləri üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Müsabiqənin keçirilməsində məqsəd olimpiada mərkəzlərinə istedadlı şagirdlərin cəlb olunması və şagirdlərin fənn
olimpiadalarına müvafiq proqramlar əsasında daha yaxşı hazırlaşmasını təmin etməkdir.

İllər üzrə fənn müsabiqələrində iştirak edən
şagirdlərin sayı
13.465

30 qızıl
medal

15.235

56 gümüş
medal

82 bürünc
medal

8.769

Respublika fənn müsabiqələri “Riyaziyyat” fənni üzrə VI
sinif, “Fizika”, “Kimya”, “Biologiya” və “İnformatika” fənləri üzrə isə
VII sinif şagirdləri arasında keçirilir.

300
2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Biologiya

Fizika

Kimya

Riyaziyyat

İnformatika
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Fənn müsabiqələri iki mərhələdən ibarət olur. Birinci mərhələ 3 iyun 2018-ci il tarixində keçirilmiş və 15.235 nəfər şagird
iştirak etmişdir. Final mərhələsi isə 30 iyun 2018-ci il tarixində
keçirilmiş və 1.343 nəfər şagird iştirak etmişdir. Onlardan 30
nəfər qızıl, 56 nəfər gümüş, 82 nəfər isə bürünc medal qazanmışlar.

5 qızıl

5 qızıl

5 qızıl

10 qızıl

5 qızıl

10 gümüş

10 gümüş

10 gümüş

15 gümüş

11 gümüş

17 bürünc

15 bürünc

14 bürünc

21 bürünc

15 bürünc

23

24
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Respublika Fənn Olimpiadaları
Respublika fənn olimpiadaları məktəblərin IX-XI sinif şagirdləri arasında ayrı-ayrı fənlər üzrə keçirilir və üç mərhələdə
təşkil olunur. Hesabat ilində fənn olimpiadalarında iştirak üçün
33.000 nəfərə yaxın şagird müraciət etmişdir. Respublika mərhələsinin yarımfinal turu 15 aprel 2018-ci il tarixində keçirilmiş və
5.684 nəfər şagird iştirak etmişdir. Respublika mərhələsinin final
turu 5 may 2018-ci il tarixində keçirilmiş və 785 nəfər şagird iştirak etmişdir. Onlardan 45 nəfər qızıl, 95 nəfər gümüş, 159 nəfər
isə bürünc medal qazanmışlar.
Azərbaycan
dili

Fizika

45 qızıl
medal

95 gümüş
medal

Kimya

159 bürünc
medal

Riyaziyyat

Tarix

Coğrafiya

Biologiya

5 qızıl

10 qızıl

6 qızıl

5 qızıl

4 qızıl

4 qızıl

5 qızıl

6 qızıl

12 gümüş

18 gümüş

13 gümüş

12 gümüş

9 gümüş

10 gümüş

11 gümüş

10 gümüş

26 bürünc

40 bürünc

16 bürünc

15 bürünc

17 bürünc

16 bürünc

15 bürünc

14 bürünc

İnformatika

İllik Hesabat

Beynəlxalq Fənn Olimpiadaları
19-24 iyun tarixlərində Yunanıstanın Rodos adasında keçirilən yeniyetmələrin 22-ci Balkan Riyaziyyat Olimpiadasında
(JBMO) məktəblilərimiz 3 gümüş və 3 bürünc medal qazanaraq
100%-lik nəticə göstərmişlər. İlk dəfə olaraq qız şagirdimiz məhz
bu olimpiadada riyaziyyat fənni üzrə beynəlxalq olimpiada medalı
qazanmışdır.
19-29 iyul tarixlərində Çexiya və Slovakiya respublikalarında şagirdlər arasında keçirilən 50-ci Beynəlxalq Kimya Olimpiadasında (ICHO) Azərbaycanı 4 şagirdimiz təmsil etmişdir.
Şagirdlərimiz 1 gümüş, 2 bürünc medal qazanmışlar.
26 iyul - 1 avqust tarixlərində Rusiya Federasiyasının Kazan şəhərində Yeniyetmələrin Avropa İnformatika Olimpiadasında (EJOI) məktəblilərimiz 4 nəfərdən ibarət komanda ilə iştirak
iştirak etmiş, 3 bürünc medal qazanmışlar.
Sentyabrın 2-dən 7-dək Rusiya Federasiyasının Moskva
şəhərində III Beynəlxalq Meqapolis Olimpiadası keçirilmişdir.
Olimpiadada ölkəmizi təmsil edən məktəblilər fərdi və komanda
yarışlarında uğurla çıxış edərək 1 qızıl, 1 gümüş və 2 bürünc medal qazanmışlar.
8-9 dekabr tarixlərində Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə
məktəblilərin informatika fənni üzrə keçirilən Beynəlxalq komanda olimpiadasında şagirdlərimiz üçüncülük diplomu ilə mükafatlandırılmışlar.
Botsvanada keçirilən yeniyetmələrin 15-ci Beynəlxalq
Elm Olimpiadasında (IJSO) ölkəmizi 6 şagird təmsil etmişdir. Bu
mötəbər elm yarışında öz bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirən
şagirdlərimiz 5 bürünc medal qazanmışlar.

2018-ci ildə beynəlxalq fənn olimpiadalarında
qazanılmış medalların sayı

2014-2018-ci illərdə beynəlxalq fənn olimpiadalarında
qazanılmış medalların sayı
30
23
15

1

11
5

3

1
2014

Qızıl

2015

2

2016

8

6
1
2017

Gümüş

2018

Bürünc
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Müəllimlərin İşə Qəbulu
Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrinə müddətsiz müqavilə əsasında ixtisaslı müəllim kadrlarının işə qəbulu Nazirlik tərəfindən mərkəzləşdirilmiş müsabiqə
yolu ilə həyata keçirilir. Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqə 4
mərhələdə (elektron ərizədəki göstəricilərin qiymətləndirilməsi,
test imtahanı, vakant yerlərin seçilməsi və müsahibə) təşkil edilir.
2018/2019-cu tədris ili üçün keçirilmiş müəllimlərin işə qəbulu
üzrə müsabiqədə iştirak etmək məqsədilə 50.697 nəfər
www.miq.edu.az internet səhifəsində qeydiyyatdan keçmişdir.

miq.edu.az-dan qeydiyyatdan keçənlərin sayı

JBMO - Yeniyetmələrin
Balkan Riyaziyyat Olimpiadası

6

49.335

50.697

2017

2018

34.888

5

IJSO - Beynəlxalq Elm Olimpiadası

20

21.795

IOM - Beynəlxalq Meqapolislər
Olimpiadası

4

BMO - Balkan Riyaziyyat
Olimpiadası

4

ICHO - Beynəlxalq Kimya
Olimpiadası

3

EJOI - Yeniyetmələrin Avropa
İnformatika Olimpiadası

3

2015

2016
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EuPhO - Avropa Fizika Olimpiadası

2

IMChO - Beynəlxalq Kimya
Mendeleyev Olimpiadası

2
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2018-ci ildə müsabiqədə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan
keçmiş namizədlərdən 46.839 nəfərin elektron ərizəsi təsdiq edilmiş və onlar test imtahahında iştirak etmək hüququ qazanmışlar.
Müsabiqənin test imtahanı mərhələsində isə hesabat ilində
39.173 namizəd iştirak etmişdir. Vakant yerlərin seçilməsi zamanı
4.337 namizəd uğur qazanaraq müsahibə mərhələsində iştirak
hüququ qazanmışdır. Müsahibə mərhələsində isə 3.692 namizəd
uğur qazanaraq müddətsiz müqavilə ilə işə qəbul olunmuşdur.
Daha sonra boş qalan yerlərə müəllimlərin işə qəbulunun 2-ci
turu keçirilmiş, nəticədə 361 namizəd müddətsiz müqavilə ilə işə
qəbul edilmişdir.

25
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Müsabiqə başa çatdıqdan sonra Təhsil Nazirliyi sisteminə
daxil olan ümumi təhsil müəssisələrində boş qalan yerlərə ilk dəfə
olaraq mərkəzləşmiş qaydada və proqram təminatı tətbiq olunmaqla müəllimlərin müddətli müqavilə ilə işə qəbulu həyata keçirilmişdir.

Müddətli müqavilə əsasında işə qəbul prosesində işə
qəbul edilmiş namizədlərin sayı

I tur

II tur

III tur

IV tur

1.178
nəfər

489
nəfər

1.582
nəfər

564
nəfər

Müddətli müqavilə əsasında işə qəbul prosesində əlavə
yerləşdirmə zamanı 601 nəfər işə qəbul edilmişdir.
Elektron ərizəsi
təsdiqlənənlər

Müddətsiz
müqavilə ilə işə
qəbul olunanlar

46.839

Müddətli
müqavilə ilə işə
qəbul olunanlar

4.053

4.414

Müddətli əmək müqaviləsi əsasında işləyən müəllimlərin
müddətsiz əmək müqaviləsi əsasında işə qəbul olunması
Hesabat ilində Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi
təhsil müəssisələrində müddətli əmək müqaviləsi əsasında işləyən müəllimlərin müddətsiz əmək müqaviləsi əsasında işə qəbul
olunması ilə bağlı müsahibələr keçirilmişdir.
Müsahibədə iştirak etmək üçün 2.282 müəllim
www.miq.edu.az internet səhifəsində qeydiyyatdan keçmiş, 763
müəllimin elektron ərizəsi təsdiq edilmişdir. İki gün ərzində keçirilən müsahibələrdə 2016/2017-ci və 2017/2018-ci tədris illəri üçün
keçirilmiş müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsinə qatılaraq zəruri
keçid balını toplayan və vakant yerlərdə mövcud qaydalar çərçivəsində müddətli əmək müqaviləsi ilə işə qəbul edilmiş 692 müəllim iştirak etmişdir.
Müsahibələrin nəticələrinə əsasən, həvəsləndirmə tədbirləri tətbiq edilməyən ümumtəhsil məktəblərinə müddətsiz əmək
müqaviləsi ilə işə qəbul edilmək istəyən 121 nəfər və həvəsləndirmə tədbirləri tətbiq edilən ümumtəhsil məktəblərində işləyən 356 nəfər olmaqla ümumilikdə 477 nəfərlə 2018/2019-cu
tədris ilindən müddətsiz əmək müqaviləsi bağlanılmışdır.
miq.edu.az-dan
qeydiyyatdan
keçənlər

2.282

elektron ərizəsi
təsdiq olunanlar

müsabiqədə
iştirak edənlər

763

692

müddətsiz əmək
müqaviləsi
bağlananlar

477

Müəllimlərin İş Yerinin Dəyişdirilməsi
Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrində müddətsiz müqavilə ilə işləyən müəllimlərin iş yerinin
dəyişdirilməsi müsabiqəsi 2018-ci ilin iyun ayında keçirilmişdir.
Elektron sənəd qəbulu prosesi bitdikdən sonra müraciətlər araşdırılmış, 5.865 namizədin ərizəsi qəbul edilmişdir. Yerləşdirmə
zamanı namizədlərin diaqnostik qiymətləndirilmə və müəllimlərin
işə qəbulu üzrə imtahan nəticələri əsas tutulmaqla yanaşı, iş yerini dəyişdirmək üçün qeyd etdikləri səbəblər və sosial amillər də
nəzərə alınmışdır. Yerləşdirmənin nəticələrinə əsasən, 1.726 nəfərdən 1.294 namizədin iş yerini dəyişdirilməsinə razılıq verilmişdir.

Müəllimlərin Diaqnostik
Qiymətləndirilməsi
16.153 müəllim diaqnostik qiymətləndirmədən keçmiş,
vəzifə maaşları artırılmışdır.
Hesabat ilində 16.153 müəllim (həmçinin ümumtəhsil
müəssilərində rəhbər vəzifəsində çalışanlar) diaqnostik qiymətləndirmədən uğurla keçmişdir. 2014-cü ildən etibarən hər il keçirilən qiymətləndirmədə iştirak edən müəllimlərin sayı ümumilikdə
150.000-ə yaxındır. Diaqnostik qiymətləndirmədən keçən müəllimlərin vəzifə maaşları 2 dəfə, həftəlik dərs yükü isə 1,5 dəfə
artırılmışdır.

Diaqnostik
qiymətləndirmədə
iştirak üçün elektron
müraciətlərin sayı

21.672
nəfər

Diaqnostik
qiymətləndirmədə
iştirak etmiş
müəllimlərin sayı

16.153
nəfər

İllik Hesabat

2018-ci ildə diaqnostik qiymətləndirmədə iştirak etmiş
müəllimlərin sayı
3.077

İbtidai sinif
2.238

Riyaziyyat
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı

1.188

İngilis dili

1.145

Tarix

1.123
1.101

İnformatika
Fiziki tərbiyə

881

Rus dili

880

Biologiya

826

Tədris Resurslarının Təkmilləşdirilməsi
Dövlət ümumtəhsil məktəblərinin 2, 3, 7 və 11-ci sinifləri
üçün yeni dərsliklər tərtib edilmişdir. Tədrisin Azərbaycan, rus və
gürcü dillərində aparıldığı dövlət ümumtəhsil məktəblərinin XI sinifləri üçün ilk dəfə olaraq yeni təhsil proqramları (kurikulumları)
əsasında bütün fənlər üzrə ümumilikdə 68 adda olmaqla yeni
dərslik və metodik vəsaitlər tərtib edilmişdir.
11-ci siniflər üçün tərtib edilən dərslik və metodik vəsaitlər
çap edilməzdən öncə onların layihələrinə dair ictimai rəy öyrənilmişdir. Bu məqsədlə 11-ci siniflər üçün dərslik və metodik
vəsaitlərin layihələri www.trims.edu.az internet səhifəsinə yüklənilmişdir. İstənilən vətəndaşın maneəsiz olaraq internet səhifəsində yerləşdirilmiş dərslik və metodik vəsaitlərin layihəsi ilə
tanış olması, həmçinin irad və təkliflərini yaza bilməsi təmin edilmişdir. Eyni zamanda xeyli sayda ixtisaslaşmış yerli və xarici qurumlar dərsliklərin ekspertizasına cəlb edilmişdir.
İctimai rəyin öyrənilməsi zamanı ötən illərlə müqayisədə
fəallıq əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlmişdir. Belə ki, layihələrə
ümumi baxış sayı 57.014, daxil olan rəy sayı isə 1.273 olmuşdur
ki, bu da əvvəlki illərlə müqayisədə daha yüksək göstəricidir.

776

Fizika
Kimya

591

Texnologiya

559

Coğrafiya

551
279

Təsviri incəsənət
Çağırışaqədərki hazırlıq

229

Musiqi

131

Azərbaycan dili

112

Rus dili və ədəbiyyatı

59

Fransız dili

47

Alman dili

14
Diaqram 8

Direktorların işə qəbulu
"Dövlət ümumi təhsil müəssisələrinə direktor vəzifəsinə
işə qəbul və çalışmanın yaş həddinə çatmış direktorlarla əmək
münasibətlərinin tənzimlənməsi qaydaları" təsdiq edilmişdir. Direktor vəzifəsinə işə qəbul üzrə müsabiqə 2018-ci ilin oktyabrdekabr aylarında dörd mərhələdə keçirilmiş və müsabiqə, müsahibə və apellyasiya komissiyaları formalaşdırılmışdır. Müsabiqəyə 700-dən artıq vakant yer çıxarılmışdır. Direktor vəzifəsinə
işə qəbul üzrə müraciət edən 1.576 nəfərdən 1.412-si imtahanda
iştirak etmişdir. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin direktoru
vəzifəsinə işə qəbul üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsinə isə
730 nəfər namizəd seçilmişdir.
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2018/2019-cu tədris ilində dövlət ümumtəhsil
məktəblərinin I-XI sinifləri üçün 338 adda 7.246.037
nüsxə dərslik və metodik vəsait çap edilmişdir.

Daxil olan ictimai rəylərin sayı
116

Riyaziyyat

114

Azərbaycan tarixi
Fizika

108

Ədəbiyyat

107

97

Kimya

93

Ümumi tarix

91

İngilis dili

4%

96%

83

Biologiya
68

Coğrafiya

64

İnformatika
52

Rus dili (xarici dil)

Dərslik

48

Çağırışaqədərki hazırlıq

Müəllimlər üçün metodik vəsait
Diaqram 10

38

Azərbaycan dili (dövlət dili)
Rus dili (tədris dili)

28

Ədəbiyyat (rus)

27

Fransız dili

2018-ci ildə çap edilmiş dərslik və müəllim üçün
metodik vəsaitlər

100

Azərbaycan dili (tədris dili)

Alman dili

Yeni çap olunmuş dərslik və metodik vəsaitlər, eləcə də
ehtiyat kimi saxlanılan dərslik və metodik vəsaitlərin hesabına
bütün məktəblərin tələbatı ödənilmiş və dərsliklər tədris ili başlayanadək şagirdlərə çatdırılmışdır.

Dövlət ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları əlavə
tədris materialları ilə təmin edilmişdir.
Dövlət ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanalarının əlavə
tədris və bədii ədəbiyyatla təmin edilməsi məqsədilə ümumilikdə
43 adda 193.500 nüsxə tədris ədəbiyyatı satın alınaraq paylanılmışdır.

22
17
Diaqram 9

Tədrisin Azərbaycan və rus dillərində aparıldığı dövlət
ümumtəhsil məktəblərinin istifadəsində olan II, III və VII siniflərin
bütün fənləri üzrə ümumilikdə 158 adda olmaqla dərslik və metodik vəsaitlər əsaslı şəkildə təkmilləşdirilərək yenidən nəşr edilmişdir.
Yeni nəşr edilən dərsliklər elektron formata çevrilərək
www.e-derslik.edu.az internet səhifəsində yerləşdirilmişdir.

Əlavə tədris materiallarının hədəf qrupu

103.500

90.000

Təhsil Nazirliyi öz ehtiyat dərsliklərini yaratmağa
başlamışdır.
Tədris resursları Mərkəzi tərəfindən 1-ci siniflər üçün
"Azərbaycan dili", "Riyaziyyat" və “İngilis dili” fənləri üzrə ehtiyat
dərsliklər hazırlanmışdır. Həmin dərsliklər ölkənin 96 seçilmiş
məktəbinin 122 sinfində pilot məqsədilə tətbiq edilməkdədir.

I-IV siniflər

V-XI siniflər
Diaqram 10

İllik Hesabat

2018-ci ildə 1.143 adda tədris vəsaitinə qrif (nəşr
hüququ) verilmişdir.
İl ərzində təhsil müəssisələrində istifadə edilmək üçün
nəzərdə tutulan tədris vəsaitlərinin yoxlanılması və onlara qrif
(nəşr hüququ) verilməsi prosedurları həyata keçirilmişdir.

Qrif hüququ verilmiş tədris vəsaitlərinin təhsil
pillələri üzrə sayı

31

238

684

Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması

190
Ali təhsil

Peşə təhsili

Ümumtəhsil

Orta ixtisas təhsil
Diaqram 12

Qrif verilmiş tədris vəsaitlərinin növlər üzrə sayı
785

240
118

Metodik vəsait

Fənn proqramı

Dərslik

Hesabat ilində təhsil sistemində informasiya-kommunikasiya üzrə maddi-texniki baza təkmilləşdirilmiş, kompüter avadanlığı və digər zəruri rəqəmsal avadanlıqla təminat işi davam etdirilmişdir. Belə ki, ölkə üzrə təhsil müəssisələrinə 18.000 ədəd
noutbuk verilmişdir. Avadanlıqların 27%-i Bakı şəhərinə, 73%-i
isə rayonlara verilmişdir.
2018-ci ildə 208 yeni təhsil müəssisəsi ADSL, 285 təhsil
müəssisəsi simsiz rabitə xətləri, 65 təhsil müəssisəsi isə fiber
optik rabitə kanalları vasitəsi ilə ATŞ-yə qoşulmuşdur. Ümumi
ölkə üzrə 2.746 təhsil müəssisəsi (fiber-optik qoşulma üzrə 206,
simsiz qoşulma üzrə 694, ADSL qoşulma üzrə 1.846) ATŞ-yə
qoşulmuşdur. Onlardan 2.403 təhsil müəssisəsi ümumi təhsil
müəssisəsidir. Hazırda Azərbaycan Təhsil Şəbəkəsinə (ATŞ) qoşulmuş ümumi təhsil müəssisələrində təhsil alan şagirdlərin sayı
ölkə üzrə ümumi şagirdlərin 85%-ni, pedaqoji heyətin isə 73%-ni
əhatə etmişdir. ATŞ-yə qoşulmuş təhsil müəssisələrində internet
filtrasiya sistemi tətbiq olunur. Bu texnologiya internet-axtarış
sistemlərində müxtəlif dillərdə 60-a qədər kateqoriya üzrə zərərli
informasiyanın axtarışını məhdudlaşdırır və uşaqların zərərli
məzmundan maksimal müdafiəsini təmin etməyə imkan verir.
Təhsil müəssisələrinin Azərbaycan Təhsil Şəbəkəsinə (ATŞ)
qoşulması və müvafiq olaraq daxili şəbəkə və internetə qoşulması üzrə:

Diaqram 13

Qrif (nəşr hüququ) verilmiş, eləcə də Təhsil Nazirliyi
tərəfindən tövsiyə edilən tədris vəsaitləri barədə məlumatlar
www.trims.edu.az internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. Qeyd
edilən internet səhifəsinə daxil olaraq, ora yerləşdirilən vəsaitlərin
göstəriciləri - qrif nömrəsi və tarixi, müəllifi, müstəsna hüquqların
sahibi və s. haqqında məlumat almaq, eləcə də müstəsna hüquqları Təhsil Nazirliyində olan bütün tədris vəsaitlərinin məzmunu ilə
tanış olmaq mümkündür. Ümumilikdə yarandığı vaxtdan indiyədək www.trims.edu.az internet səhifəsində yerləşdirilən vəsaitlərin məzmununa ümumi baxış sayı 4 milyona yaxın olmuşdur.

2017

ATŞ-yə qoşulmuş təhsil müəssisələrinin sayı - 2.279
Fiber optik rabitə kanalları vasitəsilə ATŞ-yə qoşulmuş
təhsil müəssisələrinin sayı - 18
Mövcud şəbəkələrdə genişləndirmə işləri aparılan
müəssisələrin sayı - 26

ATŞ-yə qoşulmuş təhsil müəssisələrinin sayı - 2.746

2018

Fiber optik rabitə kanalları vasitəsilə ATŞ-yə qoşulmuş
təhsil müəssisələrinin sayı - 65
Mövcud şəbəkələrdə genişləndirmə işləri aparılan
müəssisələrin sayı - 18
ADSL və simsiz rabitə xətləri ilə ATŞ-yə qoşulmuş
müəssisələrin sayı - 493
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Elektron təhsil texnologiyalarının tətbiqinin
genişləndirilməsi
Təhsil Nazirliyi elektron resursların müasir təhsil sistemində aktuallığını nəzərə alaraq 2018-ci ildə bu istiqamətdə fəaliyyətini genişləndirmişdir. Belə ki, ümumilikdə 296 ədəd elektron
resurs – lokallaşdırılmış 3D animasiyalı videolar və Khan
Academy dərsləri, multimedia məzmunlu və qiymətləndirmə
sistemli video dərslər, elektron dərsliklər hazırlanaraq Təhsil
Nazirliyinin
portallarında
(www.e-derslik.edu.az,
www.video.edu.az) yerləşdirilmişdir. Sözügedən portallardan
bugünədək 4.288.185 dəfə istifadə olunmuşdur.
25 ƏDƏD ELEKTRON DƏRSLİK YARADILMIŞDIR
28 ƏDƏD ELEKTRON DƏRSLİK YENİLƏNMİŞDİR
40 ƏDƏD QİYMƏTLƏNDİRMƏ SİSTEMLİ VİDEO DƏRS ÇƏKİLMİŞDİR

2018-ci ildə 15 ümumi təhsil müəssisəsinin ibtidai və yuxarı sinif şagirdləri üçün sinif otaqları “Lego Education” təhsil robotları ilə təchiz olunmuşdur. Bakı, Sumqayıt, Lənkəran və Mingəçevir şəhərlərindən 70 nəfər informatika və fizika müəllimləri
təhsil robotlarından istifadə qaydaları, onların tədris prosesində
tətbiq olunması üzrə təlimlərdən keçirilmişdir. Texnika ilə təchiz
olunmuş müəssisələrin sayı 20-yə çatdırılmışdır.

Pedaqoji heyətin İKT savadlılığının artırılması üzrə
təşkil edilən təlimlər
300 nəfər
Təhsildə müasir tədris
strategiyaları və layihə
metodikasının istifadəsi üzrə
ixtisasartırma

1.875 nəfər
Ümumi təhsil müəssisələrində
dərs deyən müəllimlər üçün İKT
savadlılığının artırılması üzrə
ixtisasartırma

41 ƏDƏD MULTİMEDİA MƏZMUNLU VİDEO DƏRS ÇƏKİLMİŞDİR
60 ƏDƏD 3D ANİMASİYALI VİDEO TƏRCÜMƏ EDİLMİŞDİR
102 ƏDƏD KHAN ACADEMY DƏRSLƏRİ LOKALLAŞDIRILMIŞDIR

725 nəfər
İxtisasartırma xidmətindən
keçmiş müəllim və inzibatiidarəetmə heyətinə İKT-nin
tədrisdə tətbiqi üzrə stajkeçmə

300 nəfər
İnformatika müəllimlərinin
metodiki biliklərinin və texniki
bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi
üzrə ixtisasartırma

600 nəfər
Elektron resurslardan istifadə
etməklə inteqrativ tapşırıqların
hazırlanması metodikası üzrə
ixtisasartırma

200 nəfər
Pedaqoji heyət üçün İKT vasitəsi
ilə kommunikasiya bacarıqlarının
formalaşdırılması üzrə
ixtisasartırma

Təhsil Nazirliyi tərəfindən təqdim olunan elektron
xidmətlərin siyahısı:
www.ani.edu.az - Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində
ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən
edilməsinin (nostrifikasiyası) onlayn yoxlanılması
www.transfer.edu.az - Ali təhsil müəssisələrində təhsil
alan tələbələrin yerdəyişməsi
www.e-gov.az - Təhsil sənədlərinin həqiqiliyinin onlayn
yoxlanılması
www.mektebeqebul.edu.az - Məktəbəhazırlıq qruplarına və I sinfə elektron sənəd qəbulu sistemi
www.miq.edu.az - Ümumi təhsil müəssisələrinə müəllimlərin işə qəbulu üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
və imtahan nəticələri haqqında məlumat verilməsi
www.student.sabah.edu.az - SABAH qruplarına
tələbələrin qəbulu
www.teacher.sabah.edu.az - SABAH qrupları üçün
müəllim qəbulu portalı
www.dq.edu.az - Ümumi təhsil müəssisələrində işləyən
müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirilməsi üçün müraciətlərin və sənədlərin qəbulu

İllik Hesabat

Elektron xidmətlər üzrə:

300 nəfər

2018/2019-cu dərs ilində I sinfə şagird qəbulu elektron sistem vasitəsilə həyata keçirilmiş, onlayn ərizə qəbulu Bakı şəhəri ilə
yanaşı, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərinin, Abşeron rayonunun, eləcə də Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyindəki ümumi təhsil
müəssisələrini əhatə etmişdir.
"Bakı şəhəri ümumi təhsil məktəblərinə və liseylərə onlayn qəbul sistemi"ndə yeni funksionallıq ("Məktəbəqəbul" portalına Təhsil
Nazirliyinin tabeliyində olan Təhsil Şöbələrinin, 5-ci sinfə qəbulu və “xüsusi təhsil” təhsil formasına inteqrasiyalarının əlavə
olunması") yaradılmışdır.

"Əmək Müqaviləsi Bildirişi üzrə Elektron İnformasiya Sistemi" "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili
üzrə Dövlət Proqramı"nın "Elektron Məlumat İdarəetmə Sistemi"nə inteqrasiyası edilmişdir.

"Köçürülmə" və "Diplom blanklarının təhsil müəssisələrinə verilməsi və həqiqiliyinin yoxlanılması" portalları üçün Dövlət İmtahan
Mərkəzinin "Tələbə-Məzun" bazasından avtomatlaşdırılmış veb servis proqram təminatı alınaraq cari sistemlərə inteqrasiya
edilmişdir.

Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası) sistemi
yenilənmişdir.

Hökumətlərarası təqaüd proqramı elektron sənəd sistemi yenilənmişdir.

Məktəbdənkənar təhsil elektron platforması yaradılmışdır.

"www.sabah.edu.az" veb-səhifəsinin funksionallığı artırılmış və SABAH Qrupları üçün müəllim qəbulu
("www.teacher.sabah.edu.az") portalı hazırlanmışdır.

Evdə təhsil alan uşaqların ümumi təhsilinin distant formada təşkili
2011-ci ildən etibarən distant təhsilin inkişaf etdirilməsi və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şagirdlərin bu prosesə cəlb olunması ilə
əlaqədar layihə icra olunur. Layihə çərçivəsində Bakı şəhəri, Gəncə şəhəri, Qazax, Samux, Tovuz, İsmayıllı, Ağdam, Ağstafa, Şəmkir rayonlarından xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şagirdlər və distant tədris aparan müəllimlər yeni kompüter avadanlığı, proqram təminatı ilə
təchiz olunmuş və şagirdlərin yaşadıqları evlər Azərbaycan Təhsil Şəbəkəsinə qoşularaq, ADSL internet bağlantısı ilə təmin edilmişdir.
Distant təhsilin icrasını təmin etmək məqsədilə İKT avadanlıqları və xüsusi qurğulardan istifadəyə dair metodik vəsait hazırlanmış, müəllim, şagird və valideynlər üçün təlimlər keçirilmişdir. Hazırda 81 şagird distant təhsilinə davam edir.
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Təhsildə İnkişaf və
İnnovasiyalar üzrə 2-ci Qrant Müsabiqəsi
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Təhsildə
inkişaf və innovasiyalar üzrə qrantların məbləği və ayrılması
şərtləri, o cümlədən vəsaitlərin verilmə prosedurları, monitorinqin
aparılması, hesabat və qiymətləndirmə üzrə tələblər"in təsdiq
edilməsi haqqında qərarına əsasən 14 fevral – 16 mart 2018-ci il
tarixlərində inkişaf və Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə 2-ci
qrant müsabiqəsi təşkil olunmuşdur. Müsabiqə çərçivəsində ümumilikdə 850 layihə təklifi qəbul olunmuşdur.
Ümumi təhsil müəssisəsi kateqoriyası üzrə 41 və fərdi
kateqoriya üzrə 125 layihə ölkəmizin 50-yə yaxın rayon və
şəhərində icra olunmuşdur. Müsabiqədə qalib gələn layihələr
arasında Bakı, Sumqayıt, Gəncə şəhərləri, Quba, Beyləqan,
Balakən, Şəmkir, Lənkəran, İsmayıllı rayonlarından olan ümumi
təhsil müəssisələri və pedaqoji işçilər fəallığı ilə seçilmişdir. Belə
ki, qalib layihələrin 64%-i məhz yuxarıda sadalanan şəhər və
rayonları əhatə etmişdir.

Təklif olunan layihə sayı

Ümumi təhsil kateqoriyası üzrə - 211
Fərdi kateqoriya üzrə - 639

“Ən yaxşı təqdimat” müsabiqəsi
Ümumtəhsil məktəblərinin IX-XI sinif şagirdlərinin iştirakı
ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci
ildönümünə həsr olunmuş “Ən yaxşı təqdimat” müsabiqəsi keçirilmişdir.
“Ən yaxşı təqdimat” müsabiqəsi rayon (şəhər) və ölkə
üzrə olmaqla 2 mərhələdə təşkil edilmiş, 2018-ci ilin mart ayında
yekunlaşdırılan rayon (şəhər) mərhələsində ölkənin bütün bölgələrindən olan 2.700-dək şagird iştirak etmişdir. Bölgələrdə ilk
mərhələnin qalibi seçilən 106 şagird ölkə mərhələsində iştirak hüququ qazanmışdır. Ölkə mərhələsində şagirdlərin təqdimatları
Təhsil Nazirliyində yaradılmış işçi qrupunun qarşısında dinlənilmiş və qiymətləndirilmişdir.
Müsabiqənin nəticələrinə əsasən, 8 nəfər I, 14 nəfər II, 18
nəfər III dərəcəli diplomla, 25 nəfər isə tərifnamə ilə təltif olunmuşdur. May ayının 4-də Heydər Əliyev Mərkəzində təşkil olunan
mükafatlandırma mərasimində müsabiqə qaliblərinə diplom və
tərifnamələr təqdim edilmişdir.
I yer

II yer

III yer

Tərifnamə

8 nəfər

14 nəfər

18 nəfər

25 nəfər

“Ədəbiyyat biliciləri” müsabiqəsi
İcra olunan layihə sayı

Ümumi təhsil kateqoriyası üzrə - 41
Fərdi kateqoriya üzrə - 125

Layihələr müasir tələblər baxımından məktəbdaxili rəhbərlik və nəzarətin təkmilləşdirilməsi, pedaqoji işçilərin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi, məktəb-icma (valideyn) münasibətlərinin təşəkkülü və inkişaf etdirilməsi, keyfiyyətin idarə olunmasında müasir qiymətləndirmə vasitələrinin tətbiq olunması,
istedadlı uşaqlarla işin təşkili və ümumilikdə 9 mövzu üzrə müxtəlif fəaliyyət növlərini özündə əks etdirmişdir.
Buraya pedaqoji işçilərin peşəkarlıq bacarıqlarının artırılması ilə əlaqədar təlim, seminar, yay düşərgələri, ixtisasartırma
kursları və konfranslar, şagirdlərin asudə vaxtlarının səmərəli
təşkili üçün müxtəlif növ fəaliyyətlər, eləcə də istedadlı şagirdlərin
intellektual səviyyəsinin artırılması aiddir. Eyni zamanda şagirdlərin düzgün peşə və ixtisas seçimlərini formalaşdırmaq üçün
müxtəlif zavodlara ekskursiyalar, ustad müəllimlər tərəfindən texniki bacarıqları artıran dərslər təşkil olunmuşdur. Psixoloji xidmətin yüksəldilməsi üçün icra olunan layihələrin sayı daha çox olmuşdur. Bundan əlavə, müsabiqə çərçivəsində inklüziv təhsil alan
şagirdlər üçün təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi, onların cəmiyyətə inteqrasiyasına kömək və təhsil həyatlarında maneələrin
aradan qaldırılması ilə bağlı layihələr də reallaşdırılmaqdadır.

2018-ci ildə növbəti dəfə ümumtəhsil məktəblərinin
VIII-XI sinif şagirdləri arasında “Ədəbiyyat biliciləri” müsabiqəsi
təşkil olunmuşdur. Artıq 3-cü ildir keçirilən müsabiqənin əsas
məqsədi şagirdlərin Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının görkəmli
nümayəndələrinin yaradıcılıqları haqqında məlumatlılıq səviyyəsini, ədəbiyyat nümunələrinin məktəblilər tərəfindən mütaliə olunması vəziyyətini öyrənmək və mütaliə sahəsində xüsusi fəallığı ilə
fərqlənən şagirdləri aşkara çıxarıb qiymətləndirməkdir.
Müsabiqə 3 mərhələdə təşkil olunmuşdur. Məktəb mərhələsində bölgələr üzrə 25.000-ə yaxın, rayon (şəhər) mərhələsində 5.311, ölkə mərhələsində isə 110 nəfər şagird iştirak
etmişdir.
Mart ayının 17-də keçirilən ölkə mərhələsində şagirdlər 3
variantda təklif olunmuş mövzulardan birini seçərək inşa yazmış
və 10 sualı yazılı cavablandırmışlar. Şagirdlərin yazıları münsiflər
heyəti tərəfindən yoxlanılaraq qiymətləndirilmiş və nəticədə 5
nəfər birinci, 10 nəfər ikinci, 15 nəfər üçüncü dərəcəli diploma, 20
nəfər isə tərifnamayə layiq görülmüşdür. İyunun 5-də təşkil olunan mükafatlandırma mərasimində qaliblərə diplom və tərifnamələr təqdim olunmuşdur.
I yer

II yer

III yer

Tərifnamə

5 nəfər

10 nəfər

15 nəfər

20 nəfər

İllik Hesabat

Sağlamlıq İmkanları Məhdud Uşaqlar
üçün İnklüziv Təhsil Sahəsində Yeniliklər
Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün internat
məktəblərində inteqrasiyalı təhsilin təşkili
Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin ümumi təhsil
müəssisələrində inklüziv mühitdə təhsilinin təşkil olunması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı əsasında "2018-2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında əlilliyi
olan şəxslər üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı"
təsdiq edilmişdir. Dövlət Proqramının məqsədi sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsil hüququnu təhsilin bütün pillələri üzrə
digər şəxslərlə bərabər səviyyədə təmin etməkdən və onların
təhsili üçün maneəsiz mühit yaratmaqdan ibarətdir.
Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların öz yaşadıqları
ərazidə xüsusi təhsilə cəlb olunmalarının əhatəsinin genişləndirilməsi məqsədilə 2018-ci ildə internat məktəblərində və internat
tipli 8 təhsil müəssisəsində xüsusi siniflər açılmışdır. Hazırda
sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün internat məktəblərində
1.823 nəfər, inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziyaların xüsusi
siniflərində isə 875 nəfər sağlamlıq imkanları məhdud uşaq
təhsilə cəlb olunmuşdur.
Sağlamlıq imkanları məhdud

İnteqrasiya təlimli internat

uşaqlar üçün internat

tipli gimnaziyaların xüsusi

məktəblərində

siniflərində

1.823 nəfər təhsilə

875 nəfər təhsilə

cəlb olunmuşdur

cəlb olunmuşdur

Onlardan 141 nəfər

Onlardan 77 nəfər

I sinfə gedir

I sinfə gedir

İllər üzə dövlət uşaq müəssisələrindəki şagird sayı
5.088

5.021

4.811

1.928

1.936

1.917

2016/2017

2017/2018

İnternat məktəblərində təhsil alan şagird sayı

2018/2019
Onlardan gecələyənlərin sayı

9.496

5.991

5.499

949

2016/2017
İnternat tipli təhsil müəssisələrində
təhsil alan şagirdlərin sayı

901

2017/2018

1.206

2018/2019
Onlardan gecələyənlərin sayı

*Bəzi müəssisələrin statusu dəyişdirilərək internat tipli təhsil müəssisələrinə çevrilmişdir

Dövlət uşaq müəssisələrində təlim-tərbiyə
alan şagirdlər
2018/2019-cu tədris tədris ilində respublikada fəaliyyət
göstərən internat məktəblərində 5.088 nəfər təlim-tərbiyə alır.

Respublikada
fəaliyyət
göstərən internat
məktəbləri

5.088 nəfər

1.936 uşaq müəssisədə
gecələyir
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Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi ilə bağlı internat
məktəblərinə göstərilən metodiki dəstək
İnternat məktəbləri və inteqrasiya təlimli gimnaziyalarda
məktəbəhazırlıq qrupları və ibtidai sinif müəllimləri üçün təlimlər
keçirilmiş və aşağı bal toplayan fənn müəllimlərinin yenidən diaqnostik qiymətləndirmədə iştirakı təmin edilmişdir.
Uşaqlarla iş sahəsində bilik və bacarıqların artırılması və
uşaqlara göstərilən xidmətin keyfiyyətinin artırılması məqsədilə
Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan (Bakı şəhərində yerləşən) dövlət uşaq müəssisələrinin tərbiyəçilərinə Uşaq hüquqları, Uşaq inkişafı, Əlilliyi olan uşaqlarla sosial, psixoloji və pedaqoji iş, Uşaq
müdafiəsinin əsasları, Uşaq və yeniyetmələrin psixologiyası, Fərdi İnkişaf Planının hazırlanması, icrası və monitorinqi mövzularında təlimlər keçirilmişdir.

Ali, orta ixtisas və peşə təhsili müəssisələrinə qəbul
2018-ci ildə internat məktəbləri, inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziya və internat tipli gimnaziyalardan 11-ci sinif üzrə
549 nəfər məzun olmuşdur. Onlardan 207 nəfər ali təhsil müəssisələrinə, 48 nəfər orta ixtisas təhsili müəssisələrinə, 23 nəfər
isə peşə məktəblərinə qəbul olmuşdur. 9-cu siniflər üzrə 964
nəfər məzundan 85 nəfəri orta ixtisas təhsili müəssisələrinə, 105

33

34

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
nəfər isə peşə məktəblərinə qəbul olmuşdur. Ali məktəbə qəbul
olunan şagirdlərdən 2 nəfər yüksək bal toplayaraq Prezident təqaüdü almışdır.
Ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunanlardan 3 nəfəri və
orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul olunanlardan 2 nəfəri valideyn himayəsindən məhrum olmuş tam kimsəsiz məzundur. Tələbə adını qazanmış digər məzunlar tək valideynli, əlilliyi olan,
həmçinin çətin həyat şəraitində olan ailələrin övladları və yaxın
qohumların qəyyumluğunda olanlardır.
İl

Məzunların
ümumi sayı
(IX və XI
siniflər)

Ali məktəbə
qəbul
olanlar

Orta ixtisas
təhsili müəssisələrinə
qəbul olanlar

Peşə
məktəbinə
qəbul
olunanlar

2016

686

68

37

118

2017

822

84

68

119

2018

1.513

207

133

128

lanılmışdır. Layihənin əsas vəzifəsi uşaq və yeniyetmələrin fiziki-psixi sağlamlığının qorunmasına xidmət edən sağlam təhsil
texnologiyalarını işləyib hazırlamaq, bu texnologiyaları tətbiq etmək, uşaq və yeniyetmələrdə milli-mənəvi dəyərlərin formalaşdırılmasını təmin edəcək təlim mühitinin yaradılması işinə töhfələr verməkdir.
2018-ci il üzrə layihə Sumqayıtda 1, Bakıda 37 olmaqla,
ümumilikdə 38 məktəbin 167 ibtidai sinfində tətbiq edilmişdir.
Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi tərəfindən inşa olunmuş məktəbin
15 ibtidai sinfi “Sağlam Təhsil” standartları əsasında təmir və
təchiz edilmişdir.
Layihə tətbiq dairəsini genişləndirərək məkətəbəqədər
təhsil pilləsini də əhatə etmişdir. Layihə çərçivəsində Bakı şəhəri
üzrə 15 məktəbdə 21 “Sağlam Təhsil” məktəbəhazırlıq qrupları
təşkil edilmişdir.

İllər üzrə “Sağlam Təhsil-Sağlam Millət”
layihəsinin tətbiq edildiyi siniflərin sayı
168

Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların
dövlət uşaq müəssisələrinə və ya alternativ
xidmətlərə yönəldilməsi
Dövlət uşaq müəssisəsinə yerləşdirilməsi ilə bağlı
2018-ci ildə 98 nəfər uşağa rayon icra hakimiyyətinin müvafiq
sərəncamlarına əsasən Təhsil Nazirliyi tərəfindən göndəriş verilmişdir. Övladlarına qayğı göstərə bilməyən ailələrin və onların
uşaqlarının rifahının yaxşılaşdırılması, onların müəssisələrə düşməsinin qarşısının alınması məqsədilə 5 nəfər uşaq ailə tipli kiçik
qrup evində alternativ xidmətə, 217 nəfər uşaq isə reabilitasiya
xidmətinə yönləndirilmişdir.
“İbtidai təhsil səviyyəsi üzrə inklüziv təhsilin tətbiqi” layihəsi çərçivəsində 4 pilot məktəbdə ümumilikdə 54 sağlamlıq imkanları məhdud şəxs inklüziv təhsilə cəlb olunmuşdur.

“Sağlam Təhsil – Sağlam Millət” layihəsi
Təhsilalanların sağlamlığının qorunması və təlim nailiyyətlərinin yüksəldilməsi məqsədi ilə 2014/2015-ci tədris ilindən
etibarən “Sağlam Təhsil-Sağlam Millət” layihəsinin tətbiqinə baş-

182

116
67
15

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019
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2018-ci ildə layihə çərçivəsində 6 məktəbin 15 sinif
olmaqla 4-cü sinif şagirdləri ibtidai təhsil pilləsini başa vurmuşlar.
2018-ci il ərzində şagirdlərin sosiallaşma bacarıqlarının
artırılması, milli-mənəvi tərbiyəsi üçün məktəblərdə 10 müxtəlif
mövzuda tədbirlər təşkil edilmişdir.
Layihə çərçivəsində müəllimlərin, şagirdlərin, valideynlərin və məktəb heyətinin sağlam təhsili, sinif gigiyenası, sağlam qidalanma, sağlam həyat tərzi, məktəb ləvazimatları, məktəb avadanlıqları, məktəbli çantası və geyimləri mövzularında 14 metodiki tövsiyə və məlumatlandırıcı vəsait hazırlanmışdır.

İllik Hesabat

“Rəqəmsal Bacarıqlar” layihəsi
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə
2016-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı”ndan irəli gələn vəzifələrə uyğun olaraq, təhsilalanların İKT bacarıqlarına dərindən yiyələnməsi, onların informasiya məkanında sərbəst və məqsədyönlü fəaliyyətinə nail olunması, rəqabətqabiliyyətli, məntiqi və qeyri-standart düşüncə tərzinə malik şəxslər kimi formalaşmasını təmin etmək məqsədilə 2017/2018-ci tədris ilindən ümumtəhsil
məktəblərində "İnformatika" fənninin yeni formatda tədrisi üzrə
“Rəqəmsal Bacarıqlar” pilot layihəsinin mərhələlər üzrə tətbiqinə
başlanılmışdır.
Pilot layihə alqoritmik düşüncə və məntiqin, layihə işləmə
bacarıqlarının inkişafı və proqramlaşdırmanın əsaslarının öyrədilməsi məqsədini daşıyır. Dünyanın bu sahədə özünü doğruldan
ən innovativ metodikalarından istifadə edilməklə peşəkar metodist və pedaqoqlar tərəfindən hazırlanan proqram müvafiq sahə
üzrə ən yaxşı təcrübələri özündə birləşdirir. Həmçinin fərdi təlim,
nəzəriyyə və tətbiqi yanaşma, fənlərarası əlaqə və motivasiyanın
artırılması prinsiplərinə əsaslanır.

Rəqəmsal sistemin uğurlu tətbiqi üçün məktəblərdə İKT
infrastrukturunun əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirilməsi işləri
həyata keçirilmiş və Azərbaycan Təhsil Şəbəkəsinə sürətli çıxış
təmin olunmuşdur. İndiyədək "Rəqəmsal Bacarıqlar" layihəsi çərçivəsində ölkə üzrə 230 kompüter otağı və təxminən 2.500 yeni
kompüter istifadəyə verilmişdir.
Bu fənn üzrə dərsləri tədris edən 250-dən çox müəllim
Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutunda (TİPİİ) təşkil edilən
ixtisasartırma təlimlərində iştirak etmişdir. Fənnin yeni məzmunu
üzrə təlimlər “Alqoritmika” şirkətinin, müəllimlərin İKT bacarıqlarının artırılması təlimi isə "Təhsildə İnnovativ Texnologiyalar"
Əlavə Təhsil Mərkəzinin peşəkar təlimçiləri tərəfindən keçirilmişdir.

230

2.500

informatika otağı
hazırlanıb

Rəqəmsal bacarıqların öyrədilməsinin tədris məqsədləri:

yeni kompüter
quraşdırılıb

Gəncə
Bakı

İT gələcək ixtisas kimi

İT alət kimi

İT gündəlik həyatımızın bir hissəsi kimi

İT düşüncə tərzi kimi

Layihə informasiya texnologiyaları sistemləri və proqramlaşdırmanın öyrədilməsi üzrə proqramlar hazırlayan "Alqoritmika"
beynəlxalq təhsil şirkəti ilə birgə həyata keçirilir.
2017/2018-ci tədris ilində layihə Bakı şəhərində 45 məktəb üzrə 6.500 nəfər 5-ci sinif şagirdini əhatə etmişdir.
2018/2019-cu tədris ilində isə Bakı və Gəncə şəhərləri üzrə 71
məktəb üzrə 26.000 nəfər olmaqla 5-ci və 6-cı sinif şagirdləri bu
layihəyə cəlb olunmuşdur. Bakı şəhərində 65 məktəb üzrə
23.500-ə yaxın, Gəncə şəhərində isə 6 məktəb üzrə 2.500-ə yaxın şagird informatika fənnini yeni formatda öyrənmişdir.

45
6 500

65
23 500

6
2 500

200

250

24

Fiber Optic,
ADSL, LTE

Fiber Optic,
ADSL, LTE

Fiber Optic,

2017-2018
- Məktəb

2018-2019
- Şagird

- Müəllim

- İnternet bağlantı
növləri

Layihə çərçivəsində “Alqoritmika” şirkəti tərəfindən elm
və təhsilin müxtəlif sahələrindən olan 30-a yaxın yerli mütəxəssis
sistemin və məzmunun Azərbaycan dilinə tərcümə olunmasına,
yerli standartların tələblərinə uyğunlaşdırılmasına, təlimlərin keçirilməsinə və bir sıra digər işlərə cəlb olunmuşdur.
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“Məktəblinin Dostu” layihəsi
2016-cı ildə fəaliyyətə başlayan “Məktəblinin Dostu” layihəsi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan
Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin birgə layihəsidir. Layihə ilk
mərhələdə Bakı şəhərindəki 30 ümumi təhsil müəssisəsində fəaliyyətə başlamışdır. 2018-ci ildə isə layihə Bakı şəhəri üzrə 32
məktəbdə fəaliyyət göstərir.

Hal-hazırda layihədə 124 nəfər Məktəblinin Dostu fəaliyyət göstərir. Hər məktəbdə şagird sayına uyğun olaraq minimum
3 nəfər Məktəblinin Dostu var. Layihənin əsas məqsədi müəllim
və şagirdlər üçün təhlükəsiz mühit yaratmaq, fövqəladə hal baş
verdikdə ilkin tibbi və psixoloji yardım göstərməkdir. Bununla
yanaşı, Məktəblinin Dostu seçilmiş şəxslər hər bir yaş mərhələsində uşaqların hərtərəfli şəxsi keyfiyyətlərinin və intellektual
inkişafının təmin edilməsində, onlarda özünütərbiyə və özünüinkişaf bacarığının formalaşdırılmasında iştirak edirlər.
2.186 dəfə tibbi yardım göstərilmişdir.

2017

Peşəyönümü və karyera planlaşdırması ilə bağlı 19
məktəbdə 503 şagirdi əhatə edən davamlı təlim
sessiyaları aparılmışdır.
354 şagirdin psixoloji diaqnostikası prosesi başa
çatdırılmışdır.

951 dəfə tibbi yardım göstərilmişdir.

2018

Peşəyönümü və karyera planlaşdırması ilə bağlı
32 məktəbdə 402 şagirdi əhatə edən davamlı təlim
sessiyaları aparılmışdır.
302 şagirdin psixoloji diaqnostikası prosesi başa
çatdırılmışdır.

Şagirdlərin inkişafına yardım məqsədilə davamlı olaraq
təlim sessiyaları, 2 növbəli “Yay məktəbi”, asudə vaxtın səmərəli
təşkili üçün ekskursiyalar, 5 böyük məktəblərarası turnir və müsabiqə, 100-dən artıq məktəbdaxili intellektual təşəbbüs və sosial
məsuliyyət çərçivəsində çoxsaylı fəaliyyət icra edilmişdir.
Əlavə olaraq layihəyə daxil olan bütün məktəblərdə fövqəladə vəziyyətlərə hazırlıqla bağlı avadanlıqların yoxlanılması,
bütün siniflər üzrə yanğın vəziyyəti ilə bağlı nəzəri təlimlərin aparılması və şərti həyəcan təlimlərinin icrası, təhlükəsizlik tədbirləri
(FHN, sağlam qida, civə təhlükəsizliyi, yol hərəkəti qaydaları,
zərərli vərdişlər, şagirdlər üçün tibbi təlimlər və s.), vətənpərvərlik
mövzusunda 4 müxtəlif irimiqyaslı tədbir təşkil edilmişdir.

2018-ci il ərzində 5 kateqoriya üzrə 150-yə yaxın təşəbbüs
icra edilmişdir:
Təhlükəsizlik tədbirləri

Şagirdlərin istedadlarının üzə çıxarılması

İntellektual inkişafla bağlı təşəbbüslər

Xüsusi günlərə həsr edilmiş birgə
(məktəb-şagird-valideyn) tədbirlər

Komanda idman oyunlarının təşviqi

İllik Hesabat

Məktəbdənkənar Təhsil
Üzrə Tədbirlər Və
Layihələr
Təhsil Nazirliyi sistemində 141
məktəbdənkənar təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Onlardan 74-ü Uşaq-Gənclər
İdman-Şahmat Məktəbi, 67-si isə UşaqGənclər İnkişaf Mərkəzidir. Məktəbdənkənar müəssisələrdə müxtəlif dərnək və
qruplar üzrə 112.171 nəfər uşaq məşğul
olur. Sözügedən müəssisələrdə 5.751 nəfər pedaqoji fəaliyyətlə məşğuldur.

Aprel-may aylarında ümummilli
lider Heydər Əliyevin anadan olmasının
95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Şahmat”
fənni tədris olunan pilot ümumtəhsil
müəssisələrinin 7-10 yaşlı şagirdləri arasında şahmat festivalı keçirilmişdir. 3-9
may tarixlərində Bakı şəhəri 12 nömrəli
tam orta məktəbdə 400-ə yaxın şagirdin
iştirakı ilə keçirilən festivalın final yarışlarının qalibləri kubok, diplom və qiymətli
hədiyyələrlə təltif olunmuşdur.
May ayında Albaniyanın Durres
şəhərində məktəblilərin şahmat üzrə
dünya çempionatı keçirilmişdir. 40 ölkədən 387 şahmatçının mübarizə apardığı
çempionatda “Təhsil” Respublika İdman
Mərkəzinin komandası 6 yaş qrupu üzrə
12 nəfər şahmatçı ilə təmsil olunmuşdur. 4
şahmatçımız bürünc medal qazanmışdır.
Hesabat ilində Təhsil Nazirliyinin
bilavasitə tabeliyində olan idman və şahmat məktəblərinin yetirmələri respublika
üzrə və "Təhsil" Respublika İdman Mərkəzi tərəfindən keçirilən birincilik çempionatlarında 530 qızıl, 427 gümüş, 543 bürünc, beynəlxalq yarışlarda 217 qızıl, 171
gümüş, 198 bürünc medal qazanmışlar.
Ümumilikdə 747 qızıl, 598 gümüş və 741
bürünc medal qazanılmışdır.

Gənclərin idraki fəallığı, yaradıcı
təfəkkürü, bilik və məlumatlılıq səviyyələrinin artırılması və onların asudə vaxt-

larının səmərəli təşkil olunması məqsədilə
www.GameTV.az və Təhsil Nazirliyinin
təşkilati dəstəyi ilə Breyn-Rinq üzrə “Bilik”
və “Nar” kuboku intellektual oyunları keçirilmişdir. Çempionatda Azərbaycanın
müxtəlif regionlarından 30-dan artıq komanda iştirak etmişdir. Qaliblər Təhsil Nazirliyinin kubok, medal və diplomları ilə
təltif edilmişlər. 2018-ci ildə həmçinin
“Əlaçı” intellektual oyununun 6 və 7-ci
mövsümləri keçirilmiş və respublikanın
bütün regionlarından ümumilikdə 6.000dən çox məktəbli iştirak etmişdir.

2018-ci ilin aprel-iyun aylarında
Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı və Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının
dəstəyi ilə məktəblilər arasında kütləvi
idman tədbirləri keçirilmişdir. Yarışların
keçirilməsində məqsəd 5-9 iyun tarixlərində Bakıda keçirilmiş BMX (Bicycle
MotoCross - Velosiped Motosiklet yarışı)
üzrə dünya çempionatına dəstək vermək,
məktəblilər arasında velosiped idman növünü təbliğ etmək, onların idmana marağını artırmaq və məktəbliləri sağlam həyat
tərzinə cəlb etməkdən ibarət olmuşdur.

Aprel ayından başlayaraq Fövqəladə Hallar, Gənclər və İdman nazirlikləri
ilə birgə “Gənc xilasedici və yanğınsöndürən” respublika və “Gənc xilasedici”
beynəlxalq yarışlarının rayon, zona mərhələləri keçirilmiş, 24 iyun - 1 iyul 2018-ci
il tarixlərində Qəbələ rayonunda final mərhələsinə yekun vurulmuşdur. Yarışda
3.000 nəfərdən artıq məktəbli iştirak
etmişdir. Qaliblər fəxri fərman və qiymətli
hədiyyələrlə mükafatlandırılmışdır.

Aprel-may aylarında Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə
həsr olunmuş uşaq və yeniyetmələr

arasında karate idman növü üzrə açıq
çempionat, cüdo idman növü üzrə respublika birinciliyi keçirilmişdir. Yarışlara 400-ə
yaxın idmançı qatılmışdır. 7-23 may
2018-ci il tarixlərində Təhsil Nazirliyi,
Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan
Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi, Azərbaycan Həmkarlar
İttifaqları İdman Təşkilatları İctimai Birliyinin dəstəyi ilə ali təhsil müəssisələrinin
tələbələri arasında cüdo, sərbəst güləş,
Yunan-Roma güləşi, şahmat, stolüstü tennis və badminton idman növləri üzrə respublika çempionatı keçirilmişdir. Yarışlara
19 ali təhsil müəssisəsindən 350 nəfərə
yaxın tələbə qatılmışdır.

3 may tarixində Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Ümummilli lider
Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illik
yubileyi münasibəti ilə ümumtəhsil və orta
ixtisas təhsili müəssisələrinin şagird və tələbələri arasında gənc ifaçıların III respublika müsabiqəsinin yekun konserti keçirilmişdir. Müxtəlif nominasiyalar (fortepiano, tar, kamança, xanəndə, qanun, balaban, vokal, simli və nəfəs alətləri) və yaş
kateqoriyaları üzrə iki mərhələdə keçirilən
müsabiqəyə respublika üzrə 572 nəfər
iştirakçı qatılmış, onlardan 124 nəfər ifaçı
laureat və diplomant adına layiq görülmüşdür.
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rəqs qrupu “Milli rəqs”, “Müasir rəqs” və
“Dünya xalqlarının rəqsləri” nominasiyaları üzrə 67 rəqs nömrəsi nümayiş etdirmişdir.
12 may tarixində Təhsil Nazirliyi,
“ADA” Universiteti, “Mars Academy”
MMC, PAŞA Bank, Enginet və Təhsildə
İnnovativ Texnologiyalar şirkətlərinin dəstəyi ilə məktəblilər arasında “FIRST LEGO
League (FLL) Azərbaycan” mühəndislik
və robototexnika yarışı keçirilmişdir. Yarışın məqsədi ümumtəhsil məktəb şagirdlərinin elm və texnologiyalara olan marağını artırmaq, onları hazırkı qlobal problemlərin elmi-texniki həllinə öz töhfələrini
verməyə həvəsləndirməkdən ibarət olmuşdur. Yarışda 48 məktəbli iştirak etmişdir.

Uşaq və gənclər arasında aktiv və
sağlam həyat tərzinin təbliğ edilməsi,
onların futbola olan marağının artırılması,
asudə vaxtlarının səmərəli təşkil edilməsi
məqsədilə Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının
təşkilatçılığı,
Təhsil Nazirliyinin dəstəyi və "Coca-Cola"
şirkətinin sponsorluğu ilə "Coca-Cola
Məktəbli Kuboku” turniri keçirilmişdir.
Kubokun 2017/2018 mövsümünün yarışlarına respublika üzrə 100.000-ə yaxın
məktəbli qatılmış, yarışların final mərhələsinə 2018-ci ilin may ayında yekun
vurulmuşdur. Qalib komandalar kubok,
diplom və medallarla təltif olunmuşdur.

12 may tarixində “Yaşıl şəbəkə”
ekoloji maarifləndirmə proqramı çərçivəsində Bakı Dövlət Universitetində məktəblilərin III Ekoloji forumu keçirilmişdir.
Forumun keçirilməsində məqsəd məktəblilərin ekoloji biliklərinin artırılması,
“Yaşıl Şəbəkə” devizi altında ekoloji hərəkatın genişləndirilməsindən ibarət olmuşdur. 400-ə qədər gənc ekoloqun iştirak
etdiyi Forumun proqramı çərçivəsində
ekoklub liderlərinin illik hesabatı dinlənilmiş, yeni fəaliyyət planları müzakirə
edilmiş, fləşmob təşkil olunmuşdur.

12 iyun tarixində Azərbaycan
Dövlət Musiqili Teatrında “Ölkəmin rəqs
çələngi” respublika uşaq rəqs festivalmüsabiqəsinin yekun konserti keçirilmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
100 illiyinə həsr olunmuş tədbirdə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən səfirliklərin nümayəndələri, mədəniyyət və incəsənət
xadimləri iştirak etmişdir. Festival-müsabiqənin seçim turunda 23 müəssisədən 30

12-18 may tarixlərində 2018-ci ilin
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili” elan
edilməsi ilə əlaqədar “Muzeylər və Azərbaycan Demokratik Respublikası - 100 il”
devizi altında məktəblilər üçün Bakı şəhəri
üzrə muzey həftəsi,18-28 may 2018-ci il
tarixlərində isə respublikanın bölgələri
üzrə muzey ongünlüyü keçirilmişdir.
Maarifləndirici
proqram
çərçivəsində
8.000-dən artıq dərnək üzvünün Bakı şəhəri və regionların aparıcı muzeylərinə,
tarixi abidələrinə, ev muzeylərinə, dövlət
tarixi memarlıq qoruqlarına ekskursiyaları
təşkil edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyi, Britaniya Şurası, Azərbaycan
Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası və “İnkişaf Naminə İdman” ictimai təşkilatının birgə tərəfdaşlığı ilə
“TOPs-Fiziki tərbiyə üzrə müasir təhsil
texnologiyasının yaradılması“ layihəsi 150
ümumtəhsil müəssisəsində davam etdirilmişdir. 2018-ci ilin yanvar-aprel aylarında
layihəyə qoşulan 78 ümumtəhsil müəssisəsindən 175 ibtidai sinif müəllimi üçün
3 günlük TOPs təlimlər keçirilmiş, onlara
fiziki tərbiyə dərslərinin tədrisinin müasir
üsullarla tədris edilməsi üçün innovativ
vəsait olan metodiki Tədris Kartları təqdim
edilmiş, bu məktəblərdə açıq dərslər və
idman festivallarının keçirilməsi təşkil
edilmişdir. Hazırda layihə çərçivəsində
ümumilikdə təlimlərdən keçmiş fiziki tərbiyə müəllimlərinin sayı 700, ibtidai sinif
müəllimlərinin sayı 300, layihədən yararlanan şagirdlərin sayı 140.000 nəfəri
keçmişdir. 2018/2019-cu tədris ilində sözügedən layihəyə əlavə olaraq 100
ümumtəhsil məktəbi qoşulmuşdur.

İllik Hesabat

İnfrastruktur İslahatları
Strategiyada nəzərdə tutulmuş müasir tələblərə cavab
verən və ömürboyu təhsili təmin edən təhsil infrastrukturunun yaradılması hədəfinə nail olunması istiqamətində ucqar kəndlərdə
az şagird kontingenti olan qəzalı məktəblərin yeni binalarla əvəz
edilməsi çərçivəsində modul tipli məktəb təcrübəsi tətbiq edilmiş
və 2018-ci ildə 43 regionda 8120 şagird yerlik 137 modul tipli
məktəb quraşdırılmış, azkomplektli və qəzalı vəziyyətdə olan
kənd məktəblərinin problemi qismən həll edilmişdir. Son 5 ildə
500-dən çox, 2003-2018-ci illər ərzində isə ölkədə 3200-dən çox
məktəb binası tikilmiş və ya əsaslı təmir edilmiş, nəticədə 1 milyondan çox şagirdin təlim şəraiti əhəmiyyətli şəkildə yaxşılaşdırılmışdır.
2018-ci ildə Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksi
üçün yeni bina inşa edilmiş və istifadəyə verilmişdir. 2018-ci ildə
Təhsil Nazirliyi tərəfindən modul tipli məktəblər də daxil olmaqla
ümumilikdə 147 məktəb tikilib istifadəyə verilmiş, 5 məktəb əsaslı
təmir edilmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə dövlət-özəl partnyorluğu əsasında Bakı şəhərində yerləşən ali məktəblərdə təhsil
alan tələbələr üçün 800 yerlik müasir yataqxana kompleksinin
inşası başa çatdırılmışdır və istifadəyə hazırdır.

Ümumtəhsil məktəblərinin 50 çağırışaqədərki
hazırlığı kabineti tam təchiz olunmuşdur.

Ümumtəhsil müəssisələri 50 dəst fizika, 50 dəst
kimya və 50 dəst biologiya kabineti olmaqla,
ümumilikdə 150 standart tipli laboratoriya kabineti
dəsti ilə təchiz olunmuşdur.

Fizika, kimya və biologiya kabinetləri 20 dəst
rəqəmsal laboratoriya avadanlıqları ilə təchiz
edilmişdir.

Təhsil müəssisələrinə müxtəlif formatlı 850 ədəd
çap avadanlıqları verilmişdir.

39

PEŞƏ TƏHSİLİ

İllik Hesabat

Peşə təhsili müəssisələrinə qəbul “ASAN peşə” layihəsi
2018/2019-cu tədris ili üçün peşə təhsili müəssisələrinə
11.600 nəfər dövlət vəsaiti hesabına, 7.380 nəfər (özəl peşə
təhsili müəssisəsinə ayrılan 400 nəfər daxil olmaqla) ödənişli
əsaslarla olmaqla, cəmi 18.980 nəfər tələbə qəbulu planı təsdiq
edilmişdir.

Əmək bazarının tələblərinə uyğun ixtisaslar üzrə
qəbulun dinamikası
126
2016-2017

15
10

Peşə təhsili müəssisələrinə qəbul

154
2017-2018

11.600

22

11.271
134

7.380
2018-2019

4.114

Dövlət vəsaiti hesabına
Plan yerlərin sayı

24
Təsnifatda olan və əvvəlki
dərs illərində tədris olunan
ixtisasların sayı

Ödənişlı əsaslarla
Faktiki qəbul

2018/2019-cu tədris ili üçün peşə istiqamətləri
üzrə plan yerləri
İqtisadiyyat, xidmət, avtomatika
və idarəetmə

6.105

Kənd təsərrüfatı, balıq və meşə
təsərrüfatı

3.780

Metallurgiya, maşınqayırma və
metal emalı

2.085

İlkin tələbat və ərzaq mallarının
texnologiyası

2.055

Aviasiya, kosmik raket, dəniz
texnikası və nəqliyyat vasitələri

2.035

Energetika, elektrotexnika,
cihazqayırma və optik texnika, radio
texnika, rabitə və informasiya
texnologiyaları

Sənətşünaslıq, mədəniyyət və
incəsənət
Kimyəvi və biokimyəvi texnologiya

Təsnifata əlavə
edilmiş yeni
ixtisasların sayı

Təsnifatda olan və tədrisinə
yeni başlanan ixtisasların
sayı
Diaqram 18

Diaqram 16

Inşaat və arxitektura

10

1.140

2018/2019-cu tədris ilində Bakı, Sumqayıt, Gəncə şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə dövlət peşə təhsili müəssisələrinə
dövlət və ödənişli əsaslarla tələbə qəbulu “ASAN xidmət” mərkəzləri tərəfindən həyata keçirilmişdir. Mingəçevir şəhəri, Bərdə,
Masallı, Sabirabad, Quba və Qəbələ rayonları üzrə peşə təhsili
müəssisələrinə isə yalnız dövlət hesabına qəbul müvafiq “ASAN
xidmət” mərkəzlərində aparılmışdır. Layihənin əhatə dairəsinin
genişlənməsi ilə əlaqədar olaraq Bakıda fəaliyyət göstərən iki
“ASAN Kommunal” mərkəzi, Quba və Mingəçevir “ASAN xidmət”
mərkəzləri də vətəndaşlara xidmət göstərmişdir.
“ASAN peşə” layihəsi çərçivəsində 2017/2018-ci tədris
ilində müraciət edənlərin sayı 14.611 nəfər idisə, 2018/2019-cu
tədris ilində müraciət edənlərin sayı 10,5% artaraq 16.151 nəfər
olmuşdur.
Layihənin 1-ci ili ilə müqayisədə 2018/2019-cu tədris ilində peşə təhsili müəssisələrinə qəbul olan tələbələrdən orta attestat balı “4”-dən yuxarı olanların sayı ötən ilə nisbətən 17% artmışdır.

Mingəçevir “ASAN Peşə” Təhsil Mərkəzi
yaradılmışdır.

900
600
280

Plan yerlərin sayı
Diaqram 17

Ümumilikdə 168 ixtisası əhatə edən qəbul planında beynəlxalq layihələr çərçivəsində peşə standartlarına uyğun nəticəyönümlü modul strukturlu kurikulumlar əsasında “Peşə təhsili
üzrə ixtisasların Təsnifatı”nda olan və hazırlanmasına yeni başlanan 24 ixtisasdan əlavə, müxtəlif sahəvi dövlət proqramlarının
icrası istiqamətində Təsnifata əlavə edilən 10 ixtisas üzrə kadr
hazırlığına başlanmışdır.

Yeni müasir peşə təhsil mərkəzlərinin yaradılması tədbirləri çərçivəsində 27 fevral 2018-ci il tarixində Mingəçevir şəhərində “ASAN Peşə” Təhsil Mərkəzi istifadəyə verilmişdir.
2018/2019-cu tədris ilindən etibarən Mərkəzdə 5 istiqamət “Elektrik”, “Mexanik”, “Santexnik”, “Tikişçi” və “Kompüter operatoru” ixtisasları üzrə tədrisə start verilmişdir.
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Diaqnostik qiymətləndirilmə başa
çatdırılmışdır.
Hesabat ilində bütün peşə təhsili müəssisələri üzrə
1.300-ə yaxın mühəndis-pedaqoji heyətin diaqnostik qiymətləndirilməsi həyata keçirilmişdir. 2018-ci il yanvarın 1-dən dövlət peşə
təhsili müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik
qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin həftəlik dərs yükü norması 1,5 dəfə, aylıq vəzifə maaşları 2 dəfə artırılmışdır.

Peşə təlimlərinin təşkili və təhsil
proqramlarının (kurikulumların)
hazırlanması

23 ixtisas üzrə səriştə əsaslı təhsil proqramı
(kurikulum) hazırlanmışdır.

100 modul/dərslik vəsaiti hazırlanmışdır.

Səriştə əsaslı təhsil proqramları (kurikulum) və
modul/dərslik vəsaitlərinin hazırlanması və onların
tətbiqi ilə əlaqədar keçirilən təlimlərdə 487 müəllim
iştirak etmişdir.

Layihələr çərçivəsində 3 ixtisas (Dağ-mədən işləri üzrə
mütəxəssis; Mənzil təsərrüfatı xidməti üzrə mütəxəssis; Məişət
soyuducu və istilik sistemlərinə xidmət üzrə mütəxəssis) üzrə kurikulum hazırlanmış və 3 ixtisas (Kənd təsərrüfatı məhsullarının
istehsalı üzrə fermer; Üzümçülük və şərab ustası; Bitkiçilik mütəxəssisi) üzrə kurikulum yenilənmişdir. Hazırlanan kurikulumlara
uyğun olaraq, 30 yeni modul/dərslik vəsaiti yazılmışdır.
Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə Almaniya Beynəlxalq
Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GIZ) tərəfindən icra olunan “Qəbələ,
İsmayıllı və Qax rayonlarının kənd təsərrüfatı və turizm sahələrində dual peşə təhsil və təlim pilotlarının yaradılması” və “Cənubi
Qafqazda Özəl Sektor və Peşə Təhsilinin inkişafı” layihəsi çərçivəsində modul/dərslik vəsaitlərinin hazırlanmasına dair keçirilmiş
təlimdə müxtəlif peşə təhsili müəssisələrinin müəllim və istehsalat təlim ustaları iştirak etmişdir. Sözügedən layihə çərçivəsində turizm sahəsi üzrə 3 ixtisas üzrə yeni kurikulum (Turizm
sahəsində iaşə üzrə mütəxəssis; Turizm təşkilatçısı; Mehmanxana inzibatçısı) və 16 modul/dərslik vəsaiti hazırlanmışdır.
Britaniya Şurası tərəfindən “Meyvə ustası” və “Tərəvəz
ustası” ixtisasları üzrə 10 modul/dərslik vəsaiti (“Bağçılıqda istehsalın təşkili”, “Bitkilər və onlardan istifadə”, “Bitkilərin əkini və
qulluq tədbirləri”, “Tumlu meyvə bitkiləri”, “Çəyirdəkli meyvə
bitkiləri”, “Giləmeyvə bitkiləri”, “Qərzəkli meyvə bitkiləri”, “İstixana
şəraitində meyvəli tərəvəz bitkilərinin becərilməsi”, “Yarpaqlı və
meyvəköklü tərəvəzlər (tarla şəraitində)”, “Ədviyyat, bitki çayları
və dərman bitkiləri”) qrif alınaraq nəşr etdirilmişdir.
Britaniya Şurası tərəfindən BP və tərəfdaşlarının maliyyə
dəstəyi ilə yeni 7 modul hazırlanmışdır.
Eyni zamanda 2018-ci il ərzində Sənaye və İnnovasiyalar
üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin bazasında Koreya təhsil
standartları əsasında yaradılacaq yeni Peşə Təhsil Mərkəzində
tədris olunacaq 8 ixtisas üzrə kurikulum hazırlanmışdır.

Peşə Təhsilində Dövlət-Özəl Sektor
əməkdaşlığı
Peşə təhsili müəssisələrində yeni
kurikulumlar tətbiq edilmişdir.
“Azərbaycanda peşə təhsili və təliminin inkişafına Avropa
İttifaqının dəstəyi” texniki yardım layihəsi çərçivəsində səriştə
əsaslı 6 ixtisas üzrə kurikulumun (Elektrik xətlərinin quraşdırılması və təmiri üzrə mütəxəssis; Tikiş avadanlıqlarının operatoru,
Tikişçi; Dərzi; Avtomobil rəngsazı; Avtomobil üzrə elektrik; Avtomobil təmiri çilingəri), 44 modul/dərslik vəsaitlərinin hazırlanması
və tətbiqi ilə bağlı 2018-ci il ərzində peşə təhsili müəssisələrinin
müəllim və istehsalat təlim ustaları üçün təlimlər keçirilmişdir.
Avropa İttifaqının “Azərbaycanda Peşə Təhsili və Təlimi
Mərkəzlərinin müasirləşdirilməsi” qrant layihəsi çərçivəsində maliyyələşdirilən və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı
tərəfindən icra olunan “Lənkəran İqtisadi Rayonunda Model Peşə
Təhsili Mərkəzinin yaradılmasına dəstək” və “Gəncədə Sənaye
üzrə Regional Peşə Kompetensiya Mərkəzinin yaradılmasına
dəstək” layihələri çərçivəsində Bakı, Gəncə və Cəlilabad şəhərlərində səriştə əsaslı, nəticəyönümlü kurikulumların hazırlanması metodikasına, eləcə də modul/dərslik vəsaitlərinin hazırlanmasına dair təlimlər keçirilmişdir.

Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi
və “NORM” MMC arasında bağlanılmış Anlaşma Memorandumuna uyğun olaraq, Tikinti və Quraşdırma İşləri və Dəniz Nəqliyyatı,
Gəmiqayırma və Liman İşləri üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil mərkəzlərinin 28 nəfər təhsilalanı “NORM” MMC-də istehsalat təcrübəsi keçmişdir.
Oktyabr ayında Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Təşkilatının dəstəyi ilə Qəbələ, Qax və İsmayıllı rayonlarında həyata
keçirilən “dual” (ikili) təhsilin tətbiqi ilə əlaqədar bir sıra yerli
işəgötürənlərlə əməkdaşlıq memorandumları imzalanmışdır.
Ümumilikdə işəgötürənlərlə pilot layihələr üzrə əməkdaşlıq nəticəsində turizm-xidmət sektoru üzrə məzunların 62,3%-i,
informasiya texnologiyaları sektoru üzrə 73%-i, xidmət sahəsi
üzrə 68,4%-i işlə təmin edilmişdir.

İllik Hesabat

Peşəyönümü işinin, sərgi-satış
yarmarkalarının və peşə olimpiadasının
təşkili
Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı Səfirliyinin maliyyə
dəstəyi, Azərbaycanın Böyük Britaniya təhsilli məzunları və
“AZGREEN-Engineering and Environmental Services” şirkətinin
birgə təşkilatçılığı ilə oktyabrın 13-də gənclər arasında keçirilmiş
“Plastik tullantılardan kreativ incəsənət nümunələrinin hazırlanması” müsabiqəsində Texnika və Texnologiyalar üzrə Bakı Dövlət
Peşə Təhsil Mərkəzinin tələbələri I və III yerləri tutmuşdur.
Dünya Kulinariya Təşkilatının 90 illiyi münasibətilə Təhsil
Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi və Azərbaycan Milli Kulinariya Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı, “Azərbaycanda peşə təhsili və təliminin inkişafına Avropa İttifaqının
dəstəyi” texniki yardım layihəsinin dəstəyi ilə “Peşə təhsili müəssisələri tələbələrinin kulinariya üzrə II Respublika çempionatı”
keçirilmişdir.

Peşə Təhsili Sahəsində Beynəlxalq
Əməkdaşlıq
Koreya təhsil standartları əsasında Peşə Təhsil Mərkəzinin tikintisinə başlanılmışdır.
26 yanvar 2018-ci il tarixində Sənaye və İnnovasiyalar
üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin bazasında 8 ixtisas“Mexanika”, “Elektronika”, “Elektrik mühəndisliyi”, ”Sənayedə quraşdırma işləri”, “Tikinti”, “İnformasiya texnologiyaları”, “Avtomobil” və “Avtomatlaşdırma” istiqamətləri üzrə Koreya təhsil standartları əsasında yaradılan Peşə Təhsil Mərkəzinin təməlqoyma
mərasimi keçirilmişdir. Koreya İqtisadi İnkişaf və Əməkdaşlıq
Fondunun maliyyə dəstəyi ilə Sənaye və İnnovasiyalar üzrə Bakı
Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzinin bazasında yaradılan yeni Peşə
Tədris Mərkəzində tədris olunacaq ixtisaslar üzrə mütəxəssislərin
işə qəbulu aparılmış və seçilən 24 namizədin Koreya Respublikasında təlimlərdə iştirakı təmin edilmişdir.

“Azərbaycanda Peşə Təhsili və Təliminin (PTT) inkişafına
Avropa İttifaqının dəstəyi” Texniki Yardım layihəsinin və Avropa
İttifaqının 4 qrant layihəsinin icrası davam edir.

Avropa İttifaqının 4 qrant layihəsi

"Lənkəran İqtisadi Rayonunda Model Peşə Təhsili
Mərkəzinin yaradılmasına dəstək” layihəsi

"Gəncədə Sənaye üzrə Regional Peşə Kompetensiya
Mərkəzinin yaradılmasına dəstək” layihəsi

"Bərdə Peşə Liseyinin Modernləşdirilməsi” layihəsi

“Qəbələ, İsmayıllı və Qax rayonlarının kənd təsərrüfatı
və turizm sahələrində dual peşə təhsil və təlim
pilotlarının yaradılması” layihəsi

Beynəlxalq Reytinqlərdə Azərbaycanın
Mövqeyi
Dünya İqtisadi Forumunun “Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı-2018” hesabatında “Peşə təhsilinin keyfiyyəti” alt-indikatoru
ilk dəfə olaraq 2018-ci ildən əlavə edilmiş və bu alt-indikator üzrə
ölkəmiz 140 ölkə arasında 49-cu yeri tutmuşdur.
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Azərbaycan-Fransız Universiteti
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin
(ADNSU) nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Fransız Universitetində (UFAZ) tədris ADNSU ilə Strasburq Universiteti arasında imzalanmış müqavilə əsasında təşkil edilir. UFAZ-da bütün
ixtisaslar üzrə tədris bir il hazırlıq və 3 il əsas tədris olmaqla 4 il
ərzində aparılır. Təhsil ingilis dilindədir. Eyni zamanda hazırlıq
ilindən başlayaraq tələbələr fransız dilini də öyrənirlər. Tədris
fransız proqramı əsasında aparılır. Müəllim heyəti əsasən Fransadan dəvət edilmiş professorlar və yerli azərbaycanlı müəllimlərdən ibarətdir.

2018/2019-cu tədris ili üçün I qrup üzrə Dövlət İmtahan
Mərkəzində (DİM) imtahan vermiş 500 və daha çox bal toplamış
abituriyentlər 4 ixtisas-Kompüter elmləri, Neft-qaz mühəndisliyi,
Kimya mühəndisliyi və Geofizika mühəndisliyi üzrə seçim etmişlər. Ümumi olaraq 522 abituriyent (397 nəfər Azərbaycan bölməsi
və 125 nəfər rus bölməsi (8-i SAT namizəd olmaqla) seçim imtahanında iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçərək sənədlərini təsdiqləmiş və aparılmış qəbul imtahanının nəticəsinə əsasən 141
nəfər universitetə qəbul olmuşdur.

Orta bal göstəricisi

Hazırda UFAZ-da 34 nəfərlik müəllim heyəti var. Bunlardan
5-i saat hesabı, 24-ü daimi UFAZ müəllimi, 5-i isə Strasburq
universitetinin müəllimləridir.

585

607

621

2016/2017

2017/2018

2018/2019

İyun ayında UFAZ-ın 11 müəllim və inzibati işçisi Strasburq
Universiteti tərəfindən təşkil edilən ixtisasartırma təlimlərində
iştirak etmişdir.

İyun-iyul aylarında 40 ən yaxşı təhsil nəticəsi göstərmiş
tələbə Strasburqda Yay məktəbində iştirak etmişdir.
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Qəbulda gender nisbəti
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2017/2018
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Oğlan
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QRUPL ARI
SABAH qruplarının yaradılması və fəaliyyətində əsas
məqsəd ali təhsildə tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, ali təhsil
sahəsində davamlı, uzunmüddətli, hərtərəfli və əhatəli keyfiyyət
dəyişikliklərinin həyata keçirilməsi üçün mühitin formalaşdırılması, savadlı, bacarıqlı və hazırlıqlı tələbələrin yetişdirilməsi,
əmək bazarının artan tələblərinə müvafiq olaraq kadr hazırlığının
təmin edilməsidir.

39 ixtisas

İllər üzrə SABAH qruplarına qəbul olan tələbə sayı
857
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851

781

724

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

6 ixtisas
qrupu
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İllər üzrə SABAH qruplarında ixtisas sayı

12 ali təhsil
müəssisəsi

2.337 tələbə

650-dən
artıq
professormüəllim
heyəti
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39

2015/2016
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33

2016/2017

2017/2018

28

2018/2019
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2018-ci ildə SABAH qruplarının 844 tələbəsi məzun
olmuşdur. Məzunların təhsildən sonrakı fəaliyyətinin izlənməsi
məqsədi ilə aparılmış təhlilin nəticələrinə əsasən, məzunlardan
37%-i Azərbaycanda, 17%-i isə xaricdə ali təhsil müəssisələrinin
magistratura pilləsinə qəbul olmuşdur.
Müəllimlərin işə qəbulu üzrə (Bakı Dövlət Universiteti,
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan Dillər
Universiteti, Bakı Slavyan Universiteti) imtahanda iştirak etmiş
SABAH məzunlarından 74%-i imtahandan minimal keçid balını
toplamışdır. İmtahanın yekun mərhələsini uğurla başa vurmuş və
müəllimlik fəaliyyətinə başlamış tələbələrin 82%-i hal-hazırda
bölgə məktəblərində pedaqoji fəaliyyətlərini davam etdirir.

İllik Hesabat

“Sabahın alimləri” Respublika müsabiqəsi
14-16 fevral tarixlərində Bakı şəhərində “Sabahın alimləri” VII Respublika Müsabiqəsi keçirilmişdir. Müsabiqə Intel ISEF
- Beynəlxalq Elm və Mühəndislik Sərgisi çərçivəsində təşkil olunmuşdur. Müsabiqədə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yerləşən ümumtəhsil məktəblərinin IX-XI sinif şagirdləri iştirak etmişlər.
Elektron qeydiyyatdan keçirilmiş 337 layihədən müsabiqədə 150 layihə ilə 259 şagird iştirak etmişdir. Bu layihələrdən
41-i fərdi, 109-u isə kollektiv işlənilmiş layihələr olmuşdur.
Müsabiqədə iştirak edənlərin 40 faizini region məktəbliləri təşkil
etmişdir.
Layihələrin qiymətləndirilməsi 8 kateqoriya (riyaziyyat, fizika və astronomiya, kimya, biologiya, tibb və sağlamlıq, ekologiya və ətraf mühitin idarə olunması, mühəndislik, kompüter elmləri) üzrə həyata keçirilmişdir. Münsiflər heyətinin qərarına görə
müxtəlif kateqoriyalar üzrə I, II və III yerlərə 46 layihə üzrə 79 şagird layiq görülmüşdür.

I yer

II yer

III yer

7 lahiyə
12 şagird

15 lahiyə
28 şagird

24 lahiyə
39 şagird

13-18 may tarixlərində Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Pittsburq şəhərində nüfuzlu Intel Fondunun təşkil etdiyi Beynəlxalq Elm və Mühəndislik Sərgisində ölkəmizi “Sabahın alimləri”
müsabiqəsinin qalibləri Əliağa Abdullayev, Adnan Bünyatov,
Cavid Hüseynzadə, Ceyla Hüseynzadə, Fidan İbrahimova və
Məhəmməd Hacıyev təmsil etmişdir.
Cavid Hüseynzadə və Ceyla Hüseynzadənin yerinə yetirdiyi “TreLop” layihəsi proqramlaşdırma sahəsində mükəmməl layihə kimi Oracle Akademiyasının 5000 ABŞ dolları məbləğində
mükafatına, Əliağa Abdullayev və Adnan Bünyatovun yerinə yetirdiyi “Neftin fiziki-kimyəvi xassələrinin dəyişdirilməsində elektromaqnit sahəsinin rolu” mövzusunda elmi layihəsi isə “BMT-nin
dayanıqlı inkişaf hədəfi” nominasiyasında YUNESKO-nun nəzdində Ukrayna Milli Mərkəzi-Kiçik Elmi Akademiyası tərəfindən
1.000 ABŞ dolları məbləğində mükafata layiq görülmüşdür.

İl ərzində tələbələr tərəfindən təhsil krediti üzrə Fonda 77
elektron müraciət daxil olmuşdur. Universitetlər tərəfindən təqdim
olunmuş yerlərin sayına əsasən seçim meyarlarına uyğun gələn
tələbələrlə 45 təhsil krediti müqaviləsi imzalanmışdır. Fond indiyə
qədər 215 tələbəyə təhsil krediti təqdim etmişdir.
Hazırda kreditlər 2 növdə-illik faiz dərəcəsi 0% olmaqla
standart və güzəştli paket olaraq tələbələrə təklif olunur. Güzəştli
paket üçün kreditin qaytarılma müddəti 120 ay, standart paket
üçün 60 aydır. Standart paket üzrə güzəşt müddəti 12 ay, güzəştli
paket üzrə güzəşt müddəti 24 ay olaraq müəyyənləşdirilmişdir.
Fond tələbədən təhsil müddəti və güzəşt müddəti ərzində kredit
öhdəliyinin geri ödənilməsini tələb etməyəcək. Tələbələr borcunu
təhsil və güzəşt müddəti bitdikdən sonra geri ödəməyə başlayacaqlar.
Təsisçilər

Azərbaycan Dillər Universiteti
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
Azərbaycan Texniki Universiteti
Bakı Dövlət Universiteti
Bakı Slavyan Universiteti
Gəncə Dövlət Universiteti
Sumqayıt Dövlət Universiteti

Tərəfdaşlar

Lənkəran Dövlət Universiteti
Xəzər Universiteti
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və
İncəsənət Universiteti
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

Gələcəyin Müəllimi Təqaüdü

“Maarifçi” Tələbə Kredit Fondu
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təşəbbüsü
ilə Azərbaycan Respublikasının dövlət ali təhsil müəssisələri tərəfindən təsis edilmiş “Maarifçi" Tələbə Kredit Fondu hazırda 14 ali
təhsil müəssisəsi ilə əməkdaşlıq edir.

“Gələcəyin müəllimi təqaüdü” peşəkar bilik və kompetensiyalara malik pedaqoji kadrların hazırlanmasına, müəllim peşəsinin nüfuzunun yüksəldilməsinə xidmət edir. Təqaüd Azərbaycanda pedaqoji kadr hazırlığı aparılan ali təhsil müəssisələrinə qəbul
imtahanlarında 500 və daha yüksək bal toplayan ilk 300 tələbəyə
şamil olunur. İxtisas seçimində birinci və ya ikinci yerdə müəllimlik
ixtisasını qeyd edən tələbələr arasından ixtisasları üzrə mütənasiblik gözlənilməklə 300 nəfər seçilir.
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2018/2019-cu tədris ilində qəbul imtahanlarında 500 və
daha yüksək bal toplamış 845 nəfər tələbə ixtisas seçimində birinci yerdə 17 müxtəlif müəllimlik ixtisasını qeyd etmiş və 9 ali təhsil
müəssisəsinə (1 özəl universitet) qəbul olmuşdur. Həmin 17 müəllimlik ixtisası üzrə mütənasiblik gözlənilməklə seçilmiş 300 nəfər
tələbəyə "Gələcəyin müəllimi təqaüdü" verilmişdir.

"Gələcəyin müəllimi təqaüdü"nə layiq görülən
tələbələrin sayı

26 nəfər

Bakı Ali Neft Məktəbi

24 nəfər

Azərbaycan Tibb Universiteti

18 nəfər

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

12 nəfər

Bakı Dövlət Universiteti

11 nəfər

"ADA" Universiteti

134 nəfər

Bakı Dövlət Universiteti

8 nəfər

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

53 nəfər

Azərbaycan Dillər Universiteti

1 nəfər

Azərbaycan Fransız Universiteti

46 nəfər

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

1 nəfər

Xüsusi təyinatlı ali təhsil müəssisəsi

21 nəfər

Bakı Mühəndislik Universiteti

1 nəfər

Naxçıvan Dövlət Universiteti

20 nəfər

Gəncə Dövlət Universiteti

15 nəfər

Naxçıvan Dövlət Universiteti

5 nəfər

Lənkəran Dövlət Universiteti

2 nəfər

Mingəçevir Dövlət Universiteti

4 nəfər

Xəzər Universiteti

"Azərbaycanda təhsilə dəstək Qrant
Proqramı"
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Avropa Komissiyası arasında imzalanan "Azərbaycanda təhsilə dəstək Qrant
Proqramı" üzrə 2018-ci il ərzində 9 layihənin icrasına başlanılmışdır. Sözügedən layihələrdən 1-i Tvinninq aləti, 3-ü texniki
yardım, 5 layihə isə qrant layihəsi olmuşdur.

Hesabat ilində keçirilən qəbul imtahanlarında iştirak edərək 500 və daha artıq bal toplayan məzunlar arasında 2.090 nəfər
müəllimlik ixtisasını seçmişdir. Bu göstərici 2014/2015-ci tədris
ilinə nisbətən 2,3 dəfə, ötən ilə nibətən isə 1,5 dəfə daha yüksəkdir. Bu rəqəm indiyədək pedaqoji ali təhsil müəssisələrinin tarixində maksimal nəticədir.

2014-2018-ci illərdə müəllimlik ixtisaslarına 500-dən
yuxarı bal toplayanların sayı
2.090
1.266

1.244

1.361

2015/2016

2016/2017

2017/2018

922

2014/2015

2018/2019
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Prezident Təqaüdünə Layiq Görülmüş
Tələbələr
2018/2019-cu tədris ilində respublikamızın 9 ali məktəbinə yüksək balla qəbul olmuş 102 nəfər tələbə Prezident təqaüdünə layiq görülmüşdür. Onlardan 57 nəfərini oğlanlar, 45
nəfərini isə qızlar təşkil edir. Təqaüdə layiq görülənlərdən 29 nəfəri 700 bal toplamışdır. Ən aşağı bal 684 (1 nəfər) olmuşdur.
Hazırda ali təhsil müəssisələrində 400-ə yaxın Prezident təqaüdçüsü təhsil alır.

3 texniki yardım layihəsi

Azərbaycanın ali təhsil sistemində tədqiqat, ixtira
və innovasiyaların gücləndirilməsi
Azərbaycanda Milli Kvalifikasiya Çərçivəsinin
həyata keçirilməsinə dəstək
Təhsil Nazirliyinin institusional potensialının
gücləndirilməsi

İllik Hesabat

1 Tvinninq aləti

Azərbaycanda ali təhsil sisteminin gücləndirilməsinə
dəstək

5 qrant layihə

İnklüziv təhsilin ənənəvi incəsənət vasitəsilə təşviqi
Azərbaycandakı əlilliyi olan uşaqlar üçün keyfiyyətli
inklüziv təhsilin genişləndirilməsi
İcma əsaslı qruplar vasitəsilə məktəbəqədər və
ibtidai təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması
Müəllimlərin inklüziv təhsilə hazırlığı
Gənclər üçün sahibkarlıq
“Azərbaycanda ali təhsil sisteminin gücləndirilməsinə
dəstək” layihəsi
Fransanın Ali Təhsil, Tədqiqat və İnnovasiya Nazirliyi tərəfindən və Aİ-nin dəstəyi ilə həyata keçirilən bu layihə Avropa Ali
Təhsil Məkanının (AATM) prinsipləri, mexanizmləri, alətləri və
siyasətlərinin davamlı olaraq Azərbaycanda tətbiq edilməsi məqsədini daşıyır. Həmçinin tələbəyönümlü təhsil sisteminə və nəticələrə əsaslanan yanaşmaya keçidin təmin edilməsinə xidmət
edir. Layihə Milli Təhsil Standartlarının yenidən müəyyənləşdirilməsi, pilot təhsil proqramlarının (kurikulumlarının) daha tələbəyönümlü olması və keyfiyyət sisteminin təkmilləşdirilməsi kimi
məsələlərin həllinə yönəlmişdir.

“Təhsil Nazirliyinin institusional potensialının
gücləndirilməsi” layihəsi
Bu layihənin məqsədi təhsil sektorunda islahatlar prosesinin effektiv idarə edilməsi, monitorinqi və dəstəklənməsi üçün
Təhsil Nazirliyinin institusional potensialının gücləndirilməsindən
ibarətdir.

“Gənclər üçün sahibkarlıq” layihəsi
"Gənclər üçün sahibkarlıq" layihəsi Azərbaycanda sahibkarlıq ekosisteminin qurulması üçün müxtəlif maraqlı tərəflər
arasında dialoqun təşviq edilməsi və həmçinin sahibkarlıq təhsili
üzrə beynəlxalq təcrübənin Qəbələ, Masallı, Gəncə, Xaçmaz,
Mingəçevir, Zaqatala və Qax şəhərlərində tətbiq edilməsi məqsədlərinə xidmət edir.

“Azərbaycanda Milli Kvalifikasiya Çərçivəsinin həyata
keçirilməsinə dəstək” layihəsi
Layihə Milli Kvalifikasiya Çərçivəsinin səmərəli həyata
keçirilməsi, təhsil standartlarının yaradılması, qiymətləndirilməsi,
onun keyfiyyət təminatı və sertifikasiya proseslərinin təkmilləşdirilməsi, ömür boyu öyrənmə prinsipi və alternativ inkişaf metodlarının yaradılması kimi bir sıra digər nəticələrə nail olunmasına
xidmət edir.

“Azərbaycanın ali təhsil sistemində tədqiqat, ixtira və
innovasiyaların gücləndirilməsi” layihəsi
Bu layihə rəqabətədavamlı tədqiqat fondlarına çıxışın
artırılması, araşdırma, ixtira və innovasiya fəaliyyətlərinin gücləndirilməsi və həmçinin doktorantura pilləsi üzrə müasir tələblərə
cavab verən təhsil sisteminin əsaslarının qoyulması məqsədlərini
özündə ehtiva edir.

“Azərbaycandakı əlilliyi olan uşaqlar üçün keyfiyyətli
inklüziv təhsilin genişləndirilməsi” layihəsi
Layihənin əsas məqsədi uşaqların inkişaf səviyyəsi və
sağlamlıq imkanları dərəcəsinə uyğun olaraq təhsilə çıxış imkanlarının artırılmasıdır. Layihə çərçivəsində 7 şəhər və rayonda (Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Quba, Şəki, Ağcabədi və Qazax) müəllimlər, tələbələr və valideynlərin yerli dəstək və resurslardan yararlanması təmin ediləcəkdir. Layihə Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə YUNİSEF tərəfindən icra olunur.

“İcma əsaslı qruplar vasitəsilə məktəbəqədər və ibtidai
təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması” layihəsi
Təhsil İnstitutu tərəfindən icra olunan layihə 30 ay müddətində davam edəcək və 3-5 yaşlı uşaqların icma əsaslı məktəbəqədər təhsilə cəlb edilməsinə yardım göstərəcəkdir.

“Müəllimlərin inklüziv təhsilə hazırlığı” layihəsi
Regional İnkişafa Dəstək İctimai Birliyi tərəfindən icra
olunan bu layihənin məqsədi inklüziv təhsil sahəsində tədris-metodik vasitələr və proqramların hazırlanması, o cümlədən
inklüziv təhsil sahəsində çalışan müəllimlərin bilik və bacarıqlarının artırılmasından ibarətdir.

“İnklüziv təhsilin ənənəvi incəsənət vasitəsilə təşviqi”
layihəsi
BMT-nin İnkişaf Proqramı tərəfindən icra edilən bu layihə
əlilliyi olan uşaqların inkişaf ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmış inklüziv peşə proqramlarına çıxışın artırılmasını hədəfləyir. 2 il davam edəcək layihə xüsusi məktəblərin və “İçərişəhər” Dövlət
Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi nəzdində fəaliyyət göstərən ənənəvi incəsənət mərkəzi ilə əməkdaşlıq modelinin hazırlanmasına
xidmət göstərəcəkdir. Layihə əlilliyi olan insanların ehtiyaclarına
uyğun olaraq tədris planının hazırlanması, uşaqlar və əlilliyi olan
gənclərin ənənəvi sənətlərə uyğun olaraq peşə təhsilinə cəlb
olunmasını nəzərdə tutur.
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Beynəlxalq Əməkdaşlıq
2018-ci İl Ərzində Təhsil Sahəsində İmzalanmış
Beynəlxalq Hüquqi Sənədlər
18 iyul 2018-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə İtaliya Respublikasının Təhsil, Universitetlər və
Tədqiqat Nazirliyi arasında ali təhsil sahəsində əməkdaşlığa dair
Birgə Bəyannamə imzalanmışdır;
10 avqust 2018-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə Tacikistan Respublikasının Təhsil və Elm
Nazirliyi arasında illik təhsil kvotalarının qarşılıqlı ayrılması haqqında Protokol imzalanmışdır;
29 oktyabr 2018-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası
Təhsil Nazirliyi ilə İsveçrə Konfederasiyasının təhsil, araşdırma
və innovasiyalar üzrə Dövlət Katibliyi arasında təhsil sahəsində
əməkdaşlığa dair Birgə Bəyannamə imzalanmışdır.

Əldə olunan uğurlu nəticələr nəzərə alınmaqla 2018-ci ilin
dekabrında Təhsil Nazirliyi ilə “Clarivate Analytics” şirkəti arasında 2019-2021-ci illəri əhatə edən yeni əməkdaşlıq müqaviləsi
imzalanmışdır. Müqavilə mövcud əməkdaşlığın əhatə dairəsinin
genişləndirilməsini, “Web of Science®” platformasının rusdilli elmi nəşrlər bazasına və ölkə üzrə elmi fəaliyyətin əhatəli təhlilinə
imkan verən InCites platformasına çıxışının təmin olunmasını nəzərdə tutur.
2014-2018-ci illər ərzində Azərbaycan alimlərinin “Web of
Science®” bazasına daxil olan məqalələrinin ölkə üzrə ümumi sayı 96% , ali təhsil müəssisələri üzrə müvafiq göstərici isə 2,6 dəfə
artmışdır.

"Web of Science" bazasına daxil olan nəşrlərin sayına
görə Cənubi Qafqaz ölkələrinin müqayisəsi

“Clarivate Analytics” şirkəti ilə əməkdaşlığın
yeni mərhələsi
Təhsil Nazirliyi ilə dünyanın ən böyük elektron elmi-analitik informasiya bazası olan “Clarivate Analytics” (əvvəlki adı ilə
"Thomson Reuters") şirkəti arasında əməkdaşlıq çərçivəsində
tarixi uğur əldə olunmuşdur. Belə ki, qeyd olunan şirkətin “Web of
Science®” elmi platformasına 2018-ci ildə daxil olan məqalələrin
sayına görə Azərbaycan ilk dəfə olaraq Cənubi Qafqaz ölkələri
arasında birinci yerə yüksəlmişdir. 2018-ci ildə “Web of
Science®” elmi bazasında Azərbaycan üzrə 1.453 elmi tədqiqat
işi qeydə alınmışdır.

2014

2015

2016

2017

2018

Azərbaycan

740

834

1.036

1.179

1.453

Ermənistan

1.081

1.172

1.272

1.274

1.210

Gürcüstan

895

1.010

1.136

1.103

1.171
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2018/2019-cu Tədris İlində Azərbaycanda Təhsil
Alan Əcnəbi Tələbələr
2018/2019-cu tədris ilində Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrində 86 ölkədən 6.004 əcnəbi tələbə təhsil alır. Hesabat
ilində əcnəbi tələbə qəbul olunan yeni ölkələr bunlardır: Avstriya,
Baham Adaları, Bolqarıstan, Çexiya, Çili, Ekvador, Eritreya, İsveçrə, Keniya, Kolumbiya, Lesoto Krallığı, Liberiya, Litva, Liviya,
Malayziya, Mavriki, Mavritaniya, Mərakeş, San-Tome və Prinsipi
DR, Tayland.

İxtisas istiqamətləri üzrə əcnəbi tələbələr
8%

9%
10%

10%

21%

1%

Ölkələr üzrə əcnəbi tələbələr

5%
36%

2.175

Türkiyə
809

İran

635

Rusiya

591

Gürcüstan

420

İraq

Türkmənistan

178

Banqladeş

153

Çin Xalq Respublikası

104

Nigeriya

91

Qazaxıstan

62

Hindistan
Özbəkistan

35

Şri Lanka

35

Təbiət elmləri

İnformasiya texnologiyaları

Digər

Dövlət və özəl universitetlər üzrə əcnəbi tələbələr

8%

92%

Dövlət ali təhsil müəssisələri

Özəl ali təhsil müəssisələri
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32

Əfqanıstan

28

ABŞ

26

Nepal

21

Yəmən

17

Koreya Respublikası

17

Digər ölkələr

İqtisadiyyat və idarəetmə

45

Ukrayna

İsrail

Mühəndislik

58

37

Sudan

Mədəniyyət və incəsənət
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60

İordaniya

Fələstin

Sosial və humanitar elmlər

196

Pakistan

Suriya

Tibb

Təhsil səviyyələri üzrə əcnəbi tələbələr
735

Hazırlıq

4.813

Bakalavriat
Magistratura

14
14

270

Doktorantura/ dissertantura

97

Rezidentura

37
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Hökumətlərarası Təqaüd Proqramları
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının
xaricdə Hökumətlərarası Təqaüd
Proqramları (HTP) çərçivəsində təhsili

həndislik, kompüter elmləri, nanotexnologiyalar, iqtisadiyyat, turizm və digər ixtisaslar üzrə bakalavriat, magistratura və doktorantura səviyyələrində təhsil almaq üçün seçilmişlər.
Bakalavriat
22 nəfər

Magistratura
140 nəfər

Doktorantura
12 nəfər

Çin Xalq Respublikası
Tələbələrimizin ÇXR ali məktəblərində təhsil alması
“Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə Çin Xalq Respublikasının Təhsil Nazirliyi arasında 2016-2019-cu illər üçün
təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” çərçivəsində həyata keçirilir.
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə Çin Xalq
Respublikasının Təhsil Nazirliyi arasında uğurlu əməkdaşlığın
nəticəsi olaraq hesabat ilində 23 Azərbaycan vətəndaşı Çin Xalq
Respublikasının nüfuzlu universitetlərində təhsil almaq imkanı
qazanmışdır. Çin Xalq Respublikası tərəfindən verilən yekun
qərar nəticəsində 23 nəfər bu ölkənin “Peking University”,
“Beijing Normal University”, “University of Science and
Technology Beijing”, “Central China Normal University”,
“Shanghai University of Finance and Economics”, “Fudan
University”, “Harbin Engineering University” kimi ali təhsil müəssisələrində logistika, proqramlaşdırma, ekologiya və mülki mühəndislik, biotexnologiya, ali təhsilin pedaqogikası, beynəlxalq
münasibətlər, hüquq, iqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları üzrə
bakalavriat, magistratura və doktorantura səviyyələri üzrə təhsil
almaq hüququ əldə etmişdir. Hal-hazırda Çin tərəfinin Azərbaycana ayırdığı təqaüdlərə əsasən bu ölkədə HTP çərçivəsində
təhsil alanların sayı 47 nəfər təşkil edir.

Bakalavriat
4 nəfər

Magistratura
17 nəfər

Doktorantura
2 nəfər

Rumıniya
“Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə Rumıniya Milli Təhsil Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında” sazişə
əsasən 2018/2019-cu tədris ili üçün təqaüd proqramına ümumilikdə 34 nəfər müraciət etmişdir. Namizədlərin sənədləri Rumıniya
tərəfindən də araşdırıldıqdan sonra 4 nəfərin namizədliyi ilə bağlı
müsbət qərar verilmişdir.

Latviya
Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Latviya Respublikası Hökuməti arasında imzalanmış saziş çərçivəsində
2018/2019-cu tədris ili üçün ilk dəfə olaraq elan verilmiş və 7 nəfər Azərbaycan Respublikası vətəndaşı HTP çərçivəsində təqaüdə layiq görülmüşdür.

Hökumətlərarası təqaüd proqramları
çərçivəsində qarşılıqlı və ya birtərəfli
olaraq tələbə mübadiləsinin həyata
keçirildiyi ölkələr və müvafiq sazişlər
Çin Xalq Respublikası
ilə qarşılıqlı tələbə
mübadiləsi

Macarıstan
“Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Macarıstan
İnsan Resursları Nazirliyi arasında 2018-2020-ci illər üzrə İş
Proqramı” çərçivəsində 2018/2019-cu tədris ili üçün aparılan
müsahibələr nəticəsində 174 nəfər Azərbaycan vətəndaşı
Macarıstan dövlətinin büdcəsi hesabına bu ölkənin aparıcı
“Budapest Business School”, “Budapest University of Technology
and Economics”, “Corvinus University of Budapest”, “Eötvös
Lorand University”, “National Public Service University”,
“University of Debrecen ” kimi ali təhsil müəssisələrində mü-

“Azərbaycan Respublikasının
Təhsil Nazirliyi ilə Çin Xalq
Respublikasının Təhsil Nazirliyi
arasında 2016-2019-cu illər
üçün təhsil sahəsində
əməkdaşlıq haqqında Saziş”
çərçivəsində 2018/19-cu-tədris
ili üçün istifadədə olan kvotaya
uyğun olaraq, 10 nəfər
Çin vətəndaşının müvafiq yerli
ali təhsil müəssisələrinə
yerləşdirilməsi həyata
keçirilmişdir.

Rumıniya ilə qarşılıqlı
tələbə mübadiləsi
“Rumıniyanın Gənclər,
Tədqiqat və Təhsil Nazirliyi ilə
Azərbaycan Respublikası
Təhsil Nazirliyi arasında təhsil
sahəsində əməkdaşlığa dair
Buxarest şəhərində imzalanmış
müqavilə” çərçivəsində
2018/19-cu tədris ili üçün 1
nəfər Rumıniya vətəndaşının
Bakı Dövlət Universitetinə
yerləşdirilməsi həyata
keçirilmişdir.

İllik Hesabat

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına və
Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin
vətəndaşları üçün təhsil qrantı
proqramları
2018-ci ildən etibarən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamları ilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) və
Qoşulmama Hərəkatına (QH) üzv dövlətlərin vətəndaşlarının
Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrində təhsil alması üçün təhsil qrantları təsis edilmişdir. Sərəncamların icrasını təmin etmək məqsədilə Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən qrant
proqramları iştirakçılarının seçimi aparılmış və Təhsil Nazirliyinin
müvafiq əmri ilə təsdiq olunmuş siyahı üzrə 40-a yaxın əcnəbi tələbə (hər bir təşkilat üzrə 20 kvota əsasında) yerli dövlət və özəl
ali təhsil müəssisələrinə yerləşdirilmişdir.
Onlar, əsasən, baza ali tibb təhsili, bakalavriat, magistratura və doktorantura təhsil səviyyələri üzrə aşağıdakı ixtisas istiqamətlərinə yerləşdirilmişlər:
Baytarlıq
Sosial və humanitar elmlər
İqtisadiyyat və idarəetmə
Mühəndislik
İnformasiya texnologiyaları
Biologiya
Tibb
Təhsilin idarəolunması

Ölkələr üzrə daxil olan müraciətlərin sayı
1.184

1.094
840
511

Ukrayna

Rusiya
Federasiyası

Türkiyə
Respublikası
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İxtisaslar üzrə müraciətlərin sayı
503
342

Hüquqşünaslıq

İqtisadiyyat

248

270

Maliyyə və kredit

Müalicə işə
Diaqram 30

Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası
“2018/2019-cu tədris ilində ali təhsil müəssisələrinin akkreditasiyasının keçirilməsi qrafiki”nə uyğun olaraq, 2018-ci ildə
Mingəçevir Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dillər Universiteti,
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu və Azərbaycan Respublikası Daxili
İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasının akkreditasiyası keçirilmişdir.
Akkreditasiya prosesi başa çatmış Bakı Avrasiya Universiteti, Azərbaycan Universiteti və Milli Aviasiya Akademiyasına
dövlət akkreditasiyası haqqında sertifikat verilmişdir.
Müəssisənin fəaliyyətinin dövlət təhsil standartlarına uyğunluğunun qiymətləndirilməsi üçün təhsil müəssisələrində akkreditasiya prosesinə və özünütəhlil hesabatının hazırlanmasına
dəstək göstərilməsi məqsədi ilə 2018/2019-cu tədris ilində akkreditasiyası keçiriləcək təhsil müəssisələrində ilk dəfə olaraq iki
günlük ödənişli formada təlimlər təşkil edilmişdir.

2018-ci ildə tanınmış ali təhsil sənədləri
Hesabat ilində xarici ali təhsil ixtisaslarının tanınması və
ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası) məqsədi ilə
3.629 müraciət daxil olmuşdur. Əvvəlki illərdən icrası başa çatdırılmamış müraciətlər də daxil olmaqla, 2018-ci ildə ümumilikdə
3.278 müraciətin icrası yekunlaşdırılmışdır. Həmin müraciətlərdən 2.313-ü təsdiqlənmişdir.

Digər ölkələr

Təsdiqlənmiş müraciətlər
693

679
552
389

Rusiya
Federasiyası

Ukrayna

Türkiyə
Respublikası

Digər ölkələr
Diaqram 31

Aparılan təhlillər göstərir ki, icrası mənfi cavabla yekunlaşan müraciətlərin əksəriyyətini ixtisaslar üzrə hüquqşünaslıq
(196), iqtisadiyyat (134), maliyyə və kredit (117) ixtisasları təşkil
edir. Müsbət cavablandırılmış müraciətlərin əsas hissəsini ixtisaslar üzrə hüquqşünaslıq (415), iqtisadiyyat (296), müalicə işi
(191), maliyyə və kredit (144) ixtisasları təşkil edir.
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Vətəndaşlardan Nazirliyə daxil olan
müraciətlər

Təhsilin Maliyyələşməsi
Hesabat dövrü ərzində Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyində, eləcə də Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin və şəhər
(rayon) təhsil idarələrinin (şöbələrinin) tabeliyində olan, həmçinin
dövlət sifarişi ilə kadr hazırlığını həyata keçirən digər ali təhsil və
tibb müəssisələri də daxil olmaqla, ümumilikdə 4.780-dən çox
sayda müəssisənin saxlanılması, o cümlədən əməkhaqqı, təqaüd, kommunal, digər müvafiq xərclərinin maliyyələşdirilməsi təmin edilmiş və həmin müəssisələrdə ilk növbədə işçilərin əməkhaqqı və digər sosial ödənişlərinin vaxtında həyata keçirilməsi
nəzarətdə saxlanılmışdır.

Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən təhsilə
ayrılan xərclər barədə məlumat
2168,4
1754,5

2018-ci il ərzində Telefon Məlumat Mərkəzinə və Vətəndaşların Qəbulu Mərkəzinə ümumilikdə 123.613 müraciət daxil
olmuşdur.

Telefon Məlumat Mərkəzinə
85.054 zəng daxil olmuşdur

Vətəndaşların Qəbulu
Mərkəzində 38.559
vətəndaşa xidmət
göstərilmişdir

Vətəndaşların Qəbulu Mərkəzində il ərzində 14.321 sənəd (6.806 ərizə, 7.515 məktub) qəbul olunmuş və qeydiyyata
alınmışdır.

1742,7

Xidmət göstərilən vətəndaşların sayı
2.961

Yanvar
2016

2017

2018

3.121

Fevral

Milyon manatla

Mart
Diaqram 32

Aprel

Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət
büdcəsində təhsil xərclərinin funksional təsnifat üzrə
xüsusi çəkisi barədə

2.342
2.828
2.976

May

3.333

İyun

4.979

İyul
3,9%
2%
2%

27,7%

58,4%

5.321

Avqust

8,1%

Sentyabr

1,6%

Oktyabr
Noyabr
Dekabr

2.124
3.997
2.559
2.018
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Ümumi təhsil

Orta-ixtisas təhsili

Ali təhsil

Əlavə təhsil

Təhsil sahəsində digər müəssisə və
tədbirlər

Məktəbəqədər təhsil

Peşə təhsili
Diaqram 33
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Telefon Məlumat Mərkəzinə və Vətəndaşların Qəbulu
Mərkəzinə daxil olmuş müraciətlərin (əsasən sorğu xarakterli olmuşdur) əksəriyyəti dərhal cavablandırılmış və operativ həll olunmuşdur. Daxil olan müraciətlərdə daha çox müəllimlərin yerdəyişməsi, işə qəbulu və diaqnostik qiymətləndirilməsi, ali təhsil sənədlərinin (diplomların) tanınması (nostrifikasiya), ümumtəhsil
məktəblərinin 1-ci siniflərinə qəbul, şagirdlərin bir məktəbdən digərinə köçürülməsi, yerli ali təhsil müəssisələrinə köçürülmə və
bərpa ilə bağlı məsələlər əksini tapmışdır.

2018-ci ildə Telefon Məlumat Mərkəzinə daxil
olan zənglərin sayı
9.970

Yanvar

11.137

Fevral
6.552

Mart

7.357

Aprel

8.622

May
İyun
İyul

5.495
4.530
7.087

Avqust
Sentyabr
Oktyabr
Noyabr
Dekabr

3.811
5.344
6.747
8.582
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Təhsil və media
KİV nümayəndələrinin iştirakı ilə təhsilin müxtəlif məsələlərinə, aparılan islahatlara həsr olunmuş 30-dək mətbuat konfransı və brifinq keçirilmiş, media nümayəndələrinin müxtəlif layihələr çərçivəsində görülən işlərlə tanışlığı üçün 20-dək mediatur
təşkil edilmişdir.
Quba rayonunun Çağacıq kəndi və Cəlilabad rayonunun
Fərzəli kəndində yeni istifadəyə verilən modul tipli məktəblə tanışlıq üçün mediatur keçirilmişdir. Mediaturun məqsədi bu bölgədə inşa edilən modul tipli məktəb haqqında media nümayəndələrinə məlumat vermək və onları həmin məktəblə tanış etmək
olmuşdur.
Masallı rayonu Rafiq Əlihəsənov adına 1 nömrəli və Ərkivan qəsəbə Z.Nəcəfov adına 2 nömrəli tam orta məktəblərdə yeni
tədris ilində yüksək balla işə qəbul olunan müəllimlərlə görüş
üçün mediatur keçirilmişdir. Məqsəd son illərdə müəllimliyə olan
həvəsin artması barədə KİV nümayəndələrinə məlumat verilməsi
və müəllim nüfuzunun yüksəldilməsi istiqamətində görülən işlərin
diqqətdə saxlanılması olmuşdur.
Təhsil Nazirliyinin mətbu orqanı olan “Azərbaycan müəllimi” qəzeti “Bank of Baku” ilə birgə “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və təhsil” mövzusunda yazı müsabiqəsi keçirmişdir. Müsabiqə Azərbaycan təhsilinin Cümhuriyyət dövrü mərhələsinin təbliği məqsədini daşımışdır.
Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Şamaxı və Gəncə şəhərlərində “Novruz mühazirəsi” keçirilmişdir. Tədbirlərdə ölkəmizin ali məktəblərində təhsil alan əcnəbi tələbələr iştirak etmişdir.

Mühazirələrdə əcnəbi tələbələrə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
və həmin dövrdə aparılan təhsil islahatları haqqında məlumat
verilmişdir.
Təhsil Nazirliyinin fəaliyyəti, təhsil sahəsi üzrə görülmüş
işlərlə bağlı nazirliyin və nazirliyə tabe olan müvafiq qurumların
əməkdaşlarının
televiziya
verilişlərində
600-dək
çıxışı təşkil edilmişdir. KİV nümayəndələri tərəfindən
press@edu.gov.az elektron poçt ünvanına daxil olan 180-dən
çox sorğu cavablandırılmışdır.
“Təhsil” televiziyası tərəfindən 179 xəbər süjeti, 37
“Təməl” proqramı, 34 “Məktəblilər üçün oxu”, 31 “Təhsil gündəliyi”, 30 “Qiraətçi”, 17 “Xüsusi reportaj”, 13 “Şərhsiz”, 25 promo-çarx, 6 “Məktəb illəri”, 6 “Həftənin sualı”, 2 “Rektor danışır”, 4
“Məktəbdən”, 4 "Təhsildə...", 12 "Ədiblər", 12 "Məktəb psixoloqu",
ümumilikdə isə 418 süjet və proqram hazırlanmışdır.
Təhsil sahəsində baş verən yeniliklərlə bağlı ümumi olaraq 1.313 rəsmi sənəd, press-reliz, habelə nazirliyin ayrı-ayrı
struktur bölmələri tərəfindən sektora təqdim olunan material və
elan Təhsil Nazirliyinin internet səhifəsində yerləşdirilmişdir.
Onlardan 1.115-i Azərbaycan dilində, rus və ingilis dillərinin hər
biri üzrə isə 99-u daxil edilmişdir. Eyni zamanda nazirliyin
“Facebook” səhifəsinə 2.181, “Twitter” səhifəsinə 917 məlumat,
eləcə də videoçarxlar, “Youtube” səhifəsinə isə 606 video
yerləşdirilmişdir.
Təhsildən yazan jurnalistlərin ixtisasının artırılması məqsədilə “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası”nın 5 ili çərçivəsində “Təhsil işçilərinin əlavə təhsilinin təşkilində yeniliklər” mövzusunda seminar keçirilmişdir.
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Azərbaycan müəllimlərinin XV qurultayı
Noyabrın 28-də Bakı Konqres Mərkəzində Azərbaycan
müəllimlərinin XV qurultayı keçirilmişdir. Qurultaya ümumi təhsil,
orta ixtisas və peşə təhsili müəssisələrindən 1.400-ə yaxın, ali
təhsil müəssisələrindən isə 200-dən çox nümayəndə qatılmışdır.
Qurultayda "Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı
üzrə Dövlət Strategiyası"nda müəyyənləşdirilmiş hədəflərə nail
olunması istiqamətində əldə edilmiş uğurlar, eləcə də 2013-cü ilin
dekabrında keçirilmiş Azərbaycan müəllimlərinin XIV qurultayından sonrakı müddətdə təhsil sistemində reallaşdırılmış tədbirlər
və islahatlar müzakirə olunmuş, qarşıda duran yeni vəzifələr
müəyyənləşdirilmişdir.
Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin qurultay iştirakçılarına təbrik məktubu oxunmuşdur. Məktubda deyilmişdir:

Qurultay çərçivəsində ölkə Prezidentinin sərəncamlarına
əsasən «Əməkdar müəllim» fəxri adı və «Tərəqqi» medalı ilə təltif
olunmuş 127 təhsil işçisinə dövlət təltiflərinin təqdimetmə mərasimi keçirilmişdir.
Tədbirdə "Ümumi təhsil: bu günə və gələcəyə baxış.
Ümumi təhsilin məzmunu", "Ümumi təhsil: bu günə və gələcəyə
baxış. Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi", "Ümumi təhsil:
bu günə və gələcəyə baxış. Müəllim və cəmiyyət", "Ümumi təhsil:
bu günə və gələcəyə baxış. Ümumi təhsilin idarə olunması",
"Peşəyönümü işinin təşkili və peşə təhsilinin təbliği", "Ali təhsil:
mövcud vəziyyət, perspektivlər", "Təhsildə innovasiyalar" mövzularında panel müzakirələr aparılmışdır.
Azərbaycan müəllimlərinin ilk qurultayı 1906-cı ildə keçirilmişdir. Qurultay ənənəvi olaraq 5 ildən bir keçirilir. Müstəqillik
dövründə Azərbaycan müəllimlərinin 4 qurultayı keçirilmişdir. Hesabat ilində keçirilən qurultay Azərbaycan müəllimlərinin sayca
15-ci, müstəqillik dövründə 5-ci qurultayıdır.

Hörmətli qurultay iştirakçıları!
Əziz müəllimlər və təhsil işçiləri!
Sizi – Azərbaycan müəllimlərinin XV qurultayının iştirakçılarını səmimi salamlayır, ölkəmizin bütün təhsil işçilərinə ən xoş arzularımı yetirir, hər birinizə çətin və şərəfli fəaliyyətinizdə yeni nailiyyətlər arzu edirəm.
Müəllimlərin bu ali məclisinin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin əlamətdar 100 illik yubileyi ilə bir vaxta təsadüf etməsinin rəmzi
mənası vardır. Ölkəmizdə anadilli təhsil sistemi və təhsil quruculuğunun təməli məhz Xalq Cümhuriyyəti dövründə qoyulmuşdur. Xalq
Cümhuriyyətinin varisi müstəqil Azərbaycan bu gün dinamik inkişaf tempinə malik dövlətlərdəndir. İqtisadiyyatımızın tərəqqisi ölkəmizdə
təhsilin inkişafına da öz müsbət təsirini göstərmişdir. Sosial siyasətimizin əsas prioritetlərindən biri ölkəmizdə zamanın çağırışlarına
cavab verən və beynəlxalq standartlara uyğun milli təhsil sisteminin qurulmasıdır.
“Bilik iqtisadiyyatı”na keçid və ölkənin modernləşməsi üçün həlledici amil kimi insan kapitalının inkişafını təmin edəcək “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın icrasına başlanılmasından beş il keçir. Bu müddətdə ölkəmizdə müasir
təhsil quruculuğu istiqamətində uğurlu addımlar atılmış və Azərbaycan təhsilinin dünya təhsil sisteminə inteqrasiyası sürətlənmişdir.
Ümumi təhsildə yeni proqramların tətbiqi başa çatdırılmış, tədrisdə müasir texnologiya və innovasiyaların istifadəsi genişlənmiş,
“2007–2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı” müvəffəqiyyətlə başa çatmış və bu günlərdə
yeni “2019–2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət
Proqramı” qəbul olunmuşdur.
Müəllim əməyinin stimullaşdırılması tədbirləri nəticəsində cəmiyyətimizdə müəllimin nüfuzu yüksəlmiş, istedadlı gənclərin müəllimlik peşəsinə marağı əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Qazanılan uğurlar dövlətin təhsil sahəsinin davamlı inkişafına diqqət və qayğısının
təzahürü, eyni zamanda, Azərbaycan müəlliminin fədakar əməyinin bəhrəsidir.
Ali məclisinizin təhsil sahəsində ötən dövr ərzindəki fəaliyyəti lazımınca dəyərləndirərək gələcək strateji hədəfləri düzgün
müəyyənləşdirəcəyinə və ölkənin intellektual potensialını təhsilin inkişafı məqsədi ətrafında səfərbər edəcəyinə əminəm. İnanıram ki,
müəllimlərimiz bundan sonra da vəzifələrinin öhdəsindən layiqincə gələcək, təhsilin bütün pillələrində keyfiyyətin yüksəldilməsi, ölkədə
müasir təhsil sisteminin qurulması və insan kapitalının formalaşmasına töhfələr verəcək, gənc nəsli vətənpərvərlik, milli-mədəni irsə
bağlılıq və azərbaycançılıq məfkurəsi ruhunda yetişdirəcək, yüksək peşəkarlığa və səriştəliliyə malik, rəqabətə davamlı mütəxəssislər
hazırlanması üçün əzmlə çalışacaqlar.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 27 noyabr 2018‐ci il.
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Azərbaycan tələbələrinin II qurultayı
Dekabrın 21-də Təhsil və Gənclər və İdman nazirliklərinin
birgə təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev Mərkəzində Azərbaycan tələbələrinin II qurultayı keçirilmişdir.
Prezidentin sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
gəncliyi 2017-2021-ci illərdə Dövlət Proqramı” çərçivəsində
keçirilən qurultayda dövlət və hökumət nümayəndələri, millət
vəkilləri, ali məktəb rektorları, təhsil ekspertləri, media qurumlarının rəhbərləri və tələbələr iştirak etmişdirlər.
Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Birinci vitseprezidenti xanım Mehriban Əliyevanın qurultay iştirakçılarına
təbrik məktubu oxunmuşdur.
Daha sonra çıxış edən təhsil naziri Ceyhun Bayramov
ölkədə həyata keçirilən təhsil və gənclər siyasəti barədə ətraflı
məlumat verərək tələbə-gənclərin dövlətin hərtərəfli diqqət və
qayğısı ilə əhatə olunduğunu bildirib. Nazir “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın qəbul
edilməsindən ötən 5 il ərzində ali təhsil sisteminin təkmilləşdirildiyini, universitetlərin kadr potensialı və maddi-texniki bazasının
gücləndirildiyini, ali təhsilin əlçatanlığı istiqamətində mühüm
addımlar atıldığını qeyd etmişdir.
Tədbirdə Azərbaycan tələbələri haqqında hazırlanmış
film nümayiş etdirilmişdir. Daha sonra çıxış edən tələbələr öz
uğur hekayələrini bölüşmüşdürlər. Tədbirin sonunda isə Azərbaycan tələbələrinin II qurultayının qətnaməsi qəbul olunmuşdur.

12-ci Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil
Sərgisi
2018-ci ilin 11-13 oktyabr tarixlərində Bakı Ekspo Mərkəzində 12-ci Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Sərgisi təşkil olunmuşdur. “Uşaqların gələcəyinə sərmayə” devizi altında keçirilən
sərgidə son illərdə Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən yeni
layihələr və mövcud təhsil imkanları təqdim olunmuşdur. Sərgiyə
dünyanın 12 ölkəsindən 130-dan artıq iştirakçı qatılmışdır.
Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinin böyük əksəriyyətinin iştirak etdiyi sərgidə Təhsil Nazirliyi tərəfindən “Məktəbəhazırlıq”, “Olimpiadalara hazırlıq mərkəzi”, “Peşə Təhsili üzrə
Dövlət Agentliyi”, “Təhsil” Respublika İdman Mərkəzi”, “UşaqGənclər İnkişaf Mərkəzi”, “SABAH qrupları”, “İçərişəhər ənənəvi
incəsənət mərkəzi”, “Sağlam təhsil-sağlam millət”, “Maarifçi” Tələbə Kredit Fondu”, “Məktəblinin dostu”, “Modul tipli məktəblər”,
“IT STEP”, “Media Mərkəz-Təhsil TV” və digər stendlər təqdim
edilmişdir.
Sərgidə Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Azərbaycan Texnologiya Universiteti, Azərbaycan Texniki Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı
Mühəndislik Universiteti, Fransa-Azərbaycan Universiteti (UFAZ),
Lənkəran Dövlət Universiteti və digər təhsil müəssisələri birləşmiş stenddə iştirak etmişdirlər. Tədbirdə, həmçinin “ADA”
Universiteti, Milli Aviasiya Akademiyası və Azərbaycan Universiteti öz stendləri ilə təmsil olunmuşdurlar.
Sərgi çərçivəsində fəaliyyət göstərən lektoriyada “Müəllimlik ixtisaslarına artan tələbat”, “Peşə təhsilinə artan maraq”,
“İxtisas seçimi, karyera planlaması”, “Öyrətmək ustalığı”, “Təhsildə kommunikasiya vasitələrinin səmərəli istifadəsi”, “Sağlam
təhsil – Sağlam millət” – layihənin əsas hədəfləri”, “Olimpiadalara
hazırlıq”, “Məktəbəhazırlıq qruplarının əhatə dairəsinin genişləndirilməsi” və digər mövzularda mühazirələr oxunmuş, startapçılar
çıxış etmiş, həmçinin təqdimatlar nümayiş olunmuşdur.
Sərgi zamanı müxtəlif yarışların qalibləri öz bacarıqlarını
nümayiş etdirmiş, milli rəqslər ifa olunmuşdur. Ziyarətçilər təhsillə
bağlı ətraflı məlumat əldə etmişdirlər. Üç gün davam edən sərgini
12 mindən çox müəllim, şagird və tələbə ziyarət etmişdir.
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Təhsil
qanunvericiliyinin
yeniləşdirilməsi
“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyasına uyğun olaraq Təhsil Nazirliyi tərəfindən “Təhsil
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa dəyişikliklər hazırlanmış və 2018-ci ilin iyun ayında Milli Məclis tərəfindən qəbul
edilmişdir. Qanunun 21 maddəsinə 60-dan çox dəyişiklik edilmiş,
2 yeni maddə əlavə olunmuşdur. Dəyişikliklər aşağıdakı yenilikləri
əhatə etmişdir:
Vətəndaşların peşə təhsili üzrə qeyri-formal və informal
təhsil formaları vasitəsilə əldə etdikləri bilik, bacarıq, səriştə və
təcrübənin qiymətləndirilməsi və tanınması məqsədi ilə imtahanın
keçirilməsi və onlara peşə ixtisasını təsdiq edən sənədin verilməsi;
Ali təhsil müəssisələrində orta ixtisas təhsilinin təşkili;
Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə bakalavrların, ali təhsil
müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsinə isə müvafiq ixtisaslar üzrə subbakalavrların qəbulu, habelə bakalavriatı (baza ali tibb təhsilini) başa vurmayan şəxslərin orta ixtisas təhsili müəssisələrinə
köçürülməsi;
Beynəlxalq və respublika fənn olimpiadalarının, beynəlxalq müsabiqələrin və yarışların siyahısını və onların qaliblərinin
ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədənkənar qəbulu;
Beynəlxalq səviyyədə akkreditasiya olunan təhsil proqramları üzrə təhsil almış abituriyentlərin ali təhsil müəssisələrinə
müsabiqədənkənar qəbulu;
Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olma;
Psixoloji xidmətin təşkili;
Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində işləyən təhsilverənlərin sertifikatlaşdıılması;
Valideynlərin və ya digər qanuni nümayəndələrin müraciəti ilə hər təqvim ilinin sonunadək 6 yaşı tamam olan uşaqların
məktəbə qəbul ediliməsi, xüsusi proqram əsasında təhsilverən
təhsil müəssisələri istisna olmaqla, ümumi təhsil müəssisəsinin
yerləşdiyi ərazidə yaşayan təhsilalanların həmin təhsil müəssisəsinə ilk növbədə qəbul olunması və s.

“Peşə təhsili haqqında” Qanun
24 aprel 2018-ci il tarixində “Peşə təhsili haqqında” Qanun Milli Məclis tərəfindən qəbul edilmiş və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə qüvvəyə minmişdir.
Qanunla müəyyən olunmuş yeniliklər aşağıdakılardır:
Peşə təhsili pilləsinin 3 səviyyəsi – ilk peşə, texniki peşə
və yüksək peşə təhsili müəyyən olunmuşdur;
Peşə təhsili sistemində təhsilalanlar tələbə statusu əldə
etmişlər;
Ümumi təhsil müəssisələrinə ilk peşə təhsili səviyyəsi
üzrə təmayüllü siniflər yaratmaq hüquqları verilmişdir;
Yüksək texniki peşə təhsili alanlara sub-bakalavr peşə-ixtisas dərəcəsi verilmişdir;
Tələbələrə istehsalat təlimi və təcrübəsi keçdikləri zaman
iş yerində təcrübə müqaviləsi bağlamaq imkanı verilmişdir və
onlara minimum aylıq əməkhaqqından az olmamaq şərti ilə
əməkhaqqının ödənilməsi təsbit edilmişdir;
Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan şəxslər üçün güzəştlər müəyyən edilmişdir.
Qanunların tətbiqi ilə əlaqədar Təhsil Nazirliyi tərəfindən
20 adda normativ hüquqi sənəd hazırlanıb Nazirlər Kabinetinə
təqdim edilmişdir.
Təhsil Nazirliyinin yaxından iştirakı ilə “Ümumi təhsil haqqında” Qanun layihəsi hazırlanmış, Milli Məclisdə ikinci oxunuşdan keçmişdir.
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və
milli təhsil quruculuğu
Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 2018-ci il
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili” elan edilmişdir. Bununla
əlaqədar, Təhsil Nazirliyi, yerli təhsili idarəetmə orqanları və
təhsil müəssisələri tərəfindən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
irsininin öyrənilməsi ilə bağlı silsilə tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Azərbaycanın çağdaş dövlətçilik tarixinin ən parlaq
səhifələrindən olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrü
(1918–1920-ci illər) tarixçilər tərəfindən “maarifçi hökumət”, “ziyalıların hökuməti”, “ziyalıların əsəri” kimi yüksək dəyərləndirilir.
Çünki bu hökumət tərəfindən istər dövlət, istər iqtisadi, istərsə də
mədəni quruculuq sahəsində əsas diqqət, başlıca prioritet dövlətin təməli olan təhsilə, maarifə, elmə və mədəniyyətə verilmişdi.
Ölkədə təhsil, maarif sistemi milli və bəşəri dəyərlər əsasında
beynəlxalq standartlara uyğun, həmçinin Avropa demokratiyası
prinsipləri əsasında qurulurdu. Başqa sözlə, Azərbaycan təhsili,
elmi, mədəniyyəti klassik Şərq mədəniyyəti və çağdaş Avropa
sivilizasiyanın sintezi əsasında formalaşırdı.
Məhz bu dövrdə təhsil müəssisələri milliləşdirildi, tədrisin
Azərbaycan dilində aparılmasına nail olundu, ümumi icbari təhsilə keçildi, təhsilin məzmununun yenilənməsi, milli müəllim kadrların hazırlanması üçün seminariyaların açılması, bütün pillələr
üzrə təhsil müəssisələri şəbəkəsinin qurulması, hərbi təhsilin təməlinin qoyulması, əhali arasında savadsızlığın aradan qaldırılması və Avropaya inteqrasiya məqsədi ilə əlifba islahatının aparılması sahəsində əhəmiyyətli addımlar atıldı.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin fəaliyyətində
ali təhsilli mütəxəssislərin hazırlanması aparıcı istiqamətlərdən
birini təşkil etmişdir. Cümhuriyyətin atdığı ən mühüm addımlardan
biri 1919-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin təsis edilməsi oldu.
İlk universitetin yaradılması ilə XX əsrdə Azərbaycanda ali təhsi-

lin və elmin təməli qoyuldu, bu ali təhsil ocağı milli kadrların hazırlanması və ali təhsil şəbəkəsinin inkişafına tarixi töhfələr verdi və
hazırda da verməkdədir. Əlamətdar haldır ki, ölkə Prezidentinin
Sərəncamı ilə 2019-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi
dövlət səviyyəsində qeyd ediləcəkdir.
“Vətəndən kənarda Vətən üçün” ideyası ilə 100 nəfər
azərbaycanlı gənc xarici ölkələrin aparıcı ali məktəblərinə təhsil
almağa göndərilmişdir. Bildiyiniz kimi, bu ənənə ümumilli lider
Heydər Əliyev tərəfindən böyük uğurla davam etdirilmiş, müstəqillik dövründə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə daha geniş vüsət almışdır.
“2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə
təhsili üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində 3.558 gənc Azərbaycan dövləti hesabına dünyanın nüfuzlu universitetlərində təhsil almaq imkanı əldə etmiş, məzunların böyük əksəriyyəti dövlət və
özəl sektorda çalışaraq ölkəmizin inkişafına öz töhfələrini verməkdədirlər.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qısa müddət fəaliyyət
göstərsə də, onun şüurlarda bərqərar etdiyi müstəqillik ideyası,
“insanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal” çağırışı heç zaman unudulmadı, Azərbaycan xalqı milli dövlətçilik ənənələrini və rəmzlərini
qoruyub saxlaya bildi. Cümhuriyyətin elan edildiyi gün (28 may
1918-ci il) Respublika günü kimi qeyd edilməyə başlandı.
Əlamətdar haldır ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
siyasi və mədəni varisi olan müstəqil ölkəmizdə bu gün də təhsil
dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biridir. XXI əsrin çağırışlarına cavab verən müasir təhsil sisteminin qurulması istiqamətində təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası çərçivəsində
islahatlar uğurla davam etdirilir və əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə
edilir.
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IX sinif buraxılış imtahanları
2008/2009-cu tədris ilindən etibarən ölkəmizdə yeni
tədris proqramlarının (kurikulumların) I sinifdən etibarən tətbiqinə
başlanılmışdır. Yeni kurikulumun məqsədi müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq şagirdlərin kritik düşüncə, ünsiyyət, özünüifadə, komandada işləmək kimi bacarıqlarını formalaşdırmaqdır.
Yeni proqramla təhsil alan şagirdlərin qiymətləndirilməsi də yeni
formatda aparılır. Bu məqsədlə, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il tarixli müvafiq qərarı ilə "Ümumi təhsil
pilləsində təhsilalanların yekun qiymətləndirilməsinin (attestasiyasının) aparılması Qaydaları" təsdiq olunmuş, kurikulum tədris
prosesində iştirak edən şagirdlərin qiymətləndirilməsi 2018-ci ildə
də aparılmışdır.
IX sinif şagirdlərinin Ana dili (100 bal), Riyaziyyat (100
bal) və esse biliklərinin (10 bal) yoxlanılmasını özündə ehtiva
edən yeni qiymətləndirmə sistemi şagirdlərin həm düşüncə qabiliyyətlərinin, həm də yazı bacarıqlarının ölçülməsində mühüm rol
oynayır.
2008/2009-cu tədris ilindən tətbiq olunan yeni tədris proqramları ilə doqquz il boyunca təhsil alan şagirdlər ilk dəfə
2017/2018-ci tədris ilində IX sinif buraxılış imtahanlarında qiymətləndirilmədən keçmişlər. 2018/2019-cu tədris ilində artıq ikinci
ildir ki, həmin proqramlarla təhsil alan IX sinif şagirdləri üçün buraxılış imtahanı keçirilmişdir.
Məzmunca və formaca fərqli olan yeni qiymətləndirmə
nəticələrinin əvvəlki illərin buraxılış imtahanlarının nəticələri ilə
müqayisəsi elmi-pedaqoji nöqteyi-nəzərdən doğru deyil. Məhz bu
səbəbdən hər iki ildə yeni qayda tətbiq edildiyi üçün 2018-ci ilin
buraxılış imtahanlarının göstəriciləri ancaq 2017-ci ilin göstəriciləri ilə müqayisə edilmişdir. 2017-ci illə müqayisədə 2018-ci ilin IX
sinif buraxılış imtahanında iştirak edən şagirdlərin orta bal göstəricisi 0,85 bal artmışdır.

Diaqram 2-dən göründüyü kimi, IX sinif buraxılış imtahanlarında orta balı ən yüksək olan ilk 10-luqda sırayla TN tabeli və
özəl liseylər (131,74); hərbi liseylər və digər nazirliklərə aid olan
məktəblər (107,52); Sumqayıt şəhəri (106,29); Naxçıvan şəhəri
(103,68); Naftalan şəhəri (102,30); Qubadlı rayonu (98,28);
Mingəçevir şəhəri (97,93); Bakı şəhəri (97,41); Zəngilan rayonu
(92,94) və Siyəzən rayonu (91,68) qərarlaşmışlar.

IX sinif buraxılış imtahanlarında orta balı ən yüksək
olan ilk 10-luq
131,74
Liseylər (TN tabeli və özəl)

29
107,52

Hərbi və idman liseyləri

3
106,29

Sumqayıt şəhəri

48
103,68

Naxçıvan şəhəri

21
102,30

Naftalan şəhəri

3
98,28

Qubadlı rayonu

32
97,93

Mingəçevir şəhəri

54

IX sinif buraxılış imtahanlarının respublika üzrə orta balı

97,41
Bakı şəhəri

84,68

318

85,53
92,94
Zəngilan rayonu

32
91,68

Siyəzən rayonu
2017

2018

Orta bal
Diaqram 1

2017-ci illə müqayisədə 2018-ci ildə Riyaziyyat fənni üzrə
IX sinif buraxılış imtahanının nəticəsində cüzi azalma, Ana dili
fənni üzrə qiymətləndirmə nəticələrində isə artım müşahidə olunmuşdur. Belə ki, 2017-ci illə müqayisədə Riyaziyyat fənni üzrə
orta bal 36,89 baldan 36,74 bala qədər (0,15 bal) azalmış, Ana
dili fənni üzrə isə orta bal 46,40 baldan 47,95 bala qədər (1,55
bal) yüksəlmişdir.

21
Məktəb sayı
Diaqram 2

İllik Hesabat
Diaqram 3-də IX sinif buraxılış imtahanlarında iştirak etmiş şagirdlərin Ana dili fənnindən ən çox orta bala malik ümumtəhsil müəssisələrinin tabelilik üzrə müqayisəsi verilmişdir. Ana
dili fənnindən 100 ballıq qiymətləndirmə üzrə TN tabeli və özəl liseylər 73,78 bal nəticə göstərmişlər. Sonrakı yerləri müvafiq olaraq 59,58 balla Naftalan, 58,45 balla Sumqayıt, 57,91 balla Naxçıvan şəhəri, 56,98 balla hərbi və idman liseyləri, 54,49 balla Qubadlı rayonu, 54,25 balla Bakı, 54,01 balla Mingəçevir, 52,74
balla Qax və 51,98 balla Abşeron rayonu tutur.

Diaqram 4-də IX sinif buraxılış imtahanlarında iştirak etmiş şagirdlərin Riyaziyyat fənnindən ən çox orta bala malik
ümumtəhsil müəssisələrinin tabelilik üzrə müqayisəsi verilmişdir.
Riyaziyyat fənnindən 100 ballıq qiymətləndirmə üzrə ilk yeri 66,55
balla TN tabeli və özəl liseylər tutur. Sonrakı yerləri ardıcıl olaraq
49,15 balla hərbi və idman liseyləri, 46,82 balla isə Sumqayıt,
44,32 balla Naxçıvan, 42,69 balla Mingəçevir, 42,09 balla Qubadlı, 41,86 balla Qax, 41,53 balla Bakı, 41,02 balla Naftalan şəhəri
və 39,83 balla Siyəzən rayonları bölüşdürür.

IX sinif buraxılış imtahanlarında Ana dili fənni üzrə
ən yüksək nəticə göstərmiş ilk 10-luq

IX sinif buraxılış imtahanlarında Riyaziyyat fənni üzrə
ən yüksək nəticə göstərmiş ilk 10-luq
66,55

73,78
Liseylər (TN tabeli və özəl)

Liseylər (TN tabeli və özəl)

29

29
49,15

59,58
Naftalan şəhəri

Hərbi və idman liseyləri

3

3
46,82

58,45
Sumqayıt şəhəri

Sumqayıt şəhəri

48

48
44,32

57,91
Naxçıvan şəhəri

Naxçıvan şəhəri

21

21
42,69

56,98
Hərbi və idman liseyləri

Mingəçevir şəhəri

3

54
42,09

54,49
Qubadlı rayonu

Qubadlı rayonu

32

32
41,86

54,25
Bakı şəhəri

318

Qax rayonu

46
41,53

54,01
Mingəçevir şəhəri

Bakı şəhəri (ümumi)

54

318
41,02

52,74
Qax rayonu

Naftalan şəhəri

46

3
39,83

51,98
Abşeron rayonu

Orta bal

Siyəzən rayonu

40

Orta bal

Məktəb sayı
Diaqram 3

21
Məktəb sayı
Diaqram 4
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66

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Diaqram 5-də Bakının inzibati rayonları üzrə ümumi orta
bal göstəriciləri qeyd edilmişdir. Ən yüksək nəticə 109,58 balla
Nəsimi rayonu üzrə müşahidə edilir ki, bu da respublika üzrə
ümumi orta baldan 24,05 bal (28%) çoxdur. Ümumilikdə Bakı rayonlarının ümumi bal göstəricilərinə baxdıqda ilk 10 yerdə qərarlaşan rayonların ümumi göstəricilərinin ölkə üzrə ümumi göstəricidən (85,53) yüksək olduğunu görmək olar. Müqayisə üçün onu
da qeyd edək ki, Bakı üçün ortalama göstərici 97,42-dir.

Bakının inzibati rayonları üzrə ümumi orta
bal göstəricisi

Diaqram 6-da Bakı şəhəri, Naxçıvan Muxtar Respublikası, respublika tabeli şəhərlər, Təhsil Nazirliyinə və digər qurumlara tabe və inzibati rayonlara tabe ümumtəhsil məktəblərində
IX sinif buraxılış imtahanlarında iştirak edən şagirdlərin ümumi
orta balının müqayisəsi verilmişdir. Nazirlik və digər qurumlara tabe liseylərin ümumi orta bal göstəricisi digər region qruplarına
nisbətən yüksəkdir. 210 ballıq qiymətləndirmə üzrə 127,37 bal
(60,6%) nəticə göstərmiş Təhsil Nazirliyinə və digər qurumlara tabe olan liseylər Bakı şəhəri üzrə orta bal göstəricisindən 29,96
bal, respublika tabeli iri şəhərlərdən 30,7 bal, Naxçıvan MR-dan
38,92 bal və digər rayonlar üzrə göstəricidən 50,39 bal daha
yüksək nəticə göstərmişdir.

109,58
Nəsimi

Tabelilik üzrə orta bal göstəricisi

24
108,09

Xətai

36

127,37

Nazirlik və digər qurumlar
Bakı şəhəri

97,41

Respublika tabeli şəhərlər

96,67

107,28
Səbail

16
103,43

Nərimanov

88,45

Naxçıvan MR

76,98

Rayonlar üzrə

22

Diaqram 6

103,29
Nizami

25
101,47

Yasamal

19
98,59

Binəqədi

33

Diaqram 7-də tabelilik üzrə IX sinif buraxılış imtahanlarında iştirak etmiş şagirdlərin gender tərkibi göstərilmişdir. Statistik
göstəricilərə görə tabelilik üzrə buraxılış imtahanlarında iştirak
edən şagirdlərin 54%-ni oğlanlar, 46%-ni isə qızlar təşkil edir.

Tabelilik üzrə IX sinif buraxılış imtahanlarında
iştirak edənlərin gender tərkibi

95,05
Suraxanı

34
87,87

Sabunçu

15.591
Bakı şəhəri

13.097
1.516

TN tabeli
və özəl
liseylər

47

842

86,78
Xəzər

85,39
Pirallahı

1.854

Naxçıvan
MR

31

1.577
4.620

Respublika
tabeli iri
şəhərlər

6

4.026

82,26
Qaradağ

Orta bal

34.254

25

Rayonlar

Məktəb sayı

Oğlan
Diaqram 5

29.599
Qız
Diaqram 7

İllik Hesabat

XI Sinif Buraxılış İmtahanları
Yeni tədris proqramı (kurikulum) ən son 2018-ci ilin X sinif
məzunlarına tətbiq olunmuşdur. Yeni tədris proqramı (kurikulum)
XI sinif məzunlarının buraxılış imtahanına gələn ildən (2019-cu il)
tətbiq olunacağına görə, 2018-ci ilin XI sinif məzunlarının göstəricilərini əvvəlki ilin XI sinif məzunlarının göstəriciləri ilə müqayisə
etmək mümkündür. 2018-ci ilin XI sinif məzunları buraxılış imtahanlarında üç fəndən - Riyaziyyat, Ana dili və Xarici dil üzrə qiymətləndirilmişlər. Xarici dil təhkim olunmayan XI siniflər isə Ana
dili və Riyaziyyat fənləri ilə yanaşı Kimya fənnindən də imtahanda iştirak etmişdir. Müqayisə nəticəsində həmçinin illər üzrə ən
yaxşı nəticə göstərən rayonların dinamikası qeyd edilmişdir.
2016 və 2017-ci illərlə müqayisədə, 2018-ci ildə XI sinif
buraxılış imtahanlarında müsbət qiymət almış şagirdlərin ölkə üzrə faiz nisbəti daha da artmışdır.
Diaqram 8-də 2015, 2016, 2017 və 2018-ci illər üzrə şagirdlərin müsbət qiymətlərinin ölkə üzrə faiz nisbəti göstərilmişdir. Diaqramdan göründüyü kimi, 2018-ci ilin XI sinif buraxılış
imtahanlarının nəticələri 2015-ci ilin göstəriciləri ilə müqayisədə
3%, 2017-ci ilin nəticələri ilə müqayisədə isə 1% artmışdır.

XI sinif buraxılış imtahanlarında tabelilik üzrə
ən yüksək nəticə göstərmiş ilk 10-luq
97,37%
Liseylər (TN tabeli və özəl)

29
88,83%

Hərbi və digər liseylər

3
86,92%

Qubadlı rayonu

32
86,24%

Naxçıvan şəhəri

17
84,77%

Zəngilan rayonu

33
84,76%

XI sinif buraxılış imtahanlarında müsbət qiymət
alanların illər üzrə faiz göstəriciləri

Sumqayıt şəhəri

66%

Sədərək rayonu

47
83,78%

63%

64,7%

65%

4
82,69%

Bakı şəhəri

318
81,89%

Şahbuz rayonu
2015

2016

2017

23

2018

*2015-ci ildən etibarən XI sinif buraxılış imtahanlarına Xarici dil fənni də əlavə edilmişdir.

79,36%
Abşeron rayonu

41

Diaqram 8

Diaqram 9-da hesabat ilində XI sinif buraxılış imtahanlarında ən yüksək nəticə göstərmiş ümumtəhsil müəssisələri
arasında tabelilik üzrə ilk yeri 97,37% nəticə ilə TN tabeli və özəl
liseylər tutur. Bu göstərici ölkə üzrə göstəricidən 31,37% çoxdur.
Müvafiq olaraq Ana dili fənni üzrə 99,07%, Riyaziyyat fənni üzrə
99,23% və Xarici dil fənni üzrə 97,99% nəticə ilə TN tabeli və özəl
liseylər birincilik təşkil etmişlər. Tabelilik üzrə ən yüksək nəticə
göstərmiş şagirdlərin faiz nisbətinə görə ilk 10 yeri 97,37% ilə TN
tabeli və özəl liseylər, 88,83% ilə Hərbi və digər qurum tabeli liseylər, 86,92% ilə Qubadlı rayonu, 86,24% ilə Naxçıvan şəhəri,
84,77% ilə Zəngilan rayonu, 84,76% ilə Sumqayıt şəhəri, 83,78%
ilə Sədərək rayonu, 82,69% ilə Bakı şəhəri, 81,89% ilə Şahbuz və
79,36% ilə Abşeron rayonları tutur.

Orta bal

Məktəb sayı
Diaqram 9
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Diaqram 10-da XI sinif buraxılış imtahanlarında müsbət
dinamika göstərən ilk 10-luğun sıralaması verilmişdir. Sıralamaya 14,07% artım göstəricisi ilə Hacıqabul rayonu başçılıq edir.
Müsbət dinamika göstərmiş digər bölgələr müvafiq ardıcıllıqla
11,29%-lə Bərdə, 8,37%-lə Salyan, 7,26%-lə Lerik, 6,79%-lə Gədəbəy, 6,78%-lə Ağstafa, 6,24%-lə Zaqatala, 6,18%-lə Ağdaş,
6,09%-lə Sabirabad rayonu və Yevlax şəhəridir. Diaqramda həmçinin müsbət dinamikanın əsasən region məktəblərində daha
yüksək olduğu müşahidə olunur.

XI sinif buraxılış imtahanlarında müsbət
dinamika göstərən ilk 10-luq

Gədəbəy rayonu
Ağstafa rayonu

82%
Ana dili

8,37%

83%
85%

7,26%
6,79%

77%
81%

6,78%

Zaqatala rayonu

6,24%

Ağdaş rayonu

6,18%

Sabirabad rayonu

6,09%

Yevlax şəhəri

79%

11,29%

Bərdə rayonu

Lerik rayonu

XI sinif buraxılış imtahanlarında fənlər üzrə müvəffəq
qiymət alanların faizi
14,07%

Hacıqabul rayonu

Salyan rayonu

Diaqram 11-də son 4 il üzrə XI sinif buraxılış imtahanlarında iştirak edən şagirdlərin Ana dili, Riyaziyyat və Xarici dil üzrə
müvəffəqiyyət faizləri verilmişdir. Son 3 ildə Ana dili və Xarici dil
fənləri üzrə müsbət tendensiyanın müşahidə edildiyi görünür.
Diaqramda xüsusilə Ana dili fənni üzrə 2015-ci illə müqayisədə
6% artım dinamikası müşahidə olunur. Xarici dil üzrə 2016-cı ildə
azalma müşahidə olunsa da 2017-ci və 2018-ci illərdə yenidən
artım müşahidə olunur. Eyni tendensiya Riyaziyyat imtahanlarından müvəffəq qiymət alanların illər üzrə faiz dəyişikliyində də
özünü göstərir.

Riyaziyyat

80%
81%
80%
76%

Xarici dil

6,09%

77%
78%

Diaqram 10

2015

2016

2017

2018
Diaqram 11

“5” (əla qiymət) alanların nəticələrində illər üzrə artım müşahidə olunur. 2018-ci ildə XI sinif buraxılış imtahanlarında "5"
qiymət alanların faiz nisbəti artım dinamikası göstərmişdir. Bu
göstərici 2015-ci ildə 6.8%, 2016-cı ildə 8.8%, 2017-ci ildə 9.3%,
2018-ci ildə isə 10% təşkil etmişdir.

XI sinif buraxılış imtahanlarında "5" qiymət alanlar

8,8%

9,3%

2016

2017

10%

6,8%

2015

2018
Diaqram 12
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XI sinif buraxılış imtahanlarında iştirak edən
şagirdlərin Ana dili fənnindən qiymət kateqoriyaları
üzrə bölgüsü

XI sinif buraxılış imtahanlarında iştirak edən
şagirdlərin Riyaziyyat fənnindən qiymət kateqoriyaları
üzrə bölgüsü
12.719

9.414

14.193

18.411
Rayonlar

Rayonlar

12.378

9.690
8.892

8.892
1.875

1.720

5.212

6.133
Bakı şəhəri

Bakı şəhəri

6.417

6.802
6.567

6.103
784

594
2.023

Respublika
tabeli iri
şəhərlər

1.755

Respublika
tabeli iri
şəhərlər

2.068

2.198
1.914

1.966
310

326
Naxçıvan
MR

762

760

Naxçıvan
MR

823

866
861

886
37

41
TN, digər
qurumlara
tabe və
özəl liseylər

2 qiymət
alanlar

TN, digər
qurumlara
tabe və
özəl liseylər

415
666
705
3 qiymət
alanlar

4 qiymət
alanlar

2 qiymət
alanlar

5 qiymət
alanlar
Diaqram 13

239
641
916
3 qiymət
alanlar

4 qiymət
alanlar

5 qiymət
alanlar
Diaqram 14
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XI sinif buraxılış imtahanlarında iştirak edən
şagirdlərin Xarici dil fənnindən qiymət kateqoriyaları
üzrə bölgüsü
14.393
19.146
Rayonlar

9.298
6.372
1.892
6.539

Bakı şəhəri

5.969
6.056
998
2.150

Respublika
tabeli iri
şəhərlər

1.809
1.694
488

Naxçıvan
MR

945
725
639
61

TN, digər
qurumlara
tabe və
özəl liseylər

2 qiymət
alanlar

330
557
885
3 qiymət
alanlar

4 qiymət
alanlar

5 qiymət
alanlar
Diaqram 15

İllik Hesabat

Son 4 ildə ümumtəhsil məktəbləri üzrə XI sinif buraxılış
imtahanlarında iştirak edən şagirdlərin Ana dili
fənnindən qiymət kateqoriyaları üzrə bölgüsü

Son 4 ildə ümumtəhsil məktəbləri üzrə XI sinif buraxılış
imtahanlarında iştirak edən şagirdlərin Riyaziyyat
fənnindən qiymət kateqoriyaları üzrə bölgüsü

Diaqram 16-da Ana dili fənnindən respublika üzrə XI sinif
buraxılış imtahanlarının 2015-2018-ci illər üzrə nəticələri verilmişdir. Burada bütün qiymət kateqoriyalarına görə şagirdlərin say
dinamikası illər üzrə təsvir olunmuşdur. 2017-ci illə müqayisədə
“5” qiymət alanların sayında artım müşahidə olunur. Eyni zamanda əvvəlki illə müqayisədə “3” qiymət alanların sayında da artım
müşahidə olunur.

Diaqram 17-də Riyaziyyat fənni üzrə XI sinif buraxılış imtahanlarında iştirak etmiş şagirdlərin qiymət kateqoriyalarına görə paylanması verilmişdir. Burada “2” qiymət alanların sayında
azalma və “5” qiymət alanların sayında artma müşahidə olunmuşdur. Belə ki, 2015-ci ilin göstəriciləri ilə müqayisədə “2” qiymət
alanların sayı 23% azalmış, “5” qiymət alanların sayı isə 35% artmışdır.

XI sinif buraxılış imtahanlarında Ana dilli fənni
üzrə nəticələr

XI sinif buraxılış imtahanlarında Riyaziyyat fənni
üzrə nəticələr

2015

2016

2017

2018

“2” qiymət alanlar

20.245

17.459

16.681

15.733

27.772

“3” qiymət alanlar

28.125

26.625

26.638

22.177

22.904

22.374

“4” qiymət alanlar

24.718

24.894

22.805

23.136

18.350

18.559

“5” qiymət alanlar

14.806

17.033

15.722

19.963

2015

2016

2017

2018

“2” qiymət alanlar

18.791

16.877

14.138

12.101

“3” qiymət alanlar

32.151

28.419

26.282

“4” qiymət alanlar

22.250

24.047

“5” qiymət alanlar

14.567

16.519

Diaqram 16

Diaqram 17
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Son 4 ildə ümumtəhsil məktəbləri üzrə XI sinif buraxılış
imtahanlarında iştirak edən şagirdlərin Xarici dil
fənnindən qiymət kateqoriyaları üzrə bölgüsü
Diaqram 18-də 2015-2018-ci illər ərzində ümumtəhsil
müəssisələrinin XI sinif şagirdlərinin buraxılış imtahanlarında Xarici dil fənni üzrə nəticələri göstərilmişdir. Diaqramdan göründüyü kimi “5” qiymət alanların sayında 2015-ci illə müqayisədə
2018-ci ildə 1.306 nəfər (9%) artım müşahidə olunur. Kəskin azalma “3” qiymət alanların sayında müşahidə olunur. Belə ki, burada
azalma 8.461 nəfər (23%) olmuşdur.

Son 5 tədris ili üzrə ali təhsil müəssisələrinin
proqnoz yerlərinin sayı
46.254
39.584

2018/2019
6.670

43.296
37.051

2017/2018
6.245

XI sinif buraxılış imtahanlarında Xarici dil fənni
üzrə nəticələr

41.736
34.698

2016/2017
7.038

38.831
32.277

2015/2016
6.554

37.763
31.469

2014/2015
2015

2016

2017

2018

“2” qiymət alanlar

17.488

21.580

19.156

17.846

“3” qiymət alanlar

37.593

30.166

28.551

29.132

“4” qiymət alanlar

18.479

17.472

18.883

18.374

“5” qiymət alanlar

14.351

16.998

15.256

15.657
Diaqram 18

Bakalavriat Səviyyəsinə Qəbul
2017-ci ildən etibarən ali təhsil müəssisələrinə qəbul əvvəlki illərdən fərqli olaraq iki mərhələ üzrə həyata keçirilir. 2017-ci
ildə olduğu kimi, 2018-ci ildə də qəbul imtahanları abituriyentlərin
göstərdiyi nəticələrin əsasında təhlil edilmişdir.
Diaqram 19-dan göründüyü kimi, 2014/2015-ci və
2018/2019-cu tədris illəri arasında ali təhsil müəssisələrinə qəbul
planı artırılmışdır. 2018/2019-cu tədris ilinin qəbul planında əvvəlki illə müqayisədə 6,8%, 2014/2015-ci tədris ili ilə müqayisədə isə
22,5% artım müşahidə olunur. Dövlət ali təhsil müəssisələrinə qəbulda da eyni dinamik artım müşahidə olunur. 2014/2015-ci tədris
ilindən 2018/2019-cu tədris ilinə qədər orta artım tempi 5,16%
olmuşdur. Eləcə də 2014/2015-ci tədris ili ilə müqayisədə
2018/2019-cu tədris ilində dövlət ali təhsil müəssisələrinə qəbulda 25,79% artım müşahidə olunur.

6.294
Proqnoz yerlərin sayı

Dövlət ali təhsil müəssisələri

Özəl ali təhsil müəssisələri
Diaqram 19

İllik Hesabat
2014/2015-ci və 2018/2019-cu tədris illəri arasında ali
təhsil müəssisələrinə qəbulda artım olmuşdur. Qəbul planının
89,6%-i yerinə yetirilmişdir ki, bu da 2017/2018-ci tədris ili ilə müqayisədə 2,7% daha çoxdur. Diaqram 20-dən də göründüyü kimi,
dövlət ali təhsil müəssisələrinə qəbul dinamikası ümumi faktiki
qəbul ilə demək olar ki, üst-üstə düşür.

2014/2015 - 2018/2019-cu tədris illəri arasında Ali Təhsil
Müəssisələrinin faktiki qəbul olma sayı haqqında
MƏLUMAT
33.707
31.699
33.572

Faktiki

37.624

2018/2019-cu tədris ilində ali təhsil müəssisələrinə ərizə
ilə müraciət edənlərin sayı 69.698 nəfər, imtahanda iştirak edənlərin sayı isə 68.420 nəfər olmuşdur. Diaqram 21-in "Faktiki
qəbul" bölməsində son 4 ildə artım dinamikası müşahisə edilir.
Əlavə olaraq, son illər ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə
müraciət edənlərin sayında azalma müşahidə olunsa da, ali təhsil
müəssisələrinə qəbul olanların sayının ərizə ilə müraciət edənlərin sayına nisbəti artmışdır. Bu göstərici 2014/2015-ci tədris
ilində 34,62%, 2015/2016-cı tədris ilində 34,04%, 2016/2017-ci
tədris ilində 37,53%, 2017/2018-ci tədris ilində 51,02%,
2018/2019-cu tədris ilində isə 59,45% olmuşdur.

2014/2015 - 2018/2019-cu tədris illəri üzrə ali təhsil
müəssisələrinə tələbə qəbulunun
KƏMİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİ
84.878

41.810

28.383
Dövlət ali
təhsil
müəssisələri

88.366

Tam orta
məktəbi
bitirənlərin
sayı

28.989

30.391

87.730
84.836
81.090

33.759
97.362

36.660

3.316
Özəl ali
təhsil
müəssisələri

93.116

Ərizə ilə
müraciət
edənlərin
sayı

4.718

3.181

89.444
73.774
69.698

3.865
5.160

2014/2015

2015/2016

92.641
2016/2017

2017/2018

2018/2019
Diaqram 20

82.925

İmtahanda
iştrak edən
abituriyentlər

78.545
70.797
68.420
33.707
31.699
33.572

Faktiki
qəbul

37.624
41.810

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019
Diaqram 21
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2018/2019-cu tədris ilində ali təhsil müəssisələrinə qəbul
2017/2018-ci tədris ilində olduğu kimi iki mərhələdə həyata keçirilmişdir. Birinci mərhələ yazda, ikinci mərhələ isə yayda keçirilmişdir. Ali təhsil müəssisələrinə qəbulda hər iki mərhələdə keçirilmiş imtahan nəticələrinin müqayisəsi diaqram 22-də verilmişdir.
Diaqramdan göründüyü kimi, qruplar üzrə ümumi nəticə yaz imtahanı (241) ilə müqayisədə yay imtahanında (269) daha yüksəkdir.
Bu göstərici yaza nisbətən 28 bal (11,42%) çox olmuşdur. 2018-ci
ilin məzunlarının orta balı yaz imtahanlarında 261, yay imtahanlarında isə 291 olmuşdur. Əvvəlki illərin məzunlarının orta balı isə
yaz imtahanında 164, yay imtahanında isə 182 olmuşdur.

Ali təhsil müəssisələrinə qəbulda abituriyentlərin
orta balı

201

209

2015/2016

2016/2017

179

2014/2015

239

252

2017/2018

2018/2019

Mərhələlər üzrə abituriyentlərin topladığı orta bal
Diaqram 24

269

241

Yaz imtahanı

Hesabat ilində qəbul imtahanlarında iştirak etmiş abituriyentlərin gender tərkibi demək olar ki, eyni olmuşdur. Burada
qızların faiz nisbəti 49,78%, oğlanların faiz nisbəti isə 50,22%
təşkil etmişdir. Bütün qruplar üzrə qızların topladıqları orta bal
292, oğlanların topladıqları orta bal isə 246 olmuşdur.

2018/2019-cu tədris ilinin qəbul imtahanlarında iştirak
etmiş abituriyentlərin gender tərkibi

Yay imtahanı
Diaqram 22

50,22%

49,78%

Diaqram 23-dən göründüyü kimi, ayrı-ayrı qruplar üzrə də
orta bal göstəricisi yaza nisbətən yay imtahanında daha yüksək
olmuşdur. I qrupda yay imtahanının orta bal göstəricisi yaz imtahanından 24 bal (11,37%), II qrup üzrə 20 bal (8,38%), III qrup
üzrə 35 bal (13,23%), IV qrup üzrə isə imtahanından 22 bal
(6,33%) daha çox olmuşdur.

Qız

Oğlan

Qruplar üzrə yay və yaz imtahanlarında orta bal

212

236

234

254

262

297

345

Diaqram 25

367

Diaqram 26-da 2018-ci ildə ali təhsil müəssisələrində abituriyentlərin məzun olduqları dövr üzrə bölgüsü verilmişdir.
2018-ci ilin məzunlarının sayı 50.075 nəfər təşkil etmişdir. Əvvəlki
ilin məzunları isə 17.801 nəfər olmuşdur.

2018-ci ildə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanına
ərizə verənlərdən 2018-ci ilin və əvvəlki illərin
məzunlarının çəkisi
I qrup üzrə
Yaz

II qrup üzrə

III qrup üzrə

IV qrup üzrə

Yay
Diaqram 23

2014/2015-ci tədris ilindən 2018/2019-cu tədris ilinədək
abituriyentlərin orta bal göstəricilərində intensiv artım dinamikası
müşahidə olunur. Diaqram 24-dən göründüyü kimi, 2014/2015-ci
tədris ilində ümumi orta bal 179 olsa da 2018/2019-cu tədris
ilində bu göstərici 252 bal olmuşdur. Ümumilikdə ötən 5 ildə orta
bal 73 bal (45,66%) artmışdır.

74%

26%

2018-ci ilin məzunları

Əvvəlki ilin məzunları
Diaqram 26

İllik Hesabat
Ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanında iştirak edən
abituriyentlərin ümumi orta balına əvvəlki ilin məzunlarının göstəriciləri nəzərə çarpacaq dərəcədə təsir edir. Diaqram 27-dən
görünür ki, illər üzrə əvvəlki ilin məzunlarının nəticələri 2018-ci
ilin məzunlarının nəticələrindən daha azdır. 2018-ci ilin qəbul
imtahanında ail təhsil müəssisələrinə qəbul olanlardan əvvəlki ilin
məzunlarının orta bal göstəricisi 199 bal təşkil etsə də, 2018-ci
ilin məzunlarının orta bal göstəricisi 99 bal yüksək olmuşdur.
Amma ümumilikdə hər iki qrup üzrə artım xətti intensiv xarakterlidir.

2018-ci ildə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanında
iştirak etmiş abituriyentlərdən 200-ə qədər bal toplamış abituriyentlərinlərin nisbəti əvvəlki illərlə müqayisədə sürətlə aşağı düşmüşdür. 2014-cü illə müqayisədə bu göstərici 18%, keçən illə müqayisədə isə 2% daha azdır.

Qəbul imtahanlarında 200-ə qədər bal toplamış
abituriyentlərin faizi
65%

59%

Son 5 ildə ali təhsil müəssisələrinə
qəbul imtahanlarında iştirak edən abituriyentlərin
orta balı
228

199

169
110

98

49%

47%

2017

2018

298

262

254

250

56%

2014

2015

2016

114
Diaqram 29

2014

2015

Əvvəlki ilin məzunları

2016

2017

2018

2018-ci ilin məzunları

Qeyd: Həm yaz, həm də yay imtahanları nəzərə alınmışdır.
Diaqram 27

Diaqram 28-də hesabat ilində qəbul imtahanlarında iştirak etmiş abituriyentlərin 200 bala qədər və 200 baldan yuxarı
nəticəyə uyğun olaraq sayları verilmişdir. 200-ə qədər bal toplamış abituriyentlərin sayı və 200-dən yuxarı bal toplamış abituriyentlərin sayı faizlə müvafiq olaraq 47% və 53% təşkil edir.

2018-ci ildə ali təhsil müəssisələrinə ərizə verənlər
arasında 200-ə qədər və 200-dən yuxarı
bal toplayanların çəkisi

2018-ci ildə 200 bala qədər və 200 baldan yuxarı nəticə
göstərmiş abituriyentlərin məzun olduqları ümumtəhsil müəssisələrinin tabelilik üzrə müqayisəsində TN tabeli və özəl liseylər
daha yaxşı nəticə göstərmişlər. Ali təhsil müəssisələrinə qəbulda
Bakı şəhəri üzrə ərizə ilə müraciət edənlərin 46%-i 200 baldan az,
54%-i isə 200-dən çox bal toplamışdır. Respublika tabeli digər
şəhərlər olan Gəncə, Mingəçevir, Naftalan, Şirvan və Sumqayıtda
200-ə qədər bal toplayanlar və 200 baldan çox nəticə göstərənlərin nisbəti isə 45% və 55% olmuşdur. Eyni statistik göstəricilərə
rayonlar üzrə baxdıqda, ərizə verənlərin 49.1%-nin 200-dən aşağı, 50.9%-nin isə 200-dən yuxarı bal topladığı müşahidə olunur.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında Naxçıvan şəhəri və ətraf rayonları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbulda ərizə verənlərin
47%-i 200 bala qədər, 53%-i isə 200-dən yuxarı bal toplamışlar.

Tabelilik üzrə 200 bala qədər və 200-dən yuxarı
bal toplamış abituriyentlər

33%
53%

58%

47%

42%

Bütün abituriyentlər

2018-ci ilin məzunları

200-dən yuxarı bal toplayan

54%

55%

51%

53%

46%

45%

49%

47%

Bakı şəhəri

Respublika
tabeli iri
şəhərlər

Rayonlar

Naxçıvan MR

85%
67%
15%

Əvvəlki ilin məzunları

TN tabeli və
özəl liseylər

200-ə qədər bal toplayan
Diaqram 28

200 baldan yuxarı

200 bala qədər
Diaqram 30
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2018/2019-cu tədris ilində ali təhsil müəssisələrinə I-IV ixtisas qrupları üzrə ərizə verən abituriyentlərin
imtahan ballarının paylanması
Cədvəl 1

2018/2019-cu tədris ili
İxtisas
qrupu

>200

>300

>400

>500

>600

İmtahanda
iştirak
edənlər

Keyfiyyət
göstəricisi (%)*

I

13.188

8.023

4.456

2.291

871

29.537

44,6%

II

9.581

5.89 6

3.395

1.688

543

17.923

53,5%

III

12.084

8.426

5.173

2.794

932

20.353

59,4%

IV

3.705

2.992

2.268

1.584

739

5.270

70,3%

Cəmi

38.558

25.337

15.292

8.357

3.085

73.083

52,8%

2014/2015-ci tədris ilinə nisbətən tələbə qəbulunun
keyfiyyət göstəricilərinin artım dinamikası

81,3%

51,5%
42,3%

2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016

32,2%

34,6%
27,6%

26,4%
18,8%
11,3%
7,2%
3,2%

>200

15,8%
8,6%
4,8%

>300

18,8%

19,1%

13,6%

13,8%

21,4%

7,5%

>400

>500

>600
Diaqram 31

İllik Hesabat

2018-ci ildə bakalavriat səviyyəsinə qəbulda ən çox tələbə qəbul etmiş ilk
10 ali təhsil müəssisəsi
Cədvəl 2

Qəbul sayı

Dövlət sifarişli
yerlərin sayı

Ümumi orta bal

Bakı Dövlət Universiteti

5.581

2.318

428

2

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

3.630

975

394

3

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

2.976

1.018

395

4

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

2.746

1.688

439

5

Azərbaycan Texniki Universiteti

1.827

453

295

6

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

1.728

460

293

7

Gəncə Dövlət Universiteti

1.502

243

320

8

Sumqayıt Dövlət Universiteti

1.447

48

308

9

Azərbaycan Dillər Universiteti

1.436

465

478

10

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri)

1.333

912

266

№

Ali təhsil müəssisələri

1

2018-ci il qəbul imtahanlarında 600 və
daha yüksək bal toplamış abituriyentlərin
ən çox qəbul olunduğu 10 ali təhsil
müəssisəsi
Diaqram 32-də 2018-ci ildə ali təhsil müəssisələrinə
qəbul imtahanında 600 və daha yüksək bal toplamış abituriyentlərin say tərkibinə görə ilk 10 universitetin ardıcıllığı verilmişdir. Birinci yerdə 584 nəfər göstərici ilə Azərbaycan Tibb Universiteti, ikinci yerdə 466 nəfərlə Bakı Dövlət Universiteti, üçüncü
yerdə isə 351 nəfər göstərici ilə Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universiteti gəlir. Yeni yaradılmış Azərbaycan-Fransız Universiteti
103 nəfər göstərici ilə bu onluğu tamamlayır.

Qəbul imtahanlarında 600 və daha yüksək bal toplamış
abituriyentlərin say tərkibinə görə ilk 10 universitet
584

Azərbaycan Tibb Universiteti
466

Bakı Dövlət Universiteti
351

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

305

Azərbaycan Dillər Universiteti
Azərbaycan Dövlət Neft və
Sənayə Universiteti

289
181

Bakı Ali Neft Məktəbi
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

159

ADA Universiteti

156

Bakı Mühəndislik Universiteti
Azərbaycan-Fransız Universiteti (UFAZ)

140
103

Tələbə sayı
Diaqram 32
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78
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Magistratura səviyyəsinə qəbul
2018/2019-cu tədris ilində ali təhsil müəssisələrinin magistratura səviyyəsinə 8.306 qəbul planı nəzərdə tutulmuşdur. Magistraturaya sənəd verən bakalavr səviyyəsini bitirmiş 12.387 məzundan 12.216 nəfər imtahanda iştirak etmişdir. İmtahanlarda iştirak etmiş
bakalavrlardan 7.014 nəfəri müxtəlif ixtisaslar üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmuşlar ki, bu da ümumi imtahanda iştirak edənlərin
57%-ni təşkil edir. Qəbul olan 7.014 nəfərdən 6.383 nəfəri qəbul olunduqları ali təhsil müəssisələrində qeydiyyatdan keçmişlər. Magistratura səviyyəsinə qəbul olanların 44%-ni (2.816 nəfər) oğlanlar, 56%-ni (3.567 nəfər) isə qızlar təşkil edir. Qəbul olanların 1.588 nəfəri
(22,65%) 100 və daha artıq bal toplamışlar.
Cədvəl 3

İmtahanda İmtahanda
iştirak
iştirak
etməyənlər
edənlər

Tədris
illəri

Qəbul
planı

Sənəd
verənlər

2016/2017

7.362

24.110

1.701

2017/2018

7.703
(onlardan
1.485 MBA)

13.081

2018/2019

8.306

12.387

Faktiki Qəbul
Qızlar

Oğlanlar

Cəmi

Qəbul planının
dolma faizi

22.409

3.074
(65,9%)

1.593
(34,1%)

4.667
(2.204 DS)

63,4%

109

12.972

3590
(56,4%)

2.771
(43,6%)

6.361
(2.358 DS)

82,6%

171

12.216

3.567
(55,8%)

2.816
(44,2%)

6.383
(2.311 DS)

76,8%

*DS – dövlət sifarişli

Diaqram 33-də 2018/2019-cu tədris ilində ali təhsil müəssisələrinin magistratura səviyyəsinə qəbul olmuş, 100 və daha artıq bal
toplamış tələbələrin ən çox yer aldığı 10 ATM göstərilmişdir. İlk sırada 573 nəfər sayla Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti gəlir. İkinci
və üçüncü yerləri müvafiq olaraq 258 və 213 nəfər sayla Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti və Bakı Dövlət Universiteti
bölüşür.

100 və daha artıq bal toplamış tələbələrin ən çox
yer aldığı 10 ATM
573

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Azərbaycan Dövlət Neft və
Sənayə Universiteti

258
213

Bakı Dövlət Universiteti
97

Azərbaycan Dillər Universiteti
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

68

Azərbaycan Texniki Universiteti

61

Bakı Mühəndislik Universiteti

58

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

41

Bakı Ali Neft Məktəbi

32

Xəzər Universiteti

26

Diaqram 33

İllik Hesabat

Ali təhsil müəssisələrinin magistratura səviyyəsinə qəbulun nəticələri
Cədvəl 4

№

Ali təhsil müəssisəsi

Əvvəlki
2018-ci ilin
ilin
bakalavriat
bakalavriat
məzunları
məzunları

Qəbul
olanların
sayı

Orta bal
göstəricisi

Dövlət
sifarişli

Ödənişli

1.543

95,7

376

1.167

1.057

486

1

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

2

Bakı Dövlət Universiteti

857

91,4

429

428

536

321

3

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

637

96,2

324

313

472

165

4

Azərbaycan Texniki Universiteti

359

87,2

166

193

283

76

5

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

329

84,1

108

221

167

162

6

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

279

81,4

115

164

185

94

7

Azərbaycan Dillər Universiteti

254

95,9

112

142

155

99

8

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

149

78,5

59

90

91

58

9

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

67

103,3

67

0

33

34

10

AR-nın Dövlət İdarəçilik Akademiyası

94

107,6

59

35

78

16

Qeyd: Dövlət sifarişli yerlərin sayı 50-dən çox olan ali təhsil müəssisələri nəzərə alınmışdır.

Diaqram 34-də müxtəlif bal qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinin magistr ixtisaslarına qəbul imtahanlarında iştirak etmiş
bakalavrların say və gender tərkibi haqqında məlumat verilmişdir.
Müsabiqədə 0-59 arası bal toplayan bakalavrların sayı 3.992,
60-99 arası bal toplayanların sayı 6.556 və 100 baldan yuxarı bal
toplayan bakalavrların sayı 1.572 nəfər olmuşdur.

Ali təhsil müəssisələrinin magistratura səviyyəsinə sənəd
təqdim edən bakalavrların topladığı bal bölgüsü
3.778

2.344

2.778

1.648
763

0-59 bal
Oğlan

60-99 bal

809

100 baldan yuxarı

Qız
Diaqram 34
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Ümumi təhsil üzrə statistika
2018-ci ildə Azərbaycanda təhsil alan bütün şagirdlərin
(ümumi təhsil müəssisələrində təşkil olunan məktəbəhazırlıq
qrupları da daxil olmaqla) sayı 1.567.016 nəfər olmuşdur.
Diaqram 1-də 2018/2019-cu tədris ilində ölkə üzrə ümumtəhsil müəssisələrində təhsil alan şagirdlərin bölmələr üzrə sayı
verilmişdir. Azərbaycan bölməsi üzrə respublika üzrə 1.428.608
nəfər şagird, rus bölməsində 131.412 nəfər, gürcü dili bölməsi
üzrə 1.114 nəfər, ingilis dili bölməsi üzrə 5.457, fransız dili bölməsi üzrə 130, türk dili bölməsi üzrə isə 295 nəfər şagird təhsil alır.
Ümumilikdə respublika ümumtəhsil məktəblərində 1.567.016 nəfər şagird qeydə alınmışdır. Sinif sıxlığına görə ən böyük göstərici
hər sinifdə ortalama 27 şagirdlə türk dili bölməsindədir. Ölkədə
şagird sayının çoxluğu müşahidə olunan azərbaycan və rus dili
bölmələrində sinifdə şagird sıxlığı müvafiq olaraq 18 və 24 nəfər
təşkil edir.

Ümumtəhsil Məktəblərində Bölmələr Üzrə
Şagird/Sinif Sayı və Sıxlıq

Diaqram 2-də respublika üzrə 2018/2019-cu tədris ilində
ümumtəhsil müəssisələrində təhsil alan şagirdlərin region və tabelilik üzrə say bölgüsü verilmişdir. Diaqramdan da göründüyü
kimi ümumi şagird sayının 58%-i (906.603 şagird) rayonların
payına düşür. İkinci yerdə Bakı şəhəridir. Belə ki, burada ümumi
şagird sayının 27%-i (424.729 şagird) təhsil alır. İri şəhərlərdə,
Təhsil Nazirliyi və digər qurumlar tabeli ümumtəhsil məktəblərində və Naxçıvan MR ümumtəhsil məktəblərində müvafiq
olaraq ümumi şagird sayının 8%, 4% və 3%-i qeydə alınmışdır.

Ümumtəhsil məktəblərində təhsil alan şagirdlərin
region və tabelilik üzrə say bölgüsü
906.603

1.428.608
79.702

Azərbaycan

Region və tabelilik üzrə 2018/2019-cu
tədris ilində ümumtəhsil məktəblərində
təhsil alan şagirdlərin sayı

424.729

18

55.791

49.224

TN, digər
qurumlar
tabeli və özəl

Naxçıvan MR

130.669

131.412
5.576

Rus

Bakı şəhəri

24
5.457

15
1.114
Gürcü

109
10
295

Türk

11
27
130

Fransız

12
11

Şagird sayı

Sinif sayı

Rayonlar

Diaqram 2

354

İngilis

İri şəhərlər

Sıxlıq
Diaqram 1

İllik Hesabat
Diaqram 3-də 2018/2019-cu tədris ilində Bakı şəhərinə
tabe rayonların ümumtəhsil məktəblərində təhsil alan şagirdlərin
sayı və orta şagird sıxlığı göstərilmişdir. Burada ən çox şagird
sayı Sabunçu rayonunda və orta sıxlığa görə ən böyük göstərici
(27 şagird) Binəqədi rayonunda qeydə alınmışdır. Ən az şagird
sayı və sıxlıq Pirallahı rayonunun ümumtəhsil məktəblərində müşahidə olunur.

Bakı şəhərinə tabe rayonların ümumtəhsil
məktəblərində şagird sayı və şagird sıxlığı

Diaqram 4-də 2018/2019-cu tədris ilində respublika tabeli
iri şəhərlər üzrə (Gəncə, Mingəçevir, Naftalan, Şirvan və Sumqayıt) ümumtəhsil məktəblərində şagird və şagird sıxlığı haqqında
məlumat verilmişdir. Ən çox şagird sayına görə fərqlənən Sumqayıt şəhərində 55.591 nəfər şagird təhsil alır. Bu da şəhərlərdə
təhsil alan şagird sayının 43%-ni təşkil edir. Ən az şagird sayı isə
Naftalandakı ümumtəhsil məktəblərində qeydə alınmışdır. Burada şagird sayı 1.465 nəfərdir. Ümumilikdə Gəncə və Sumqayıt
şəhərləri üzrə şagird sayı şəhərlər üzrə şagird sayının 77%-ni
təşkil edir. Şagird sıxlığı üzrə ən böyük göstərici də Sumqayıt
şəhərindəki ümumtəhsil məktəblərində qeydə alınmışdır.

64.958
Sabunçu

Respublika tabeli iri şəhərlərdə ümumtəhsil
məktəblərində şagird sayı və şagird sıxlığı

26
55.254

Binəqədi

55.591

27

Sumqayıt

26

49.715
Xətai

44.386

26

Gəncə

23

44.505
Xəzər

15.912

26

Mingəçevir

23

44.425
Suraxanı

13.315
Şirvan

25

22

32.285
Nizami

1.465
Naftalan

25
31.369

Qaradağ

Şagird sayı

19
Sıxlıq

25
Diaqram 4

30.724
Yasamal

26
26.477

Nəsimi

26
24.541

Nərimanov

25
17.558

Sabail

25
2.918

Pirallahı

Şagird sayı

19
Sıxlıq
Diaqram 3
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Diaqram 5-də Təhsil Nazirliyinə, digər qurumlara tabe və
özəl ümumtəhsil müəssisələrində şagird sayı və şagird sıxlığı
haqqında məlumat verilmişdir. Ən çox şagird sayı Təhsil Nazirliyinə tabe müəssisələrdə müşahidə olunur. Belə ki, bu müəssisələrdə 24.522 şagird təhsil alır. Ardıcıl olaraq internat tipli
müəssisələrdə 14.738 şagird, özəl məktəblərdə 12.217 şagird və
digər qurumlara tabe ümumtəhsil müəssisələrində isə 4.314 şagird qeydə alınmışdır. Şagird sıxlığı üzrə ən böyük göstərici (27
nəfər) Təhsil Nazirliyinə tabe ümumtəhsil müəssisələrində, ən az
göstərici isə özəl məktəblərdə müşahidə olunur.

Təhsil Nazirliyinə və digər qurumlara tabe ümumtəhsil
məktəblərində şagird sayı və şagird sıxlığı

Diaqram 6-da Naxçıvan MR tabe şəhər və rayonlar üzrə
ümumtəhsil müəssisələrinin sayı və şagird sıxlığı haqqında məlumat verilmişdir. Şagird sayına görə ilk yerdə Naxçıvan şəhəridir.
Naxçıvan şəhəri üzrə ümumtəhsil müəssisələrində şagird sayı
10.653 nəfər, şagird sıxlığı isə 19 nəfərdir. Şagird sıxlığının ən
çox müşahidə olunduğu Naxçıvan Təhsil Nazirliyinə tabe müəssisələrdə bu rəqəm 20 olsa da, Şahbuz rayonunda bu göstərici
7-dir.

Naxçıvan MR tabe rayonların ümumtəhsil məktəblərində
şagird sayı və şagird sıxlığı
10.653

Naxçıvan
şəhəri

24.522

9.840

14.738

Nazirliyə tabe
məktəblər

Şərur

12.217
4.314

27

19

17
İnternat tipli
məktəblər

13
Özəl məktəblər

20

12
9.041

Babək

14

Digər qurumlara
tabe məktəblər

5.265
13

Culfa
Şagird sayı

Sıxlıq

5.067

Diaqram 5

Ordubad

11
3.507

Kəngərli

15
2.469

Naxçıvan
TN tabe

20
2.038

Şahbuz

7
1.344

Sədərək

Şagird sayı

15
Sıxlıq
Diaqram 6
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Tabelilik üzrə müəllim heyətinin sayı
6.460
2.171
1.609
540
1.372

Diaqram 9-dan göründüyü kimi, məktəblərin sayına görə
ilk yerdə Ağdam rayonu gəlir. Bu rayonun tabeliyində 130 məktəb
vardır. Sonrakı yerlərdə Cəlilabad (111 məktəb), Kəlbəcər (109
məktəb), Quba (107 məktəb), Laçın (100 məktəb), Şəki (92 məktəb) və Masallı (92 məktəb), Xaçmaz (88 məktəb), Lənkəran (86
məktəb) və Tovuz rayonu (82 məktəb) qərarlaşmışdır.

Respublika üzrə ən çox məktəb sayı olan 10 bölgə
93.273

27.959

130

Ağdam rayonu
9.812

111

Cəlilabad rayonu
Kəlbəcər rayonu

109
107

Rayonlar

Naxçıvan MR

Quba rayonu

Təhsil Nazirliyinə birbaşa tabe

TN-nin internat tipli müəssisələri

Laçın rayonu

Digər qurumlara tabe

Özəl müəssisələr

Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi

Şəhərlər

100
92

Masallı rayonu

92

Şəki şəhəri
Diaqram 8

Xaçmaz rayonu

88

Lənkəran şəhəri

86
82

Tovuz rayonu

Diaqram 9

Diaqram 10-da ölkə üzrə ən az məktəb sayı olan 10 bölgə
göstərilmişdir. Diaqramdan da göründüyü kimi, ən az məktəb sayı
olan şəhər Naftalandır.

Respublika üzrə ən az məktəb sayı olan 10 bölgə
18

Səbail rayonu

18

Şuşa rayonu
16

Şirvan şəhəri
14

Xızı rayonu
12

Kəngərli rayonu

12

Xocalı rayonu

12

Xocavənd rayonu
6

Pirallahı rayonu
4

Sədərək rayonu
Naftalan şəhəri

3

Diaqram 10

İllik Hesabat
Diaqram 11 və 12-də rayon/şəhər təhsil şöbələri üzrə ümumtəhsil məktəblərində müvafiq olaraq ən çox və ən az şagird sayının
qeydə alındığı bölgələr verilmişdir. Diaqram 12-dən də göründüyü kimi ən çox şagird sayının müşahidə olunduğu region Abşeron
rayonudur. Bu rayonda şagird sıxlığı (25 nəfər) digər rayonlardan daha çoxdur. Diaqram 13-dən göründüyü kimi ən az şagird sayı Xocalı
rayonu üzrə qeydə alınmışdır. Burada şagird sayı 1.591-dir. Rayonlar üzrə ən az sıxlıq göstəricisi Daşkəsən rayonunun ümumtəhsil məktəblərində (7 nəfər) qeydə alınmışdır.

Rayonlar üzrə ən çox şagird sayının qeydə alındığı
10 bölgə

Rayonlar üzrə ən az şagird sayının qeydə alındığı
10 bölgə

57.476
Abşeron

6.774
Lerik

2.346

1.004

36.084
Şəmkir

1.804

Lənkəran

1.864

6.204
Oğuz

464

Zəngilan

417

32.375

5.661

31.211
Cəlilabad

5.196
Qobustan

1.974

375
4.566

30.216
Masallı

Şuşa

1.679

268

29.308
Xaçmaz

3.332
Daşkəsən

1.761

448

27.142
Şəki

2.475
Xızı

1.651

190
2.024

26.928
Sabirabad

Xocavənd

1.504

195
1.591

26.145
Quba

Şagird sayı

Xocalı

1.758
Sinif otağı

Şagird sayı
Diaqram 11

154
Sinif otağı
Diaqram 12
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Peşə təhsili üzrə statistika
2018/2019-cu tədris ilində respublikada 73 peşə təhsili müəssisəsi fəaliyyət göstərir və bu müəssisələr 5 kateqoriya üzrə qruplaşdırılır. Respublika üzrə fəaliyyət göstərən 24 peşə təhsili mərkəzində 14.627 tələbə, 16 peşə liseyində 4.913 tələbə, 31 peşə məktəblərində 3.669 tələbə, 1 peşə tədris mərkəzində 254 tələbə və 1 özəl peşə təhsil mərkəzində 163 tələbə təhsil alır. Ümumilikdə Bakı şəhəri
üzrə peşə təhsili müəssisələrində 2018/2019-cu tədris ilinin əvvəlinə 9.506, regionlar üzrə isə 14.210 tələbə qeydə alınmışdır. Bütövlükdə
peşə təhsili müəssisələrinin I kursunda 15.395, II kursunda 4.791 və III kursunda isə 3.440 tələbə təhsilini davam etdirir. Ölkə üzrə peşə
təhsili müəssisələrində təhsil alan 23.626 tələbədən 18.085-i oğlanlar və 5.541 nəfəri isə qızlardan ibarətdir.
Cədvəl 1

Peşə təhsili müəssisələrində təhsil alan tələbələrin sayı ilə bağlı statistik məlumat (2018/2019-cu tədris ili)
Tədris
müəssisələrinin
tipə görə
bölgüsü
Peşə təhsil
mərkəzləri

Cins tərkibi

Kurslar üzrə say

Region
qrupları
üzrə

Müəssisələrin
sayı

İlin əvvəlinə
tələbələrin
sayı

Oğlan

Qız

I kurs

II kurs

III kurs

Bakı şəhəri

11

8.383

6.398

1.985

5.198

1.722

1.463

Regionlar

13

6.244

4.589

1.655

4.175

1.202

897

Regionlar

16

4.913

4.081

832

2.529

1.274

1.110

Bakı şəhəri

7

960

860

100

960

Regionlar

24

2.709

1.821

888

2192

517

Regionlar

1

254

181

73

197

57

Bakı şəhəri

1

163

155

8

144

19

73

23.626

18.085

5.541

15.395

4.791

Bakı şəhəri

Peşə
liseyləri

Peşə
məktəbləri

Bakı şəhəri

Peşə tədris
mərkəzləri

Özəl peşə
təhsil
müəssisəsi

Regionlar
Cəmi

3.440

İllik Hesabat
Diaqram 13-də 2018-ci ildə peşə təhsili müəssisələrində
təhsil alanlar barədə məlumat verilmişdir. Ən çox say tərkibi olan
peşə təhsil mərkəzləri ümumi tələbə sayının 62%-ni əhatə edir.
Tələbə sayına görə sıralamada sonrakı yerləri müvafiq olaraq
21%-lə peşə liseyləri, 15%-lə peşə məktəbləri, hər biri 1%-lə peşə
tədris mərkəzləri və özəl peşə təhsili müəssisələri tutur.

2018/2019-cu tədris ilində peşə təhsili müəssisələrində
təhsil alan tələbələrin sayı
21%

15%

Peşə təhsili müəssisələrində təhsil alan
tələbələrin ödəniş forması üzrə bölgüsü
Diaqram 15-də 2018/2019-cu tədris ilində ölkə üzrə peşə
təhsili müəssisələrində təhsil alan tələbələrin ödəniş forması üzrə
bölgüsü verilmişdir. Ümumi tələbə sayının 83%-i (19.483 nəfər)
dövlət sifarişli yerlərdə, 17%-i (3.980 nəfər) isə ödənişli əsaslarla
təhsil alır.

2018/2019-cu tədris ilində peşə təhsili müəssisələrində
dövlət sifarişli və ödənişli əsaslarla təhsil alanların sayı

1%
1%
62%
83%

Peşə təhsil mərkəzləri

Peşə məktəbləri

Peşə liseyləri

Peşə tədris mərkəzləri

Dövlət sifarişli

17%

Ödənişli əsaslarla

Özəl təhsil müəssisəsi
Diaqram 15
Diaqram 13

Diaqram 14-də peşə təhsili müəssisələrində təhsil alan
tələbələrin Bakı şəhəri və regionlar üzrə paylanması verilmişdir.
Ölkə üzrə peşə təhsili müəssisələrində I kursda 15.395, II kursda
4.791, III kursda isə 3.440 tələbə təhsil alır. Bakı şəhəri üzrə peşə
təhsili müəssisələrinin I kursunda 6.302 nəfər, II kursda 1.741, III
kursda isə 1.463 nəfər tələbə təhsil alır. Bunlar müvafiq olaraq
Bakı şəhəri üzrə ümumi şagird sayının 66%, 18% və 16%-ni təşkil
edir. Regionlar üzrə peşə təhsili müəssisələrinin I kursunda 9.093
nəfər, II kursda 3.050, III kursda isə 1.977 nəfər tələbə təhsil alır.
Bu göstəricilər də öz növbəsində regionlar üzrə təhsil alan tələbə
sayının müvafiq olaraq 64%, 22% və 14%-ni təşkil edir. Ümumilikdə peşə təhsili müəssisələrində təhsil alan tələbələrin 40%-i Bakı
şəhərində, 60%-i isə regionlarda fəaliyyət göstərən müəssisələrin
payına düşür.

Peşə təhsili müəssisələrində müxtəlif kurslarda
təhsil alanların sayı
9.093
6.302
1.741

3.050
1.463

Bakı şəhəri
I kurs

II kurs

1.977

Regionlar
III kurs
Diaqram 14
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Orta ixtisas təhsili üzrə
statistika
Orta ixtisas təhsili müəssisələrində 2018/2019-cu tədris ili üçün təhsil alan (kurslar üzrə)
tələbələrin sayı haqqında məlumat
Cədvəl 2-də respublika üzrə orta ixtisas təhsili müəssisələrində 2018/2019-cu tədris ilində təhsil alan tələbələr haqqında məlumat
verilmişdir. 2018/2019-cu tədris ili üçün orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul planı 19.641 nəfər olmuşdur. Qəbul planının 13.863 nəfəri
Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan orta ixtisas təhsili müəssisələrinin, 3.498 nəfəri digər dövlət qurumlarının tabeliyində olan təhsil müəssisələrinin və 2.280 nəfəri isə özəl orta ixtisas məktəblərinin payına düşür. Hesabat ilində respublika üzrə orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul 17.987 nəfər olmuşdur və bunlardan 11.900 nəfəri qızlardır. 2018/2019-cu tədris ilində orta ixtisas təhsili müəssisələrinə
ümumi orta təhsil bazası üzrə qəbul planı 9.960 nəfər olmuş və 8.779 nəfər qəbul olmuşdur, tam orta təhsil bazası üzrə qəbul planı 9.681
nəfər olmuş və 9.208 nəfər qəbul olmuşdur. 2018/2019-cu tədris ilində bütün kurslarda oxuyan tələbələrin sayı 55.937 nəfər olmuşdur ki,
bunlardan qızların sayı 35.065 nəfərdir. I kursda 13.841 nəfər, II kursda 17.829, III kursda 15.236, IV kursda 7.631, V kursda isə 1.400
nəfər qeydə alınmışdır.
Cədvəl 2

Kurslarda təhsil alanlar
Təhsil
müəssisələri

Təhsil
Nazirliyinin
tabeliyində
olan orta
ixtisas təhsil
müəssisələri
Digər dövlət
qurumlarının
tabeliyində
olan orta
ixtisas təhsil
müəssisələri

Özəl orta
ixtisas təhsil
müəssisələri

Yekun

Təhsil
bazası

Qəbul
planı

Qəbul
olunub

Onlardan
qızlar

I

II

III

IV

V

Bütün
kurslarda
oxuyurlar

Onlardan
qızlar

Ümumi
orta

8.719

7.777

4.964

7.929

7.500

6.812

4.579

307

27.127

17.385

Tam
orta

5.144

4.816

3.011

1.482

4.888

3.594

1.561

257

11.802

6.635

Cəmi

13.863

12.593

7.975

9.411

12.388

10.406

6.140

584

38.929

24.020

Ümumi
orta

486

353

181

422

358

571

160

0

1.511

457

Tam
orta

3.012

2.911

2.357

2.128

2.607

2.267

292

143

7.437

5.874

Cəmi

3.498

3.264

2.538

2.550

2.965

2.838

452

143

8.948

6.331

Ümumi
orta

755

649

358

596

451

378

53

0

1.478

806

Tam
orta

1.525

1.481

1.029

1.284

2.025

1.614

986

673

6.582

3.908

Cəmi

2.280

2.130

1.387

1.880

2.476

1.992

1.039

673

8.060

4.714

Ümumi
orta

9.960

8.779

5.503

8.947

8.309

7.761

4.792

307

30.116

18.648

Tam
orta

9.681

9.208

6.397

4.894

9.520

7.475

2.839

1.903

25.821

16.417

Cəmi

19.641

17.987

11.900

13.841

17.829

15.236

7.631

1.400

55.937

35.065

İllik Hesabat

2018/2019-cu tədris ilində orta ixtisas təhsili müəssisələrinə daxil olan abituriyentlər haqqında
məlumat
2018-ci ildə orta ixtisas təhsili müəssisələrinə (kollec) 17.987 nəfər abituriyent daxil olmuşdur. Onlardan 6.087 nəfəri (34%) oğlanlar, 11.900 nəfəri (66%) isə qızlardır. Bundan başqa, orta ixtisas təhsili müəssisələrinə daxil olan abituriyentlərin 16.319 nəfəri (91%)
əyani, 1.668 nəfəri (9%) qiyabi şöbəyə daxil olmuşlar. Abituriyentlərin 6.771 nəfəri (38%) dövlət hesabına, 11.216 nəfəri (62%) isə ödənişli əsaslarla təhsilini davam etdirirlər. 2018/2019-cu tədris ilində orta ixtisas təhsili müəssisələrinə daxil olan abituriyentlərin 13.179 nəfəri
(73%) 2018-ci ilin, 4.807 nəfəri isə (27%) əvvəlki illərin məzunlarıdırlar.

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə daxil olan
abituriyentlərin gender tərkibi üzrə bölgüsü

66%

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə daxil olan
abituriyentlərin təhsil forması

34%

Qız

91%

Əyani

Oğlan

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə daxil olan
abituriyentlərin ödəniş forması

62%

Ödənişli

Qiyabi

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə daxil olan
abituriyentlərin məzuniyyət ili

38%

Dövlət hesabına

9%

73%

2018-ci il

27%

Əvvəlki illər
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2018/2019-cu tədris ilində orta ixtisas təhsil müəssisələrində ümumi və tam orta təhsil bazası
üçün ayrılmış qəbul planı və faktiki qəbul
Diaqram 17-də müxtəlif qurum tabeli və özəl orta ixtisas
təhsili müəssisələri haqqında məlumat verilmişdir. Diaqramdan
da göründüyü kimi Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan orta ixtisas
təhsili müəssisələrinə 13.863 nəfər qəbul planı üzrə 12.593 nəfər,
digər dövlət qurumlarına tabe orta ixtisas təhsili müəssisələrinə
3.498 nəfər qəbul planı üzrə 3.264 nəfər, özəl orta ixtisası təhsili
müəssisələrinə isə 2.280 nəfər qəbul planı üzrə 2.130 nəfər qəbul
olmuşdur. Hesabat ilində Təhsil Nazirliyi tabeli orta ixtisas təhsili
müəssisələri qəbul planını 91%, digər dövlət qurumlara tabe və
özəl orta ixtisas təhsili müəssisələri isə 93% yerinə yetirmişlər.

2018/2019-cu tədris ilində orta ixtisas təhsili
müəssisələrində qəbul planı və faktiki qəbul

12.593

Qəbul planı

Digər dövlət
qurumlarının
tabeliyində olan
təhsil müəssisələri

Əyani

1.066
2.992
272
1.800
330
Qiyabi
Diaqram 18

Digər dövlət
qurumlarının
tabeliyində olan
təhsil müəssisələri
Özəl təhsil
müəssisələri

11.527

Təhsil Nazirliyinin
tabeliyində olan
təhsil müəssisələri

Özəl təhsil
müəssisələri
13.863

Təhsil Nazirliyinin
tabeliyində olan
təhsil müəssisələri

2018/2019-cu tədris ilində orta ixtisas təhsili
müəssisələrinə əyani və qiyabi şöbələr üzrə faktiki qəbul

3.498

Diaqram 19-da 2018/2019-cu tədris ilində orta ixtisas
təhsili müəssisələrində tabelilik üzrə bütün kurslarda təhsil alan
tələbələr haqqında məlumat verilmişdir. Ümumilikdə I-V kurslar
üzrə Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan təhsil müəssisələrində
38.929 nəfər, digər dövlət qurumlarının tabeliyində olan orta ixtisas təhsili müəssisələrində 8.948 və özəl orta ixtisas təhsili
müəssisələrində isə 8.081 nəfər təhsil alır.

3.264
2.280
2.130
Faktiki qəbul
Diaqram 17

Orta ixtisas təhsili müəssisələrində tabelilik
üzrə təhsil alanların sayı

16%; 8.948

38.929; 70%
14%; 8.081

Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan
təhsil müəssisələri

Digər dövlət qurumlarının tabeliyində olan
təhsil müəssisələri

Özəl təhsil müəssisələri
Diaqram 19

İllik Hesabat

Orta ixtisas təhsili müəssisələrində işçilərin sayı
Cədvəl 3-də respublika üzrə orta ixtisas təhsili müəssisələrində çalışan işçilərin sayı haqqında məlumat verilmişdir. Hesabat ilində
Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan orta ixtisas təhsili müəssisələrinin işçi heyətinin sayı 6.367 nəfərdir və onlardan 4.363 nəfəri müəllim
heyətidir. Digər dövlət qurumlarının tabeliyində olan orta ixtisas təhsili müəssisələrinin kadr sayı ümumilikdə 1.680 nəfərdir və bunların
1.215 nəfərini müəllim heyəti təşkil edir. Özəl orta ixtisas təhsili müəssisələrində 2018/2019-cu tədris ilində 270 nəfər işçi qeydə alınmışdır ki, bunun da 224 nəfəri müəllim heyətidir. Ümumilikdə 2018-ci ildə orta ixtisas təhsili müəssisələrinin işçi heyəti 8.317 nəfərdir və
onların 6.271 nəfərini qadınlar təşkil edir. Respublikanın orta ixtisas təhsili müəssisələrində 7 nəfər elmlər doktoru, 114 nəfər fəlsəfə
doktoru, 8 nəfər professor və 21 nəfər dosent çalışır.
Cədvəl 3

Təhsil
müəssisələrinin
adı

Təhsil Nazirliyinin
tabeliyində olan orta
ixtisas müəssisələri

Digər dövlət
qurumlarının
tabeliyində olan
orta ixtisas
müəssisələri

Özəl orta
ixtisas
müəssisələri

Yekun

Əsas
(ştat)
heyət,
cəmi

Onlardan
qadınlar

Cəmi işçilərin sayı

6.367

Onlardan:
müəllim
heyəti

Əsas heyətdən

Bundan başqa,
kənardan cəlb
olunan əvəzedici
heyət

Onlardan
qadınlar

4.691

383

4.363

3.290

Cəmi işçilərin sayı

1.680

Onlardan:
müəllim
heyəti

Göstəricilər

Elmi dərəcəsi olanlar

Elmi adı olanlar

Elmlər
doktoru

Fəlsəfə
doktoru

Professor

Dosent

215

4

92

4

14

371

207

4

86

4

13

1.367

173

109

3

9

4

2

1.215

1.056

156

100

3

8

4

2

Cəmi işçilərin sayı

270

213

70

24

0

13

0

5

Onlardan:
müəllim
heyəti

224

178

70

24

0

13

0

5

Cəmi işçilərin sayı

8.317

6.271

626

348

7

114

8

21

Onlardan:
müəllim
heyəti

5.802

4.524

597

331

7

107

8

20

93

94
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2018/2019-cu tədris ilində orta ixtisas təhsili müəssisələrində çalışan işçi heyətinin gender
tərkibi barədə məlumat
Diaqram 20-də ümumilikdə 2018/2019-cu tədris ili üzrə orta ixtisas təhsili müəssisələrində çalışan işçi heyətinin gender tərkibi
barədə məlumat verilmişdir. Burada ümumi işçilərin 75%-ni qadınlar, 25%-ni isə kişilər təşkil edir. Diaqram 21-dən görünür ki, hesabat
ilində Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan orta ixtisas təhsili müəssisələrində çalışanların 4.691 nəfərini, digər dövlət qurumlarının tabeliyində olan orta ixtisas təhsili müəssisələrinin işçi heyətinin 1.367 nəfərini, özəl orta ixtisas təhsili müəssisələrinin işçi heyətinin isə 213
nəfərini qadınlar təşkil edir.

2018/2019-cu tədris ilində orta ixtisas təhsili
müəssisələrinin işçi heyətinin gender bölgüsü

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin işçi heyətində elmi
dərəcəsi və elmi adı olanların sayı
92

25%

75%

4

4

14

Təhsil Nazirliyinin
tabeliyində olan orta
ixtisas müəssisələri
Qadın

Elmlər doktoru

Kişi
Diaqram 20

Orta ixtisas təhsili müəssisələri üzrə gender
bölgüsü
1.676

Təhsil Nazirliyinin
tabeliyində olan orta
ixtisas müəssisələri
Digər dövlət
qurumlarının
tabeliyində olan orta
ixtisas müəssisələri
Özəl orta ixtisas
müəssisələri
Kişi

4.691
313
1.367
57
213
Qadın
Diaqram 21

Diaqram 22-də orta ixtisas təhsili müəssisələrinin müəllim
heyəti haqqında məlumat verilmişdir. Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan orta ixtisas təhsili müəssisələrində 4 elmlər doktoru,
92 fəlsəfə doktoru, 4 professor və 14 dosent fəaliyyət göstərir.
Digər qurumların tabeliyində olan orta ixtisas təhsili müəssisələrində bu rəqəm müvafiq olaraq 3 elmlər doktoru, 9 fəlsəfə doktoru, 4 professor və 2 dosentdir. Özəl müəssisələrdə isə 13 fəlsəfə doktoru və 5 dosent əmək fəaliyyəti ilə məşğul olur. Özəl orta
ixtisas təhsili müəssisələrində elmlər doktoru və professor elmi
adı qeydə alınmamışdır.

3

9

4

13
2

Digər dövlət qurumlarının
tabeliyində olan orta
ixtisas müəssisələri
Fəlsəfə doktoru

0

0

5

Özəl orta ixtisas
müəssisələri
Professor

Dosent
Diaqram 22
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Ali təhsil üzrə statistika
2018/2019-cu tədris ilində ayrılmış plan yerlərinə görə ölkə üzrə ən çox tələbə qəbul etmiş 10 ali təhsil müəssisəsi barədə
statistik göstərici diaqram 23-də göstərilmişdir. 2018-ci ilin qəbul
planı 46.254 nəfər olmuşdur və bu plan yerlərinin 26.273 nəfəri
diaqramda göstərilən universitetlərə verilmişdir. 10 universitetə
düşən qəbul planı ümumi qəbul planının 56,8%-ni təşkil edir və
onlar da öz növbəsində planı 24.206 nəfər qəbulla (94,5%) yerinə
yetirmişlər. Bakı Dövlət Universiteti (5.581 nəfər) qəbul sayına
görə ilk yerdədir. Sonrakı yerləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (3.630 nəfər), Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
(2.976 nəfər), Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
(2.746 nəfər), Azərbaycan Texniki Universiteti (1.827 nəfər),
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti (1.728 nəfər), Gəncə
Dövlət Universiteti (1.502 nəfər), Sumqayıt Dövlət Universiteti
(1.447 nəfər), Azərbaycan Dillər Universiteti (1.436 nəfər) və
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (1.333 nəfər) bölüşdürür.

2018/2019-cu tədris ilində ən çox tələbə qəbul etmiş
10 ali təhsil müəssisəsi
5.581

Bakı Dövlət Universiteti
Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universiteti

3.630

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti

2.976

Azərbaycan Dövlət Neft və
Sənaye Universiteti

2.746

Azərbaycan Texniki
Universiteti

1.827

Azərbaycan Memarlıq və
İnşaat Universiteti

1.728

Gəncə Dövlət Universiteti

1.502

Sumqayıt Dövlət Universiteti

1.447

Azərbaycan Dillər Universiteti

1.436

Azərbaycan Dövlət Aqrar
Universiteti

1.333

Qəbul sayı
Diaqram 23
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Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə 2018/2019-cu tədris ili üçün təhsil
alan (kurslar üzrə) tələbələrin sayı haqqında məlumat
Respublika üzrə ali təhsil müəssisələrinin bakalavr pilləsi üzrə 157.662 tələbə təhsil alır və bu tələbə kontingentinin 78.052 nəfərini qızlar təşkil edir. Bakalavr pilləsi üzrə 145.127 nəfər əyani, 12.535 nəfər isə qiyabi təhsil alır.
Cədvəl 4

Kurslar üzrə təhsil alanlar

Təhsil müəssisələri

I

II

III

IV

V

Bütün
kurslarda
təhsil alanlar

Onlardan
qızlar

Əyani təhsil forması üzrə ali təhsil müəssisələri
Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan ali təhsil müəssisələri

28.368

26.052

25.197

23.675

4.406

107.698

55.272

Digər dövlət qurumlarının tabeliyində olan ali təhsil müəssisələri

6.349

5.300

5.056

4.557

2.422

23.684

10.082

Özəl ali təhsil müəssisələri

4.774

3.478

2.467

2.429

597

13.745

6.776

Əyani təhsil forması üzrə ali təhsil müəssisələri (CƏM)

39.491

34.830

32.720

30.661

7.425

145.127

72.130

Qiyabi təhsil forması üzrə ali təhsil müəssisələri
1.326

1.919

1.826

1.627

2.737

9.435

4.840

Digər dövlət qurumlarının tabeliyində olan ali təhsil müəssisələri

269

551

454

525

680

2.479

741

Özəl ali təhsil müəssisələri

173

161

90

70

127

621

341

1.768

2.631

2.370

2.222

3.544

12.535

5.922

Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan ali təhsil müəssisələri

Qiyabi təhsil forması üzrə ali təhsil müəssisələri (CƏM)

Hər iki təhsil forması üzrə ali təhsil müəssisələri
Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan ali təhsil müəssisələri

29.694

27.971

27.023

25.302

7.143

117.133

60.112

Digər dövlət qurumlarının tabeliyində olan ali təhsil müəssisələri

6.618

5.851

5.510

5.082

3.102

26.163

10.823

Özəl ali təhsil müəssisələri

4.947

3.639

2.557

2.499

724

14.366

7.117

Ali təhsil müəssisələri (CƏM)

41.259

37.461

35.090

32.883

10.969

157.662

78.052

İllik Hesabat
2018/2019-cu tədris ilində ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsi üzrə təhsil alanların 117.133 nəfəri (74%) Təhsil
Nazirliyinin tabeliyində olan ali təhsil müəssisələrində cəmləşmişdir. Onların 60.112 nəfərini qızlar təşkil edir. Azərbaycan Respublikasının digər dövlət qurumlarının tabeçiliyində olan ali təhsil
müəssisələrində təhsil alan tələbələrin sayı 26.163 nəfərdir (17%)
və onların 10.823 nəfəri qızlardır. Özəl ali təhsil müəssisələrində
2018/2019-cu tədris ilində 14.366 nəfər (9%) təhsil alır və onlardan 7.117 nəfəri qızlardır.

Bakalavriat səviyyəsi üzrə təhsil alan tələbələrin
oxuduqları ali təhsil müəssisələrinə görə bölgüsü

Diaqram 26-da respublika üzrə ali təhsil müəssisələrinin
bakalavriat səviyyəsində əyani və qiyabi şöbələrin müxtəlif kurslarında təhsil alan tələbələrin sayları verilmişdir. Diaqramdan da
görünür ki, əyani şöbənin I və II kurslarında təhsil alan tələbələrin
sayı digər kurslarda təhsil alanların sayından daha çoxdur. Belə
ki, I kursda 39.491 nəfər, II kursda 34.830 nəfər, III kursda 32.720
nəfər, IV kursda 30.661, V kursda isə 7.425 nəfər təhsil alır. Bu,
son iki ildə qəbul planında və faktiki qəbul sayında artımla izah
olunur. Qiyabi şöbə üzrə isə əksinə, aşağı kurslarda tələbə sayı
yuxarı kurslara nisbətən daha azdır. I kursda qiyabi şöbə üzrə
1.768 nəfər, II kursda 2.631 nəfər, III kursda 2.370 nəfər, IV
kursda 2.222, V kursda isə 3.544 nəfər təhsil alır.

Ali təhsil müəssisələrinin bakalavr səviyyəsində müxtəlif
kurslarda təhsil alan tələbələrin sayı
17%

39.491
I kurs

1.768

74%

34.830
9%

II kurs

2.631
32.720

III kurs
Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan ali
təhsil müəssisələri

30.661
IV kurs

Özəl ali təhsil müəssisələri
Diaqram 24

Diaqram 25-də ali təhsil müəssisələrində əyani və qiyabi
şöbə üzrə təhsil alan bakalavrların faiz nisbəti verilmişdir.

Əyani

2.222
7.425

V kurs

Əyani

2018/2019-cu tədris ilində bütün ali təhsil
müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsi üzrə təhsil
alanların təhsilalma forması (%-lə)

92%

2.370

Digər dövlət qurumlarının tabeliyində olan
ali təhsil müəssisələri

3.544
Qiyabi
Diaqram 26

8%

Qiyabi
Diaqram 25
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Ali təhsil müəssisələrinin MAGİSTRATURA səviyyəsi üzrə 2018/2019-cu tədris ili üçün təhsil
alan (kurslar üzrə) və 2018-ci ildə diplom almış tələbələrin sayı haqqında məlumat
Cədvəl 5-də 2018/2019-cu tədris ilində ali təhsil müəssisələrinin magistratura səviyyəsində təhsil alan və diplom almış magistrların sayı və gender tərkibi haqqında məlumat verilmişdir. Ali təhsil müəssisələrinin magistratura ixtisaslarında təhsil alan tələbələrin sayı
I kurs üzrə 6.416 nəfər, II kurs üzrə 6.389 nəfər, III kurs üzrə isə 637 nəfərdir. Bunlardan qızların sayı 7.258 nəfərdir. Ümumi magistrların
99,7%-i (13.402 nəfər) əyani şöbədə təhsil alır. Qiyabi şöbədə təhsil alan tələbələrin sayı isə 40 nəfərdir. Təhsil Nazirliyinin tabeliyində
olan ali təhsil müəssisələrində, əyani və qiyabi şöbə üzrə təhsil alanların sayı 10.842 nəfərdir və bunlardan 5.929 nəfəri qızlardır. Müxtəlif
dövlət qurumlarının tabeliyində olan ali təhsil müəssisələrinin magistratura ixtisaslarında təhsil alanların sayı hər iki şöbə üzrə 1.352
nəfərdir və bunlardan 630 nəfəri qızlardır. Respublika üzrə özəl təhsil müəssisələrinin magistratura səviyyəsində təhsil alan tələbələrin
sayı isə 1.031 nəfərdir və bunlardan 538 nəfəri qızlardır.
Cədvəl 5
Kurslarda oxuyurlar

Onlardan
qızlar

Faktiki
buraxılış,
cəmi

Onlardan
qızlar

III

Bütün
kurslarda
təhsil
alanlar

Təhsil müəssisələri

I
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Əyani təhsil forması
Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan ali təhsil
müəssisələri
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4.236

2.499

Digər dövlət qurumlarının tabeliyində olan ali təhsil
müəssisələri
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46

1.425

688
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Özəl ali təhsil müəssisələri
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502

45

1.031

538

243

153

Milli Elmlər Akademiyası

67

64

0

131

102

0

64

6.405

6.388

609

13.402

7.253

5.063

3.009

Əyani təhsil forması üzrə ali təhsil
müəssisələri (CƏM)

Qiyabi təhsil forması
Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan ali
təhsil müəssisələri

0

1

26

27

4

20

7

Digər dövlət qurumlarının tabeliyində olan ali
təhsil müəssisələri

11

0

2

13

1

1

0

Özəl ali təhsil müəssisələri

0

0

0

0

0

0

0

Qiyabi təhsil forması üzrə ali təhsil
müəssisələri (CƏM)

11

1

28

40

5

21

7

Hər iki təhsil forması üzrə ali təhsil müəssisələri
Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan ali
təhsil müəssisələri

5.150

5.148
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4.256
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Digər dövlət qurumlarının tabeliyində olan ali
təhsil müəssisələri
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0
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0
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6.416

6.389
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13.442

7.258

5.084
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Bütün ali təhsil müəssisələri (CƏM)

İllik Hesabat
2018/2019-cu tədris ilində respublika üzrə ali təhsil müəssisələrinin magistratura səviyyəsi üzrə təhsil alan tələbələrin sayı
13.442 nəfər təşkil edir. Bu magistrların 81%-i (10.842 nəfər) Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan ali təhsil müəssisələrində təhsil
alır. Digər dövlət qurumlarının tabeliyində olan ali təhsil müəssisələrinin magistratura səviyyəsində təhsil alan tələbələr ümumi
tələbə sayının 11%-ni (1.438 nəfər) təşkil edir. Özəl ali təhsil
müəssisələrində təhsil alan magistrların sayı isə ümumi sayın
8%-ni (1.031 nəfər) təşkil edir.

Magistratura səviyyəsi üzrə təhsil alan tələbələrin
oxuduqları ali təhsil müəssisəsinə görə bölgüsü

Ali təhsil müəssisələrinin magistratura səviyyəsində təhsil
alan tələbələrin 6.184-ü (46%) oğlanlar, 7.258-i isə (54%) qızlardır. Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan ali təhsil müəssisələrinin
magistratura səviyyəsi üzrə təhsil alanların 4.913 nəfərini oğlanlar, 5.929 nəfərini isə qızlar təşkil edir. Müxtəlif dövlət qurumlarının tərkibində olan ali təhsil müəssisələrinin magistr səviyyəsi
üzrə təhsil alan tələbələrin 749 nəfəri oğlanlar, 689 nəfəri isə qızlardır. Respublikanın özəl ali təhsil müəssisələrinin magistratura
səviyyəsində təhsil alanların 493 nəfəri oğlanlar, 538 nəfəri isə
qızlardan ibarətdir.

ATM-lərin magistratura səviyyəsi üzrə 2018/2019-cu
tədris ilində təhsil alan tələbələrin gender bölgüsü
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Digər dövlət qurumlarının tabeliyində olan
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Özəl ali təhsil müəssisələri
Diaqram 28
Diaqram 27

Ali təhsil müəssisələrinin magistratura səviyyəsi
üzrə təhsil alan tələbələrin gender bölgüsü
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