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“Həyat böyük bir prosesdir. Bu prosesdə uğurla iştirak 
etmək üçün insan müasir tələblərə uyğun olan təhsilə 
malik olmalıdır”.

Ümummilli lider,

HEYDƏR ƏLİYEV
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“Biz maddi dəyərlərimizi, iqtisadi potensialımızı insan 
kapitalına çevirməliyik”.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,

İLHAM ƏLİYEV
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“Təhsil dövlət siyasətində ən vacib, ən önəmli bir 
istiqamətdir. Artıq bu gün hamı üçün aydındır ki, 
hər bir dövlətin ən böyük sərvəti onun intellektual 
potensialıdır”.

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti,

MEHRİBAN ƏLİYEVA
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ÖN SÖZ

Bu gün ölkəmiz bütün istiqamətlərdə inkişaf etməkdədir. Müasir, rəqabətli, qloballaşan dünyada inkişaf vektorunun müsbət olması kifayət deyil, 
onun sürətli olması da çox vacibdir. 
Son dövrlərin trendi bir daha sübut edir ki, hər növ inkişafın təməlində insan kapitalı, onun təməlində isə təhsil dayanır. Sevindirici hal odur ki, 
ölkəmiz insan kapitalına göstərilən diqqət və qayğının, qara qızılı insan kapitalına çevirmə hədəfi və strategiyasının nəticəsində Dünya İqtisadi 
Forumunun hər il hazırlamış olduğu və 100-dən artıq ölkənin qiymətləndirildiyi Qlobal Rəqabətlilik Hesabatının reytinq cədvəlində 69-cu pillədən 
58-ci pilləyədək irəliləmişdir. 
Tarix sübut etmişdir ki, inkişafın əsasını maddi resurslar deyil, təhsil təşkil edir. Bu səbəbdən, ölkə inkişafının lokomotivi olan iqtisadiyyatımızın 
inkişafının əsas təkanverici qüvvələrindən biri olan təhsil sahəsində son illər çox böyük islahatlar aparılmışdır. 
Məktəbəqədər təhsilin əhatəsi daha da genişləndirilərək Məktəbəhazırlıq proqramlarına qatılım 85%-dən yuxarıya çatdırılmışdır. Əhatəliliyin 
artırılması üçün məktəblərin infrastruktur bazası nəzərə alınmış, ehtiyac olan yerlərdə əlavə təmir və bərpa işləri aparılmış, müəllimlər təlimlərdən 
keçirilmiş, məktəb-valideyn əməkdaşlığı inkişaf etdirilərək məktəbəhazırlıq proqramlarının əhəmiyyəti maarifləndirmə yolu ilə valideynlərə bildirilmiş, 
əlavə siniflərin açılması üçün həmkar qurumlarla birgə işlənmiş və zəruri inzibati məsələlər həll edilmişdir. Nəticədə, 1-ci siniflərə başlayacaq olan 
şagirdlərin 85%-dən yuxarı hissəsi məktəbə daha hazırlıqlı başlamış olacaq, həmçinin, erkən yaşda proqram çərçivəsində öyrədilən təlim-tərbiyə, 
motorika bacarıqları həmin uşaqların əqli və sosial inkişafını daha da sürətləndirəcəkdir.
Təhsilin ən böyük əhatə dairəsi ümumi təhsil pilləsində özünü göstərir. Bu səbəbdən, ən çox təsir imkanına malik olan təhsil pilləsi kimi daima 
diqqət və qayğı mərkəzində olmuşdur. Bu məqsədlə, müasir bilik, bacarıq və səriştələri əsas götürən yeni kurikulum üzrə məktəblərin pedaqoji 
heyəti davamlı şəkildə təlimlərdən keçirilmişdir. Həmçinin, IX sinif və XI sinif buraxılış imtahanlarının nəticələrinin ali məktəbə qəbulda nəzərə 
alınması şagirdlərin gündəlik fənlərə daha çox diqqət yetirməsinə sövq etmişdir. Eləcə də, istedadlı uşaqlarla iş daha da genişləndirilmiş və 
beynəlxalq olimpiadalarda 6 qızıl, 16 gümüş və 41 bürünc olmaqla cəmi 63 medal qazanılmışdır. Ümumi təhsil pilləsində təhsilin keyfiyyətli təşkili 
məqsədi ilə 7.2 milyon dərslik dövlət tərəfindən çap edilərək 4429 məktəbə paylanmışdır. Tədrisin əsas subyekti olan müəllimlərin işə qəbul 
olunması prosesi şəffaf, obyektiv və operativ şəkildə təşkil olunmuş, nəticədə, müraciət edən 53880 nəfərdən 7147 nəfər işə qəbul olunmuşdur. 
Əlavə olaraq, məktəblərdə tədrisin müasir üsullarla təmin edilməsi məqsədi ilə 4140 məktəbin internetə çıxışı təmin edilmişdir.
Əmək bazarına ən qısa müddətli çıxışı olan və bir çox sahibkarlıq fəaliyyətinin təkanverici qüvvəsi olan peşə təhsili sahəsində də son illər böyük 
işlər görülmüş, islahatlar aparılmışdır. Belə ki, əmək bazarındakı müasir ixtisaslar araşdırılaraq təhsil proqramına əlavə edilmiş, pedaqoji heyət və 
istehsalat ustaları təlimlərə cəlb edilmiş, peşə təhsili pilləsinə qəbul elektronlaşdırılmış portal üzərindən şəfaf və operativ şəkildə həyata keçirilmiş, 
müasir tədris vəsaitləri hazırlanmış, cari ildən başlayaraq peşə təhsili müəssisələri üçün də dərsliklər dövlət hesabına çap edilərək 96 adda, 99622 
ədəd dərslik təhsil alanlara çatdırılmış, müəllimərin işə qəbulu mərkəzləşdirilmiş qaydada, şəffaf və operativ şəkildə həyata keçirilmiş, 6 peşə 
məktəbində əsaslı infrastruktur quruculuq işləri aparılmış, işəgötürənlərlə əməkdaşlıq inkişaf etdirilmişdir.
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Təhsil naziri, 
Emin Əmrullayev

Yüksək təhsilli kadrların hazırlanması prosesinin həyata keçirildiyi ali və orta ixtisas təhsil pillələrində başlanmış olan islahatlar hesabat ilində 
də davam etdirilmişdir. Belə ki, ölkə başçısı tərəfindən imzalanan “2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin 
beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın icrası məqsədi ilə nəzərdə tutulan 5 beynəlxalq ikili diplom proqramından 3-ü 
2020-ci ildə təsis olunaraq fəaliyyətə başlamışdır ki, bu proqramlar üzrə hazırda 115 tələbə təhsil alır. Təsis olunmuş proqramlardan  ABŞ-ın Corc 
Vaşinqton Universiteti ilə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Təhsil ixtisası” istiqaməti üzrə magistratura səviyyəsində, ABŞ-ın Corc 
Vaşinqton Universiteti ilə ADA Universitetinin “Kompüter elmləri və verilənlərin təhlili” ixtisası istiqaməti üzrə magistratura səviyyəsində, Koreya 
Respublikasının İnha ali təhsil müəssisəsi ilə Bakı Mühəndislik Universitetinin mühəndislik ixtisasları istiqaməti üzrə bakalavriat səviyyəsində 
beynəlxalq ikili diplom proqramları bu gün uğurla öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər.  Tələbələrin dünyanın müxtəlif ali təhsil müəssisələrində 
təhsilinin dəstəklənməsi məqsədi ilə Çin, Tacikistan, Macarıstan, Qazaxıstan, Rumıniya və Latviya Respublikaları ilə qarşılıqlı tələbə mübadiləsi 
hesabat ilində də davam etdirilmiş, proqram çərçivəsində yüzlərlə tələbə təhsil almışdır. 
2020-ci ildə dünyada davam edən koronavirus pandemiyası ölkəmizin təhsil fəaliyyətindən də təsirsiz ötüşmədi. Belə ki, cəmiyyətimizin sağlamlığını 
qorumaq məqsədi ilə virusun yayılmasının qarşısınını alınması üçün məktəblərdə əyani tədris uzun müddət ləğv edilmiş, onlayn və ya hibrid 
modelinə keçilərək, təhsilalanların distant şəkildə təhsillərini davam etdirməsi təşkil edilmişdir. Bu məqsədlə virtual məktəb platforması yaradılaraq 
1.5 milyon şagirdin gündəlik distant tədrisi təşkil edilmiş, internetə çıxışı olmayan şəxslər üçün isə dövlət televiziyasında bütün dərslərin onlayn 
qaydada yayımı həyata keçirilmişdir. Pandemiya bütün dünyanın təhsil sisteminə olduğu kimi, ölkəmizin də təhsil sisteminə təsir etsə də, bu təsirin 
minimum səviyyədə saxlanması üçün zəruri tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Təhsil gənclərin bilik, bacarıq və səriştələrinin inkişafı nəticəsində qlobal dünyada rəqabətqabiliyyətli kadr yetişdirməklə bərabər, milli-mənəvi ruhda 
böyüyən, vicdanlı vətəndaş, vətənpərvər şəxsiyyətlər yetişdirməklə də mükəlləfdir. Həyat göstərdi ki, bu sahədə də çox böyük işlər görülmüş, 
böyük nailiyyətlər əldə edilmişdir. Belə ki, 2020-ci ildə Ermənistanın hücumu və təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə növbəti 
həmlələrin qarşısını almaq məqsədi ilə Sentyabr ayında başlanan ikinci Qarabağ müharibəsində bütün ölkə gəncləri səfərbər olmuş, müharibəyə 
könüllü qatılaraq böyük qəhrəmanlıq göstərmiş, 30 ilə yaxındır Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş və işğal altında saxlanan Azərbaycan torpaqlarını 
azad etmişdir. Bu müharibədə 3 minə yaxın əsgərimiz şəhid olmuşdur. Təhsil sisteminin yetirmələri olan şəhid və qazilərimiz bir yumruq kimi 
birləşmiş, öz canlarını riskə ataraq vətən torpaqlarını azad etmişlər. Bu bir daha sübut edir ki, təhsilimiz, müəllimlərimiz bu illər ərzində vətəninə, 
millətinə, dövlətinə sadiq gənclər yetişdirmişlər.
Sonda bildirmək istərdim ki, bizim təhsil sahəsindəki bütün fəaliyyətimizin əsas məqsədi ölkə vətəndaşlarının rifahının yüksəldilməsi və ölkəmizin 
sürətli, hərtərəfli inkişafına dəstək verərək, onun qüdrətli ölkəyə çevrilməsidir.
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ÜMUMİ MÜDDƏALAR NAZİRLİYİN FƏALİYYƏTİ 
VƏ GÖRÜLƏN İŞLƏR

KEYFİYYƏTİN TƏMİNATI STATİSTİKA

12 - 19 20 - 201 102 - 126 126 - ...
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ÜMUMİ
MÜDDƏALAR

166 minədək uşaq birinci sinfə gedib

Ölkə üzrə 104 min uşaq məktəbəhazırlığa cəlb edilib

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 62 təhsil müəssisəsi istifadəyə verilib

339 adda 7233214 nüsxə dərslik və metodik vəsait çap edilib

2020-2021-ci dərs ilində ölkənin bütün ümumi təhsil müəssisələrinin I siniflərinə şagird qəbulu elektron qaydada həyata keçirilib. Tədris ilində 
birinci siniflərə 165 511 uşaq qəbul edilib.

2020-2021-ci tədris ilində ölkə üzrə ümumilikdə 6577 məktəbəhazırlıq qrupuna 104 min uşaq cəlb olunub. Məktəbəhazırlıq qruplarına qəbul 
https://mektebeqebul.edu.az/ elektron sistemi vasitəsilə həyata keçirilib. 

2020-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və dəstəyi ilə ölkəmizdə 62 təhsil müəssisəsi inşa və əsaslı təmir olunaraq müəllim və şagirdlərin 
ixtiyarına verilib. 2020-ci ildə Təhsil Nazirliyi tərəfindən 94 təhsil müəssisəsi tikilib və əsaslı təmir edilib. Onlardan 27-də tikinti, bərpa-gücləndirmə, 
7-də əsaslı təmir işləri görülüb, 60 modul tipli məktəb quraşdırılıb.  

Dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin I-XI sinifləri üçün 339 adda 7233214 nüsxə dərslik və metodik vəsait çap edilib. 2020-2021-ci tədris 
ilindən bütün dövlət ümumi təhsil müəssisələrində yeni dərsliklər istifadəyə verilib. Dərsliklər sırasında I sinif “Azərbaycan dili (tədris dili)”, I sinif  
“Riyaziyyat”, I sinif “Azərbaycan dili (dövlət dili)” fənni üzrə dərsliklər yer alır. Yeni dərsliklər sırasında “Macmillan” Nəşriyyatının “İngilis dili” fənni 
üzrə 1-ci siniflər üçün hazırladığı “Happy Campers” dərsliyi də var. 
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Teledərslərin yayımı həyata keçirilib

“Dərs vaxtı”nın 6000-ci buraxılışı efirə gedib

“Virtual məktəb” layihəsinə start verilib

“COVID-19” pandemiyası ilə əlaqədar ümumi təhsil müəssisələrinin şagirdləri üçün 11 mart 2020-ci il tarixindən etibarən şənbə və bazar günləri 
istisna olmaqla, hər gün 5-6 saat  “Mədəniyyət” və “ARB Günəş” telekanalları üzərindən “Dərs vaxtı” verilişi yayımlanıb, ümumi təhsil müəssisələrində 
təhsil alan 1,6 milyon şagird tədrisə cəlb olunub. Həmçinin cari ilin 25 aprel tarixindən hər həftənin şənbə günləri məktəbdənkənar fəaliyyət üzrə 
“Dərsdən sonra” verilişinin yayımına start verilib.

Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “Mədəniyyət” və “ARB Günəş” telekanallarında yayımlanan “Dərs vaxtı” verilişinin yeni tədris ilində 6000-ci 
buraxılışı efirə gedib. “Dərs vaxtı”na ekran qarşısında baxa bilməyənlər keçirilmiş dərsləri Təhsil Nazirliyinin rəsmi “Youtube” kanalı ilə yanaşı, 
“Dərs vaxtı”nın “Facebook” səhifəsindən, eyni zamanda videodərslər portalından da (https://video.edu.az/) izləmək imkanı əldə ediblər.

2020-ci  təqvim ilinin sonlarına doğru platformada qeydiyyatdan keçmiş şagirdlərin sayı 1426721, müəllimlərin sayı 127550, aktiv istifadəçi sayı 
1123126 təşkil edib.

Beynəlxalq fənn olimpiadalarında yüksək nəticə əldə edilib

2020-ci ildə Azərbaycan məktəbliləri ümumilikdə 19 müxtəlif beynəlxalq olimpiada və müsabiqələrdə iştirak edərək 6 qızıl, 16 gümüş, 41 bürünc 
medal və 15 həvəsləndirici mükafat olmaqla ümumilikdə 63 medal əldə ediblər.
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“Məktəblinin dostu”nun əhatə dairəsi genişləndirilib

2020-ci ildə “Məktəblinin dostu” layihəsinin əhatə dairəsi genişləndirilib. Hazırda layihə Bakı şəhəri üzrə 186, Abşeronda 20, Sumqayıtda 20 təhsil 
müəssisəsində olmaqla ümumilikdə 226 müəssisədə fəaliyyət göstərir. Layihə üzrə hazırda 400 əməkdaş çalışır. Layihə ümumilikdə 400 minə 
yaxın şagirdi əhatə edir.

“Rəqəmsal bacarıqlar” layihəsinin tətbiqi genişləndirilib

1035 müəllim müddətsiz əmək müqaviləsi ilə təyin olunmaq hüququ qazanıb

Təhsil Nazirliyinin “İnformatika” fənninin yeni formatda tədrisi üzrə “Rəqəmsal bacarıqlar” layihəsinin tətbiqi uğurla davam etdirilib. Layihə hazırda 
Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Biləsuvar, Şamaxı, Lənkəran, Şirvan, Şəki şəhər və rayonları üzrə 222 məktəbi və 100 mindən çox şagirdi 
əhatə edir.

Ümumi təhsil müəssisələrinə mərkəzləşdirilmiş müsabiqə əsasında müddətli müqavilə ilə işə qəbul olunmuş müəllimlərin daimi əsaslarla işə 
qəbul edilməsi üçün elektron müsabiqə və onlayn müsahibələr təşkil edilib. Müsahibələrdə iştirak etmiş 1228 namizəddən 1035 nəfəri uğur 
qazanaraq müddətli müqavilə əsasında çalışdıqları məktəbə 2020-2021-ci tədris ilindən etibarən müddətsiz əmək müqaviləsi ilə təyin olunmaq 
hüququ qazanıb.

52 nəfər direktor vəzifəsinə təyin edilib

2019-cu ilin iyul ayında elan edilmiş dövlət ümumi təhsil müəssisələrinə direktor vəzifəsinə işə qəbul üzrə müsabiqənin növbəti yerləşdirmə 
mərhələsinin nəticələrinə əsasən, uğur qazanmış və ehtiyat kadr siyahısında olan daha 52 nəfər direktor vəzifəsinə təyin edilib. Bununla da, 2020-
2021-ci illərdə müsabiqədə uğur qazanaraq direktor vəzifəsinə təyin olunan şəxslərin sayı 433 nəfərə çatıb.
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İlk dəfə olaraq
peşə təhsil müəssisələrinə qəbul elektron qaydada aparılıb Peşə təhsili müəssisəsində tibbi maska istehsalına başlanılıb

Yüksək texniki peşə təhsili səviyyəsinin tədrisinə başlanılıb

2020-2021-ci tədris ili üzrə peşə təhsili müəssisələrinə qəbul ilk 
dəfə olaraq elektron qaydada iki mərhələli şəkildə aparılıb. Elektron 
müraciətlər http://qebul.vet.edu.az/ saytı üzərindən ünvanlanıb.

Turizm və Sosial Xidmətlər üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi 
“Save Tekstil” MMC ilə birgə tibbi maska istehsalına başlayıb. İstehsal 
müəssisəsinə müvafiq ixtisaslar üzrə təhsil alan 20-yə yaxın Peşə Təhsil 
Mərkəzinin məzunu cəlb edilib.

2020-ci tədris ilindən etibarən Sənaye və İnnovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzində 2 ixtisas üzrə yüksək texniki peşə - subbakalavr 
səviyyəsi üzrə tədrisə başlanılıb. Təhsil müddəti 3 il olan bu tədris proqramları üzrə təhsil alan tələbələr subbakalavr peşə-ixtisas dərəcəsi alacaq 
və müvafiq ixtisaslar üzrə ali təhsil müəssisələrinə imtahansız qəbul olmaq hüququ əldə edəcəklər.
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15900 tələbənin təhsil haqqı xərcləri dövlət tərəfindən ödənilib

805 nəfər SABAH tələbəsi adını qazanıb

232 nəfər xaricdə təhsil almaq hüququ qazanıb

2019-cu ilin iyul ayında elan edilmiş dövlət ümumi təhsil müəssisələrinə direktor vəzifəsinə işə qəbul üzrə müsabiqənin növbəti yerləşdirmə 
mərhələsinin nəticələrinə əsasən, uğur qazanmış və ehtiyat kadr siyahısında olan daha 52 nəfər direktor vəzifəsinə təyin edilib. Bununla da, 
2020-2021-ci illərdə müsabiqədə uğur qazanaraq direktor vəzifəsinə təyin olunan şəxslərin sayı 433 nəfərə çatıb.

2020-2021-ci tədris ili üzrə ölkənin 10 baza ali təhsil müəssisəsinin SABAH qruplarına tələbə seçimi aparılıb. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 
avqust ayında pandemiya şəraitinin tələblərinə uyğun keçirilmiş müsabiqənin nəticələrinə əsasən, 805 tələbə 29 ixtisas üzrə SABAH tələbəsi 
adını qazanıb. 2020-ci ildə 832 SABAH tələbəsi məzun olub.

2020-2021-ci tədris ilində Hökumətlərarası Təqaüd proqramları çərçivəsində Macarıstanda 193, Çində 20, Rumıniyada 5, Rusiya 
Federasiyasında 3, Latviyada 8, Qazaxıstanda 3, ümumilikdə isə 232 nəfər xaricdə təhsil almaq hüququ qazanıb.
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MƏKTƏBƏQƏDƏR VƏ ÜMUMİ 
TƏHSİL

Məktəbəhazırlıq

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2015-ci il tarixli 
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin 
inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Təhsil 
Nazirliyinin fəaliyyət planında nəzərdə tutulmuş “Təhsilalanların fərdi 
xüsusiyyətlərini nəzərə alan innovativ təlim metodları və texnologiyaları 
vasitəsilə təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən 
yüksəknüfuzlu təhsilverənin formalaşdırılması” və “Məktəbəqədər 
təhsillə əhatəolunma səviyyəsinin yüksəldilməsi və təlim-tərbiyə 
texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi” bölmələrinə uyğun olaraq tədqiqat 
işləri aparılmış və 3 metodik tövsiyə hazırlanmışdır:

Cəfərova L.K.
“Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində

idman dəqiqələrinin yeri və tətbiqi”

Cəfərova L.K. və Tağıyeva R.R
“Körpələr qrupunda təlimin təşkili”

Məmmədova K.R.
“Körpələr qrupunda uşaqların erkən

inkişafı üzrə praktik metodik”
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“İcma əsaslı məktəqədər
təhsilin inkişafı” layihəsi 

“İcma əsaslı məktəbəqədər təhsilin inkişafı” layihəsinin əsas məqsədi vətəndaş qrupları vasitəsilə 
məktəbəqədər təhsilin əhatəliliyini artırmaq və valideynlərin məktəbəqədər təhsil xidmətlərinin monitorinqində 
fəal iştirakı ilə şəffaflıq və hesabatlılığın, eləcə də məktəb-cəmiyyət münasibətlərinin gücləndirilməsinə nail 
olmaqdır. 
Layihə ilkin olaraq 2018-ci ildə Avropa İttifaqı və YUNİSEF-in maliyyə dəstəyilə 50 icma olmaqla fəaliyyətə 
başlamış və 30 ay ərzində icra olunması planlaşdırılmışdır. 2019-2020-ci tədris ilindən layihə Heydər Əliyev 
Fondunun maliyyə dəstəyilə davam etməkdədir və bu maliyyə dəstəyilə layihənin 3 il ərzində icra olunması 
nəzərdə tutulmuşdur.  
2019-2020-ci tədris ilində layihə çərçivəsində respublikanın 33 şəhər və rayonunda 308 icma olmaqla, 
321 məktəbəqədər qrup açılmış və 6212 nəfər 3-4 yaşlı uşaq  məşğələlərə cəlb olunmuşdur. Əsas hədəf 
respublikanın şəhər və rayonlarında, dövlət bağçaları olmayan ucqar kəndlərdə ümumi təhsil məktəblərinin 
daxilində icma əsaslı məktəqədər (3-4 yaşlı uşaqlar) qrupların açılması olmuşdur. Hal-hazırda layihənin 
əhatə dairəsi genişləndirilmiş və 2020-2021-ci tədris ilindən Respublikanın 50 şəhər və rayonunda 466 icma 
mərkəzi üzrə 500 icma əsaslı məktəbəqədər təhsil qrupu yaradılmışdır. Bu qruplarda təhsilə cəlb olunan 
9207 uşaqla 486 tərbiyəçi-müəllim və 20 mentor məşğul olur. Mərkəzlərdə işləyən tərbiyəçi-müəllimlərə 
müxtəlif mövzularda təlim və vebinarlar təşkil olunur.

2020 - 2021

2019 - 2020

50 şəhər və rayon

_________

466 icma mərkəzi

_________

500

icma əsaslı məktəbəqədər qrup

_____

9 207 nəfər uşaq (3-4 yaşlı)

33 şəhər və rayon

_________

308 icma mərkəzi

_________

321

icma əsaslı məktəbəqədər qrup

_________

6 212 nəfər uşaq (3-4 yaşlı)
Layihə çərçivəsində Estoniyada fəaliyyət 
göstərən uşaq inkişaf mərkəzi “Childhood 
Academy” ilə əməkdaşlıq qurulmuş və 
məktəbəqədər təhsillə bağlı Eston və yerli 
mütəxəssislər tərəfindən proqram və iş dəftəri 
hazırlanaraq çap olunmuşdur. 
2020-ci ildən layihə çərçivəsində valideynlərin 
uşaqların məktəbəqədər yaş dövrünə dair 
müxtəlif mövzularda maarifləndirilməsi 
məqsədilə ilk5il.az mobil tətbiq və veb-sayt 
yaradılmış və həftəlik yenilənməkdədir. Eyni 
zamanda valideynlәr üçün maariflәndirici 4 növ 
buklet və 4 videoçarx hazırlanmışdır.
Pandemiya dövründə məktəbəqədər təhsil 
ilə bağlı “Oynayırıq və öynənirik” 24 teledərs 
hazırlanmış, ARB Günəş və Mədəniyyət 
kanallarında efirə verilmişdir. Həmçinin uşaq-
valideyn əməkdaşlığı üçün 1500 uşaq-valideynin 
iştirakı ilə “Evdə yarat” müsabiqəsi keçirilmişdir.
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Milli Qiymətləndirmə

19 dekabr 2020-ci il tarixində “Virtual məktəb”də fənlər üzrə keyfiyyət 
dəyişikliklərini dəyərləndirmək məqsədilə 3500-ə yaxın məktəbin 
4-cü, 6-cı və 9-cu siniflərində təhsil alan 189445 şagirdin iştirakı ilə 
milli qiymətləndirmə təşkil olunmuşdur. Qiymətləndirmə onlayn şəkildə 
aparılmaqla bütün ölkəni əhatə etmişdir. Şagirdlər riyaziyyat, xarici dil, 
Azərbaycan və rus dili fənləri üzrə qapalı test suallarını cavablandırmışdır. 
Online keçirilmiş qiymətləndirmənin nəticəsində ərazi vahidləri 
üzrə müqayisə zamanı şəhər məktəblərində təhsil alan şagirdlərin 
nəticələrinin rayon məktəblərində təhsil alan şagirdlərlə müqayisədə 
daha yüksək olduğu qeydə alınmışdır. Belə ki, şəhər məktəbləri üzrə 
orta müvəffəqiyyət göstəricisi 74%, rayon məktəbləri üzrə 65% 
olmuşdur. Rayon və şəhərlər ayrı-ayrılıqda müqayisə edildikdə isə ən 

3 500 məktəb 189 445 şagird

MƏKTƏBƏQƏDƏR
VƏ ÜMUMİ TƏHSİL

47% 53%

MİLLİ VƏ BEYNƏLXALQ 
QİYMƏTLƏNDİRMƏ 
PROQRAMLARI

Beynəlxalq Qiymətləndirmə Proqramları
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)
Riyaziyyat və Təbiət Elmləri üzrə Beynəlxalq Qiymətləndirmə Proqramı 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2015-ci il tarixli 
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin 
inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Təhsil 
Nazirliyinin fəaliyyət planında nəzərdə tutulmuş “Təhsilalanların fərdi 
xüsusiyyətlərini nəzərə alan innovativ təlim metodları və texnologiyaları 
vasitəsilə təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən 
yüksəknüfuzlu təhsilverənin formalaşdırılması” və “Məktəbəqədər 
təhsillə əhatəolunma səviyyəsinin yüksəldilməsi və təlim-tərbiyə 

194
məktəb

5 300
ŞAGİRD

5 300
VALİDEYN

310
MÜƏLLİM

Qiymətləndirmədə iştirak edənlərin gender nisbəti

yaxşı nəticəni Sumqayıt şəhəri (77%), ən aşağı nəticəni Saatlı rayonu 
(54%) göstərmişdir.
Qiymətləndirmədə iştirak etmiş şagirdlərin 53%-ini oğlanlar təşkil 
etmişdir. Gender üzrə müqayisədə qızların,  siniflər üzrə müqayisədə 
4-cü sinifdə oxuyanların müvəffəqiyyət göstəriciləri daha yüksək 
olmuşdur.  Həmçinin gender üzrə nəticələrə görə qızlar bütün fənlər 
üzrə daha yaxşı nəticə göstərmişlər. Qiymətləndirmədə 4-cü sinif 
şagirdləri (37%) daha aktiv iştirak etmişdir. 

Oğlanlar

Qızlar

texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi” bölmələrinə uyğun olaraq tədqiqat 
işləri aparılmış və 3 metodik tövsiyə hazırlanmışdır:
Riyaziyyat üzrə tədqiqat nəticələrinə əsasən, ölkəmiz tarixi nəticə əldə 
etmişdir. Azərbaycan şagirdləri 515 balla bu istiqamətdə tədqiqatda 
iştirak edən 58 ölkə arasında 28-ci yerdə qərarlaşmışdır. Azərbaycanın 
TIMSS 2019-cu il riyaziyyat nailiyyəti TIMSS 2011-ci ilin müvafiq 
göstəricisi ilə müqayisədə 52 ballıq artımla 463 baldan 515 bala 
yüksəlmişdir.
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Riyaziyyat üzrə nəticə 
balı TIMSS 2019

515 bal 427 bal
4632011

2019 515

Riyaziyyat üzrə
nəticə

Təbiət elmləri üzrə
nəticə

Beynəlxalq qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən, azərbaycanlı şagirdlər  Fransa, İspaniya, Yeni 
Zelandiya kimi  inkişaf etmiş ölkələrdən olan həmyaşıdlarından daha yüksək nəticə göstərmiş, eyni 
zamanda Cənubi Qafqazda ən yüksək göstəriciyə nail olmuşdurlar.
Bundan başqa, “mükəmməl” və “yüksək” qiymətləndirmə oriyentirinə (benchmark) çatan 
şagirdlərimizin sayında əhəmiyyətli artım müşahidə edilmişdir. Azərbaycan bu beynəlxalq 
qiymətləndirmədə ilk dəfə 2011-ci ildə iştirak etmişdir. Belə ki, 2011-ci ildə 21% şagirdimiz riyaziyyat 
üzrə “mükəmməl” və “yüksək” qiymətləndirmə nailiyyəti göstərmişdirsə, 2019-cu ildə bu nəticə 
36% olmuşdur.

RİYAZİYYAT NAİLİYYƏTİ SIRALAMASI

SIRA SIRA SIRA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

ÖLKƏ ÖLKƏ ÖLKƏ

SİNQAPUR
HONQ-KONQ
KOREYA
TAYVAN
YAPONİYA
RUSİYA
ŞİMALİ İRLANDİYA
İNGİLTƏRƏ
İRLANDİYA
LATVİYA
NORVEÇ
LİTVA
AVSTRİYA
NİDERLAND
ABŞ
ÇEXİYA
BELÇİKA
KİPR
FİNLANDİYA
PORTUQALİYA

DANİMARKA
MACARISTAN
TÜRKİYƏ
İSVEÇ
ALMANİYA
POLŞA
AVSTRALİYA
AZƏRBAYCAN
BOLQARISTAN
İTALİYA
QAZAXISTAN
KANADA
SLOVAKİYA
XORVATİYA
MALTA
SERBİYA
İSPANİYA
ERMƏNİSTAN
ALBANİYA
YENİ ZELANDİYA

FRANSA
GÜRCÜSTAN
BƏƏ
BƏHREYN
ŞİMALİ MAKEDONİYA
MONTENEQRO
BOSNİYA-HERSOQOVİNA
QƏTƏR
KOSOVO
İRAN
ÇİLİ
OMAN
SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTAN
MƏRAKEŞ
KÜVEYT
CƏNUBİ AFRİKA
PAKİSTAN
FİLİPPİN

BAL BAL BAL

625
602
600
599
593
567
566
556
548
546
543
542
539
538
535
533
532
532
532
525

525
523
523
521
521
521
516
515
515
515
512
512
510
509
509
508
502
498
494
487

485
482
481
480
472
453
452
449
444
443
441
431
398
383
383
374
328
297

AZERBAIJAN’S ACHIEVEMENT

NƏTİCƏ

SIRA

ARTIM

2011 - ci il 2019 - cu il

515 BAL

28 - Cİ

52 BAL

463

515

2011 TIMSS nəticəsi 
ilə müqayisədə
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Respublika Fənn Olimpiadaları

Fənn olimpiadaları IX-XI sinif şagirdləri cəlb olunmaqla, Azərbaycan dili və ədəbiyyat, tarix, coğrafiya, riyaziyyat, fizika, kimya, biologiya, informatika 
fənləri üzrə təşkil edilir. Fənlər üzrə tapşırıqlar azərbaycan və rus dillərində hazırlanır. Fənn müəllimi və məktəb psixoloqunun təqdimatı əsasında 
xüsusi istedadı ilə seçilən 8-ci sinif şagirdləri, 9-cu siniflərin olimpiada hazırlıq proqramı əsasında olimpiadalara cəlb olunurlar.
Fənn olimpiadalarının rayon (şəhər) mərhələsi siniflər üzrə, respublika mərhələsinin yarımfinal və final turu isə yaş qrupları (aşağı yaş qrupu – VIII 
və IX siniflər, yuxarı yaş qrupu – X və XI siniflər) üzrə keçirilir.

33 784 şagirdRayon (şəhər)
mərhələsi 4 919 şagird

RFO Respublika 
mərhələsinin

yarımfinal turu 
691 şagird

RFO Respublika 
mərhələsinin

final turu 

MİLLİ VƏ BEYNƏLXALQ
QİYMƏTLƏNDİRMƏ PROQRAMLARI
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Beynəlxalq Fənn Olimpiadaları

Cari ildə də şagirdlərin Beynəlxalq Olimpiadalarda iştirakı təşkil 
edilmişdir:
• Şagirdlərin olimpiadalara tam hazırlığının təmin edilməsi məqsədilə 

VII-XI sinif şagirdləri üçün fizika, riyaziyyat, biologiya, kimya və 
informatika fənləri olmaqla 5 fənn üzrə virtual dərslər keçirilmiş və 
200-ə yaxın şagird iştirak etmişdir;

• Keçirilən mövzuların mənimsənilmə faizinin ölçülməsi üçün 200 
VII-XI sinif şagirdindən ibarət beynəlxalq olimpiadalara hazırlıq 
qruplarının fevral və aprel aylarında 5 fənn üzrə 18 aylıq sınaq 
imtahanı keçirilmişdir;

• Beynəlxalq olimpiadalarda daha hazırlıqlı şagirdlərin iştirakını təmin 
etmək üçün fevral ayında VIII-XI sinif şagirdləri üçün beynəlxalq 
olimpiadalara 18 seçmə imtahan keçirilmiş və imtahanlarda 360 
şagird iştirak etmişdir.

ı yer 55  şagird

II yer 105 şagird

III yer 160 şagird

6
qızıl

41
bürünc

16
gümüş

Şagirdlər il ərzində riyaziyyat, informatika, fizika, kimya, biologiya və coğrafiya fənləri olmaqla 6 fənn üzrə keçirilən 21 Beynəlxalq olimpiadada 
iştirak etmişlər. Beynəlxalq olimpiadalarda ümumilikdə 63 medal və 15 həvəsləndirici mükafat qazanılmışdır.
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miq.edu.az-da
qeydiyyatdan keçənlər

test mərhələsində iştirak 
hüququ qazananlar

elektron ərizəsini təsdiq 
edənlər

test mərhələsində iştirak 
edənlər

ərizəsi qəbul edilənlər uğur qazanan / vakant yer 
tutan

MÜƏLLİMLƏRİN İŞƏ QƏBULU

Təhsil Nazirliyinin 8 may 2018-ci il tarixli F-346 nömrəli əmri təsdiq olunmuş “Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrində 
müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi, pedaqoji kadrların işə qəbulu və yerdəyişməsi Qaydaları”na əsasən 2020-2021-ci tədris ili üçün 
müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin təşkili və keçirilməsi təmin olunmuşdur.
16-25 iyul tarixlərində müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqəyə elektron ərizələrin qeydiyyatı aparılmış, 53880 namizəd www.miq.edu.az saytında 
qeydiyyatdan keçmiş, onlardan 51227 namizəd elektron ərizəsini təsdiq etmişdir. Elektron ərizələr yoxlanıldıqdan sonra 46252 namizədin ərizəsi 
qəbul edilmiş və müsabiqənin test mərhələsində 46228 namizəd iştirak hüququ qazanmışdır. 14 avqust - 8 sentyabr tarixlərində müəllimlərin işə 
qəbulu üzrə müsabiqənin test imtahanı mərhələsi keçirilmişdir. İlk dəfə olaraq test imtahanları Bakı şəhəri ilə yanaşı, Gəncə, Sumqayıt, Lənkəran, 
Masallı, Şirvan, Kürdəmir, Ağdaş, Mingəçevir, Bərdə, Ağcabədi, Quba, Şamaxı, Balakən, İsmayıllı, Ağstafa və Tovuz daxil olmaqla, ümumilikdə 17 
region və 32 mərkəzdə keçirilmiş və test imtahanlarında ümumilikdə 38709 namizəd iştirak etmişdir.

53 880 nəfər 46 228 nəfər

51 227 nəfər 38 709 nəfər

46 252 nəfər

17 region 32 mərkəz 19 fənn 38 709 namizəd

7 147 nəfər
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Müddətli müqavilə əsasında müəllimlərin işə qəbulu

I TUR

• 5 066 NƏFƏR • 1 351 NƏFƏR • 730 NƏFƏR

II TUR III TUR

Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsinin ilkin mərhələsində elektron 
yerləşdirmə zamanı 5066, əlavə yerləşdirmə mərhələsində isə 2081 
nəfər vakant yer tutmaq hüququ qazanmışdır.

Müddətli müqavilə əsasında elektron yerləşdirmələr başa çatdıqdan 
sonra tutulmayan və yeni yaranan vakant yerlər ilk növbədə həmin rayon 
üzrə qeydiyyatda olan namizədlərə bal ardıcıllığı nəzərə alınmaqla təklif 
edilmiş və nəticədə 1183 nəfər müddətli müqavilə əsasında işlə təmin 
olunmuşdur. 

Koronavirus (COVID-19) infeksiyasının ölkə ərazisində yayılması və 
xüsusi karantin rejiminin tətbiqi ilə əlaqədar müsabiqənin müsahibə 
mərhələsinin vakansiyalara yerləşdirmə mərhələsindən dərhal sonra 
keçirilməsi mümkün olmamışdır. Namizədlərlə növbəli şəkildə tədris ili 
ərzində müsahibələr keçirilmişdir.
14-24 dekabr tarixlərində keçirilmiş müsahibələrdə ümumilikdə 2197 
nəfər iştirak etmiş, onlardan 2061 namizəd uğur qazanmışdır.

MÜƏLLİMLƏRİN
İŞƏ QƏBULU



31



32

N
az

irl
iy

in
 fə

al
iy

yə
ti 

və
 g

ör
ül

ən
 iş

lə
r

Müddətli əmək müqaviləsi əsasında işləyən müəllimlərin müddətsiz əmək müqaviləsi əsasında işə qəbulu

Cari ildə də müddətli müqavilə əsasında çalışan müəllimlərin müddətsiz əsaslarla işə qəbul edilməsi üçün müsabiqə təşkil edilmişdir. Təşkil 
olunan müsabiqənin ilk öncə ərizə qəbulu həyata keçirilmiş və ümumilikdə 3241 namizəd müraciət etmişdir. Bu namizədlərdən vakant yerdə 
çalışan 1308 nəfər onlayn formatda təşkil olunan müsahibəyə dəvət edilmişdir. Müsahibələrdə iştirak etmiş 1228 namizəddən 1035 nəfəri uğur 
qazanaraq müddətli müqavilə əsasında çalışdıqları məktəbə növbəti tədris ilindən etibarən müddətsiz əmək müqaviləsi ilə təyin olunmaq hüququ 
qazanmışdır.
Onlayn müsahibələrdə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçməyən şəxslərlə 10 iyul tarixində yenidən müsahibələr təşkil olunmuş və müsahibədə 
iştirak etmiş 64 nəfər namizəddən 42 nəfəri uğur qazanmışdır. 

3 241

MÜRACİƏT
EDƏNLƏR

MÜSAHİBƏDƏ İŞTİRAK 
EDƏNLƏR

1 228

UĞUR
QAZANANLAR

1 035
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MÜƏLLİMLƏRİN İŞ YERİNİN 
DƏYİŞDİRİLMƏSİ

DİREKTORLARIN
İŞƏ QƏBULU

1-5 iyun tarixlərində müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsinə elektron sənəd qəbulu aparılmışdır. Qeydiyyatdan keçmiş 10068 nəfərdən 
6860 nəfərin ərizəsi qəbul edilmiş və elektron yerləşdirmənin nəticələrinə əsasən  1934  nəfər  uğur  qazanmışdır. Müsabiqənin elektron yerləşdirmə 
mərhələsində uğur qazanan namizədlərin sənədləri yoxlanıldıqdan sonra 1565 nəfərin iş yerinin dəyişdirilməsinə razılıq verilmişdir.

25 sentyabr - 5 oktyabr tarixlərində dövlət ümumi təhsil müəssisələrinə direktor vəzifəsinə işə qəbul üzrə müsabiqəyə elektron sənəd qəbulu 
aparılmış, 3251 namizəd elektron qeydiyyatdan keçmiş və onlardan 2477 nəfər elektron ərizəsini təsdiq etmişdir. Elektron ərizələr yoxlandıqdan 
sonra 2256 nəfərin ərizəsi qəbul edilmişdir. Müsabiqəyə 552 vakant yer elan edilmişdir. Koronavirus (COVID-19) infeksiyasının ölkə ərazisində 
geniş yayılması və xüsusi karantin rejiminin tətbiqi ilə əlaqədar müsabiqənin keçirilməsi müvəqqəti olaraq təxirə salınmışdır.

miq.edu.az-da
qeydiyyatdan keçənlər

elektron yerləşdirmədə uğur 
qazananlar

ərizəsi təsdiq edilənlər

Elektron qeydiyyatdan 
keçənlər Ərizələrini təsdiq edənlər

Ərizələri qəbul edilənlər

iş yerinin dəyişdirilməsinə 
razılıq verilənlər

10 068 nəfər 1 934 nəfər

6 860 nəfər

3 251 nəfər 2 477 nəfər

2 256 nəfər

1 565 nəfər

2019-cu ildə keçirilmiş direktorların işə qəbulu üzrə müsabiqənin 
nəticəsinə əsasən 2020-ci ildə 118 nəfər vakant direktor vəzifəsinə 
təyin olunmuşdur.
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TƏDRİS RESURSLARININ 
TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ

2020-ci ildə ümumi təhsil pilləsi üçün 84 adda dərsliyə qrif verilmiş və onların məzmun keyfiyyəti təmin edilmişdir. 
Tədris resurslarının idarə olunmasının məlumat sistemi kimi fəaliyyət göstərən www.trims.edu.az saytına ümumilikdə 1000-dən çox keyfiyyəti təmin 
olunmuş tədris vasitələri barədə məlumatlar, eləcə də, onların PDF formatları yerləşdirilmişdir. www.trims.edu.az saytından təxminən 850000 nəfər 
istifadə etmişdir.

Dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin baza təhsil proqramları üzrə mövcud 
kağız dərsliklər əsasında 48 adda yeni elektron dərslik hazırlanmışdır. 
Həm yeni yaradılan, həm də uyğunlaşdırılan bütün elektron dərsliklərin 
www.e-derslik.edu.az saytında yerləşdirilməsi təmin edilmişdir. Bununla 
da rəqəmsallaşdırılaraq www.e-derslik.edu.az saytında istifadəyə 
verilən kağız dərsliklərin ümumi sayı 292-yə çatmışdır.
Dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin tələbatına əsasən, I-XI siniflər üçün 

339 adda 7233214 nüsxə kağız dərslik və metodik vəsait çap edilmiş və 
yerlərə çatdırılması həyata keçirilmişdir. 
Dövlət peşə təhsili müəssisələri üçün ümumilikdə 96 adda 185699 
nüsxə kağız dərslik çap edilmişdir.
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Təhsil sistemində İKT infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi

İKT avadanlıqları ilə təminat  

Təhsil müəssisələrinin Azərbaycan Təhsil Şəbəkəsinə və internetə 
qoşulması

• Ümumi olaraq ölkə üzrə 4140 təhsil müəssisəsinin təhsil sisteminin 
korporativ İntranet və İnternet şəbəkələrinə çıxışı təmin edilmişdir. 
Bunlardan 343-nün fiber-optik, 1836-nın ADSL və 1961-nin simsiz 
rabitə kanalı vasitəsi ilə Azərbaycan Təhsil Şəbəkəsinə (ATŞ) və 
internet şəbəkələrinə çıxışı təmin edilmiş;

• 225 təhsil müəssisəsində yeni lokal şəbəkələr yaradılmış;
• 140 təhsil müəssisəsində lokal şəbəkələr genişləndirilmiş; 
• 30 təhsil müəssisəsi fiber-optik qoşulma növünə keçirilmiş; 
• 250 nəfər xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların distant təhsilinin 

təşkil olunması məqsədi ilə ayrılmış kompüterlərin ATŞ-yə və 
internet şəbəkələrinə çıxışı təmin edilmişdir.

• Təhsil Nazirliyi tərəfindən cari ildə təhsil müəssisələrinə 9000 
noutbuk paylanmış; 

• Təhsil müəssisələri 262 ədəd “Lego Education Mindstorms EV3” 
robot dəsti ilə təmin olunmuş; 

• 400 ədəd Optoma “S334e” proyektoru təhsil müəssisələrinə 
çatdırılmış, quraşdırılmış və aktivləşdirilmiş; 

• 79 təhsil müəssisəsində videomüşahidə sistemi genişləndirilmiş; 

• 328 təhsil müəssisəsi internet sürətinin artırılması məqsədi ilə 
avadanlıqlarla təmin edilmişdir.

343
FİBEROPTİK

1 836
ADSL

1 961
SİMSİZ

TƏHSİL SİSTEMİNİN 
İNFORMASİYALAŞDIRILMASI



37



38

N
az

irl
iy

in
 fə

al
iy

yə
ti 

və
 g

ör
ül

ən
 iş

lə
r Təhsil sistemində idarəetmənin 

informasiyalaşdırılması

• Ali və orta ixtisas təhsili üçün informasiya sistemi yaradılmışdır; 

• “Məktəbəqəbul” portalı 2020-ci tədris ili üçün təkmilləşdirilmişdir;
• Təhsil sistemində insan resursları və əməkhaqlarının hesablanması üçün proqram təminatının texniki imkanları genişləndirilmiş, sistemdə 

dəyişikliklər və təkmilləşdirilmələr aparılmışdır; 
• “Edupay” sistemi təkmilləşdirilmişdir; 
• 40000-dən artıq tələbəyə smart tələbə kartları verilmişdir;
• Təhsil Nazirliyinin www.edu.gov.az saytı yenilənmişdir;  
• Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün VR texnologiyası platforması təkmilləşdirilmişdir; 
• Şagirdlərin bir təhsil müəssisəsindən digər təhsil müəssisəsinə transferi sistemində yeni modullar yaradılmış və təkmilləşdirilmişdir; 
• Virtual təhsil sistemi www.virtual.edu.az  yaradılmışdır;  
• Xaricdə Təhsil Dövlət Proqramı 2019-2023-cü illər elektron müraciət sisteminin Məlumat İdarəetmə Sisteminə sinxronizasiyası və Dövlət 

Proqramının rəsmi veb saytı yaradılmışdır;  
• “Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası) elektron xidmətində 

elektron şəhadətnamə, elektron arayışlar və imtina qərarı, elektron sənədin vətəndaşlar üçün axtarış funksionalı və Hökumət Ödəniş Portalı 
(HÖP) ilə inteqrasiya və bank kartları vasitəsi ilə ödəniş imkanı təkmilləşdirilmişdir; 

• Peşə təhsili üzrə tələbə və müəllimlərin işə qəbulu sistemi yaradılmışdır; 
• “Ümumi təhsil müəssisələrinin informasiya sistemi təkmilləşdirilmiş və yeni funksionallıqlar hazırlanmışdır; 
• E-jurnal sistemi yaradılmışdır və 123 məktəbdə tətbiq edilmişdir;
• Anket və sorğular sistemi yaradılmışdır.

VAHİD ŞƏXSİ KABİNET

Vətəndaşlar üçün vahid şəxsi kabinet yaradılmışdır. (portal.edu.az)

Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinə elektron müraciət sistemi 
yaradılmışdır.

Ali və orta ixtisas müəssisələrinə qeydiyyat sistemi yaradılmışdır.

Peşə təhsili üzrə elektron işə qəbul üçün elektron müraciət sistemi 
yaradılmışdır.

TƏHSİL SİSTEMİNİN
İNFORMASİYALAŞDIRILMASI
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Elektron təhsil texnologiyalarının 
tətbiqinin genişləndirilməsi

• 760 ədəd “Khan Academy” video dərsləri milli kurikuluma uyğunlaşdırılmış və video.edu.az portalında 
yerləşdirilmişdir;

• www.e-resurs.edu.az portalında 403 ədəd elektron tapşırıq və 50 ədəd intellektual oyun, www.video.edu.
az portalında ümumilikdə 3224 ədəd video dərs, www.e-derslik.edu.az portalında müxtəlif fənlər üzrə 
ümumilikdə 344 ədəd elektron dərslik, metodik vəsait və sinifdən xaric oxu vəsaitləri vardır.

Kadr potensialının gücləndirilməsi

Peşə təhsili sahəsində fəaliyyət göstərən təhsilverənlər üçün tədrisdə İKT və müasir texnologiyalar üzrə 600 nəfərə təlim təşkil olunmuşdur.
Ümumtəhsil, peşə, ali təhsil müəssisələrinin pedaqoji, inzibati idarəetmə və köməkçi heyətini, həmçinin təhsil idarələrinin (təhsil şöbələrinin) 
işçilərini əhatə edəcək təhsildə İKT-nin tətbiqi üzrə ixtisasartırma və stajkeçmə təlimləri keçirilmişdir.

Kommunikasiya və məhsuldarlığın artırılmasında Microsoft Office proqram təminatı üzrə

İKT-nin əsasları (Cisco Akademiyası) üzrə

Kibertəhlükəsizliyin əsasları: 2.0 üzrə

Peşə Təhsili İnformasiya sistemindən istifadəylə bağlı təlim xidmətləri üzrə 

Peşə təhsil müəssisələrinin ümumtəhsil, ixtisas fənn müəllimləri və istehsalat təlim ustaları üçün onlayn kommunikasiya, 
məsafədən öyrənmə (Microsoft Teams) təlimləri üzrə
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1 095 nəfər

600 nəfər

600 nəfər10 000 nəfər

500 nəfər

3 300 nəfər

Ümumtəhsil müəssisələrinin müəllimləri üçün onlayn kommunikasiya, 
məsafədən öyrənmə və İKT savadlılığının artırılması üzrə ixtisasartırma 

xidməti  üzrə təlim

“STEM (ETMR – Elm Texnologiya Mühəndislik və Riyaziyyat) əsaslı 
dərslərdə innovasiyalar və yeni texnologiyaların tətbiqi metodikasıyla 

bağlı ixtisasartırma xidməti üzrə təlim

İnnovasiyalar və yeni texnologiyaların tədrisdə tətbiqiylə bağlı 
stajkeçmə xidməti üzrə təlim

“Microsoft Teams”
təlimi üzrə təlim 

Elektron resurslardan istifadə etməklə inteqrativ tapşırıqların 
hazırlanması metodikasıyla bağlı ixtisasartırma xidməti üzrə təlim

Pedaqoji heyət üçün İKT vasitəsi ilə kommunikasiya bacarıqlarının 
formalaşdırılmasıyla bağlı ixtisasartırma xidmətləri (Microsoft Teams, 

Microsoft Office 365) üzrə təlim

100 nəfər

300 nəfər

7 000 nəfər

300 nəfər

400 nəfər

Təhsil İdarələri/Təhsil Şöbələrinin işçiləri üçün İKT savadlılığının və 
kommunikasiya bacarıqlarının formalaşdırılmasıyla bağlı ixtisasartırma 

xidmətləri üzrə təlim

Təhsil İdarələri/Təhsil Şöbələrinin işçiləri üçün İKT savadlılığının və 
kommunikasiya bacarıqlarının formalaşdırılmasıyla bağlı ixtisasartırma 

xidmətləri üzrə təlim

Pedaqoji heyət üçün Elektron məktəb platformasının istifadəsi üzrə 
təlim

İnformatika müəllimlərinin Python proqramlaşdırma dili üzrə 
bacarıqların artırılması istiqamətində ixtisasartırma xidməti üzrə təlim

Riyaziyyat müəllimləri üçün beynəlxalq “PolyUp” platformasından 
istifadə və hesablama düşüncəsinin artırılmasıyla bağlı ixtisasartırma 

xidməti üzrə təlim

TƏHSİL SİSTEMİNİN
İNFORMASİYALAŞDIRILMASI
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Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 4-cü Qrant Müsabiqəsi 

2020-ci ildə Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə IV qrant müsabiqəsi 
keçirilmişdir. Müsabiqəyə ümumi təhsil müəssisələri kateqoriyası üzrə 
204, fərdi kateqoriya üzrə isə 648 olmaqla, ümumilikdə 852 layihə 

təqdim edilmişdir. Təşkilat Komitəsi Ekspert Qrupunun rəyi əsasında 
ümumi təhsil kateqoriyası üzrə 47, fərdi kateqoriya üzrə 136 olmaqla, 
ümumilikdə 183 layihə barədə müsbət qərar qəbul edilmişdir.

Ümumi təhsil müəssisələri kateqoriyası Fərdi kateqoriya

204
təqdim edilən layihə

648
təqdim edilən layihə

47
qalib layihə

136
qalib layihə
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Fərdi kateqoriya .............................................................................21
Ümumtəhsil müəssisələri kateqoriyası ..........................................5

Fərdi kateqoriya .............................................................................11
Ümumtəhsil müəssisələri kateqoriyası ..........................................6

Fərdi kateqoriya .............................................................................13
Ümumtəhsil müəssisələri kateqoriyası ..........................................4

Fərdi kateqoriya .............................................................................22
Ümumtəhsil müəssisələri kateqoriyası ..........................................8

Fərdi kateqoriya .............................................................................18
Ümumtəhsil müəssisələri kateqoriyası ..........................................7

Fərdi kateqoriya .............................................................................6
Ümumtəhsil müəssisələri kateqoriyası ..........................................3

Fərdi kateqoriya .............................................................................7
Ümumtəhsil müəssisələri kateqoriyası ..........................................3

Fərdi kateqoriya .............................................................................14
Ümumtəhsil müəssisələri kateqoriyası ..........................................7

Fərdi kateqoriya .............................................................................24
Ümumtəhsil müəssisələri kateqoriyası ..........................................4

IV Qrant müsabiqəsi çərçivəsində qalib layihələrin sayı

Ümumi təhsildə metodiki bazanın gücləndirilməsi və metodik 
xidmət sisteminin təkmilləşdirilməsi

Keyfiyyətin idarə olunmasında müasir qiymətləndirmə 
vasitələrinin tətbiq olunması

Şagirdlərin milli ruhda tərbiyə olunması, ümumi 
təhsil müəssisələrində fəal vətəndaşlıq mövqeyinin 

formalaşdırılması

Təhsilalanlara psixoloji dəstəyin göstərilməsi və ümumi 
təhsil müəssisələrində əlverişli sosial-emosional mühitin 

yaradılması

Təhsildə texnoloji yeniliklərin tətbiqi

Təhsildə valideynlərin rolunun artırılması və məktəb-valideyn 
münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi

Ümumi təhsil müəssisələrində inklüziya mədəniyyətinin 
formalaşdırılması

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin sosial və sağlamlıq 
layihələrinə cəlb edilməsi

Ümumi təhsildə metodiki bazanın gücləndirilməsi və metodik 
xidmət sisteminin təkmilləşdirilməsi
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“Ən yaxşı təqdimat” müsabiqəsi

Ümumtəhsil məktəblərinin IX-XI sinif şagirdlərinin iştirakı ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş  
“Ən yaxşı təqdimat” müsabiqəsi keçirilmişdir. 
Müsabiqə rayon (şəhər) və ölkə üzrə olmaqla 2 mərhələdə təşkil olunmuşdur 2020-ci ilin mart ayında ölkənin bütün bölgələrində keçirilən rayon 
(şəhər) mərhələsində 2500-dək şagird iştirak etmişdir. 2019-2020-ci dərs ilində “Mən fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam!” başlığı altında keçirilən 
müsabiqədə şagirdlər onlara təqdim olunmuş mövzulardan biri üzrə çıxış etmişlər. 
Ölkənin müxtəlif şəhər və rayonlarında yerli mərhələnin qalibi olmuş 82 nəfər şagird müsabiqənin final mərhələsində iştirak hüququ qazanmışdır.  

Müsabiqənin ölkə mərhələsinin nəticələrinə görə, Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin “Ən yaxşı təqdimat” müsabiqəsi qaliblərinin təltif 
edilməsi barədə” 08.05.2020-cu il tarixli F-219 nömrəli  əmri ilə 7 nəfər I, 14 nəfər II, 19 nəfər III dərəcəli diplomla, 25 nəfər isə tərifnamə ilə təltif 
edilmişdir.

25 nəfər14 nəfər 19 nəfər7 nəfər

TərifnaməII dərəcəli diplom III dərəcəli diplomI dərəcəli diplom
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SAĞLAMLIQ İMKANLARI MƏHDUD UŞAQLAR ÜÇÜN İNKLÜZİV TƏHSİL 
SAHƏSİNDƏ YENİLİKLƏR

Dövlət uşaq müəssisələrində təlim-tərbiyə alan şagirdlər

2020/2021-ci tədris ilinin birinci rübündə Təhsil Nazirliyinin sistemində fəaliyyət göstərən 13 internat məktəbində 4932 nəfər, 16 inteqrasiya təlimli 
təhsil müəssisələrində 6039 nəfər, 8 təmayüllü internat tipli təhsil müəssisələrində 4169 nəfər şagird təhsil alır.

13
internat məktəbi

16 inteqrasiya təlimli
təhsil müəssisəsi

8 təmayüllü internat
tipli təhsil müəssisəsi

• 4 932 NƏFƏR • 6 039 NƏFƏR • 4 169 NƏFƏR
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Sağlamlıq imkanları məhdud və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların təhsil və 
qayğı xidmətləri ilə əhatəsi

Təhsil Nazirliyinin sistemində fəaliyyət göstərən sağlamlıq imkanları məhdud və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar üçün 4 nömrəli 
Respublika xüsusi internat məktəbində 105 nəfər şagird təhsil alır. Onlardan 91 nəfəri hazırda müəssisədə gecələyir. Məktəbin şagirdləri dərsdən 
sonra müəssisənin nəzdində yaradılmış reabilitasiya xidmətinə cəlb olunurlar.
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SAĞLAMLIQ İMKANLARİ MƏHDUD UŞAQLAR ÜÇÜN
İNKLÜZİV TƏHSİL SAHƏSİNDƏ YENİLİKLƏR

İnternat və internat tipli təhsil müəssisələrində 
xüsusi və inteqrasiyalı təhsilin təşkili 

Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərə uyğun-
laşdırılmış öyrədici materialların, valideynlər və 
müəllimlər üçün metodiki vəsaitlərin hazırlanması və 
nəşri

Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyində fəaliyyət göstərən 7 
xüsusi internat məktəbində 1904 nəfər şagird, 12 inteqrasiya 
təlimli internat tipli təhsil müəssisələrinin xüsusi təhsil 
siniflərində 974 nəfər şagird təhsil alır.

Xüsusi təhsilə cəlb olunmuş intellekt məhdudiyyəti olan 
şagirdlər üçün ibtidai sinif səviyyəsində dərsliklər, onlarla 
işləyən müəllimlər üçün həmin dərsliklər üzrə metodiki 
vəsaitlər, həmçinin valideynlər üçün də metodiki vəsaitlər 
hazırlanmışdır. 
Eşitmə məhdudiyyəti olan şəxslər üçün 5-ci siniflər üzrə ana 
dili, riyaziyyat və ədəbiyyat dərslikləri hazırlanmışdır.
Görmə məhdudiyyəti olan şəxslər üçün brayl əlifbası ilə 10 və 
11-ci siniflər üzrə dərsliklər hazırlanmışdır.

1 904 şagird 974 şagird

7 xüsusi internat
məktəbi

12 inteqrasiya təlimli
internat tipli təhsil müəs-

sisə
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İnternat məktəblərində yaşayan uşaqların ailələrə qaytarılması ilə bağlı görülən tədbirlər

Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların dövlət uşaq müəssisələrinə və ya alternativ xidmətlərə yönəldilməsi

İnternat və internat tipli təhsil müəssisələrinin 1-ci sinfinə şagird qəbulu

Uşaqların ailələrinin himayəsinə qaytarılması ilə bağlı onların ailələrinin və ya qohumlarının yaşadığı rayonlara səfərlər edilmiş, yetkinlik 
yaşına çatmayanların ailələrinə qaytarılması məqsədilə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 2020-ci ildə 29 nəfər uşaq Rayon və Şəhər İcra 
Hakimiyyətlərinin sərəncamı ilə dövlət uşaq müəssisələrindən bioloji ailələrinin və yaxın qohumlarının himayəsinə qaytarılmışdır.

Dövlət Uşaq müəssisəsinə yerləşdirilməsi ilə bağlı 2020-ci il ərzində 57 nəfər uşağa Rayon İcra 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 21 nəfər uşaq ailə tipli kiçik qrup evində alternativ xidmətə yönləndirilmişdir.

2020/2021-ci tədris ilinin birinci rübündə Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyində fəaliyyət göstərən internat və internat tipli təhsil müəssisələrində 
1-ci siniflər üzrə ümumilikdə 1475 nəfər şagird təhsil alır. Onlardan 452 şagird internat məktəblərində, 602 şagird inteqrasiya təlimli təhsil 
müəssisələrində, 421 nəfər şagird isə təmayüllü internat tipli təhsil müəssisələrində təhsil alır.

452 şagird 602 şagird 421 şagird

13 internat məktəbi 16 inteqrasiya təlimli təhsil 
müəssisəsi

8 təmayüllü internat tipli 
təhsil müəssisəsi
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İnternat və internat tipli təhsil müəssisələrininin məzunları

Cari ildə internat və internat tipli təhsil müəssisələrindən 1681 nəfər şagird məzun olmuşdur. Onlardan 1066 nəfər şagird ümumi orta təhsil pilləsi 
üzrə, 457 nəfər şagird tam orta təhsil pilləsi üzrə və 158 nəfər şagird isə xüsusi təhsil sinifləri üzrə məzun olmuşdur.
Ümumi orta təhsil pilləsi üzrə məzun olmuş və təhsilini davam etdirən 787 nəfər şagirddən 76 nəfər şagird orta ixtisas təhsil müəssisələrində, 
93 nəfər şagird peşə ixtisas təhsil müəssisələrində, 617 nəfər şagird tam orta təhsil müəssisələrinin 10-cu sinfində, 1 nəfər şagird isə Türkiyə 
Respublikasının tam orta təhsil müəssisələrinin 10-cu sinfində təhsilini davam etdirir. Tam orta təhsil pilləsi üzrə məzun olmuş 457 nəfər şagirddən 
203 nəfər şagird ali təhsil müəssisələrində, 31 nəfər şagird orta ixtisas təhsil müəssisələrində, 2 nəfər şagird peşə ixtisas təhsil müəssisələrində, 
6 nəfər isə təhsilini Türkiyə Respublikasının ali təhsil müəssisələrində davam etdirir.

1 066 məzunÜmumi orta təhsil pilləsi .............

457 məzunTam orta təhsil pilləsi ..................

Xüsusi təhsil sinifləri ................... 158 məzun

SAĞLAMLIQ İMKANLARİ MƏHDUD UŞAQLAR ÜÇÜN
İNKLÜZİV TƏHSİL SAHƏSİNDƏ YENİLİKLƏR

162 şagird 1-ci sinifə gedir

Xüsusi internat
məktəbləri

2020/2021-ci tədris ilində Psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiyaların qərarı əsasında 1-ci siniflər üzrə 285 nəfər şagird xüsusi internat məktəblərinin 
və inteqrasiya təlimli internat tipli təhsil müəssisələrinin xüsusi təhsil siniflərində təhsilə cəlb olunmuşlar. Onlardan 162 şagird xüsusi internat 
məktəblərində, 123 şagird isə inteqrasiya təlimli internat tipli təhsil müəssisələrinin xüsusi təhsil siniflərində təhsil alır.

123 şagird 1-ci sinifə gedir

İnteqrasiya təlimli internat tipli təhsil müəssisəsi
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“Sağlam Təhsil – Sağlam Millət” layihəsi

Milli Təhsil Texnologiyaları Mərkəzi tərəfindən icra olunan “Sağlam Təhsil - Sağlam Millət” layihəsinin əsas məqsədi fiziki-psixi və mənəvi sağlam, 
yüksək təlim və yaradıcılıq nailiyyətlərinə malik proqressiv Azərbaycan və dünya vətəndaşı yetişdirməkdən, eyni zamanda əliliyi olan uşaqların 
sosial adaptasiyasına dəstək olunmasından, sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün təhsil tədbirlərinin həyata keçirilməsindən, inklüziv və 
ya inteqrativ addımlar atılmasından, cəmiyyət üçün yeni sağlam ruhlu fərdlərin qazanılmasından ibarətdir.
Sağlam Təhsil - Sağlam Millət layihəsi 2014-2015-ci tədris ilindən 6 məktəbin 15 birinci sinfində tətbiq edilməyə başlanmış və layihənin əhatə 
dairəsi mərhələli şəkildə genişləndirilmişdir. 2020-ci ildə Sağlam Tәhsil texnologiyaları Bakı və Sumqayıt şəhərlərində 7 məktəb üzrə 42 xüsusi, 4 
məktəb üzrə 32 inklüziv siniflərdə və 11 nömrәli İnteqrasiya tәlimli internat mәktәbinin 2 sinfindә tәtbiq edilməyə başlanmışdır.
Sağlam Təhsil siniflərində təmirlə bağlı ehtiyaclar mütəmadi müəyyənləşdirilir və təqdim edilir. Layihəyə hal-hazırda 4905 şagird - 648 məktəbəqədər 
şagird, 3852 ibtidai sinif şagirdi, 292 xüsusi məktəblərdə təhsil alan şagirdlər, 64 inkluziv siniflərdə təhsil alan şagirdlər və 49 internat siniflərdə 
təhsil alan şagirdlər cəlb olunmuşdur.

3 852
ibtidai sinif
şagirdi

292
xüsusi məktəblərdə 
təhsil alan şagirdlər

49
internat siniflərdə 
təhsil alan şagirdlər 

648
məktəbəqədər
şagird

64
inkluziv siniflərdə 
təhsil alan şagirdlər
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“Müəllim İnkişafı Mərkəzlərinə texniki dəstək” layihəsi

“Azərbaycanda əlilliyi olan uşaqlar üçün inklüziv təhsilin genişləndirilməsi: Müəllim İnkişafı Mərkəzlərinə texniki dəstək” layihəsi Avropa İttifaqının 
maliyyə dəstəyi ilə YUNISEF tərəfindən Təhsil Nazirliyi ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilmişdir. Layihənin məqsədi əlilliyi olan 
uşaqların ölkəmizin ümumtəhsil orta məktəblərində keyfiyyətli təhsil almaq imkanlarını dəstəkləmək üçün milli imkanların inkişaf etdirilməsidir. 
Bir illik layihə 7 regionun 9 məktəbində həyata keçirilmişdir. Bakı və Gəncədə 2 məktəb olmaqla Sumqayıt, Quba, Şəki, Ağcabədi və Qazaxda 
seçilmiş məktəblərdə Müəllim İnkişafı Mərkəzləri (Resurs Mərkəzləri) yaradılmışdır:

Bakı şəhər A.Mustafayev adına
202 nömrəli tam orta məktəb

Bakı şəhər 138 nömrəli
tam orta məktəb

Sumqayıt şəhər 11 nömrəli
tam orta məktəb

Quba şəhər 1 nömrəli
tam orta məktəb

Şəki şəhər 12 nömrəli
tam orta məktəb

Ağcabədi şəhər M.Əsədov adına 
5 nömrəli tam orta məktəb

Gəncə şəhər 1 nömrəli
tam orta məktəb

Gəncə şəhər 39 nömrəli
tam orta məktəb

Qazax şəhər S.Vurğun adına 2 
nömrəli tam orta məktəb

Müəllim İnkişafı Mərkəzi (MİM) müəllimlərin məktəb daxilində peşəkar inkişafını asanlaşdırmaq və təmin etmək məqsədi daşıyır və resurslar, 
praktiki məsləhət, o cümlədən istiqamətləndirməni təmin etməklə müəllimlərin inklüziv şəraitdə işləməsinə dəstək yaradır. Təhsilin inklüzivliyinin 
təmin edilməsinə dəstək göstərmək üçün YUNİSEF tərəfindən tərcümə olunmuş əyani vəsaitlər və resurslar MİM-lərə təqdim olunmuşdur. MİM-
lərin fəaliyyəti hədəf məktəblərlə yanaşı, qonşu ərazilərdə yerləşən məktəbləri də əhatə edir. 
2020-ci ilin fevral ayında MİM-lərdə inklüziv təhsilə insan hüquqlarına əsaslanan yanaşma, əlilliyi olan şəxslərə empatik münasibətin yaradılması, 
onların həyatda uğurlar qazanmasında və cəmiyyətə inteqrasiyasında inklüziv təhsilin və ümumilikdə, inklüzivliyin əhəmiyyətini əyani şəkildə 
göstərmək üçün YUNİSEF-in məsləhətçisi Gəncə və Qazax şəhərlərində hədəf MİM-lərdə müəllim və valideynlərlə görüş təşkil edilmişdir. 
Cari ildə “İnklüziv təhsil və əlilliyi olan uşaqlarla işin psixo-pedaqoji xüsusiyyətləri” mövzusunda vebinar 3 mərhələdən ibarət olaraq aprel ayında 
Bakı və Sumqayıt şəhəri, Quba, Şəki və Ağcabədi şəhəri, may ayında isə Gəncə və Qazax şəhər MİM-ləri üçün keçirilmişdir. Vebinarda “əlilliyi 
olan şəxs” anlayışı, əlilliklə bağlı terminologiya, diqqət çatışmazlığı və hiperaktivlik sindromu, Autizm və Asperger sindromu, Daun sindromu 
olan uşaqların psixoloji xüsusiyyətləri haqda məlumat verilmişdir. Bununla yanaşı, inkişaf əlilliyi, serebral iflici olan uşaqlarla qarşılıqlı fəaliyyət 
də müzakirə edilmiş və bu uşaqların inklüzivliyinin vacibliyi qeyd edilmişdir. Həmçinin əlilliyi olan uşaqlarla işləmək üçün psixoloji və pedaqoji 
tövsiyələr verilmiş və Mariya Montessorinin metodikası, Qlen Doman üsulu, Sesil Lupan metodikası və s. kimi inkişafetdirici metodikalar barədə 
maarifləndirici məlumatlar verilmişdir. Vebinarlarda ümumilikdə 80-dən çox nəfər iştirak etmişdir. 
May ayında bütün hədəf MİM-lərdə “İnklüziv təhsildə planlaşdırma” və “İnklüziv təhsildə qiymətləndirmə” mövzusunda vebinarlar keçirilmişdir. 
“İnklüziv təhsildə planlaşdırma” adlı vebinarın əsas məqsədi müəllimlərə bütün uşaqların keyfiyyətli təhsil almasına imkan verən inklüzivliyin təmin 
edilməsi üçün müvafiq planlaşdırmanın vacibliyini qeyd etmək və onlara inklüziv dərs planlaması qaydalarını aşılamaq olmuşdur. Planlaşdırma 
uşaqyönlü pedaqogika və onun əsas xüsusiyyətləri, Universal Təlim Dizaynı haqda məlumatlı olmanı tələb etdiyindən vebinarda bu mövzular da 
əhatə edilmişdir.
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“Rəqəmsal bacarıqlar” layihəsi artıq dörd ildir ki, Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyi və “Alqoritmika” beynəlxalq riyaziyyat 
və proqramlaşdırma məktəbi tərəfindən həyata keçirilir. “İnformatika” 
fənninin tədrisini təkmilləşdirməklə layihə şagirdlərdə alqoritmik 
düşüncə, məntiqi təfəkkür, layihə qurmaq bacarıqlarını inkişaf etdirir və 
proqramlaşdırmanın əsaslarının öyrədir. 
2019-2020-ci tədris ilində layihə 123 məktəb üzrə 70 min IV, V, VI və VII 
sinif şagirdlərini əhatə etmişdir. 2020-2021-ci tədris ilində layihənin ölkə 
üzrə əhəmiyyətini, uğurlu tətbiqini nəzərə alaraq, onun əhatə dairəsi həm 
coğrafi, həm də müəllim və şagird sayı baxımından genişləndirilmişdir. 
Hazırda “Rəqəmsal bacarıqlar” layihəsi Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şəki, 
Şirvan, Şamaxı, Lənkəran, Biləsuvar, Mingəçevir şəhər və rayonları üzrə 
222 məktəbdə tətbiq edilir və 120 minədək II-IX siniflər üzrə Azərbaycan 
və rus bölmələrinin şagirdlərini əhatə edir. 2020-2021-ci tədris ilindən 
etibarən layihə çərçivəsində təhsil alan VII, VIII və IX sinif şagirdlərinə 
artıq yüksək səviyyəli “Python” proqramlaşdırma dili üzrə dərslər keçirilir. 
Layihənin səmərəli tətbiqi üçün təhsil müəssisələrinin informasiya-
kommunikasiya üzrə maddi-texniki bazasının təkmilləşdirilməsi, 
internet şəbəkəsinə çıxışın təmin olunması, kompüter avadanlığı və 
digər zəruri rəqəmsal avadanlıqlarla təminat işləri həyata keçirilir. 
Hazırda “Rəqəmsal bacarıqlar” layihəsi çərçivəsində fəaliyyət göstərən 
müəllimlərin sayı 1300-dən çoxdur. Müəllim heyəti tədris ili ərzində 

peşəkarlıq səviyyələrinin təkmilləşdirilməsi və layihə çərçivəsində tədris 
olunan məzmunun öyrədilməsi məqsədilə, mütəmadi olaraq təlim və 
vebinarlara cəlb olunur. 
“Rəqəmsal bacarıqlar” layihəsi çərçivəsində tədris olunan informatika 
fənni üzrə mövzulara əsasən ümumilikdə 300-dək teledərs çəkilmişdir. 
Teledərslərin çəkilməsi davam etdirilir və “Mədəniyyət” və “ARB 
Günəş” telekanallarında yayımlanan “Dərs vaxtı” proqramı vasitəsilə 
ictimaiyyətə təqdim olunur. 
Cari tədris ilinin dekabr ayında 1200 nəfərədək 6-cı sinif şagirdlərinin 
informatika fənninə olan marağının müəyyənləşdirilməsi, onların 
məzmun üzrə bilik səviyyələrinin və bacarıqlarının yoxlanılması 
məqsədilə qiymətləndirmə imtahanı keçirilmişdir. İmtahanlar distant 
olaraq təşkil olunmuşdur. Qiymətləndirmənin ilk dəfə keçirilməsini 
nəzərə alaraq, imtahana Bakı şəhərində yerləşən məktəblərin rus 
bölməsində təhsil alan “Rəqəmsal bacarıqlar” layihəsinə qoşulan 900 
nəfər (üç qrup) və layihəyə qoşulmayan 300 nəfər (bir qrup) şagird cəlb 
olunmuşdur. Qiymətləndirmə imtahanının ikinci mərhələsinin növbəti 
ilin aprel ayında keçirilməsi nəzərdə tutulur. 
Cari tədris ilində layihənin səmərəli tətbiqini və planlaşdırma 
istiqamətində görülən fəaliyyətləri nəzərə alaraq növbəti, 2021-2022-
ci tədris ilində “Rəqəmsal bacarıqlar” layihəsi 160 min şagirdi əhatə 
edəcəkdir. 
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«Rəqəmsal bacarıqlar» layihəsi
Layihə 9 şəhər və rayonu əhatə edir:

Gəncə

Mingəçevir

Biləsuvar

Bakı

ŞamaxıŞəki

Şirvan

Lənkəran

Sumqayıt

şəhər ...........................1

məktəb ........................45

müəllim ........................200

şagird ...........................6500

şəhər ...........................2

məktəb ........................73

müəllim ........................270

şagird ...........................26000

şəhər və rayon .............6

məktəb ........................123

müəllim ........................700

şagird ...........................70000

şəhər və rayon .............9

məktəb ........................222

müəllim ........................1320

şagird ...........................120000

2017-2018
tədris ili:

2018-2019
tədris ili:

2019-2020
tədris ili:

2020-2021
tədris ili:
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“STEAM Azərbaycan” layihəsi

Təhsilalanlarda innovativ texnologiyalarla işləmək, həmçinin XXI əsr 
bacarıqlarının - kreativlik, tənqidi düşünmə, əməkdaşlığın inkişaf 
etdirilməsi, müxtəlif proqramlaşdırma dillərini tətbiq etməklə müasir 
İKT avadanlıqlarından istifadə edə bilmə qabiliyyətlərinin artırılması  
və  özünükəşfetmə  şansı  yaratmaq  məqsədilə 2019-2020-ci tədris 
ilindən etibarən Heydər Əliyev Fondunun maliyyə dəstəyilə Azərbaycan 
Respublikasının Təhsil İnstitutu tərəfindən STEAM Azərbaycan 
layihəsinin tətbiqinə başlanılmışdır. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 
maliyyələşən layihənin ilkin olaraq, 3 il müddətinə davam etdirilməsi 
nəzərdə tutulmuşdur.
Elm (Science), Texnologiya (Technology), Mühəndislik (Engineering), 
İncəsənət (Art) və Riyaziyyatın (Math) birgə və inteqrasiya olunmuş 
şəkildə tədrisi ideyası üzərində qurulan STEAM təhsil metodu Bakı 
şəhəri də daxil olmaqla ölkə üzrə 45 regiondan 147 ümumi təhsil 
məktəbinin 957 VI və VII siniflərində tətbiq edilir. Bununla layihəyə, 
ümumilikdə 25221 şagird cəlb olunmuşdur.
Layihə çərçivəsində təhsilalanların bu istiqamətdə yüksək səviyyədə 
bilik və bacarıqlar əldə etməsi məqsədilə məktəblər lazımi innovativ 
texnologiyalarla təmin edilmiş, STEAM tədris metodikasına uyğun VI və 

VII siniflər üçün müvafiq kurikulum və müəllimlər üçün tövsiyə xarakterli 
“Qiymətləndirmə vəsaiti” (Azərbaycan və rus dillərində) hazırlanmışdır. 
2020-ci ildə pandemiya dövründə dərslərin distant şəkildə təşkil 
olunması səbəbilə STEAM məzmununa uyğun TV dərslər və videoçarxlar 
çəkilərək efirə verilmiş, sosial şəbəkələr üzərindən müxtəlif sosial 
aksiyalar – #EVDƏ QAL, DƏRSDƏN QALMA, #BİRGƏ YARADAQ və s. 
yarışlar və müsabiqələr keçirilmişdir. Eyni zamanda layihə çərçivəsində 
tibb və polis işçiləri üçün “üz sipəri” istehsal olunmuş və müvafiq 
qaydada tibb və polis işçilərinə çatdırılmışdır.

45
region

147 ümumi təhsil 
məktəbi

957
sinif

25 221
şagird
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“Məktəblinin Dostu” layihəsi

“Məktəblinin dostu” layihəsi hal-hazırda Bakı şəhəri üzrə 186, Abşeron 
üzrə 20, Sumqayıt şəhəri üzrə 20 ümumi təhsil müəssisəsində olmaqla, 
ümumilikdə 226 ümumi təhsil müəssisəsində 395672 şagirdi əhatə 
etməklə fəaliyyət göstərir. 

2020-ci ildə layihə çərçivəsində aşağıdakı işlər görülmüşdür:
• Layihәyә 70 mәktәbdәn әlavә olaraq yeni 156 mәktәb cәlb 

olunmuşdur;
• Layihəyə 100 yeni əməkdaş cəlb edilərək məktəblinin dostunun 

sayı 400-ə çatdırılmışdır;
• 226 məktəbdə COVİD-19 ilə bağlı mütəmadi maarifləndirmə işləri 

aparılmış, sosial məsafəsinin gözlənilməsi, hərarətin  ölçülməsi, 
qaydaların düzgün tətbiq olunmasına nəzarət edilmişdir;

• 411 məktəbliyə ilkin tibbi yardım göstərilmişdir; 

• 1 məktəbdə yanğın faktı vaxtında aşkarlanmış və qarşısı alınmışdır;
• 132 məktəbli üçün məktəbə Təcili Tibbi Yardım briqadası 

çağırılmışdır;
• Psixoloji Mərkəz tərəfindən 156 məktəbliyə psixoloji dəstək  

gösətrilmiş, 124 nəfər şagirdə psixoloji təlimlər, 45 nəfər müəllimə 
“Bernout” sindromu mövzusunda təlim keçirilmişdir;

• 70 məktəbdə “Evdə qal - idmansız qalma” mövzusunda 98 
videoçarx, “Evdə qal - musiqidən zövq al” mövzusunda 47 videoçarx 
hazırlanmışdır.

400
MƏKTƏBLİNİN

DOSTU

226
ÜMUMİ TƏHSİL

MÜƏSSİSƏSİ

395 672
ŞAGİRD
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“eTwinning” layihəsi Avropa İttifaqının Fasiləsiz Təhsil Proqramının 
tərkib hissəsidir. Layihənin əsas məqsədi yerli müəllimlər və şagirdlərlə 
avropalı həmkarları arasında ünsiyyəti artırmaq, əməkdaşlıq imkanları 
yaratmaq, təhsilin inkişafı yönümündə müxtəlif layihələr icra etmək 
üçün şərait yaratmaqdır. Ümumilikdə layihəyə 45-ə yaxın Avropa ölkəsi 
qoşulmuşdur (906582 müəllim). 
Layihəyə üzv olan ölkələrin Təhsil Nazirlikləri və ya məsul təhsil 
müəssisələri tərəfindən reallaşan bu layihədə hər ölkədən orta məktəb 
müəllimləri iştirak edir. Orta məktəb müəllimləri öz şagirdlərini də 
eTwinning portalına qoşaraq Avropalılarla birgə layihələr, ortaq dərslər 
aparırlar. 

Ümumilikdə, “eTwinning” layihəsində Azərbaycandan indiyədək 2748 
müəllimin iştirakı ilə 3160 layihə həyata keçirilmişdir. 
Avropa tərəfindən aparılan keyfiyyət qiymətləndirilməsi nəticələri üzrə 
Azərbaycandan 161 layihə 2020-ci il üzrə Avropa keyfiyyət nişanı ilə 
təltif edilmişdir.

• Bütün Avropa üzrə 1210 məktəb “2018-2019 eTwinning school” 
adına layiq görülmüşdür ki, bunlardan 9-u Azərbaycan məktəbidir. 
Bu göstərici üzrə Azərbaycan layihəyə qoşulmuş 41 ölkə arasında 
qalib olmuş məktəblərin sayına görə 5-ci yeri tutmuşdur.

• Ölkəmizdə “eTwinning” layihəsi üzrə Avropaya inteqrasiyası və 
təhsilin beynəlmiləlləşməsi 6.10% (40 avropa ölkəsi üzrə ən yüksək 
nəticə 17% təşkil edir) təşkil edir ki, bu da 4 illik layihə müddəti üçün 
yüksək nəticə hesab olunur. 

• Layihə üzrə fəaliyyətin 73%-ni şagird fəaliyyəti təşkil edir ki, bu da 
uşaqların müasir metodlarla öyrənmə bacarıqlarını formalaşdırır. 

• Bu çərçivədə yaradılan layihələrin 86%-ni fərqli fənn müəllimlərinin 
ortaq işləri təşkil edir ki, bu da fənlərin inteqrativ tədrisinə şərait 
yaradır.

• Layihəyə qoşulan hər bir müəllim üçün layihə səfirləri tərəfindən ilkin 
olaraq, 8 Web 2.0 aləti üzrə iş prinsipləri öyrədilir. Eyni zamanda, 
portalda 107 müzakirə paneli var ki, bu panellərdə müəllimlərin İKT 
ilə bağlı suallarını cavablandırmaq üçün daim aktiv olan ekspertlər 
fəaliyyət göstərir. “eTwinning” layihəsinin təsisçiləri tərəfindən 
aparılan araşdırmalar göstərir ki, layihə çərçivəsində təşkil olunan 
üzbə-üz tədbirlərin 74%-i İKT-nin təhsilə tətbiqi mövzusunu əhatə 
edir.
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MƏKTƏBDƏNKƏNAR TƏHSİL 
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2020-ci il ərzində Təhsil Nazirliyinin bilavasitə tabeliyində olan uşaq-gənclər idman-şahmat məktəblərinin yetirmələri respublika üzrə və “Təhsil” 
Respublika İdman Mərkəzi tərəfindən keçirilən birincilik çempionatlarında 133 qızıl, 117 gümüş, 164 bürünc, beynəlxalq yarışlarda 45 qızıl, 30 
gümüş, 42 bürünc medal qazanmışlar. Ümumilikdə 178 qızıl, 147 gümüş və 206 bürünc medal qazanılmışdır.

• 20 yanvar faciəsinin otuzuncu ildönümünə həsr olunmuş boks 
üzrə respublika birinciliyi keçirilmişdir. Birinciliyin 
keçirilməsində məqsəd məktəblilər arasında 
vətənpərvərlik hissinin gücləndirilməsi, “Təhsil” 
Respublika İdman Mərkəzinin müvafiq yaş qrupları 

üzrə yığma komandasının formalaşdırılması, boks idman 
növünün təbliğ edilməsi, idmançılar arasında dostluq əlaqələrinin 
gücləndirilməsi olmuşdur. 2002-2003-cü il təvəllüdlülər arasında 10 
çəki, 2004-2005-ci il təvəllüdlülər arasında 14 çəki dərəcəsi üzrə 
keçirilən yarışlarda Təhsil Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən 
uşaq-gənclər idman-şahmat məktəblərindən 16 komanda olmaqla 
200-ə yaxın idmançı mübarizə aparmışdır.

• 25 yanvar-24 fevral 2020-ci il tarixlərində GameTV.az prodüser 
mərkəzinin təşəbbüsü və Təhsil Nazirliyinin təşkilati 
dəstəyi ilə “Əlaçı” intellektual oyununun 10-cu 
mövsümü keçirilmişdir. “Əlaçı”-nın seçim turlarında 
Respublikanın bütün regionlarından ümumilikdə 2500-

dən çox məktəbli iştirak etmişdir. Bu məktəblilər əsasən fənn 
olimpiadalarının respublika turuna vəsiqə qazanan və tədris ilini 
fərqlənmə ilə başa vuran şagirdlər olmuşdur. Əlaçı” intellektual 
oyununun hər mövsümü 13 verilişdən ibarət olmuş, ilk 12 verilişdə 
seçim turunda ən yaxşı nəticə göstərmiş 144 məktəbli iştirak 
etmişdir. 12 verilişin qalibləri 13-cü – final verilişində iştirak etmək 
hüququ qazanmış və finalın qalibləri Azərbaycan Respublikasının 
Təhsil Nazirliyi tərəfindən mükafatlandırılmışdır.

birincilik çempionatları beynəlxalq yarışmalar

133
qızıl

45
qızıl

164
bürünc

42
bürünc

117
gümüş

30
gümüş
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• 20 mart-3 may tarixlərində Təhsil Nazirliyi Respublika Uşaq-Gənclər 
İnkişaf Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə “Qavaldaş” - zərb çalğı 
alətlərinin müxtəlif növlərinin ifası üzrə uşaq və gənclərin 
III Respublika və I Beynəlxalq onlayn festival-müsabiqəsi 
keçirilmişdir. Festivalda respublikanın regionları və Bakı 

şəhəri ilə yanaşı Türkiyə, Malayziya, Rusiya, Belarus, Ukrayna, 
Özbəkistan, Qazaxıstan və Tacikistanı təmsil edən zərb çalğı alətləri 
ifaçıları çıxış etmişlər. Festival-müsabiqədə 150 nəfərədək uşaq və 
gənc solo ifaları ilə milli zərb alətlərinin əsrarəngiz ritmlərini ustalıqla 
nümayiş etdirmişlər.

• 30 mart və 5-6 aprel tarixlərində “Təhsil” Respublika İdman 
Mərkəzinin şahmat üzrə onlayn respublika birincilikləri 
keçirilmişdir. 7-17 yaşlı məktəblilər, o cümlədən Təhsil 
Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən uşaq-gənclər 
idman-şahmat məktəblərinin, şahmat klublarının 500-

dən çox şahmatçısının qeydiyyatdan keçdiyi birinciliklər 7 və 11 
turdan ibarət olmaqla İsveçrə sistemi üzrə www.chess.com internet 
portalı üzərindən keçirilmişdir.

MƏKTƏBDƏNKƏNAR TƏHSİL
ÜZRƏ TƏDBİRLƏR VƏ LAYİHƏLƏR
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• 2019-2020-ci tədris ilinin 1 aprel tarixindən tədris ilinin sonuna kimi ölkəmizdə bütün dünyanı bürüyən 
yeni koronavirus (COVİD-19) infeksiyası ilə bağlı yoluxma hallarının qarşısının alınması 
məqsədilə məktəbdənkənar təhsil müəssisələrində dərslərin onlayn qaydada tədrisi həyata 
keçirilmişdir. Onlayn dərslərdə 27 idman növü və 103 dərnək üzrə 20000 nəfərdən artıq qrup 
və dərnək üzvü, 1200-dən artıq pedaqoji heyət iştirak etmişdir. Dərslər müəssisələrin dərs 

cədvəlinə uyğun təşkil edilmişdir. Eyni zamanda Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə həftə içi “Mədəniyyət” 
kanalında yayımlanan “Dərs vaxtı” proqramı və şənbə günü yayımlanan “Dərsdən sonra” blokuna uyğun 
olaraq məktəbdənkənar fəaliyyət ilə bağlı teledərslər də yayımlanmışdır. Bu layihələrdə 37 fiziki tərbiyə 
müəllimi, məşqçi-müəllim, dərnək rəhbəri tərəfindən ümumilikdə 80 sayda teledərslərin çəkilişi təmin 
edilmişdir. Məktəbdənkənar fəaliyyət sahəsində onlayn platformalarda reallaşan ölkədaxili və beynəlxalq 
səviyyəli idman yarışları, yaradıcılıq müsabiqələri, sərgilər, festivallar, “dəyirmi masa”lar və digər tədbirlərə 
ümumilikdə 15 minə yaxın məktəbli qoşulmuşdur. 

• 5-30 aprel tarixlərində Təhsil Nazirliyi 1 nömrəli Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzi tərəfindən “Biz birlikdə 
güclüyük” mövzusunda onlayn respublika rəsm müsabiqəsi keçirilmişdir. Müsabiqədə 42 
müəssisədən ümumilikdə 500 məktəblinin iştirakı təmin olunmuşdur. Qaliblər Təhsil Nazirliyi 
1 nömrəli Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzinin diplomları ilə mükafatlandırılmışdır.

• 13-30 aprel tarixlərində Təhsil Nazirliyi 2 nömrəli Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzi tərəfindən 
“Gələcək naminə birlikdə!” onlayn respublika videoçarx müsabiqəsi keçirilmişdir. Müsabiqədə 
respublika üzrə 64 müəssisədən 1774 məktəbli iştirak etmişdir.

• 30 aprel-1 may tarixlərində Təhsil Nazirliyi Respublika Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzinin təşkilatçılığı 
ilə “Yaşıl şəbəkə” ekoloji maarifləndirmə proqramı çərçivəsində Bakı məktəblilərinin 
ikigünlük V Ekoloji Forumu onlayn platformada keçirilmişdir. Forumun onlayn platformada 
keçirilməsi Bakı şəhəri üzrə 40 ümumi təhsil müəssisəsi və 27 regional Uşaq-Gənclər İnkişaf 
Mərkəzində fəaliyyət göstərən ekoklubların 2000 üzvünün iki gün ərzində onlayn şəkildə 

sosial şəbəkələrdə canlı yayımlanan foruma qoşulmasına imkan yaratmışdır.

• 7 may-1 iyun tarixlərində Təhsil Nazirliyi Respublika Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə “Üç 
alov” uşaq və gənclərin beynəlxalq folklor, klassik və müasir yaradıcılıq festivalı keçirilmişdir. 
COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar onlayn platformada keçirilən festivalın əsas məqsədi 
müxtəlif ölkələrin adət-ənənələri və zəngin mədəni irslərinin öyrənilməsi, ənənəvi, folklor, 
klassik, müasir incəsənətin müxtəlif istiqamətləri üzrə uşaq və gənclərin cəlb edilməsi, 

incəsənət sahəsində istedadlı, eləcə də perspektivli uşaq və gənclərin aşkara çıxarılması, onların bədii-
estetik səviyyəsinin yüksəldilməsindən ibarət olmuşdur. Festivalda iştirak etmək üçün respublikamız və 
digər ölkələrdən məktəblilər, dərnək üzvləri, rəqs kollektivləri, rəqqaslar, musiqiçilər daxil olmaqla 1750 
uşaq və gənc qeydiyyatdan keçmişdir. Festivalda respublikamızın regionları və Bakı şəhəri ilə yanaşı 
İtaliya, Moldova, Qazaxıstan, Rusiya, Belarusiya, Özbəkistanı təmsil edən iştirakçılar çıxış etmişlər. Qaliblər 
diplom, digər bütün iştirakçılar isə sertifikatlarla təltif olunmuşdur. Festivalin “Qran-pri” mükafatına isə 
Azərbaycan Milli Konservatoriyası tərkibində İncəsənət Gimnaziyasının vokal qrupu layiq görülmüşdür.
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• 9-10 may tarixlərində Təhsil Nazirliyi “Təhsil” Respublika İdman 
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr 
olunmuş www.chess.com internet portalı üzərindən 
17 yaşadək şahmatçılar arasında şahmat üzrə onlayn 

“Beynəlxalq Təhsil Kuboku” beynəlxalq yarışı keçirilmişdir. Yarışda 
iştirak üçün 43 ölkədən 209 şahmatçı, o cümlədən 5 beynəlxalq 
qrossmeyster, 18 beynəlxalq usta, 38 FIDE ustası qeydiyyatdan 
keçmişdir. 2 mərhələ üzrə keçirilən yarışda ölkəmizi 37 şahmatçı 
təmsil etmişdir. Final mərhələsində seçmə mərhələdə ilk 30 yeri 
tutan və finala birbaşa qatılan 2400-dən yuxarı reytinqli şahmatçılar 
mübarizə aparmışdır. Turnirin oyunları “Youtube” kanalında canlı 
olaraq şərh edilmiş, final mərhələsi “İdman Azərbaycan” kanalında 
canlı yayımlanmışdır.

• 14-25 may tarixlərində Təhsil Nazirliyi 2 nömrəli Uşaq-Gənclər 
İnkişaf Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə 28 May - Respublika 
Gününə həsr olunmuş “Azərbaycan vətənimdir” adlı 
virtual sərgi keçirilmişdir. Pandemiya ilə əlaqədar virtual 
təşkil olunan sərgidə respublika üzrə 60 uşaq-gənclər 

inkişaf mərkəzi tərəfindən təqdim edilmiş 70 əl işi Təhsil Nazirliyinin 
rəsmi internet saytı və sosial şəbəkələr vasitəsilə sərgilənmişdir. Əl 
işlərində Azərbaycanın tarixi abidələri, dövlət rəmzləri, milli adət-
ənənələri və zəngin mədəni irsi öz əksini tapmışdır. 

• 18-22 may tarixlərində Təhsil Nazirliyinin dəstəyi, Respublika 
Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzinin təşkilatçılığı, Türk 
Mədəniyyəti və İrsi Beynəlxalq Fondunun birgə 
əməkdaşlığı ilə “Türk dünyası muzeylərinin həftəsi” 
proqramı üzrə məktəblilər üçün muzey həftəsi təşkil 

olunmuşdur. Layihə çərçivəsində 18 may Azərbaycan Milli Xalça 
Muzeyinə, 19 May Qazaxıstan Milli Muzeyinə, 20 May Qapar Aytiyev 
adına Qırğızıstan Milli İncəsənət Muzeyinə, 21 May Türkiyə Troya 
Muzeyinə, 22 May Özbəkistan Dövlət Tarixi Muzeyinə, 23 May 
Macarıstan Milli Muzeyinə virtual ekskursiyalar təşkil olunmuşdur. 
Sosial şəbəkədə canlı yayımlanan muzey həftəsinə ümumilikdə bir 
həftə ərzində baxış sayı 5000-ə yaxın olmuşdur. Ekskursiyaların 
keçirilməsində əsas məqsəd məktəbliləri dünya muzeylərinin 
kolleksiya fondu ilə tanış etmək, şagirdlərə ölkələrin qədim tarixi, 
milli mənəvi dəyərləri barədə daha ətraflı məlumat verməkdən 
ibarət olmuşdur.
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nominasiyada 3 yaş qrupu üzrə onlayn platformada qiymətləndirmə 
aparılaraq 225 iş seçilimişdir. Seçilmiş işlər üzrə 108 iştirakçı I, II, 
III və həvəsləndirici yerlərə layiq görülmüşdür. Fotomüsabiqənin 
qalibləri diplomlarla, digər iştirakçılar isə təşəkkürnamələrlə təltif 
olunmuşdur.

• 1 nömrəli Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzi tərəfindən 20 may-15 
iyun tarixlərində “Mənim milli adət-ənənələrim” 
beynəlxalq onlayn rəsm müsabiqəsi keçirilmişdir. 3 yaş 
qrupu üzrə keçirilən onlayn beynəlxalq müsabiqəyə 
Türkiyə, Rusiya, Qazaxıstan, Portuqaliya, Gürcüstan, 

Qırğızıstan, İtaliya, Bolqarıstan və Azərbaycandan 371 rəsm işi 
təqdim edilmişdir. Müsabiqənin qalibləri diplomlarla, digər iştirakçılar 
isə təşəkkürnamələrlə təltif olunmuşlar.

• 2020-ci ilin iyul-avqust aylarında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
İnkişaf Proqramı (BMTİP), Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi Respublika Uşaq-
Gənclər İnkişafı Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə 
“Su ehtiyatlarından səmərəli istifadə” mövzusunda 

məktəblilər və müəllimlər üçün onlayn platformada maarifləndirmə 
proqramı həyata keçirilmişdir. Proqramın əsas məqsədi dünyada, 
o cümlədən Azərbaycanda da mövcud olan su problemləri, insan 
həyatı və sağlamlığı, öncəliklə də uşaqların həyatı və sağlamlığının 
mühafizəsi üçün ən əhəmiyyətli məsələlərdən biri olan təmiz su və 
onun istifadəsi, iqlim dəyişmələrinin su ehtiyatlarına təsiri, sudan 
istifadə sahəsində yeni qənaətcil texnologiyaların tətbiqi və su 
itkilərinin qarşısının alınmasında məktəblilərin məlumatlandırılması 
və maarifləndirilməsi, həmçinin müəllim və metodistlərin bu 
istiqamətdə biliklərinin artırılmasından ibarət olmuşdur. Vebinarlar 
300 iştirakçıdan ibarət bir qrupda onlayn olaraq keçirilmiş və sosial 
şəbəkələrdə canlı yayımlanaraq, hər bir maraqlanan uşaq və 
böyüklər onlayn yayımlara qoşulmaq, suallarını vermək və ya bir 
mütəxəssisə qulaq asmaq üçün linki əldə edə biliblər. Proqrama 
məktəblilərlə yanaşı, respublikanın 50-dən çox rayon mərkəzi də 
qoşulmuşdur.

• 1-5 sentyabr tarixlərində Respublika Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzi, 
“EkoSfera” Sosial-Ekoloji Mərkəzi və “Tusi-Bohm 
Planetarium”-un təşkilatçılığı ilə “Məktəblilərin virtual 
astronavt yay məktəbi” layihəsi keçirilmişdir. COVİD-19 

• 5 iyun 2020-ci il tarixində Təhsil Nazirliyi 3 nömrəli Uşaq-Gənclər 
İnkişaf Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə 15 may-5 iyun 2020-
ci il tarixində keçirilən “Pəncərəmdən açılan mənzərə” 
onlayn beynəlxalq uşaq fotomüsabiqəsi keçirilmişdir. 

Onlayn platformada keçirilən festivalın əsas məqsədi uşaqların evdə 
qaldıqları müddətdə asudə vaxtlarının səmərəli və faydalı təşkili, ev 
şəraitində yaradıcılıq potensiallarının inkişaf etdirilməsi, uşaqlarda 
foto sənətinə marağın artırılması, bu sahədə istedadlı uşaqların 
aşkara çıxarılması və dünya uşaqları arasında dostluq əlaqələrinin 
qurulmasından ibarət olmuşdur. “Pəncərəmdən açılan mənzərə”, 
“Adidə qeyri-adilik” və “Sevdiklərim” nominasiyaları üzrə keçirilən 
onlayn beynəlxalq fotomüsabiqəyə Türkiyə, Amerika, İngiltərə, 
Rusiya, Almaniya, İsveç, BƏƏ, Kanada, Çin, Bolqarıstan, Qətər, 
Belarus, Qırğızıstan və Azərbaycandan 200-dən çox iştirakçı 450-
ə yaxın fotoşəkil təqdim edilmişdir. Münsiflər heyəti tərəfindən hər 

MƏKTƏBDƏNKƏNAR TƏHSİL
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• Təhsil Nazirliyinin dəstəyi və 3 nömrəli Uşaq-Gənclər İnkişaf 
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə 2020-ci ilin 18 noyabr-29 
dekabr tarixlərində “Qarabağ Azərbaycandır!” 
adlı onlayn beynəlxalq uşaq rəsm müsabiqəsinin 
keçirilmişdir. Qarabağın işğaldan azad olunmuş şəhər 

və kəndlərini uşaq və gənclərə tanıtmaq, böyüməkdə olan gənc 
nəsildə vətənə, torpağa məhəbbət hisslərini artırmaq və hərbi-
vətənpərvərlik ruhunu təbliğ etmək, uşaqların ev şəraitində asudə 
vaxtlarını səmərəli təşkil etmək, istedadlı uşaqları üzə çıxarmaq 
və yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək məqsədilə keçirilən 
müsabiqəyə respublikamızın, eləcə də Türkiyə, Rusiya, Almaniya, 
İsrail, Myanmar, Bolqarıstan, Ukrayna digər xarici ölkələrdə yaşayan 
məktəbli və müəllimləri qatılmışdır. Müsabiqəyə ümumilikdə 600-ə 
yaxın rəsm işi təqdim olunmuşdur.

• Təhsil Nazirliyi Gənclərin Respublika Bədii Yaradıcılıq Evinin 
təşkilatçılığı ilə 2020-ci ilin noyabr-dekabr aylarında 
“Qayıdış” adlı onlayn rəsm müsabiqəsi, “Xarı Bülbül” 
onlayn respublika şeir və mahnı müsabiqələri 
keçirilmişdir. Müsabiqələrin keçirilməsində əsas 

məqsəd Azərbaycanın bölünməz hissəsi olan Qarabağı gənc 
nəslə tanıtmaq, Vətən müharibəsində həmrəylik və birliyimizin 
qorunmasını, həmçinin vətən uğrunda döyüşlərdə igidlik göstərən 
qəhrəmanlarımızın döyüş ruhunu, azad olunmuş torpaqlarımızın 
füsunkar gözəlliklərini, gözoxşayan təbiətini tərənnüm etmək və 
istedadlı uşaqların bacarıqlarını aşkar etməkdən ibarət olmuşdur. 
Onlayn platformada keçirilən müsabiqələrdə respublikanın 
müxtəlif regionlarında fəaliyyət göstərən 60 uşaq-gənclər inkişaf 
mərkəzlərindən 300-dən çox dərnək üzvü iştirak etmişdir.

• 2020-ci ilin 5-6 dekabr tarixlərində “Təhsil” Respublika İdman 
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə şahmat idman növü üzrə 
“Qarabağ” beynəlxalq turniri keçirilmişdir. Yarışın 
final mərhələsində seçmə mərhələdə ilk 30 yeri tutan 
və finala birbaşa qatılmaq hüququ olan 2400-dən 

yuxarı reytinqli şahmatçılar mübarizə aparmışdır. Onlayn platforma 
üzərindən təşkil olunan “Qarabağ Azərbaycandır!” şahmat üzrə 
onlayn beynəlxalq turnirinin keçirilməsində məqsəd Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasının qeyd edilməsi, müasir 
texnologiyalardan istifadə etməklə şahmatçıların yarış təcrübələrinin 
artırılmasından ibarət olmuşdur.

pandemiyası ilə əlaqədar virtual təşkil olunan yay məktəbinin 
əsas məqsədi astronomiya, astrofizika, ekologiya, biologiya, 
fizika, yaradıcı dizayn və mühəndislik sahələrində gənclərin bilik 
və bacarıqlarının artırılması, həmçinin yekunda astronomiya və 
astrofizika üzrə yüksək nəticə göstərən 50 məktəblidən ibarət 
“Azərbaycanın Gələcək Astronavtlarının ilk kosmik komandası”nın 
yaradılmasından ibarət olmuşdur. Elmi potensial imkanlarını və 
tədqiqat bacarıqlarını artırmaq məqsədilə 2020-2021-ci tədris ili 
boyunca sözügedən komandanın beynəlxalq astronomiya, ekoloji 
layihə və olimpiadalarda iştirakı nəzərdə tutulur. Yay məktəbinin 
proqramı çərçivəsində “Azərkosmos” ASC-yə, Şamaxı Astrofizika 
Rəsədxanasına və Milli Aviasiya Akademiyasına virtual turlar 
keçirilmişdir. Sosial şəbəkələrdə canlı yayımlanan yay məktəbi 
proqramına Bakı ilə yanaşı respublikanın regionlarından da 
məktəblilər qoşulmuşlar.

• Şagirdlərin yay tətili dövründə Təhsil Nazirliyinin təşəbbüsü ilə 
“Mədəniyyət” telekanalında yayımlanan “Tətil vaxtı” 
televiziya proqramı təşkil edilmişdir. Proqramın 
hazırlanmasında məqsəd koronavirus infeksiyasına 
görə elan edilmiş karantin rejimi ilə əlaqədar 

məktəblilərin yay tətili dövründə ev şəraitində asudə vaxtlarını 
səmərəli keçirməsinə nail olmaq, onların fiziki hazırlığı və yaradıcılıq 
imkanlarını inkişaf etdirməkdən ibarət olmuşdur. “Tətil vaxtı” adı 
altında 17 veriliş efirdə yayımlanmışdır. Proqramda məktəbdənkənar 
təhsil müəssisələrinin məşqçi-müəllim və dərnək rəhbərlərinin 
iştirakı ilə məktəblilərin fiziki sağlamlıqlarının təmin edilməsi üçün 
idman məşqləri, yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafı üçün rəqs, rəsm, 
bacarıqlı əllər, bədii qiraət, ifa, biçmə-tikmə və digər istiqamətlər 
üzrə dərslər təqdim edilmişdir.

• 2020-ci ilin oktyabr ayında Respublika Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzi 
tərəfindən hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi mövzusunda 
“Mülki Müdafiə” və “İlk Tibbi Yardım” istiqamətləri üzrə 
maarifləndirmə təlimləri təşkil edilmişdir. Təlimlərin 
keçirilməsində məqsəd ölkədə elan olunan hərbi 

vəziyyət dövründə uşaq və gənclərin vətənpərvərlik ruhunun daha 
da artırılması, milli ordumuzun qüdrətinin təbliğ edilməsi, həmçinin 
Mərkəzin pedaqoji heyətinə ilk yardımın göstərilməsi, mülki 
müdafiənin dinc dövrdən hərbi vəziyyətə keçirilməsinin qaydaları 
və ardıcıllığının izah edilməsindən ibarət olmuşdur.
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2020-ci ildə ölkə üzrə 34 təhsil müəssisəsində tikinti, bərpa-gücləndirmə 
və əsaslı təmir işləri görülmüş, 60 modul tipli məktəb quraşdırılmış, 
16 təhsil müəssisəsi qazlaşdırılmış, 1539 təhsil müəssisəsində cari 
təmir, təmir, dam örtüyünün, istilik sistemlərinin təmiri, kommunal-
kommunikasiya, abadlıq işləri, 350 təhsil müəssisəsində isə yanğından 
mühafizə işləri görülmüşdür. Respublika üzrə 16 təhsil müəssisəsində 
təmir-tikinti işlərinə başlanılmışdır.
2020-ci il ərzində təhsil müəssisələri, 27300 parta dəsti, 161 ədəd 
proyektor, 9000 ədəd noutbuk, 121 ədəd elektron lövhə, 426 ədəd 
stolüstü kompüter, Fizika, kimya və biologiya kabinetləri üçün standart 
laboratoriya avadanlıqları üzrə 76 dəst, mobil rəqəmsal laboratoriya 
avadanlıqları üzrə 13 dəst, “Gənclərin Çağırışaqədərki Hazırlığı” fənni 
üzrə isə 38 dəst kabinet satın alınmış və aidiyyəti üzrə təhvil verilmişdir.

34
Tikinti,
bərpa-gücləndirmə, 
əsaslı təmir

1539
 TƏMİR İŞLƏRİ

60
mODUL TİPLİ
MƏKTƏB

350
Yanğından 
mühafizə işləri

16
QAzlaşDIRILMIŞ 
TƏHSİL MÜƏSSİSƏSİ

16
TƏMİR-TİKİNTİ
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TƏHSİLİ

Peşə təhsili müəssisələrinə
tələbə qəbulunun təşkili

Təhsil proqramları (kurikulum) və tədris vəsaitlərinin
 (modullar) hazırlanması

2020-2021-ci tədris ili üçün peşə təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu ilk 
dəfə olaraq tam elektron qaydada www.qebul.vet.edu.az saytı vasitəsilə 
həyata keçirilmişdir. Dövlət vəsaiti hesabına müsabiqəyə çıxarılmış 
12180 plan yeri üçün 15161 müraciət daxil olmuşdur. Yekunda, 11756 
nəfər dövlət vəsaiti hesabına peşə təhsili almaq hüququ əldə etmişdir. 
Ümumilikdə isə 19400 plan yeri üçün 19622 müraciət daxil olmuşdur. 
14795 nəfər peşə təhsili müəssisələrində təhsil almaq hüququ əldə 
etmişdir.

• 2020-ci ildə 9 ixtisas (“Reklam işi”, “Dərzi”, “Bərbər-vizajist-
manikürçü”, “Sığorta agenti”, “Aşpaz”, “Ərzaq  və qeyri ərzaq malları 
satıcısı, nəzarətçi xəzinədar”, “Qənnadçı şirniyyatçı”, “Təmirçi-
çilingər”, “Tədbir təşkilatçısı”) üzrə təhsil proqramları (kurikulumlar) 
yenilənmişdir. Bundan əlavə, “Elektrik qaz qaynaqcısı”, ”Ofisant”, 
“Ərzaq malları satıcısı”, “Əməliyyatçı-mühasib”(1C), ”Kompüter 
operatoru (MC Office)”, “Təmirçi-santexnik“, “Kombi təmirçisi”, 
“Elektrik montyoru”, “Paltaryuyan və qabyuyan ustası”, “Kondisioner 
təmirçisi” ixtisasları üzrə qısamüddətli kurslar hazırlanmış, səriştə 
əsaslı təhsil proqramları (kurikulumlar) əsasında modul tədris 
vəsaitləri tərtib edilmişdir.

• Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GİZ) tərəfindən 
“Xalçaçı” ixtisası üzrə səriştə əsaslı təhsil proqramı (kurikulum) və 6 
modul tədris vəsaiti hazırlanmışdır.

• “Təhsil haqqında” və “Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunlarına uyğun olaraq 2020-2021-ci tədris 
ilindən ilk dəfə olaraq yüksək texniki peşə təhsili səviyyəsinin 
pilot olaraq tətbiq edilməsinə başlanmışdır. Pilot olaraq seçilmiş 
“Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı” və “Kompüter sistemlərində 
proqram təminatı” ixtisaslarının tədris proqramları orta-ixtisas təhsil 
pilləsinin tədris proqramlarına uyğunlaşdırılmışdır. Proqramlar üzrə 
tədris vəsaitləri Koreya Respublikasının dəstəyi ilə “Peşə Tədris 
Mərkəzinin yaradılması” layihəsi çərçivəsində hazırlanmış və 
Sənaye və İnnovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzində 
tədris edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

11049 117563099 3039

2019

Ödənişli

Dövlət hesabına

2020
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Peşə təhsil müəssisələrində yeni
kurikulumların tətbiqi

Peşə təhsil müəssisələrinin
dərsliklərlə təmin edilməsi

• 2020-2021-ci tədris ili üçün tələbə qəbulu elan edilmiş 120 ixtisas 
üzrə hazırlanmış səriştə əsaslı təhsil proqramları tədris prosesinin 
qurulmasında istifadə edilməyə başlanmışdır.

• Yeni ixtisaslar üzrə kadr hazırlığına əsasən 2020-2021-ci tədris ilində 
“Florist”, “İsitmə və soyutma sistemlərinə xidmət üzrə mütəxəssis” 
və “Sığorta işçisi” ixtisasları üzrə təhsil proqramları (kurikulumlar) 
hazırlanmışdır.

• 2020-2021-ci tədris ilində yüksək texniki peşə təhsili səviyyəsi üzrə 
ilk dəfə pilot olaraq seçilmiş “Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı” 
və “Kompüter sistemlərində proqram təminatı” ixtisasları üzrə təhsil 
proqramları (kurikulumlar) hazırlanmışdır və pilot olaraq tətbiqinə 
başlanmışdır. 

• Peşə təhsili pilləsi üzrə tədrisin keyfiyyətinin artırılması məqsədilə 
2020-2021-ci tədris ili üzrə ilk dəfə olaraq ixtisaslar üzrə dərsliklərin 
çapı həyata keçirilmişdir. Belə ki, peşə təhsili müəssisələri üçün 
cari tədris ilində 96 adda dərslik üzrə 184067 ədəd dərs vəsaiti çap 
edilmişdir. 

Nəşr edilən və peşə təhsili müəssisələrinə paylanılması nəzərdə tutulan 
ixtisas modulları üzrə dərsliklər əsasən, turizm, kənd təsərrüfatı, sənaye 
və avtomobil istismarı sahələrini əhatə edir. İxtisas dərslikləri ilə yanaşı, 
bütün ixtisas qrupları üzrə tədrisi nəzərdə tutulan baza modullarına dair 
bilikləri özündə əks etdirən dərsliklərin çapı da yekunlaşmışdır.
2019-2020-ci tədris ilindən etibarən ümumtəhsil bazasından qəbul 
olan və orta təhsil fənlərinin tədrisi aparılan peşə təhsili müəssisələrinə 
ümumtəhsil fənləri üzrə dərsliklərin paylanılması da həyata keçirilir. 
Bu istiqamətdə 2020-2021-ci tədris ilində də ümumtəhsil fənləri üzrə 
26 adda dərslik olmaqla, ümumilikdə 99622 ədəd dərslik peşə təhsili 
müəssisələrinə təqdim edilmişdir.
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Peşə təhsili müəssisələrinin mühəndis-pedaqoji heyətinin 
potensialının gücləndirilməsi və ixtisasartırması

Peşə təhsili müəssisələri üzrə istehsalat təlimi ustalarının, 
ümumtəhsil və ixtisas fənn müəllimlərinin işə qəbulu 

Pandemiya şəraitində tədrisin təşkili

• 24-25 fevral 2020-ci il tarixlərində “Kurikulumun hazırlanması, tətbiqi 
və qiymətləndirilməsi” mövzusunda peşə təhsili müəssisələrinin 
müəllim-pedaqoji heyəti üçün təlim təşkil olunmuş və təlimdə 
həmçinin özəl sektorun nümayəndələri iştirak etmişdir. 

• 2020-ci il ərzində peşə təhsili müəssisələrinin ümumilikdə 629 nəfər 
mühəndis-pedaqoji heyəti üçün İKT sahəsi üzrə 7 onlayn təlim 
keçirilmişdir.

• 2020-ci ilin 22-24 oktyabr tarixlərində BMT-nin Uşaq Fondunun 
(UNICEF) təşkilatçılığı ilə ümumtəhsil və peşə təhsili müəssisələrinin 
pedaqoji heyəti üçün Əsas Həyat Bacarıqları (Basic Life Skills) 
kurikulumu üzrə “Fasilitator üçün Təlimat Kitabçası”nın və 
“Tələbənin/Şagirdin İş Kitabı”nının istifadəsinə dair “Təlimçi 
hazırlama” təlimləri keçirilmişdir. 

• 2020-2021-ci tədris ili üçün peşə təhsili müəssisələri üzrə istehsalat 
təlimi ustalarının, ümumtəhsil və ixtisas fənn müəllimlərinin işə qəbulu 
və yerdəyişməsi ilə bağlı vakant vəzifələr üzrə mərkəzləşdirilmiş 
formada müraciətləri toplanmış və müvafiq müsahibələr təşkil 
olunmuşdur. Ümumtəhsil fənləri üzrə Müəllimlərin İşə Qəbulu (MİQ) 
üzərindən ilk dəfə peşə təhsil müəssisələrinə ümumilikdə 101 nəfər 
cəlb edilmişdir. Bundan əlavə, PTDA tərəfindən mühəndis-pedaqoji 
heyətin işə qəbulu keçirilmişdir. İxtisas fənləri üzrə 34 nəfər və 
istehsalat təlimi ustaları üzrə 35 nəfər müəllim işə qəbul edilmiş, 
ümumilikdə isə, mərkəzləşmiş formada müəllimlərin işə qəbulu  
üzrə 170 nəfər işlə təmin edilmişdir. 

• COVİD-19 pandemiyası ilə əlaqədar olaraq tədris prosesi distant 
şəkildə təşkil olunduğundan 2020-ci il ərzində təxminən 230-dan 
çox nəzəri və praktiki teledərslər çəkilmiş, “Mədəniyyət” və “ARB 
Günəş” televiziya kanallarında yayımlanmışdır.

• COVİD-19 pandemiyası şəraitində tədrisin təşkili istiqamətində 
Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin youtube səhifəsinə və video.
edu.az portalına 278 teledərs yüklənmişdir.  

• 2020-ci ildə mövcud COVID-19 pandemiyası şəraitində təhsilin 
keyfiyyətinin artırılması, o cümlədən məsafədən dərslərin təmin 
olunması məqsədi ilə iqtisadiyyatın bir çox sahələrini - kənd 
təsərrüfatı, turizm, nəqliyyat, xidmət və s. istiqamətləri əhatə 
edən ixtisaslar üzrə mütəxəsislər ilə birgə təqribi 100 nəzəri, 150 
praktiki olmaqla, ümumilikdə 250-ə yaxın TV dəslər çəkilmiş və 
yayımlanmışdır.  

• Dərslər Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən layihələr 
çərçivəsində Təhsil TV tərəfindən çəkilmişdir.

MİQ üzərindən işə qəbul edilənlər

İxtisas fənləri üzrə

İstehsalat təlimi ustaları üzrə

PEŞƏ TƏHSİLİ

101 nəfər
170

 nəfər
34 nəfər

35 nəfər
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Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi

• 2020-ci ilin fevral ayında Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi BMT-nin İnkişaf Proqramının icra etdiyi “Lənkəran İqtisadi Rayonunda Regional 
Model Peşə Təhsili Mərkəzinin Yaradılması” layihəsi çərçivəsində Estoniya Respublikasına təlim səfəri təşkil edilmişdir. Səfərin əsas məqsədi 
Estoniya Respublikasında peşə təhsili elementlərinin tətbiqi və ölkənin peşə təhsili sahəsində qabaqcıl təcrübəsinin öyrənilməsi ilə bağlı 
olmuşdur.

• 17-21 fevral 2020-ci il tarixlərində, Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən “Azərbaycanda Milli Kvalifikasiya Çərçivəsinin icrasına dəstək” 
layihəsi çərçivəsində Rumıniyaya təşkil olunan “Qeyri-formal və informal təhsilin tanınması” mövzusunda təlim səfəri keçirilmişdir.

Qısamüddətli kursların təşkil edilməsi

2020-ci ilin birinci rübündə peşə təhsili müəssisələrində 3 ixtisas “Dərzi”, “Əməliyyatçı-mühasib” və “Aşpaz köməkçisi” “Kompüter mühasibliyi”, 
“İntensiv bağçılıq üzrə işçi”, Turanimator”, “Konfrans və tədbir təşkilatçısı”  ixtisasları üzrə 112 nəfər müdavim qısamüddətli kurslara cəlb edilmişdir.

Peşə təhsili müəssisələrində infrastrukturun və maddi-texniki bazanın təkmilləşdirilməsi

• Xaçmaz Peşə Məktəbində istixananın, Quba Peşə Liseyində “Dəmirçi emalatxana”sının tikintisi yekunlaşdırılaraq istifadəyə verilmişdir.
• Qax Peşə Liseyində “Dülgər emalatxanası” və “Çilingər emalatxanası” qurularaq təhvil verilmişdir.
• Sənaye və Texnologiyalar üzrə Gəncə Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində “dərzi” emalatxanası qurulmuşdur.
• Bərdə Peşə Liseyində yataqxana binasının tikintisi yekunlaşdırılmışdır, digər  tikinti işləri davam edir. 
• Cəlilabad Peşə Liseyində hazırda tikinti işləri davam etdirilir.
• Lənkəran Peşə Liseyinin tikinti layihələri yenilənmiş və razılaşdırılmışdır. 
• Texnika və Texnologiya üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin layihəsi təsdiqlənib, podratçı müəyyənləşib və ərazinin hasara alınması 

nəzərdə tutulmuşdur. 
• Mingəçevir Peşə Məktəbinin Mingəçevir Dövlət  Universiteti ilə birgə kampusunun tikintisi ilə bağlı  texniki tapşırıq hazırlanmış və 

layihələndirmə işlərinə başlanmışdır.
• Sumqayıt şəhərində yeni peşə təhsili müəssisəsinin layihələndirmə işlərinə başlanmışdır.
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Peşə təhsilinin imicinin ölkədə yüksəldilməsi və peşəyönümü 
işinin təşkili

İş yerində öyrənmənin tətbiqinə işəgötürənlərin
cəlb edilməsi

• Ölkədə peşə təhsilinin təşviqi, imicinin yüksəldilməsi və WorldSkills 
standartlarının tətbiqi məqsədilə 13 mart 2020-ci il tarixində 
Azərbaycan “WorldSkills Asia” təşkilatına tam hüquqlu üzvü, 14 
oktyabr tarixində isə “WorldSkills International” təşkilatının 85-ci 
üzvü olaraq qəbul olunmuşdur. WorldSkills standartlarının tədrisə 
inteqrasiyası istiqamətində 20-dən çox yerli mütəxəssis 15 bacarıq 
istiqaməti üzrə təlimlərə qatılmışdır. 

• Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə, Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının İnkişaf Proqramı (UNDP Azerbaijan), Peşə Təhsili üzrə 
Dövlət Agentliyi və Azərbaycan Gənclərinin Nailiyyəti - Junior 
Achievement Azerbaijan - JAA təşkilatının birgə əməkdaşlığı 
çərçivəsində peşə təhsili müəssisələrinin tələbələri üçün 
peşəyönümü, karyera planlaşdırılması və ixtisas seçimi üzrə onlayn 
təlimlər təşkil olunmuşdur. Təlimlərdə karyera planlaşdırılması, 
şəxsi keyfiyyətlərin dəyərləndirilməsi, fərdi peşəkar inkişaf 
planının tərtibi, iş imkanlarının araşdırılması yolları və müsahibə 
mərhələsinə hazırlıq kimi müxtəlif mövzuları əhatə edən 
təqdimatlar olunmuş və müzakirələr aparılmışdır.

• Karyera və Resurs Mərkəzlərinin fəaliyyətinə dair beynəlxalq 
təcrübə araşdırılmış və ilkin konsepsiya hazırlanmışdır. 25.02.2020-
ci il tarixində Mingəçevir Peşə Məktəbində ictimai əsaslarla 
fəaliyyət göstərəcək Karyera Mərkəzinin işçi heyəti üçün Almaniya 
Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GİZ) ilə birgə əməkdaşlıqda 
“Təlimçilər üçün Təlim” təşkil edilmişdir.

• Sumqayıt şəhərində ixtisaslı kadrların hazırlanması, o cümlədən 
qadınların peşə təhsilinə cəlb edilməsi və məşğulluq imkanlarının 
artırılması məqsədilə Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin 
(JICA/YBƏA) “Kiçik Qrant Layihələri” proqramının dəstəyilə “Tekstil 
sektorunda keyfiyyətli kadrların hazırlanması üçün Sumqayıtda 
peşə təhsili müəssisəsində dərzi emalatxanasının qurulması” mini-
qrant layihəsi çərçivəsində xidmət sahələri üzrə Sumqayıt Dövlət 
Peşə Təhsil Mərkəzində “Dərzi” emalatxanası qurulmuşdur. 

• Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə Almaniya Beynəlxalq 
Əməkdaşlıq Cəmiyyəti tərəfindən icra edilən “Qəbələ, Qax 
və İsmayıllı rayonlarında kənd təsərrüfatı və turizm sahəsində 
dualabənzər Peşə Təhsili və Təlimi pilotlarının yaradılması” 
(EDVET) qrant layihəsi çərçivəsində  işəgötürənlərin peşə təhsilinə 
cəlb olunması ilə usta yanında şagirdliyi özündə ehtiva edən “dual 
peşə təhsili” elementləri öyrənilmişdir. Eyni zamanda, adıçəkilən 
istiqamətlər üzrə “Dualabənzər PTT konsepti” hazırlanmış, 
sənəddə usta yanında şagirdlik və bu prosesə işəgötürənlərin 
cəlb olunmasına dair təkliflər verilmişdir. Layihə çərçivəsində 50-
dən çox müəssisə Qəbələ, İsmayıllı və Qax rayonlarındakı PTT 
mərkəzləri ilə əməkdaşlıq etmişdir. 

• Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə BMT-nin İnkişaf Proqramı 
tərəfindən icra edilən “Gəncədə Sənaye üzrə Regional Peşə 
Kompetensiya Mərkəzinin yaradılmasına dəstək” layihəsi  
çərçivəsində əmək bazarının tələblərinə cavab verən kadrların 
hazırlanması məqsədilə işəgötürən təşkilatlarla əməkdaşlıq 
əlaqələri qurulmuşdur. Sənaye və Texnologiyalar üzrə Gəncə 
Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin bir sıra ixtisas qrupları üzrə təhsil 
alan tələbələri Gəncə Cihazqayırma Zavodunda istehsalat 
təcrübəsi keçməsi təşkil olunmuşdur.
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İşəgötürənlərlə əməkdaşlığın
inkişaf etdirilməsi

Cari ildə istehsalat təcrübəsinin təşkilinə 1189 işəgötürən dəstək 
göstərmiş və 13269 tələbə cəlb edilmişdir.
2020-ci ildə 14 işəgötürən ilə əməkdaşlıq haqqında Anlaşma 
Memorandumu imzalanmışdır.
18 peşə təhsili müəssisəsinin balansında olan təlim-təsərrüfat 
sahəsindən səmərəli istifədə edilməsi (kənd təsərrüfatı məhsullarının 
becərilməsi) məqsədilə fiziki və hüquqi şəxslərlə birgə istifadə 
müqaviləsi bağlanmışdır. 
“Cisco”  Şirkəti  ilə imzalanan Anlaşma Memorandumu əsasında Sənaye 
və İnnovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində “Cisco” 
Şəbəkə Akademiyası (CŞA) yaradılmış və cari ilin 23 yanvar tarixində 
akademiyanın açılışı baş tutmuşdur.

Sahibkarlıq düşüncə tərzinin təşviqi və peşə təhsili 
müəssisələrinin sahibkarlıq fəaliyyəti

• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 18 avqust 2020-
ci il tarixli 299 nömrəli Qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyinin tabeliyində Peşə Təhsilinin İnkişafı Fondu yaradılmışdır. 
Peşə Təhsilinin İnkişafı Fondu müvafiq sahədə gəlir və xərclərin 
şəffaf, səmərəli və mərkəzləşdirilmiş qaydada idarə olunmasını və 
Təhsil Nazirliyinin tabeliyindəki peşə təhsili müəssisələri arasında 
ədalətli bölgüsünü təmin edən, təhsilin inkişafına dəstək göstərən 
publik hüquqi şəxs olaraq fəaliyyət göstərəcək. 

• İlk dəfə olaraq, İsmayıllı Peşə Tədris Mərkəzi və “İsmayıllı Şərab 
2” ASC-nin birgə əməkdaşlığı çərçivəsində şərab istehsalı üçün 
“PeŞərab” brendinin yaradılması istiqamətində tədbirlər həyata 
keçirilmişdir. Hazırda, 5400 ədəd qırmızı və ağ şərabın istehsal 
olunduğu təşəbbüs çərçivəsində İsmayıllı Peşə Tədris Mərkəzinin 
xüsusi əmtəə nişanı altında hazır məhsulun satışa çıxarılacağı 
nəzərdə tutulur.

• Turizm və Sosial Xidmətlər üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi 
“SAVE Tekstil” MMC ilə birgə tibbi maska istehsalına başlamışdır. 

• İsmayıllı Peşə Tədris Mərkəzinin “Xalçaçı”  ixtisası üzrə təhsil alan 
tələbələrin əl işləri “Abad” vasitəsi ilə satışa çıxarılmışdır, satılmış 
xalçalardan əldə olunan gəlir əsasında yeni xammal alınmışdır. 
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Azərbaycan - Fransız Universiteti

UFAZ-da 2020/2021-ci tədris ilində bakalavr səviyyəsində 4 ixtisas (Geofizika mühəndisliyi, Kimya mühəndisliyi, Neft-qaz mühəndisliyi, Kompüter 
elmləri), magistratura səviyyəsində isə 3 ixtisas (Kimya mühəndisliyi/Fiziki kimya, Tətbiqi kompüter elmləri, Yer elmləri) üzrə ümumilikdə 620 tələbə 
təhsil almaqdadır ki, bunlardan 558-i bakalavr, 62-si isə magistr tələbəsidir.
İlk dəfə 2020-ci ildə UFAZ-ın magistratura pilləsi üzrə qəbul həyata keçirilmiş və imtahanlar UFAZ-ın bakalavr pilləsi üzrə təşkil olunan formada 
aparılmışdır. Qəbul prosesi ilkin mərhələdə Dövlət İmtahan Mərkəzinin qəbul imtahanında 50 və daha çox bal toplayan abituriyentlərin UFAZ-ın 
daxili imtahanında iştirakı ilə aparılır. Bu mərhələdə ümumi biliklər bloku üzrə 20 sual, ixtisasyönümlü 10 qapalı və 1 açıq sualı cavablandırmağa 
çalışan abituriyentlər magistratura səviyyəsi üçün ayrılmış dövlət sifarişli 80 yer üzrə mübarizə aparırlar.
2020-ci ildə ilk dəfə məzun olan UFAZ tələbələri ADNSU və Strasburq, Rennes 1 diplomlarına yiyələnmişlər. Məzun olan 122 tələbədən 30%-i 
UFAZ-ın magistratura pilləsində, 33%-i Avropanın qabaqcıl universitetlərində, 11%-i Azərbaycanın digər universitetlərində təhsilini davam etdirir. 

26+23+9+42+E 29+19+26+26+E
26% 29%42% 26%

23% 19%9% 26%

Neft - qaz mühəndisliyiKompüter elmləri

UFAZ-da magistratura Xaricdə təhsilDigər yerli
universitetlərdə təhsil

Karyera
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11+46+32+11+E37+29+34+E
37%

11%11%

34%

46%

29% 32%

Kimya mühəndisliyi Geofizika mühəndisliyi

2020-ci il yanvarın 15-də Total E&P Absheron şirkəti ilə Fransa səfirliyi arasında akademik və təhsil sahələrində peşəkar əməkdaşlığın 
möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi çərçivəsində rəsmi Anlaşma Memorandumunun imzalanması Azərbaycan-Fransız Universitetinin 
tələbələri üçün müstəsna hadisələrdən biri olmuşdur. Qafqazda ilk dəfə məhz Azərbaycanda həyata keçirilən bu anlaşma çərçivəsində UFAZ 
tələbələri Fransada magistratura təhsili üçün təqaüd imkanlarından istifadə etmişlər. Anlaşma çərçivəsində Azərbaycan-Fransız Universitetinin 
(UFAZ) 41 tələbəsi TOTAL şirkəti və Fransanın Azərbaycandakı Səfirliyi tərəfindən yalnız UFAZ tələbələri üçün təşkil edilən Fransada magistratura 
təhsili üzrə təqaüd proqramı imtahanının ilk mərhələsində iştirak etmişdir. Beləliklə, 2020-ci ildə müsabiqə nəticəsində 10 UFAZ tələbəsi TOTAL 
tərəfindən mühəndislik sektorunun ən yaxşı tələbələri üçün verilən təqaüdü qazanmışdır. 

UFAZ-da magistratura Xaricdə təhsilDigər yerli
universitetlərdə təhsil

Karyera
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SABAH qruplarına tələbə qəbulu

Tələbələrin SABAH qruplarına seçimi mərkəzləşdirilmiş qaydada üç mərhələdən ibarət olmaqla müsabiqə yolu ilə (akademik göstəricilərin 
qiymətləndirilməsi, test imtahanı və müsahibə) elektron proqram təminatı tətbiq olunmaqla həyata keçirilir.
2020-ci ildə SABAH layihəsi çərçivəsində ilk dəfə olaraq tələbə seçimi müsabiqəsinin test imtahanı mərhələsini Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) 
keçirmiş və mövcud pandemiya şəraitində müsahibə mərhələsi onlayn şəkildə təşkil olunmuşdur. 
Eyni zamanda, 2020-ci ildə Təhsil Nazirliyi SABAH qrupları layihəsinin modelinə uyğun Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının 
(ADBTİA) müraciəti əsasında bu ali təhsil müəssisəsində “İdman menecmenti və kommunikasiya” ixtisası üzrə istedadlı tələbələrdən ibarət xüsusi 
pilot qrupu yaradılmışdır. 
2020-ci ildə keçirilən tələbə qəbulu müsabiqəsi üzrə statistikası aşağıda verilmiş infoqramdakı kimi  olmuşdur:

29 İXTİSAS
825 TƏLƏBƏ

1984
TƏLƏBƏ

1864
TƏLƏBƏ

1198
TƏLƏBƏ

2020 / 2021 - ci tədris ili üçün SABAH qruplarına tələbə seçimi

SABAH qruplarına
müraciət

Dövlət İmtahan Mərkəzi 
tərəfindən keçirilən imtahan

29 ixtisas üzrə onlayn
müsahibə

QƏBUL

SABAH qrupları
Təhsil Nazirliyi SABAH qrupları layihəsi Azərbaycan Respublikasının Təhsil nazirinin 19.06.2014-cü il tarixli, 734 №-li əmri ilə 2014/2015-ci tədris 
ilində ilkin olaraq 5 ixtisas istiqaməti (təhsil, texniki, təbiət, humanitar, iqtisadiyyat), 34 ixtisas üzrə 7 ali təhsil müəssisəsində fəaliyyətə başlamışdır. 
Hazırda Təhil Nazirliyi SABAH qrupları 11 ali təhsil müəssisəsini, 6 ixtisas istiqaməti üzrə (təhsil, texniki, təbiət, humanitar, iqtisadiyyat, incəsənət) 
35 ixtisası, 2435 tələbəni və 3099 məzunu əhatə edir. Həmçinin, Təhsil Nazirliyi SABAH qrupları layihəsinin modeli əsasında Azərbaycan Dövlət 
Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında (ADBTİA) xüsusi istedadlı tələbələr üçün qruplar da fəaliyyət göstərir. 
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SABAH Karyera Akademiyası
2020-ci ildə SABAH Karyera Akademiyası çərçivəsində Şamaxıda SABAH IV Karyera Qış Məktəbinin təlimləri 
baş tutmuşdur. SABAH qruplarının dördüncü kursunda təhsil alan 76 tələbənin iştirakı ilə keçirilən Qış Məktəbi 
çərçivəsində baş tutan təlimlər işədüzəlmə, akademik fəaliyyət və sahibkarlıq istiqamətində mövzuları əhatə 
etmişdir. Təlimlərdə “Karyerada dəyişikliklərin idarə olunması”, “Startap qurum, yoxsa iş axtarım?”, “Alimliyə 
gedən yol”, “Layihələrin idarə olunması”, “Öz brendini yarat”, “Effektiv təqdimat bacarıqları” , “Biznesin 
qurulması üçün alternativ maliyyə mənbələri”, “Emosional intellekt”, “Əmək qanunvericiliyi” mövzusunda 
təlimlər keçirilmişdir. Həmçinin, Karyera Qış Məktəbi çərçivəsində baza ali təhsil müəssisələrinin (ATM) SABAH 
mərkəzlərinin əməkdaşlarının peşəkar inkişafına dəstək məqsədilə “Data vizuallaşdırılması və infoqrafika”, 
“Yeni universitet identikliyi”, “Yeni tədris proqramlarının hazırlanması” və “Tvininq layihəsi” kimi mövzularda 
seminarlar təşkil olunmuşdur.

SABAH Məzunları

2020-ci ildə SABAH qruplarınından 33 ixtisas üzrə təhsil alan 832 nəfər tələbə məzun olmuşdur. Bu məzunların 
dinamikası aşağıdakı infoqramada öz əksini tapmışdır:
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SABAH qruplarına müəllim seçimi
COVİD-19 pandemiyası ilə əlaqədar SABAH qrupları layihəsi çərçivəsində 2020/2021-ci tədris ilinin payız semestrində müxtəlif fənlərin tədrisini 
aparmaq məqsədilə təşkil olunan professor-müəllim heyətinin seçimi müsabiqəsi ilk dəfə olaraq Microsoft Teams platforması üzərindən onlayn 
şəklində həyata keçirilmişdir. Həmçinin, seçim çərçivəsində ADBTİA üçün də professor-müəllim heyətinin seçimi keçirilmişdir.
2020-ci ildə iki mərhələdən (sənədlər üzrə ilkin qiymətləndirmə və müsahibə) ibarət olmaqla keçirilmiş vakant yerlərə professor-müəllim heyətinin 
seçimi müsabiqəsi üzrə statistika aşağıda verilmiş infoqramdakı kimi  olmuşdur:

2623 362 52

Vakant fənlərin
sayı

Qeydiyyat keçən
namizədlərin sayı

Müsahibədə 
iştirak edən 

namizədlərin sayı

Müsabiqədən 
keçmiş

müəllimlərin sayı

2020 / 2021 - ci tədris ilinin yaz semestri üzrə  müəllim 
seçimi

2020-ci il ərzində Təhsil Nazirliyinin SABAH qrupları layihəsində tədris edən professor-müəllim heyəti Rusiya, Türkiyə, Çexiya, Portuqaliya, 
İtaliya, Özbəkistan, Ukrayna, Türkmənistan, Böyük Britaniya, Gürcüstan, Qazaxıstan, Polşa və s. ölkələrin elmi-praktiki konfranslarında iştirak 
etmiş, Scopus, Web of Science bazalarında indeksləşmiş nəşrlərdə və digər impakt faktorlu jurnallarda məqalələr dərc etdirmişlər.

8278 559 173

Vakant fənlərin
sayı

Qeydiyyat keçən 
namizədlərin sayı

Müsahibədə 
iştirak edən 

namizədlərin sayı

Müsabiqədən 
keçmiş 

müəllimlərin sayı

2020 / 2021 - ci tədris ilinin payız semestri üzrə  müəllim 
seçimi

SABAH qrupları layihəsində tədrisin təşkili

Ali təhsilin avanqard hissəsinə daxil olan SABAH qrupları pandemiya dövründə tələbələrin təhsil proqramlarını mənimsəməsi və lazımi tədris 
yüklərinin çatdırılması, eyni zamanda yaranmış boş vaxtdan səmərəli istifadə edilməsi üçün müvəqqəti olaraq dayandırılmış tədris prosesini Təhsil 
Nazirliyi tərəfindən tövsiyə edilən Microsoft Teams platforması üzərindən ilk olaraq qısa müddətdə onlayn qaydada bərpa etmişdir. 
COVİD-19 pandemiyasına görə karantin vəziyyətinin davam etməsi ilə əlaqədar “Microsoft Teams” platforması vasitəsilə həyata keçirilən distant 
tədrisdə SABAH qrupları tələbələrinin iştirak faizi kifayət qədər yüksək olmuşdur.
SABAH qrupları ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində müvafiq ixtisas və fənlər üzrə tədris aparılması məqsədilə iki xarici təşkilatla (Ənənəvi İncəsənət 
üzrə Şahzadə Məktəbi və Britaniya Şurası (British Council) müqavilələr imzalanmışdır.
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“Sabahın alimləri” IX Respublika Müsabiqəsi

Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin 2019-cu il 6 avqust tarixli 
F-482 nömrəli əmrinə əsasən 2020-ci il 11-13 fevral tarixlərində Bakı 
şəhərində “Sabahın alimləri” IX Respublika Müsabiqəsi keçirilmişdir. 
Müsabiqə İSEF - Beynəlxalq Elm və Mühəndislik Sərgisi çərçivəsində 
təşkil olunmuşdur. Bu tədbirdə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, o 
cümlədən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Ağdaş, Şəki, Mingəçevir, Şirvan, 
Lənkəran, Cəlilabad, Balakən, İsmayıllı, Qax, Xaçmaz və Ucarda 
yerləşən ümumtəhsil məktəblərinin IX-XI sinif şagirdləri iştirak etmişlər. 
Elektron qeydiyyatdan keçirilmiş 258 layihədən müsabiqədə 187 layihə 
ilə 327 şagird iştirak etmişdir. Bu layihələrdən 47-i fərdi, 140-ı isə 
kollektiv işlənmiş layihələr olmuşdur. 
Layihələrin qiymətləndirilməsini həyata keçirmək məqsədi ilə alimlərdən 
ibarət Münsiflər heyəti yaradılmışdır. Qiymətləndirmə 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 47 layihə üzrə 86 şagird 

I yer

II yer

II yer

6 layihə  •  11 şagird

6 layihə  •  29 şagird

25 layihə  •  4 şagird

layiq görülmüşdür. Qaliblər sırasından İSEF-də iştirak etmək üçün 4 
layihə (6 şagird) seçilmişdir.
Hər il olduğu kimi, 2020-ci ilin may ayında da “Sabahın alimləri” 
müsabiqəsinin qalibləri sırasından seçilmiş şagirdlərimiz Amerika 
Birləşmiş Ştatlarında ənənəvi olaraq keçirilən ISEF müsabiqəsində 
Azərbaycan Respublikasını təmsil etməli idilər. Müsabiqə 18-22  may 
2020-ci il tarixlərdə ABŞ-ın Kaliforniya ştatının Anaheym şəhərində baş 
tutmalı idi. Lakin  pandemiya səbəbindən müsabiqənin əyani keçirilməsi 
təxirə salınmış və online şəklində keçirilməsi qərara alınmışdır. 
2020-ci ildə müsabiqənin tarixində ilk dəfə olaraq İSEF-in Münsiflər 
heyətinin tərkibinə  Fizika və Astronomiya kateqoriyası üzrə Böyük  
Mükafat münsifi (Grand Awards judge in the category of Physics and 
Astronomy) qismində azərbaycanlı alim - Sumqayıt Dövlət Universitetin 
əməkdaşı, “Sabahın Alimləri” Respublika müsabiqəsinin Elmi Ekspertiza 
Komitəsinin rəhbəri dosent Samir Orucov daxil edilmişdir.  
2020-ci ildə keçirilən online müsabiqədə 56 dövlətdən 1030 layihə ilə 
1255 finalçı iştirak etmişlər.
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ALİ VƏ ORTA İXTİSAS TƏHSİLİ

Gələcəyin Müəllimi Təqaüdü

Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin 17 sentyabr 2014-cü il tarixli 1002 nömrəli əmri ilə “Gələcəyin müəllimi təqaüdü” təsis edilmişdir. Təqaüd 
Azərbaycanda pedaqoji kadr hazırlığı aparılan ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarında 500 və daha yüksək bal toplayan və ixtisas seçimində 
birinci və ya ikinci yerdə müəllimlik ixtisasını qeyd edən tələbələr arasından ixtisasları üzrə mütənasiblik gözlənilməklə ilk 300 tələbəyə şamil 
olunur. 
2020/2021-ci tədris ilində 902 nəfər tələbə qəbul imtahanlarında 500 və daha yüksək bal toplamış və ixtisas seçimində birinci yerdə 14 müxtəlif 
müəllimlik ixtisaslarını qeyd etmiş və 11 ali təhsil müəssisəsinə (biri özəl universitetdir) qəbul olmuşlardır. Həmin 17 müəllimlik ixtisası üzrə 
mütənasiblik gözlənilməklə 300 nəfər tələbə seçilmişdir.
2020/2021-ci tədris ili üzrə “Gələcəyin müəllimi təqaüdü” almaq hüququ qazanmış 300 nəfər tələbənin ali təhsil müəssisələri üzrə bölgüsü 
aşağıda qeyd olunmuşdur.

Qəbul olduğu ali məktəbin adı Say

Bakı Dövlət Universiteti 143

Azərbaycan Dillər Universiteti 70

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 31

Gəncə Dövlət Universiteti 23

Naxçıvan Dövlət Universiteti 10

Bakı Mühəndislik Universiteti 6

Bakı Slavyan Universiteti 5

Xəzər Universiteti 4

Mingəçevir Dövlət Universiteti 4

Lənkəran Dövlət Universiteti 3

Sumqayıt Dövlət Universiteti 1
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Prezident Təqaüdünə Layiq Görülmüş Tələbələr

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “2020/2021-ci tədris ilində Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərinə daxil olmuş tələbələrə Prezident 
təqaüdünün verilməsi haqqında” 29 oktyabr 2020-ci il tarixli 2290 nömrəli Sərəncamının icrası məqsədilə ilə “2020/2021-ci tədris ilində 102 nəfər 
tələbə Prezident təqaüdü almaya haqq qazanmışdır. Prezident təqaüdünə layiq görülmüş tələbələrə ayda 210 AZN məbləğində təqaüd ödənilir. 
Ali təhsil müəssisələri üzrə Prezident təqaüdü almaya haqq qazanmış tələbələrin sayı aşağıdakı kimidir:

25 NƏFƏR

22 NƏFƏR

20 NƏFƏR

15 NƏFƏR

8 NƏFƏR

Azərbaycan Tibb Universiteti 

Bakı Ali Neft Məktəbi

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Bakı Dövlət Universiteti

“ADA” Universiteti

5 NƏFƏR

2 NƏFƏR

2 NƏFƏR

2 NƏFƏR

1 NƏFƏR

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyası

Azərbaycan Dillər Universiteti

Xüsusi təyinatlı ali təhsil müəssisələri

Azərbaycan-Fransız Universiteti (UFAZ)

İ.M. Secenov adına Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı Filialı
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“2007-2015-ci illərdə Azərbaycan 
gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə 
Dövlət Proqramı”nın icrasının davam 
etdirilməsi, proqram məzunları ilə iş”

Cari ildə də “2007-2015 Dövlət Proqramı” 
çərçivəsində təhsil alan tələbələrin təhsilinin 
maliyyələşdirilməsi və onların müvafiq inzibati 
işləri davam etdirilmişdir. Dövlət Proqramı 
çərçivəsində təhsilə qəbul prosesinin 
yekunlaşmasına baxmayaraq təhsilalanlar və 
təhsilini başa vurmuş məzunlarla iş davam 
etdirilmişdir. Statistikaya əsasən, bu günədək 
Dövlət Proqramı çərçivəsində 2900-dən artıq 
təqaüdçü məzun olmuşdur, 34 təqaüdçü isə 
təhsilini davam etdirməkdədir. 
2020-ci ildə Dövlət Proqramı çərçivəsində 
təhsil almış, dünyanın qabaqcıl xarici ali təhsil 
müəssisələrində elmi araşdırma ilə məşğul olan 
məzunlar ilə təhsil nazirinin virtual görüşü həyata 
keçirilmişdir. Görüşün əsas məqsədi ölkəmizdə 
təhsil sahəsinin inkişafı ilə bağlı təkliflərini 
dəyərləndirmək, eyni zamanda bu sahədə 
aparılan islahat və görüləcək işlər barəsində 
həmyerlilərimizi məlumatlandırmaqla yanaşı, 
onların bu prosesə fərdi töhfəsini müəyyən 
etməkdən ibarət olmuşdur.

ALİ VƏ ORTA İXTİSAS TƏHSİLİ
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ABŞ-ın Corc Vaşinqton Universiteti (CVU) ilə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin

“Təhsil ixtisası” istiqaməti üzrə magistratura səviyyəsində
beynəlxalq ikili diplom proqramı

“2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət 
Proqramı”nın icrası

Dövlət Proqramı çərçivəsində təsis edilməsi nəzərdə tutulan 5 
beynəlxalq ikili diplom proqramından 3-ü 2020-ci ildə təsis olunaraq 
fəaliyyətə başlamışdır ki, bu proqramlar üzrə hazırda 115 tələbə təhsil 
alır.

• ADPU-CV ikili diplom proqramında təhsil müddəti 2 ildir. Tələbələr 
təhsillərini Azərbaycanda alırlar.

• Tələbələrin seçimi Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan 
Mərkəzi (DİM) tərəfindən keçirilən ayrıca qəbul imtahanlarının 
(magistratura) nəticələri əsasında aparılır, ikinci mərhələdə keçid 
balını toplamış abituriyentlər CVU tərəfindən həyata keçirilən 
seçimlərdə iştirak edirlər.

• Müqavilə üzrə nəzərdə tutulan 25 nəfər tələbənin seçimi yekunlaşmış, 
proqramın rəsmi açılış mərasimi sentyabrın 18-də baş tutmuşdur.
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ABŞ-ın Corc Vaşinqton Universiteti (CVU) ilə ADA Universitetinin 
“Kompüter elmləri və verilənlərin təhlili” ixtisası istiqaməti üzrə 

magistratura səviyyəsində beynəlxalq ikili diplom proqramı

Koreya Respublikasının İnha ali təhsil müəssisəsi ilə
Bakı Mühəndislik Universitetinin mühəndislik ixtisasları

istiqaməti üzrə bakalavriat səviyyəsində
beynəlxalq ikili diplom proqramı

ALİ VƏ ORTA İXTİSAS TƏHSİLİ

• ADA-CV ikili diplom proqramında təhsil müddəti 5 semestrdir. 
Tələbələr 3 semestr ADA-da, 2 semestr CVU-da təhsil alırlar;

• Tələbələrin seçimi Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan 
Mərkəzi (DİM) tərəfindən keçirilən ayrıca qəbul imtahanlarının 
(magistratura) nəticələri əsasında aparılır, ikinci mərhələdə keçid 
balını toplamış abituriyentlər ADA və CVU tərəfindən həyata keçirilən 
seçimlərdə iştirak edirlər.

• Müqavilə üzrə nəzərdə tutulan 20 nəfər tələbənin seçimi 
yekunlaşmış, kurikulum hazırlanmışdır.

• BMU-İnha ikili diplom proqramında təhsil müddəti 4 ildir. Tələbələr 
3 il BMU-da, 1 il isə İnha Universitetində təhsil alırlar.

• Tələbələrin seçimi Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan 
Mərkəzi (DİM) tərəfindən keçirilən ayrıca qəbul imtahanlarının 
(bakalavriat) nəticələri əsasında aparılır, ikinci mərhələdə keçid balını 
toplamış abituriyentlər BMU və İnha tərəfindən həyata keçirilən 
seçimlərdə iştirak edirlər.

• Proqramda müqavilə üzrə nəzərdə tutulan 100 yerdən 96 yerə qəbul 
aparılmış, daha sonra DİM vasitəsilə qəbul olan və 400-dən aşağı bal 
toplayan tələbələr və eyni zamanda, 400-dən yuxarı bal toplayan və 
İnha tərəfindən keçirilən daxili imtahandan keçə bilməyən tələbələr 
BMU-da yerli proqrama köçürülmüşdür.
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Çin Xalq Respublikası ilə qarşılıqlı tələbə mübadiləsi

2020-ci ildə imzalanmış “Azərbaycan Respublikasının Təhsil 
Nazirliyi və Çin Xalq Respublikasının Təhsil Nazirliyi arasında 
təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” çərçivəsində 
2020/21-tədris ili üçün istifadədə olan kvota sayına uyğun olaraq, 
11 nəfər Çin vətəndaşının müvafiq yerli ali təhsil müəssisələrinə 
yerləşdirilməsi prosesi aparılmışdır.

Tacikistan Respublikası ilə qarşılıqlı tələbə mübadiləsi

10.08.2018-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə 
Tacikistan Respublikasının Təhsil və Elm Nazirliyi arasında illik təhsil 
kvotalarının qarşılıqlı ayrılması haqqında Protokol”a uyğun olaraq 2 
nəfər Tacikistan vətəndaşı təhsil almaq hüququ qazanmışdır.

Hökumətlərarası Təqaüd Proqramları çərçivəsində təhsil

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

Hökumətlərarası təqaüd proqramları çərçivəsində qarşılıqlı və ya birtərəfli olaraq, tələbə mübadiləsinin həyata keçirildiyi ölkələr və müvafiq 
sazişlər çərçivəsində namizədlərin seçimi və tələbələrin təhsili təşkil olunmuşdur.

2020-ci il Aprel ayının 13-də Pekin şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi və 
Çin Xalq Respublikasının Təhsil Nazirliyi arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”ə əsasən 
24 nəfər Azərbaycan Respublikası vətəndaşı 2020-2021-ci tədris ili üzrə Çin Xalq Respublikasınin nüfuzlu 
universitetlərində təhsil almaq imkanı qazanmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Macarıstan İnsan Resursları Nazirliyi arasında təhsil sahəsində 
uğurlu əməkdaşlığın nəticəsi olaraq 200 Azərbaycan vətəndaşı 2020-2021-ci tədris ili üzrə Macarıstanın 
nüfuzlu universitetlərində təhsil almaq hüququ qazanmışdır. 

Azərbaycan və Qazaxıstanın təhsil nazirlikləri arasında uğurlu əməkdaşlığın nəticəsi olaraq, ümumilikdə 3 
nəfər azərbaycanlı 2020-2021-ci tədris ili üzrə Qazaxıstanın nüfuzlu universitetlərində təhsil almaq imkanı 
qazanmışdır. 
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sahəsində əməkdaşlığa dair bağlanmış müqavilə əsasında 2020-2021-ci tədris ili üzrə Rumıniya ali təhsil 
müəssisələrində təhsil üçün keçirilmiş müsabiqə nəticəsində 5 Azərbaycan vətəndaşının namizədliyi müsbət 
qiymətləndirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Latviya Respublikası Hökuməti arasında təhsil sahəsində uğurlu 
əməkdaşlığın nəticəsi olaraq, 2020/21-ci tədris ili Latviya HTP üçün qarşı tərəfdən keçirilən müsabiqə 
nəticəsində 8 nəfər Azərbaycan Respublikası vətəndaşı bu ölkənin təqaüdünə layiq görülmüşdür. 

2020/2021-ci tədris ilində Azərbaycanda təhsil alan əcnəbi tələbələr

2020-2021-ci tədris ili üzrə Azərbaycan Respublikasının ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində 89 ölkədən 6500-ə yaxın əcnəbi və vətəndaşlığı 
olmayan şəxs təhsil alır. Tələbələr əsasən Türkiyə, İran, Gürcüstan, Rusiya, İraq, Nigeriya, Türkmənistan, Hindistan, Pakistan və digər ölkələri 
təmsil edir.

Türkiyə ..........................................................................................2367
İran ...............................................................................................1063
Gürcüstan .....................................................................................692
Rusiya ...........................................................................................640
İraq ...............................................................................................392
Nigeriya ........................................................................................155
Suriya ...........................................................................................136
Türkmənistan ................................................................................128
Hindistan ......................................................................................123
Pakistan ........................................................................................111

ATU ...............................................................................................2244
NDU ..............................................................................................1043
AzMİU ...........................................................................................443
ADİU .............................................................................................355
BDU ..............................................................................................328
ADNSU .........................................................................................260
AzTU .............................................................................................193
ADPU ............................................................................................144
Xəzər Universiteti .........................................................................137
ADRA ............................................................................................122

2020/21-ci tədris ilində Azərbaycanın ali və orta ixtisas 
təhsili müəssisələrində əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan 
şəxslərin təhsili (ölkələr üzrə ilk 10-luq)

2020/21-ci tədris ilində ən çox əcnəbi 
tələbələrin təhsil aldığı ilk 10 ali təhsil 
müəssisəsi 

ALİ VƏ ORTA İXTİSAS TƏHSİLİ
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7+40+9+3+10+11+2+18+E
2018 / 19
2019 / 20
2020 / 21

Son 3 ildə təhsil pilləsi üzrə
əcnəbi tələbələrin say dinamikası

Tibb

Humanitar və sosial

Mədəniyyət və incəsət

İqtisadiyyat və idarəetmə

Səhiyyə rifah və xidmət

Texniki və texnoloji

Təhsil ixtisasları

Təbiət

Hazırlıq Magistratura Doktorantura /
Dissertantura RezidenturaBakalavriat / baza ali

tibb təhsili

1232 278 98 364783817 260 91 495251218 237 94 475777

40%

18%

2%

11%

10%

3%

34%

7%
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“Study in Azerbaijan” layihəsi

Ölkəmizdə təhsil imkanlarının təbliği, ali təhsil müəssisələri, burada tədris olunan ixtisaslar, viza, miqrasiya 
prosedurları, yaşayış imkanları barədə məlumatların əlçatanlılığının təmin olunması məqsədilə 2019-cu ildə 
istifadəyə verilmiş studyinazerbaijan.edu.az internet səhifəsi üzrə işlər davam etdirilmişdir:

• Ümumilikdə 28 ali təhsil müəssisəsinin məlumatları internet səhifədə yerləşdirilmişdir və proses davam 
etdirilir;

• İnternet səhifəyə 1180 proqram daxil edilmiş və proses davam etdirilir;
• Pandemiya şəraiti ilə əlaqədar ölkəmizdə təhsil alan əcnəbilərin fikirləri öyrənilmiş və internet səhifə 

(studyinazerbaijan.edu.az) üzərindən dərci həyata keçirilmişdir;
• İnternet səhifə və sosial şəbəkələr vasitəsilə mütəmadi olaraq vacib təhsil yenilikləri xəbərləri post 

edilmişdir.

ALİ VƏ ORTA İXTİSAS TƏHSİLİ

Study in Azerbaijan

ناجيبرذأ يف ةسارد

在阿塞拜疆學習

Обучение в Азербайджане

ہعلاطم ںیم ناجیئابرزآ

Học tại Azerbaijan

Azerbaycan`da Eğitim

Навчатися в Азербайджані
ناجیابرذآ رد لیصحت

अज़रबैजान में 

Haydar Aliyev Center, 
Baku/Azerbaijan

ONLINE APPLY NOW
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Akkreditasiya və nostrifikasiya sahəsində görülən işlər 

2020-ci il ərzində icra 
olunmuş müraciətlər

Ümumi müraciətlərin ölkələr 
üzrə statistikası 

01.07.2020-ci il tarixindən etibarən təhsil müəssisələrini və təhsil proqramlarının akkreditasiya qiymətləndirilməsi məqsədi ilə yaradılan ekspert 
bankına peşəkarların cəlb edilməsi məqsədi ilə Təhsildə Keyfiyyət Agentliyinin (TKTA)  rəsmi səhifəsində elan yerləşdirilmiş, 321 nəfər namizəd 
müraciət etmişdir. Tələblərə uyğun namizədlərlə müsahibələr təşkil olunmuş və yekunda müxtəlif kateqoriyalar üzrə (beynəlxalq əlaqələr, insan 
resursları, maliyyə, dekan və s.) 64 namizəd növbəti mərhələyə keçmişdir. Növbəti ilin yanvar ayından etibarən namizədlərə daxili və xarici 
keyfiyyət təminatı sahəsində yerli və xarici ekspertlər tərəfindən təlimlər keçirilməsi planlaşdırılır. Təlimlərin sonunda sertifikat almış namizədlər 
ekspert bankına daxil ediləcəkdir.

Cari il ərzində Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinə daxil olmuş 2757 müraciət üzrə ekspertiza həyata keçirilmişdir. Edilən müraciətlərin 2091-i 
haqqında yekun olaraq müsbət rəy verilmiş və müraciət sahiblərinə müvafiq şəhadətnamələr təqdim olunmuşdur. Ekspertiza nəticəsində yekun 
olaraq mənfi rəy verilmiş müraciətlərin sayı 666 olmuşdur.

2757 2091 666
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226
50

68

59

52
135

121

137

144

210

77

69

625

418

192

174

Hüquqşünaslıq

İqtisadiyyat

Menecment 

Maliyyə və kredit

Biznesin idarə edilməsi

Müalicə işi

Beynəlxalq münasibətlər

Maliyyə

Turizm və otelçilik

Həkim

Mühasibat uçotu və audit

Nəqliyyat texnologiyaları

Mühəndislik

Stomatologiya 

Pedaqoji təhsil

Digər

Tədris yükünü mənimsəmək 

üçün  təhsil ölkəsində tələb 

olunan minimal müddətin 

ödənilməməsi 

Tədris dilinin qənaətbəxş 

olmaması

Ekvivalentliyi olmayan ixtisas

Akkreditasiyasız ali təhsil 

müəssisəsi

Qeyri-ənənəvi təhsil forması 

İxtisas uyğunsuzluğu

Ümumi müraciətlərin ixtisaslar üzrə statistikası 

Mənfi qərarla yekunlaşan müraciətlər üzrə statistika

397215

24
12 6

12
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 mart 2004-cü il tarixli, 602-IIQ nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 
"Elektron imza və elektron sənəd haqqında Qanun”a əsasən, təkmil sertifikatda imza sahibinin səlahiyyətlərinə 
dair məlumatlar göstərildikdə, həmin Qanunun 3.2-ci maddəsinə müvafiq olan gücləndirilmiş imza şəxsin 
kağız daşıyıcısı üzərindəki və möhürlə təsdiq edilmiş əl imzasına bərabər tutulur. Buna müvafiq olaraq, 
tanınma haqqında şəhadətnamələrin, habelə, tanınmadan imtina edilməsi haqqında qərarların fiziki kağız 
daşıyıcıda deyil, gücləndirilmiş imza ilə elektron şəkildə təqdim olunması istiqamətində işlər görülmüş və 
müvafiq funksiya yaradılmışdır. Bununla da sözügedən sənədlərin operativ şəkildə təqdim edilməsi, fiziki 
qaydada təqdim olunan sənədlərin sayının azalması, o cümlədən, sənədlərin rəsmiləşdirilməsi zamanı vaxt 
və resurs sərfiyyatının qarşısının alınması təmin olunacaqdır.

Qeyri-formal və informal təhsilin qiymətləndirilməsi və tanınması ilə bağlı prosesin tam elektronlaşdırılması 
məqsədi ilə elektron bazanın yaradılması istiqamətində ilkin zəruri addımlar atılmışdır. Növbəti ildə istifadəyə 
verilməsi planlaşdırılan yeni sistemin əsas məqsədi vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasında şəffaflıq, 
məlumatlılıq və yüksək müştəri məmnuniyyətinin təmin olunması, sənədlərin emalında operativliyə və insan 
faktorunun minimuma endirilməsinə nail olunması, eləcə də təhlil və yoxlama məqsədləri üçün çevik və 
dəqiq məlumat bazasının formalaşdırılmasıdır.

Elektron sistem üzrə 
müxtəlif məlumat 
ehtiyatlarından istifadə 
olunması məqsədi ilə 
həmin məlumat bazalarına 
inteqrasiya həyata keçirilmiş 
və sorğulama funksiyası 
yaradılmışdır.

Vətəndaşlara müxtəlif tipli 
arayışların elektron qaydada 
verilməsinə başlanılmışdır.

Elektron ödəmə sistemi 
təmin edilmişdir. 

Elektron sistem üzrə 
şəhadətnamələrin 
həqiqiliyini təsdiq etmək 
məqsədi ilə hüquq mühafizə 
orqanlarının istifadəsinə 
verilməsi üçün interfeys 
yaradılmışdır.

Azərbaycan Respublikası 
ərazisində tanınan xarici ali 
təhsil ixtisaslarının sahibləri 
barədə yoxlama platforması 
təkmilləşdirilmiş və bazadakı 
məlumatlara düzəlişlər 
edilmişdir.
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İKİNCİ QARABAĞ MÜHARİBƏSİ

2020-ci il Azərbaycanın çağdaş tarixində böyük zəfərlə nəticələnən, 
son 200 illik tariximizin şanlı səhifəsi olan 44 günlük İkinci Qarabağ 
müharibəsi və 3 günlük Tovuz döyüşləri ilə daha çox yadda qaldı. 
Sentyabrın 27-də Ermənistanın hərbi təxribatına və növbəti hərbi 
təcavüzünə cavab olaraq Azərbaycan Ordusu müqəddəs Vətən 
torpaqlarının işğaldan azad olunması, Ermənistanın sülhə məcbur 
edilməsi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının  məlum 4 qətnaməsinin 
tələblərinin yerinə yetirilməsi, məcburi köçkünlərin öz doğma 
yurdlarına qayıtması və tarixi ədalətin bərpası üçün Vətən 
Müharibəsinə başladı. “Dəmir yumruq əməliyyatı” adı ilə müasir 
hərb tarixinə düşən 44 günlük döyüşlər nəticəsində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti, müzəffər Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin rəhbərliyi altında rəşadətli Azərbaycan Ordusu Cəbrayıl, 
Füzuli, Zəngilan, Qubadlı rayonlarını, Azərbaycan xalqının tarixində, 
mədəniyyətində və qəlbində xüsusi yeri olan, Qarabağın tacı sayılan 
Şuşa şəhərini, ümumilikdə 300-dən çox yaşayış məntəqəsini 
işğaldan azad etdi.
Azərbaycanın hərbi əməliyyatlar sahəsində qısa müddətdə 
qazandığı qələbələr, xüsusilə də Şuşanın düşmən əsarətindən 
qurtarılması İkinci Qarabağ müharibəsinin taleyində həlledici 
rol oynadı, Ermənistanın öz məğlubiyyətini etiraf etməsi və 
kapitulyasiyası ilə nəticələndi. Bununla da  Ermənistanı Ağdam, 
Kəlbəcər və Laçın rayonlarını döyüş əməliyyatları aparmadan, heç 
bir itkiyə yol vermədən Azərbaycana qaytarmağa məcbur etdi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin yenilməz 
əzmi və siyasi iradəsi, müasir ordu quruculuğu, eləcə də xalq-
iqtidar birliyi müharibədə ölkəmizin qələbəsini təmin etdi. Ulu 
əcdadlarımızın zəngin dövlətçilik və hərb tarixindən ilham alan 
Azərbaycan xalqı bir şanlı qəhrəmanlıq salnaməsi yazaraq özünün 
qalib xalq olduğunu, düşmən üzərində tarixi zəfər çalmaqla, Bakı 
şəhərində Zəfər Hərbi Paradı keçirməklə “Qarabağ Azərbaycandır!” 
həqiqətini bütün dünyaya nümayiş etdirdi...
Çoxəsrlik tariximizin şanlı səhifəsi olan İkinci Qarabağ müharibəsinin 
parlaq nəticələrini xalqın yaddaşında əbədiləşdirmək, yetişməkdə 
olan uşaq və gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsinə töhfə vermək 
məqsədilə dövlət başçısının müvafiq sərəncamları ilə 27 Sentyabr - 
Anım Günü, 8 Noyabr - Zəfər Günü kimi təsis olundu, Bakı şəhərində 
Vətən Müharibəsi Memorial Kompleksi və Zəfər Muzeyinin, eləcə 

də Hərbi Qənimətlər Parkının yaradılması qərara alındı. 
İkinci Qarabağ müharibəsi tarixi zəfərlə yanaşı, digər sahələrdə 
olduğu kimi təhsil sahəsində də itkilərsiz, dağıntılarsız ötüşmədi.  
Belə ki, düşmənin hərbi əməliyyatlar zonası və cəbhə xəttindən 
aralıda yerləşən mülki əhaliyə qarşı həyata keçirdiyi hərbi terror 
nəticəsində 10 nəfər şagirdin, 20 nəfər müəllimin həyatına son 
qoyuldu, 54 təhsil ümumitəhsil müəssisəsi dağıdıldı. 
Qürurverici haldır ki, işğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi 
üçün hərbi səfərbərliyə könüllü qoşulanlar sırasında 20 məktəb 
direktoru, 32 direktor müavini, 671 müəllim mənfur düşmənə qarşı 
döyüşlərə qatıldı.
İftixar etməli haldır ki, dövlət başçısı, Ali Baş Komandan İlham 
Əliyev müharibənin zəfərlə başa çatmasında gənclərin xüsusi rol 
oynadığını vurğulayaraq demişdir: “Müharibədə bütün nəsillərin 
nümayəndələri iştirak ediblər, qəhrəmanlıq göstəriblər. Amma hər 
kəs bilməlidir ki, əsas missiyanı mənim prezidentlik dövrümdə 
yetişən gənclər yerinə yetiriblər. 2003-cü ildə uşaq olan gənclər 
yerinə yetiriblər. İlk növbədə biz onlara borcluyuq, bütün Azərbaycan 
xalqına borcluyuq...”
Hesab edirik ki, bu fikirlər dövlət başçısının  Azərbaycan gəncliyinə, 
həmin gəncliyi vətənpərvər ruhda yetişdirən Azərbaycan təhsilinə, 
Azərbaycan müəlliminə verdiyi ən yüksək qiymət , eyni zamanda 
milli vətənpərvərlik sahəsində təhsil sisteminin qarşısında duran 
məsul  vəzifələrdən biri kimi dəyərləndirilməlidir.
Məhz bu amil nəzərə alınaraq Azərbaycan ordusunun Vətən 
müharibəsindəki şanlı Qələbəsinin bütün aspektlərini təhsilin 
məzmununa inteqrasiyasını təmin etmək, uşaq və gənclərdə 
vətənpərvərlik tərbiyəsini gücləndirmək məqsədi ilə Azərbaycan 
Respublikası Təhsil nazirinin 16.11.2020-ci il tarixli F-512 nömrəli 
əmri ilə “Azərbaycan xalqının tarixi qələbəsinin tədrisdə əks 
etdirilməsi haqqında Təhsil Nazirliyinin Fəaliyyət Planı” təsdiq 
olunmuş və onun icrasına başlanmışdır. Bu istiqamətdə nəzərdə 
tutulan ən zəruri tədbirlər aşağıdakılardan ibarətdir:
- Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 
Komandanı İlham Əliyevin İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə 
Azərbaycan dövlətini şanlı Qələbəyə aparan daxili və xarici siyasəti 
barədə ətraflı məlumatların təhsilalanlara çatdırılması;
- Azərbaycan Ordusunun Vətən Müharibəsində Zəfər yürüşü və 
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dünya hərb tarixində açdığı yeni səhifə və yeni yanaşmalarla bağlı 
məlumatların bütün ümumitəhsil fənlərinin məzmununa uyğun şəkildə 
inteqrasiyasının təmin edilməsi, 2021/22-ci tədris ilinə çapı nəzərdə 
tutulan ümumitəhsil məktəb dərsliklərinin məzmununda bunun nəzərə 
alınması;
- Qarabağ və işğaldan azad edilmiş digər bölgələrin tarixi və coğrafiyası, 
flora və faunası, maddi mədəniyyət abidələri, dini ibadətgahları, mənəvi 
mədəniyyəti, folkloru, tanınmış şəxsiyyətləri ilə bağlı məlumatların 
tədris prosesinə inteqrasiyası və bu yöndə sistemli layihə və tədbirlərin 
həyata keçirilməsi;
- 2021/22-ci  tədris ilindən ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu siniflərində 
tədris olunacaq “Qarabağın zəfər tarixi” dərsliyinin məzmununda 
İkinci Qarabağ müharibəsindəki Zəfər tarixinin ətraflı işıqlandırılması 
və təhsilalanlara çatdırılması, bu istiqamətdə əlavə elektron tədris 
resurslarının hazırlanması;
- Ali Baş Komandan İlham Əliyevin söylədiyi “İkinci Qarabağ müharibəsi 
bizim gücümüzü göstərdi, müasirliyi göstərdi. Çünki biz XXI əsrin 
müharibəsini aparmışıq və bugün artıq sirr deyil ki, dünyanın aparıcı 
hərbi məktəblərində İkinci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, 
bizim uğurlarımız, Qələbəmiz öyrənilir...” konseptual fikrində irəli sürülən 
müddəaların, xüsusilə “Şuşa əməliyyatı” nın incəliklərinin 10-11-ci 

siniflərdə tədris olunan “Çağırışaqədərki hazırlıq” fənninin məzmununa 
inteqrasiya olunması;
- Uşaq və gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması işinin 
gücləndirilməsi, təhsilin məzmununda milli tərbiyə məsələlərinin daha 
geniş əks olunması, Milli Tərbiyə Konsepsiyası və İnkişaf Strategiyasının 
hazırlanması işinin sürətləndirilməsi və s.
Bu bir həqiqətdir ki, İkinci Qarabağ müharibəsində Zəfərin ən parlaq 
amillərindən biri Milli orduda gənc əsgər və zabitlərdə vətənpərvərlik 
ruhunun yüksək olmasıdır. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham 
Əliyev şanlı tariximiz olan İkinci Qarabağ müharibəsində Qələbəmizi 
şərtləndirən amillərdən danışarkən demişdir: “Gənclərimizin 
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması ən vacib məsələlərdən biridir. 
İkinci Qarabağ müharibəsi göstərdi ki, bu sahədə də böyük uğurlar əldə 
edilib...”
Hesab edirik ki, dövlət başçısının bu konseptual xarakterli müdrik 
kəlamı Azərbaycan təhsilinin məzmununda tərbiyə amilinə proritet 
kimi yanaşmağı, bu yöndə məqsədyönlü və ardıcıl işlərin aparılmasını 
tələb edir. Düşünürük ki, Zəfərlə başa çatan Vətən Müharibəsinin təhsil 
sistemi qarşısında qoyduğu tarixi vəzifələrdən biri məhz budur...
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Ötən ilin əvvəllərindən dünyada çoxsaylı insan itkisi ilə müşayiət olunan koronavirus pandemiyasının (COVID-19) ən ciddi təsiri özünü təhsil 
sahəsində göstərdi. Azərbaycan dövlətinin vaxtında qəbul etdiyi qərarlar digər sahələrdə olduğu kimi, təhsil sistemində də prosesin ağrısız 
keçməsini təmin etmişdir. Ölkəmizdə təhsilin davamlılığını təmin etmək məqsədi ilə Təhsil Nazirliyi tərəfindən qısa vaxtda təxirəsalınmaz tədbirlər 
görülmüşdür. 
Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “COVID-19” pandemiyası ilə əlaqədar ümumi təhsil müəssisələrinin şagirdləri üçün 11 mart 2020-ci il tarixindən 
şənbə və bazar günləri istisna olmaqla, hər gün 5-6 saat “Mədəniyyət” və “ARB Günəş” telekanalları üzərindən “Dərs vaxtı” verilişi yayımlanmış, 
ümumi təhsil müəssisələrində təhsil alan 1,6 milyon şagird tədrisə cəlb olunmuşdur. Aprel ayında “Dərs vaxtı” proqramının 8000-ci buraxılışı efirə 
getmişdir.
Aprelin 2-dən Təhsil Nazirliyi tərəfindən “Virtual məktəb” layihəsinə start verilmişdir. “Virtual məktəb”də hazırda 1,4 milyondan çox şagird 
qeydiyyatdan keçmişdir. Həmçinin 25 aprel 2020-ci il tarixindən məktəbdənkənar fəaliyyət üzrə “Dərsdən sonra” verilişinin yayımına start 
verilmişdir. Təhsil Nazirliyi tərəfindən pandemiya dövründə məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin qrup və dərnəklərinə cəlb edilən məktəblilər 
üçün onlayn dərslərə start verilmişdir. Dərslərdə 25 min nəfərə yaxın qrup və dərnək üzvü, 1500-dən çox müəllim iştirak etmişdir. Peşə təhsili 
sistemində təhsilalanların tədris prosesində iştirakını təmin etmək üçün “Mədəniyyət” və “ARB Günəş” telekanallarında  həftədə iki dəfə olmaqla 
teledərslər yayımlanmışdır. Sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin üzvü olan tələbələrin təhsil haqqı xərclərinin ödənilməsi 
sistemi - http://e-telebe.edu.az portalı istifadəyə verilmiş, 2020-ci ilin birinci yarısında 15209 tələbənin, ikinci yarısında isə 15900 tələbənin təhsil 
haqqı xərcləri dövlət tərəfindən ödənilmişdir. Təhsil Nazirliyinin tövsiyəsinə uyğun olaraq, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində müxtəlif onlayn 
platformalar üzərindən dərslərin təşkilinə başlanılmış, həmin dərslərə 100 mindən artıq tələbə və professor-müəllim heyəti qoşulmuşdur.  

TƏHSİLİMİZ PANDEMİYA DÖVRÜNDƏ
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DƏSTƏKVERİCİ FƏALİYYƏTLƏR 

Təhsilin Maliyyələşməsi

2020-ci il ərzində müvafiq təhsil pilllələri, səviyyələri, müəssisə və təşkilatlar üzrə büdcə vəsaitləri 
aşağıdakı kimi olmuşdur.

2020-ci il ərzində müvafiq təhsil pillələri, səviyyələri, müəssisə və təşkilatlar üzrə 
büdcədən maliyyələşmə

1698 43.9 56.4 3.3 327.7

Ümumi
təhsil

Peşə
təhsili

Orta-ixtisas 
təhsili

Əlavə təhsil
ARTİ və Elmi Tədqiqat 
laboratoriyaları

Təhsil sahəsində digər 
müəssisə və tədbirlər

Təsdiq olunmuş büdcə
2129,3 milyon manat

Bununla yanaşı, dövlət sifarişi ilə kadr hazırlığının maliyyələşdirilməsi ilə əlaqədar hesabat dövründə 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  27 fevral 2020-ci il tarixli 77s nömrəli, 21 dekabr 2020-
ci il tarixli 712s nömrəli sərəncamlarına əsasən Təhsil Nazirliyinə 86,698,454 manat təqaüd olmaqla, 
270,587,422 manat məbləğində vəsait ayrılmışdır. 

Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin “Sosial baxımdan həssas əhali 
qrupuna aid edilən ailələrin üzvü olan tələbələrin təhsil haqqı xərclərinin ödənilməsi barədə” 2020-ci il 
13 aprel tarixli 138 nömrəli Qərarı ilə ali, orta ixtisas və peşə təhsili müəssisələri üzrə sosial baxımdan 
həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin üzvü olan tələbələr üçün  2019-2020-ci tədris ilinin ikinci 
semestri (yarımili) üçün təhsil haqqı xərclərinin dövlət tərəfindən ödənilməsi ilə bağlı https://e-telebe.
edu.az  elektron portalına müraciət etmiş 15209 tələbənin, o cümlədən ali təhsil müəssislərində təhsil 
alan 12124 tələbənin, orta ixtisas təhsili müəssisələrində təhsil alan 2830 tələbənin, peşə təhsili 
müəssisələrində təhsil alan 255 tələbənin təhsil haqqı xərcləri dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 
ödənilmişdir.  2020/2021-ci tədris ilinin birinci semestri üçün (yarımili)  təhsil haqqı xərclərinin dövlət 
tərəfindən ödənilməsi ilə bağlı ilkin olaraq  https://e-telebe.edu.az  elektron portalına müraciət etmiş 
15900 tələbənin, o cümlədən ali təhsil müəssislərində təhsil alan 12323 tələbənin, orta ixtisas təhsili 
müəssisələrində təhsil alan 3102 tələbənin, peşə təhsili müəssisələrində təhsil alan 475 tələbənin 
təhsil haqqı xərcləri dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilmişdir.
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Sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin 
üzvü olan tələbələrin təhsil haqqı xərcinin ödənilməsi

Orta ixtisas təhsili müəssisələrində təhsil alanlar

I yarım il II yarım il

Peşə təhsili müəssisələrində təhsil alanlar

Ali təhsil müəssisələrində təhsil alanlar

12124 12323255 4752830 3102

Azərbaycan Respublikasının ərazisində yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə 2020-ci ilin 
mart ayından Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən bütün təhsil müəssisələrində tədris, təlim-tərbiyə prosesi distant formada 
həyata keçirilməsinə başlanılmışdır. 
Bununla əlaqədar təhsil müəssisələrinin fəaliyyətləri demək olar ki, tam məhdudlaşdırılmış, eləcə də il ərzində keçiriləcək müxtəlif tədbirlər təxirə 
salınmış, ümumilikdə cari ildə büdcə vəsaitlərindən ciddi qənaət rejimində istifadə olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 29 avqust tarixli 312 nömrəli Qərarına əsasən xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan 
Respublikasında fəaliyyət göstərən bütün təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin 15 sentyabr 2020-ci il tarixindən başlayaraq 
mərhələli şəkildə əyani formada təşkilinə qərar verilmişdir.
Bununla əlaqədar olaraq, təhsil müəssisələrində qeyd olunan tibbi-profilaktik, dezinfeksiyaedici və “COVID-19” xəstəliyinin yayılmasının qarşının 
alınmasına dair digər qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsinin təmin edilməsi məqsədilə bir sıra mal, iş və xidmətlər satın alınmışdır.
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Son 5 ildə köçürülmə və təhsil alma formasının dəyişdirilməsi 
üçün müraciət edən tələbələrin sayı

 

2016

182

2017

2137

2018

3177

2019

3510

2020

4153

Telefon Məlumat Mərkəzinə daxil olmuş müraciətlərdə əsasən 
müəllimlərin yerdəyişməsi, işə qəbulu və daimiləşməsi, direktorların işə 
qəbulu, ali təhsil sənədlərinin (diplomların) tanınması (nostrifikasiya), 
ümumtəhsil məktəblərinin 1-ci siniflərinə qəbul, məktəbəhazırlıq, Təhsil 
Nazirliyinin tabeliyində olan lisey və gimnaziyalara qəbul, şagirdlərin 
bir məktəbdən digərinə köçürülməsi, yerli ali təhsil müəssisələrinə 
köçürülmə və bərpa kimi məsələlər öz əksini tapmışdır.

Təhsil Nazirliyinə 2020-ci il ərzində vətəndaşlar tərəfindən 260960 
müraciət daxil olmuşdur.

Vətəndaşlarla iş 
bölməsinə daxil olan 
müraciətlər

12059

629
vətəndaş Elektron qaydada 
Təhsil Nazirliyinin müvafiq 
məsul şəxslərinin qəbuluna 
yazılmışdır.
(01.01.2020-16.03.2020)

Telefon Məlumat 
Mərkəzinə daxil olan 

zənglər 

242889

5383
vətəndaşa Vətəndaşların 

Qəbulu Mərkəzində xidmət 
göstərilmişdir.

(01.01.2020-16.03.2020)

242889

Vətəndaşlarla iş bölməsi

Təhsil Nazirliyi tərəfindən yaradılan transfer.edu.az portalı tələbələrin 
köçürülməsi prosesinin sadələşdirilməsinə və şəffaflığın təmin olunması 
məqsədinə xidmət edir. Tələbələrin köçürülməsi Təhsil Nazirliyinin 
razılığı ilə qış və yay tətili dövründə həyata keçirilir. 2020-ci il ərzində 
köçürülmək üçün 4153 tələbə müraciət etmişdir. 
2020/2021-ci tədris ili üçün ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə 
köçürülmənin statistik təhlili göstərir ki, son 5 ildə respublika ərazisindəki 
ali  və orta ixisas təhsili müəssisələri arasında köçürülmə və (və ya) 
təhsil alma formasının dəyişdirilməsi üçün müraciət edən tələbələrin 
sayında artım müşahidə edilmişdir.

müraciətlərin sayı
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• Cari ilin yanvar-noyabr ayları ərzində “Azərbaycan məktəbi” 
jurnalının 2, “Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” jurnalının 2, 
“Məktəbəqədər və ibtidai təhsil” jurnalının 2  nömrəsi çap edilmişdir.

• Ölkə Prezidentinin müvafiq sərəncamları və Təhsil Nazirliyinin icrası 
ilə bölgələrdə inşa edilən, yenidən qurulan və təmiri davam etdirilən 
təhsil müəssisələri barədə cari ilin yanvar-noyabr aylarında müxtəlif 
KİV-lərdə 100-dən çox süjet yayımlanmışdır.

• Təhsil Nazirliyinin fəaliyyəti, təhsil sahəsi üzrə görülmüş işlərlə bağlı 
nazirliyin və nazirliyə tabe olan müvafiq qurumların əməkdaşlarının 
televiziya verilişlərində 1000-dən çox çıxışı təşkil edilmişdir.

• Cari ilin yanvar-noyabr ayları ərzində KİV nümayəndələri tərəfindən 
press@edu.gov.az elektron poçt ünvanına daxil olan 350-ə qədər 
sorğu cavablandırılmışdır.

• Pandemiya ilə əlaqədar evdə qalan şagird və müəllimlərə, eləcə 
də vətəndaşlara mənəvi-psixoloji dəstək məqsədilə Təhsil Nazirliyi 
tərəfindən istifadəyə verilmiş 146-3 “Qaynar xətt” xidməti ilə bağlı 
KİV-də müxtəlif məlumatlar dərc edilmişdir. İndiyədək 4283-dən 
çox zəng qeydə alınaraq müvafiq yardım göstərilmişdir.

• Cari ilin yanvar-noyabr ayları ərzində təhsil sahəsində baş verən 
yeniliklərlə bağlı ümumilikdə 1388 rəsmi sənəd, press-reliz, habelə 
nazirliyin ayrı-ayrı struktur bölmələri tərəfindən sektora təqdim 
olunan material və elanlar Təhsil Nazirliyinin internet səhifəsində 
yerləşdirilmişdir. Onlardan 1236-sı Azərbaycan dili, 81-i rus, 71-i 
isə ingilis dilindədir. Eyni zamanda nazirliyin “Facebook” səhifəsinə 
4282, “Twitter” səhifəsinə 959, “İnstagram” səhifəsində 146 
məlumat, eləcə də videoçarxlar, “Youtube” səhifəsinə isə 1553 
video yerləşdirilmişdir.

• Bu müddət ərzində Təhsil Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində 
“Yeni dərs ili üçün nümunəvi cədvəllər”, “COVİD19 pandemiya 
zamanı davranış qaydaları”, “Peşə təhsili müəssisələrinə elektron 

Təhsil və media

tələbə qəbulu sistemi”, “BİR tələbə könüllü proqramı”, “Dərs vaxtı”, 
“Mənim qəhrəmanım sənsən”, “Virtual məktəb”, “İnsan kapitalının 
inkişafı məqsədli Dövlət Proqramları: 2007-2015, 2019-2023” 
kimi bir çox banerlər yaradılmış, saytın bölmələrindəki məlumatlar 
təkmilləşdirilmişdir. Eyni zamanda Təhsil Nazirliyinin saytında 
“Təhsil Nazirliyinin fəaliyyəti ilə əlaqədar məlumatları haradan əldə 
edirsiniz?” mövzulu sorğu yerləşdirilmişdir.

• İctimaiyyəti daha çox maraqlandıran məsələlərlə bağlı lazımi 
informasiyanın əlçatanlığını təmin etmək üçün veb saytda 
yerləşdirilən “Ən çox verilən suallar və onların cavabları” adlı baner 
mütəmadi yenilənmişdir. Veb saytda Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin sərəncamları, Nazirlər Kabinetinin qərarları, Təhsil 
nazirinin əmrləri, qaydalar, əsasnamələr, təlimatlar və təhsillə bağlı 
digər sənədlər bölmələr üzrə yüklənmiş, həmçinin qeyd olunan 
sənədlərlə bağlı infoqrafik məlumatlar hazırlanmışdır.

• Təhsil Nazirliyinin “Facebook”, “Twitter”, “İnstagram” və “Youtube” 
səhifələrində daimi olaraq təhsil sahəsi ilə bağlı yeniliklər, 
video, infoqrafika və fotolar paylaşılıb. Hazırda “Facebook” üzrə 
abunəçilərin sayı 162 017 nəfər, bəyənmə sayı 141 745 nəfərdir. 
“İnstagram” üzrə abunəçilərin sayı 54 084 nəfər, “Twitter” üzrə isə 
5 208 nəfər, “Youtube” kanalı üzrə 85 830-dur. Kanal üzrə ümumi 
baxış sayı isə 10 709 471 nəfərdir.

• “Təhsil” televiziyası tərəfindən 20 “Xəbər” süjeti,  8  “Təməl” 
proqramı, 6 “Təhsil gündəliyi”, 10 promo-çarx, 8 “Həftənin sualı”,  
7 “Məktəbdən”, 2 “Əslində mən”, 1 “Dövlət Proqramı məzunları”, 
1 “Bizim direktor”, 1 “Bizdən soruşurlar”, 5000 “Dərs vaxtı”, 
ümumilikdə isə 5064 süjet və proqram hazırlanmışdır.
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KEYFİYYƏTİN
TƏMİNATI

IX sinif buraxılış imtahanları

IX sinif buraxılış 
imtahanlarının 
respublika üzrə orta balı

Azərbaycan Respublikası 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 cari ildə də aparılmışdır. 2016-2017 və 2017-
2018-cu tədris illərində məzun olan IX sinif şagirdlərinin Ana dili (100 bal), Riyaziyyat (100 bal) və esse 
biliklərinin (10 bal) yoxlanılmasının nəzərdə tuturdusa da 2018-2019 və 2019-2020-ci tədris illərində məzun 
olan IX sinif şagirdlərinin qiymətləndirilməsi Ana dili (100 bal), Riyaziyyat (100 bal) və Xarici dil (100 bal) üzrə 
aparılır. Bu yeni qiymətləndirmə sistemi şagirdlərin həm düşüncə qabiliyyətlərinin, həm də yazı bacarıqlarının 
ölçülməsində mühüm rol oynayır.
Son dörd ildə məzun olan IX siniflər eyni kurikuluma üzrə təhsil alsalar da qiymətləndirmə məzmunca və 
formaca fərqli olduğundan, yeni qiymətləndirmə nəticələrinin əvvəlki illərin buraxılış imtahanlarının nəticələri 
ilə müqayisəsi elmi-pedaqoji nöqteyi-nəzərdən doğru deyil. Son iki ildə yeni qayda tətbiq edildiyi üçün 2020-
ci ilin buraxılış imtahanlarının göstəriciləri ancaq 2019-ci ilin göstəriciləri ilə müqayisə edilmişdir. Keçən illə 
müqayisədə bu ilin IX sinif buraxılış imtahanlarında iştirak edən şagirdlərin orta bal göstəricisi 9 bal və ya 8% 
artmışdır.
2017 və 2018-ci ilin qiymətləndirmə metodologiyası 2019 və 2020-ci illərin metodologiyasından fərqli olsa 
da Ana dili və Riyaziyyat fənlərinin göstəricilərinin 100 ballıq sistemdə olması onların müqayisə edilməsinə 
imkan verir. Buna görə də 2017-ci ildən 2020-ci ilədək Ana dili və Riyaziyyat fənləri üzrə IX sinif buraxılış 
imtahanlarının nəticələri müvafiq diaqramlarda müqayisəli şəkildə göstərilmişdir. İllər üzrə müqayisədə 
Riyaziyyat fənni üzrə 2018 və 2019-cu illərdə azalma olsa da 2020-ci ildə ciddi artım müşahidə olunur. Ana 
dili fənni üzrə qiymətləndirmə nəticələrində 2018-ci ildə artım, növbəti 2019-cu ilin üçün azalma, 2020-ci il 
üçün isə yenidən artım müşahidə olunmuşdur.

111

2019

120

2020

Diaqram 1



105

IX sinif buraxılış imtahanlarının respublika 
üzrə Xarici dil fənnindən orta balı

IX sinif buraxılış imtahanlarının respublika üzrə Ana dili 
fənnindən orta balı

IX sinif buraxılış imtahanında orta balı
ən yüksək olan ilk 10-luq

IX sinif buraxılış imtahanlarının respublika üzrə Riyaziyyat 
fənnindən orta balı

2017 2019

2017

2019

2019

2018 2020

2018

2020

2020

30.72

36.89 35.49

34.05

36.74 41.3

IX sinif məzunlarının 2018-ci ilə qədər buraxılış imtahanlarında yalnız 
Ana dili və Riyaziyyat olsa da artıq 2019-cu ildən etibarən buraxılış 
imtahanı blokuna Xarici dil fənni də əlavə olunmuşdur. Məzunlar 2019-
cu ildən başlayaraq artıq təhsil aldıqları ümumi təhsil müəssisələrində 
keçirilən əsas xarici dil fənni üzrə də imtahan verirlər. Xarici dil fənni 
də digər Ana dili və Riyaziyyat fənləri kimi 100 ballıq qiymətləndirmə 
sistemi üzrə aparılır. 2020-ci il IX sinif buraxılış imtahanında Xarici dil fənni 
üzrə nəticə 2019-cu ilin göstəricisi ilə müqayisəsi müvafiq diaqramda 
göstərilmişdir. Diaqramdan da göründüyü kimi ötən illə müqayisədə 
Xarici dil fənni üzrə ciddi artım müşahidə olunur.

Diaqram 5-dən göründüyü kimi, ilk onluğu orta balı ən yüksək olan TN 
tabeli və özəl liseylər (209.9); Bakı (147.3); Sumqayıt şəhəri (138.1); 
Naftalan şəhəri (137.9); Mingəçevir şəhəri (129.1); Qubadlı rayonu (129); 
Zəngilan şəhəri (128.5); Naxçıvan MR (128.3); Şirvan şəhəri (126.9) və 
Cəbrayıl rayonu (121.9) tutur.

TN TABELİ VƏ ÖZƏL LİSEYLƏR

MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ

SUMQAYIT ŞƏHƏRİ

ZƏNGİLAN RAYONU

BAKI ŞƏHƏRİ

QUBADLI RAYONU

NAFTALAN ŞƏHƏRİ

NAXÇIVAN MR

ŞİRVAN ŞƏHƏRİ

CƏBRAYIL RAYONU

209.9

147.3

138.1

137.9

129.1

129.0

128.5

128.3

126.9

121.9

Diaqram 2

Diaqram 3

Diaqram 5

Diaqram 4

46.40 45.1347.95 45.36
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IX sinif buraxılış imtahanında orta balı
ən aşağı olan ilk 10-luq

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

Diaqram 6 Diaqram 7

SABİRABAD RAYONU TN TABELİ VƏ ÖZƏL LİSEYLƏR

CƏLİLABAD RAYONU 

AĞSU RAYONU

YARDIMLI RAYONU

GƏDƏBƏY RAYONU

ZƏRDAB RAYONU

SAATLI RAYONU

QOBUSTAN RAYONU

KÜRDƏMİR RAYONU

İMİŞLİ RAYONU

87.7 70.6

89.6 53.8

92.1 53.3

93.1 49.4

94.7 48.6

147.3 55.6

91.6 53.0

92.7 50.1

93.7 49.3

95.3 47.8

Diaqram 6-da IX sinif buraxılış imtahanlarında ən aşağı nəticə göstərmiş 
10 rayon qeyd olunmuşdur. Diaqramdan da göründüyü kimi 10 rayon 
arasında ən aşağı nəticə göstərmiş rayon Sabirabad rayonudur (87.8 
bal). Sonrakı yerləri ardıcıl olaraq 88.8 bal göstəricisi ilə Zərdab, 89.6 
balla Cəlilabad, 91.6 balla Saatlı, 92.1 balla Ağsu, 92.7 balla Qobustan, 
93.1 balla Yardımlı, 93.7 balla Kürdəmir, 94.7 balla Gədəbəy və 95.3 
balla İmişli rayonları bölüşdürür.

Diaqram 7-də IX sinif buraxılış imtahanında iştirak etmiş şagirdlərin 
Ana dili fənnindən ölkə üzrə ən çox orta bala malik ümumtəhsil 
müəssisələrinin liseylər (TN tabeli və Özəl liseylər) və bölgələr üzrə 
müqayisəsi verilmişdir. Ana dili fənnindən 100 ballıq qiymətləndirmə 
üzrə TN tabeli və özəl liseylər 70.6 bal nəticə göstərmişlər. Sonrakı 
yerləri müvafiq olaraq 55.6 balla Bakı, 53.8 balla Sumqayıt, 53 balla 
Naftalan, 50.3 balla Mingəçevir, 50.1 balla Şirvan şəhərləri, 49.4 balla 
Qubadlı, 49.3 balla Zəngilan rayonları, 48.6 balla Naxçıvan MR və 47.8 
balla Şuşa rayonu tutur.

SUMQAYIT ŞƏHƏRİ

BAKI ŞƏHƏRİ

NAFTALAN ŞƏHƏRİ

MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ

ŞİRVAN ŞƏHƏRİ

ZƏNGİLAN RAYONU

QUBADLI RAYONU

NAXÇIVAN MR

ŞUŞA ŞƏHƏRİ
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IX sinif buraxılış imtahanında Riyaziyyat fənni üzrə
ən yüksək nəticə göstərmiş ilk 10-luq

IX sinif buraxılış imtahanında Xarici dil fənni üzrə ən yüksək 
nəticə göstərmiş ilk 10-luq

Diaqram 8 Diaqram 9

TN TABELİ VƏ ÖZƏL LİSEYLƏR TN TABELİ VƏ ÖZƏL LİSEYLƏR75.2 64.1

45.6 40.9

45.4 37.5

43.1 36.5

42.0 35.2

50.7 41.6

45.5 40.3

44.1 36.7

43.0 35.3

41.1 35.0

Diaqram 8-də IX sinif buraxılış imtahanlarında iştirak etmiş şagirdlərin 
Riyaziyyat fənnindən ölkə üzrə ən çox orta bala malik ümumtəhsil 
müəssisələrinin liseylər (TN tabeli və Özəl liseylər) və bölgələr üzrə 
müqayisəsi verilmişdir. Riyaziyyat fənnindən 100 ballıq qiymətləndirmə 
üzrə ilk yeri 75.2 balla TN tabeli və özəl liseylər tutur. Sonrakı yerləri 
ardıcıl olaraq 50.7 balla Bakı, 45.6 balla isə Naxçıvan, 45.5 balla 
Sumqayıt, 45.4 balla Naftalan şəhərləri, 44.1 balla Zəngilan rayonu, 
43.1 balla Şəki, 43 balla Qubadlı rayonu, 42 balla Şirvan şəhəri və 41.7 
balla Oğuz rayonları bölüşdürür.

Diaqram 9-da IX sinif buraxılış imtahanlarında iştirak etmiş şagirdlərin 
Xarici dil fənnindən ölkə üzrə ən çox orta bala malik ümumtəhsil 
müəssisələrinin liseylər (TN tabeli və Özəl liseylər) və bölgələr üzrə 
müqayisəsi verilmişdir. Xarici dil fənnindən 100 ballıq qiymətləndirmə 
üzrə ilk yeri 64.1 balla TN tabeli və özəl liseylər tutur. Sonrakı yerləri 
ardıcıl olaraq 41.6 balla Bakı, 40.9 balla isə Naftalan, 40.33 balla 
Sumqayıt, 37.5 balla Mingəçevir şəhərləri, 36.7 balla Qubadlı rayonu, 
36.5 balla Gəncə şəhəri, 35.3 balla Zəngilan rayonu, 35.2 balla Şirvan 
şəhəri və 35 balla Abşeron rayonu bölüşdürür.

Naxçıvan MR Naftalan şəhəri

BAKI ŞƏHƏRİ BAKI ŞƏHƏRİ

SUMQAYIT ŞƏHƏRİ SUMQAYIT ŞƏHƏRİ

Naftalan şəhəri mingəçevir şəhəri

zəngilan rayonu qubadlı rayonu

qubadlı rayonu zəngilan rayonu

şəki şəhəri gəncə şəhəri

şirvan şəhəri şirvan şəhəri

oğuz rayonu abşeron rayonu
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Bakının inzibati rayonları üzrə ümumi
orta bal göstəricisi

Diaqram 10

nəsimi

səbail

yasamal

binəqədi

sabunçu

xəzər

xətai

nərimanov

nizami

suraxanı

pirallahı

qaradağ

175.2

156.7

155.0

145.7

134.0

130.8

158.0

156.1

155.0

145.6

132.6

129.2

Diaqram 10-da Bakının inzibati rayonları üzrə ümumi orta bal göstəriciləri 
qeyd edilmişdir. Ən yüksək nəticə 175.2 balla Nəsimi rayonu üzrə 
müşahidə edilir ki, bu da respublika üzrə ümumi orta baldan 55.2 bal 
(46%) çoxdur. Ümumilikdə Bakı rayonlarının ümumi bal göstəricilərinin 
ölkə üzrə ümumi göstəricidən (27.3) yüksək olduğunu görmək olar. Bakı 
üçün ortalama göstərici 146.11-dir.
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2008-2009-cu ildə tətbiq olunan yeni tədris kurikulumları ilə təhsil alan şagirdlər artıq ikinci ildir ki, XI 
sinifdən məzun olurlar. Məzunlar buraxılış imtahanında Ana dili, Riyaziyyat və Xarici dil fənlərindən 
qiymətləndirilir. Hər bir fənn 100 ballıq qiymətləndirmə əsasında aparılır.
2019-ci illə müqayisədə, 2020-ci ildə XI sinif buraxılış imtahanlarının yekun nəticəsində artım 
müşahidə olunmuşdur.

XI sinif məzunlarının buraxılış 
imtahan nəticələri

Diaqram 1

XI sinif buraxılış imtahanları

114.642019

115.482020

XI sinif buraxılış imtahanlarında
ən yüksək nəticə, ilk 10-luq

Cari ildə XI sinif buraxılış imtahanlarında ən aşağı nəticə 
göstərmiş ilk 10-luq

Diaqram 2 Diaqram 3

LİSEYLƏR (TN və Özəl tabeli) tərtər rayonu

QUBADLI RAYONU daşkəsən rayonu

ZƏNGİLAN RAYONU ağsu rayonu

QAX RAYONU saatlı rayonu

CƏBRAYIL RAYONU sabirabad rayonu

SUMQAYIT ŞƏHƏRİ yardımlı rayonu

BAKI ŞƏHƏRİ samux rayonu

ABŞERON RAYONU cəlilabad rayonu

ŞUŞA RAYONU imişli rayonu

SİYƏZƏN RAYONU zərdab rayonu

206.8 81.1

146.2 82.5

136.6 83.2

124.4 85.7

122.8 87.0

146.2 81.4

139.8 82.6

131.5 83.3

123.4 87.0

121.5 90.4

XI sinif buraxılış imtahanlarında ilk yeri 206.8 nəticə ilə TN tabeli və 
özəl liseylər tutur. Bu göstərici ölkə üzrə göstəricidən 78% çoxdur. Ən 
yüksək nəticə göstərmiş şagirdlərin faiz nisbətinə görə ilk 10 yeri 206.8 
balla TN tabeli və özəl liseylər, 146.24 balla Sumqayıt şəhəri, 146.2 
balla Qubadlı rayonu, 139.8 balla Bakı şəhəri, 138.6 balla Zəngilan, 
131.5 balla Abşeron, 124.4 balla isə Qax, 123.4 balla Şuşa, 122.8 balla 
Cəbrayıl, 121.5 balla Siyəzən rayonları tutur.

Diaqram 3-də cari ilin buraxılış imtahanlarında ən aşağı nəticə göstərmiş 
10 rayonun sıralaması verilmişdir. Cari ilin XI sinif buraxılış imtahanlarında 
ən aşağı nəticə göstərmiş rayon 81.1 balla Tərtər rayonudur. Ən aşağı 
nəticə göstərmiş digər rayonlar müvafiq ardıcıllıqla 81.4 balla Yardımlı, 
82.5 balla Daşkəsən, 82.6 balla Samux, 83.2 balla Ağsu, 83.3 balla 
Cəlilabad, 85.7 balla Saatlı, 86.96 balla İmişli, 86.98 balla Sabirabad və 
90.4 balla Zərdab rayonlarıdır.
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XI SİNİF BURAXILIŞ
İMTAHANLARI

XI sinif buraxılış imtahanında Ana dili fənni üzrə ən yüksək 
nəticə göstərmiş ilk 10-luq

XI sinif buraxılış imtahanında Riyaziyyat fənni üzrə ən yüksək 
nəticə göstərmiş ilk 10-luq

Diaqram 4 Diaqram 5

LİSEYLƏR (TN və Özəl tabeli) LİSEYLƏR (TN və Özəl tabeli)

SUMQAYIT ŞƏHƏRİ SUMQAYIT ŞƏHƏRİ

ABŞERON RAYONU SİYƏZƏN RAYONU

NAFTALAN ŞƏHƏRİ QAX RAYONU

QUBADLI RAYONU QUBADLI RAYONU

ZƏNGİLAN RAYONU ZƏNGİLAN RAYONU

BAKI ŞƏHƏRİ BAKI ŞƏHƏRİ

ŞUŞA RAYONU MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ

QAX RAYONU CƏBRAYIL RAYONU

QƏBƏLƏ RAYONU OĞUZ RAYONU

73.4 60.1

60.0 37.1

59.1 34.9

57.1 33.0

65.0 37.2

59.4 35.1

59.0 34.5

57.9 33.7

55.0 32.6

54.7 32.5

Diaqram 4-də XI sinif buraxılış imtahanında iştirak etmiş şagirdlərin 
Ana dili fənnindən ölkə üzrə ən çox orta bala malik ümumtəhsil 
müəssisələrinin liseylər (TN tabeli və Özəl liseylər) və bölgələr üzrə 
müqayisəsi verilmişdir. Ana dili fənnindən 100 ballıq qiymətləndirmə 
üzrə TN tabeli və özəl liseylər 73.4 bal nəticə göstərmişlər. Sonrakı 
yerləri müvafiq olaraq 65 balla Qubadlı rayonu, 60 balla Sumqayıt 
şəhəri, 59.4 balla Zəngilan rayonu, 59.1 balla Abşeron rayonu, 59 balla 
Bakı şəhəri, 57.9 balla Şuşa rayonu, 57.1 balla Naftalan şəhəri, 55 balla 
Qax rayonu və 54.7 balla Qəbələ rayonu tutur.

Diaqram 5-də XI sinif buraxılış imtahanlarında iştirak etmiş şagirdlərin 
Riyaziyyat fənnindən ölkə üzrə ən çox orta bala malik ümumtəhsil 
müəssisələrinin liseylər (TN tabeli və Özəl liseylər) və bölgələr üzrə 
müqayisəsi verilmişdir. Riyaziyyat fənnindən 100 ballıq qiymətləndirmə 
üzrə ilk yeri 60.1 balla TN tabeli və özəl liseylər tutur. Sonrakı yerləri 
ardıcıl olaraq 37.2 balla Qubadlı rayonu, 37.1 balla isə Sumqayıt şəhəri, 
35.1 balla Zəngilan, 34.9 balla Siyəzən rayonları, 34.5 balla Bakı, 33.7 
balla Mingəçevir şəhərləri, 33 balla Qax, 32.6 balla Cəbrayıl və 32.5 
balla Oğuz rayonları tutur.
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XI sinif buraxılış imtahanında Xarici dil fənni üzrə ən yüksək 
nəticə göstərmiş ilk 10-luq

Diaqram 6

LİSEYLƏR (TN və Özəl tabeli)

SUMQAYIT ŞƏHƏRİ

abşeron RAYONU

QUBADLI RAYONU

ZƏNGİLAN RAYONU

BAKI ŞƏHƏRİ

MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ

qazax rayonu

gəncə ŞƏHƏRİ

CƏBRAYIL RAYONU

73.3

49.2

40.0

44.0

44.2

46.2

37.9

38.2

39.3

37.9

Diaqram 6-da XI sinif buraxılış imtahanlarında iştirak etmiş şagirdlərin 
Xarici dil fənnindən ölkə üzrə ən çox orta bala malik ümumtəhsil 
müəssisələrinin liseylər (TN tabeli və Özəl liseylər) və bölgələr üzrə 
müqayisəsi verilmişdir. Xarici dil fənnindən 100 ballıq qiymətləndirmə 
üzrə ilk yeri 73.3 balla TN tabeli və özəl liseylər tutur. Sonrakı yerləri 
ardıcıl olaraq 49.2 balla Sumqayıt, 46.2 balla isə Bakı şəhərləri, 44.2 
balla Zəngilan, 44 balla Qubadlı, 40 balla Abşeron rayonları, 39.3 balla 
Gəncə şəhəri, 38.2 balla Qazax, 37.92 balla Cəbrayıl rayonları və 37.88 
balla Mingəçevir şəhəri bölüşdürür.
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49110

48355

46254

43296

41736

41440

40895

39584

37051

34698

7670

7440

6670

6245

7038

Plan üzrə say
Dövlət ali təhsil müəssisələri
Özəl ali təhsil müəssisələri

Bakalavriat Səviyyəsinə Qəbul 

2017-ci ildən etibarən  ali təhsil müəssisələrinə qəbul əvvəlki illərdən fərqli olaraq iki mərhələ üzrə həyata keçirilir. 2019-cu ildən etibarən isə 
buraxılış imtahanı nəticələri də qəbul prosesində nəzərə alınmağa başlanmışdır. 2020-ci ilin məzunları üçün qəbul imtahanının birinci mərhələsinin 
nəticəsi kimi onların buraxılış imtahanında əldə etdikləri nəticələr götürülmüş, qəbul imtahanının ikinci mərhələsində isə hər fənn üzrə 30 tapşırıq 
olmaqla cəmi 90 tapşırıq təqdim olunmuşdur.
Diaqram 1-dən görünür ki, 2016/2017 və 2020/2021-ci tədris illəri arasında ali təhsil müəssələrinə qəbul planı artırılmışdır. Cari ilin qəbul planında 
keçən illə müqayisədə 1.6%, 2016/2017-ci tədris ili ilə müqayisədə isə 17.7% artım müşahidə olunur. Dövlət ali təhsil müəssisələrinə qəbulda da 
eyni dinamik artım müşahidə olunur. 2016/2017-ci tədris ilindən 2020/2021-cu tədris ilinə qədər orta artım akselerasiyası 3.09% olmuşdur. Eləcə 
də 2016/2017-ci tədris ili ilə müqayisədə cari ildə dövlət ali təhsil müəssisələrinə qəbulda 12.62% artım müşahidə olunur. 

2016-2020-ci il dövründə tədris illəri üzrə ali təhsil 
müəssisələrinin plan sayı 

Diaqram 1

2020 / 2021

2019 / 2020

2018 / 2019

2017 / 2018

2016 / 2017
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Faktiki

Özəl ali təhsil müəssisələri

Dövlət ali təhsil müəssisələri

2016/2017-ci və 2020/2021-ci tədris illəri üzrə ali təhsil müəssisələrinə 
qəbulda artım olmuşdur. Qəbul planının 91.07%-i yerinə yetirilmişdir. 
Diaqram 2-dən də göründüyü kimi, dövlət ali təhsil müəssisələrinə 
qəbul dinamikası ümumi faktiki qəbul ilə demək olar ki, üst-üstə düşür.

2020/2021-ci tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrinə qəbul kimi 
iki mərhələdə həyata keçirilmişdir. Birinci mərhələdə buraxılış 
imtahanları, ikinci mərhələdə isə ixtisas qrupu fənləri üzrə 
qiymətləndirmə aparılmışdır. 2020-ci ildə qəbul  imtahanının birinci 
mərhələsinin nəticəsi buraxılış imtahanının nəticəsi götürülmüşdür 
və bu mərhələdə maksimum toplanıla bilən bal 300 olmuşdur. 
İkinci mərhələdə isə maksimum toplanıla bilən bal 400 olmuşdur, 
abituriyentlər hər iki mərhələdən topladıqları ümumi balların nəticələri 
ilə müsabiqədə iştirak etmişlər. Ali təhsil müəssisələrinə keçirilən 
qəbul imtahanının orta bal göstəricilərinə nəzər saldıqda 2020-ci 
ilə qədər abituriyyentlərin orta bal göstəricilərində artım müşahidə 
olunmuşdur, ancaq 2020-ci ildə orta bal göstəricisində nisbətən 
azalma qeydə alınmışdır. Bunun başlıca səbəbinin COVID-19 
pandemiyasının yaratdığı çətinliklərlə bağlı olduğu düşünülür.

2016/2017-2020/2021-cu tədris illəri üzrə Ali Təhsil 
Müəssələrinə faktiki qəbul olma sayı haqqında
MƏLUMAT

Abituriyentlərin topladıqları orta balların illər üzrə 
müqayisəsi

Diaqram 2

Diaqram 4
33572

3181

30391

37624

3865

33759

41810

5160

36660

44564

5970

38594

44723

5646

39077

2020-ci ildə imtahanda iştirak etmək üçün ərizə ilə müraciət edənlərin 
sayı 91769 nəfər, imtahanın hər iki mərhələsində iştirak edənlərin sayı 
66835 nəfər olmuşdur. 2019-cu ildə imtahanda iştirak etmək üçün ərizə 
ilə müraciət edənlərin sayı 84145 nəfər, imtahanda iştirak edənlərin sayı 
(yaz və yay imtahanlarından ən azı birində iştirak edənlər) isə 69538 
nəfər olmuşdur. 

2017

2016

2018

2019

2020

239

209

252

271

265
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42+58+E
I qrup üzrə II qrup üzrə III qrup üzrə

kişi

IV qrup üzrə qadın

Diaqram 5-də ixtisas qrupları üzrə 2020-2021-ci tədris ili üçün ali 
məktəblərə qəbul olan abituriyentlərin balları göstərilmişdir. Ən yüksək 
orta bal göstəricisi IV ixtisas qrupu üzrə 413 bal və ən az II ixtisas qrupu 
üzrə 318 bal müşahidə olunur.

Qruplar üzrə orta bal 2020/2021-ci tədris ilində bakalavr pilləsinə qəbul olmuş 
abituriyentlərin gender tərkibi

Diaqram 5 Diaqram 6

17+13+33+37+E
341413

47.1%

318

403
52.9%

Cari ildə bakalavr təhsil pilləsinə qəbul olmuş abituriyentlərin gender 
tərkibi diaqram 7-də verilmişdir. Burada qadınların faizi nisbəti 52.9%, 
kişilərin faiz nisbəti isə 47.1% təşkil etmişdir. Bütün qruplar üzrə qəbul 
olan qadın abituriyentlərin orta balı 379, kişi abituriyentlərin orta balı isə 
334 təşkil etmişdir.
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80+20+E
Əvvəlki illərin məzunları Əvvəlki illərin məzunlarıCari ilin məzunları Cari ilin məzunları

Diaqram 7-də 2020-ci ildə ali təhsil müəssisələrinin bakalavr pilləsinə 
qəbul olan abituriyentlərin məzun olduqları dövr üzrə bölgüsü verilmişdir. 
Ali təhsil müəssisələrinə qəbul olanlardan  80%-i cari ilin məzunları, 
20%-i  isə əvvəlki ilin məzunlarıdır.

Ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanında iştirak edən abituriyentlərin 
ümumi orta balına əvvəlki ilin məzunlarının göstəriciləri nəzərəçarpacaq 
dərəcədə təsir edir. Diaqram 8-dən görünür ki, illər üzrə əvvəlki ilin 
məzunlarının nəticələri cari ilin məzunlarının nəticələrindən daha azdır. 
2020-ci ilin qəbul imtahanında ali təhsil müəssisələrinə qəbul olanlardan 
əvvəlki ilin məzunlarının orta bal göstəricisi 266 bal təşkil etsə də, cari ilin 
məzunlarının orta bal göstəricisi 100 bal daha yüksək olmuşdur. Amma 
ümumilikdə hər iki qrup üzrə artım xətti intensiv xarakterlidir. Əvvəlki 
illərin məzunlarının göstəricilərindəki dinamik artıma baxmayaraq, 
onların göstəriciləri ümumi nəticəni aşağı salır.

2020-ci ildə bakalavriata qəbul olan cari və əvvəlki illərin 
məzunlarının xüsusi çəkisi

Cari ildə və ondan əvvəlki illərdə məzun olanlardan ali təhsil 
müəssisələrinə qəbul olan abituriyentlərin orta balı

Diagram 7

Diaqram 8

20%

80%
114 199169 252 266254 298262 370 366

2016 2017 2018 2019 2020
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Diaqram 9-da bu il qəbul imtahanlarında iştirak etmiş abituriyentlərin 
200 baldan aşağı və 200 baldan yuxarı toplayanların faiz nisbətləri 
göstərilmişdir. Belə ki, bütün abituriyentlərin 58%-i 200 baldan yuxarı 
nəticə göstərmişdir. Bu göstərici 2020-ci ilin məzunları arasında daha 
yüksək, 63%-dir.

2020/2021-cu tədris illərində I - IV ixtisas qrupları üzrə  müsabiqədə 
iştirak etmək hüququ qazanan abituriyentlərin imtahan ballarının 
paylanması haqqında  məlumat

2018-ci ildə ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədə iştirak 
edənlər arasında 200-dən aşağı bal toplayanların çəkisi

Qəbul imtahanlarında 200-ə qədər bal toplamış 
abituriyentlərin faizi

Diaqram 9

Diaqram 10

42%

58%

37%

63%

68%

32%

Bütün 
abituryentlər

2020-ci ilin
məzunları

Əvvəlki ilin
məzunları

200-dən aşağı 
bal toplayan

200-dən yuxarı 
bal toplayan

56% 49% 47% 40% 42%

2016 2017 2018 2019 2020

2020/2021-ci tədris ili

İxtisas qrupu >200 >300 >400 >500 >600
İmtahanda

iştirak edənlər

Keyfiyyət
göstəricisi

(%)

I 12751 7255 3935 1903 612 28013 45.5%

II 6453 3668 1962 899 216 12854 50.2%

III 15783 10846 6182 2664 544 21211 74.4%

IV 3544 2636 1771 1022 356 4757 74.5%

Cəmi 38531 24405 13850 6488 1728 66835 57.7%
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600 və daha yuxarı bal toplamış abituriyentlərin say tərkibi 
üzrə ilk 10 universitet

Diaqram 11-də 2020-ci ildə 600 və daha yuxarı bal toplamış 
abituriyentlərin say tərkibi üzrə ilk 10 universitetin  siyahısı göstərilmişdir.

Diaqram 11

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Azərbaycan Tibb Universiteti

Azərbaycan Dillər Universiteti

Bakı Ali Neft Məktəbi

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında 
Dövlət İdarəçilik Akademiyası

ADA Universiteti

Birgə Azərbaycan-Fransız Universiteti (UFAZ)

Azərbaycan Dillər Universiteti

Bakı Mühəndislik Universiteti

333

91

357

91

185

66

174

51

171

50
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MAGİSTRATURA SƏVİYYƏSİNƏ 
QƏBUL

Tədris illəri Qəbul planı Sənəd verənlər İmtahanda iştirak edənlər

Faktiki Qəbul

Qızlar Oğlanlar Cəmi
Qəbul planının 

dolma faizi

2016/2017 7362 24110 22409
3074 1593 4667

63%
65.90% 34.10% (2204 DS*)

2017/2018 7703
(onlardan 1485 MBA) 13081 12972

3590 2771 6361
83%

56.44% 43.56% (2358 DS)

2018/2019 8306 12387 12216
3567 2816 6383

77%
55.82% 44.18% (2311 DS)

2019/2020 7632 12690 12635
3745 2899 6644

87%
56.37% 43.63% (2922 DS)

2020/2021 9418 15813 15630
4573 4029 8602

91%
53% 47% (3191 DS)

2020/2021-ci tədris ilində ali təhsil müəssisələrinin magistr pilləsinə 9418 qəbul planı nəzərdə tutulmuşdur. Magistraturaya sənəd verən bakalavr 
səviyyəsini bitirmiş 15813 məzundan 15630 nəfər imtahanda iştirak etmişdir. İmtahanlarda iştirak etmiş bakalavrlardan 9301 nəfəri müxtəlif 
ixtisaslar üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmuşlar ki, bu da ümumi imtahanda iştirak edənlərin 60%-ni təşkil edir. Qəbul olan 9301 nəfərdən 
8602 nəfəri qəbul olunduqları ali təhsil müəssisələrində qeydiyyatdan keçmişlər. Magistr pilləsinə qəbul olanların 47%-ni (4029 nəfər) kişilər, 53%-
ni (4573 nəfər) isə qadınlar təşkil edir.

*DS – dövlət sifarişli

Cədvəl 1
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2020-2021-ci ildə ali təhsilin magistratura pilləsinə sənəd verib 
imtahanda iştirak edən bakalavrların müvafiq bal qrupları üzrə say və 
faiz göstəriciləri

Diaqram 2-də 2020/2021-cu tədris ilində ali təhsil müəssisələrinin 
magistr pilləsinə qəbul olmuş, 50 və daha artıq bal toplamış tələbələrin 
ən çox yer aldığı 10 ATM göstərilmişdir. İlk sırada 1651 nəfər sayla 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti gəlir. İkinci və üçüncü yerləri 
müvafiq olaraq 860 və 838 nəfər sayla Azərbaycan Dövlət Neft və 
Sənaye Universiteti və Bakı Dövlət Universiteti bölüşür.

Diaqram 1 Diaqram 2

1440 10419 3689

0 - 30 bal 31 - 60 bal 61 və daha çox bal

10+15+75+E
1440.9%

3689.24%

10419.67%

Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universiteti

Azərbaycan Texniki Universiteti

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universiteti

Azərbaycan Dillər Universiteti

Bakı Mühəndislik Universiteti

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat 
Universiteti

Gəncə Dövlət Universiteti

ADA Universiteti

Bakı Dövlət Universiteti

Azərbaycan Dövlət Neft və 
Sənaye Universiteti

1651

398

308

253

235

227

157

149

838

860
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1+1+11+87+E

2020/2021 tədris ilinin magistratura pilləsinin imtahanında iştirak edən bakalavrların yaş 
tərkibi üzrə bölgüsü
Diaqram 3-də müxtəlif bal qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinin magistr ixtisaslarına qəbul imtahanlarında 
iştirak etmək üçün ərizə vermiş bakalavrların yaş tərkibi haqqında məlumat verilmişdir. Müsabiqədə 20 
yaşadək olan bakalavrların sayı 211, 20-30 yaş arası olanların sayı 13703, 30-40 yaş arası olanların sayı 1697 
və 40 yaşdan yuxarı bakalavrların sayı 202 nəfər olmuşdur.

Diaqram 3

211 13703 1697 202

20
yaşadək

20 - 30
yaş

30 - 40
yaş

40 yaşdan 
yuxarı

11%
1%1%

87%
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1+1+11+87+E

Ali təhsil müəssisələrinin magistr pilləsinə universitetlər üzrə qəbul nəticəsi

Ali Təhsil Müəssisəsi Qəbul olanların sayı Orta bal göstəricisi Dövlət sifarişli Ödənişli

ADA Universiteti 174 61,5 174

Azərbaycan Dillər Universiteti 276 59,5 88 188

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə 
şəhəri)

248 49,4 129 119

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman 
Akademiyası

66 43,8 23 43

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası 23 60,2 19 4

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 1703 63,3 440 1263

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət 
Universiteti

126 43,0 58 68

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 967 62,0 523 444

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 351 56,3 105 246

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası 58 43,6 34 24

Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər 
Akademiyası

5 51,0 5

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti 127 48,4 4 123

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 331 54,5 149 182

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 56 73,2 56

Cədvəl 2
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Azərbaycan Milli Konservatoriyası 37 39,9 11 26

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük 
Komitəsinin Akademiyası

15 71,3 15

Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş 
üzrə Dövlət Komitəsinin Azərbaycan İlahiyyat 
İnstitutu

3 57,7 3

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

141 73,9 108 33

Azərbaycan Texniki Universiteti 581 55,0 222 359

Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə 
şəhəri)

130 50,2 9 121

Azərbaycan Tibb Universiteti 35 62,4 13 22

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 113 57,0 66 47

Azərbaycan Universiteti 93 55,7 25 68

Bakı Ali Neft Məktəbi 64 72,6 15 49

Bakı Avrasiya Universiteti 45 50,0 45

Bakı Biznes Universiteti 130 56,1 130

Bakı Dövlət Universiteti 865 64,4 571 294

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası 6 33,0 1 5

Bakı Qızlar Universiteti 20 50,3 20

Bakı Musiqi Akademiyası 46 50,7 29 17

Ali Təhsil Müəssisəsi Qəbul olanların sayı Orta bal göstəricisi Dövlət sifarişli Ödənişli
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Bakı Mühəndislik Universiteti 258 57,9 45 213

Bakı Slavyan Universiteti 98 55,4 18 80

Birgə Azərbaycan-Fransız Universiteti (UFAZ) 79 55,8 79

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası 15 70,1 15

Gəncə Dövlət Universiteti 205 55,1 47 158

Xəzər Universiteti 164 58,6 53 111

Qərbi Kaspi Universiteti 75 52,8 27 48

Lənkəran Dövlət Universiteti 136 49,4 23 113

M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət 
Universitetinin Bakı filialı

36 55,4 36

Milli Aviasiya Akademiyası 53 61,6 32 21

Mingəçevir Dövlət Universiteti 44 53,5 7 37

Naxçıvan Dövlət Universiteti 207 52,6 40 167

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu 43 44,8 4 39

Naxçıvan Universiteti (Naxçıvan şəhəri) 13 48,7 1 12

Odlar Yurdu Universiteti 180 49,3 1 179

Sumqayıt Dövlət Universiteti 161 54,3 47 114

Ali Təhsil Müəssisəsi Qəbul olanların sayı Orta bal göstəricisi Dövlət sifarişli Ödənişli
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Bakı 384 478018 32323
Naxçıvan MR 212 48940 6306
Gəncə 48 45219 3552
Mingəçevir 22 16350 1213
Naftalan 3 1468 154
Şirvan 16 13063 934
Sumqayıt 51 59141 3965
Abşeron 41 63927 4076
Ağcabədi 62 22304 2288
Ağdam 135 23111 3185
Ağdaş 68 15453 1808
Ağstafa 39 11524 1328
Ağsu 68 9305 945
Astara 62 16249 1759
Balakən 49 12063 1493
Bərdə 75 24043 2717
Beyləqan 55 14417 1494
Biləsuvar 37 15683 1289
Cəbrayıl 41 9045 1066
Cəlilabad 125 30479 2563
Daşkəsən 41 3091 648
Füzuli 80 13356 1762
Gədəbəy 82 9877 1246
Goranboy 79 15635 2479
Göyçay 57 17184 2003
Göygöl 50 10229 1257
Hacıqabul 33 10923 873
İmişli 62 17261 1364
İsmayıllı 76 11436 1316
Kəlbəcər 109 14748 2101
Kürdəmir 59 16099 1639
Laçın 104 12871 1925
Lənkəran 88 31581 3395
Lerik 107 6417 1081

Masallı 95 28728 2334
Neftçala 51 10333 1083
Oğuz 34 5699 807
Qax 53 6927 1168
Qazax 43 12455 1349
Qəbələ 68 16637 2258
Qobustan 30 4940 518
Quba 137 25760 2358
Qubadlı 32 10282 745
Qusar 85 14348 1454
Saatlı 49 14092 1198
Sabirabad 85 26305 2290
Şabran 47 9043 830
Salyan 54 20356 1842
Şamaxı 69 13765 1482
Samux 35 8946 1005
Şəki 97 25858 3387
Şəmkir 78 36377 3120
Siyəzən 25 6697 670
Şuşa 21 5380 461
Tərtər 47 9971 1151
Tovuz 84 24732 3095
Ucar 45 11325 1121
Xaçmaz 122 28390 2199
Xızı 15 2366 280
Xocalı 12 1463 206
Xocavənd 16 2052 265
Yardımlı 80 6488 863
Yevlax 57 16961 1848
Zaqatala 67 16805 2066
Zəngilan 32 5515 648
Zərdab 44 7136 838
Cəmi 4429 1556642 142486

Tabeçilik Məktəb sayı Şagird sayı Müəllim sayı Tabeçilik Məktəb sayı Şagird sayı Müəllim sayı
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ÜMUMİ TƏHSİL ÜZRƏ
STATİSTİKA

2020-ci ildə Azərbaycanda təhsil alan bütün şagirdlərin sayı 
1663065 nəfər olmuşdur. 

Region və tabelilik qrupları üzrə 2020/2021-ci tədris ilində 
ümumtəhsil məktəblərində təhsil alan şagirdlərin sayı

Diaqram 1-də cari tədris ilində ölkə üzrə ümumtəhsil müəssisələrində 
təhsil alan şagirdlərin bölmələr üzrə sayı verilmişdir. Azərbaycan 
bölməsi üzrə 1503754 nəfər şagird, rus dili bölməsi üzrə 150757 nəfər, 
gürcü dili bölməsi üzrə 1129 nəfər, ingilis dili bölməsi üzrə 6945 nəfər, 
fransız dili bölməsi üzrə 134, türk dili bölməsi üzrə isə 346 nəfər şagird 
təhsil alır. Ümumilikdə respublika ümumtəhsil məktəblərində 1663065 
nəfər şagird qeydə alınmışdır. Sinif sıxlığına görə ən böyük göstərici 
hər sinifdə ortalama 25 şagirdlə rus dili bölməsindədir. Ölkədə şagird 
sayının çoxluğu müşahidə olunan azərbaycan və rus dili bölmələrində 
sinifdə şagird sıxlığı müvafiq olaraq 18 və 25 nəfər təşkil edir.

Diaqram 2-də respublika üzrə 2020/2021-ci tədris ilində ümumtəhsil 
müəssisələrində təhsil alan şagirdlərin region və tabelilik qrupları üzrə 
say bölgüsü verilmişdir. Cədvəldən də göründüyü kimi ümumi şagird 
sayının 57,2%-i (951342 şagird) rayonların payına düşür. İkinci yerdə 
Bakı şəhəridir. Belə ki, burada 456645 şagird (ümumi şagird sayının 
27,5%-i) təhsil alır. İri şəhərlərdə, Təhsil Nazirliyi və digər qurumlar tabeli 
ümumtəhsil məktəblərində və Naxçıvan MR ümumtəhsil məktəblərində 
müvafiq olaraq ümumi şagird sayının 8,4%, 3.8% və 3,1%-i qeydə 
alınmışdır.

Ümumtəhsil Məktəblərində Bölmələr Üzrə
Şagird/Sinif Sayı və Sıxlıq

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

Diaqram 1 Diaqram 2

32389TN, digər qurumlar 
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Diaqram 3-də 2020/2021-ci tədris ilində Bakı şəhərinə tabe rayonların ümumtəhsil məktəblərində təhsil alan şagirdlərin sayı və sinif otaqlarında 
orta şagird sıxlığı göstərilmişdir. Burada ən çox şagird sayı Sabunçu rayonu üzrə qeydə alınmışdır. Sinif otağında orta sıxlığa görə ən böyük göstərici 
(28 şagird) Binəqədi rayonunda qeydə alınmışdır. Ən az şagird sayı və sıxlıq Pirallahı rayonu ümumtəhsil məktəblərində müşahidə olunmuşdur.

Bakı şəhərinə tabe rayonların ümumtəhsil məktəblərində 
şagird, sinif otağı sayı və sıxlıq

Diaqram 3
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Diaqram 4-də 2020/2021-ci tədris ilində respublika tabeli iri şəhərlər 
üzrə (Gəncə, Mingəçevir, Naftalan, Şirvan və Sumqayıt) ümumtəhsil 
məktəblərində şagird və sinif/şagird sıxlığı haqqında məlumat verilmişdir. 
Ən çox şagird sayına görə fərqlənən Sumqayıt şəhərində 60560 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 1606 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.

Diaqram 5-də Təhsil Nazirliyinə, digər qurumlara tabe və özəl ümumtəhsil 
müəssisələrində şagird sayı və sıxlığı haqqında məlumat verilmişdir. Ən 
çox şagird sayı Təhsil Nazirliyinə tabe müəssisələrdə müşahidə olunur. 
Belə ki, bu müəssisələrdə 27810 şagird təhsil alır. Ardıcıl olaraq de-
institutlaşmaya tabe müəssisələrdə 15623 şagird, özəl məktəblərdə 
14072 şagird və digər qurumlara tabe ümumtəhsil müəssisələrində 
isə 4884 şagird qeydə alınmışdır. Şagird sıxlığı üzrə ən böyük göstərici 
(27 nəfər) Təhsil Nazirliyinə tabe ümumtəhsil müəssisələrində, ən az 
göstərici isə özəl məktəblərdə müşahidə olunur.

Respublika tabeli iri şəhərlərə ümumtəhsil məktəblərində 
şagird, sinif/şagird sıxlığı

Respublika tabeli iri şəhərlərə ümumtəhsil məktəblərində 
şagird, sinif/şagird sıxlığı

Diaqram 4 Diaqram 5

23 27

23 16

20 14

22 12

27

Gəncə Nazirliyə tabe məktəblər

Mingəçevir De-institutlaşmaya tabe 
məktəblər

Naftalan Digər qurumlara tabe 
məktəblər

Şirvan Özəl məktəblər

Sumqayıt

47060 270810

17328 15623

1606 4884

13849 14072

60560

Şagird sayı

Sıxlıq
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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 11717 nəfər, sinif/şagird sıxlığı 
isə 20 nəfərdir. Şagird sıxlığının ən çox müşahidə olunduğu Naxçıvan 
Təhsil Nazirliyinə tabe müəssisələrdə bu rəqəm 20 olsa da, Şahbuz 
rayonunda bu göstərici 7-dir.

Diaqram 7 və 8-də 2020/2021-cu tədris ilində ümumtəhsil məktəblərində 
siniflər üzrə şagird sayı və hər bir sinif üçün ortalama şagird sıxlığı 
verilmişdir. Diaqram 7-dən də göründüyün kimi ən çox şagird sayı III, IV 
və V siniflərdə müşahidə olunur. Belə ki, ölkə üzrə bu siniflərdə müvafiq 
olaraq 162326, 163726 və 162326 nəfər şagird təhsil alır. Ümumilikdə 
şagird sayının 39%-i (646128 şagird) ibtidai siniflərin payına düşür. 
Hazırlıq sinfiylə birlikdə bu rəqəm 45%-ə çatır. V-IX siniflərdə 731969 
şagird (ümumi şagird sayının 44%-i),  X-XI siniflərdə isə 178545 şagird 
(ümumi şagird sayının 11%-i) qeydə alınmışdır. Diaqram 6-da isə siniflər 
üzrə ümumi şagird sıxlığı verilmişdir. Ən çox sıxlıq (20 nəfər)  V sinifdə 
qeydə alınmışdır. Ən az sıxlıq isə XI siniflərdə müşahidə olunur.

Ümumtəhsil müəssisələrində 2020/2021-cu tədris ilində 
siniflər üzrə şagird sayı və sıxlıq

Naxçıvan MR tabe rayonların ümumtəhsil məktəblərində 
şagird, sinif otağı sayı və sıxlıq
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müəssisələrinin tabeçilik üzrə say tərkibi

2020/2021-ci tədris ilində respublika ümumtəhsil 
müəssisələrində tabeçilik üzrə müəllim kontingenti bölgüsü

Diaqram 9-da 2020/2021-ci tədris ilində respublika ümumtəhsil 
müəssisələrinin sayı haqqında məlumat verilmişdir. Ölkə üzrə 
ümumtəhsil məktəblərinin sayı 4429-dür. Bu məktəblərdən 3804-
ü məktəb rayonlarının, 316-i Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin, 211-i 
Naxçıvan MR-in, 37-i De-institutlaşma və uşaqların müdafiəsi idarəsinin, 
28-i özəl müəssisələrin, 21-i Nazirliyə tabe müəssisələrin, 12 məktəb 
isə digər qurumlara tabe müəssisələrin payına düşür. Diaqramdan 
göründüyü kimi ümumtəhsil məktəblərinin 86%-i rayonlarda yerləşir.

Diaqram 11-dən göründüyü kimi, məktəblərin  sayına görə ilk yerdə 
Ağdam və Quba rayonları gəlir. Bu rayonların hər birinin  tabeliyində 
135 məktəb vardır. Sonrakı yerlərdə Cəlilabad (125 məktəb), Xaçmaz 
(122 məktəb), Kəlbəcər (109 məktəb), Lerik (106 məktəb),  Laçın (104 
məktəb) və Şəki (96 məktəb), Masallı (95 məktəb) və Lənkəran (86 
məktəb) qərarlaşmışdır.

Diaqram 10-da 2020/2021-ci tədris ilində ümumtəhsil müəssisələrində 
çalışan müəllim heyətinin say tərkibi barədə məlumat verilmişdir. Ən 
çox müəllim sayı rayonlarda müşahidə olunur. Rayon təhsil şöbələri 
üzrə çalışan 93148 müəllim heyəti ümumi respublika müəllim sayının 
65%-ni təşkil edir. Bakı şəhəri Təhsil İdarəsi üzrə çalışan müəllimlərin 
sayı cari ildə 27251 nəfərdir və bu da ümumi müəllim sayının 19%-ni 
əhatə edir. Cari ildə şəhər təhsil idarələrinə tabe müəssisələrdə çalışan 
müəllimlər 9454 nəfər, Təhsil Nazirliyinə birbaşa tabe müəssisələrdə 
2197 nəfər, De-institutlaşmaya tabe müəssisələrdə 1657 nəfər, özəl 
müəssisələrdə 1907 nəfər və digər qurumlara tabe müəssisələrdə isə 
627 nəfər müəllim qeydə alınmışdır.

Diaqram 9

Diaqram 10

18+3+1+2+2+59+15+E
Bakı Şəhəri üzrə
Təhsil İdarəsi, 316

De-institutlaşmaya 
tabe müəssisələr, 37

Digər qurumlara tabe
müəssisələr, 12

Nazirliyə tabe
müəssisələr, 21

Özəl müəssisələr, 28

Rayonlar, 3804
Rayonlar, 93148

De-institutlaşmaya tabe, 1657

Özəl müəssisələr, 1907

Digər qurunlara tabe, 627

Bakı şəhəri üzrə, 27251

Naxçıvan, 6245

Təhsil Nazirliyinə 
birbaşa tabe, 2197 

Naxçıvan, 211

Şəhərlər, 9454
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Respublika üzrə ən çox məktəb sayı olan
10 rayon və şəhərlər

Diaqram 11

AĞDAM RAYONU .............................135

QUBA RAYONU  ................................135

CƏLİLABAD RAYONU .....................125

XAÇMAZ RAYONU ..........................122

KƏLBƏCƏR RAYONU .......................109

LERİK RAYONU..................................106

LAÇIN RAYONU ................................ 104

ŞƏKİ RAYONU .....................................96

MASALLI RAYONU ...........................95

LƏNKƏRAN RAYONU .......................86

Respublika üzrə ən az məktəb sayı olan 10 rayon və şəhər

Diaqram 12-də ölkə üzrə ən az məktəb sayı olan 10 rayon və şəhər 
göstərilmişdir. Diaqramdan göründüyü kimi, ən az məktəb sayı olan 
şəhər Naftalandır.

Diaqram 13 və 14-də rayon təhsil şöbələri üzrə ümumtəhsil məktəblərində müvafiq olaraq ən çox və ən az şagird sayının qeydə alındığı rayonlar 
verimişdir. Diaqram 13-dən də göründüyü kimi ən çox şagird sayının müşahidə olunduğu region Abşeron rayonudur. Bu rayonun ümumtəhsil 
müəssisələrində təhsil alan şagirdlərin sayı rayonlar üzrə ümumi sayın (951342) 7%-ni təşkil edir. Bu rayonda şagird sıxlığı (25 nəfər) digər 
rayonlardan daha çoxdur. Diaqram 14-dən göründüyü kimi ən az şagird sayı Xocalı rayonu üzrə qeydə alınmışdır. Burada şagird sayı 1559-dur. 
Rayonlar üzrə ən az sıxlıq göstəricisi Lerik rayonunun ümumtəhsil məktəblərində (7 nəfər) qeydə alınmışdır.

Diaqram 13 Diaqram 14

Diaqram 12

NAXÇIVAN ŞƏHƏRİ .......................... 17

ŞİRVAN ŞƏHƏRİ .................................16

XOCAVƏND RAYONU ......................16

SƏBAİL RAYONU ............................... 15

XIZI RAYONU ....................................... 15

KƏNGƏRLİ RAYONU.......................... 12

XOCALI RAYONU ............................... 12

PİRALLAHI RAYONU .........................6

SƏDƏRƏK RAYONU ...........................4

NAFTALAN ŞƏHƏRİ .......................... 3

Tovuz XOCALI25681
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Şəmkir LERİK38866
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Xaçmaz QOBUSTAN30503
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MƏKTƏBDƏNKƏNAR TƏHSİL 
ÜZRƏ STATİSTİKA

Ümumi Məlumat Məktəbdənkənar təhsil müəssisələri

Məktəbdənkənar təhsil müəssisələri
(tabelilik və növlər üzrə)

2020-ci ildə ölkə üzrə 179 məktəbdənkənar təhsil müəssisəsi fəaliyyət 
göstərmişdir. Bu təhsil müəssisələrində 10202 qrup olmaqla 131807 
nəfər iştirak etmişdir. Həmçinin bu müəssisələrdə 6867 nəfər ştat üzrə 
pedaqoji işçilər, dərnək rəhbərləri, bədii rəhbərlər və müşayiətçilər 
əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdur.

Respublika üzrə fəaliyyət göstərən 179 (onlardan 36-sı Naxçıvan MR-da 
fəaliyyət göstərir)  məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin 67-si uşaq 
inkişaf mərkəzləri, 76-sı isə idman-şahmat məktəbləridir. Naxçıvan MR-
da fəaliyyət göstərən məktəbdən kənar təhsil müəssisələrinin 8-i uşaq 
yaradıcılıq mərkəzi, 6-sı texniki yaradıcılıq mərkəzi, 1-i ekoloji tərbiyə 
və təcrübəçilik mərkəzi, 5-i gənc turistlər və diyarşünaslıq mərkəzi, 8-i 
şahmat məktəbi, 8-i idman məktəbidir.
Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin 24-ü birbaşa Təhsil Nazirliyinin 
tabeliyində fəaliyyət göstərir ki, onların da 5-i uşaq inkişaf mərkəzi, 
19-u isə idman şahmat mərkəzidir. Bakı şəhəri üzrə Təhsil idarəsinin 
tabeliyində 5 məktəbdənkənar təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir 
və onların hər biri  uşaq inkişaf mərkəzləridir, şəhər təhsil idarələrinin  
tabeliyində (Gəncə, Mingəçevir, Naftalan, Şirvan, Sumqayıt) fəaliyyət 
göstərən 8 müəssisədən 6-sı uşaq inkişaf mərkəzi, 2-si isə idman 
şahmat məktəbidir, 106 məktəbdənkənar təhsil müəssisələri rayon 
təhsil şöbələrinin tabeliyində fəaliyyət göstərir və onların 51-i uşaq 
inkişaf mərkəzi, 55-i idman-şahmat məktəbidir. Naxçıvan MR-da isə 36 
məktəbdənkənar təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir.

Diaqram 1

Rayon təhsil şöbələri Naxçıvan MR Təhsil Nazirliyi Şəhər Təhsil İdarəsi Bakı Şəhəri üzrə 
Təhsil İdarəsi

51 55

8 6 1 5 8

5

68

19

2 5

Uşaq inkişaf mərkəzi İdman məktəbiŞahmat mərkəzi

Texniki yaradıcılıq mərkəzi Uşaq yaradıcılıq mərkəzi

Gənc turistlər və 
diyarşunaslıq mərkəzi

Ekoloji təriyə və təcrübəçilik 
mərkəzi
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13+31+7+7+42+E

Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrində təhsil alanlar 

Tabelilik üzrə təhsil alanlar

Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrində
növlər üzrə təhsil alanlar

2020-ci ildə ölkə üzrə məktəbdənkənar təhsil müəssisələrində 10202 
qrupda 131807 nəfər iştirak etmişdir. Onlardan 59016 nəfəri (44.8%) 
uşaq inkişaf mərkəzlərində, 55401 nəfəri (42%) idman-şahmat 
məktəblərində təhsil almışdır. Naxçıvan MR-da isə məktəbdənkənar 
təhsil müəssisələrində iştirak edənlərdən 6014 nəfər (4.6%) uşaq 
yaradıcılıq mərkəzlərində, 2388 nəfər (1.8%) texniki yaradıcılıq 
mərkəzlərində, 1200 nəfər (0.9%) ekoloji tərbiyə və təcrübəçilik 
mərkəzlərində, 2139 nəfər (1.6%) gənc turistlər və diyarşünaslıq 
mərkəzlərində, 2924 nəfər (2.2%) şahmat məktəblərində, 2725 nəfər 
(2.1%) isə idman məktəblərində təhsil almışdır.
Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyində fəaliyyət göstərən müəssisələrdə 
40387 nəfər (30.6%), Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyində 
fəaliyyət göstərən müəssisələrdə 9437 nəfər (7.2%), Şəhər Təhsil 
İdarələri üzrə (Gəncə, Mingəçevir, Naftalan, Şirvan, Sumqayıt) 
müəssisələrdə 9839 nəfər (7.5%), rayonlar üzrə müəssisələrdə 54754 
nəfər (41.5%), Naxçıvan MR üzrə müəssisələrdə isə 17390 nəfər 
(13.2%) təhsil almışdır.

Diaqram 2

Diaqram 3

41+5+2+1+2+3+2+44+E
Uşaq inkişaf mərkəzləri

44.80%

Uşaq
yaradıcılıq mərkəzləri

4.60%

Texniki yaradıcılıq mərkəzləri
1.80%

Ekoloji tərbiyə və
təcrübəçilik mərkəzləri
0.90%

İdman-şahmat məktəbləri
42%

Gənc turistlər və
diyarşünaslıq mərkəzləri
1.60%

Şahmat məktəbləri
2.20%

İdman məktəbləri 
2.10%

NAXÇIVAN MR 13%

Təhsil Nazirliyinin 
birbaşa tabeliyində 

31%

Bakı Şəhəri üzrə
Təhsil idarəsi 7%

Rayon Təhsil Şöbələri  
42%

Şəhər Təhsil İdarələri
7%
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43+57+E
Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin işçi heyəti haqqında 
məlumat

2020-ci ildə məktəbdənkənar təhsil müəssisələrində ştat üzrə 
ümumilikdə 6867 nəfər olmaqla 1083 nəfər pedaqoji işçi, 5784 nəfər 
isə dərnək rəhbəri, bədii rəhbər və müşayiətçi çalışmışdır. Ştat üzrə 
pedaqoji işçilərdən 958-i ali, 7-si natamam ali, 111-i orta ixtisas, 7-si isə 
ümumi orta təhsillidir. Onlardan 593 nəfəri qadın, 490 nəfəri isə kişidir. 
Dərnək rəhbəri, bədii rəhbər və müşayiətçilərdən isə 3492 nəfər ali, 
45 nəfər natamam ali, 1917 nəfər orta ixtisas, 330 nəfər ümumi orta 
təhsillidir, onlardan 3331 nəfəri qadın, 2453 nəfəri isə kişidir.
Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan məktəbdənkənar təhsil 
müəssisələrində 1989 nəfər pedaqoji heyət fəaliyyət göstərir və 
onlardan 850 nəfəri qadın, 1139 nəfəri isə kişidir. Bakı Şəhəri üzrə 
Təhsil idarəsinin tabeliyində olan müəssisələrdə 321 nəfər pedaqoji 
heyət göstərir, onlardan 298 nəfəri qadın 23 nəfəri kişidir. Şəhər 
Təhsil İdarələrinin (Gəncə, Mingəçevir, Naftalan, Şirvan, Sumqayıt) 
543 nəfər heyət fəaliyyət göstərir və onlardan 397 nəfər qadın, 146 
nəfəri kişidir. Rayon təhsil şöbələrində fəaliyyət göstərən 3193 nəfər 
pedaqoji heyətdən 1929 nəfəri qadın, 1264 nəfəri isə kişidir. Naxçıvan 
MR məktəbdən kənar təhsil müəssisələrində 821 nəfər pedaqoji heyət 
fəaliyyət göstərir və onlardan 450 nəfəri qadın, 371 nəfəri isə kişidir.

958 3492

1139

23

146

1264

371

850

298

397

1929

450

45 1917 3307 111 7

Ali

Natamam ali

Kişi

Qadın

Orta ixtisas

Ümumi orta

Ştat üzrə pedoqoji işçilər Dərnək rəhbəri, bədii rəhbər və 
müşayiətçilər

Diaqram 4

Diaqram 5

Diaqram 6

Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin pedaqoji heyətinin 
gender üzrə bölgüsü

Məktəbdənkənar təhsil 
müəssisələrinin pedaqoji 
heyətinin təhsili haqqında 
məlumat

43%

57%

Təhsil Nazirliyinə 
birbaşa tabe 
müəssisələr

Bakı Şəhəri üzrə 
Təhsil İdarəsinə 

tabe müəssisələr

Şəhər Təhsil 
İdarələrinə tabe 

müəssisələr

Rayon Təhsil 
şöbələrinə tabe 

müəssisələr

Naxçıvan MR

14+86+E
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14+86+E
3039, 43%

19261, 86%

Ödənişli

Dövlət sifarişi

PEŞƏ TƏHSİLİ ÜZRƏ
STATİSTİKA

Təhsil müəssisələrinin tipə görə 
bölgüsü

Region qrupları 
üzrə

Müəssisələrin 
sayı

Tələbə sayı
Gender tərkibi Kurslar üzrə say

Oğlan Qız ı ıı ııı

Peşə təhsili mərkəzləri
Bakı şəhəri 11 7656 5721 1935 4613 1466 1331
Regionlar 15 6034 4296 1738 3953 1334 993

Peşə liseyləri
Bakı şəhəri        
Regionlar 16 4462 3641 821 2462 1004 996

Peşə məktəbləri
Bakı şəhəri 7 1136 1056 80 1136   
Regionlar 23 2901 1894 1007 2432 469  

Özəl peşə təhsil müəssisələri
Bakı şəhəri 1 111 82 29 111   
Regionlar -  - - - - -  -

Cəmi  73 22300 16690     

2020/2021-ci tədris ilində 
tələbə qəbulu barədə məlumat

Ümumi orta təhsil 
bazasından

Tam orta təhsil 
bazasından

Cəmi
qəbul

Dövlət vəsaiti hesabına 6351 5405 11756
Ödənişli 640 2399 3039
İlk peşə 1493 280 1773
Texniki peşə 2186 7485 9671
Texniki peşə (tam orta təhsil 
almaqla)

3311 0 3311

Yüksək texniki peşə 0 40 40
Cəmi 6991 7804 14795

Peşə təhsili müəssisələrində təhsil alan tələbələrin sayı (2020/2021-ci tədris ili)
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ORTA İXTİSAS TƏHSİLİ ÜZRƏ 
STATİSTİKA
Orta ixtisas təhsili müəssisələrində 2020/2021-ci tədris ili üçün təhsil alan (kurslar üzrə) və 2020-ci ildə diplom almış 
tələbələrin sayı haqqında məlumat

Cədvəl 1-də respublika üzrə orta ixtisas təhsili müəssisələrində 2020/2021-ci tədris ilində təhsil alan tələbələr, 01.10.2020-ci ilə qədər cari 
tədris ili ərzində diplom alan tələbələr və 01.10.2021-ci ilə qədər növbəti tədris ilində yekun dövlət attestasiyasına buraxılması gözlənilən 
tələbələr haqqında məlumat verilmişdir. Cari tədris ili üçün orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul planı 19641 nəfər olmuşdur. Qəbul planının 
13863 nəfəri Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan orta ixtisas təhsili müəssisələrinin, 3498 nəfəri digər dövlət qurumlarının tabeliyində olan təhsil 
müəssisələrinin və 2280 nəfəri isə özəl orta ixtisas məktəblərinin payına düşür. Cari ildə respublika üzrə orta ixtisas təhsili müəssisələrinə 
qəbul 17987 nəfər olmuşdur və bunlardan 11900 nəfəri qadınlardır. 2020/2021-ci tədris ilində orta ixtisas təhsili müəssisələrinə ümumi orta 
təhsil bazası üzrə qəbul planı 9960 nəfər olmuş və 8779 nəfər qəbul olmuşdur, tam orta təhsil bazası üzrə qəbul planı 9681 nəfər olmuş və 
9208 nəfər qəbul olmuşdur. Cari tədris ilində bütün kurslarda oxuyan tələbələrin sayı 55958 nəfər olmuşdur ki, bunlardan qadınların sayı 
35065 nəfərdir. I kursda 13841 nəfər,  II kursda 17829, III kursda 15236, IV kursda 7631, V kursda 1207 və VI kursda isə 214 nəfər qeydə 
alınmışdır.

Təhsil
müəssisələri Təhsil bazası

Qəbul 
planı

Qəbul 
olunub

on
la

rd
an

qa
dı

nl
ar

kurslarda təhsil alanlar

I II III IV V

Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan 
orta ixtisas təhsil müəssisələri

Ümumi orta 9011 8140 4954 8215 8232 7674 4979 437
Tam orta 6038 5920 3244 1099 5756 4971 2690 502
CƏMİ 15049 14060 8198 9314 13988 12645 7669 939

Digər dövlət qurumlarının 
tabeliyində olan orta ixtisas təhsil 
müəssisələri 

Ümumi orta 284 218 89 218 349 324 32 0
Tam orta 2739 2779 2318 2467 2866 2829 60 0
Cəmi 3023 2997 2407 2685 3215 3153 92 0

Özəl orta ixtisas təhsil 
müəssisələri

Ümumi orta 595 328 191 339 594 597 87 0
Tam orta 1895 1874 1054 829 1496 1248 260 308
Cəmi 2490 2202 1245 1168 2090 1845 347 308

Yekun
Ümumi orta 9890 8686 5234 8772 9175 8595 5098 437
Tam orta 10672 10573 6616 4395 10118 9048 3010 810
Cəmi 20562 19259 11850 13167 19293 17643 8108 1247

Cədvəl 1
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63+37+E 71+29+EDövlət hesabına

Ödənişli

9+91+E66+34+E

Orta ixtisas təhsili müəssisələrində 2020/2021-ci tədris ili üçün təhsil alan (kurslar üzrə) və 2020-ci ildə diplom almış 
tələbələrin sayı haqqında məlumat

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə daxil olan abituriyentlərin 
gender tərkibi üzrə bölgüsü

Orta ixtisas təhsili 
müəssisələrinə daxil olan 
abituriyentlərin ödəniş 
forması

Məzuniyyət ili

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə daxil olan abituriyentlərin 
təhsil forması

Cari ildə orta ixtisas təhsili müəssisələrinə (kollec) 19259 nəfər abituriyent daxil olmuşdur. Bunlardan 7409 nəfəri (38%) kişi, 11850 nəfəri (62%) 
qadındır. Bundan başqa, ümumi orta ixtisas təhsili müəssisələrinə daxil olan abituriyentlərin 17797 nəfəri (92%) əyani, 1462 nəfəri (8%) qiyabi 
şöbəyə daxil olmuşlar. Ayrıca abituriyentlərin 7057 nəfəri (37%) dövlət hesabına, 12202 nəfəri (63%) ödənişli əsaslarla təhsilini davam etdirəcəklər. 
2020/2021-ci tədris ilində orta ixtisas təhsili müəssisələrinə daxil olan abituriyentlərin 13768 nəfəri (71%) cari ilin, 5491 nəfəri isə (29%) əvvəlki 
illərin məzunlarıdırlar.

Diaqram 1

Kişi

Qadın

2020-ci il

Əvvəlki il

Qiyabi

Əyani

66%

63% 71%

34%

37%
29%

9%

91%
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92+8+EQiyabi

Əyani

2020/2021-ci tədris ilində orta ixtisas təhsili müəssisələrində 
ümumi və tam orta ixtisas bazası üçün ayrılmış qəbul planı 
və faktiki qəbul

Diaqram 2-də müxtəlif qurum tabeli və özəl orta ixtisas təhsili müəssisələri 
haqqında məlumat verilmişdir. Cədvəldən də göründüyü kimi, Təhsil 
Nazirliyinin tabeliyində olan orta ixtisas təhsili müəssisələrinə 14741 
nəfər qəbul planı üzrə 14060 nəfər, digər dövlət qurumlarına tabe orta 
ixtisas təhsili müəssisələrinə 3023 nəfər qəbul planı üzrə 2997 nəfər, 
özəl orta ixtisası təhsili müəssisələrinə isə 2490 nəfər qəbul planı üzrə 
2202 nəfər qəbul olmuşdur. Cari ildə qəbul planını Təhsil Nazirliyi tabeli 
orta ixtisas təhsili müəssisələri 95%, digər dövlət qurumlara tabe orta 
ixtisas təhsili müəssisələri 99%, özəl orta ixtisas təhsili müəssisələri isə 
88% yerinə yetirmişlər.

Diaqram 3-də 2020/2021-ci tədris ilində əyani və qiyabi şöbələr üzrə 
orta ixtisas təhsili müəssisələrinə həm ümumi, həm də ayrı-ayrı qurum 
tabeli orta ixtisas müəssisələri qrupları üzrə məlumat verilmişdir. Əyani 
şöbə üzrə qəbul ümumi qəbulun 92%-ni, qiyabi şöbə üzrə isə müvafiq 
olaraq 8%-ni təşkil edir.

Təhsil Nazirliyinin 
tabeliyində olan təhsil 
müəssisələri

Digər Dövlət qurumlarının 
tabeliyində olan təhsil 
müəssisələri

Özəl təhsil müəssisələri

14741 14060

3023 2997

2490 2202

Qəbul planı

Əyani

Faktiki qəbul

Qiyabi

Diaqram 2

Diaqram 3

Diaqram 4

1462; 8%

17797; 92%

2020/2021-ci tədris ilində orta ixtisas təhsili müəssisələrinin 
əyani və qiyabi şöbələrinə faktiki qəbul

Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan 
təhsil müəssisələri

Digər Dövlət qurumlarının 
tabeliyində olan təhsil 

müəssisələri

Özəl təhsil müəssisələri

12906

1896

2995

1154

306
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10+15+75+E 5758, 10%

9145, 15%

44747, 75%

2020/2021-ci tədris ilində orta ixtisas təhsili müəssisələrində 
I-VI kurslar üzrə tələbə sayı

Orta ixtisas təhsili müəssisələrində bütün kurslar üzrə təhsil 
alanların sayı

Diaqram 5 və Diaqram 6-da 2020/2021-cu tədris ilində orta ixtisas təhsili 
müəssisələrində təhsil alan tələbələr haqqında məlumat verilmişdir.  
Cədvəl 6-dan göründüyü kimi, ən çox təhsil alan tələbə sayı II kursda 
qeydə alınmışdır (19293 nəfər). Ümumilikdə I-VI kurslar üzrə Təhsil 
Nazirliyinin tabeliyində olan təhsil müəssisələrində 44747 nəfər, digər 
dövlət qurumlarının tabeliyində olan orta ixtisas təhsili müəssisələrində 
9145 və özəl orta ixtisas təhsili müəssisələrində isə 5758 nəfər təhsil 
alır.

Diaqram 5 Diaqram 6

ı
kurs

13167
tələbə

Iı
kurs

19293
tələbə

IIı
kurs

17643
tələbə

ıV
kurs

8108
tələbə

V
kurs

1247
tələbə

Vı
kurs

192
tələbə

Təhsil Nazirliyinin tabeliyində 
olan təhsil müəssisələri

Özəl təhsil müəssisələri

Digər Dövlət qurumlarının 
tabeliyində olan təhsil 
müəssisələri
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Diaqram 7-da orta ixtisas təhsili müəssisələrində 01.10.2020-ci il tarixinə yekun dövlət attestasiyasına buraxılanlar və onlardan diplom alanların 
sayı barədə məlumat verilmişdir. Təhsil Nazirliyi tabeliyində olan orta ixtisas təhsili müəssisələrindən yekun dövlət attestasiyasına buraxılanların 
sayı 9766 nəfər olmuşdur və onlardan 9702 nəfər diplom almışdır (diplom alanlardan 6702-si qadınlardır). Digər dövlət qurumlarına tabe orta ixtisas 
təhsili müəssisələrindən yekun dövlət attestasiyasına buraxılanların sayı 2827 nəfər olmuşdur və onlardan 2827 nəfər diplom alanlardır (diplom 
alanların 2222 nəfərini qadınlar təşkil edir). Özəl orta ixtisas təhsili müəssisələrindən isə attestasiyaya buraxılanlar 1682 nəfərdir və bunlardan 1415 
nəfər diplom alaraq məzun olmuşdur (diplom alanların 936 nəfərini qadınlar təşkil edir).

Diaqram 7

01.10.2020 tarixinə yekun dövlət attestasiyasına buraxılanlar haqqında məlumat

Təhsil Nazirliyi tabeliyində olan 
orta ixtisas təhsili

Digər Qurumların tabeliyində olan 
orta ixtisas təhsili

Özəl orta ixtisas təhsili 
müəssisələri

9766 2827

1682

9702 2827

1415

6702 2222

936

Yekun dövlət attestasiyasına 
buraxılanlar

Diplom alanlar

Diplom alanlardan qadınlar
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Orta ixtisas müəssisələrində işçilərin sayı

Cədvəl 2-də respublika üzrə orta ixtisas təhsili müəssisələrinin işçilərinin sayı haqqında məlumat verilmişdir. Cari ildə Təhsil Nazirliyinin tabeliyində 
olan orta ixtisas təhsili müəssisələrinin işçi heyətinin sayı 7059 nəfərdir və onlardan 4890 nəfəri  professor-müəllim heyətidir. Digər dövlət 
qurumlarının tabeliyində olan orta ixtisas təhsili müəssisələrinin kadr sayı ümumilikdə 1675 nəfərdir və bunların 1191 nəfərini professor-müəllim 
heyəti təşkil edir. Özəl orta ixtisas təhsili müəssisələrində 2020/2021-cu tədris ilində 298 nəfər işçi qeydə alınmışdır ki, bunun da 259 nəfəri 
professor-müəllim heyətidir. Ümumilikdə cari ildə orta ixtisas təhsili müəssisələrinin işçi heyəti 9032 nəfərdir və bunların 6734 nəfərini qadınlar 
təşkil edir. Respublikanın orta ixtisas təhsili müəssisələrində 9 nəfər elmlər doktoru, 117 nəfər fəlsəfə doktoru, 7 nəfər professor və 26 nəfər 
dosent fəaliyyət göstərir.

Təhsil
müəssisəsinin adı

Göstəricilər
Əsas (ştat) 
heyət, cəmi 

onlardan 
qadınlar 

Bundan 
başqa, 
kənardan 
cəlb olunan 
əvəzedici 
heyət

onlardan 
qadınlar 

     Əsas heyətdən

elmi dərəcəsi olanlar elmi adı olanlar

elmlər 
doktoru 

fəlsəfə 
doktoru

professor dosent

Təhsil Nazirliyinin 
tabeliyində olan orta 
ixtisas müəssisələri

Cəmi işçilərin 
sayı

7059 5179 331 193 7 91 5 20

Digər dövlət qurumlarının 
tabeliyində olan orta 
ixtisas müəssisələri

onlardan: 
professor-
müəllim heyəti 

4890 3650 325 190 7 87 5 20

Digər dövlət qurumlarının 
tabeliyində olan orta 
ixtisas müəssisələri

Cəmi işçilərin 
sayı

1675 1309 145 94 1 16 1 1

onlardan: 
professor-
müəllim heyəti 

1191 975 139 91 1 15 1 1

Özəl orta ixtisas 
müəssisələri

Cəmi işçilərin 
sayı

298 246 46 9 1 10 1 5

onlardan: 
professor-
müəllim heyəti 

259 218 46 9 1 10 1 5

Yekun

Cəmi işçilərin 
sayı

9032 6734 522 296 9 117 7 26

onlardan: 
professor-
müəllim heyəti 

6340 4843 510 290 9 112 7 26

Cədvəl 2
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75+25+E

2020/2021-ci tədris ilində orta ixtisas təhsili müəssisələrində çalışan işçi heyətinin gender tərkibi barədə məlumat

Diaqram 8-də ümumilikdə 2020/2021-ci 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. Diaqramdan görünür ki, cari ildə Təhsil Nazirliyinin tabeliyində 
olan orta ixtisas təhsili müəssisələrində çalışanların 5179 nəfərini, digər dövlət qurumlarının tabeliyində olan orta ixtisas təhsili müəssisələrinin işçi 
heyətinin 1309 nəfərini, özəl orta ixtisas təhsili müəssisələrinin işçi heyətinin isə 246 nəfərini qadınlar təşkil edir.

Diaqram 10-da orta ixtisas təhsili müəssisələrinin professor-müəllim heyəti haqqında məlumat verilmişdir. Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan orta 
ixtisas təhsili müəssisələrində 7 elmlər doktoru, 91 fəlsəfə doktoru, 5 professor və 20 dosent fəaliyyət göstərir. Digər qurumların tabeliyində olan 
orta ixtisas təhsili müəssisələrində bu rəqəm müvafiq olaraq  1 elmlər doktoru, 16 fəlsəfə doktoru, 1 professor və 1 dosentdir. Özəl müəssisələrdə 
isə 1 elmlər doktoru,10 fəlsəfə doktoru, 1 professor və 5 dosent əmək fəaliyyəti ilə məşğul olur.

Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan 
orta ixtisas təhsili

Digər dövlət qurumlarının 
tabeliyində olan orta ixtisas təhsili

Özəl orta ixtisas təhsili

Kişi

Qadın

25%

75%

Cəmi işçi sayı

elmlər doktoru fəlsəfə doktoru professor dosent

Onlardan qadınlar

Orta ixtisas təhsili müəssisələri
üzrə gender bölgüsü

Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan 
orta ixtisas təhsili müəssisələri

Digər Dövlət qurumlarının 
tabeliyində olan orta ixtisas təhsili

Özəl orta ixtisas təhsili

2020/2021-ci tədris ilində orta ixtisas təhsili müəssisələrinin 
işçi heyətinin gender bölgüsü

Orta ixtisas təhsili müəs-
sisələrinin işçi heyətində 
elmi dərəcəsi və elmi adı 
olanların sayı

Diaqram 8

Diaqram 10

Diaqram 9

7 1 191 16 105 1 120 1 5

7059

1675

298

5179

1309

246
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2020/2021-cu tədris ilində ayrılmış plan yerlərinə görə ölkə üzrə ən 
çox tələbə qəbul etmiş 5 ali təhsil müəssisəsi barədə statistik göstərici 
diaqram 1-də göstərilmişdir. Cari ilin qəbul planı 49110 nəfər olmuşdur 
və bu plan yerlərinin 18683 nəfəri cədvəldə göstərilən universitetlərə 
verilmişdir. Cədvəl üzrə beş universitetə düşən qəbul planı ümumi qəbul 
planının 38%-ni təşkil edir və onlar da öz növbəsində planı 17211 nəfər 
qəbulla (92.1%) yerinə yetirmişlər. Bakı Dövlət Universiteti (5529 nəfər) 
qəbul sayına görə ilk yerdədir. Sonrakı yerləri Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universiteti (3552 nəfər), Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (3270 
nəfər), Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (3105 nəfər) və 
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti (1755 nəfər) bölüşdürür.

Diaqram 2-də qəbul planını yerinə yetirmə faizinə görə ilk 10 ali təhsil 
müəssisəsinin siyahısı verilmişdir.

2020/2021-ci tədris ilində ən çox tələbə qəbul etmiş 5 ali 
təhsil müəssisəsi

2020/2021-cu tədris ilində qəbul planını yerinə yetirmə faizi 
üzrə 10 ali təhsil müəssisəsi

Diaqram 1
Diaqram 2

ALİ TƏHSİL ÜZRƏ
STATİSTİKA

Bakı Dövlət
Universiteti

Azərbaycan Dövlət İqtisad  
Universiteti

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universiteti

Azərbaycan Dövlət Neft və 
Sənaye Universiteti

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat 
Universiteti

5529

3552

3270

3105

1755

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq 
Akademiyası

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu

Bakı Ali Neft Məktəbi

Azərbaycan Dövlət Bədən 
Tərbiyyəsi və İdman Akademiyası

Azərbaycan Milli Konservatoriyası

Seçenov adına Moskva Tibb 
Universitetinin Bakı filialı

Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyası

Azərbaycan Dillər Universiteti

Bakı Musiqi Akademiyası

Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universiteti

100.0%

98.6%

98.4%

97.8%

97.4%

96.8%

96.5%

95.5%

94.7%

94.6%
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a Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə 2020/2021-cu tədris ili üçün təhsil alan (kurslar üzrə) və 2020-ci 
ildə diplom almış tələbələrin  sayı haqqında məlumat

Respubika üzrə ali təhsil müəssisələrinin bakalavr pilləsi üzrə 178109 tələbə təhsil alır və bu tələbə kontingentinin 87765 nəfəri qadınlar təşkil 
edir. Bundan başqa, ölkə üzrə bakalavr pilləsi üzrə 163066 nəfər əyani və 15043 nəfəri isə qiyabi təhsil alır. 01.10.2020-ci ilə qədər yekun dövlət 
imtahanına buraxılan məzunların sayı respublika ATM-ləri üzrə 34148 nəfər olmuşdur və bunlardan 33838 nəfəri bakalavr diplomu almışdır. 

Təhsil müəssisələri

kurslar üzrə təhsil alanlar

Bütün 
kurslarda 

təhsil 
alanlar

Onlardan 
qadınlar

01.10.2019-ci 
ildən 01.10.2020-

ci ilədək faktiki 
buraxılış

01.10.2020-
ci ildən 

01.10.2021-
ci ilədək  

gözlənilən 
buraxılış

I II III IV V VI

Ye
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n 
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ət

 a
tte
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iy
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ın
a 

bu
ra

xı
la

nl
ar
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la
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an
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m

u 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Əyani təhsil forması üzrə müəssisələr

Təhsil Nazirliyinin tabeliyində 
olan ali təhsil müəssisələri 

29828 29263 28386 26537 2893 700 117607 60503 24823 24641 27271

Digər dövlət qurumlarının 
tabeliyində olan ali təhsil 
müəssisələri

6542 6085 5552 5102 1607 916 25804 9025 4564 4541 5141

Özəl ali təhsil müəssisələri 5280 4931 4551 3402 250 93 18507 10223 2403 2361 3618
Rusiya Federasiyasının ali təhsil 
müəssisələrinin Bakı filialları 
üzrə 

234 248 237 235 107 87 1148 829 101 100 209

Əyani təhsil forması üzrə ali 
təhsil müəssisələri (CƏM)

41884 40527 38726 35276 4857 1796 163066 80580 31891 31643 36239

Cədvəl 1
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Qiyabi təhsil forması üzrə ali təhsil müəssisələri

Təhsil Nazirliyinin tabeliyində 
olan ali təhsil müəssisələri 

1482 2678 2141 2140 1793 353 10587 5355 1635 1604 1903

Digər dövlət qurumlarının 
tabeliyində olan ali təhsil 
müəssisələri

262 584 627 590 516 85 2664 762 523 506 561

Özəl ali təhsil müəssisələri 416 805 265 181 123 2 1792 1068 99 85 136
Qiyabi təhsil forması üzrə ali 
təhsil müəssisələri (CƏM)

2160 4067 3033 2911 2432 440 15043 7185 2257 2195 2600

Hər iki təhsil forması üzrə ali təhsil müəssisələri

Təhsil Nazirliyinin tabeliyində 
olan ali təhsil müəssisələri

31310 31941 30527 28677 4686 1053 128194 65858 26458 26245 29174

Digər dövlət qurumlarının 
tabeliyində olan ali təhsil 
müəssisələri 

6804 6669 6179 5692 2123 1001 28468 9787 5087 5047 5702

Özəl ali təhsil müəssisələri 5696 5736 4816 3583 373 95 20299 11291 2502 2446 3754
Rusiya Federasiyasının təhsil 
müəssisələrinin Bakı filialları

234 248 237 235 107 87 1148 829 101 100 209

Ali təhsil müəssisələri (cəm) 44044 44594 41759 38187 7289 2236 178109 87765 34148 33838 38839
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Bakalavriat səviyyəsi üzrə təhsil alan tələbələrin oxuduqları 
ali təhsil müəssisələrinə görə bölgüsü 8+92+E

2020/2021-ci tədris ilində bütün ali təhsil müəssisələrinin 
bakalavriat səviyyəsi üzrə təhsil alanların təhsilalma forması 
(%-lə)

Ali təhsil müəssisələrinin 
bakalavr səviyyəsində 

müxtəlif kurslarda təhsil alan 
tələbələrin sayı

2020/2021-cu tədris ilində ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat 
səviyyəsi üzrə təhsil alanların 128194 nəfəri (72%) Təhsil Nazirliyinin 
tabeliyində olan ali təhsil müəssisələrində cəmləşmişdir. Onların 65858 
nəfərini qadınlar təşkil edir. Azərbaycan Respublikasının digər dövlət 
qurumlarının tabeçiliyində olan ali təhsil müəssisələrində təhsil alan 
tələbələrin sayı 28468 nəfərdir (16%) və bunun 9787 nəfəri qadınlardan 
ibarətdir. Özəl təhsil müəssisələrində 2020/2021-cu tədris ilində 20299 
nəfər (11%) təhsil alır və bunlardan 11291 nəfəri qadınlardır. Rusiya 
Federasiyasının Azərbaycandakı filiallarında təhsil alan tələbələrin sayı 
1148 nəfərdir (1%) və bunların 829 nəfərini qadın tələbələr təşkil edir.

Diaqram 4-də Azərbaycan Respublikası ali təhsil müəssisələrində əyani 
və qiyabi şöbə üzrə təhsil alan bakalavrların faiz nisbəti verilmişdir.

Diaqram 3

Diaqram 4

Diaqram 5

1+72+16+11+E16%

11%

1%

8%

72%

92%

Rusiya Federasiyasının 
təhsil müəssisələrinin 
Bakı filialları

Özəl təhsil 
müəssisələri

Digər dövlət 
qurumlarının 
tabeliyində olan ali 
təhsil müəssisələri 

Təhsil Nazirlinin 
tabeliyində olan ali 
təhsil müəssisələri

Qiyabi

Əyani

Diaqram 5-də 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 41884 nəfər, II kursda 
40527 nəfər, III kursda 38726 nəfər, IV kursda 35276, V və VI kurslarda 
isə 6653 nəfər təhsil alır. Bu, son illərdə qəbul planında və faktiki qəbul 
sayında artımla izah olunur. Qiyabi şöbə üzrə isə, I kursda 2160 nəfər, 
II kursda 4067 nəfər, III kursda 3033 nəfər, IV kursda 2911, V və VI 
kurslarda isə 2872 nəfər təhsil alır.

41884

6653

40527

38726

35276

2160

2872

4067

3033

2911

I KURS

II KURS

III KURS

IV KURS

V VƏ VI KURS
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Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsində təhsil alan 
tələbələrin gender bölgüsü

2020-ci ildə ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat 
səviyyəsində diplom alan tələbələrin sayı

Diaqram 6-da müxtəlif qurum tabeli ali təhsil müəssisələrində təhsil 
alan tələbələrin gender tərkibi göstərilmişdir. Göründüyü kimi, Təhsil 
Nazirliyinə tabe olan ali təhsil müəssisələrində təhsil alan bakalavrların 
48.63%-ni kişilər və 51.37%-ni qadınlar təşkil edir. Eləcə də müxtəlif 
dövlət qurumlarına tabe olan ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat 
səviyyəsində təhsil alan tələbələrin 65.62%-ni kişilər, 34.38%-ni qadınlar 
təşkil edir. Özəl təhsil müəssisələrində bakalavrların 44.38%-ni kişilər 
və 55.62%-ni qadınlar, Rusiya Federasiyası təhsil müəssisələrinin Bakı 
filiallarında təhsil alan bakalavrların isə 27,79%-ni kişilər və 72.21%-ni 
qadınlar təşkil edir.

Diaqram 7-də ali təhsil müəssisələrinin 2020-ci ildə bakalavriat səviyyəsi 
üzrə yekun dövlət imtahanına buraxılan və diplom alan məzunlarının say 
tərkibi haqqında məlumat verilmişdir. Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan 
ali təhsil müəssisələrindən yekun dövlət imtahanına buraxılanların sayı 
26458 nəfərdir və bunlardan 26245 nəfəri diplom alan məzunlardır. Digər 
dövlət qurumlarının tabeliyində olan ali təhsil müəssisələrindən yekun 
dövlət imtahanına buraxılan və buradan diplom alan məzunların sayı 
müvafiq olaraq 5087 və 5047 nəfərdir. Özəl təhsil müəssisələri üzrə bu 
göstərici müvafiq olaraq 2502 və 2446 nəfərdir. Rusiya Federasiyasının 
ATM-lərinin Bakı filialları üzrə təhsil alan tələbələrdən yekun dövlət 
attestasiyasına buraxılanların sayı 101, buradan diplom alanların sayı 
isə 100 nəfərdir.

6236 26458

18681 5087

9008 2502

319 101

6585 26245

9787 5047

11291 2446

829 100

Diaqram 6 Diaqram 7

Təhsil Nazirlinin 
tabeliyində olan ali təhsil 

müəssisələri

Təhsil Nazirlinin 
tabeliyində olan ali təhsil 

müəssisələri

Digər dövlət qurumlarının 
tabeliyində olan ali təhsil 

müəssisələri 

Digər dövlət qurumlarının 
tabeliyində olan ali təhsil 

müəssisələri 

Özəl təhsil müəssisələri Özəl təhsil müəssisələri

Rusiya Federasiyasının 
təhsil müəssisələrinin 

Bakı filialları

Rusiya Federasiyasının 
təhsil müəssisələrinin 

Bakı filialları

Kişi Yekun dövlət attestasiyasına 
buraxılanlar

Qadın
Onlardan bakalavr diplomu 
alanlar
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01.10.2021 tarixinədək gözlənilən buraxılış

Yekun dövlət attestasiyasına buraxılanlar

Onlardan diplom alanlar

2020-ci ildə ATM-lərin bakalavr səviyyəsində yekun dövlət attestasiyasına buraxılanlar

Diaqram 8

38839

34148

33838

Ali təhsil müəssisələrinin MAGİSTRATURA pilləsi üzrə 2020/2021-ci tədris ili üçün təhsil alan (kurslar üzrə) və 2020-ci ildə 
diplom almış tələbələrin sayı haqqında məlumat
Cədvəl 1-də 2020/2021-ci tədris ilində ali təhsil müəssisələrinin magistratura pilləsində təhsil alan və diplom almış magistrların sayı və gender 
tərkibi haqqında məlumat verilmişdir. Əyani şöbədə təhsil alan tələbələrin sayı I kurs üzrə 8655 nəfər, II kurs üzrə 6637 nəfər, III kurs üzrə isə 
766 nəfərdir. Bunlardan qadınların sayı 8412 nəfər təşkil edir. Ümumi magistrların 99.4%-i (16058 nəfər) əyani şöbədə təhsil alır. Qiyabi şöbədə 
təhsil alan tələbələrin sayı isə 92 nəfərdir. Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan ali təhsil müəssisələrində, əyani və qiyabi şöbə üzrə təhsil alanların 
sayı 12921 nəfərdir və bunlardan 6920 nəfəri qadınlardır. Müxtəlif dövlət qurumlarının tabeliyində olan ali təhsil müəssisələrinin magistratura 
ixtisaslarında təhsil alanların sayı hər iki şöbə üzrə 1756 nəfərdir və bunlardan 825 nəfəri qadınlardır. Respublika üzrə özəl təhsil müəssisələrinin 
magistratura pilləsində təhsil alan tələbələrin sayı isə 1388 nəfərdir və bunlardan 664 nəfəri qadınlardır. 

Təhsil müəssisələri

kurslar üzrə təhsil 
alanlar Bütün 

kurslarda 
təhsil 
alanlar

O
nl
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da

n 
qa

dı
nl

ar

Faktiki 
buraxılış 

cəmi

O
nl

ar
da

n 
qa

dı
nl

ar

01.10.2020-ci ildən 
01.10.2021-ci 
ilədək gözlənilən 
buraxılışI II III

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Əyani təhsil forması

Təhsil Nazirlinin tabeliyində olan ali təhsil 
müəssisələri 

6790 5427 635 12852 6864 4751 2759 5931

Digər dövlət qurumlarının tabeliyində olan ali 
təhsil müəssisələri

942 739 52 1733 824 527 260 791

Özəl ali təhsil müəssisələri 872 437 79 1388 664 392 234 488

Rusiya Federasiyasının təhsil müəssisələrinin 
Bakı filialları

51 34 0 85 60 37 29 34

Əyani təhsil forması üzrə ali təhsil 
müəssisələri (CƏM)

8655 6637 766 16058 8412 5707 3282 7244
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Qiyabi təhsil forması

Əyani təhsil forması üzrə ali təhsil müəssisələri 
(CƏM)

8655 6637 766 16058 8412 5707 3282 7244

Qiyabi təhsil forması

Təhsil Nazirlinin tabeliyində olan ali təhsil 
müəssisələri 

40 25 4 69 56 39 31 26

Digər dövlət qurumlarının tabeliyində olan ali 
təhsil müəssisələri

0 11 12 23 1 0 0 12

Özəl ali təhsil müəssisələri 0 0 0 0 0 0 0 0

Qiyabi təhsil forması üzrə ali təhsil 
müəssisələri (CƏM)

40 36 16 92 57 39 31 38

Hər iki təhsil forması üzrə ali təhsil müəssisələri

Təhsil Nazirlinin tabeliyində olan ali təhsil 
müəssisələri 

6830 5452 639 12921 6920 4790 2790 5957

Digər dövlət qurumlarının tabeliyində olan ali 
təhsil müəssisələri

942 750 64 1756 825 527 260 803

Özəl ali təhsil müəssisələri 872 437 79 1388 664 392 234 488

Rusiya Federasiyasının təhsil müəssisələrinin 
Bakı filialları

51 34 0 85 60 37 29 34

Bütün ali təhsil müəssisələri (CƏM) 8695 6673 782 16150 8469 5746 3313 7282

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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52+48+E1+80+11+8+E
Magistratura səviyyəsi üzrə təhsil alan tələbələrin oxuduqları 
ali təhsil müəssisəsinə görə bölgüsü

2020/2021-ci tədris ilində respublika üzrə ali təhsil müəssisələrinin 
magistratura səviyyəsi üzrə təhsil alan tələbələrin sayı 16150 nəfər təşkil 
edir. Bu magistrların 80%-i (12921 nəfər) Təhsil Nazirliyinin tabeliyində 
olan ali təhsil müəssisələrində təhsil alır. Digər dövlət qurumlarının 
tabeliyində olan ali təhsil müəssisələrinin magistratura pilləsində təhsil 
alan tələbələr ümumi tələbə sayının 10.9%-ni (1756 nəfər) təşkil edir. 
Özəl ali təhsil müəssisələrində təhsil alan magistrların sayı ümumi sayın 
8.6%-ni (1388 nəfər), Rusiya Federasiyasının təhsil müəssisələrinin 
Bakı filiallarının magistratura pilləsində təhsil alanlar isə 0.5%-ni (85 
nəfər) təşkil edir.

Ali təhsil müəssisələrinin magistratura pilləsində təhsil alan tələbələrin 
7681-i (48%) kişilər, 8469-u isə (52%) qadınlardır. Təhsil Nazirliyinin 
tabeliyində olan ali təhsil müəssisələrinin magistratura pilləsi  üzrə təhsil 
alan tələbələrin 6001 nəfərini kişilər, 6920 nəfərini isə qadınlar təşkil edir. 
Müxtəlif dövlət qurumlarının tərkibində olan ali təhsil müəssisələrinin 
magistr pilləsi üzrə təhsil alan tələbələrin 931 nəfəri kişi, 825 nəfəri 
isə qadın tələbələrdir. Respublikanın özəl ali təhsil müəssisələrinin 
magistratura pilləsində təhsil alanların 724 nəfəri kişi tələbələr, 664 
nəfəri isə qadın tələbələrdən ibarətdir. Cins tərkibi üzrə bölgüdə Rusiya 
Federasiyasının təhsil müəssisələrinin Bakı filiallarının magistrlarının 
25-i kişi, 60-ı isə qadın tələbələrdir.
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