Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu
Məsələləri üzrə Komissiyanın mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə baş
məsləhətcisi Razi Məmmədovun 26 sentyabr 2019-cu il tarixdə
“Naxçıvanın səsi” radiosunda verdiyi müsahibə
Sual 1.
18 sentyabr tarixində dövlət orqanlarında vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin
tutulması üçün elan olunmuş müsabiqə haqqında nə deyə bilərsiniz?
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər 18 sentyabr 18 oktyabr 2019-cu il tarixədək
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri
üzrə Komissiyanın internet portalında (www.dqmk.nmr.az) “şəxsi kabinet” bölməsinə daxil
olaraq elektron müraciət formasını doldurmaqla qeydiyyatdan keçməlidirlər. Elektron
ərizələrin təsdiqi həftənin iş günləri saat 9:00-dan 12:30-dək və 14:00-dan 17:30-dək
həyata keçirilir. Namizəd bir neçə vakant vəzifənin tutulması üçün müraciət edə bilər.
Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə baş məsləhətçi vəzifələrinin tutulması üçün esse
imtahanı və müsahibə keçiriləcəkdir. Namizəd bir neçə vakant vəzifənin tutulması üçün
müraciət edə bilər. Namizədlər elektron müraciət formasını doldurarkən iddia etdikləri
vakant vəzifələrin tutulma şərtlərini nəzərə almalıdırlar. Qeydiyyatdan keçməkdə çətinlik
çəkən namizədlər komissiyaya gəlməklə müraciət edə bilərlər.
Sual 2.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən
təhsil müəssisələrində şahmat fənnini tədris edən müəllimlərin sertifikasiyası üzrə
test imtahanları nə zaman keçirilmişdir?
2018-ci il dekabrın 10-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində “Naxçıvan
Muxtar Respublikasında bədən tərbiyəsi və idmanın hazırkı vəziyyəti və qarşıda duran
vəzifələr haqqında” keçirilən müşavirədə verilən tapşırıq və tövsiyələrə əsasən muxtar
respublikada digər idman növləri kimi, şahmatın da inkişafı, uşaq və yeniyetmələr
arasında kütləvi hal alması üçün mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Naxçıvan Muxtar
Respublikasında şahmatın tədrisinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və müəllimlərin
peşəkarlıq səviyyəsinin yoxlanılması məqsədilə 6 sentyabr 2019-cu il tarixdə şahmat
fənnini tədris edən müəllimlərin sertifikasiyası üzrə test imtahanları keçirilmişdir. Artiq
ikinci dəfədir ki, muxtar respublikada şahmat fənnini tədris edən müəllimlərin sertifikasiya
imtahanları keçirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət
Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın Test mərkəzində keçirilən sertifikasiya
imtahanlarında iştirak etmək üçün 95 müəllim qeydiyyatdan keçmişdir. Onlardan 93-ü test
imtahanında iştirak etmiş və 83-ü müvafiq keçid balını toplamışdır. Test imtahanında
iştirakçılara 40 sual təqdim edilmiş, sualları cavablandırmaq üçün isə 60 dəqiqə vaxt
verilmişdir. Keçirilən imtahanlarda test tapşırıqlarının ən azı 50 faizini (20 bal) düzgün
cavablandırmış şəxslər müvafiq keçid balını toplamış hesab olunurlar. Şahmat fənni üzrə
aparılan test imtahanları elektron proqram təminatı vasitəsilə keçirilmişdir. Bununla da
test suallarını cavablandırarkən iştirakçılar seçdikləri cavabları imtahan vaxtı ərzində
dəyişə və monitorda imtahanın vaxtını izləyə biliblər. Test imtahanında obyektivliyin və
şəffaflığın tam təmin edilməsi məqsədilə imtahanların videoçəkilişi də aparılmışdır. Test

imtahanı bitdikdən dərhal sonra iştirakçılara test imtahanının nəticəsinə dair arayış
təqdim edilmişdir. Test imtahanlarının nəticələri Komissiyanın rəsmi internet portalında
(www.dqmk.nmr.az) yerləşdirilmişdir.
Sual 3.
Dövlət musiqi təhsili müəssisələrinə işə qəbul üçün keçirilən test imtahanları
haqqında nə deyə bilərsiniz?
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri
üzrə Komissiya tərəfindən dövlət musiqi təhsili müəssisələrinə işə qəbul ilə əlaqədar
vakant vəzifələrin tutulması üçün 3 iyul 2019-cu il tarixdə elan olunmuş müsabiqənin test
imtahanları 9-11 sentyabr tarixlərdə keçirilmişdir. Müsabiqəyə çıxarılmış 285 vakant
vəzifənin tutulması üçün 82 nəfər sənəd təqdim etmişdir. Test imtahanlarında 80 namizəd
iştirak etmiş, onlardan 13-ü keçid balını toplamışdır. Dövlət musiqi təhsili müəssisələrinə
işə qəbul ilk dəfə olaraq mərkəzləşdirilmiş qaydada, müsabiqə və şəffaflıq əsasında,
elektron proqram təminatı tətbiq olunmaqla test imtahanları vasitəsilə keçirilir. Test
imtahanlarının keçirilməsində əsas məqsəd tədrisin keyfiyyətinin artırılması üçün dövlət
musiqi təhsili müəssisələrinin ixtisaslı kadrlarla təmin edilməsidir. Naxçıvan Musiqi
Kollecində işə qəbul üçün ali təhsil müəssisələrini, uşaq musiqi, incəsənət və bədii
sənətkarlıq məktəblərinə işə qəbul üçün ali və ya orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirmiş
şəxslər iştirak ediblər. Orta ixtisas musiqi təhsili müəssisələrinə işə qəbul üçün test
imtahanında hər bir namizədə ümumilikdə 80 olmaqla, müəssisələrdə tədris olunan
ixtisaslar üzrə 70, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarına aid 10 test tapşırığı
təqdim edilmiş, namizədlərə test tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi üçün 120 dəqiqə vaxt
verilmişdir. Uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinə işə qəbul üçün test
imtahanında hər bir namizədə müəssisələrdə tədris olunan ixtisaslar üzrə 50 test tapşırığı
təqdim edilmişdir. Namizədlərə test tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi üçün 75 dəqiqə vaxt
verilmişdir. Hər bir düzgün cavab bir balla qiymətləndirilmişdir. Səhv cavablar düzgün
cavablara təsir etmir. Orta ixtisas musiqi təhsili müəssisələrinə işə qəbul üçün test
tapşırıqlarının 60 faizini (48 bal), uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinə
işə qəbul üçün 60 faizini (30 bal) düzgün cavablandırmış namizədlər keçid balını toplamış
hesab edilmişlər. Test imtahanı bitdikdən dərhal sonra iştirakçılara test imtahanının
nəticəsinə dair arayış təqdim edilmişdir. Test imtahanlarının nəticələri Komissiyanın rəsmi
internet portalında (www.dqmk.nmr.az) yerləşdirilmişdir.
Sual 4.
Dövlət musiqi təhsili müəssisələrinə işə qəbul üçün keçirilən müsahibə mərhələsi
nə zaman keçirilmişdir?
Naxçıvan Musiqi Kollecində işə qəbul üçün ali təhsil müəssisələrini, uşaq musiqi,
incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinə işə qəbul üçün ali və ya orta ixtisas təhsili
müəssisələrini bitirmiş şəxslər iştirak etmişlər. Keçid balını toplayaraq uğur qazanmış
namizədlərin müsahibə mərhələsi 23 sentyabr 2019-cu il tarixdə keçirilmişdir.
Qanunvericiliyə əsasən, müsahibənin keçirilməsi üçün Mədəniyyət Nazirliyindən 1, Dövlət
Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyadan 1, muxtar respublikada fəaliyyət göstərən təhsil
müəssisələrindən müstəqil ekspert qismində 3 nəfər olmaqla, 5 üzvdən ibarət müsahibə
komissiyası yaradılmışdır. Naxçıvan Musiqi Kollecində keçirilən müsahibə zamanı

namizədlərin praktik hazırlığı, peşəkarlıq və ifaçılıq qabiliyyətləri yoxlanılmışdır. Bu
mərhələdə namizədlərə verilən tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün 30 dəqiqə vaxt
verilmişdir. Mühasibənin nəticələri beşballıq sistem əsasında qiymətləndirilmiş, hər bir
namizəd üçün ümumi bal çıxarılmış, nəticələri “Namizədin qiymətləndirilməsinə dair bal
cədvəli” ilə və müsahibənin yekun nəticələri “Namizədin qiymətləndirilməsinə dair yekun
protokol”la rəsmiləşdirilmişdir. Müsahibənin nəticələri haqqında məlumatlar dərhal
Komissiyanın rəsmi internet portalında yerləşdirilmişdir. Müsahibə mərhələsində 18 nəfər
iştirak etmiş, onlardan 16-sı müvafiq keçid balını toplayaraq uğur qazanmışdır. Qeyd
edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında ilk dəfə olaraq dövlət musiqi təhsili
müəssisələrinə işə qəbul müsabiqə yolu ilə həyata keçirilmişdir.
Sual 5.
Müəllimlərin dövlət ümumi təhsil müəssisələrinə işə qəbulu üçün Yeni hazırlıq
kursu fəaliyyətə başlayacaqmı? Və ya sözügedən kurs nəzaman fəaliyyətə
başlayacaq?
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu
Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən 1 oktyabr 2019-cu il tarixdən müəllimlərin dövlət
ümumi təhsil müəssisələrinə işə qəbulu üçün hazırlıq kursları təşkil olunacaqdır. Kursda
həmçinin diaqnostik qiymətləndirmənin aparılması zamanı aşağı nəticə toplamış
müəllimlər də iştirak edə bilər. Hazırlıq kursu metodika və təlim strategiyaları və
informatika istiqamətləri üzrə aparılacaqdır. Hazırlıq kursu 2 ay davam edəcək və hər bir
sahə üzrə dərslər həftədə 2 dəfə olacaqdır. Kurslar test imtahanı proqramına uyğun
olaraq təşkil ediləcəkdir. Namizədlərin hazırlıq səviyyəsini müəyyən etmək üçün hər ay
Komissiyanın Test mərkəzində sınaq imtahanları keçiriləcəkdir. Hazırlıq kursuna qəbul
üçün qeydiyyat Komissiyanın inzibati binasında (Naxçıvan şəhəri, C.Məmmədquluzadə
küçəsi, 23) aparılır.

