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Bakı şəhəri          16 iyul 2020-ci il 
 

 AMEA-nın müxbir üzvü Oruc Həsənlinin  

 70 illik yubileyi haqqında  
 

2020-ci il avqustun 15-də görkəmli psixoloq alim, psixologiya elmləri doktoru, professor, 

AMEA-nın müxbir üzvü Oruc Qafar oğlu Həsənlinin anadan olmasının 70 ili tamam olur.   

 AMEA-nın müxbir üzvü Oruc Həsənli 1972-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti) bitirmişdir. O, 1992-ci ildə 

“Diyarşünaslıq materiallarından istifadə şagirdlərin mənəvi tərbiyə vasitəsi kimi” mövzusunda 

namizədlik, 2005-ci ildə isə “Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında diyarşünaslıq 

materiallarından istifadənin imkanları” mövzusunda doktorluq dissertasiyalarını müdafiə 

etmiş, 2008-ci ildə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda professor olmuş, 2017-ci ildə 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir.  

Oruc Həsənli 1972-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının  Şərur rayon Xanlıqlar kənd 

orta məktəbində əmək fəaliyyətinə başlamış, 1975-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetində 

assistent, sonralar isə müəllim, baş müəllim, dosent və professor vəzifələrində, 1993-2008-ci 

illərdə Naxçıvan Universitetində tədris işləri üzrə prorektor, 2010-cu ildən Naxçıvan 

Müəllimlər İnstitutunun rektoru vəzifələrində çalışmışdır. 

Onun elmi-pedaqoji fəaliyyətinin əsasını psixologiya, ümumi psixologiya, yaş 

psixologiyası, pedaqoji psixologiya, sosial psixologiya, ailə psixologiyası istiqamətində 

apardığı elmi tədqiqatlar təşkil edir. O.Həsənli bu istiqamətdə 26 kitab və monoqrafiyanın, 

220-dən artıq elmi məqalənin müəllifi olmuşdur. Onlardan “Şagird şəxsiyyətinin 

formalaşdırılmasında diyarşünaslıq materiallarından istifadənin sistemi (2002), 

“Dərsdənkənar məşğələlər zamanı diyarşünaslıq materiallarından istifadə etməklə tələbələrin 

şəxsiyyətinin formalaşdırılması” (türk dilində, 2003), “Sosial psixopedaqogikada istedadlı 

uşaqlar problemi” (2011), “Məktəb psixoloqunun stolüstü lüğəti” (2013) “Didaktika” (dərslik, 

2015), “Təhsilə müasir psixoloji yanaşmalar” (2017) geniş elmi ictimaiyyətin dərin rəğbətini 

qazanmışdır. 
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Psixologiya  elmi üzrə yüksəkixtisaslı kadrların yetişdirilməsi sahəsində də Oruc 

Həsənlinin xidmətləri vardır. Onun rəhbərliyi ilə 1 nəfər elmlər doktoru, 15 nəfər fəlsəfə 

doktoru dissertasiyası müdafiə etmişdir.  

O.Həsənli Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin III, IV və V çağırış deputatı, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri yanında Bilik Fondunun Himayəçilik 

Şurasının üzvü olmuşdur. 

AMEA-nın müxbir üzvü Oruc Həsənli 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti tərəfindən “Tərəqqi”, 2013-cü ildə Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi 

ilə əlaqədar xatirə medalı ilə təltif olunmuşdur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 aprel 

2014-cü il tarixli Sərəncamı ilə O.Həsənli “Əməkdar elm xadimi” fəxri adına layiq             

görülmüşdür. 

AMEA-nın müxbir üzvü Oruc Həsənlinin psixologiya elminin inkişafındakı xidmətlərini və  

70 illik yubileyini nəzərə alaraq, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti  

QƏRARA ALIR: 

1. AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinə (akademik İsmayıl Hacıyev) tapşırılsın ki,       

AMEA-nın müxbir üzvü Oruc Həsənlinin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi 

sessiya keçirilsin. 

2. AMEA Rəyasət Heyəti aparatının İctimaiyyətlə əlaqələr, mətbuat və informasiya 

şöbəsinə  (Ağahüseyn Şükürov) tapşırılsın ki, kütləvi informasiya vasitələrində alimin  

həyat və yaradıcılığına həsr edilmiş məqalələr dərc edilsin. 

3. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın birinci vitse-prezidenti akademik İsa 

Həbibbəyliyə həvalə edilsin. 
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