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Mükafatlar:  

      Mingəçevir Dövlət Universitetinin növbəti   5 illik fəaliyyətinin nəticəsi ilə bağlı təhsil 

müəssəsinin akkreditasiyada  fəal iştirakıma  görə şəxsi qovluğa tikilməklə Azərbaycan 

Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən təşəkkürnamə verilmişdir.Mingəçevir may 2019 

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏR 

B. Beynəlxalq elmi konfranslarda təqdim olunmuş və elmi məqalələr kitabında çap olunmuş 
məruzələr (tezislər) 

1.Multikulturalizim dəyərlərin formalaşdırılmasında  Heydər Əliyev irsi Azərbaycan 
gəncliyinin rolu  tezis Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr 
olunmuş  Heydər Əliyev multikulturalizm və tolerantlıq ideologiyası adlı  IV Beynəlxalq elmi 
konfrans Azərbaycan Dillər Universiteti  7-8 may 2021 

2. Şagirdin şəxsiyyət kimi formalaşmasının əsas istiqamətləri  məqalə Psixologiyanın aktual 
problemləri: yeni perspektivlər, yeni mülahizələr və yeni düşüncələr” adlı Beynəlxalq konfrans 
Qərbi Kaspi Universitetində 19-20 iyun 2021 

3. Şagird şəxsiyyətinin inkişafında və formalaşmasında təlim tərbiyənin rolu 
Davamlı inkişaf strategiyası: qlobal trendlər, milli təcrübələr və yeni hədəflər” adlı Beynəlxalq Elmi 
Konfrans Mingəçevir Dövlət Universiteti  10-11 dekabr 2021-ci il 

E. Respublika daxili elmi konfranslarında təqdim olunmuş və elmi kitablarda çap olunmuş 
məruzələr (tezislər və məqalələr): 

1.Fənn proqramlarının xüsusiyyətləri 

Məşəl jurnalı əbədi-bədii , elmi publisistik .Lənkəran 2006 

2.Ümumtəhsil məktəblərində təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində  müəllimin rolu 

APU “Müasir şəraitdə ümumtəhsil məktəblərində tədrisin keyfiyyətinin yüksəlmək yolları” II 

Respublika elmi –pedaqoji konfrans  Bakı 2011 

3.Şagirdlərin idrak fəallığının inkişaf etdirilməsi 

A.R.Təhsil Problemlər İnstitutu  “Təhsil sistemində gənc nəslin təlim-tərbiyəsi üzrə işin təşkili və 

onun yaxşılaşdırılması istiqamətləri” Bakı 2012  28 iyun 

4. Cəmiyyətdə ictimai təfəkkürün formalaşmasında H.Əliyevin rolu 

SDU  və  APU  Azərbaycan dövlətçilik tarixi  Sumqayıt  2012 

5. Təhsilin keyfiyyəti meyarları və ona təsir edən amillər 

AMİ “Müəllim hazırlığının müasir problemləri texnologiya , təhsil və inkişaf “Bakı 2014 

6.Cəmiyyətin davaml ı inkişafı naminə təhsil və bu sahədə aparılan islahatlar 

AR TN. MDU “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası” mövzusuna həsr edilmiş respublika 

elmi konfransın materialları. 27-28 noyabr 2015-ci il,  səh. 298-300 

7.Qlobalaşma şəraitində şəxsiyyətin inkişafında və formalaşmasında təlim və tərbiyənin 

rolu 

AR TN. MDU “Qloballaşma və regional inteqrasiya” mövzusuna həsr edilmiş respublika elmi 

konfransın materialları. 23-24 dekabr 2016-cı il,  səh. 95-397 

8. Multikulturaliz dəyərlərinin milli-mədəni irsimizdə yeri və rolu 

AR TN. MDU “Milli-mədəni irs və onun qloballaşma şəraitində təbliği məsələləri” mövzusuna həsr 

edilmiş respublika elmi konfransın materialları. 22-23 aprel 2016-cı il,  səh. 50-53 

9 Azərbaycan təhsilin inkişaf istiqamətləri 



Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan. Respublika elmi konfransının materialları. 7-8 may, 

Mingəçevir 2018-ci il səh 395-397 

10.Tələbələrin özünütəhsilinin inkişafinda ikt və kitabin rolunun müqayisəli təhlili 

Regional inkişafın təmin olunmasında innovativtendensiyalar:  reallıqlar və müasir çağırışlar” adlı 

Mingəçevir Dövlət Universiteti Respublika  elmi konfransı,11-12 dekabr 2020  səh 560-563 

11 .”Heydər Əliyev irsi Azərbaycan gəncliyi üçün daimi örnəkdir”  

”Heydər Əliyev irsi Azərbaycan gəncliyi üçün daimi örnəkdir” Vətən Müharibəsində qazandığımız 

tarixi zəfər  Heydər Əliyev siyasətinin təntənəsidir. Mingəçevir Dövlət Universiteti  7-8 may 2021 

Tə12.Tədris materialının İKT vasitəsilə öyrədilməsinin müasir problemləri. 
 M məqalə “Təhsildə rəqəmsallaşdırma:elektron təhsil və informasiya cəmiyyəti” mövzusunda 

respublika elmi konfrans.Naxçıvan Dövlət Universiteti 21 iyun 2021 
 

 


