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ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏR 

A. Beynəlxalq elmi konfranslarda təqdim olunmuş və elmi məqalələr kitabında 

çap olunmuş məruzələr (tezislər) : 

             A1. Mingəçevir Dövlət Universitetində keçirilən “Davamlı inkişaf strategiyası, 

qlobal trendlər, milli təcrübələr və yeni hədəflər” mövzusunda Beynəlxalq Elmi 

Xülasə 

Ad, soyad, ata adı: Fəxriyyə Məbudova Elçin 

Xarici dil: ingilis, rus 

 

 



Konfransına “Xarici dillərin tədrisində informasiya kommunikasiya texnologiyalarının 

əhəmiyyəti” , Mingəçevir, 10-11 dekabr 2021, 

      B. Respublika daxili elmi konfranslarında təqdim olunmuş və elmi kitablarda 

çap olunmuş məruzələr (tezislər): 

              B1. “Xarici dillərin tədrisi prosesində kommunikativ metoddan istifadə yolları” 

adlı tezis, Mingəçevir Dövlət Universiteti, “Tələbə və magistrantların Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş I elmi-nəzəri konfransı” 

Mingəçevir-2018, səh.41-42 

              B2.“Kommunikativ metod motivasiya vasitəsi kimi” adlı məqalə,

 Mingəçevir Dövlət Universiteti, Magistrantların “Elm günü”nə həsr olunmuş II 

Elmi-nəzəri konfransı, Mingəçevir-2020 

              B3. “Kommunikativ təlim metoduna tarixi baxış” adlı məqalə, Sumqayıt 

Dövlət Universiteti, Magistrantların XX Respublika elmi konfransı, Bakı-2020 

              B4.  "Kommunikativ metod dil təlimində müasir və innovativ trend kimi" adlı 

tezis, Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və 

müasir çağırışlar Respublika Elmi Konfransının materialları,  Mingəçevir, 11-12 dekabr 

2020 

 

       C. İştirak edərək sertifikat aldığı təlimlər: 

C1. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi tərəfindən təşkil edilmiş 2021-ci ildə 

“Academic Writing: Professional Development Course Series” adlı 15 həftəlik peşəkar 

inkişaf təlimi 

C2.  2021-ci il aprel-iyun aylarında ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin ADA ilə 

birgə təşkil etdiyi “Azərbaycanda Tədqiqat Potensialının Gücləndirilməsi” layihəsi 

C3. 2021-ci il avqust-dekabr aylarında ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin 

Resource Hub ilə birgə təşkil etdiyi “Act today! Change tomorrow” təlimi 

          C4.  2021-ci il oktyabr- noyabr aylarında Mingəçevir Dövlət Universiteti ilə "T-

Network -  təhsildə təcrübə və kommunikasiya platforması"nın birgə layihəsi olan 

"Pedaqoji kadrların peşəkar inkişafı"  təlimi 

 


