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ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏR 

A. Beynəlxalq indeksli jurnallarda dərc olunmuş məqalələr: 

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

1.Mədəni əlaqələrin inkişafında ədəbiyyatın rolu.  
   Mədəniyyətlərarası dialoqda bədii ədəbiyyatın rolu mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın 
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2. Çağdaş ədəbiyyatımızda “Zəfər” nəğməsi. Davamlı inkişaf strategiyası; qlobal trendlər, 
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C. Milli/beynəlxalq kitablar/Monoqrafiya və ya kitablardakı fəsillər: 
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olunmuş məruzələr (tezislər): 

1. İnklüziv təhsildə olan problemlər. “Azərbaycanda inklüziv təhsilin tətbiqi problemləri və         

onların aradan qaldırılması yolları”mövzusunda elmi-praktiki konfransının materialları (2may 

2014-cü il Bakı). 
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     4. Qloballaşan cəmiyyətin inkişafında ədəbiyyatın rolu. Qloballaşma və regional inteqrasiya 

Respublika elmi konfransının materialları, 23-24dekabr 2016-cı il, Mingəçevir. 

     5. Bir daha nitqimizdəki qüsurlar haqqında. Azərbaycanda təhsil siyasətinin prioritetləri: 

müasir yanaşmalar mövzusunda elmi konfransın materialları, Mingəçevir-15-16 dekabr 2017 



     6. Cümhuriyyət dövrü ədəbiyyatı. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti təşəkkülü, fəaliyyəti, tarixi 

əhəmiyyəti mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları, Sumqayıt 26-27 aprel 

2018. 

   7. XX əsr ədəbiyyatımızda tarixilik. Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan mövzusunda 

Respublika elmi konfransının materialları,Mingəçevir 7-8may 2018. 

   8. Hüseyn Cavid dramaturgiyasında bəşəri idealar. Hüseyn Cavid və Dünya ədəbiyyatı 

mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 12 aprel 2019 

    9. Təhsildə müasir yanaşmalar. Şəxsiyyət, cəmiyyət, dövlət: qarşılıqlı münasibətlərə müasir 

yanaşmalar Respublika  elmi konfransının materialları, Mingəçevir 6-7 dekabr 2019 

   10. İbtidai siniflərdə təlim texnologiyalarından istifadənin  səmərəliliyi. REGİONAl 

İNKİŞAFIN TƏMİN OLUNMASINDA  İNNOVATİV TENDENSİYALAR:REALLIQLAR 

VƏ MÜASİR ÇAĞIRIŞLAR  Respublika elmi konfransının materialları, Mingəçevir 11-12 

dekabr 2020 

    11. Heydər Əliyev irsində vətənpərvərlik və dil. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan 

olmasının 98-ci ildönümünə həsr  olunmuş “ Vətən müharibəsində qazandığımız tarixi zəfər 

Heydər Əliyev siyasətinin təntənəsidir”  Respublika elmi konfransının materialları, 

Mingəçevir, 4  may 2021 

    

F. Digər nəşrlər: 

1. Folklorun ibtidai təhsildəki önəmi. Azərbaycan müəllimi qəzeti. 6 mart 2020-ci il №09, s12 

2. Şifahi xalq ədəbiyyatının  ibtidai tədrisdə əhəmiyyəti.  Türkay dərgisi, Türkiyə, 2mayıs   

    2021, №45, s 52-56  

3. Orfoqrafiya və orfoepiya təliminin metodik əsasları ( tədris proqramı). 

4. Ana dilinin tədrisi metodikası( tədris proqramı). 

5.İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası. (tədris proqramı) 

 

Sertifikatlar: 

1. 2009-2010-cu tədris ilində “ öyrədənlərin öyrədilməsi” proqramı üzrə 

təlim kursu. 

2. 16.04.2010 ( Fəxri Fərman) Professor, müəllim və gənc tədqiqatçıların 

2009-cu ildə yerinə yetirdikləri elmi-tədqiqat  və elmi metodik işlərin 

yekunlarına həsr edilmiş elmi-praktik konfrans. 



3. 24 .09.2019. “ Gənc tədqiqatçılar üçün OPEN Academy” adlı layihə 

çərçivəsində təşkil olunan seminar. 

4. 14-29 iyul 2020-ci il tarixlərində Clarivate Web of Science-nin təşkil 

etdiyi “ Web of Science: система поиска научной информации” adlı 

online-seminar. 

5. 31.08.2020- 04.09.2020-ci il tarixlərində Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universitetinin (UNEC)  təşkil etdiyi “ Distant təhsildə tədrisin təşkili 

və metodiki təminatı” təlimi. 

6. 27.12.2020- ci il tarixində British Councıl təşkilatçılığı ilə keçirilən “ 

The Digital Communication Course”. 

7. 06.12.2020-ci il tarixində keçirilən “ Zəfər yürüşü” adlı seminar. 

8. 22-25.04.2021-ci il tarixlərində Təhsil İdarəçiliyi Beynəlxalq 

konfransında, (Milli proritetlər/ Qlobal çağırışlar) . 

9. 28.05.2021-ci il tarixində “ 5dil 5insan” adlı təlim. 

10. 01.06.2021-ci il tarixində “ Zamanın idarə olunmasında doğru və 

yanlışlar” təlim. 

11. 30.05.2021-ci il tarixində “Develop with aiesec” təlim. 

12. 01.07.2021-ci il tarixində “ IELTS ESSENTIALS” adlı təlim. 

13. 29.10.2021 Türkay dərgisindən “ Teşekkür belgesi” 

14. 07.11. 2021-ci il tarixində “ Özünə güvən hissini necə artırmaq olar?” 

adlı təlim. 

15. 10-11 dekabr 2021ci il tarixində “ SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

STRATEGY: GLOBAL TREDS, NATİONAL EXPERİENCES AND 

NEW GOALS” Beynəlxalq Elmi Konfrans. 

 


