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1. Müəllim haqqında məlumat 
Soyadı: Əliyeva  
Adı:Fəxriyyə 
Təhsili: ali təhsil 
Elmi dərəcəsi:yox 
Elmi adı:yox 
Vəzifəsi:kafedra müdiri 
Əlaqə rekvizitləri: e-mail  faxriyyaa@inbox.ru 
Gün ərzində kollecdə olduğu  vaxt: 08:30-18:00 
İştirak etdiyi müsabiqə , kurs  və təlimlər: 
Xarici dil:  rus dili, ingilis dili 
 

  
 
 
 
 
 
 

2. Fənn barədə məlumat 
 
 
Fənnin adı: Ingilis dili 
Fənnin kodu: HFB -02 
Kreditlərin sayı:8 
Fənn öyrənilən vaxt:2020/2021-ci tədris ili, payız /yaz 
Prerekvizit fənlər: Ingilis dili 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 3. Fənnin xarakteristikası 
 

 

                                                              Xarici dillər 

     İxtisas üzrə işgüzar dilin əsasları: dilin peşəyə uyğun lüğət tərkibi (leksika), 
frazeologiya lüğəti və terminlər peşəyönümü (istiqamət verilmiş) tərcümə (lüğətlə) 
texnikası, peşə ünsiyyəti və qarşılıqlı münasibət. 

      Səslərin artikulyasiyasi , intonasiyasi,  öyrənilən dilin neytral nitq forması, dili 
öyrənilən ölkənin adət-ənənələri, nitq mədəniyyəti  haqqinda  anlayış, məişət və ədəbi 
dil ,  rəsmi işgüzar dil , ifadə qaydalarının növlərini, leksikadan müxtəlif sahələrdə 
istifadə etmə anlayışı. 

      Gündəlik ünsiyyət üçün lazım olan leksik-qrammatik materialların öyrənilməsi , nitq  
fəaliyyətinin müxtəlif formalarının (şifahi, yazılı, molonoq,dialoq) öyrənilməsi. 

      Leksik-qrammatik minimuma yiyələnmək , ixtisasa uyğun terminlərin və adların 
düzgün mənimlənməsi,  elmi-texniki ədəbiyyatlardan tərcümənin edilməsi. 

      Tədbiq sahəsindən asılı olaraq leksikanın  müxtəliflik anlayışı  (məişətə, ixtisasa, 
ümumi,rəsmi, elmi və s... sahələrə aid sözlər), sərbəst və sabit  birləşmələrinə və 
frazeolojı vahidlərə sair anlayiş , sözdüzəltmənin əsas xüsusiyyətlərinə dair anlayiş , 
ümumi xarakterli yazılı və şifahi  ünsiyyət prosesində  mənanı təhrif etmədən ünsiyyət 
yaratmağa kömək edən qrammatik vərdişlər, professional nitq üçün səciyyəvi olan 
qrammatik halları, gündəlik həyatda , ədəbiyyatda rəsmi dildə , iş və elm sahəsində , 
eləcədə  bədii ədəbiyyatda  sözlərin işlənmə üslubuna dair anlayiş. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                    4. Fənnin tədrisi nəticəsində əldə olunan kompetensiyalar   

 

 Fənni mənimsəyən hər tələbə: 

1.İxtisas üzrə işgüzar  dilin əsaslarına yiyələnir. 

2. Səslərin artikulyasiyasını ,intonasiyasını ,dili öyrənilən ölkənin adət-ənənlərini 
mənimsəyir. 

3. Gündəlik ünsiyyət üçün lazım olan leksik-qrammatik materiallari öyrənir. 

4.İxtisasa uyğun terminləri və adlari düzgün mənimsəyir. 

5.Elmi-texniki ədəbiyyatlardan tərcümə edir. 

6.Ümumi xarakterli yazılı və şifahi ünsiyyət prosesində mənanı təhrif etmədən ünsiyyət 
yaratmağa kömək edən qrammatik vərdişlərə yiyələnir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          5. Fənnin proqramı  (payız) 

№ Mövzuların adları Seminar 

  1. 
My name is Hanna not Anna. Verb be+: Subject pronouns. Vocabulary: Days of the 
week. English vocabulary in use: unit 8-Greeting and wishes.  2 

2. All over the World. Verb be “?” and “- “.  Vocabulary: The world, numbers 21-100. 
English vocabulary in use: unit 25-countries and nationalities. 2 

3. 
Open your books, please. Possessive adjectives. Vocabulary: Classroom 
language. Practical English. English vocabulary in use: unit 15- At school and 
university. 

2 

4. A writer`s room. a/an, plurals. This, That/These, Those. Vocabulary: Things. 
English vocabulary in use: unit 13-İn the living room.  2 

5. Stars and stripes. Adjectives. Vocabulary: Colours. English vocabulary in use: unit 
22- Cinema. 2 

6. After 300 meters, turn right. Imperatives, Let`s. Vocabulary: Feelings.English 
vocabulary in use: unit 7-Feelings. 2 

7. Things I love about Britain. Present Simple + and -. Vocabulary:Verb phrases. 
English Vocabulary in use: unit 31-UK culture. 2 

8. Work and play. Present Simple. Vocabulary: Jobs. English vocabulary in use: unit 
14-Jobs  2 

9. Love online. Word order in questions. Vocabulary: Questions words. Practical 
English.  English vocabulary in use: unite 16-Communications. 2 

10. Is she his wife or his sister? Whose….? Possessive`s. Vocabulary: Family. 
English vocabulary in use: unit1-the family 2 

11. What a life! Prepositions of time. (at, in, on) and place (at, in, on). Vocabulary: 
Everyday adjectives. English vocabulary in use: unit 23-Free time at home. 2 

12. Short life, long life. Position of adverbs and expressions of frequency. English 
vocabulary in use: unite 2-Birth,marriage and death. 2 

13. Do you have the X factor? Can/Can`t. Vocabulary: Verb phrases. English 
vocabulary in use: unite 33-The media. 2 

14. 

Love your neighbours. Present continuous. Vocabulary: Verb phrases. English 
vocabulary in use: unit 5-Describing people. 

 

2 

15. 
Sun and the City. Present simple or Present continuous? Vocabulary: The 
weather and the seasons. Practical English. English vocabulary in use: unit 26-
Weather.   

2 

 



                      6.Fənn üzrə sərbəst işlərin mövzuları 
Fənn üzrə payiz semestri ərzində 1 sərbəst iş tapşırığı verilir. Hər tapşırığın yerinə 
yetirilməsi 10 balla qiymətləndirilir . 

 
 

                      Mövzular 

1 Kharabag problems 

2 Holidays 

3 Multiculturalism in Azerbaijan 

4 Nacimi  is a great poet of Azerbaijan 

5 Musical culture of Azerbaijan 

6 Flowers is a good smell of our life 

7 Natural resources  

8 Trees is a useful  for our life 

9 Planets 

10 English Royal family 

 

 

 

Sərbəst iş yazılı formada word faylı formasında , həcmi 4-10 səhifə (şrift 12) 
olmalıdır.  

 

  



   7. Tələbənin nailiyyətlərinin cari və aralıq qiymətləndirilməsi. 

- Fənn üzrə krediti toplamaq üçün lazimi balın toplanması aşağıdaki kimidir . 

- 50 bal imtahana gədərki bal: 

- 10 bal dərslərə davamiyyətinə görə , (fənn üzrə ayrılmış auditoriya saatlarının 25%-
dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fənndən imtahana buraxılmır ) 

- 10 bal  tələbənin sərbəst işinə görə , 

- 30 bal laboratoriya dərslərinin nəticələrinə görə (fənn üzrə kurs işi və məşğələ nəzərdə 
tutulmadığı halda) 

 

 

8. Təhsilalma prosesinə nəzarət  və tələbələrin biliyinin yekun                     
qiymətləndirilməsi. 

-Tələbənin biliyinin yekun qiymətləndirilməsi imtahan zamani 50 bal . Toplanan ballarin 
cəmi 100-ə bərabərdir . Yekun bal aşağıdakı kimi qiymətləndirilir. 

             A “əla”                                    -91-100 

             B “ç\yaxçı”                              -81-90 

             C “yaxşı”                                  -71-80 

             D  “kafi”                                   -61-70 

             E  “ qənaətbəxş”                     -51-60 

             F “ qeyri kafi “                          -51 baldan aşağı 

-Yekun qiymətləndirmədə 51 bal və ondan yuxarı bal toplayan tələbə fənn üzrə 
müəyyən olunmuş krediti qazanır və müvəffəqiyət qazanan tələbə , 51 baldan aşağı bal 
toplayan tələbə isə həmin fənndən krediti qazanmır və akademik borcu olan tələbə 
adlanır. 

                            9. İstifadə olunan ədəbiyyat . 
1.”English File” Christina Latham-Koening,Clive Oxenden 

2.”English vocabulary in Use” Stuart Redman 

 

 

 



10.Tələbənin nizam-intizamına qoyulan tələblər. 

1. Pedaqojı işçilərin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq. 

2. Təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinə uyğun olaraq , ictimai əsayiş,  
daxili intizam , davranış qaydalarının tələblərinə riayət etmək . 

3. Auditoriyadaxili  təlim məşğələlərində iştirak etmək , müvafiq tədris 
planlarında və kurslarında və kursların işçi  proqramlarında nəzərdə 
tutulmuş bütün növ tapşırıqları müəyyən edilmiş dövrlərdə yerinə 
yetirmək . 

4. Kollecin otaqlarına , tədris-laboratoriya avadanlıqlarına və digər 
əmlakına qayğı və səliqə ilə yanaşmaq , onların körlanmasına, 
zədələnməsinə, itməsinə yol verməmək , otaqlarda təmizliyə və 
səliqəyə riayət etmək. 

                                          

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


