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İZAHAT VƏRƏQƏSİ
Proqramın tərtib edilməsinin məqsədi fasiləsiz təhsil
tələblərinə uyğun olaraq təhsilin doktorantura mərhələsində qəbul
imtahanının aparılması və yüksək ixtisaslı kadr hazırlıgının həyata
keçirilməsinin təmin edilməsindən ibarətdir.
Müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərməyə hazırlaşan yüksək
ixtisaslı mütəxəssislər öz ixtisaslarını dərindən bilməklə yanaşı,
müxtəlif dillərdə olan materialları mənimsəmək üçün xarici dillərə
dərindən yiyələnməlidirlər. Bu yolla onlar bir mütəxəssis kimi
problemlərin həllinə elmi yanaşmaq imkanına malik ola bilərlər.
Eyni zamanda da xarici dillərin öyrənilməsi sahəsində əldə
etdikləri biliklərdən istifadə edərək beynəlxalq elmi konfranslarda
çıxış edərək müəyyən elmi-praktiki əhəmiyyətli məsəslələr barədə
öz fikirlərini söyləməyi bacarmalıdırlar. Bütün bunlar xarici
dillərin yüksək ixtisaslı kadr hazırlığında mənimsənilməsinin
böyük əhəhmiyyət kəsb etdiyinə dəlalət edən məqamlardır.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 01 iyul
2010-cu il tarixli 129 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Doktoranturanın yaradılması və doktoranturaya qəbul
qaydaları”na əsaslanaraq Bakı Avrasiya Universitetində
doktoranturaya qəbul olmaq istəyənlər xarici dillərin birindən ali
təhsil pilləsinin magistratura pilləsi üçün qüvvədə olan tədris
proqramları həcmində qəbul imtahanı verirlər.
Ümumiyyətlə, xarici dillər qəbul imtahanları proqramı
təhsilin bakalavr və magistr təhsil pillələrində tədris edilən xarici
dillərin tədris proqramları əsasında qazanılmış bilik və bacarıqlar
nəzərə alınaraq hazırlanmış və nitqin bütün növləri üzrə biliklərin
yoxlanılmasında istifadə oluna bilər.
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2. QİYMƏTLƏNDİRMƏ QAYDALARI
2.1. Biliyin qiymətləndirilməsi çoxballı sistem əsasında
aparılır.
2.2. İddiaçının fənn üzrə toplaya biləcəyi balın maksimum
miqdarı 100-ə bərabərdir. Bu balların yarısı imtahanaqədərki
fəaliyyətə, digər yarısı isə imtahanın nəticələrinə görə
müəyyənləşdirilir.
2.2.1. Balların maksimum miqdarı aşağıdakı kimi
hesablanır:
- 50 bal imtahanaqədərki fəaliyyətə görə;
- 50 bal imtahanın nəticəsinə görə.
2.2.2. İmtahanaqədərki fəaliyyətin nəticəsi aşağıdakı
qaydada qiymətləndirilir:
a) nəzərdə tutulan elmi rəhbərin apardığı müsahibənin nəticəsi – 40 bal
O cümlədən,
- ixtisası üzrə bilik səviyyəsi-10 bal;
- elmi yaradıcılıq qabiliyyəti (dərc olunmuş elmi işlər,
yaxud referat üzrə) - 10 bal;
- dünyagörüşü səviyyəsi - 10 bal;
- məntiqi düşüncə qabiliyyəti - 10 bal
b) diplom üzrə orta qiymət balı - 10 bal
2.3. İmtahan biletinə bir qayda olaraq fənni əhatə edən 5
sual daxil edilir. İmtahan biletinə daxil olan suallara verilən
cavabların hər biri 10 bal şkalası ilə (0-10) qiymətləndirilir.
2.3.1. İmtahanın qiymət meyarları aşağıdakılardır:
10 bal - keçilmiş materialı dərindən başa düşür, cavabı
dəqiq və hərtərəflidir;
9 bal - keçilmiş materialı tam başa düşür, cavabı dəqiqdir
və mövzunun məzmununu aça bilir;
5

8 bal - cavabında ümumi xarakterli bəzi qüsurlara yol
verir;
7 bal - materialı yaxşı başa düşür, lakin nəzəri cəhətdən
bəzi məsələləri əsaslandıra bilmir;
6 bal - cavabı əsasən düzgündür;
5 bal - cavabında çatışmazlıqlar var, mövzunu tam əhatə
edə bilmir;
4 bal - cavab qismən doğrudur, lakin mövzunu izah
edərkən bəzi səhvlərə yol verir;
3 bal -mövzudan xəbəri var, lakin fikrini əsaslandırmağı
bacarmır;
1-2 bal - mövzudan qismən xəbəri var;
0 bal - suala cavab yoxdur.
2.4. Fənni üzrə imtahandan minimum keçid balı 17-dir.
2.5. Fənn üzrə yekun qiymət imtahanaqədərki fəaliyyətə və
imtahan nəticəsinə görə toplanmış balların cəminə uyğun olaraq
aşağıdakı qaydada müəyyənləşdirilir:
91-100 bal
81-90 bal
71-80 bal
61-70 bal
51-60 bal
0-50 bal

"əla"
"çox yaxşı"
"yaxşı"
"kafi"
"qənaətbəxş"
"qeyri-kafi"

"A"
"B"
"C"
"D"
"E"
"F"

2.6. Doktoranturaya qəbul haqqında yekun qərar
iddiaçıların topladığı müsabiqə balı əsasında verilir. Müsabiqə
balının maksimum həddi 100 bal olmaqla imtahan keçirilən
fənlər üzrə toplanmış balların yekun cəminə görə 2.5-ci bənddə
göstərilmiş cədvələ uyğun olaraq hesablanır.
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Bu zaman ixtisas fənni üzrə toplanılan bal yekun müsabiqə
balının 50%-i, digər fənlər üzrə toplanılan balların hər biri isə
25%-i həcmində götürülür.
Doktoranturaya qəbul tələbləri:
Doktoranturaya qəbul olmaq istəyən şəxs idiomatik
məhdud nitqə malik olmalı, neytral elmi şərh üslubunu bilməlidir.
Imtahanın əsas məqsədi – bakalavr və magistratura səviyyələrində
formalaşmış və xarici dilə praktik yiyələnməyi təmin edən vərdiş
və bacarıqların yoxlanılmasıdır. Onlara aiddir:

Informativ oxu

Xarici dilin qrammatikasının bilikləri

Xarici mətnin adekvat dərk etməsi üçün leksik
minimuma yiyələnmə.
Doktoranturaya qəbul olmaq istəyən şəxs aşağıdakıları
bacarmalıdır:

Gündəlik danışıq dili bacarıqlarına malik olmalı;
(Məişət və ixtisas üönümlü şifahi nitqi başa düşmək və
verilən suallara cavab vermək bacarığı)

Şifahi nitqi başa düşməli (monoloq, dialoq);

Peşəkar nitqə xas olan əsas baza qramatikadan
istifadə etməli;

Ümumi dilin leksikasını, neytral –elmi üslubu
təmsil edən leksikanı, həmçinin öz ixtisasınaaid olan
terminologiyanı bilməli;

Geniş və dar ixtisas üzrə xüsusi ədəbiyyatı oxuyub
başa düşməli (lüğət vasitəsilə)

Ixtisasla bağlı müzakirələrdə iştirak etməli (sualcavab);

Yazılı nitqin düzgün başa düşülməsi: ixitisasa dair
ədəbiyyatı və dövrü mətbuatı nəzərdən keçirərkən lazımı
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məlumat toplamağı və müəyyən mövzu əsasında yeni mətn
tərtib etməyi bacarığı

Yazı: ixtisasa dair mövzuların əsasında yazı
praktikası üzrə magistratura pilləsində əldə edilən
təcrübəni təkminləşdirmək

Leksika: seçilən mətnlərin əsasında hər bir ixtisasa
dair söz və ifadələri mənimsəmək. Həmin ixitisas
sahələrində rast gəlinən polisemiya, omonimiya,
sinonimiya hadisələrini açıqlamaq

Annotasiyanın, şərh etmənin və ixtisas üzrə
ədəbiyyatın tərcüməsindən məlumatı olmalı.
İmtahanlara buraxılmaq üçün doktorant aşağıda
göstərilən şərtlərə əməl etməlidir:
İxtisas üzrə orijinal ədəbiyyat əldə etmək;
Oxumağı, tərcümə etməyi və həmin materialı təhlil etməyi,
verilmiş ədəbiyyat üzrə xülasə etməyi bacarmalı
Müvafiq xarici dilin qrammatika və leksikologiyasının əsas
qaydalarını bilməli
Müvafiq xarici dildə iidiaçının özü, elmi işi və gələcək
planları barədə mətn hazırlamağı bacarmalı
Biletdə göstərilən sərbəst mövzu əsasında mətn tərtib
etmək, həmin mətnin ümümi məzmununu danışmağı bacarmalıdır.
3. Məzmun
Qrammatika. İngilis dili üzrə
İsimlərin cins və kəmiyyət anlayışı. İsmin halları. Artikl.
Əvəzlik (şəxs, yiyəlik, işarə, some, any). Say (miqdar, sıra, kəsr).
Sifət və zarflərin dərəcə formaları. There is, there are ifadəsi. Felin
zaman formaları (Qeyri-müəyyən, davamedici, bitmiş, bitmiş 8

davamedici). Qaydasız fellər. Zamanların uzlaşması.. Felin məchul
növü. Modal fellər: can, may, must, have to, should.
Sözdüzəltmə. Affiksasiya. Sifət, fel və zərflərin söz əmələ
gətirən suffiksləri. Məsdər. Sadə cümlə. Şəxssiz cümlələr. İnkar.
Sual cümlələri. Vasitəli və vasitəsiz nitq. Zaman və şərt budaq
cümlələri.
Alman dili üzrə
Artikl. İsmin halları. İsmin cəm şəkli. Ölkə adları. Xüsusi,
coğrafi adların və beynəlminəl sözlərin hallanması. İnkar. Əvəzlik
(şəxs, yiyəlik, işarə). Zaman, yer sözönləri. Sifətin dərəcə
formaları. Prezens. Modal fellər. Perfekt. Haben və sein fellərinin
imperfekti. Qramatik struktur. Alman cümləsində xəbərin yeri.
Sual və əmr cümlələri. Konyuktiv. Fellərin idarə olunması. əvəzlik
zərfləri. Budaq cümlələrində söz sırası. Man və es əvəzlikləri və
onların funksiyaları.
Sözdüzəltmə. İsim və sifətlərin geniş istifadə olunan suffiks
və prefiksləri. Substansivasiya.
Qüvvətli və zəif fellərin imperfekti. Danışıq üslubundan
asılı olan zamanların istifadəsi. (ismarıc, müzakirə, dialoq). Şifahi
və yazılı nitq. Imperativ. Passiv. Fellərin idarəolunması. Şifahı
nitqdə geniş istfadə olaunan budaq cümlələri. Lesen feli. Qayıdış
felləri. Haben..+zu...infsein...zu+inf, um...zu +inf, ohne...zu+in£.
Dialoqda söz sırası.
Konyuktiv və onun funksiyaları. Modal fellərin elmi yazılı
ədəbiyyatda istifadəsi. Budaq cümlələri.
Fransız dili üzrə
Qrammatika. Fransız dili qrammatikasının ümumi
xarakteristikası. Söz sırası. İsim. Artikl (müəyyən, qeyri-müəyyən,
частичный). Sifət.
Əvəzlik. Nisbi əvəzliklər. İşarə,qeyrimüəyyən əvəzliklər. Fransız felinin zaman sistemi. 1,2,3 qrup
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fellər. Avoir, etre köməkçi felləri. Felin şəxssiz formaları –
participe present, participe passe, gerondif. Felin şəxssiz formaları
– İnfinitif presnt, İnfinitif passe. Participe passe
uzlaşması.Conditionel zaman forması. Subjonktif zaman forması.
Əvəzlik felləri. Təsirli və təsirsiz fellər. sadə və mürəkkəb İndicatif
zamanının formaları. Felin məchul növü. Felin əmr şəkli.
Sözönləri. Zərf. Zərfin dərəcə formaları. mment, - emment
zərfləri. Say. Sira, miqdar və kəsr sayları.Sözdüzəltmə. İsim və
sifətlərin geniş istifadə olunan suffiks və prefiksləri. Sadə cümlə.
Cümlədə söz sırası. Sual cümləsi. Sadə və mürəkkəb
inversiya.Mürəkkəb cümlə, növləri
Leksikologiya
Üslubi cəhətdən neytral, istifadə olunan leksika (ümumi
dil, həmçinin ilkin ixtisas dili). İxtisas terminoloji leksikası.
Sözlərin məntiqi uyğunluğu. Sabit söz birləşmələri. Geniş
yayılan danışıq klişeləri (müraciyət, salamlaşma, minnətdarlıq, üzr
istəmə).
Ikidilli və təkdilli lüğətlərdən istifadə bacarığı. İzahlı,
frazeoloji, terminoloji lüğətlər. Sözdüzəltmə. Fellərin suffiks və
prefiksləri. Mürəkkəb sözlər.
Geniş ixtisas terminləri. Terminoloji lüğət və kataloqlarla tanışlıq.
1. İmtahanın strukruru
1.
Xarici dilin qrammatik mövzularının biri haqqında ətraflı
məlumat vermək
2.
Xarici dilin leksikologiyasına aid mövzulardan biri
haqqında ətraflı məlıumat vermək
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3.İxtisas üzrə mətn tərcümə etməlı (Həcm 1200-1500 çap işarəsi)
Yoxlama qaydası – xarici dildə mətnin əsas məzmununu xülasə
formasında verilməsi . Hazırlaşmaq üçün vaxt – 30 dəqiqə.
Tərcümə tam və yazılı formada olunmalıdı. Imtahan vərəgəsində
soyadı və tarix qeyd olunmalıdır. Tərcümənin sonunda –
tərcüməçinin imzası olmalıdır. Imtahan verən tərcümə
nəzəriyyəsinin əsas tələblərinə müvafiq olaraq tərcümə bacarığını,
orijinal məzmununa və üslubuna yaxın mətni ifadə etməyi
bacarığını göstərməlidir. Tərcümə düzgün, dil normalarına uyğun
olmalıdır. Xarici dildən qəzet materialının ana dilinə tərcümə
edilməsi, və məzmunun nəql edilməsi
4.
Ümumi ixtisas üzrə və yaxud seçdiyi konkret sahə ilə bağlı
imtahan götürən müəllimlərlə şifahi danışığın aparılması.
Müsahibə xarici dildə keçirilir. Müsahibə 10 dəqiqədən az
olmadan çəkir. Imtahan verən xarici dili şifahi formada dərk
edilməsini göstərməli və situativ-şərtlənmiş söhbətdə iştirak
etməlidir. Müsahibənin mövzusu tipik dil situasiyaları əks etdirir
Qeyd: İmtahan zamanı lüğət və yardımçı ədəbiyyatlardan
istifadə etmək mümkündür.
4. Qəbul imtahan sualları
İngilis dili üzrə
Qrammatika
1. İsimlərin cins və kəmiyyət anlayışı. İsmin halları
2. Artikl (müəyyən, qeyri-müəyyən).
3. Əvəzlik (şəxs, yiyəlik, işarə, some, any).
4. Say(miqdar, sıra, kəsr).
5. Sifət və zarflərin dərəcə formaları.
6. There is, there are ifadəsi.
7. Felin zaman formaları (Qeyri-müəyyən, davamedici,
bitmiş, bitmiş - davamedici).
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8. Qaydasız fellər.
9. Felin məchul növü.
10. Modal fellər: can, may, must, have to, should.
11. Sözdüzəltmə. Affiksasiya.
12. Məsdər.
13. Sadə cümlə.
14. Şəxssiz cümlələr.
15. Vasitəli və vasitəsiz nitq.
Leksikologiya
1. İxtisas terminoloji leksikası.
2. Sözlərin məntiqi uyğunluğu.
3. Sabit söz birləşmələri.
4. Geniş yayılan danışıq klişeləri (müraciyət, salamlaşma,
minnətdarlıq, üzr istəmə).
5. İkidilli lüğətlərdən istifadə bacarığı.
6. İngilis dilində alınma sözlər
7. Sözün çoxmənalılığı.
8. Sinonimik sıra.
9. Sözün hərfi və məcazi mənası.
10. Sərbəst və sabit birləşmələrdə söz.
11. Lüğətlərin növləri
12. Mürəkkəb sözlər
13. Neologizmlər
14. Geniş ixtisas terminləri
15. Beynəlmiləl sözlər
Alman dili üzrə
Qrammatika
1. Artikl.
2. İsmin halları.
3. İsmin cəm şəkli.
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4. Xüsusi, coğrafi adların və beynəlminəl sözlərin
hallanması.
5. Əvəzlik (şəxs, yiyəlik, işarə).
6. Zaman, yer sözönləri.
7. Sifətin dərəcə formaları.
8. Modal fellər.
9. Perfekt.
10. Alman cümləsində xəbərin yeri. Sual və əmr cümlələri.
11. İsim və sifətlərin geniş istifadə olunan suffiks və
prefiksləri.
12. Imperativ.
13. Passiv.
14. Qayıdış felləri.
15. Fellərin idarəolunması.
Leksikologiya
1. İxtisas terminoloji leksikası.
2. Sözlərin məntiqi uyğunluğu.
3. Sabit söz birləşmələri.
4. Geniş yayılan danışıq klişeləri (müraciyət, salamlaşma,
minnətdarlıq, üzr istəmə).
5. İkidilli lüğətlərdən istifadə bacarığı.
6. İngilis dilində alınma sözlər
7. Sözün çoxmənalılığı.
8. Sinonimik sıra.
9. Sözün hərfi və məcazi mənası.
10. Sərbəst və sabit birləşmələrdə söz.
11. Lüğətlərin növləri
12. Mürəkkəb sözlər
13. Neologizmlər
14. Geniş ixtisas terminləri
15. Beynəlmiləl sözlər
13

Fransız dili üzrə
Qrammatika.
1. Söz sırası.
2. İsim.
3. Artikl (müəyyən, qeyri-müəyyən, частичный).
4. Sifət.
5. Əvəzlik. Nisbi,işarə və qeyri-müəyyən əvəzliklər.
6. Fransız felinin zaman sistemi. 1,2,3 qrup fellər.
7. Avoir, etre köməkçi felləri.
8. Felin şəxssiz formaları – participe present, participe
passe, gerondif.
9. Participe passe uzlaşması.
10. Conditionel zaman forması.
11.Subjonctif zaman forması.
İndicatif zamanının
formaları.
12. Felin məchul növü. Felin əmr şəkli.
13. Sözönləri.
14. Say.
15. İsim və sifətlərin geniş istifadə olunan suffiks və
prefiksləri.
Leksikologiya
1. İxtisas terminoloji leksikası.
2. Sözlərin məntiqi uyğunluğu.
3. Sabit söz birləşmələri.
4. Geniş yayılan danışıq klişeləri (müraciyət, salamlaşma,
minnətdarlıq, üzr istəmə).
5. İkidilli lüğətlərdən istifadə bacarığı.
6. İngilis dilində alınma sözlər
7. Sözün çoxmənalılığı.
8. Sinonimik sıra.
9. Sözün hərfi və məcazi mənası.
10. Sərbəst və sabit birləşmələrdə söz.
11. Lüğətlərin növləri
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12. Mürəkkəb sözlər
13. Neologizmlər
14. Geniş ixtisas terminləri
15. Beynəlmiləl sözlər
Sərbəst mövzular
Mövzuları iddiaçı ətraflı təsvir etməli və mövzu
ətrafında mühüm termin və ifadələri işlətməyi bacarmalıdır
1. Mənim ixtisasım
2. Azərbaycanda təhsil sistemi
3. Dünyanın qabaqcıl universitetləri
4. Dünyanın sülhsevər təşkilatları
5. Azərbaycanda idman inkişafı
6. Azərbaycanın milii adət-ənənələri
7. İngiltərədə (Alçmaniya, Frandsada) təhsil sistemi.
8. Azərbaycanda idman inkişafı
9. Sevimli yazıçı/şair
10. Mənim doğma şəhərim
11. Azərbaycanın siyasi kursu
12. İncəsənətimizin uğurları
13. Azərbaycanın ən ciddi problemi – Qarabağ problemi
14. Azərbaycanın mədəniyyəti
15. Azərbaycanın görməli yerləri
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5. ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:
İngilis dilində:
1. Christine Latham- Koenig, Clive Oxenden ,Paul Seligon
American English file( pre-intermediate) second edition Oxford
University Press- 2014 ( Student’s book )
2. Christine Latham- Koenig, Clive Oxenden, Paul Seligon
American English file (pre-intermediate) second edition Oxford
University Press- 2014 (Workbook)
3. L/Lee. E. Gundersen. Select Reading (intermediate)
Oxford University Press -2001
4. Neil J.Anderson. Active- Skills for Reading book 2.
Tomson 2001
5.Raymond Murphy. Essential Grammar in Use
(intermediate) Cambridge University Press.2004
6. Michael McCarthy. English Vocabulary In Use
(intermediate) Cambridge University Press 2002
7. Christine Latham Koenig, Clive Oxenden, Paul Seligon
American English file( intermediate) third
edition Oxford
University Press- 2014 ( Student’s book )
8. Christine Latham- Koenig, Clive Oxenden, Paul Seligon
American English file (intermedaite) third edition Oxford
University Press- 2014 (Workbook)
9. ElsVan Geyte. Get Ready for Ielts Reading (Preintermediate) Colins, 2011
10. ElsVan Geyte. Get Ready for Ielts Speaking (Preintermediate) Colins, 2011
11. Лычковская Л.Е., Менгардт Е.Р. “English for
Students of Technical Sciences”, учебное пособие. Томск:
ТУСУР, 2011. - 475 стр. Электронный ресурс:
http://edu.tusur.ru/training/publications/149
12. Таванова Э.Б. Учебно-методическое пособие
“English for postgraduates”, Томск 2010, 125 с.
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13. Минакова Т.В. Английский язык для аспирантов
и соискателей. 2006. http://window.edu.ru – Единое окно
доступа к образовательным ресурсам
14. Кадулина Л.Б., Лычковская Л.Е., Менгардт Е.Р.,
Тараканова О.И. “English for Engineering Faculties”, учебное
пособие
2011,
191
стр.
http://edu.tusur.ru/training/publications/983
15. Периодические издания IEEE “Spectrum”,
“Advanced Imaging”, Laser Focus World”, “Europhotonics”,
“Photonics Spectra”, “The Economist” и др. последних лет.
Alman dilində
1. Z.Hilpert, A.Robert, A.Schümann, F.Specht,
B.Gottstein-Schramm, S.Kalender, İ.Kramer-Kienle Schritte 1-6
international, Kursbuch+ Arbeitsbuch Berlin, Hueber Verlag,
2008.
2. Daniela Niebisch, Schritte 1-6 intensivtrainer Berlin,
Hueber Verlag, 2009
3. Anna Vorderwülbecke, Klaus Vorderwülbecke Stufen 13, international, Lehrund Arbeitsbuch Stuttgart, Erns Klett Verlag,
1995-2003
4. Sabine Jasny, Andreas Jäger Stufen 1-3 international,
Zusatzübungen Stuttgart, Erns Klett Verlag, 1995-2003
5. Christa Janik, Gerlinde Keller Stufen 1-3 international,
Worterheft Vokabeln im Kontext Stuttgart, Erns Klett
Verlag,1995-2003
6. Hartmut Aufderstrasse, Heiko Bock, Mechthild Gerdes,
Jutta Müller, Helmut Müller Themen neu, Kursbuch 1-3 Berlin,
Max Heuber Verlag,2002
7. Harmud Aufderstrasse, Heiko Bock, Jutta Müller
Themen nue, Arbeitsbuch 1-3 Berlin, Max Heuber Verlag, 2002
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8. Rosa-Maria Dallapiazza, Eduard von Jan, Til Schönherr
Tangram aktuel 1-3,Lektion 1-4,5-8, Arbeitsbuch- Kursbuch
Deutschland, Max Heuber Verlag, 2009
9. Anna Buscha,Szilvia Szita Begegnungen Deutsch als
Fremdsprachen, İntergiertes Kurs und Arbeitsbuch, SchubertVerlag Leipzig 2015
Fransız dilində:
1. Clés pour la France en 80 icônes culturelles. Denis G.
Meyer; Paris,2009
2. Le Français par les texts (niveau1) Marie BartheBernadette Chovelon; Presses Universitaires de Grenoble, 2002
3. Le Français par les texts (niveau 2) Marie BartheBernadette Chovelon; Presses Universitaires de Grenoble, 2002
4. Самоучитель французского языка Практический
курс (Langenscheidt) Германия, 2007 (Audio)
5. Guide pratique de la communication 57 dialogues 100
actes de communication. Alan Chamberlain, Ross Steele ; Didier,
Paris, 1991
6. www.book2. Аудио курс на французском языке
7. Connexions Niveau 1(Audio)
8. Le Robert Micro-Poche dictionaire d`apprentissage de la
langue française. Alain Rey; Paris,1993
9. Fransızca-azerbaycanca lüğət; Şərq-qərb, Bakı, 2007
10. Azerbaycanca- fransızca lüğət; Şərq-qərb, Bakı, 2007
11. Le français et la proffession: "Secrétariat commercial"
M.Dany, J.Celliot, MZ.Parizet. Hachette, 1977
12. “Diplôm Elémentaire de Langue Française”.
Commission Nationale du Delf et du Dalf. Les Edition Didier,
1990
13. “60 voix exercises” Jean-Louis Marlandain, Paris.
Hachette, 1988
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14. Le français et la profession. “Le français des rélations
internationales” Moscou, 1980.
15. Le français et la proffession: "Secrétariat commercial"
M.Dany, J.Celliot, MZ.Parizet. Hachette 1977
16. Ross Steele. Civilisation progressive du français. Clé
internationale, VUEF, Paris, 2002.
17. La France. Пособие по страноведению для
студентов
педагогических
институтов.
Ленинград,
Просвещение, 1977.
18. Yves billard. Jean Michel Dequeker-Fergon Française
et Christian Lepagnot avec la collaboration de Renaud Bezombes.
Journal historique de la F.Hatier “İtalie”1985.
19. Jean-Pierre Rioux. Jean-Français Sirinelli. La France
20. d‘un siècle à l’autre. 1914-2000. Hachette Littératures,
1999.
21. Arnaud Teyssier. Histoire politique de la France. Le I
Empire 1804-1815. De Napoléon I ŕ Louis XVIII. Paris.
22. Pierre Pinon Patis, biographie d’une capitale. Edition
Hazan, Paris, 1999.
23. Xavier Darcos. Histoire de la littérature française.
Hachette livre, 1992.
24. Frederic Legierman. Geo La France. Terre insolite.
Editions SOLAR, 2001.
25. Ministere des Affaires Etrangeres. France. La
Documentation française-Paris, 2005.
26. L`état du monde, 2008. Sous la direction de Bertrand
Badie et Sandrine Tolotti. Editions La decouvertes, Paris 2008.
27. Encyclopédie de l`art. Garzantic Editoire s.p.a. 1986.
28. Jean-Michel Delaplace L’histoire du sport, des sportifs.
29. L`histoire de l`art. Sous la direction de Albert Chatelet.
Bernard Philippe Grosier.
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30. Gombrich. Histoire de l`art. Phaiden Press Limited
1995.
31. Jacques Siclier. Le cinéma français. Editions Ramsay,
1993.
32. Jackson Noutchie Njiké : Civilisation progressive de la
Francophonie. CLE İnternationale, 2003.
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İnternet materialları.

http://www.prosv.ru/

http://pedsovet.su/

www.francaisfacile.com, TV5 Monde,

http://apprendre.tv5monde.com/

www.rfi.fr.

http :// www. rfi. fr / lffr / statiques / accueil _ apprendre.
asp

http://www.tv5.org/

http://www.it-n.ru/

http :// www. prosv. ru /

http://interaktiveboard.ru/

http://www.francomania.ru/

http://www.lepointdufle.net/fetes.htm

http://www.myfrenchfilmfestival.com/fr/

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-anglais

http://assistivemedia.org/

http://www.breakingnewsenglish.com/

http://eslpod.com/

http://www.elllo.org/

http://www.emse.fr/~bsimon/OralComp/OralComp.htm
l

http://eslbears.homestead.com/Blank.html

http://www.uefap.com/listen/listfram.htm

http://www.collectbritain.co.uk/collections/dialects/

http://web.ku.edu/idea/index.htm

http://www.trainyouraccent.com/index.htm

http://accent.gmu.edu/browse_language.php?function=f
ind&language=english

http://www.bl.uk/learning/langlit/sounds/textonly/england/portesham/

http://www.cal.org/caela/esl_resources/digests/LISTEN
QA.htm

Audio-video materiallar.
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