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Bakı Dövlət Universitetinin Elmi-tədqiqat hissəsinə
Filologiya fakültəsində fəaliyyət göstərən
Kafedra və laboratoriyaların 2016-cı il üçün
Elmi-tədqiqat işlərinin qısa
Hesabatı
I Giriş
Filologiya fakültəsində 15 kafedra, 4 laboratoriya fəaliyyət göstərir.Onlar aşağıdakılardır:
1. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-prof. N.A.Paşayeva
2. Azərbaycan dilçiliyi-prof. S.Ə.Abdullayeva
3. Ümumi dilçilik-prof. N.Q.Cəfərov
4. Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası- prof.H.Əsgərov
5. Türkologiya- f.e.d. R.Əskərov
6. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı- f.e.d. S.H.Orucova
7. Dünya ədəbiyyatı-prof.C.Q.Nağıyev
8. Rus dili (Humanitar fakültələr üzrə)-dos.Ə.M.Paşayeva
9. Rus dili (Təbiət fakültələri üzrə)-prof.M.M.Cəfərov
10. Rus dilçiliyi-prof.L.N.Quliyeva
11. Rus ədəbiyyatı tarixi-prof.A.C.Hacıyev
12. İngilis dili(təbiət fakültələri üzrə)-dos.A.Q.Abbasov
13. Alman və fransız dili-dos.E.N.Fərəcullayeva
14. İngilis dili (humanitar fakültələr üzrə ) – dos.B.İ.Hacıyev
15. Azərbaycan dili – dos.S.Abbasova

1.
2.
3.
4.

Laboratoriyalar
“Dədə Qorqud” ETL – prof. N.Paşayeva
Azərbaycan dilinin tətbiqi məsələləri ETL-Ə.Y.Ağakişiyev
Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı və bədii tərcüməTürkoloji araşdırmalar- f.e.d.R.Əskərov

II Strukturu və ştat cədvəli
Filologiya fakültəsində fəaliyyət göstərən 15 kafedrada 250 nəfərdən artıq müəllim çalışır.Onlar
dərs yükünü yerinə yetirməklə bərabər hər il elmi iş də yazırlar.
III Kafedralarda aparılan elmi-tədqiqat işlərinin əsas istiqamətləri, adı, sayı, annotasiyası və yerinə
yetirilməsi
1.Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

S.H.Orucova – filologiya elmləri doktoru, dosent – 1971-ci il
N.Q.Xəlilov-0.5 ştat, fəlsəfə doktoru, dosent, dekan müavini-1949-cu il
E.Ə.Talıblı-fəlsəfə doktoru, dosent-1958-ci il
M.M. Məmmədov-fəlsəfə doktoru, dosent-1963-cü il
K.F.İslamzadə-fəlsəfə doktoru,dosent-1967-ci il
Ü.A.Nəbiyeva-fəlsəfə doktoru, dosent -1974-cü il
K.K.Həsənova – fəlsəfə doktoru,0,5 ştat müəl.- 1976-cı il
B.H. Əsgərov –fəlsəfə doktoru , 0,5 ştat müəl. -1981-ci il
G.E.Axundova-baş laborant-1989-cu il
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2016-cı ildə Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasının əməkdaşları “Azərbaycan epik
folklorunun janrları və onların xüsusiyyətləri” adlı ümumi üçillik problemin 7 mövzusu üzrərində
çalışıblar.
Prof. S.H.Orucovanın “Azərbaycan atalar sözü və məsəllərinin xüsusiyyətləri” adlı elmi
işində atalar sözü və məsəllərin xüsusiyyətləri, prof. N.Xəlilovun “XX əsrin ortalarında (1970-1980)
aşıq poeziyası və yazılı ədəbiyyat” adlı elmi işində O.Sarıvəllinin, H.Arifin yaradıcılığında aşıq
poeziyasına münasibət məsələsi, dos. E.Talıblının “Azərbaycan lətifələrinin nəşr və tədqiq tarixi” adlı
elmi işində Ə.Müznib, M.Təhmasib, Y.Məmmədov, B.Abdulla və başqalarının folklorşünaslıq irsi,
dos. M.Məmmədovun “Azərbaycan mifik təfəkküründə kultlar (ağac, dağ, Su, Boz qurd)” adlı elmi
işində ağac, dağ, su və Boz qurd sakral güc qaynaqları kimi araşdırılır, dos. K.İslamzadənin
“Folklorda etnosun miqrasiyasının əksi” adlı elmi işində etnosun miqrasiyasiyasını özündə əks
etdirən nümunələr, dos. Ü.Nəbiyevanın “Kitabi-Dədə Qorqud”da cəngavərlik və qəhrəmanlıq
ənənələri” adlı elmi işində təkcə “Kitabi-Dədə Qorqud” üçün deyil, ümumtürk eposu üçün ana süjet
olan cəngavərlik və qəhrəmanlıq ənənələri, fil.f.d. K.Həsənovanın “Kitabi-Dədə Qorqud” dünya
tədqiqatında” adlı elmi işində “Kitabi-Dədə Qorqud”un 200 ildən artıq bir tarixi araşdırılır.
2.Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrası
Struktur və ştat cədvəli
1.N.A.Paşayeva -f.e.d,prof., AMEA-nın m.ü.,0,5 ştat-1962-ci il
2. T.M.Mütəllimov-f.e.d.,prof., AMEA-nın m.ü.-1932-ci il
3. S.M.İbrahimov-f.e.d.dos.,-1959-cu il
4. L.S.Əliyeva-fəlsəfə doktoru,dos.-1959-cu il
5. M.T.Vəliyev-fəlsəfə doktoru,dosent, dekan, 0,5 ştat-1960-cı il
6. J. F. Hüseynova-fəlsəfə doktoru,dos.-1967-ci il
7. M.O.Bayramlı –fəlsəfə doktoru,dos.əvəzi-1958-ci il
8. S.M. Qocayeva –fəlsəfə doktoru, dos.-1971-ci il
9. M.O.Həsənova –fəlsəfə doktoru, dos., 0.5 ştat-1961-ci il
10. Y.N.İsmayılova- fəlsəfə doktoru,dos., 0.5 ştat-1962-ci il
11. S.E.Calalova- baş laborant-1970-ci il
12. S.F.Hüseynova- baş laborant, 0,5 ştat-1972-ci il
13.A.H.Quliyeva-laborant,0,5 ştat -1989-cu il
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

T.H.Hüseynov- f.e.d.,prof.,kafedra müdiri, 0,5 ştat-1938-ci il
A.Ə.Abbasov - f.e.d., prof.-1930-cu il
İ.S.Əliyeva- f.e.d.,prof.-1938-ci il
A.Ə.Məmmədova f.e.d., prof.-1945-ci il
V.S.Verdiyev- f.e.d., prof.-1958-ci il
H.N.Abdiyeva-fil.f.d.,dos.-1948-ci il
İ.F.Rəhmanova- fil.f.d.,dos.-1962-ci il
T.T.Hüseynli- fil.f.d., dos., 0,5 ştat-1979-cu il
S.Sultanova – fil.f.d.,dos.əvəzi-1949-cu il
S.İ.Hüseynli- fil.f.d.,müəl., 0,5 ştat -1969-cu il
S.A.Abasova – fil.f.d.,müəl.,0,5 ştat -1973-cü il

Kafedrada aparılan elmi-tədqiqat işlərinin əsas istiqaməti “Azərbaycan ədəbiyyatının ideyabədii istiqamətləri”, problem “Azərbaycan ədəbiyyatının sənətkarlıq problemləri” və bu ilə təyin
olunan kafedranın ümumi mövzusu “Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqi məsələləri”dir.
Prof., AMEA-nın m.ü. T.Mütəllimov “S.Ə.Şirvani yaradıcılığında gülüş üsulları” adlı elmi
işində S.Ə.Şirvaninin yaradıcılığında tənqidi gülüşün əsas hədəfləri, prof.S.İbrahimovun “XIX əsrXX əsr ədəbi yaradıcılıq prosesi” adlı elmi işində Azərbaycan klassiklərinin vahid Şərq ədəbiyyatı
kontekstində yaradıcılığı, prof. Y.İsmayılovanın “Kamal Abdullanın “Dədə Qorqud yaradıcılığı” adlı
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elmi işində K.Abdullanın “Dədə Qorqud” motivləri əsasında bədii yaradıcılığı, dos. L.Əliyevanın
“M.Füzulinin bədii nəsri və “Şəhriyar” əsəri” adlı elmi işində Məhəmmədin “Şəhriyar” əsəri və
M.Füzulinin bədii nəsrindən gələn xüsusiyyətlər, dos.M.Vəliyevin “XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan
ədəbiyyatında qəhrəman və onun təqdimi” adlı elmi işində XVII-XVIII əsrlərdə Azərbaycan
ədəbiyyatında yaranmış qəhrəmanların xarakter və xüsusiyyətləri, dos. J.Hüseynovanın “Maarifçirealist ədəbiyyatın aktual problemləri” adlı elmi işində maarifçi-realist ədəbiyyatın S.S.Axundov,
Ü.Hacıbəyov, S.M.Qənizadə, İ.Musabəyov kimi nümayəndələrinin yaradıcılığı, dos. M.Bayramlının
“M.F.Axundzadənin dramaturgiyasında süjet və konflikt” adlı elmi işində M.F.Axundzadə
yaradıcılığında süjet və konflikt anlayışlarının müasir nəzəri tendensiyalara uyğun təhlili, dos.
S.Qocayevanın “H.Cavid və sələfləri” adlı elmi işində Hüseyn Cavid və onun sələflərinin
yaradıcılığında cəmiyyət və fərd münasibətləri, M.Həsənovanın “N.Vəzirov dramaturgiyasında
qəhrəman axtarışı” adlı elmi işində N.Vəzirovun yaratdığı obrazlar sistemi, dramaturgiyada
qəhrəman, onun əsərdə mövqeyi, cəmiyyətə münasibəti və s. problemlər araşdırılır.
2016-cı il plan işində kafedrada aparılan elmi-tədqiqat işlərinin əsas istiqaməti “Müasir
Azərbaycan ədəbiyyatı”, problem “Ədəbiyyatşünaslığın ümumi məsələləri”. “Müasir Azərbaycan
ədəbiyyatşünaslığının aktual problemləri” və bu ilə təyin olunan kafedranın ümumi mövzusu “Müasir
Azərbaycan ədəbiyyatının aktual problemləri”dir.
Prof. T.Hüseynovun “Çingiz Hüseynovun bədii nəsri” adlı elmi işində ədibin hekayə,
povest və romanları, prof. A.Ə.Abasovun “Məmməd Arifin yaradıcılığı” adlı elmi işində M.Arif və
folklor, M.Arif və klassik irs, M.Arif və müasir ədəbiyyat məsələləri, prof. İ.S.Əliyevanın
“Şəhriyarın poeziyası” adlı elmi işində şairin poeziyasının janr xüsusiyyətləri, prof.
A.Ə.Məmmədovanın “Cavad Heyət ədəbiyyatşünaslıq irsi” adlı elmi işində C.Heyətin “Türklərin
tarix və mədəniyyətinə bir baxış”, “Kamillik zirvəsi” və s. əsərləri, prof. V.S.Sultanlının
“Azərbaycan mühacirət poeziyası” adlı elmi işində Azərbaycan mühacirət poeziyası, dos.
H.Abdıyevanın “M.Süleymanlının yaradıcılığına bir baxış” adlı elmi işində M.Süleymanlı
yaradıcılığının bütün cəhətləri, dos. İ.Rəhmanovanın “Müasir Azərbaycan poeziyasında Qarabağ
mövzusu” adlı elmi işində E.Mehrəliyevin “Müharibə və ədəbiyyat” monoqrafiyası, B.Vahabzadənin
“Şəhidlər” poeması, dos. əvəzi T.Hüseynovun “H.Cavidin “Azər” poeması” adlı elmi işində şairin
poeziyası, poemanın ideya, məzmun, bədii forma özəllikləri, dos. əvəzi S.Sultanovanın “İ.Şıxlının
“Dəli Kür” və “Ölən dünyam” romanları” adlı elmi işində hər iki romanın ideya-məzmun, bədii
sənətkarlıq xüsusiyyətləri tarixilik və müasirlik kateqoriyaları kontekstində və s. problemlər
araşdırılır.
3.Türkologiya kafedrası
Struktur və ştat cədvəli
1. R.B.Əskərov -f.e.d., kafedra müdiri ,0,5 ştat-1954
2. F.A.Ağayeva-f.e.d.,dos.-1955
3. G.Ş.Əliyeva-fil.f.d.,b/m.,0.5 ştat-1971
4. S.O.Ağayeva-fil.f.d.,müəl.,0,5 ştat-1972
5. F.Ə.Dursunova – fil.f.d., 0.5 ştat-1973
6. K.N.Nəcəfova- fil.f.d., müəl., 0,5 ştat -1974
2016-cı ildə Türk xalqları ədəbiyyatı kafedrasının əməkdaşları türk folkloru, qədim, orta əsrlər
və müasir dövr ədəbiyyatı, Azərbaycan ədəbiyyatı ilə qarşılıqlı əlaqələr istiqamətində tədqiqatlar
aparmışlar.
F.e.d. R.Əskərin “Məxtumqulu Fəraqiyə qədər türkmən ədəbiyyatı” adlı elmi işində
Nurməhəmməd Qərib Əndilib, Abdulla Şahbəndə və atası Dövlətməmməd Azadi kimi türkmən
ədəbiyyatında Məxtumquludan əvvəl yazıb-yaratmış şairlər, f.e.d. F.Ağayevanın “Nəvai və Nizami
“Xəmsə”sinin müqayisəli təhlili” adlı elmi işində hər iki sənətkarın əsərlərinin müqayisəsi verilir,
Nizaminin Nəvai yaradıcılığında rolu, dos. G.Əliyevanın “R.N.Güntəkinin yaradıcılığında qadın
obrazları” adlı elmi işində yazıçının qadın azadlığı ilə bağlı əsərlərində cəmiyyətin qadınlara ögey
münasibəti, qadınların bütün mənəvi hüquqlardan məhrum olması, qadınların iç dünyası, fil.f.d.
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S.Ağayevanın “S.Əlinin romanlarının ideya-məzmun xüsusiyyətləri” adlı elmi işində S.Əlinin
yaratdığı “Leimizdəki şeytan”, “Kürk mantolu Madonna”, “Kuyucaklı Yusuf” kimi əsərlərinin ideyaməzmun xüsusiyyətləri, fil.f.d. F.Dursunovanın “İ.Aralın yaradıcılığında qadın obrazları” adlı elmi
işində yazıçının “Ölü Erkek Quşlar” romanındakı Suna obrazının simasında müasir türk qadınının
emansipasiyası məsələsinə toxunulur, dövrün sosial problemləri araşdırılır.
E.İ.Əzizov-f.e.d.,prof.-1947
M.D.Novruzov-f.e.d.,prof.-1956
M.Ə.Məmmədov-f.e.d.,prof.-1958
İ.D.Vəliyev-fil.f.d.,dosent-1937
G.Q.Vəliyeva- fil.f.d.,dos.-1944
Q.A.Abdullayeva- fil.f.d.,dos.-1952
S.M.Sadıqova- fil.f.d.,dos.əvəzi-1962
S.T.Rəhmanova- fil.f.d.,b/müəl.-1968
A.C.Məmmədova- fil.f.d.,b/müəl.-1975
F.Q.Kərimli- fil.f.d.,b/müəl.-1973
Q.Ş.Xanməmmədov-müəl.-1963
S.Ə.Cəlilova-müəl.-1962
2016-cı ildə Türkologiya kafedrası “Türk dillərinin quruluşu, tarixi və dialekt ayırmaları” adlı
problem üzrə araşdırma aparmışdır.
prof. E.İ.Əzizovun “Azərbaycan dili dialektlərinin təsnifatı problemi“ adlı elmi işində
F.Köçərli, M.F.Köprülü, S.Talıbxanbəyli, R.Rüstəmov, A.Dilaçar, M.Əmirpur kimi alimlərin,
xüsusilə yarım əsrdən çox yayılmış yeganə olan M.Şirəliyevin təsnifatı, prof.M.D.Novruzovun
“Azərbaycan və türk dilləri” adlı elmi işində Azərbaycan və türk dillərinin xüsusiyyətləri,
prof.M.Ə.Məmmədovun “Krım-tatar dili” adlı elmi işində türk xalqlarından olan urumların dilinin
əsas xüsusiyyətləri, digər türk dillərinə oxşar və onlardan fərqli xüsusiyyətləri, dos.İ.D.Vəliyevin
“Feil şəkillərinin inkişaf tarixi” adlı elmi işində XIII-XVI əsrlərdə canlı xalq dilində yazılmış
abidələrin dilində feil şəkilləri, dos.G.Vəliyevanın “Azərbaycan dilinin şivələrinin terminoloji
leksikası” adlı elmi işində terminoloji leksikanın rəngarəng çalarları, bir sözün müxtəlif şivələrdə
tələffüz formaları, leksik mənaları, dos.Q.Abdullayevanın “XVII əsr Azərbaycan ədəbi dilində
morfoloji yolla söz yaradıcılığı” adlı elmi işində bu dövrdə Azərbaycan ədəbi dilində morfoloji yolla
söz yaradıcılığının xüsusiyyətləri, dos.əvəzi S.Sadıqovanın “Nigari “Divan”ında semantik söz
qrupları” adlı elmi işində Mir Həmzə Nigarinin əsərlərinin ümumi dil vahidləri içərisində xüsusi yer
tutan semantik söz qrupları, b/m. S.T.Rəhmanovanın “S.Ə.Şirvani dilinin leksik xüsusiyyətləri” adlı
elmi işində Şirvani dilindəki leksik xüsusiyyətlər, b/m.A.Məmmədovanın “Oğuz qrupu türk dillərində
dilçilik terminləri” adlı elmi işində oğuz qrupu türk dillərində dilçilik terminləri,
müəl.Q.Ş.Xanməmmədovun “M.Füzulinin dilində isim və sifətin əhatə dairəsi” adlı elmi işində
Füzuli dilində isim və sifət ədəbi dil faktı kimi, b/m. F.Kərimlinin “1920-ci illər Azərbaycan ədəbi
dilinin lüğət tərkibində rus-Avropa mənşəli sözlər” adlı elmi işində 1920-ci illər Azərbaycan ədəbi
dilinin lüğət tərkibində rus-Avropa mənşəli alınmaların mövqeyi, müəl.S.Cəlilovanın “M.Füzulinin
dilində cümlə tipləri ” adlı elmi işində Füzuli əsərlərində işlədilən cümlə tipləri araşdırılır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4. Dünya ədəbiyyatı kafedrası
Struktur və ştat cədvəli
C.Q.Nağıyev-f.e.d.,prof.,kafedra müdiri-1945
Ü.İ.Bədəlbəyli-f.e.d.,prof-1939
E.E.Mehrəliyev-f.e.d., prof. əvəzi-1957
N.A.Həsənov- fil.f.d., dos.-1954
N.A.Sadıxlı- fil.f.d.,dos.-1949
S.T.Məmmədova- fil.f.d., dos.-1965
N.F.Həsənova- fil.f.d., dos.,0,5 ştat -1962
N.X.Al-Abbasi - fil.f.d., müəl., 0,5 ştat -1969
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9.
10.

A.R.Əliyev –b/lab.-1983
S.V.İbrahimova-lab.-1988

2016-cı ildə Dünya ədəbiyyatı kafedrasının əməkdaşları “XIX
əsr Qərb ədəbiyyatı”
istiqamətində “Qərb ədəbiyyatı tarixi, ədəbi cərəyanlar və onların nəzəri əsasları” problemi üzrə
“XIX əsr Avropa ədəbiyyatının əsas inkişaf istiqamətləri” mövzusu üzərində işləmişlər.
Prof. C.Nağıyevin “Y.Y.Zmayın həyat və yaradıcılığı” adlı elmi işində Serb romantizminin
görkəmli nümayəndələrindən biri olan Y.Y.Zmayın həyat və yaradıcılığı, prof. Ü.Bədəlbəylinin
“Ç.Dikkensin həyat və yaradıcılığı” adlı elmi işində İngilis tənqidi realizminin görkəmli
nümayəndələrindən olan Çarlz Dikkensin həyat və yaradıcılığı, prof. əv. E.Mehrəliyevin
“A.Miskeviçin həyat və yaradıcılığı” adlı elmi işində XIX əsr Polşa romantizminin ən görkəmli
nümayəndələrindən biri olan A. Mitskeviçin həyat və yaradıcılığı, dos.N.Sadıxlının “Macar
romantizmi” adlı elmi işində XIX əsr Macar romantizminin ən böyük nümayəndələrindən olan
Şandor Petefi və onun məhəbbət, təbiət, ictimai və vətənpərvərlik mövzusunda yazdığı əsərlər, dos.
N.Həsənovun “Q.Floberin həyat və yaradıcılığı” adlı elmi işində onun “Madam Bovari”, “Salambo”,
“Quduzluq və gücüzlük”, “Cəhənnəm xülyası” və s. kimi əsərlər, dos. S.Məmmədovanın “Macar
tənqidi realizmi” adlı elmi işində XIX əsr macar tənqidi realizmi,tənqidi realist İşvan Adinin əsərləri,
dos. N.Həsənovanın “Emili və Enn Bronte bacılarının həyat və yaradıcılığı” adlı elmi işində XIX əsr
İngilis tənqidi realizminin qüdrətli yazıçılarından biri olan Emili və Enn Brontenin əsərləri və s.
araşdırılır.
5.Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası
Struktur və ştat cədvəli
1. H.A.Əsgərov-fil.e.d.,prof.əvəzi, 0.5 ştat-1959
2. R.İ.Quliyeva-fil.f.d., dos.-1947
3. R.D.Mahmudova-fil.f.d., dos.,-1950
4. M.Ə.Qurbanova- fil.f.d., dos.-1953
5. Ə.H.Cavadov- fil.f.d.,dos.-1956
6. İ.İ.Şəmsizadə- fil.f.d., dos.-1959
7. M.Ə.Abdullayeva-fil.e.d.,dos.-1961
8. S.Ş.Mustafayeva- fil.f.d., dos. əvəzi-1971
9. Ş.C.Abdullayeva- fil.f.d., b/m.-1972
10. Ş.X.Əliyeva- p.ü.f.d., dos., 0.5 ştat-1962
11. E.H.Məmmədov- fil.f.d.,, müəllim, 0,5 ştat-1973
12. S.F.Nağıyeva-fil.f.d., müəllim, 0,5 ştat-1972
13. S.H.Rzayeva-müəllim, tam ştat-1950
Kafedranın əməkdaşları 2016-cı ildə elmi işlərin iki istiqamətdə aparmışlar:
1.Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədqiqinin nəzəri və praktik məsələləri
2.Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi məsələləri
Prof. H.Əsgərovun “Müstəqillik illərində Azərbaycan dilinin tədrisi və tətbiqinin
genişlənməsi” adlı elmi işində Azərbaycan dilinin tədrisi və tətbiqi işinin genişləndirilməsinin 2003cü ilə kimi davam edən və ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı birinci dövrü, dos. R.Quliyevanın
“Azərbaycan dili dərslərində ənənəvilik və ona müasir yanaşma” adlı elmi işində ənənəvi təlim
metodları, dos. R.D.Mahmudovanın “Tələbələrin şifahi nitqinin inkişaf etdirilməsi yolları” adlı elmi
işində nitq inkişafı təliminin əsas vəzifələri”, dos. M.Qurbanovanın “Azərbaycan dilinin
zənginləşdirilməsinin lüğətlərdə əksi” adlı elmi işində Avropa dilləri hesabına Azərbaycan dilinin
zənginləşdirilməsi problemi, dos. Ə.Cavadovun “Milli kurrikulum və müasir dərs” adlı elmi işində
İKT-dən istifadə yolları, f.e.d. M.Abdullayevanın “Müasir linqvistikada metafora nəzəriyyəsi” adlı
elmi işində Corc Lakoff və Mark Consunun konseptual metaforası, dos. S.Mustafayevanın
“Azərbaycan dilinin tədrisi tarixinin metodoloji problemləri” adlı elmi işində XX əsrin əvvəllərində
Azərbaycan dilinin tədrisi və s. problemlər araşdırılır.
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6.Azərbaycan dilçiliyi kafedrası
Struktur və ştat cədvəl
1. S.Ə.Abdullayeva-f.e.d.,prof.,kafedra müdiri, 0,5 ştat-1951
2. T.M.Hacıyev-f.e.d.,prof.-1958
3. İ.H.Hacıyeva-f.e.d.,prof.əvəzi, 0,5 ştat-1964
4. Z.Ə.Şahbazova-f.e.d.,prof. əvəzi -1948
5. İ.T.Məmmədov-fil.f.d.,dos.-1942
6. E.C.Həsənova- fil.f.d.,dos.-1940
7. F.F.Əlizadə- fil.f.d.,dos.-1951
8. Y.Ə.Məmmədli- fil.f.d.,dos.-1957
9. R.Y.Həbibli- fil.f.d.,dos.-1973
10. F.A.Şiriyev- fil.f.d.,dos. 0,5ştat (əvəzçi)-1957
11. N.M.Həsənova- fil.f.d.,müəl.,0,5 ştat-1977
12. M.S.Əlizadə-b/müəl.,0,5 ştat- 1970
13. S.X.Vəliyeva-müəl., 0,5 şt., 1983 (analıq məzuniyyəti)
14. T.S.İsmayılova – müəl.-1973
15. Z.T.Məmmədova-b/laborant-1959
16. A.A.Məhərrəmova-b/lab.-1969
17. N.A.Abdulhüseynli-laborant, 0,5 ştat-1993
2016-cı ildə Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının əməkdaşları “Azərbaycan dilinin leksik,
mofoloji, sintaktik sistemi və üslubiyyatı” adlı ümumi beşillik problemin mövzusu üzərində çalışıblar.
Prof.S.Ə.Abdullayevanın “Dialoq ünsiyyət vasitəsi kimi” adlı elmi işində dialoqun əsas
xüsusiyyətləri, dialoji nitqdə replikaların rolu, dialoqun müəyyən şəraitlə bağlılığı, prof.
T.M.Hacıyevin “Ritmik sözlər” adlı elmi işində mənadan məhrum səs kompleksləri və ya dildə olan
sözlərin ritmik ifadəsi üçün istifadə edilən ritmik sözlər, f.e.d. İ.H.Hacıyevanın “Azərbaycan dilinin
leksik sistemində normalaşma” adlı elmi işində süni yolla yaradılmış sözlər, onların uğursuzluğu,
f.e.d. Z.Ə.Şahbazovanın “Həmcins üzvlər hesabına genişlənən cümlələr” adlı elmi işində həmcinslik,
onun xüsusiyyətləri, həmcins üzvlərin tabesiz mürəkkəb cümlədən fərqi, həmcins xəbərlər, onların
mürəkkəb cümləyə doğru inkişafı, dos.İ.T.Məmmədovun “Ayrıca söz və söz eyniliyi haqqında” adlı
elmi işində semantikanın əsas vahidi və araşdırma obyekti olan sözün dil sistemilə tənzimlənən, nitq
fəaliyyəti prosesində işlənmələrdə üzə çıxan müxtəlif səciyyəli xüsusiyyətlərdən olan ayrıca söz və
söz eyniliyi, dos. E.C.Həsənovanın “Mətnin formalaşmasında leksik vahidlərin rolu” adlı elmi işində
leksik vahidlər və onların təkrarının izlənilməsi vasitəsilə mətnin öyrənilməsi, dos. F.F.Əlizadənin
“Müxtəlif sistemli dillərdə kök samitlərin ideya konsepti” adlı elmi işində qohum və yad dillərin
materialları əsasında ulu dilin vaxtilə mövcudluğu, dos.Y.Ə. Məmmədlinin “Azərbaycan dilinin lüğət
tərkibində motivləşdirilmiş dil vahidləri” adlı elmi işində dilin lüğət tərkibində müəyyən təcrübə və
təfəkkürün məhsulu kimi motivləşdirilmiş dil vahidləri, b/müəl. M.S.Əlizadənin “Bədii üslubda
danışıq dilinin morfoloji xüsusiyyətləri” adlı elmi işində bədii üslubda isimlərdə halların əvəzlənməsi,
mənsubiyyət kateqoriyasının fonetik və qrammatik cəhətdən fərqlənməsi və s. şəkildə təzahür edən
danışıq dilinin morfoloji xüsusiyyətləri, dos.R.Y.Həbiblinin “Onomastik lüğətçilik tətbiqi
leksikoqrafiyanın bir sahəsi kimi” adlı elmi işində onomastik lüğətlərin mövcud tiplərinin
təkmilləşdirilməsi, yeni prinsiplər əsasında yeni tip lüğətlərin yaradılması və s. problemlər araşdırılır.

1.
2.
3.
4.
5.

7.Ümumi dilçilik kafedrası
Struktur və ştat cədvəli
Ə.Ə.Rəcəbli-fil.f.d., prof.-1936
Ş.V.Qasımova- fil.f.d., dos.-1935
M.T.Məmmədov- fil.f.d., dos.-1957
C.X.Muradov- fil.f.d., dos.-1966
F.N.Mehdiyev-b/m.-1948
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6. E.H.Həmzəyeva- fil.f.d., b/m., 0,5 ştat-1959
7. S.Ə.Məmmədova-b/m.-1939
8. C.M.Əliyeva-b/m.-1946
9. Cəfərov N.Q.-AMEA-nın m.ü.,f.e.d.,prof., 0,5 ştat-əvəzçi-1959
10. L.F.Ələkbərova-b/lab.-1970
2016-cı ildə kafedranın əməkdaşları “Dillərin təsnifi” mözusunda araşdırma aparmışlar.
Prof. Ə.Ə.Rəcəblinin “Daxili və xarici bərpa” adlı elmi işində dillərin qohumluğunu
sübutetmə prinsipləri, Boppun aqqlütinasiya nəzəriyyəsi, XIX əsrin ortalarında müqayisəli-tarixi
dilçilik, dos.Ş.V.Qasımovanın “Flektiv dillər” adlı elmi işində flektiv dillər, onların əsas əlamətləri,
dos.M.T.Məmmədovun “Morfoloji tipologiya” elmi işində dillərin tipoloji təsnifi məsələləri,
dos.C.X.Muradovun “Flektiv dillərdə diffuziya” adlanan elmi işində flektiv dillərin xüsusiyyə, b/m.
F.N. Mehdiyevin “Morfoloji tipologiyanın inkişaf mərhələləri” adlı elmi işində morfoloji tipologiya,
morfologiyanın predmeti, fil.f.d. E.H.Həmzəyevanın “Bərpa üsulları” adlı elmi işində dilin daxili və
xarici əlamətlərini öyrənmə üsulları, b/m. S.Ə.Məmmədovanın “Latın dili” elmi işində latın dilindəki
bağlayıcılar, onların mənasına görə növləri və s. problemlər araşdırılır.
8.Rus dili kafedrası (təbiət fakültələri üzrə)
Struktur və ştat cədvəli
1. M.M.Cəfərov-f.e.d., prof., kaf.müdiri-1939
2. F.Y.Hüseynova-fil.f.d., dos.-1941
3. G.Ə.Qarabağlı-b/müəl.-1948
4. N.Ə.Əsədova-b/müəl.-1945
5. G.M.Sənani-b/müəl.-1941
6. D.Ə.Mustafayeva-b/müəl.-1951
7. Ş.Ə.Qasımova-b/müəl.-1940
8. G.M.Rəsulova-b/müəl.-1960.
9. D.A.Kazi-zadə-b/müəl.-1952
10. N.N.Mirbabayeva-b/müəl.-1964
11. N.N.Xəlilova – müəl.,0,5 ştat-1969
12. Z.Ə.Qurbanova-b/lab.-1948
13. Ə.A.Feyziyeva-b/lab.-1971
2016-cı ildə kafedranın əməkdaşları “Müasir dilçiliyin və rus dili tədrisi metodikasının
nailiyyətlərinin tədris prosesində tətbiq olunması” problemi üzərində işləmişdir. Kafedranın
müəllimləri dərs dedikləri fakültələrin tələbələri üçün rus dili üzrə metodik göstərişlər, dərs vəsaitləri
və məlumat kitabçası hazırlamışlar.
Kafedranın müəllimləri “Rus dilinin tədrisində situativ prinsipin tətbiqi”, “Rus dilinin
tədrisində intensiv metodun tətbiqi”, “Rus dilinin tədrisində kombinə edilmiş metodun tətbiq
olunması”, “Rus dilinin tədrisində interaktiv metodun tətbiqi”, “Rus dilinin tədrisində problemli
axtarış metodun tətbiqi” plan işlərini yerinə yetirmişlər.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9.Rus dili kafedrası (humanitar fakültələr üzrə)
Struktur və ştat cədvəli
Ə.M.Paşayeva-fil.f.d., dos., kaf.müdiri -1943.
T.Ə.Əliyev-p.ü.f.d., dos.-1951
E.Ə.Kərimov- fil.f.d., dos.-1955
A.R.Səmədova-prof.,fəlsəfə doktoru.-1936
R.S.İmanova- fil.f.d., dos.-1958
L.M.Ələkbərova- p.ü.f.d.,dos.-1969
S.S.Cəfərova- b/m.-1941
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8. M.M.Sadıxova- b/m., 0,5 ştat-1944
9. F.H.Azadəliyeva- b/m.,0,5 ştat-1945
10. Sona Çərkəz Məmməd q.- b/m.-1948
11. F.F.Ağamirova-müəl.,0,5 şt-1966
12. X.M.Axundova- b/m.-1946
13. U.B.Babayeva-b/m.-1942
14. A.H.Əliyeva-müəl.,0,5 şt.-1945
15. R.M.Əsgərova-b/m.-1947
16. Q.A.Əhmədova-b/m.,0,5 ştat,-1942
17. H.L.Quliyeva-b/m.-1943
18. L.F.Muradova-b/m.-1961
19. L.M.Quliyeva-b/m.-1950
20. Z.Ə.Mənsimova- b/m.-1957
21. K.M.Nuriyeva- b/müəl.,0,5 ştat-1947
22. E.A.Rzayeva- b/müəl.,0,5 şt.-1939.
Kafedranın 2016-cı ildə elmi-tədqiqat işlərinin əsas istiqamətləri aşağıdakılar olmuşdur:
1.Dərs prosesinin tədris-metodik ədəbiyyatı ilə təminatı
2.Rus dilinin xarici dil kimi tədrisinin metodikası.
Humanitar fakültələr üzrə Rus dili kafedrasının 2016-cı ildə elmi işləri “Rus dilinin tədrisi
metodikası” probleminə həsr olunmuşdur.
10.Rus dilçiliyi kafedrası
Kafedranın struktur və ştat cədvəli.
1. L.H.Quliyeva-kaf.müdiri,f.e.d.,prof.-05.04.1942
2. S.A.Məhərrəmova-f.e.d.,prof.,24.11.1959
3. E.C.Hacıyeva-f.e.n.,dosent-22.05.1947
4. E.A.Heydərova-f.e.n.,dos., 0,5ştat- 28.07.1970
5. R.İ.İsmayılova-f.e.n.,b/müəl.-04.10.1951
6. T.İ.İbrahimova- b.müəl.-20.09.1943
7. F.A.G.Məmmədbəyli-b.müəl.-09.10.1945
8. N.V.Xidirov- b.müəl.-11.05.1959
9. N.T.Zeynalova- b.müəl.-11.03.195
10. R.A.Cəfərova-baş lab.-28.10.1946
11. S.Ə.Əliyeva- baş lab.-25.01.1956
2016-cı ildə Rus dilçiliyi kafedrasında elmi-tədqiqat işləri 3 mövzuda davam etdirilmişdir:
1. Rus ədəbi dilinin fonetik sisteminin inkişaf qanunauyğunluqları.
2. Müasir rus ədəbi dilinin leksik-qrammatik sistemi.
3. Rus dilinin tarixi məsələləri.
Prof.L.H.Quliyeva “Müxtəlif sistemli dillərdə şəxs adlarının transkripsiya və transliterasiya
məsələləri (Azərbaycan, rus və çin dilləri)” adlı elmi işində “Rus və çin şəxs adlarının transkripsiyası
və transliterasiyası (tədqiqatın tətbiqi xarakteri) üzrə mərhələsi, prof. S.A.Məhərrəmova “Bədii
mətndə kontinuum və məkan növləri. Abzas, sərbəst cümlələr, mətnin hissələri və əlaqə vasitələri.
Poetik və dramaturji mətnlər»” adlı elmi işində poetik, nəsr və dram əsərlərində bədii məkanın təhlili,
dos. E.C.Hacıyeva “Rus dilinin sintaksisində tabesiz mürəkkəb cümlənin problemləri” adlı elmi
işində tabesiz mürəkkəb cümlənin rus sintaksisində ənənəvi və qeyri-ənənəvi təhlili, dos.
E.A.Heydərova “XIX-XX əsrin müqayisəli tarixi və tipoloji tədqiqatları” adlı elmi işində
A.A.Potebnyanın Humboldt və Şteyntalın elmi işlərinə əsaslanaraq orijinal konsepsiya yaratması, dili
tarixi hadisə kimi təqdim etməsi, N.V.Kruşevski və A.Boqoroditskinin əsərlərində dillərin tipoloji
tədqiqatları araşdırılır. B/m. R.İ.İbrahimova “Müasir rus dilinin leksikasının və frazeologiyasının
aktual problemləri” adlı elmi işinin “Müasir rus dilində leksik vahidlərin istifadəsi” üzrə mərhələsini,
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b/m. T.İ.İbrahimova “Rus dilinin leksikologiyası və fonetikası terminlərinin toplanıb işlənməsi” adlı
elmi işinin “Dərsliklərdə və dərs
vəsaitlərində istifadə edilən leksikoloji terminlərin toplanıb
işlənməsi” üzrə mərhələsini yerinə yetirmişdir. b/m. F.A.Məmmədbəylinin “Müasir rus dili. Morfologiya” adlı elmi işində feil, zərf və vəziyyət kateqoriyası, b/m. N.V.Xidirovun “Qrız və udin
dillərində felin kateqoriyası” adlı elmi işində Qafqaz dillərinə daxil olan qırız və udin dillərində
funksional əsasların paradiqmatika və sintaqmatika səviyyəsində sistem münasibətlərinin təhlili
aparılır, b/m. N.T.Zeynalovanın “Növ tutuşdurulmasının semantik tipləri” adlı elmi işində
tədqiqatçıların əksəriyyətinin sırf növ kimi qəbul etdiyi fel cütlüklərinin təhlilinin nəticələri təqdim
olunur.
11. Rus ədəbiyyatı
Struktur və ştat cədvəli
1. A.C.Hacıyev-f.e.d.,prof.,kafedra müdiri, 0,5 ştat-1947
2. L.Z.Gərayzadə-f.e.d., prof., dos.-1947
3. M.A.Yaqubova –fil.f.d.,dos.-1948
4. Ə.M.Paşayeva- fil.f.d.,dos.,0,5 ştat -1944 (əvəzçi )
5. S.A.Əliyeva- fil.f.d.,dos.-1958
6. R.H.Bağırov- fil.f.d.,dos.-1955
7. T.Q.Məmmədova- baş müəl.-1973
8. T.X.Məmmədov-müəl.,0,5 şt.-1963
9. A.N.Bağırova fil.f.d.,müəl.,0,5 şt.-1983
10. A.P.Məmmədova- b/lab.-1972
Kafedranın əməkdaşları “Ədəbi əlaqələr və ədəbiyyatın zənginləşməsi” və “Rus ədəbiyyatının
formalaşma yolları və inkişafının tarixi mərhələləri” üzərində elmi-tədqiqat işlərini yerinə
yetirmişdir.
Prof. A.C.Hacıyevin “Adelaida Adalis və Şərq” adlı elmi işində rus-Şərq ədəbi əlaqələri,
Adelaida Adalisin həyat və yaradıcılığının Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında əks olunması
məsələləri, prof. L.Z.Gərayzadənin “Ç.Aytmatovun yaradıcılığında din motivləri” adlı elmi işində
Ç.Aytmatovun “Ağ gəmi”, “Dəniz kənarıyla qaçan alabaş” povestlərində dini problemlər,
dos.M.A.Yaqubovanın “A.N.Ostrovskinin dram əsərləri” adlı elmi işində A.N.Ostrovskinin
yaradıcılıq irsi, onun əsərlərinin bir sıra tarixi nüansları, tərcümədəki problemlər, dos.S.Əliyevanın
“Qədim rus ədəbiyyatında pritçalar” adlı elmi işində qədim rus ədəbiyyatında məşhur olan pritçalar,
dos.R.H.Bağırovun “Rus şairlərinin inqilabdan sonrakı yaradıcılığında Azərbaycan (1917-20-ci
illər)” adlı elmi işində inqilabdan sonrakı dövrdə, yəni 1917-22-ci illərdə, S.Qorodetskinin,
V.Xlebnikovun, V.İvanovun Bakı şəhərinə həsr etdikləri şeirlər, b/m.T.Q.Məmmədovanın “A.Blokun
nəsr üslubunun orijinallığı” adlı elmi işində A.Blokun nəsr yaradıcılığı janr və üslub cəhətdən
nəzərdən keçirilir, ədibin üslubunun özünəməxsusluğu vurğulanır, b/m.T.X.Məmmədovun “Andrey
Platonovun yaradıcılığında faciə problemi” adlı elmi işində yazıçının faciə qəhrəmanının
özünəməxsusluğu göstərilir, Platonovun “Çevenqur” romanı və “Kotlovan” povestində süjetkompozisiya təşkili sistemində münaqişə yaradan əlaqələrin quruluşu açılır, dos. A.N.Bağırovanın
“Azərbaycan poeziyasında sonet janrının yaranma tarixi”adlı elmi işində XX əsrin əvvəlində
Azərbaycan poeziyasında sonet janrının yeri araşdırılır.
12.Alman və fransız dilləri kafedrası
Struktur və ştat cədvəli
1.Fərəcullayeva Elmira Nadir qızı, kafedra müdiri, dos., 0,5 ştat-1963
2.Abdullayeva Xədicə Ramiz q.- b/m,1,0 ştat-1962
3. Məmmədov Məşkur Lətif o.- b/m,1,0 ştat-1932
4.Həsənova Azelma Bəhram q.- b/m,0,5 ştat-1953
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5.Əmiraslanova İradə Azər q.- b/m,1,0 ştat-1962
6.Allahverdiyeva Mətanət Əliş q.-b/ m, 1,0 ştat-1965
7.İsmayılova Ulduzə Səməd q.-bm, 1,0 ştat-1957
8.Bağırova Fatma Bilal q.- dos., 1,0 ştat-1948
9.Tarıverdiyeva Ofelya Murad q.- b/m, 1,0 ştat-1946
10.Orucova Məlahət İsa q.- b/m,1,0 ştat-1958
11.Quliyeva Sevil Soltanəli q.- b/m,1,0 ştat-1940
12.Piriyeva Əsli Camal q.- b/m,1,0 ştat-1949
13.İlyaslı Elmira Nosu q.- b/m, 1,0 ştat-1948
14.Şahəlizadə Ləman Bəxtiyar q.- m, 0,5 ştat-1978
15.Cabbarov Namiq Abbas o.-m, 0,5 ştat-1979
16.Süleymanova Elmira Yolçu q.-m, 0,5 ştat-1966
17.Ələkbərova Emilya Emil q.-m, 0,5 ştat-1981
18.Yunusova Elnarə Faiq q.-b/l, 1,0 ştat-1977
19.Dadaşova Aysel Xalid q.- lab, 0,5 ştat-1991
Kafedrada “Azərbaycan ali məktəblərinin ixtisas fakültələrində fransız dilinin tədris
metodikasının nəzəri əsasları” mövzusu üzrə 15 tədqiqat işi yerinə yetirilir. 2016-cı ildə kafedranın
əməkdaşları “Azərbaycan ali məktəblərinin ixtisas fakültələrində fransız dilinin tədrisi metodikasının
nəzəri əsasları” üzərində elmi iş aparmışlar.
13.İngilis dili kafedrası
Struktur və ştat cədvəli
1. A.Q.Abbasov –fəlsəfə doktoru,dos., kafedra müdiri,0,5 ştat-1942
2. İ.B.Əliyev-b/m., kafedra müdirinin müavini -1962
3. T.İ.Qurbanova – dos., b/m.-1938
4. N.B.Seyidzadə- dos., b/m.-1955
5. Q.İ.Əhmədov-dos., b/m.-1947
6. G.B.Kərimova- dos., b/m-1961
7. G.L.Rəfibəyli- dos., b/m-1977
8. S.Q.Əliyev- fil.f.d., b/m-1948
9. M.Q.Ələsgərova-b/m.-1950
10.
F.Ş.Şirinova- b/m.-1937
11.
S.Q.Məmmədova- b/m.-1941
12.
N.A.Orucova – b/m. -1948
13.
L.M.Axundzadə- b/m.-1951
14.
R.Y.Təhməzova- b/m.-1957
15.
D.M.Quliyeva- b/m.-1956
16.
Ş.M.Bünyadzadə- b/m.-1957
17.
G.Q.Xanbabayeva-fil.f.d.,b/m.-1962
18.
İ.R. İsmayılova -b/m.- 1988
19.
P.İ.Paşayeva – b/m.- 1984
20.
N.A.Əliyeva – b/m. -1983
21.
N.N.Şirəlizadə-müəl.-1956
22.
Y.İ.Ələsgərova- müəl., 1 şt.-1976
23.
N.Q. Mahmudova –müəl., 1 şt. -1988
24.
E.İ.Tağıyeva – müəl., 1 şt.-1983
25.
N.V.Seyidova –müəl., 1 şt. -1980
26.
A.İ.Məmmədova-müəl.,0,5 şt.-1984
27.
M.A.Qəhrəmanova -müəl.,0,5şt.-1960
28.
Ş.Z.Səfərova- müəl.,0,5şt.-1968
29.
Ü.Ş.Hüseynova-müəl., 0,5 şt. – 1982
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30.
31.
32.
33.
34.

A.Ş.Hümbətova- fil.f.d., müəl.,0,5şt.-1981
R.A.Cəfərova –müəl., 0,5 şt.-1977
Ş.M.Balayeva-lab.müdiri-1961
M.Mehdiyeva –müəl.,-1970
R.C.Əliyeva-müəl.. 0,5 şt.-1966

2016- cı ildə İngilis dili kafedrasının əməkdaşları “Dilçilik” istiqamətində “Sahəvi lüğətlərin
tərtibi məsələləri” problemi üzərində çalışmışlar. 2016-cı ildə dos.A.Abbasov, İ.Əliyev, M.Mehdiyeva,
P.Paşayeva, Ş.Səfərova, A.Hümbətova, S.Məmmədova, A.Məmmədova, R.Təhməzova, S.Əliyev,
G.Kərimova, D.Quliyeva və başqalarının dərs vəsaiti və lüğətləri çap olunmuşdur.
14.İngilis dili (humanitar fakültələr üzrə)
Struktur və ştat cədvəli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

dos. (f.e.n.) Hacıyev Bəylər İslamxan o. 1956 (0,5 ştat)
dos. (f.e.n.) Ömərova Möminat Məhəmməd q. 1939 (1 ştat)
dos. (f.e.n.) İbrahimova Nailə Xanməmməd q. 1964 (1 ştat)
dos.əvəzi Şirəliyeva Şölə Mövsüm q.1945 (1 ştat).
Baş müəllim Ələsgərova Zərifə İsrafil q.1947 (1 ştat)
Baş müəllim Meybəliyeva Aybəniz Tələt q.1959 (1 ştat)
Baş müəllim Əliyeva Məlahət Qəribağa q. 1961(1 ştat)
Baş müəllim Ağayeva Cəmilə Musa q.1939 (1 ştat)
Baş müəllim Nəcəfova Xatirə Kommunar q.1971 (1 ştat)
Baş müəllim Fazilzadə Məryəm Abdulla q.1959 (1 ştat)
Baş müəllim Xəlilova Bahar Suleyman q.1972 (1 ştat)
Baş müəllim Sadiqova Nərgiz Ayaz q.1954 (1 ştat)
Baş müəllim Sultanova Samirə Xəqani q.1980 (1 ştat)
Baş müəllim Ağayeva Mənsurə Tiflis q.1964 (1 ştat)
Müəl.Quliyeva Minarə Naryad q.1975 (1ştat )
f.e.f.d. müəl.Məmmədova Fərəh Əlixan q.1986 (1 ştat)
Müəl.Əhmədova Zəhra Mirzaağa q.1981 (1ştat)
Müəl.Əliyeva Ülviyyə Xalıqverdi q.1982 (1 ştat )
Müəl. Mürsəlov Rizvan Cavanxan o.1971 (1,0 ştat)
dos.əvəzi f.e.n. İsmayılova Afaq İmaş q.1965 (0,5 ştat)
Baş müəllim Mehtiyeva Tamilla Dadaş q.1958 ( 0,5 ştat)
Baş müəllim Rəhimova Gülheyran Həsən q. (0,5 ştat)
Müəl. Rzayev Fərrux Nəriman q.1965 (0,5 ştat)
Müəl. Hacıyeva Yeganə Zabil q.1974 (0,5 ştat)
Müəl. Hacıyeva Səlimə Çingiz q.1964(0,5 ştat)
Müəl. Əliyeva Elmina Vasif q.1981 (0,5 ştat)
Müəl. Məmmədova Könül Həbib qızı 1975 (0,5 ştat)
Müəl. Əsədullayeva Maral Allahyar q. 1990 (0,5 ştat)
Müəl. Haqverdiyeva Kəmalə Haqverdi q.1986 (0,5ştat),
Müəl. Katibli Sevinc Azad q.1988 (0,5 ştat)
Müəl. Mənsimova Firəngiz Mais q. 1984 (0,5 ştat)
Müəl.İsmayılova Səbinə Vilayət q.1988 (1ştat) (analıq məzuniy.)
Müəl. Mahmudova Günel Tofiq q.1987 (0,5 ştat) (analıq məzuniy.)
Müəl.Aydınova Səkinə Dəmir q.1976 (0,5 ştat) (analıq məzuniy.)
Mirzəyeva Yeganə Yunis q (0.5)
Əliyeva Ceyran Ələsgər q. (0.5)
Xəlilov Arif Yusif o.(0.5)
12

38. Rəhimov Qivaməddin Abbas o.(əvəzçi)
39. Baş laborant Rəsulova Afaq Mirmehdi q.(1981) 1 ştat
Kafedrada aparılan elmi-tədqiqat işlərinin əsas istiqamətləri Humanitar fakültələrdə xüsusi
məqsədli İngilis dilinin tədrisi, problem isə İngilis dilinin səmərəli tədrisində dərslik və dərs
vəsaitlərinin rolu olmuşdur. Cari ildə dos.B. Hacıyevin humanitar fakültələrin tələbələri üçün
“Xüsusi məqsədli ingilis dilinin tədrisi (hüquqi ingilis dili)” dərsliyi çap olunmuşdur.

15.Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
Struktur və ştat cədvəli
1. S.V.Abbasova-fil.f.d., dos., 0,5 ştat, kafedra müdiri – 1973
2. S.M.Seyidova-fil.f.d., dos. – 1949
3. S.A.Orucova-fil.f.d., dos. – 1972
4. O.N.Piriyeva-p.ü.f.d., dos. – 1950
5. S.M.Mərdanova-fil.f.d., dos. – 1979
6. Z.P.Nəbiyeva-fil.f.d., dos., 0,5 ştat – 1956
7. A.T.Əliyeva-fil.f.d., dos. – 1970
8. N.K.Məmmədova-fil.f.d., dos., 0,5 ştat – 1965
9. Ş.A.Abasova-fil.f.d., dos. əv., 0,5 ştat – 1969
10. X.F.Manaflı-fil.f.d., dos. əv. – 1977
11. Ə.Y.Ağakişiyev-fil.f.d., dos. əv., 0,5 ştat – 1957
12. G.N.Abbasova-b/m – 1956
13. İ.A.Məhərrəmova-müəl. – 1958
14. N.M.Hacıyeva-müəl. – 1970
15. Ş.N.Əliyeva-müəl., 0,5 ştat – 1969
16. L.Ə.Əliyeva-fil.f.d., müəl. – 1961
17. Y.V.Qəhrəmanlı-müəl., 0,5 ştat
Kafedranın əməkdaşları Azərbaycan dili və nitq mədəniyyətinin nəzəri və praktik məsələləri
üzərində elmi-tədqiqat işlərini yerinə yetirmişdir.
Dos. S.V.Abbasovanın “Ədəbi dilin leksik norması” adlı elmi işində ədəbi dil normalarından biri
olan leksik norma və onun əsas xüsusiyyətləri, dos. S.M.Seyidovanın “Azərbaycan dilində elmi
üslub” adlı elmi işində Azərbaycan dilində elmi üslubun xarakterik xüsusiyyətləri, dos.
Z.P.Nəbiyevanın “Orta əsrlərdə natiqlik sənəti” adlı elmi işində natiqlik sənətinin orta əsrlərdə
keçdiyi inkişaf yolu, dos. O.N.Piriyevanın “XX əsrin sonlarında yazılmış dərsliklərin təhlili” adlı
elmi işində XX əsrin ortalarından nitq mədəniyyəti və natiqlik məharəti məsələləri ilə müntəzəm
məşğul olan pedaqoqlardan A.S.Abdullayevin, M.S.Şirəliyevin, N.Abdullayevin və başqalarının
əsərləri təhlil olunur, dos. S.Mərdanovanın “Azərbaycan dili və nitq mədəniyyətinin tədrisində nitqə
verilən tələblərin öyrədilməsi” adlı elmi işində nitq mədəniyyəti, onun norma və tələbləri, nitq
mədəniyyətinin nəzəri və praktik məsələləri şərh edilir, dos. S.A.Orucovanın “Semiotik analizin
ədəbiyyat və estetikaya tətbiqi” adlı elmi işində təsviri incəsənətdə ikoniklik, məkan semiotikası və s.
problemlər araşdırılır.
4.Dərc olunmuş elmi işlərinin xarakteristikası
Kafedralarda dərs yükü yerinə yetirməklə elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri çox vaxt dərslik, dərs
vəsaiti, monoqrafiya, məqalə şəklində dərc olunur və geniş oxucu kütləsinə çatdırılır.
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4.1.Dərsliklər və dərs vəsaitləri
2016-cı ildə prof. S.İbrahimov və dos. M.Həsənovanın “Azərbaycanda ədəbiyyatın tədrisi tarixi”
dərs vəsaiti, dos. L.Əliyevanın “ Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında hekayə toplular: mövzu-ideya və
problematikası” dərs vəsaiti, prof. T.M.Hacıyevin “Azərbaycan dili test kitabçası (IX sinif)” dərsliyi
(Bakı, 2016, 198 s.), prof. T.M.Hacıyev və prof. əv. Z.Ə.Şahbazovanın “Azərbaycan dili” dərs vəsaiti
(Bakı, 2016, 40 ç.v.), prof. M.M.Cəfərov və dos. F.Y.Hüseynovanın “Русский язык. Учебник для
студентов-бакалавров естестественных факультетов” dərsliyi (Bakı, 2016, 304s. (19 ç.v.)),
dos.A.M.Paşayeva, S.A.Əliyeva və N.T.Zeynalovanın “Rus dili-ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi
“Rus dili” (əsas xarici dil kimi) fənni üzrə dərslik (Bakı, 2016, 200 s.), dos. Ə.M.Paşayeva, b/m.
L.Quliyeva və L.Seyidzadənin “Rus dili-Humanitar fakültələr üçün dərs vəsaiti (Bakı, 2016, 246 s.),
dos. E.N.Fərəcullayevanın “Parlez-vous français? Do you speak English? Вы говорите по
русски?” dərs vəsaiti, F.B.Bağırovanın “Deutsch” mexanika-riyaziyyat fakültəsi üçün dərsliyi, b/m.
T.İbrahimovanın “Müasir rus dilinin leksikologiyası” adlı metodik göstəricisi (Bakı, 2016, 2 ç. v.),
A.M.Paşayeva, S.A.Əliyeva və N.T.Zeynalovanın “Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных школ с азербайджанским языком обучения» (Bakı, 2016, 10 ç. v.), A.M.Paşayeva,
S.A.Əliyeva və N.T.Zeynalovanın “Русский язык. 9 класс. Учебное пособие для учителя общеобразовательных школ с азербайджанским языком обучения» dərs vəsaiti, dos. B.İ.Hacıyev, müəl.
M.A.Əsədullayeva və müəl. Y.Z.Hacıyevanın “English (For the Faculties of Arts)” dərsliyi (Bakı,
2016, 37.5 ç.v), dos. S.V.Abbasova, dos. S.M.Seyidova və dos. N.K.Məmmədovanın “Azərbaycan
dili və nitq mədəniyyəti (Ali məktəblər üçün dərslik)” (Bakı, 2016, 14,5 ç.v.), dos. S.V.Abbasova,
dos. S.M.Seyidova və dos. N.K.Məmmədovanın “Tapşırıq, tərcümə və oxu mətnləri (Ali məktəblərin
coğrafiya fakültəsinin tələbələri üçün dərs vəsaiti) (Bakı, 2016, 10,75 ç.v.), dos. S.M.Mərdanova, dos.
əv. Ş.A.Abasova və dos. əv. X.F.Manaflının “Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti” dərs vəsaiti
(Bakı, 2016, 18, 25 ç.v.), dos. B.İ.Hacıyevin “Do you Speak English?” (Bakı, 2016, 24 ç.v.) dərs
vəsaiti, b/m. G.H.Rəhimova, M.Qurbanova, E.Fərəcullayeva və R.Həbiblinin Azərbaycan dili (əcnəbi
tələbələr üçün) dərsliyi, dos. A.Q.Abbasovun “English” for first course students” dərsliyi, fil.f.d.
S.Əliyevin ““Dədə Qorqud Kitabı” və Orta əsr Avropa dastanları” dərs vəsaiti, dos. S.A.Əliyevanın
Русский язык (как основной иностранный язык) для 9-го класса общеобразовательных школ
(Bakı, 2016, 192 s.), Методическое пособие для учителя по предмету «Русский язык» (как
основной иностранный язык) для 9-го класса общеобразовательных школ (Bakı, 2016, 192 s.),
dos. L.Əliyevanın “Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında hekayə toplular: mövzu-ideya və
problematikası” dərs vəsaiti, dos. Ə.Cavadovun “Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (ali məktəblər
üçün dərslik)” dərsliyi (həmmüəllif, Bakı, 2016, 232 s.), müəl. N.Al-Abbasinin «Восток в
творчестве обрусевшего поэта – декабриста немецкого происхождения В.К.Кюхельбекера»
dərs vəsaiti (Bakı, 2016, 132 s.) və s. çap olunmuşdur.
4.2.Monoqrafiyalar
2016-cı ildə prof. Ə.Ə.Rəcəblinin “İngilis dilində modal feillər” (Bakı, “Elm və təhsil” 2016, 238
s.), Ə.Ə.Rəcəblinin “London struktur dilçilik məktəbi” (Bakı, “Elm və təhsil”, 2016, 56 s.),
Ə.Ə.Rəcəblinin “Deskriptiv dilçilikdə fonologiya və qrammatika problemləri (Bakı, “Elm və təhsil”,
2016, 88 s.), prof. Ə.Ə.Rəcəblinin “Qədim ərəb dilçiliyi” (Bakı, “Elm və təhsil”, 2016, 168 s.), dos.
E.Heydərovanın “Azərbaycanda rus şivələrinin leksik sistemi” (Bakı, 2015, 178 s., 11 çap vərəqi),
f.e.d.R.B.Əskərovun “Bağımsızlık dönəmi Azerbaycan edebiyyatı” (Bakı, 2016, 279 s.), fil.f.d.
Q.İ.Əhmədovun “Artur Konan Doylun detektiv yaradıcılığının kompleks tədqiqi” və.s.
monoqrafiyalar çap olunmuşdur.
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4.3 Məqalələr
2016-cı ildə filologiya fakültəsinin müəllimləri 400-dən artıq məqalə çap etdirmişlər.
1.N.Xəlilov. Aşıq poeziyasının M.V.Vidadi yaradıcılığında poetik ənənələri // Filologiyanın
aktual problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr
olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı, 18-19 may, 2016-cı il, s. 26-29.
2. L.Quliyeva. К теории словообразовния проприальных единиц // Dil və ədəbiyyat.
Beynəlxalq elmi jurnal, Bakı, № 1(97), s. 5-9.
3. L.Quliyeva. Из наблюдений над диалектной антропонимией // Сборник материалов
конференции, посвященной 70-летию проф. Ильяса Гамидова, Баку, БСУ, 2016, с. 17-26.
4.C.Nağıyev. Azərbaycan romanına yeni baxış // “Ustad” aylıq ədəbiyyat və sənət dərgisi, №3,
3 aprel 2016, s.5-10.
5.E.Əzizov. Birinci Türkoloji qurultayda türk dillərinin tarixi və inkişafı məsələləri //
Türkologiya, 2016, №3, s.78-85.
6. S.Məhərrəmova. Ихтионимы в терминообразовании (на материале русского языка),
Elmi əsərlər, Dil və ədəbiyyat seriyası birgə nəşr, Bakı, Kiyev, Minsk, 2016, №2, s.121-128.
7. H.Əsgərov. 1993-dən başlanan quruculuq və inkişaf yolu // Filologiyanın aktual problemləri.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş Respublika
elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı, 18-19 may, 2016-cı il, s.3-9.
8. L.Gərayzadə. Азербайджанская модель мультикультурализма // “Mədəni müxtəliflik:
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5.Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında elmin inkişaf fondu ilə
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Layihənin
№
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Layihənin
Donor təşkilat
Layihən Layih
rəhbəri
in
ənin
müddəti dəyəri
1
2
3
4
5
1
6.AMEA ilə elmi əlaqələr.
AMEA-nın müxbir üzvü N.Cəfərov humanitar və ictimai elmlər bölməsinin tədbirlərində və
ümumi fəaliyyətində fəal iştirak edir.
7.Xarici dövlətlərin təhsil və elmi müəssisələri ilə əlaqələr.
Rus dilçiliyi kafedrası Çin ölkəsinin Bakı Dövlət Universitetində yerləşən Konfusi İnstutunun
filialı, Sankt-Peterburq Universitetinin B.A.Larin adına dialektoloji kabineti, eyni zamanda
Volqoqrad Dövlət Pedaqoji Universitetində Suprun Vasili İvanoviçin rəhbərlik etdiyi Ümumi və
Slavyan dilçiliyi kafedrası ilə əməkdaşlıq edir.
Rus ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, prof. A.C.Hacıyev Rusiya Federasiyasının Rostov-Don
şəhərində nəşr olunan «Научная мысль Кавказа» jurnalının redaksiya şurasının üzvüdür,
Qırğızıstanın Bişkek şəhərində nəşr olunan «Вопросы литературы и искусства» jurnalının
redaksiya heyətinin üzvüdür.
7.1. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrası ilə Qırğızıstan Elmlər Akademiyası və
Qırğızıstan Dövlət Universitetinin birgə elmi fəaliyyəti vardır.
Prof. A.Hacıyev-Rusiyanın Rastov-Don şəhərində nəşr olunan “Nauçnaya mısl Qafqaza”
jurnalının redaksiya şurasının, Qırğızıstanın paytaxtı Bişkek şəhərində nəşr olunan “Voprosı literaturı
i iskusstva” jurnalının beynəlxalq redaksiya heyətinin üzvüdür.
7.2.Beynəlxalq konfranslarda, konqreslərdə və simpoziumlarda iştirak.
Prof.V.S.Sultanlı –14-16 may 2015-ci ildə Türkmənistanın Aşqabad şəhərində
keçirilən
“Məxtumqulu Piraqi və mədəni dəyərlər” beynəlxalq elmi konfransı ; 26-27 sentyabr 2015-ci ildə
Türkiyədə Bilkent Universitetində keçirilən IX Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı; 23-24
oktyabr 2015-ci ildə İstanbulda İstanbul Universitetində keçirilən “Dünden bugüne Batı Trakya”
Uluslararası Sempozyumunda;
F.e.d. R.B.Əskərov – 17-18 noyabr 2016-cı ildə Moskvada Rusiya Xalqlar Dostluğu
Universitetində keçirilən “Türkologiyanın müasir problemləri: dil-ədəbiyyat-mədəniyyət” beynəlxalq
elmi-praktik konfrasında; 25 oktyabr 2016-cı ildə Astanada keçirilən beynəlxalq elmi-praktik
konfransda;
Prof. S.İbrahimov – 17-18 noyabr 2016-cı ildə Moskvada keçirilən “Türkologiyanın müasir
problemləri” beynəlxalq elmi-nəzəri konfransında;
Dos. H.Abdiyeva - 23-24 oktyabr 2015-ci ildə Türkiyədə keçirilən “Türkiye uluslararası II çocuk
ve genclik forumunda;
Prof. S.H.Orucova – 17-18 noyabr 2016-cı ildə Moskvada keçirilən «Современные проблемы
тюркологии: язык –литература-культура» beynəlxalq elmi konfransı; 2016-cı ildə Moskvada
keçirilən «Билингвизм и билингвальное образование в России и мире: современные
тенденции» beynəlxalq elmi konfransında;
Prof.əv. Z.Ə.Şahbazova – 12-14 Oktyabr 2016-cı ildə Konyada keçirilən “VI Uluslararası
Karşılaşmalı edebiyyat bilimi” konqresində;
Fil.f.d. E.H.Məmmədov – 2016-cı ildə Konyada keçirilən “VI Uluslararası Karşılaştırılmalı
Edebiyat Bilimi Kongresində;
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Dos. M.Abdullayeva – 2016-cı ildə Gürcüstanda keçirilən «Пятнадцатый Международные
Педагогические Чтения “Воспитываться в моральном климате памяти» beynəlxalq elmi
konfransında;
Dos. F.Ağayeva – 25-27 may 2016-cı ildə III Beynəlxalq türk dünyası araşdırmaları
8 iyun 2016-cı ildə Qazaxıstan Respublikasının Semipalatinsk şəhərində keçirilən Kayyum
Muhəmmədxanovun 100 illiyinə həsr olunmuş “Kayyum Muhəmmədxanov və qazax ədəbiyyatının
aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi-nəzəri konfransda; 24 noyabr 2016-cıl ildə
Qazaxıstan Respublikasının Astana şəhərində keçirilən “Ədəbi xalqın ədəbi dili” mövzusunda
Beynəlxalq Simpoziumda; 17-18 noyabr 2016-cı ildə Moskvada, Rusiya Xalqlar Dostluğu
Universitetində
keçirilən
“Türkologiyanın
müasir
problemləri:dil-ədəbiyyat-mədəniyyət”
mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfransda;
Dos. F.Əlizadə – 7-8 noyabr 2016-cı ildə Türkiyənin Bursa şəhərində (Cengiz Mete Merkezi)
keçirilən “Muhammet Hüseyin Şehriyar” bilgi şölenində;
Dos. E.H.Həmzəyeva – 2016-cı ilin oktyabr ayında Türkiyənin Elazığ şəhərində yerləşən Fırat
Universitetində “I Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu”nda;
B\m. Sona Çərkəz – 11-13 may 2016-cı ildə Türkiyənin Adana şəhərində keçirilən “VII ulusal
çocuk ve genclik edebiyyatı yaşayan yazarlar sempozyum dizisi çocuk ve genclik edebiyyatında
Fatih Erdoğan” simpoziumunda;
Fil.f.d. F.Ə.Dursunova – 12-14 may 2016-cı ildə Atatürk Araşdırma Mərkəzi Prezidenti və Bitlis
Eren Universitetinin rektorluğunun əməkdaşlığı ilə Bitlisdə keçirilən “Türk-erməni münasibətlərinin
məhəlli siyasətlərə təsiri” mövzusunda Beynəlxalq Simpoziumda; 6-7 oktyabr 2016-cı ildə Ankarada
keçirilən “Müstəqilliyin 25 ilində Türkiyə Cümhuriyyəti” mövzusunda beynəlxalq Simpoziumda
iştirak etmişdir.
7.3-yoxdur.
7.4.Xaricdə çap olunmuş məqalələr
1.S.Məhərrəmova.Флоронимы в терминологии (на материале русского языка). / Educational
Researcher, November 2016, №9, vol. 45 (ABŞ); SCOPUS, 2015 Impact Factor: 3.049 (Thomson
Reuters, 2015) (məqalə) s.921-925.
2.C.Nağıyev. Elm fədaisi Tofiq Hacıyev //Türklük biliminde bir ömür.Tofiq Hacıyev kitabı. Prof.
Dr. Bilgahan Atsız Gökdağ, Yrd. doç.dr. Nazim Muradov, Ankara, Akçağ, 2016.
3. K.İslamzadə. Об-общественно-исторической и этнографической интерпретации
традиционного сюжета «Три брата» (на основе азербайджанских и русских сказок) // Вестник
Московского
Государственного
Гуманитарного
Университета
(МГГУ)
имени
М.И.Шолохова,№2, 2016, 1 ç.v.
4. R.Əskərov. Azərbaycanda “Qutadğu Bilig” poemasının öyrənilməsi // “Türkologiyanın müasir
problemləri: dil-ədəbiyyat-mədəniyyət” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları,
Moskva, Rusiya Xalqlar Dostluğu Universiteti, 17-18 noyabr 2016, s.61-65.
5.R.Əskər. “Jeltoksan” müstəqilliyinin xəbərçisi // “Dekabr (1986) üsyanının tarixi” beynəlxalq
elmi-praktik konfrans, Astana, 25 oktyabr 2016, s.97-102.
6. E.Heydərova. К вопросу о ключевых идеях русской лингвокультуры (на материале
русского островного говора Азербайджана). / Вестник Волжского университета имени В.
Н.Татищева. Тольятти, 2016, № 3. Том 1. Филологические науки, с. 71-77. (Rusiya) İmpakt
faktor РИНЦ 2014 – 0,133.
7.E.Əzizov. Görkemli alim, böyük müellim // Türklük biliminde bir ömür.Prof.Dr. Tofiq Hacıyev
kitabı, Ankara, 2016, s.91-93.
8. R.Əskərov. Yusif Balasaquninin “Qutadğu Bilig” poemasının Azərbaycanda tədqiqi // Məşhur
türk mütəfəkkiri Yusif Balasaqunlunun 1000 illiyinə həsr edilmiş “Yusif Balasaquni: humaniz
pedaqogikasının mənbələri və müasirlik” mövzusunda Beynəlxalq dəyirmi masa, Almata, 2016, s.710.
9. E.Heydərova. Русская языковая картина мира (на материале русского островного говора
Азербайджана). / Вопросы когнитивной лингвистики. 2016. № 4, с. 68-77. (Rusiya) İmpakt
faktor РИНЦ 2015 – 0,791, SCOPUS.
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10. E.Heydərova. Christianity and paganism in a Slavic national calendar (on material of the
Russian island dialect of Azerbaijan). / Educational Researcher, November 2016, №9, vol. 45 (ABŞ);
SCOPUS, 2015 Impact Factor: 3.049 (Thomson Reuters, 2015) (məqalə) s.953-960.
11. Q.Abdullayeva. XVII century Azerbaijan Language: Social political Content of that Period and
view of Language //Papaers on Language and Literature/USA: Southern Illinois University, 2016,
vol 23, no:4(2), s. 65-69. (Tomson jurnalı)
12.Q.Abdullayeva. Виды предложений по принципам классификации в синтаксической
структуре XVII века // Язык и лультура, Киев, 2016, с.81-89.
13. Q.Rəhimov. Глагольные фразеологические единицы с подчинительно-сочинительной
структурой в английском и азербайджанском языках // Университетский научный журнал
Санкт- Петербург, №18(2016), Ст.182-187.
14. M.Ağayeva. Тематика и идеи творчества У.Фолкнера» // Балтийский гуманитарный
журнал, том 5, №2 (15) 2016, ст. 12-16.
15. M.Ağayeva. Новая Американская проза и концепция модернизма в начале XX века //
Вестник КазНУ им. Аль-Фараби (серия филология)» №3, 2016.
16. F.Ağayeva. Abayın həyat və yaradıcılığının tədqiq tarixi // Kayyum Muhəmmədxanovun 100
illiyinə həsr olunmuş “Kayyum Muhəmmədxanov və qazax ədəbiyyatının aktual problemləri”
mövzusunda Beynəlxala elmi-nəzəri konfrnas, Qazaxıstan Respublikası, Semipalatinsk şəhəri, 2016,
8 iyun
17.F.Ağayeva. Abayın dil haqda görüşləri // “Ədəbi xalqın ədəbi dili” mövzusunda Beynəlxalq
Simpozium, Qazaxıstan Respublikası, Astana, 2016, 24 noyabr
18.F.Ağayeva. Abayın həyat və yaradıcılığının tədqiq tarixi // Semipalatinsk şəhəri, “Şəkərim”
elmi-tədqiqi jurnal №2(31) 2016.
19.F.Ağayeva. Abayın həyat mühiti və fəlsəfi görüşləri // Türkologiyanın müasir problemləri:dilədəbiyyat-mədəniyyət” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Moskva,
Rusiya Xalqlar Dostluğu Universiteti, 17-18 noyabr 2016, s.571-574.
20.A.Abbasov. On head words and entries in multilingual terminological dictionaries // Вестник.
Серия “Филологические науки “, №2 (56), Казахстан, Алматы- 2016 .
21. Quliyeva M. Из истории исследования творчества Молла Панаха Вагифа в жанре «гошма»
// Балтийский гуманитарный журнал, том 5, №2 (15) 2016, ст. 39-42.
22.G.Vəliyeva. Сохранение диалектных особенностей в чужой языковой среде // Сборник
материалов 1-й научной конференции, Баку-Ужгород, 28-29 октября 2016 года, с.127-129.
23.İ.Əliyev. Потенциал числительных по созданию словосочетаний и их дистрибутивные
возможности // Вестник. Серия “Филологические науки “, №2 (56), Казахстан, Алматы-2016
24. N.Mahmudova. Причины образования аббревиаций в различных языках // Балтийский
Гуманитарный Журнал, Том 5, 2(15), 2016.
25.N.Mahmudova. Методы расшифровки сокрашений // Сборник Научных Публикаций
“Велес” II Международная конференция , Киев-2016, ст. 113-117.
26. N.Seyidova. Distinction between endocentric and exocentric meaning of phrasal units //
Научные исследования в сфере гуманитарных наук: открытия ХХI века. 4-5 февраля, 2016,
Пятигорск.
27. V.Sultanlı. Ceyhun Hacıbəyli: Vatan ile dövünen yürek // “Tarih ve Uygarlık İstanbul dergisi”
(İstanbul), sayı 5, haziran 2015, s.163-170.
28. V.Sultanlı. Takriz. Parvana Bayram. Azize Caferzade: hayatı, edebi şahsiyeti, hikayelerinin
incelenmesi // Ankara, Akçağ yayınları, 2015, s.11-14.
29. S.İbrahimov. Актуальные проблемы гуманитарным и естественным наук // Журнал
научный публикацией №4 (апрел) 2016, часть II, Москва, 2016.
30. R.Quliyeva. Qarabağ həsrətli Tofiq müəllim //“Türklük biliminde bir ömür” Prof. dr. Tofik
Hacıyev kitabı”. Ankara: Akçağ, 2016.
31. E.Məmmədov. Türkiye türkçesinin iletişim coğrafiyası (teknolojik araçlar: televizyon ve
bilgisayar teknolojisi) // VI Uluslararası Karşılaştırılmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Türkiye, Konya,
2016, s. 53-56.
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32. E.Həmzəyeva. Müqayisəli-tarixi dilçiliyin yaranması // I Uluslararası Sosyal Bilimler
Sempozyumunun materialları, 2016, dekabr.
33. R.Bağırov. Baku pages in the creativity of Velimir Xlebnikov // Papers on Language (PLL)
Sothen University Press /March 2016 vol 90, № 1
34. T.Məmmədov. Концепция личности в русской литературе советского периода // Word
science/ Problems and innovations. Сборник статей Второй Международной научнопрактической конференции. Пенза: МЦНС «Наука и просвещение», 2016, с.88-93.
35.Z.Şahbazova. Hitabların anlam ve söylem özellikleri // VI Uluslararası Karşılaşmalı edebiyyat
bilimi kongresi, 12-14 Ekim, Konya, 2016, s.209.
36. Y.Məmmədli. The Hopelessness of Creating Problems in Azerbaijan // İrs-Наследие.
Международный журнал, Москва, 2016, №1, стр. 21-24.
37. Y.Məmmədli. Выбор имени-выбор судьбы // İrs-Наследие. Международный журнал,
Москва, 2016, №4, стр. 44-47.
38. F.Əlizadə. Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın yaradıcılığında məntiqi-semantik bağlar //
“Muhammet Hüseyin Şehriyar” bilgi şölüni (Beynəlxalq elmi konfrans), Bursa (Türkiye), Cengiz
Mete Merkezi, 7-8 noyabr 2016.
39. Sona Çərkəz. Azərbaycan türklərinin Məmməd Akif Ərsoy sevgisi // “Çağrı” jurnalı, № 674,
2016 (Türkiyə)
40.R.Həbibli.Новые тенденции в ономастической лексикографии // «Человек и мир в
контексте современной лексикографии». Межвузовский сборник научных статей. Вып. 1.
Тверской Гос.Ун.-т., Тверь, 2016, с.36-42.
8.Elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinin tətbiqi
8.1. Filologiya fakültəsində hazırlanmış dərslik, dərs vəsaiti, monoqrafiyalar və məqalələr dövlət
və özəl ali məktəblərində istifadə olunur.
8.2.Elmi tədqiqat işlərinin nəticələrindən magistratura bölməsində mühazirə mətnləri və dərs
vəsaitləri kimi istifadə olunur.
9.Patent və informasiya işləri yoxdur.
10.Dövlət proqramının icrası:
10.1. “Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə strategiya”-nın
həyata keçirilməsi ilə bağlı “Dövlət Proqramı”.
10.2.“2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə
Dövlət proqramı”.
10.3.“Multikulturalizm ili” elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı”
11.Fakültədə keçirilmiş elmi konfransların seminarların simpoziumların xarakteristikası
Filologiya fakültəsində 18-19 may 2016-cı- ildə Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər
Əliyevin anadan olmasının 93 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi nəzəri konfrans
keçerilmişdir.Konfrans materialları “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri “ adı altında
məcmuə şəklində çap olunmuşdur.Məcmuədə ədəbiyyatşünaslıq üzrə 70-dən artıq, dilşünaslıq üzrə
isə 90-dan artıq məqalə və tezis çap olunmuşdur.Toplu şəklində çap olunmuş konfransın
materiallarında ədəbiyyat və dilşünaslıq qarşısında duran bir sıra aktual problemlər araşdırılmışdır
(485s.).
2 noyabr 2016-cı ildə görkəmli türkoloq alim, əməkdar elm xadimi, akademik Tofiq İsmayıl oğlu
Hacıyevin anadan olmasının 80 yubleyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransı keçirilmişdir.
Konfrans materialları kitab halında dərc olunmuşdur. Kitabda fakültənin professor-müəllim heyətinin
məqalə və tezisləri öz əksini tapmışdır.
2016-cı ilin dekabrında Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir
türkologiya: dünən, bu gün və sabah (problemlər və perspektivlər)” mövzusunda Respublika elmi
konfransı keçirilmişdir. Konfransın materialları kitab halında çap olunmuşdur.(262 s.)
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12. Fakültədə elmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması
2016-cı ildə bir neçə müəllim, dosent əvəzi, dosent və professor vəzifəsinə seçilmişdir.
13.Dissertasiya müdafiəsi və disertasiya şuralarının fəaliyyəti
Prof.C.Q.Nağıyev Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirilməsi Şurasının
nəzdindəki Ədəbiyyatşünaslıq üzrə Problem Şurasının üzvüdür. O, eyni zamanda, Bakı Dövlət
Universiteti nəzdində filologiya üzrə elmlər doktoru və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi
almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D.02.181 – Dissertasiya şurasının
sədr müavinidir (həmsədridir).
11 mart 2016-cı ildə Rus dilçiliyi kafedrasının dissertantı Nəsibə Hüsnalı qızı Abbasova
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Paremio-frazeoloji vahidlərin
(aforizmlərin) tərcümə problemləri (L.N.Tolstoyun “Hərb və sülh” romanının Azərbaycan dilinə
tərcümə materialları əsasında) mövzusunda dissertasiya işini Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində
filologiya üzrə elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D.02.181
Dissertasiya Şurasının iclasında müdafiə etmişdir.
Bakı Slavyan Universitetinin doktorantı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Rövşən Raqif oğlu
Məmmədov 5720.01-“Jurnalistika” ixtisası üzrə “Müstəqillik dövründə Avropada Azərbaycan
diaspor mətbuatı və milli ideologiya məsələləri (Almaniya, Fransa, Türkiyə, İngiltərə)” mövzusunda
doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının əməkdaşı Yeganə Əli qızı Xanlarova 5716.01“Azərbaycan ədəbiyyatı” ixtisası üzrə “Fikrət Sadığın poetik üslubu” mövzusunda fəlsəfə doktorluğu
dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının əməkdaşı Xəyalə Zərrab qızı Əfəndiyeva “Seyran
Səxavətin bədii nəsrində sosial-psixoloji və mənəvi-əxlaqi axtarışlar” mövzusunda fəlsəfə doktorluğu
dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
Rus ədəbiyyatı tarixi kafedrasının əməkdaşı Aytən Pərviz qızı Məmmədova “M.F.Axundovun
yaradıcılığı rus tədqiqatlarında və tərcümələrində” (Творчество М.Ф.Ахундова в русскихз
исследованиях и переводах”) mövzusunda fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı Firəngiz Eldar qızı Həsənova 5716.01 – “Azərbaycan
ədəbiyyatı” ixtisası üzrə “Azərbaycan ədəbiyyatında Qaçaq Kərəm obrazı” mövzusunda
dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı Cəmilə Cənub qızı Abbasova 5716.01 – “Azərbaycan
ədəbiyyatı” ixtisası üzrə “Azərbaycan ədəbiyyatında detektiv janrı” mövzusunda dissertasiyasını
müdafiə etmişdir.
Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı Aynur Sabir qızı Məmmədova 5706.01 – “Azərbaycan
dili” ixtisası üzrə ““Kitabi-Dədə Qorqud” motivli çağdaş bədii ədəbiyyatın dili və üslubu”
mövzusunda dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
Başqa ali məktəblərdən çoxlu sayda fəlsəfə doktoru və filologiya elmləru doktorluq
dissertasiyaları əlavə rəyə göndərilmişdir. Müvafiq kafedralar həmin dissertasiyaları müzakirə edib
rəy vermişlər.
2016-cı ildə doktoranturaya 10 nəfər dissertant; 7 nəfər doktorant filologiya üzrə fəlsəfə
doktoru proqramı üzrə əyani şöbəyə, 8 nəfər isə filologiya elmləri doktoru proqramı üzrə qiyabi
şöbəyə qəbul olunmuş, 51 nəfər (əyani) magistr müxtəlif ixtisaslar üzrə dissertasiyalar müdafiə
etmişlər.
2016-cı ildə Filologiya fakültəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən İxtisaslaşdırılmış şurada
filologiya üzrə 1 doktorluq, 18 fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası müdafiə edilmişdir.
Dos.Ülkər Nəbiyevaya 05.02.2016-cı ildə AAK tərəfindən filologiya üzrə elmlər doktoru elmi
dərəcəsini verilmişdir.
14.Tələbələrin və gənc tədqiqatçıların (magistrlərin) elmi təqiqat işləri( konfransda iştirakı)
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Filologiya fakültəsində 18-19 may 2016-cı ildə Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər
Əliyevin anadan olmasının 93 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi nəzəri konfrans
keçerilmişdir.Konfrans materialları “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri “ adı altında
məcmuə şəklində çap olunmuşdur.Məcmuədə ədəbiyyatşünaslıq üzrə 70-dən artıq , dilşünaslıq üzrə
isə 90-dan artıq məqalə və tezis çap olunmuşdur.Toplu şəklində çap olunmuş konfransın
materiallarında ədəbiyyat və dilşünaslıq qarşısında duran bir sıra aktual problemlər araşdırılmışdır
(485 s.).
2 noyabr 2016-cı ildə görkəmli türkoloq alim, əməkdar elm xadimi, akademik Tofiq İsmayıl oğlu
Hacıyevin anadan olmasının 80 yubleyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransı keçirilmişdir.
Konfrans materialları kitab halında dərc olunmuşdur.
2016-cı ilin dekabrında Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir
türkologiya: dünən, bu gün və sabah (problemlər və perspektivlər)” mövzusunda Respublika elmi
konfransı keçirilmişdir. Konfransın materialları kitab halında çap olunmuşdur.(262 s.)
Konfranslarda fakültənin professor-müəllim heyətinin, tələbə, magistrant və doktorantların
məqalə və tezisləri öz əksini tapmışdır.
15.2017-ci ildə hansı avadanlıqların alınmasına ehtiyac duyulur (adı, alınacaq avadanlıqların sayı,
təxmini qiyməti,manatla)
Skaner-2 ədəd-600m
Proyektor-2 ədəd-500m
Notebook-2 ədəd-400m
Kompüter-5ədəd-2000m
Printer-5ədəd-500m
Yazı stolu -5ədəd-500m
Stul-20 ədəd-200m
Lövhə-3ədəd-150m
Şkaf-3ədəd-300m
16.Əsas nəticələr və təkliflər
Fakültədə aparılan elmi-tədqiqat işləri filologiya elminin zənginləşməsinə xidmət etmişdir.Əldə
edilən nəticələrin yekunları dərslik, dərs vəsaiti və monoqrafiya şəklində çap olunmuş və geniş oxucu
kütləsinin ixtiyarına verilmişdir.
Türkologiya kafedrasının müdiri, f.e.d. Ramiz Əskərov Mahmud Kaşğari adına Beynəlxalq fond
tərəfindən “Mahmud Kaşğari-1000” medalı ilə təltif edilmişdir. O, həmçinin, böyük türk mütəfəkkir
və şairi Yusif Xas Hacib Balasaqunlunun anadan olmasının 1000 illiyi münasibətilə medalla təltif
edilmişdir.
Alman-fransız dilləri kafedrasının müdiri, dosent Elmira Fərəcullayeva Fransız dili və
Frankofoniya Həftəsi çərçivəsindətəşkil edilən tədbirdə Fransanın Akademik Palma (Kavaler
dərəcəsi) ordeni ilə təltif edilib.Elmira Fərəcullayeva Azərbaycanda fransız dilinin inkişafı və
yayılması üçün göstərdiyi səylərə görə bu mükafata layiq görülüb.
Rus dilçiliyi kafedrasının müdiri, prof. L.H. Quliyevaya rəhbərlik etdiyi kafedranın 2015/2016cı tədris ilində elmin və təhsilin inkişafında əldə etdiyi xüsusi uğurlarına görə “İlin kafedra müdiri”
fəxri adı verilmişdir.
British Council-ın təşkilatçılığı ilə 6-10 iyun 2015-ci il “Müəllimlər üçün kurs” təşkil edilən
kursda İngilis dili (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının müəllimləri b/m Aybəniz Meybəliyeva,
b/m Fərəh Məmmədova, Zəhra Əhmədova, Sevinc Katibli iştirak etmişlər. Kurs ingilis dili
müəllimlərinə SABAH qruplarında dərs demək və 50 pilot məktəbdə təlimçi müəllim olmaq imkanı
qazandırdı. Təlimlər British Council-ın təlimçiləri Nərminə Əliyeva (dilçilik üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent) və Tahirə Axundova (Biznes üzrə doktorant) tərəfindən keçirildi. BDU-nun yuxarıda adları
çəkilən müəllimləri kursu müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra British Council-ın Azərbaycan üzrə
müdiri Elitabeth White tərəfindən sertifikatla təltif olunmuşlar.
21-24 yanvar 2015-ci ildə Bakı Dövlət Universitetində FLEPP (TEMPUS) – “Peşəkar
Məqsədlər üçün Xarici dillərin Tədrisi” layihəsi çərçivəsində humanitar fakültələr üzrə ingilis dili
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kafedrasının müəllimləri üçün təlim keçirilib. Sonda layihə çərçivəsində keçirilmiş silsilə təlimlərdə
fəal iştirak edən müəllimlər – b/m Sultanova Samirə, b/m Ağayeva Mənsurə, Əhmədova Zəhra,
Hacıyeva Yeganə, Əliyeva Ülviyyə, Əsədullayeva Maral, Əliyeva Elmina, Haqverdiyeva Kəmalə,
Mürsəlov Rizvan, Hacıyeva Səlimə, Yusifzadə Kubra, Şərifova Səfa, Xəlilov Arif, Əliyeva Ceyran
sertifikatla təltif ediliblər.
İngilis dili (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının müəllimi Əhmədova Zəhra 6-8 may 2015-ci
ildə TEMPUS layihəsi çərçivəsində ADU-da keçirilən təlim sessiyasında, 5 noyabr 2015-ci ildə
British Council-ın təşkil etdiyi “Teacher Training Workshop”-unda, iştirak etmişdir.
İngilis dili (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının müəllimi Əsədullayeva Maral 05.01.201513.03.2015 tarixlərində ABŞ-ın Oreqona Universitetinin “Critical Thinking in Language Learning
and Teaching” kursunu müvəffəqiyyətlə bitirmişdir.
İngilis dili (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının müəllimi Məmmədova Fərəh ADA-da
keçirilən “Müasir müəllimin fərdi işçi planının tərtibi” (24-28 avqust 2015) təlimində, ali məktəb
müəllimləri üçün keçirilən “Yay akademiyası” çərçivəsində modul əsaslı 4 təlimdə (5-6 sentyabr
2015) uğurla iştirak etmişdir.
19.12.2015–ci il tarixində BDU-nun İngilis dili (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının baş
müəllimləri Aybəniz Meybalıyeva, Mənsurə Ağayeva və Zəhra Əhmədova “ LEADİNG THE WAY”
adlı ABŞ da təhsil almış məzun müəllimlərin konfransında iştirak etmişlər. Konfransın təşkilatçıları
ABŞ səfirliyi, ABŞ da Təhsil almış məzunlar Asosiassiyası (Təranə Əliyeva) və Bakı Amerika
Mərkəzi idi. Konfransda ABŞ səfirliyinin, Təhsil Nazirliyinin və Azərbaycan Dillər Universitetinin
rəsmiləri də iştirak edirdilər. Müəllimlərimiz Aybəniz Meybalıyeva və Mənsurə Ağayevanın
birlikdə hazırladıqları qrammatikanın müasir üsulla tədrisi ilə bağlı “İf Clauses”adlı 35 dəqiqəlik
prezentasiya böyük maraqla qarşılanmışdır.Konfransın sonunda müəllimlərə sertifikat və hədiyyələr
təqdim olunub.
Bakı Dövlət Universitetinin İngilis dili (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının baş müəllimi
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Məmmədova Fərəh Əlixan qızı 2016-cı ilin senytabrın 19 dan
oktyabrin 7-nə kimi Malaziya Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının dəstəyi Malaziyanın Kuala Lumpur
şəhərində təşkil olunan “Online Kursun dizaynı” adlı treninqdə iştirak etmişdir. Treyninqdə əsasən
CANVAS proqramindan istifadə edərək peşəkar şəkildə tədrisin idarə olunmasına və tədris olunan
fənnin müəllim tərəfindən Dizayn olunmasına xüsusi yer ayrılmışdır.

Laboratoriyalar
Filologiya fakültəsinin nəzdində 4 elmi-tədqiqat laboratoriyası fəaliyyət göstərir.
1.Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı və bədii tərcümə
Struktur və ştat cədvəl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

N.H.Hüseynova-fil.f.d., dos., böyük elmi işçi-1965
S.F.Nağıyeva-kiçik elmi işçi, fil.f.d., 0,5 ştat (əvəzçi)-1972
T.L.Ağamalıyeva-kiçik elmi işçi, fil.f.d.-1966
N.T.Əhmədova – elmi işçi -1971
S.D.Hüseynova-baş laborant, fil.f.d.-1980
Z.T.Mustafayev-elmi işçi-1967
H.F.Novruzova-kiçik elmi işçi, 0,5 ştat-1967
S.M.Məmmədova - elmi işçi, fil.f.d., 1 ştat-1979
2.Azərbaycan dilinin tətbiqi məsələləri

1.
2.
3.

Ə.Y.Ağakişiyev-böyük elmi işçi,fil.f.d., 0,5ştat-1957
L.R.Əfəndiyeva-böyük elmi işçi, fil.f.d.-1960
İ.İ.Kərimova-böyük elmi işçi, fil.f.d.-1954
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

X.X.Vəliyeva-böyük elmi işçi, fil.f.d.-0,5 ştat -1967
A.S.Məmmədova-kiçik elmi işçi-1975
Z.B.Cəfərova-kiçik elmi işçi, fil.f.d.,0,5ştat-1977
S.X.Vəliyeva-kiçik elmi işçi, fil.f.d.,0,5ştat-1985
G.N.Şirinova-tərcüməçi-1963
N.P.Əfəndiyeva –b/ laborant , fil.f.d.,0,5 ştat-1973
A.S.Aslani-b/ laborant-1968
İ.Ş.Əlməmmədova-b/ laborant-1968
İ.A.Əliyeva – lab.-1986
E.B.Cəfərov-lab., 0,5 ştat-1986
S.D.Abduləzizova-lab., 0,5 ştat-1970

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

3.“Dədə Qorqud” ETL
Struktur və ştat cədvəli
A.M.Babayev-aparıcı e.i.,fil.e.d.,prof.,0,5ştat-1937
M.İ.Aslanlı-böyük e.i,fil.f.d,dos.-1955
İ.Z.Hüseynov-elmi işçi,fil.f.d.-1969
A.V.Nəbiyeva – k.e.i. fil.f.d.- 1963
S.Ş.Quliyeva -kiçik e.i,fil.f.d.-1976
İ.M.Babanlı-kiçik e.i.,0.5 ştat-1978
Ü.A.İbrahimova-kiçik e.i.,0.5ştat-1981
A.Y.Əzimova – k.e.i.,0,5 ştat -1988
R.T.Cavadova-baş lab.-1977
F.S.Əliyeva – baş lab.-1985
F.Feyziyeva- lab., analıq məzuniyyəti-1989
N.R.Məmmədli - lab.,0,5ştat-1992
4. “Türkoloji araşdırmalar” ETL

1.
2.
3.
4.

Ü.H. Hüseynova – fil.f.d., b.e.i.,tam ştat -1971
P.E.Eyvazov – k.e. i., tam ştat-1987
R.Ə. Bayramov – k.e.i., tam ştat- 1985
A.T.Fərəcov – b/lab., tam ştat - 1989

3.Elmi-tədqiqat işlərinin əsas istiqamətləri, adı,sayı, qısa anotasiyası və yerinə
yetirilməsi.
1.Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı və bədii tərcümə ETL
“ Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı” kafedrası nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan mühacirət
ədəbiyyatı və bədii tərcümə ETL-in əməkdaşları hesabat ilində “Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı və
bədii tərcümənin elmi-nəzəri problemləri” mövzusunun “Mühacirətdə yaşayıb-yaratmış Azərbaycan
şair və yazıçılarının əsərlərinin elmi-nəzəri istiqamətdə tədqiqi” mərhələsini yerinə yetirmişlər. ETLin əməkdaşları “Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının elmi axtarışları” adlı plan işini müvəffəqiyyətlə
həyata keçirmişlər.
Hesabat ilində b.e.i.,dos. N.Hüseynova “Əhməd Cəfəroğlunun Ümumtürk mədəniyyətinə
xidməti”, “Kərim Yaycılı ədəbi irsi” plan işini, k.e.i.,fil.f.d. S.Nağıyeva “M.Ə.Rəsulzadənin “Stalinlə
istiqlal xatirələri” əsərində ictimai-siyasi mühitin təhlili” plan işini, k.e.i. T.Ağamalıyeva “Əhməd
bəy Ağaoğlunun ədəbi-nəzəri görüşləri” plan işini, fil.f.d. S.Məmmədova “İsmayıl Saryalın “Bakı
rüzgarı” romanı mühacirət ədəbiyyatı kontekstində: bədii mətn və onun şərhi” plan işini,
e.i.Z.Mustafayev “Ceyhun Hacıbəylinin mühacirət yaradıcılığı haqqında” plan işini, N.Əhmədova
“Almas İldırımın poeziyasında sənətkarlıq xüsusiyyətləri” plan işini yerinə yetirmişlər.
2.Azərbaycan dilinin tətbiqi məsələləri ETL
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“Azərbaycan dilçiliyi” kafedrasının nəzdində fəaliyyət göstərən laboratoriyanın tədqiqat
problemi “Azərbaycan ədəbi dilinin tətbiqi problemləri” olmuşdur.
KİV-in dil məsələləri həmişə öz aktuallığını saxlamaqdadır. Belə ki, KİV-in dil materialları
xalqın inkişaf tarixini (dil vahidlərinin dilə daxil olması və çıxması kimi) və keçdiyi inkişaf yolunu
özündə daha canlı əks etdirdiyi üçün bunların əsaslı şəkildə öyrənilməsi və təhlil edilməsi
günümüzün aktual və zəruri məsələlərindən biri kimi qalır və bu cəhətdən əsaslı fakt kimi
qiymətləndirilə bilər.
3. “Dədə Qorqud” ETL
“Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” kafedrasının nəzdində fəaliyyət göstərən laboratoriya ““KitabiDədə Qorqud” eposunda tarixi şəxsiyyətlər” problemi üzərində çalışmışdır.
““Kitabi-Dədə Qorqud” və qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı” adlı elmi işində a.e.i., prof.
A.Babayevin “Türk xalqları tarixində ən parlaq hadisə” adlı məqaləsi aparıcı rola malikdir, burada
müəlif türk xalqlarının tarixi həyatında baş verən mühüm bir hadisəni – I Türkoloji qurultayı əsas
tədqiqat obyekti kimi seçmişdir. k.e.i. A.Nəbiyevanın “Qarabağ meydan tamaşalarının
özünəməxsusluğu” adlı elmi işində “Cıdır”, “Kəndirbaz”, “Kosa-kosa” kimi Qarabağ meydan
tamaşalarının özünəməxsus xüsusiyyətlərindən bəhs olunur. b.e.i. M.Aslanlının ““Kitabi-Dədə
Qorqud”da idman növləri” adlı elmi işində dastanın qəhrəmanlarının fiziki keyfiyyətlərindən, xalq
tamaşa-oyunları, k.e.i. S.Quliyevanın ““Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının müasir ədəbiyyatımızda yeri,
araşdırılması” adlı elmi işində dastanın motivləri əsasında qələmə alınmış poeziya nümunələri
araşdırılır.
4.Türkoloji araşdırmalar
Türkoloji araşdırmalar elmi-tədqiqat laboratoriyası “Müqayisəli-tarixi türkologiyanın nəzəri
problemləri” adlı problem üzrə araşdırma aparmışdır. Fil.f.d. Ü.Hüseynova “Türk dil mənzərəsinin
“vətən-qürbət” konseptual modeli” adlı plan işini, k.e.i. P.Eyvazov “Bəkir Çobanzadənin elmi
yaradıcılığında leksika məsələləri” plan işini, k.e.i. R.Bayramov “Azərbaycan və türk dillərinin daxili
imkanları hesabına əmələ gələn psixologiya terminləri” plan işini yerinə yetirmişdir.
4. Dərc olunmuş elmi işlərin xarakteristikası
4.1.Dərslik və dərs vəsaitləri
Prof. A.Babayev. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. Bakı, 2016, 35 ç.v.
4.2.Monoqrafiyalar
1.Prof. A.Babayev.Birinci Türkoloji Qurultay və Azərbaycanda türkologiya. Bakı: Elm, 2016,
21 ç.v.
2.Prof. A.Babayev. Siyasi düşüncəmdə Heydər Əliyev fenomeni. Bakı: “Unicild” MMC,
2016, 10 ç.v.
3.Dos. M.Aslanlı. Dədə Qorqud eposunda fiziki tərbiyə mədəniyyəti. Bakı: “Bakı
Universiteti” nəşriyyatı, 2016, 14,5 ç.v.
4.3.

Məqalələr

1. A.Babayev. Türk xalqları tarixində ən parlaq hadisə // “Azərbaycan məktəbi” elmi-nəzəri,
pedaqoji jurnal, №2 (672), 2016
2. M.Aslanlı. Kəndirbazlıq // Qobustan. Sənət toplusu. 1/170, yaz-2016.
3.Ü.Hüseynova. Национально-культурная специфика концепта «смерть» (на материале
древнетюркских памятников) // Akad. T.İ.Hacıyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan
filologiyası: inkişafın yeni mərhələsi” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı,
2016, s.89-92.
27

4. İ.Babanlı. “Kitabi-Dədə Qorqud” və Orxon-yenisey abidələrinin dilində sadə cümlə // “Dil və
ədəbiyyat” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, №4 (100), 2016, s.139-142.
5. N.Hüseynova. Kitabi-Dədə Qorqud” və “Manas” dastanlarında keçirilən şölənlərin siyasiideoloji əhəmiyyəti // Epos və etnos. Məqalələr toplusu. AMEA nəş. Bakı, 2016, s.218-224.
6. A.Nəbiyeva. Qarabağ meydan tamaşalarının özünəməxsusluğu // AMEA-nın Nizami adına
Ədəbiyyat İnstitutu və Folklor İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən “İslam coğrafiyasında və
Azərbaycanda xalq oyunları və meydan tamaşaları” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın
materialları, 15 iyul 2016.
7. S.Quliyeva. Müasir Azərbaycan hekayələrində Qarabağ mövzusu // Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Filologiyanın
aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı, 2016, s.5661.
8.Ə.Ağakişiyev. Milli dil qloballaşma şəraitində // I Türkoloji Qurultayın 90 illik yubileyinə həsr
olunmuş “Müasir türkologiya: dünən, bu gün və sabah (problemlər və perspektivlər)” mövzusunda
Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2016, s.91-94.
9. L.Əfəndiyeva. F.M.Dostoyevskinin “İdiot” romanında eyni bir sözün Azərbaycan dilində
müxtəlif tərcümələri // “Dil və ədəbiyyat” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, №3 (99), 2016, s.170-173.
10.İ.Kərimova. KİV-də nitq mədəniyyəti məsələləri // I Türkoloji Qurultayın 90 illik yubileyinə
həsr olunmuş “Müasir türkologiya: dünən, bu gün və sabah (problemlər və perspektivlər)”
mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2016, s.139-142.
11.X.Vəliyeva. Kütləvi informasiya vasitələrinin elmi üslubu //“Dil və ədəbiyyat” beynəlxalq
elmi-nəzəri jurnal, №4 (100), 2016, s.342-345.
12. G.Şirinova. Komponentləri müasir Azərbaycan ədəbi dili üçün xarakterik olmayan
frazeologizmlər // Akademik Tofiq Hacıyevin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş
“Azərbaycan filologiyası: inkişafın yeni mərhələsi” mövzusunda Respublika elmi konfransının
materialları. Bakı, 2016, s.197-199.
13. Ü.İbrahimova. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında sadə cümlə // “Dil və ədəbiyyat”
beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, №3 (99), 2016, s.57-59.
14. T.Ağamalıyeva. Əhməd bəy Ağaoğlunun “Sərbəst firqə xatirələri” əsərinin əsas motivləri //
Birinci Türkoloji Qurultay-90. Bakı, 2016, s.412-414.
15. S.Məmmədova. Vətən eşqinə sürgün // Müasir ədəbiyyat məsələləri, IV kitab, “Elm və
təhsil”, Bakı, 2016, s.258-271
16. Z.Mustafayev. Ceyhun Hacıbəyli Azərbaycanın ictimai-ədəbi xadimi kimi // Sosial və
humanitar elmlərin müasir problemləri. Elmi əsərlər toplusu, №17, Bakı, 2016, s.222-224.
17. R.Bayramov. I Türkoloji Qurultayın Azərbaycan və Türkiyə türkcələrinin
terminologiyasının inkişafında rolu (Zifeldin məruzəsi əsasında) // I Türkoloji Qurultayın 90 illik
yubileyinə həsr olunmuş “Müasir türkologiya: dünən, bu gün, sabah” mövzusunda Respublika elmi
konfransının materialları, Bakı, 2016, s.35-40.
18. P.Eyvazov. Heydər Əliyevin dil siyasətində multikultural dəyərlər // “Azərbaycan və
Avropa: Multikulturalizm, tolerantlıq və birgəyaşayışın problemləri və perspektivləri” mövzusunda
Respublika elmi-praktik konfransının materialları, Bakı, BSU, s.35-36.
19. A.Əzimova. “Kitabi-Dədə Qorqud” qəhrəmanlıq eposu kimi // “Dil və ədəbiyyat”
beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, №4 (100), 2016, s.183-185.
5.Qrantlar əsasında yerinə yetirilən elmi tədqiqat işləri
Fərdi qrant –İngilis dili (Humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının baş müəllimi Ağayeva M.T. və
müəllimi Əhmədova Z.M.
ADU-nun qazandığı qrant üzrə FLEP TEMPUS proqramında 2013-2015-ci illərdə iştirak etmişlər.
€ 1,142,902,36
Baş müəllim Ağayeva Mənsurə Tiflis q. və müəllim Əhmədova Zəhra Mirzəağa qızı 25
yanvardan 03 fevrala kimi TEMPUS FLEPP layihəsinin xətti ilə Şotlandiyanın Qlazqou
Universitetində Teacher Training Course-da iştirak ediblər.
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Əhmədova Zəhra 6-11 iyul 2015-ci ildə FLEPP layihəsi çərçivəsində İssikkul Dövlət
Universitetində keçirilən Kurrikulum simpoziumunda iştirak etmişdir.
Ümumi dilçilik kafedrasının dosenti C.X.Muradova “50+50” proqramı çərçivəsində “Kompüter
terminologiyası” mövzusunda layihəyə görə qrant ayrılmışdır.
6.AMEA ilə elmi əlaqələr.
“Türkoloji araşdırmalar” ETL-in böyük elmi işçisi, fil.ü.f.d. Ü.H.Hüsynova AMEA Nəsimi adına
Dilçilik İnstitutunun elmlər doktoru proqramı üzrə dissertantıdır.
7.Xarici dövlətlərin təhsil və elmi müəssisələri ilə əməkdaşlıq.
7.1. Elmi əməkdaşlıq.
B.e.i.,fil.e.n.Hüseynova Nəzakət Hüseyn qızı Türkiyənin Ankara şəhərində dərc olunan 2 beynəlxalq
və hakemli elmi-humanitar dərginin elmi redaktoru, Azərbaycan təmsilçisi və hakem heyətin üzvüdür:
1. “Kültür Evreni” İSSN: 1380-6197 (3 ayda 1 yayımlanan humanitar-elmi dərgi)
2. “Bilimsel Eksen” İSSN: 1380-5811( 3 ayda 1 yayımlanan humanitar-elmi dərgi)
7.2.Beynəlxalq konfrans, konqres və simpoziumlarda iştirak.
B.e.i., fil.f.d., dos. Nəzakət Hüseynova:
1. “Tarih ve Kültür Ekseninde Orta Aras havzası” Uluslararası sempozyum, 17-19 noyabr 2016-cı il,
Naxçıvan MR
2. “Azərbaycan-Türkiyə yedi ulu ozan” Uluslararası Sempozyumu, 7-8 may 2016, Türkiyə
Beynəlxalq məqalələr
1. Ü.Hüseynova. Реализация концепта «смерть» в древнеславянском языковом сознании //
Фундаментальные и прикладные исследования: современные научно-практические решения и
подходы: сборник материалов 1-й Международной научно-практической конференции. БакуУжгород-Дрогобыч: Посвит, 2016, ст.133-136.
2. Ü.Hüseynova. Тюркская языковая картина мира в языке произведений Ч.Айтматова //
Современные проблемы тюркологии: язык-литература-культура: материалы Международной
наусно-практической конференции. Москва, РУДН, 17-18 ноября 2016 г., ст. 579-583.
3. N.Hüseynova. Mühaciret edebiyyatı tarihinden; Ahmet Caferoğlunun Ümumtürk kültürüne
hizmeti // Nizamiden Yunus Emreye Kemal Atatürkden Haydar Aliyeve uzanan sevgi ve barış yolu
sempozyumu bildirileri, Ankara, 2016, s.48-51.
4. P.Eyvazov. Prof. Dr. Tevfik Hacıyevin Ortak Türk dili stratejisi // Akad. T.İ.Hacıyevin 80
illik yubileyinə həsr olunmuş “Türklük elmində bir ömür” adlı elmi məqalələr toplusu. Ankara,
Ankara Yeni Strateji Araşdırmalar Mərkəzi (Ankara), s.267-272.
5. A.Əzimova. The Peculiar of the Muslim Woman in the Neriman Nerimanov’s creativity //
“International Journal of Science and Research” (IJSR), Volume 5 Issue, November 2016, s. 404406/
6. A.Əzimova. M.F.Akhundzadeh and it’s woman images system // Al-Farabi Kazakh National
University, KazNU Bulletin Philology series, №3 (161), Almatı, “Kazak Universiteti”, 2016, s.5-9.
8.Elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinin tətbiqi.
Elmi – tədqiqat laboratoriyalarında 2016-cı il ərzində aparılan elmi-tədqiqat işlərindən dövlət və
özəl ali məktəblərdə xüsusi kursların tədrisi zamanı istifadə oluna bilər.
9.Patent və informasiya işləri- yoxdur.
10.Dövlət proqramlarının icrası.
10.1. “Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiya”nın
həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət proqramı.
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10.2. “Multikulturalizm ili” elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı
Bu sərəncama əsasən, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasında “Azərbaycan ədəbiyyatında
multikulturalizmin təzahürləri” mövzusunda magistrantların elmi seminarları təşkil edilmişdir.
10.3. “Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə
dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı”.
Bu proqram çərçivəsində Azərbaycan dilinin tətbiqi məsələləri ETL-in əməkdaşları BDU-nun
Azərbaycan dilçiliyi, Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedralarının əməkdaşları ilə
birlikdə təşkil olunmuş “Ana dili günü” adlı dəyirmi masada iştirak etmişlər.
11.Fakültədə keçirilmiş elmi konfranslarda ETL-in əməkdaşları iştirak etmişlər.
12. ETL-də elmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması.
A.T. Fərəcov Bakı Dövlət Universitetinin fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertantıdır.
13.Dissertasiya müdafiəsi və dissertasiya şuralarının fəaliyyəti.
Professor Adil Məhəmməd oğlu Babayev Azərbaycan Respublikası yanında Ali Attestasiya
Komissiyasının nəzdində 5706.01 – Azərbaycan dili ixtisasından filologiya üzrə elmlər doktoru və fəlsəfə
doktoru dissertasiyalarının müdafiəsinin nəticələrinin ekspertizası ilə məşöul olan Ekspert Şurasının
üzvüdür. Həmçinin, onun rəhbərliyi ilə iki doktorant fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasını bitirib müdafiə
şurasına təqdim etmişdir.
Fil.ü.f.d. Ü.H.Hüseynova Bakı Dövlət Universiteti nəzdində filologiya üzrə elmlər doktoru və fəlsəfə
doktoru dissertasiyalarının müdafiəsini keçirən D.02.181 Dissertasiya Şurası yanında Elmi Seminarın
katibidir.
K.e.i.A.S.Məmmədova “Kitabi-Dədə Qorqud” motivli çağdaş bədii ədəbiyyatın dili və üslubu”
mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
14.Tələbələrin və gənc tədqiqatçıların (magistrlərin) elmi-tədqiqat işləri/ konfransda iştirakı)yoxdur.
15. Elmi avadanlıqlar haqqında məlumat.
Hansı avadanlıqların alınmasına ehtiyac duyulur./Adı,alınacaq avadanlıqların sayı, təxmini
qiyməti:manatla.
Kompüter --- 2 ədəd---- 800 m.
Kseroks --- 1 ədəd ---150 m.
Printer ---2 ədəd---200 m.
Stul --- 4 ədəd ----40 m.
Şkaf --- 1 ədəd --- 150 m.
16.Əsas nəticələr və təkliflər.
ETL əməkdaşlarının məqalələrini hər il məcmuə şəklində nəşr etdirmək

Magistratura, elmi işlər və qiyabi şöbə üzrə
dekan müavini

prof. N.Q.Xəlilov
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