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1947-ci il martın 1-də Qazaxıstan Respublikasının Taldı-Kurqan vilayətində anadan olub.
1937-ci ildə ailəsi repressiyaya məruz qalıb və reabilitasiya olunduqdan sonra vətənə qayıdıb.
1954-1964-cü illərdə Bakı şəhəri 141 nömrəli tam orta məktəbdə təhsil alıb.
1964-1971-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində “Rus dili və ədəbiyyatı” ixtisası üzrə təhsil alıb.
Ailəlidir, iki övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 1985-1988-ci illərdə BDU-nun XX əsr rus ədəbiyyatı tarixi və ədəbiyyat nəzəriyyəsi kafedrasının dissertantı olub.
 1989-cu ildə “Sergey Vasiliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı” mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və filologiya üzrə fəlsəfə
doktoru elmi dərəcəsi alıb.
 2003-cü ildə dosent elmi adını alıb.
 2011-ci ildə “Milli və ümumbəşəri amillər Azərbaycan və Orta Asiyanın rusdilli yazıçılarının yaradıcılığında” mövzusunda
dissertasiya müdafiə edib və filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi alıb.
 2016-cı ildə professor elmi adını alıb.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 1973-1979-cu illərdə BDU-nun Təbiət fakültələri üzrə Rus dili kafedrasında müəllim (saat üzrə ödəniş şərtləri əsasında).
 1979-1994-cü illərdə BDU-nun Humanitar fakültələr üzrə Rus dili kafedrasında baş laborant, müəllim və baş müəllim.
 1994-2011-ci illərdə BDU-nun XX əsr rus ədəbiyyatı tarixi və ədəbiyyat nəzəriyyəsi kafedrasında dosent.
 2013-2016-cı illərdə Rus ədəbiyyatı tarixi kafedrasında professor əvəzi.
 2016-cı ildən Rus ədəbiyyatının tarixi kafedrasının professoru.
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR
 XIX əsr Rus ədəbiyyatı
 Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
 Rus ədəbiyyatının tədrisi metodikası
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 Rus ədəbiyyatının tarixi
 Türk xalqları ədəbiyyatı tarixi
İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR







1999, Haaqa, Niderland. III Sülh konfransı.
2008, Moskva, Rusiya. “Şərq dilləri və mədəniyyətləri” I Beynəlxalq simpoziumu.
2007, Moskva, Rusiya. “Şərq dilləri və mədəniyyətləri” II Beynəlxalq simpoziumu.
2007, Köln, Almaniya. Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin IX Qurultayı.
2007, Daşkənd, Özbəkistan. “Dil vahidlərinin semantikası və kontekst” movzusunda Beynəlxalq konfrans.
2012, Sankt-Peterburq, Rusiya. MDB iştirakçılarının Parlamentlərarası Assambleyası Şurasının yanında "Çingiz Aytmatovun
Dünyası: Mədəniyyətlərin inteqrasiya və dialoqu" Beynəlxalq Elmi Konfransı.
 2015, Qars, Türkiyə. “Azərbaycanşünaslıq: Bu günü, keçmişi və gələcəyi” mövzusunda Beynəlxalq elmi simpozium.
 2016, Moskva, Rusiya. “Türkologiyanın müasir problemləri: dil-ədəbiyyat-mədəniyyət” mövzusunda Beynəlxalq elmipraktik konfrans.
ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ
Kitablar
 2003, Rusdilli yazıçılarının yaradıcılığında etno-epik yaddaşının problemləri (monoqrafiya). Bakı, 182 s.
 2005, Qərbi Azərbaycan Salnamələri (həmmüəlliflərlə) (monoqrafiya). Bakı, 196 s.
 2006, Seysmoloji qurşaq (monoqrafiya). Bakı, 109 s.
 2012, Rusdilli türk yazıçılarının ideoloji axtarışları (tədris vəsaiti). Bakı, 192 s.
 2013, Çingiz Aytmatovun dünyası (monoqrafiya). Bişkek, 152 s.
Metodik göstəriş və proqramlar
 2001, Rusdilli Azərbaycan ədəbiyyatı. (Filologiya fakültəsi rus bölməsinin 2-ci kurs magistrantları üçün metodik göstəriş).
Bakı: BDU nəşriyyatı, 26 s.
 2012, Rusiya və Azərbaycanın klassik ədəbiyyatı (metodik göstəriş). Bakı: Mütərcim, s. 23
 2014, Sergey Vasilyev və Azərbaycan (Xüsusi kursların proqram məcmuəsi). Bakı: BDU, s. 24-34
 2014, Rusdilli türk yazıçıların yaradıcılıq aramaları. Rus ədəbiyyatının inkişaf yolları. Bakı: BDU, s. 46-57
 2015, Rus realizmi. “Rus ədəbiyyatı tarixinin və müqayisəli tədqiqatların sualları” proqram məcmuəsi. Bakı: BDU, s. 12-24

Məqalələr
(120 məqalənin müəlifidir)
 2004, Ədəbiyyatın “əbədi” problemi // "Filologiya məsələləri", Bakı, № 1, s. 23-29
 2004, Qeyri-standartlığa iddia edən yaradıcılıq // "Elmi araşdırmalar" elmi-nəzəri məqalələr toplusu. IV buraxılış, Bakı, s.
79-82
 2006, Din və dini simvolika mövzusu Çingiz Aytmatovun yaradıcılığında // “Elmi axtanşlar" (Folklorşunaslıq: Filologiya,
Fəlsəfə, Tarix, Incəsənət va nəzəriyyə aspektlər). XXIV buraxılış, Bakı, s. 34-37
 2006, A.Zöhrabbəyovun yaradıcılığında tarixilik və dini mövzuları // Bakı Universitetinin "Xəbərləri". Humanitar elmlər
seriyasi. Bakı, № 4, s. 53-59
 2006, O.Suleymenovun yaradıcılığında dini mövzuları // "Dil va ədəbiyyat". Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, № 4 (52),
s. 68-70
 2006, “İnsan və təbiət” - Çingiz Aytmatovun əsərlərində olan əsas xətt // "Dil va ədəbiyyat".. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal.
Bakı, № 5 (53), s. 78-82
 2006, Çingiz Aytmatovun əsərlərində ekoloji problemlər. / "Molla Nəsrəddin" jurnalının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş
"Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri" elmi-nəzəri konfransın materialları, Bakı, BDU, s.143-149
 2006, Muxtar Auezov Azərbaycan ədəbi-mədəni mühitində. Müqayisəli ədəbiyyat (Ədəbiyyat kontekstində). II Beynəlxalq
elmi konfrans. Bakı, BSU, s. 14-15
 2007, Torpağın da varlığı var (mövcuddur) // "Dil va ədəbiyyat" beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı, Bakı, № 3 (56), s.95-97
 2007, Çingiz Aytmatovun əsərlərində xeyir və şər problemi. Humanitar elmlərin Öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali
məktəblərarasi elmi məqalələr macmuəsi. Baki, № 2. s.141-145
 2007, Çingiz Abdullayevin fenomeni. "Dil va ədəbiyyat". Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, № 4. s.178-182
 2007, Yavdat İlyasovun yaradıcılığında tarixi şəxsiyyət mövzusu / "Dil vahidlərinin semantikası və kontekst" Beynəlxalq
elmi konfransın materialları. Nizami adına Daşkənd Dövlət Pedaqoji Universiteti, s. 52-62.
 2008, Mir Cəlal Paşayevin yaradıcılığına dair. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası
elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı, “Mütərcim”, s. 110-113
 2008, Çingiz Abdullayevin əsərlərin dilinin xüsusiyyətləri barədə. "Şərq dilləri və mədəniyyətləri" elmi konfransın tezisləri.
İngiltərə, Kembric, s. 31
 2008, Rusdilli yazıçıların yaradıcılığında dini başlanğıclara müraciət edilməsi. "Şərq dilləri və mədəniyyətləri" II Beynəlxalq
konfransın materialları. Moskva, 20-21 noyabr. s. 138-143
 2009, Rusdilli yazıçıların yaradıcılığında tarixi şəxsiyyətin və cəmiyyətin problemi. “Ədəbiyyat və mədəniyyətdə sərhəd
prosesləri” Beynəlxalq elmi-praktik konfransı (Vasiliy Kamenskinin anadan olmasının 125 illiyinə həsr olunub). Perm, 16-19
aprel, s. 80-82
 2009, Y.İlyasovun “Soqdiana” romanında Makedoniyalı İsgəndərin obrazı. Təhsil və Elm Nazirliyinin "Poisk" elmi jurnalı.
Humanitar elmlərin silsiləsi. "Qazaxıstanın Ali Məktəbi" elmi-pedaqoji jurnalının elmi əlavəsi. Almatı, №3 (2), s. 213-218
 2009, O.Suleymenovun yaradıcılığında dini motivlər. "Beynəlxalq Boduen qiraətləri", Kazan, 25-28 noyabr. s. 237-238
 2009, Murad Adji, Çingiz Aytmatov və O.Suleymenovun əsərlərində dini rəmzlər, ayin və mərasimlər. "Türkologiya
məsələləri" Universitetlərarası elmi-nəzəri jurnal. Mahaçqala, №4. s. 176-186
 2009, Çingiz Aytmatovun yaradıcılığında insan və onu əhatə edən dünya. "Qara dəniz xalqlarının mədəniyyəti" jurnalı.
Simferopol, s. 134-137
 2009, T.Zulfikarovun əsərlərinin üslubu. Ədəbiyyat müasir kontekstində. IV Beynəlxalq elmi-metodik konfransının
materiallar məcmuəsi. Çelyabinsk, may 12-13. s. 213-216
 2010, O.İ.Senkovskinin ərəb hekayələri. Aida İmanquliyevanın 70 illiyinə həsr olunmuş "Şərqşünaslığın aktual problemləri"
mövzusunda Respublika elmi konfransı. BDU, s. 217-220
 2010, A.Alimjanovun “Müəllimin qayıdışı” romanında tarixin, şəxsiyyətin və cəmiyyətin problemi. "Türkologiya məsələləri"
Universitetlərarası elmi-nəzəri jurnalı. Mahaçqala, s. 41-47
 2011, "Tanrı isə insan qəlbində..." (Natəvan Dəmirçioglunun "Birinci Kitab: Povest və hekayələr" kitabı barədə). Humanitar
elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı, №1, s. 74-84
 2011, Prof. S.Q.Əsədullayevin "Ədəbiyyat və müasirlik" kitabı haqqında ədəbi düşüncələr. Bakı, “Mütərcim”, №1, Bakı, s.
118-120
 2012, Nikolay Qumilyov və Şərq. Bakı Universitetinin “Xəbərləri”. Humanitar elmləri seriyası. Bakı, № 2. s.21-28
 2012, Müasir ədəbi prosesin formalaşmasında rusdilli yazıçıların rolu. Mirzə Ələkbər Sabirin 150 illiyinə həsr olunmuş
Respublika elmi-nəzəri konfrans. Bakı, 17-18 may. s.486-491
 2012, Rusdilli yazıçıların yaradıcılığında dünyəvi problemlərin əks olunması. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin anadan olmasının 90-illik yubileyinə həsr olunmuş Filologiyanın aktual problrmləri mövzusunda Respublika elminəzəri konfransının materialları, Bakı, 8 may. s.128-131
 2013, Çingiz Aytmatov və Azərbaycan. Çingiz Aytmatov. Türk ruhunun qələbəsi. Baki, Nağıl evi. s.149-153
 2013, Harada Azərbaycan var, orada Əminə Tüncayın ruhu qidalanır. (Rəy). Dil və ədəbiyyat, № 4 (88). s.360-361
 2013, "Əlimdən qələmimi almayın". Актуальные проблемы изучения гуманитаррных наук. Баку, № 4. s.164-168
 2014, "Doğma dilin duzu və şəkəri". Актуальные проблемы изучения гуманитаррных наук. Межвузовский сборник
научных статей. Баку, № 2. s.217-221
 2014, "Rus sözü də musiqi kimi səslənir". Azərbaycanın xalq yazıçısı, Respublika Dövlət mükafatı laureatı, görkəmli
dramaturq İlyas Məhəmməd oğlu Əfəndiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi
konfransının materialları. "Elm və təhsil". Bakı. s.469-476
 2014, XX əsrin (60 – 80-ci illər) Azərbaycan bədii nəsrin problemləri. "Sakit və Atlantik Okean ölkələrində fundamental və
tətbiqi tədqiqatlar" mövzusunda Birinci Beynəlxalq Akademik Konqresi (Tokio, Yaponiya, 25 oktyabr). Sənədlər və şərhlər,
cild 1, s. 696-700, Tokio Universitetinin mətbəəsi.
 2015, Anna Axmatovanın poeziyasında Bibliya və Quran motivləri. Fundamental və tətbiqi tədqiqatlar barədə Harvard
jurnalı. №1 (7) yanvar-iyun. s. 828-833
 2015, Rusdilli yazıçıların yaradıcılığında mənəviyyat problemləri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-














ci il dönümünə həsr olunmuş Filologiyanın aktual problemləri mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları.
Bakı, 7-8 may. с.35-38
2015, Millətin və dövlətin əbədi Qurtuluş günü. “525-ci qazet”, 13 iyun. s.14
2015, Anatollu Zöhrabbəyovun “Odlar yurdu” romanında “alovlu qız” mifi haqqında. Görkəmli ictimai xadim, xalq şairi,
akademik Bəxtiyar Vahabzadənin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan
filoloqiyasının aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, BDU, 29 oktyabr. s.131-136
2015, Çingiz Aytmatovun “Ağ gəmi” povestində ekoloji problemlər. Azərbaycan Folklor nümunələrində milli-mənəvi
dəyərlərin təcəssümümü mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 10 noyabr. Elm və Təhsil. s.24-31
2015, Anna Axmatovanın yaradıcılığında Şərq. “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, №3 (95). s.281-283
2015, Rusdilli ədəbiyyatlarda türk xalqlarının rolu // Azerbaycanşinaslık: “Geçmişi, Bugünü Ve Geleceği” (Dil, Folklor,
Edebiyat, Sanat, Tarih) Uluslar arası Sempozium. Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültəsi, Çağdaş Türk Lehçeleri Ve
Edebiyatları Bölümü, Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Ana bilim Dalının Kuruluşunun 10.Yıl Dönümü Münasebetiyle 21-23
Ekim/Kars. s.410-414
2016, Qalibiyyətə aparan yolun başlanğıcı // “525-ci qazet”, 12 aprel.
2016, Multikulturalizmin Azərbaycan modeli. Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan // Beynəlxalq elmi-praktik
konfrans, 29 aprel. s.52-54
2016, Multikulturalizm rusdilli türk yazıçılarının əsərlərində / Ümummilli lider Heydər Əliyevin 93 illiyinə həsr olunmuş
"Filologiyanın aktual problemləri" mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı, 18-19 may, s. 14-16
2016, Doğma dil haqqında söz // Сборник статей победителей II международной научно-практической конференции
"Инновационные научные исследования: теория, методология, практика», состоявшейся 9 октября в г.Пенза. с.95-98
2016, Ana haqqında söz. “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, №3 (99), noyabr. s.194-197
2016, Çingiz Aytmatovun yaradıcılığında mənəvi və ümumbəşəri problemlər / Международная научно-практическая
конференция «Современные проблемы тюркологии: язык – литература - культура». Москва, РУДН, 17-18 ноября

ELMİ-PEDAQOJİ NAİLİYYƏTLƏRİ, TƏLTİFLƏRİ, MÜKAFATLARI, FƏXRİ ADLARI





2006, AR Könüllü Hərbi Vətənpərvərlik Texniki İdman Cəmiyyəti tərəfindən „Yubiley medalı“ ilə təltif olunub.
2012, Türkiyə Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyi tərəfindən „Bir millət, iki dövlət“ fəxri diplomuna layiq görülüb.
2014, AR Səfərbərlik və Hərbi Xidmətət Çağırış üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən „Əfqanıstanda döyüş əməliyyatlarının bitməyinin 25 illiyi
xatirinə“ medalı ilə təltif olunub.
2016, Tərxis Olunmuş Hərbiçilərin Gəncləri Maarifləndirmə İctimai Birliyinin İstanbul şöbəsi tərəfindən „Muharip qazi“ diplomuna layiq
görülüb.
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