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Bakı Dövlət Universitetinin Elmi-tədqiqat hissəsinə
Filologiya fakültəsində fəaliyyət göstərən
Kafedra və laboratoriyaların 2017-ci 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. Ə.Ə.Rəcəbli
4. Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası- prof.H.Əsgərov
5. Türkologiya- f.e.d. R.Əskərov
6. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı- prof.S.H.Orucova
7. Dünya ədəbiyyatı-prof.C.Q.Nağıyev
8. Rus dili (Humanitar fakültələr üzrə)-prof.əv.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 və nitq mədəniyyəti – dos.S.Abbasova

1.
2.
3.
4.

Laboratoriyalar
“Dədə Qorqud” ETL – prof. N.Paşayeva
Azərbaycan dilinin tədqiqi məsələləri ETL-Ə.Y.Ağakişiyev
Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı və bədii tərcümə-prof. N.Paşayeva
Türkoloji 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.

S.H.Orucova – f.e.d., prof. – 1971-ci il
N.Q.Xəlilov-0.5 ştat, f.e.d., prof., dekan müavini-1949-cu il
E.Ə.Talıblı-fil.f.d., dos.-1958-ci il
M.M. Məmmədov-fil.f.d., dos.-1963-cü il
K.F.İslamzadə-fil.f.d.,,dos.-1967-ci il
Ü.A.Nəbiyeva-f.e.d., prof.əv. -1974-cü il
K.K.Həsənova – fil.f.d., müəl.0,5 ştat.- 1976-cı il
G.E.Axundova-böyük laborant, 0,5 ştat-1989-cu il
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2017-ci 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 dastanlarında mifik obrazlar” adlı elmi işində
dastanlarda rast gəlinən Təpəgöz, Xızır Nəbi kimi mifik obrazlar, prof. N.Q.Xəlilovun “XX əsrin
sonlarında (1990-2000) aşıq poeziyası və yazılı ədəbiyyat” adlı elmi işində
Z.Yaqubun
yaradıcılığında aşıq poeziyasına münasibət məsələsi, dos. E.Ə.Talıblının “Azərbaycan əfsanə və
rəvayətlərinin nəşr və tədqiq tarixi” adlı elmi işində XX əsr Azərbaycan əfsanə və rəvayətlərinin nəşri
və tədqiqi mərhələlər üzrə araşdırılır. Dos. M.M.Məmmədovun “Azərbaycan mifik təfəkküründə
obrazlar (Xızır, Dədə Qorqud, Koroğlu və s.)” adlı elmi işində Xızır, Dədə Qorqud, Koroğlu kimi
mifik obrazlar, bu obrazlarla bağlı əfsanələr,inanclar diqqətə çatdırılır, dos. K.F.İslamzadənin
“Folklordakı bəzi rəmzlərin etnoqrafik mənşəyi” adlı elmi işində folklor mətnlərində ifadəsini tapan
real və qeyri-real obrazlar, bəzi əşya və fəaliyyətlər etnoqrafik materiallara söykənməklə şərh olunur.
Dos.Ü.A.Nəbiyevanın “Folklordakı bəzi rəmzlərin etnoqrafik mənşəyi” adlı elmi işində “Kitabi-Dədə
Qorqud” eposunda verilən dövlət quruculuğu təcrübəsi, fil.f.d. K.K.Həsənovanın “Dastanda ənənəvi
süjetlər” adlı elmi işində “Kitabi-Dədə Qorqud”da istifadə olunan erkən təsəvvür və etiqadlarla bağlı,
dünya eposçuluğu və ənənəvi dastan süjetləri və s. araşdırılır.

2.Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrası
Struktur və ştat cədvəli
1.N.A.Paşayeva -f.e.d,prof., kafedra müdiri, AMEA-nın m.ü.,0,5 ştat-1962-ci il
2.T.H.Hüseynov- f.e.d.,prof.,kafedra müdirinin müavini, 0,5 ştat-1938-ci il
3. T.M.Mütəllimov-f.e.d.,prof., AMEA-nın m.ü.-1932-ci il
4.A.Ə.Abbasov - f.e.d., prof.-1930-cu il
5.İ.S.Əliyeva- f.e.d.,prof.-1938-ci il
6.A.Ə.Məmmədova f.e.d., prof.-1945-ci il
7.V.S.Verdiyev- f.e.d., prof.-1958-ci il
8.N.Ş.Şəmsizadə-f.e.d., prof.-il?
9.S.M.İbrahimov-f.e.d.dos.,-1959-cu il
10.Y.N.İsmayılova- f.e.n., dos., 0,5 ştat-1962-ci il
11.L.S.Əliyeva-f.e.n., dos.-1959-cu il
12.M.T.Vəliyev-f.e.n., dosent-1960-cı il
13.J. F. Hüseynova-f.e.n.,dos.-1967-ci il
14.M.O.Bayramlı –f.e.n.,dos.-1958-ci il
15.S.M. Qocayeva –f.e.n., dos.-1971-ci il
16.M.O.Həsənova –fəlsəfə doktoru, dos., 0,5 ştat-1961-ci il
17.H.N.Abdiyeva-fil.f.d.,dos.-1948-ci il
18.İ.F.Rəhmanova- fil.f.d.,dos.-1962-ci il
19.T.T.Hüseynli- fil.f.d., dos., 0,5 ştat-1979-cu il
20. S.Ə.Sultanova – fil.f.d.,dos.əvəzi-1949-cu il
21.S.İ.Hüseynli- fil.f.d.,müəl., 0,5 ştat -1969-cu il
22. S.A.Abasova – fil.f.d.,müəl.,0,5 ştat -1973-cü il
Kafedrada aparılan elmi-tədqiqat işlərinin əsas istiqamətləri “Azərbaycan ədəbiyyatının ideyabədii istiqamətləri”, problem “Azərbaycan ədəbiyyatının sənətkarlıq problemləri” və bu ilə təyin
olunan kafedranın ümumi mövzusu “Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqi məsələləri”dir.
Prof. T.Hüseynovun “Əlisa Nicatın bədii nəsri” adlı elmi işində ədibin hekayə, povest və
romanları, prof., AMEA-nın m.ü. T.Mütəllimov “S.Ə.Şirvani yaradıcılığında gülüş üsulları” adlı elmi
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işində S.Ə.Şirvaninin yaradıcılığında tənqidi gülüşün əsas hədəfləri, prof. A.Ə.Abasovun “Kamal
Talıbzadənin yaradıcılığı” adlı elmi işində tənqidçinin sinkretik xarakterli ədəbi irsi, onun
Azərbaycan, rus, dünya ədəbiyyatı və ədəbi tənqid sahəsindəki xidmətləri, prof. İ.S.Əliyevanın
“Şəhriyar şeirlərinin poetikası” adlı elmi işində şairin poeziyasının janr xüsusiyyətləri, prof.
A.Ə.Məmmədovanın “Əli Daşqının yaradıcılığı” adlı elmi işində Güney Azərbaycanın tanınmış
simalarından olan Əli Daşqının yaradıcılığı, prof. V.S.Sultanlının “Azərbaycan mühacirət
dramaturgiyası” adlı elmi işində Azərbaycan mühacirət dramaturgiyası, prof.S.İbrahimovun “XIX
əsr-XX əsr ədəbi yaradıcılıq prosesi” adlı elmi işində Azərbaycan klassiklərinin vahid Şərq
ədəbiyyatı kontekstində yaradıcılığı, prof. Y.İsmayılovanın “Anarın “Dədə Qorqud” yaradıcılığı” adlı
elmi işində Anarın “Dədə Qorqud” motivləri əsasında bədii yaradıcılığı, dos. L.Əliyevanın “Klassik
bədii nəsrdə səc sənəti” adlı elmi işində ədəbiyyatşünaslıqda az araşdırılan səc sənəti, onun
etimologiyası, yaranma tarixi, araşdırılması ilə bağlı olan müddəalara toxunulur, dos.M.Vəliyevin
“XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında qəhrəman və onun təqdimi” adlı elmi işində XVIIXVIII əsrlərdə Azərbaycan ədəbiyyatında yaranmış qəhrəmanların xarakter və xüsusiyyətləri, dos.
J.Hüseynovanın “Romantik ədəbiyyatın aktual problemləri” adlı elmi işində romantik ədəbiyyatın
nümayəndələrinin yaradıcılığı, dos. M.Bayramlının ““Aldanmış kəvakib”də ironiya” adlı elmi işində
M.F.Axundzadənin “Aldanmış kəvakib” əsərində kinayənin bir növü olan ironiya, dos.
S.Qocayevanın “H.Cavid və M.A.Ersoy yaradıcılığında müştərək motivlər” adlı elmi işində
M.A.Ersoy və Hüseyn Cavid yaradıcılığında müştərək motivlər, M.Həsənovanın “Ə.Haqverdiyevin
dramaturgiyasında qəhrəman konsepsiyası” adlı elmi işində Ə.Haqverdiyevin ədəbiyyatımızda
mövqeyi, onun dramaturgiyasının novator keyfiyyətləri, dos. H.Abdıyevanın “Mövlud Süleymanlının
bədii nəsrində müharibə mövzusu” adlı elmi işində M.Süleymanlının “Ayın aydınlığı”, “Qışqırıq”,
“Dünyanın işığı”, “Sığırçı Gülümün ala iti” və s. kimi əsərlərində müharibə mövzusu, dos.
İ.Rəhmanovanın “Müasir Azərbaycan poeziyasında Qarabağ mövzusu” adlı elmi işində “Qarabağ
şikəstəsi”, “Möcüzə”, “Erməni adındakı hərflər” və s. kimi povest və romanlar, dos. əvəzi
T.Hüseynovun “Hüseyn Cavidin tarixi-fəlsəfi pyesləri (“Peyğəmbər”, “Topal Teymur”) adlı elmi
işində “Peyğəmbər” və “Topal Teymur” əsərlərinin ideya, məzmun, bədii forma özəllikləri, dos.
əvəzi S.Sultanovanın “Əlisa Nicatın tarixi romanları” adlı elmi işində ədibin romanlarının ideyaməzmun, bədii sənətkarlıq xüsusiyyətlərivə s. problemlər araşdırılır.
2017-ci 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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

3.Türkologiya kafedrası
Struktur və ştat cədvəli
R.B.Əskərov -f.e.d., kafedra müdiri, 1 ştat-1954
E.İ.Əzizov-f.e.d.,prof., 1 ştat-1947
M.D.Novruzov-prof., 1 ştat-1956
M.Ə.Məmmədov-f.e.d.,prof., 1 ştat -1958
F.A.Ağayeva-prof. əv., 1 ştat - 1955
İ.D.Vəliyev-dos., 1ştat-1937
Q.A.Abdullayeva-dos., 1 ştat-1952
G.Q.Vəliyeva-dos., 1 ştat-1944
S.M.Sadıqova-dos., 1 ştat-1962
G.Ş.Əliyeva-fəlsəfə doktoru,b/m.,0.5 ştat-1971
S.O.Ağayeva-dos.əv., 1 ştat-1972
F.Ə.Dursunova – dos.əv., 0.5 ştat-1973
A.C.Məmmədova-dos.əv., 1 ştat-1975
F.Q.Kərimli-dos.əv., 1 ştat-1973
Q.Ş.Xanməmmədov-müəl., 1 ştat-1963
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16. S.Ə.Cəlilova-müəl., 0,5 ştat-1962
17. K.N.Nəcəfova- fil.f.d., 0,5 ştat-1974

2017-ci ildə Türkologiya kafedrasının əməkdaşları türk folkloru, qədim, orta əsrlər və müasir
dövr ədəbiyyatı, Azərbaycan ədəbiyyatı ilə qarşılıqlı əlaqələr istiqamətində tədqiqatlar aparmış,
«Türk dillərinin quruluşu, tarixi və dialekt ayırmaları» adlı problem üzrə araşdırma aparmışlar.
F.e.d. R.B.Əskərovun “Türkmən ədəbiyyatı (klassik dövrdən sovet dövrünə qədər)” adlı
elmi işində Nurməhəmməd Əndəliblə başlayan, Abdulla Şahbəndə, Dövlətməmməd Azadi,
Məxdumqulu Fəraqi, Molla Nəfəs, Məmmədvəli Kəminə kimi məşhur sənətkarların yaradıcılığı,
prof. E.İ.Əzizovun “Azərbaycan dilində keçid şivələr problemi” adlı elmi işində cənub-şərqdə
Cəlilabad, Biləsuvar şivələri, nisbətən cənub-qərbdə yerləşmiş Zəngilan və Qubadlı rayonlarının
şivələrinin keçid tipli şivələr olması araşdırılır, prof. M.D.Novruzovun “Türkmən və qaqauz
dilləri” adlı elmi işində türkmən və qaqauz dilləri bir-biri ilə müqayisəli şəkildə öyrənilir, prof.
M.Ə.Məmmədovun “Karaim dili” adlı elmi işində Karaim xalqının və dilinin mənşəyinə
aydınlıq gətirilir, karaim dillərinin formalaşmasında qıpçaq tayfalarının həlledici rolu konkret
faktlarla əsaslandırılır. Dos., f.e.d. F.A.Ağayevanın “Ə.Nəvai yaradıcılığının ideya-bədii
xüsusiyyətləri” adlı elmi işində Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış sənətkarlarının Nəvai haqda
məqalələri, tədqiqatları və monoqrafiyalarına xüsusi yer verilmiş, H.Araslının, M.Arifin,
S.Vurğunun, S.Mümtazın Ə.Nəvai haqda yazılarına və fikirlərinə diqqət yetirilmişdir, dos.
İ.D.Vəliyevin “Feilin təsriflənməyən formalarının tarixi inkişafı” adlı elmi işində feilin
təsriflənməyən hər üç forması ayrı-ayrılıqda şərh olunur, həm məsdər, həm feili sifət, həm də
feili bağlamaya aid XIII-XIV əsrlərdə qələmə almış yazılı abidələrdə toplanan nümunələr
vasitəsilə qrammatik göstəricilərin yaratdıqları məna xüsusiyyətləri və fonetik fərqləri göstərilir.
Dos. G.Q.Vəliyevanın “Dialekt frazeologiyası” adlı elmi işində xalq təfəkkürünün məhsulu olan
dialekt frazelogiyası müxtəlif istiqamətlərdə araşdırılır, təhlil üçün kifayət qədər dialekt
materialı toplanılaraq quruplaşdırılır, dos. Q.A.Abdullayevanın “XVII əsr Azərbaycan ədəbi
dilində sintaktik yolla söz yaradıcılığı” adlı elmi işi XVII əsri təmsil edən görkəmli söz
ustadlarının bizə miras qalan ədəbi-bədii dil nümunələri əsasında araşdırılır, Dos. S.M.Sadıqovanın
“Nigari “Divan”ının frazeoloji sistemi” adlı elmi işində frazeoloji vahidlər və ya sabit söz
birləşmələri ilə bağlı elmi nəzəri görüşlərə fəlsəfi poeziya müstəvisində nəzər yetirilmiş, Nigari
yaradıcılığında onun işlənmə mexanizmi, üslubi çalarları tədqiq edilmiş və tarixi təkamül prosesi
izlənmiş, dos. G.Ş.Əliyevanın “S.Dərvişin əsərlərində qadın obrazları” adlı elmi işində
Cümhuriyyət dövrü Türkiyə ədəbiyyatında xüsusi mövqe tutan qadın yazarlardan biri Suad Dərvişin
əsərlərindəki feminizm, fil.f.d. S.O.Ağayevanın “S.Əlinin əsərlərinin dil-üslub xüsusiyyətləri”
adlı elmi işində yazıçının ziddiyyətli xarakterlərə sahib olan qəhrəmanlarının daxili nitqində gah
ümidsizlik, bədbinlik, həyatdan küskünlük, gah da sevinc, həyata bağlılıq məsələləri, fil.f.d. F.Ə.
Dursunovanın “İ.Aralın yaradıcılığında qadın obrazları” adlı elmi işində İnci Aral'ın “Ölü Erkək
Quşlar” romanındakı Suna obrazı əsasında müasir türk qadının emansipasiyası məsələsi, türk
müsəlman toplumunda nigah institutu adlanan sosial problem, dos. əv. A.C.Məmmədova “Qıpçaq
qrup türk dillərində dilçilik terminləri (noqay dili)” adlı elmi işində elmi ədəbiyyatda
işlənilməmiş bir mövzu olan türk dillərinin qıpçaq qrupunun dilçilik terminlərinin qarşılıqlı
tədqiqi aparılır, noqay dilində əsasən Rus və Avropa dillərindən alınmış dilçilik terminlərinin
digər türk dilləri ilə müqayisədə daha çox olduğu qənaətinə gəlinir. Dos.əv. F.Q.Kərimlinin
“1920-ci illərdə Azərbaycan ədəbi dilində düzətmə sözlər” adlı elmi işində qeyd edilir ki, 20-ci
illərdə söz yaradıcılığı prosesinə (düzətmə sözlərin yaradılmasına) strateji məsələ kimi baxılmış,
ədəbi dilin “dirildilməsi” və zənginləşməsi üçün bu əsas yol sayılmış, bu hərəkatın tərəfdarları,
məhz türk mənşəli köklərə şəkilçi artırmaqla yeni sözlər düzətmək mövqeyində dayansalar da,
sonrakı illərdə həmin mövqe liberallaşmış, dildə işlənən bütün sözlərin bu prosesdə iştirakı
məqbul görünmüşdür. Fil.f.d. K.N.Nəcəfovanın “Əbdülhəq Hamid və Azərbaycan ədəbiyyatı”
adlı elmi işində XIX əsrin ikinci yarısı-XX əsrin birinci yarısında Türkiyənin ən böyük şairlərindən
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olan Əbdülhəq Hamidin Azərbaycan ədiblərindən H.Cavid və M.Hadiyə təsiri, müəl.
Q.Ş.Xanməmmədovun “M. Füzulinin dilində alınmalar” adlı elmi işində Füzuli dilindəki alınma
leksk vahidlər araşdırılır.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4. Dünya ədəbiyyatı kafedrası
Struktur və ştat cədvəli
C.Q.Nağıyev-f.e.d.,prof.,kafedra müdiri, 1 ştat -1945
Ü.İ.Bədəlbəyli-f.e.d.,prof., 1 ştat-1939
N.A.Sadıxlı -fil.f.d.,dos., 1 ştat-1949
N.A.Həsənov- fil.f.d.,dos., 1 ştat-1954
S.T.Məmmədova- fil.f.d.,dos.,1 ştat-1965
N.F.Həsənova- fil.f.d.,dos.,0,5 ştat -1962
N.X.Al-Abbasi – fil.f.d.,müəl.,0,5 ştat -1969
A.R.Əliyev –baş laborant-1 ştat-1983
S.V.İbrahimova – laborant-1 ştat-1988

2017-ci ildə Dünya ədəbiyyatı kafedrasının əməkdaşları “XIX
əsr Qərb ədəbiyyatı”
istiqamətində “Qərb ədəbiyyatı tarixinin və nəzəriyyəsinin tədqiqi” problemi üzrə “XIX əsr Avropa
ədəbiyyatı və onun əsas istiqamətləri” mövzusu sahəsində işləmişlər.
Prof. C.Nağıyevin “Bolqar romantizmi” adlı elmi işində Bolqar romantizminin N.Gerov,
D.Çintulov, P.Sloveykov, Q.Rakovski kimi nümayəndələrinin yaradıcılığı, prof. Ü.Bədəlbəylinin
“U.Tekkereyin həyat və yaradıcılığı” adlı elmi işində İngilis tənqidi realizminin görkəmli
nümayəndələrindən olan U.Tekkereyin “Barri Lindonun karyerası”, “Şöhrətpərəstlər” yarmarkası”,
“Düni Duval” kimi romanları; dos.N.Sadıxlının “Şandor Petefinin həyat və yaradıcılığı” adlı elmi
işində görkəmli macar şairi Şandor Petefinin “Kənd çəkici”, “Pəhləvan Yanoş”, “Apostol” və s.
əsərləri, dos. N.Həsənovanın “Prosper Merimenin həyat və yaradıcılığı” adlı elmi işində Fransız
realist ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi olan P.Merimenin “Kromvel”, “Klara Qazyulun teatrı”,
“Quzla” və s. əsərləri, dos. S.Məmmədovanın “Yunan və Alban ədəbiyyatlarında tənqidi realizm”
adlı elmi işində XIX əsrin II yarısında Yunanıstanda tənqidi realizmin görkəmli nümayəndələrindən
olan Yanis Psixaris, Aleksandros Palis, Kleantis Mixailidis, Dmitris Xodzopolis və s. yazıçıların
yaradıcılığı, dos. N.F.Həsənovanın “Elizabet Qaskelin həyat və yaradıcılığı” adlı elmi işində
görkəmli ingilis yazıçısı E.Qaskellin “Meri Barton”, “Krenford”, “Baldız Filles” və s. əsərləri, dos.
N.X.Al-Abbasinin “Georq. Büxnerin həyat və yaradıcılığı” adlı elmi işində məşhur alman
dramaturqu G.Büxnerin həyatı və “Voyçek”, “Mariya Tüdor” və s. əsərləri araşdırılır.

5.Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası
Struktur və ştat cədvəli
1. H.A.Əsgərov – 1959,Fil.e.d., professor, 0,5 ştat
2. R.İ.Quliyeva– 1947, f.ü.f.d, dosent, 1 ştat
3. R.D. Mahmudova – 1950, f.ü.f.d., dosent, 1ştat
4 M.Ə.Qurbanova - 1953, f.ü.f.d., dosent, 1ştat
5. Ə.H. Cavadov - 1956, f.ü.f.d., dosent, 1 ştat
6. İ.İ. Şəmsizadə – 1959, f.ü.f.d, dosent, 1ştat
7. M.Ə.Abdullayeva – 1961, fəl.e.d., professor, 1 ştat
8. S.Ş.Mustafayeva – 1971, f.ü.f.d., dosent 1 ştat
9. Ş.C.Abdullayeva – 1972, f.ü.f.d., dosent, 1 ştat
10.Ş.X.Əliyeva – 1962, p.ü.f.d.,dosent,0,5 ştat
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11. E.H.Məmmədov – 1973, f.ü.f.d., dosent, 0,5 ştat
12.S.F.Nağıyeva – 1972, f.ü.f.d., müəllim , 0,5 ştat
13. S.H.Rzayeva - 1950, müəllim, 1ştat
14.G.N.Abbasova – 1956, baş müəllim,1 ştat
Kafedranın əməkdaşları 2017-ci 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 “Qloballaşma şəraitində Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi inkişafı və ədəbi dil
normalarının qorunması” adlı elmi işində müstəqillik illərində Azərbaycan dilinin tədrisi və tətbiqi
işinin genişləndirilməsinin 2003-cü ilə kimi davam edən və ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı
birinci dövrü, bu dövrdə Azərbaycan dilinin tədris, tətbiq və inkişaf etdirilməsinə dövlət qayğısının
artırılması, ana dilimizin elmi tədqiqinin genişləndirilməsindən, dos. R.Quliyevanın “Kurikulumda
islahatlar, yeni kurikulum standartlarının yaradılması” adlı elmi işində ilk kurikulumun 1918-ci ildə
yaranmasından, böyük bir zaman ərzində dünya miqyasında kurikulum haqqında ideyaların
genişlənməsindən, müasir dövrdə artıq təhsil nəzəriyyəsi səviyyəsində formalaşmasından, dos.
R.D.Mahmudovanın “Yazılı rabitəli nitqin inkişafı” adlı elmi işində tələbələrin yazılı rabitəli nitqini
inkişaf etdirən bir sıra təlim üsullarından bəhs edilir, müxtəlif yazı növlərinin (imla, inşa, ifadə,
referat, protokol, esse və s.) aparılması qaydaları göstərilir. Dos. M.Qurbanovanın “Türk mənşəli
sözlər hesabına dilimizin zənginləşdirilməsi, lüğətlərdə əksi” adlı elmi işində Azərbaycan dilinə türk
dilindən keçən sözlər və onların dilimizin lüğət tərkibinin zənginləşdirilməsindən, dos. Ə.Cavadovun
“Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları və ana dilinin tədrisi” adlı elmi işində “Təhsil
haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”na uyğun hazırlanmış “Ali təhsil pilləsinin dövlət
standartı və proqramı”ndan danışılır. Prof. M.Abdullayevanın “Erl Mak Kormakın koqnitiv metafora
nəzəriyyəsi” adlı elmi işində qeyd edilir ki, Mak KorMak metaforanın yaranmasında iştirak edən
koqnitiv prosesin bir-birini istisna etməyən ideal konstruksiyalarının üç səviyyəsini göstərir:Səthi dil;
Semantika və sintaksis; İdrak. Dos. S.Mustafayevanın “Azərbaycan dilinin tədrisi 30-60-cı illərin
(XX əsr) siyasi şəraitində” adlı elmi işində Azərbaycan dili tədrisi tarixinin metodoloji
problemlərindən danışılır.

6.Azərbaycan dilçiliyi kafedrası
Struktur və ştat cədvəl
1. S.Ə.Abdullayeva-f.e.d.,prof.,kafedra müdiri-1951
2. T.M.Hacıyev-f.e.d.,prof., 1 ştat-1958
3. İ.H.Hacıyeva-f.e.d.,prof., 0,5 ştat-1964
4. Z.Ə.Şahbazova-f.e.d.,prof. əvəzi, 1 ştat -1948
5. İ.T.Məmmədov-fil.f.d.,dos., 1 ştat -1942
6. E.C.Həsənova- fil.f.d.,dos., 1 ştat -1940
7. F.F.Əlizadə- fil.f.d.,dos., 1 ştat -1951
8. Y.Ə.Məmmədli- fil.f.d.,dos., 1 ştat -1957
9. R.Y.Həbibli- fil.f.d.,dos., 1 ştat -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-fil.f.d., b/müəl.,0,5 ştat- 1970
13. S.X.Vəliyeva-müəl., 0,5 şt., 1983 (analıq məzuniyyəti)
14. T.S.İsmayılova – müəl , 1 ştat -1973
15. Z.T.Məmmədova-b/laborant, 1 ştat -1959
16. A.A.Məhərrəmova-b/lab, 1 ştat-1969
17. N.A.Abdulhüseynli-laborant, 0,5 ştat-1993
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2017-ci ildə Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının əməkdaşları “Azərbaycan dilinin leksik,
mofoloji, sintaktik sistemi və üslubiyyatı” adlı ümumi beşillik problemin mövzusu üzərində çalışıblar.
Prof.S.Ə.Abdullayevanın “Şifahi nitqə verilən tələblər” adlı elmi işində şifahi nitqin növləri, nitqi
korlayan vasitələr, prof. T.M.Hacıyevin “Uşaq sözləri” adlı elmi işində dildə işlədilən, müxtəlif insan
birliklərinə xidmət edən söz qruplarına daxil olan uşaq sözləri, f.e.d. İ.H.Hacıyevanın “Leksik
normalaşmada dilxarici amillər” adlı elmi işində kütləvi informasiya vasitələri və ayrı-ayrı şəxsləryazıçı və şairlər, jurnalistlər və digər qələm sahiblərinin dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsində
xüsusi rol oynaması, f.e.d. Z.Ə.Şahbazovanın “Xitab və ara sözlər” adlı elmi işində xitab, ara sözlərin
cümlə ilə məna və qrammatik əlaqəsi, yaratdığı məna növləri, dos.İ.T.Məmmədovun “Dilin lüğət
tərkibi və cəmiyyət” adlı elmi işində bütün tarixi dövrlərdə davam edən dil və cəmiyyət bağlılığı, dos.
E.C.Həsənovanın “Mətnin formalaşmasında leksik təkrarların rolu” adlı elmi işində obrazlı nitqdə
həm ekspressiv aksent, həm də əlaqə yaradan leksik təkrarlar araşdırılır. Dos. F.F.Əlizadənin “Yad
dilləri doğmalaşdıran söz formalarında kök samitlərin deformasiyaya uğraması, danışıq dilində söz
birləşmələrinin motivləşdirilməsi” adlı elmi işində iki və daha artıq dildə eyni kök samitlərinin ya
orijinalda qalmasını və ya onunla yanaşı, normal və ya spontan əvəzlənmə, eliziya, proteza, metateza
hesabına deformasiyaya uğramasını leksik faktlar əsasında üzə çıxarıb əsaslandırılır.
Dos.Y.Ə.Məmmədlinin “Azərbaycan danışıq dilində söz birləşmələrinin motivləşdirilməsi” adlı elmi
işində dilin lüğət tərkibində müəyyən təcrübə və təfəkkürün məhsulu kimi motivləşdirilmiş dil
vahidləri, dos.R.Y.Həbiblinin “Terminoloji onomastik lüğətlər” adlı elmi işində onomastik lüğətlərin
yaradılması prosesində əsas onomastik anlayışların müəyyən edilməsi, onların sistemləşdirilməsi və
təsnifi, əlaqə və münasibətlərinin müəyyənləşdirilməsi, onomastik terminoloji sistemin
təkmilləşdirilməsi üzrə işlər görülməsi, b/müəl. M.S.Əlizadənin “Bədii üslubda danışıq dilinin
sintaktik xüsusiyyətləri” adlı elmi işində söz sırasının pozulması, təktərkibli təyini birləşmələrin
işlədilməsi, rəngarəng xitab, ara söz və birləşmələrdən istifadə olunması və s. şəkildə təzahür edən
danışıq dilinin sintaktik xüsusiyyətləri və s. problemlər araşdırılır.
7.Ümumi dilçilik kafedrası
Struktur və ştat cədvəli
1. Ə.Ə.Rəcəbli-fil.f.d., prof.-1936
2. Ş.V.Qasımova- fil.f.d., dos.-1935
3. M.T.Məmmədov- fil.f.d., dos.-1957
4. C.X.Muradov- fil.f.d., dos.-1966
5. F.N.Mehdiyev-b/m.-1948
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
2017-ci ildə kafedranın əməkdaşları “Dillərin təsnifi” mözusunda araşdırma aparmışlar.
Prof. Ə.Ə.Rəcəblinin “Müasir-tarixi dilçiliyin prinsipləri” adlı elmi işində dilçilik elminin əsas
budağı hesab edilən müqayisəli-tarix dilçilik, hind-Avropa müqayisəli-tarixi dilçiliyi,
dos.Ş.V.Qasımovanın “Aqlütinativ dillər” adlı elmi işində aqqlütinativ dillərdən türk, fin, uqor,
monqol, tunqus, mancur, batu, şumer dilləri, bu dillərin başqa dil tipləri ilə müqayisəsi,
qarşılaşdırılması problemləri araşdırılır. Dos.M.T.Məmmədovun “Dillərin leksikası” adlı elmi işində
müxtəlif dillərin leksikası müqayisəli planda öyrənilir, sözlərin struktur xüsusiyyətləri aydınlaşdırılır,
onların tipoloji müqayisəsi aparılır. Dos.C.X.Muradovun “Analitizm və sintetizm” adlı elmi işində
aşkar olunmuşdur ki, mütləq analitik və sintetik dillər yoxdur, belə ki, rus dili sintetik dil olsa da bu
dildə bir çox köməkçi söz – bağlayıcılar, önlüklər, ədatlar istifadə olunur, intonasiya qrammatik rola
malikdir, əks tendensiyanı analitik dillərdə müşahidə etmək olar. B/m. F.N. Mehdiyevin “Kvantitativ
tipologiya” adlı elmi işində kvantitativ dilçiliyin əsas cəhətləri, fil.f.d. E.H.Həmzəyevanın “Müasir
müqayisəli-tarixi dilçilik” adlı elmi işində müasir müqayisəli-tarixi dilçiliyi aktuallaşdıran, onun
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inkişafına təsir göstərən amillər, b/m. S.Ə.Məmmədovanın “İspan dilinin formalaşması” adlı elmi
işində İspan dilində danışan ölkələr, bu dilin əsas xüsusiyyətlər araşdırılır. B/m. C.M.Əliyevanın
“Fransız dilinin formalaşması” adlı elmi işində fransız dilinin ilkin dövrü və əsasən XVI əsrdə onun
formalaşması qrammatikada, fonetikada və leksikada baş verən güclü dəyişikliklər, maraqlı faktlar,
müxtəlif dilçi alimlərin tədqiqatları, fərziyyələri öyrənilir, milli dilin formalaşması faktlarla izah
olunur.

8.Rus dili kafedrası (təbiət fakültələri üzrə)
Struktur və ştat cədvəli
1. M.M.Cəfərov-f.e.d., prof., kafedra 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
2017-ci 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 kommunikativ metodun tətbiq olunması”,
“Rus dilinin tədrisində situativ prinsipin tətbiqi”, “Rus dilinin tədrisində kombinə edilmiş metodun
tətbiq olunması”, “Rus dilinin tədrisində interaktiv metodun tətbiqi”, “Rus dilinin tədrisində
problemli axtarış metodunun tətbiqi” plan işlərini yerinə yetirmişlər.
9.Rus dili kafedrası (humanitar fakültələr üzrə)
Struktur və ştat cədvəli
1. Ə.M.Paşayeva-prof.əv., kafedra müdiri -1943
2. T.Ə.Əliyev-p.ü.f.d., dos.-1951
3. E.Ə.Kərimov- fil.f.d., dos.-1955
4. H.M.Tağıyeva-fil.f.d., dos.-1952
5. R.S.İmanova- fil.f.d., dos.-1958
6. L.M.Ələkbərova- p.ü.f.d.,dos.-1969
7. S.S.Cəfərova- b/m.-1941
8. M.M.Sadıxova- b/m., 0,5 ştat-1944
9. Sona Çərkəz Məmməd q.- b/m.-1948
10. F.F.Ağamirova-müəl.-1966
11. X.M.Axundova- b/m.-1946
12. R.M.Əsgərova-b/m.-1947
13. Q.A.Əhmədova-b/m.,0,5 ştat,-1942
14. H.L.Quliyeva-b/m.-1943
15. L.F.Muradova-b/m.-1961
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16. L.M.Quliyeva-b/m.-1950
17. Z.Ə.Mənsimova- b/m.-1957
18. K.M.Nuriyeva- b/müəl.,0,5 ştat-1947
19. E.A.Rzayeva- b/müəl.,0,5 şt.-1939.
Kafedranın 2017-ci 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 2017-ci 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.A.Heydərova-f.ü.f.d..,dos.- 28.07.1970
4. R.İ.İsmayılova- f.ü.f.d.,b/müəl.-04.10.1951
5. T.İ.İbrahimova- b.müəl.-20.09.1943
6. F.A.G.Məmmədbəyli-b.müəl.-09.10.1945
7. N.V.Xidirov- b.müəl.-11.05.1959
8. N.T.Zeynalova- b.müəl.-11.03.1957
9. R.A.Cəfərova-baş lab.-28.10.1946
10. S.Ə.Əliyeva- baş lab.-25.01.1956



2017-ci 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 işinin “Azərbaycan və çin şəxs adlarının
transkripsiyası və transliterasiyası Azərbaycan şəxs adlarının çin dilində verilməsi” üzrə mərhələsini
yerinə yetirmiş, prof. S.A.Məhərrəmovanın “Mətnin linqvistik təhlili (linqvokulturoloji və koqnitiv
aspektlər)” adlı elmi işində elmi üslub milli elmi təfəkkürün ifadəsi kimi araşdırılır, dos.
E.A.Heydərovanın “Dilçilik məktəbləri. Dilçiliyin metodoloji prinsipləri” adlı elmi işində Rus dilini
başqa Hind-Avropa dilləri ilə müqayisə etmək ideyasının yaranması, dilçilikdə tarixilik prinsipi,
başqa dillərin Sanskrit ilə yaxınlığı, Moskva Linqvistik məktəbi, F.F.Fortunatovun fəaliyyəti və s.
məsələlər, B/m. R.İ.İbrahimovanın “Müasir rus dilində son illərdə tətbiq olunan neologizmlərin
istifadəsi” adlı elmi işində müasir rus dilində son illərdə tətbiq olunan, başqa dillərdən alınan
neologizmlər, onların oxşar sözlərdən fərqləndirilməsi araşdırılır. B/m. T.İ.İbrahimova “Rus dilinin
leksikologiyası və fonetikası terminləri və definisiyaları” adlı elmi işinin “Məlumat kitabının tərkibi
və çapa hazırlanması” üzrə mərhələsini yerinə yetirmişdir. B/m. F.A.Məmmədbəylinin “Müasir rus
dili. Morfologiya” adlı elmi işində müasir rus dilində dəyişməyən nitq hissələri, modal sözlər,
köməkçi nitq hissələri, nida və s. araşdırılır. B/m. N.V.Xidirov ““Şahdağ dilləri qrupunda qrammatik kateqoriyalar” adlı elmi işinin “Bulud dilində felin təsirli və təsirsiz növləri” üzrə mərhələsini,
b/m. N.T.Zeynalova “Rus dilində feilin növ tutuşdurulmasının semantik tipləri”adlı elmi işinin
“Natamam tərzin ümumfaktiki mənası (keçmiş zaman formaları)” üzrə mərhələsini yerinə
yetirmişdir.
11. Rus ədəbiyyatı tarixi
Struktur və ştat cədvəli
1. A.C.Hacıyev-f.e.d.,prof.,kafedra müdiri, 0,5 ştat-1947
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2. L.Z.Gərayzadə-f.e.d., prof., 1 ştat -1947
3. M.A.Yaqubova –fil.f.d.,dos., 1 ştat -1948
4. Ə.M.Paşayeva- fil.f.d.,dos.,0,5 ştat -1943 (əvəzçi )
5. S.A.Əliyeva- fil.f.d.,dos., 1 ştat -1958
6. R.H.Bağırov- fil.f.d.,dos., 1 ştat -1955
7. T.Q.Məmmədova-baş müəl., 1 ştat -1973
8. T.X.Məmmədov-müəl.,0,5 şt.-1963
9. A.N.Bağırova fil.f.d., dos.,1 şt.-1983
10. A.P.Məmmədova- b/lab., 1 ştat-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 “Vladimir Luqovskoy və Şərq” adlı elmi işində rus-Şərq ədəbi əlaqələri,
Vladimir Luqovskoy həyat və yaradıcılığının Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında əks olunması
məsələləri, prof. L.Z.Gərayzadənin “O. Süleymеnovun
yaradıcılığında din motivləri” adlı elmi
işində O.J.Süleymanovun yaradıcılığında dini motivlərin tədqiqi və təhlili, “Fərsiz oğuldan YevaAngeliye" əsərində dini problemlər, dos.M.A.Yaqubovanın “A.P. Çexovun dramaturgiyası” adlı elmi
işində A.P. Çexovun yaradıcılıq irsi, onun Azərbaycan ədəbiyyatı tərəfindən mənimsənilməsi, “Üç
bacı”, “İvanov”, “Vanya dayı”, “Qaqayı”, “Albalı bağ” kimi dram əsərləri, tərcümə problemləri,
dos.S.Əliyevanın “Rus klassisizmdə Şərq motivləri” adlı elmi işində rus dilinə tərcümə edilmiş və
XVIII əsrin jurnalisti N.İ.Novikovun «Pustomelya» və «Truten» jurnallarında çap olunmuş əsərlər,
dos.R.H.Bağırovun “Rus şairlərinin 1920-ci illər yaradıcılığında Azərbaycan (1917-20-ci il)” adlı
elmi işində həmin dövrün şairlərinin, o cümlədən S.Qorodetskinin “Zığ”, V.İvanovun “Zığ”,
V.Xlebnikovun “Əməyin mövzusu”, “B” V.Mayuvlovun “Bakı”, “Bakı qalasında” və digər
şeirlərində Azərbaycan sərvətinin-neftin, azərbaycanlı fəhlələrin və onların ailələrinin ağır iş və həyat
şəraiti və digər problemlər araşdırılır, b/m.T.Q.Məmmədovanın “A.Blokun lirik publisistikası” adlı
elmi
işində
A.Blokun
lirik
publisistikasının
özünəməxsusluğunu
müəyyənləşdirilir,
b/m.T.X.Məmmədovun “Andrey Platonovun ənənələri rus ədəbiyyatında” adlı elmi işində XX əsrin
ikinci yarısı rus yazıçılarının ("kənd" və "şəhər" nəsr nümayəndələri) əsərlərinin əsasında Andrey
Platonovun poetikası ilə tipoloji əlaqələr, dos. A.N.Bağırovanın “Azərbaycan poeziyasında sonet
çələngi janrı” adlı elmi işində Azərbaycan poeziyasnda sonetlər çələngi janrı, bu janrın Şəkər Aslan,
Ə.Nasir, İ.Saleh və s. kimi nümayəndələrinin yaradıcılığı 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
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
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17.Ələkbərova Emilya Emil q.-m, 0,5 ştat-1981
18.Əliyeva Mətanət Xıdır q.-m., 0,5 ştat -1978
19.Yunusova Elnarə Faiq q.-b/l, 1,0 ştat-1977
20.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. 2017-ci ildə kafedranın
əməkdaşları bu mövzu ilə əlaqədar bir neçə proqram, dərs vəsaiti və məqalələr çap etdirmişlər.

13.İngilis dili kafedrası
Struktur və ştat cədvəli
1. A.Q.Abbasov –fəlsəfə doktoru,prof., kafedra müdiri,0,5 ştat-1942
2. İ.B.Əliyev-b/m., kafedra müdirinin müavini, 1 ştat -1962
3. T.İ.Qurbanova – dos.əv., b/m., 1 ştat-1938
4. N.B.Seyidzadə- dos., b/m., 1 ştat-1955
5. Q.İ.Əhmədov-dos., b/m., 1 ştat-1947
6. G.B.Kərimova- dos., b/m., 1 ştat-1961
7. G.L.Rəfibəyli- dos., b/m., 1 ştat-1977
8. S.Q.Əliyev- fil.f.d., b/m., 1 ştat-1948
9. G.Q.Xanbabayeva-fil.f.d.,b/m., 1 ştat-1962
10.
E.İ.Tağıyeva – b/m., 1 şt.-1983
11.
A.Ş.Hümbətova- fil.f.d., b/m., 1şt.-1981
12.
M.Q.Ələsgərova-b/m., 1 ştat-1950
13.
F.Ş.Şirinova- b/m., 1 ştat-1937
14.
S.Q.Məmmədova- b/m.,1 ştat-1941
15.
N.A.Orucova – b/m., 1 ştat -1948
16.
L.M.Axundzadə- b/m., 1 ştat-1951
17.
R.Y.Təhməzova- b/m., 1 ştat-1957
18.
D.M.Quliyeva- b/m., 1 ştat-1956
19.
Ş.M.Bünyadzadə- b/m., 1 ştat-1957
20.
İ.R. İsmayılova -b/m., 1 ştat- 1988
21.
N.A.Əliyeva – b/m., 1 ştat -1983
22.
N.V.Seyidova –b/m., 1 ştat -1980
23.
P.İ.Paşayeva – müəl., 1 ştat- 1984
24.
N.N.Şirəlizadə-müəl., 1 ştat-1956
25.
Y.İ.Ələsgərova- müəl., 1 ştat-1976
26.
N.Q. Mahmudova –müəl., 1 ştat -1988
27.
A.İ.Məmmədova-müəl.,0,5 ştat-1984
28.
M.A.Qəhrəmanova -müəl.,0,5ştat-1960
29.
Ş.Z.Səfərova- müəl.,0,5ştat-1968
30.
Ü.Ş.Hüseynova-müəl.,0,5 ştat – 1982
31.
R.A.Cəfərova –müəl., 0,5 ştat-1977
32.
Ş.M.Balayeva-müəl., 0,5 ştat-1961
33.
M.A.Mehdiyeva –müəl.,0,5 ştat-1970
34.
R.C.Əliyeva-müəl., 0,5 ştat-1966
35.
G.R.Müslümova-müəl., 0,5 ştat-1992
36.C.F.Hüseynova-müəl., 0,5 ştat-1980
37.G.Ş.Mustafayeva-müəl., 0,5 ştat-1984
2017- ci ildə İngilis dili kafedrasının əməkdaşları “Dilçilik” istiqamətində “Sahəvi lüğətlərin
tərtibi məsələləri” problemi üzərində çalışmışlar. 2017-ci ildə dos.A.Abbasov, İ.Əliyev, M.Mehdiyeva,
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P.Paşayeva, Ş.Səfərova, A.Hümbətova, S.Məmmədova, A.Məmmədova, R.Təhməzova, S.Əliyev,
İ.İsmayılova, D.Quliyeva, P.Paşayeva, G.Xanbabayeva, L.Axundzadə 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.

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).
B/m. Ələsgərova Zərifə İsrafil q.1947 (1 ştat)
B/m. Meybəliyeva Aybəniz Tələt q.1959 (1 ştat)
B/m. Əliyeva Məlahət Qəribağa q. 1961(1 ştat)
B/m. Ağayeva Cəmilə Musa q.1939 (1 ştat)
B/m. Nəcəfova Xatirə Kommunar q.1971 (1 ştat)
B/m. Fazilzadə Məryəm Abdulla q.1959 (1 ştat)
B/m. Xəlilova Bahar Suleyman q.1972 (1 ştat)
B/m. Sadiqova Nərgiz Ayaz q.1954 (1 ştat)
B/m. Sultanova Samirə Xəqani q.1980 (1 ştat)
B/m. Ağayeva Mənsurə Tiflis q.1964 (1 ştat)
B/m. Quliyeva Minarə Naryad q.1975 (1ştat )
f.e.f.d. müəl.Məmmədova Fərəh Əlixan q.1986 (1 ştat)
B/m. Əhmədova Zəhra Mirzaağa q.1981 (1ştat)
B/m..Əliyeva Ülviyyə Xalıqverdi q.1982 (1 ştat )
Müəl. Mürsəlov Rizvan Cavanxan o.1971 (1 ştat)
dos. (f.e.n.) İsmayılova Afaq İmaş q.1965 (0,5 ştat)
B/m. Mehtiyeva Tamilla Dadaş q.1958 ( 0,5 ştat)
Dos. (f.e.n.) Rəhimova Gülheyran Həsən q. (0,5 ştat)
Müəl. Məmmədova Könül Həbib qızı 1975 (0,5 ştat)
Müəl. Hacıyeva Səlimə Çingiz q.1964(0,5 ştat)
Müəl. Əsədullayeva Maral Allahyar q. 1990 (0,5 ştat)
Müəl.Rəhimov Qivaməddin Abbas o.(əvəzçi)
Müəl. Katibli Sevinc Azad q.1988 (0,5 ştat)
Müəl.Mirzəyeva Yeganə Yunis q (0.5 ştat)
Müəl.Əliyeva Ceyran Ələsgər q. (0.5 ştat)
Müəl.Xəlilov Arif Yusif o.(0.5 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. Hacıyev və b/m. M.Əliyevanın humanitar fakültələrin
tələbələri üçün “English (For the Faculties of Arts) dərsliyi çap olunmuşdur.

15.Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
Struktur və ştat cədvəli
1.
2.
3.
4.

S.V.Abbasova-fil.f.d., dos., 0,5 ştat, kafedra müdiri – 1973
S.M.Seyidova-fil.f.d., dos., 1 ştat – 1949
S.A.Orucova-fil.f.d., dos., 1 ştat – 1972
O.N.Piriyeva-p.ü.f.d., dos.,1 ştat – 1950
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5. S.M.Mərdanova-fil.f.d., dos., 1 ştat – 1979
6. Z.P.Nəbiyeva-fil.f.d., dos., 0,5 ştat – 1956
7. A.T.Əliyeva-fil.f.d., dos., 1 ştat – 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., 1 ştat – 1977
11. Ə.Y.Ağakişiyev-fil.f.d., dos. əv., 0,5 ştat – 1957
12. İ.A.Məhərrəmova-müəl., 1 ştat – 1958
13. N.M.Hacıyeva-müəl., 1 ştat – 1970
14. Ş.N.Əliyeva-müəl., 0,5 ştat – 1969
15. L.Ə.Əliyeva-fil.f.d., müəl., 1 ştat – 1961
16. 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 qrammatik norması” adlı elmi işində ədəbi dil normalarından
biri olan qrammatik norma və onun əsas xüsusiyyətləri, dos. S.M.Seyidovanın “Azərbaycan dilində
publisistik və rəsmi-əməli üslub” adlı elmi işində Azərbaycan dilində publisistik və rəsmi-əməli
üslubun xarakterik xüsusiyyətləri, dos. Z.P.Nəbiyevanın “Müasir dövr natiqlik sənəti” adlı elmi
işində natiqlik sənətinin müasir dövrdə keçdiyi inkişaf yolu, dos. O.N.Piriyevanın “Müasir dövrdə
yazılmış dərsliklərin təhlili” adlı elmi işində müasir dövrdə yazılmış, müəllifləri S.V.Abbasova,
S.M.Seyidova, N.K.Məmmədova, Ə.H.Cavadov olan “Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti” dərsliyi,
Süleyman Hüseynovun müəllifi olduğu “Nitq mədəniyyəti” dərsliyi və s. dərsliklər təhlil olunmuşdur.
Dos. S.Mərdanovanın “Azərbaycan dili və nitq mədəniyyətinin tədrisində qarşıya çıxan çətinliklər”
adlı elmi işində Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti fənninin tədrisində qarşıya çıxan çətinliklər, dos.
S.A.Orucovanın “Semiotik tədqiqat metodunda fərqli yanaşmalar” adlı elmi işində semiotika elmi, bu
elmlə bağlı Platon, Aristotel və digər filosofların fikirləri, dos. X.F.Manaflının “Nitq mədəniyyəti
fənninin müasir metodlarla öyrədilməsi” adlı elmi işində nitq mədəniyyətinin iki sahəsi yazılı və
şifahi nitqi inkişaf etdirmək üçün istifadə edilən yollar 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.
4.1.Dərsliklər və dərs vəsaitləri.
2017-ci ildə prof. S.İbrahimovun “Əruz vəzni” dərs vəsaiti (Bakı, 2017, 47 s.), prof. M.M.Cəfərov
və dos. F.Y.Hüseynovanın “Русский язык. Учебник для студентов-бакалавров естестественных
факультетов” dərsliyi (Bakı, 2017, 304 s. (19 ç.v.)), prof.əv. Ə.M.Paşayeva, S.A.Əliyeva,
N.T.Zeynalovanın “Rus dili-10”-ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinfi üçün “Rus dili” (əsas xarici
dil) fənni üzrə dərslik (Bakı, 2017, 215 s., 13,5 ç.v.), prof.Ə.Ə.Rəcəblinin “Müqayisəli-tarixi
dilçilik”(Bakı, “Elm və Təhsil”, 2017, 332 s.) dərsliyi, prof.əv. Ə.M.Paşayeva, S.A.Əliyeva,
N.T.Zeynalovanın “Rus dili-8”-ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün “Rus dili” (əsas xarici dil
kimi) fənni üzrə dərslik (yenidən işlənmiş və təkmilləşdirilmiş nəşr) (Bakı, 2017, 160 s., 10 ç.v.), dos.
E.Məmmədov və dos.M.Abdullayevanın “AXC dövründə dil, tədris və məktəb məsələləri” (Bakı
Universiteti nəşriyyatı, 2017) dərs vəsaiti, Q.A.Əhmədova, N.T.Əhmədovanın “Учебное пособие
по русскому языку для турецких студентов” dərs vəsaiti (Bakı, 2017, 106 s., 7 ç.v.),
dos.əv.S.Ağayevanın “Məqsud Şeyxzadənin yaradıcılığı” (Bakı, Elm və təhsil, 2017, 104 s.., 6 ç.v.)
dərs vəsaiti, dos. B.Hacıyev və b/m. M.Əliyevanın “English (For the Faculties of Arts)” (Bakı, 2017,
37.5 ç.v.) dərsliyi, dos. B.Hacıyevin “Let’s Speak English” (Bakı, 2017, 24 ç.v.) dərs vəsaiti,
dos.B.Hacıyev və fil.f.d. F.Məmmədovanın “English for Students of the Faculty of Social Sciences
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and Psychology” (Bakı, 2017, 15 ç.v.) dərs vəsaiti, E.Heydərovanın “Языковой портрет русского
островного говора Азербайджана” (ISBN 978-5-98699-242-6) (Moskva, 2017, 304 s.), prof.
Y.İsmayılovanın “XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” (Bakı, 2017, 552 s., 34,5 ç.v.) dərsliyi, dos.
M.T.Məmmədovun “Dilçiliyə giriş” (Bakı, Ləman nəşriyyat poliqrafiya MMC, 2017, 266 s.) dərsliyi,
b/m. E.Həmzəyevanın “Azərbaycan dili” (ADPU-nun nəşriyyatı. 2017, 83 s.) dərs vəsaiti,
N.Xidirovun “Aslan Aslanov. İnformasiya yaradıcılığı standartlar və yeni yanaşmalar” (rus dilinə
tərcümə; Bakı, “Şərq-Qərb” nəşriyyatı, 2017, 216 s., 13,5 ç.v.) dərsliyi, dos. S.Abbasova, S.Seyidova,
N.Məmmədovanın “Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (Ali məktəblər üçün dərslik)” (Bakı, Elm və
təhsil, 2017, 14,5 ç.v.) dərsliyi, dos. S.Mərdanovanın “Azərbaycan dili və nitq mədəniyyətinə dair
tapşırıq və oxu mətnləri” (Bakı, “Ləman nəşriyyat poliqrafiya” MMC, 2017, 14,25 ç.v.) dərs vəsaiti,
T.M.Hacıyevin “Azərbaycan dili (X sinif)” (TQDK- Abituriyent,2017, 40 ç.v.) (həmmüəllif) dərs
vəsaiti, T.İsmayılovanın “Azərbaycan dili (II və III ixtisas qrupları üçün test tapşırığı nümunələri)”
(DİM- “Abituriyent” jurnalı №1, 2017) (həmmüəllif) dərs vəsaiti çap olunmuşdur.

4.2.Monoqrafiyalar.
2017-ci ildə prof.əv. Y.N.İsmayılovanın “Ahıska türklərində Koroğlu” (Bakı, Elm, 45 s.), prof.
V.S.Sultanlının “İnsan dənizi” (İstanbul, Post yayın, 2017), prof. İ.Əliyevanın “Çırağı sönməyən
poeziya” (Bakı, Elm və təhsil, 2017), prof. V.S.Sultanlının “Güney Azərbaycan nəsri (Başlanğıcdan
bu günə qədər)” (Bakı, Nurlar, 2017, 570 s.), prof. M.D.Novruzovun “Türk yazısının tarixi” (Bakı,
Ləman nəşr.,2017, 112 s. 7ç.v.), f.e.d. R.Əskərovun “Kitabi-Dədə Qorqud biblioqrafiyası” (Bakı,
BXQR, 2017, 1-ci cild, 624 s., 39 ç.v.), f.e.d. R.Əskərovun “Kitabi-Dədə Qorqud biblioqrafiyası”
(Bakı, BXQR, 2017, 2-ci cild, 336 s.,21 ç.v.), f.e.d. R.Əskərovun “Yusuf Balasaguni ve Kutadgu
Bilig Bibliyografyası” (Bakı, BXQR, 2017, 336 s., 21 ç.v.), dos. Q.Abdullayevanın “XVII əsr
Azərbaycan ədəbi dilinin fonetik və leksik norma demokratizmi”(2 hissəli. I hissə. Bakı, Elm və
təhsil, 2017, 392 s., 25 ç.v.), dos. Q.Abdullayevanın “XVII əsr Azərbaycan ədəbi dilinin qrammatik
norma demokratizmi” (2 hissəli. II hissə. Bakı, Elm və təhsil, 2017, 256 s., 16 ç.v.), dos.
R.Bağırovun “Художественное освоение Баку русскими поэтами первой половины ХХ века (Баку,
Мутарджим, 2017, 118 с.), dos. E.Heydərovanın “Azərbaycanda rus şivələrinin dil portreti” (Moskva,
2017, 304 s., 19. ç.v.), dos. R.Mahmudovanın “Azərbaycan dilinin lüğətçilik tarixi (XI-XI əsrlər)”
(Bakı, Elm və Təhsil, 2017, 78 s. 5 ç.v.), dos. R.Mahmudovanın “Ulduz ömürlü insan (Prof.
Y.Seyidovun xatirəsinə həsr olunmuş kitab)” (Bakı, Elm və təhsil, 2017, 351 s., 22 ç.v.) və.s.
monoqrafiyalar çap olunmuşdur.

4.3.Məqalələr
2017-ci ildə filologiya fakültəsinin müəllimləri 300-dən artıq məqalə çap etdirmişlər
1. N.Xəlilov. Bir daha heca vəzni və aşıq yaradıcılığının yaranma tarixinə dair //
“Folklorşünaslıq” elmi-nəzəri jurnal. Bakı, “Araz” nəşriyyatı,2017, s.10-17.
2. N.Xəlilov. Nəsimi və aşıq poeziyası. Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün... // Nəsimi-600. Bakı,
2017.
3.
L.Quliyeva. Аффиксация как способ образования в топонимии (на материале
топонимии Азербайджана) // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук.
Межвузовский сборник научных статей. №1, Баку, 2017, с. 105-110.
4. S.Məhərrəmova. Семантические процессы в лексике // «Время собирать камни»,
Сборник статей в честь 70-летия профессора И.Г.Гамидова, Баку, БСУ, 2017, с.274280.
15

5. H.Əsgərov. Peşə –sənət leksikası, termin və ümumişlək sözlər // Filologiya məsələləri,
Bakı,2017, s.3-14.
6. L.Gərayzadə. Azərbaycançılıq-birlik və həmrəylik,dünyada öz milli varlığını tanıtmaq
deməkdir // Folklorşünaslıq, 2017, №1, с.66-69.
7.
А.Гаджиев. Возвращаясь к поэтическому циклу С.А. Есенина «Персидские
мотивы» // Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü
ildönümünə həsr olunmuş filologiyanın aktual problemləri mövzusunda respublika elminəzəri konfransının materialları. Bakı: Bakı Universiteti, 17-18 may 2017, s. 23-27.
8. C.Nağıyev. Kamal Abdulla və onun dastan poetikası // “Azərbaycan” jurnalı, №10, 2017,
s.186-201.
9. E.Məmmədov. XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvələrində Azərbaycan dilinin tarixi orfoqrafiya
məsələlərinə münasibət // Akademik Ağamusa Axundovun 85 illiyinə həsr olunmuş
Beynəlxalq Konfransın materialları. Bakı, 24-25 aprel, 2017, s.310-314 .
10. Ü.Bədəlbəyli. “Шекспирская трилогия». Айрис Мэрдок //Dil və ədəbiyyat (beynəlxalq
elmi-nəzəri jurnal), №3 (103), s.196-198.
11. N.Sadıxlı. Con Apdayk // Dil və ədəbiyyat (beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal), №4 (104).
12. T.Hüseynoğlu. Klassikimiz və müasirimiz Cavid // Ədəbiyyat qəzeti, Bakı, 24 oktyabr 2017.
13. M.Cəfərov. Изучение синтаксических трансформаций на занятиях РКИ (на материале
словосочетаний) // Материалы Республиканской научно-практической конференции,
посвященной 300-летному юбилею М.П.Вагифа. “M.P.Vaqif və müasirlik”, Баку, 2017,
с.227-229.
14. L.Gərayzadə. Возвращение к истокам. Религиозные мотивы в творчестве Чингиза
Айтматова// Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук, 2017, № 3, с.120-129.
15. S.Məmmədova. К восточной теме и мотивам в немецкой литературе // Filologiya
məsələləri, Bakı, “Elm və təhsil” №14, 2017, s. 292-301.
16. R.Bağırov. Баку в русской поэзии сороковых годов прошлого столетия// Актуальные
проблемы изучения гуманитарных наук, 2016, № 4, с. 194-200.
17. M.Məmmədov. Əski türk dini və şamanizm // Dil və ədəbiyyat (beynəlxalq elmi-nəzəri
jurnal).Bakı, 2017, №4 (104).
18. S.Orucova. Qədim sənət növü – xalçaçılıq və naxış elementləri // “Folklorşünaslıq” elminəzəri jurnalı, № 1, 2017, s.3-5.
19. S.Orucova. Жанр дастан у тюркоязычных народов // Dil və ədəbiyyat (beynəlxalq elminəzəri jurnal).Bakı, 2017, №4 (104).
20. E.Talıblı. “Açıq kitab”ın oxunmamış səhifələri // “Folklorşünaslıq” elmi-nəzəri jurnal, № 1,
2017, s.41-50.
21. K.İslamzadə. Təpəgöz süjetinin əsas motivi – qəhrəman-azman qarşıdurması // Filologiya
məsələləri Bakı, “Elm və təhsil” №14, 2017, s. 319-328.
22. R.Quliyeva. Azərbaycan dilində səs və fonem münasibətlərinə dair (Akad.A.A.Axundovun
elmi yaradıcılığı əsasında) //Akademik Ağamusa Axundovun 85 illiyinə həsr olunmuş
Beynəlxalq Elmi konfransın materialları. Bakı, “Elm” nəşiryyatı, 2017, s. 255- 258.
23. M.Abdullayeva. Əli bəy Hüseynzadə fenomeninə qıza nəzər // «Füyuzat», №2 (94), 2017.
24. R.Əskərov. Azərbaycanda türkologiyanın qısa tarixi // Folklorşünaslıq. Elmi-nəzəri
jurnal. Bakı, 2017.
25. E.Əzizov.Azərbaycan dilçiliyinin fəxri. Ağamusa Axundov xatirələrdə. Bakı, 2017, s.
114-117.
26. E.Əzizov. M.P.Vaqifin dili haqqında // M.P.Vaqifin 300 illik yubileyinə həsr olunmuş
“M.P.Vaqif və müasirlik” mövzuunda Respublika elmi-praktik konfransının materialları.
Bakı, 2017, 7 dekabr, s.10-14.
27. L.Quliyeva. Русский островной говор Азербайджана: современные разработки и
возможности их применения в системе образования // Материалы Международной
научно-практической конференции «Проблемы изучения и преподавания русского
языка и литературы в Азербайджане», проводимой БСУ совместно с МАПРЯЛ, Баку,
2017, с. 101-107.
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28. M.Novruzov. Türk əlifbaları (Suriya əlifbası) // Filologiya məsələləri, Bakı, “Elm və
təhsil” №16, 2017, s. 3-19.
29. M.Novruzov. Türk dillərində nitq hissələri problemi // M.P.Vaqifin 300 illik yubileyinə
həsr olunmuş “M.P.Vaqif və müasirlik” mövzuunda Respublika elmi-praktik
konfransının materialları. Bakı, 2017, 7 dekabr, s.301-303.
30. M.Məmmədov. Urum dilinin mənşəyi, mövqeyi və əsas xüsusiyyətləri //Türk
filologiyası. Bakı, 2017.
31. F.Ağayeva. Mövlana və Eşq //Dil və ədəbiyyat.Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, №3 (103),
Bakı, 2017, s.186-190.
32. İ.Vəliyev. M.Zəririn “Yusif və Züleyxa” məsnəvisinin dilində qrammatik arxaizmlər //
Böyük Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyinə həsr olunmuş
“M.P.Vaqif və müasirlik” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransının
materialları. Bakı, 2017, s.440-444.
33. G.Vəliyeva. İslam dəyərlərinin dildə təzahürü // “İslam həmrəyliyi-2017” reallıqlar və
prespektivlər” mövzusunda respublika elmi-metodik konfransının materialları. 25-26
aprel 2017, s.244.
34. Q.Abdullayeva. Zərf XVII əsrin dil mənzərəsində // Filologiya məsələləri, 2017, № 11, s.
29-36.
35. S.Sadıqova. Nigari şeirində sevgi anlayışının dil aspektləri // III Beynəlxalq Həmzə Nigari
Türk Dünyası Mədəni İrsi Simpoziumu materialları. Şamaxı, Azərbaycan, 17-18.05.2017,
s.80-86.
36. S.Ağayeva. Məqsud Şeyxzadənin bədii sənətkarlığı // Dil və ədəbiyyat (beynəlxalq elminəzəri jurnal). Bakı: BDU-nun nəşri, 2017, № 2(102) s.291-293.
37. S.Cəlilova. Füzulinin dilində frazeoloji birləşmələrin işlənmə xüsusiyyətləri // Gəncə
Dövlət Universitetinin xəbərləri. 2017, №3, səh. 109.
38. M.Vəliyev. Mürşidimiz Yusif müəllim.Ulduz ömürlü insan. Bakı, Elm və təhsil, 2017, s.281286.
39. S.Sadıqova. Poetik dil:könülün səsi, ağılın sözü. Nəsimi 600. Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün
// AMEA-nın müxbi üzvü, Əməkdar Elm Xadimi, professor R.Azadənin xatirəsinə ithaf
olunmuş III Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. 23-24 iyun. Bakı, 2017, s.164-169.
40. R.Bağırov. Русские поэты-переводчики о Баку// Язык и литература, 2017, №2 (102), с.
311-315.
41. M.Yaqubova. Поэзия разума и чувств (некоторые размышления о лирике А.К.
Толстого) // Язык и литература, 2017, № 3 (103), с. 253—255.
42. K.İslamzadə. Dünya xalqlarının mifoloji və folklor süjetlərində təkgözlü obrazlar //
Filologiya məsələləri Bakı, “Elm və təhsil” №11, 2017, s. 347-356.
43. M.Qurbanova. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti // “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı
tədrisi”, Bakı, 2017, №1, s.79.
44. Ü.Nəbiyeva. Çillələr Novruza hazırlıq mərhələsidir // Filologiya məsələləri, Bakı, “Elm və
təhsil” №5, 2017, s. 56-72.
45. K.Həsənova. Эпическая и мифическая характеристика Дели Домрула в «КитабиДеде Коркуд» // “Folklorşünaslıq” elmi-nəzəri jurnalı, № 1, 2017, s.41-50.
46. M.Qurbanova. Mir Həmzə Seyid Nigarinin əsərlərində işlənən yer adları // III Beynəlxalq
Həmzə Nigari Türk dünyası Mədəni İrsi Simpoziumu materialları. 17-18.05.2017, Şamaxı,
Azərbaycan, s. 572-577.
47. İ.Şəmsizadə. Cəlil Məmmədquluzadə nəşrində tipik kəndli obrazlarının təhlili // “Filologiya
məsələləri” jurnalı, № 14, Bakı, “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, 2017.
48. Ş.Abdullayeva. Zamansız sənətkar // “Filologiya məsələləri” jurnalı, № 14, Bakı, “Elm və
Təhsil” nəşriyyatı, 2017.
49. Ş.Əliyeva. Şagirdlərdə yazılı nitqin inkişaf etdirilməsi üsulları // Filologiya məsələləri.,
№16, Bakı, 2017.s.20-29.
50. A.Bağırova. Жанр сонета в творчестве В.Тредиаковского// Язык и литература, 2017, №
4(104), с. 553-555.
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51. L.Quliyeva. Из наблюдений над диалектной антропонимией (на материале русского
островного говора Азербайджана) // «Время собирать камни», Сборник статей в честь
70-летия профессора И.Г.Гамидова, Баку, БСУ, 2017, с.194- 204.
52. E.Heydərova. Rus bayramları: Milad bayramı günləri (Azərbaycandakı rus şivələrinin
materialı əsasında). // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin actual problemləri. Ali məktəblər
arası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı, BSU, 2017, № 1, s. 96-99 (rus dilində).
53. M.Məmmədov. Böyük alim, böyük müəllim, böyük insan.//Ulduz ömürlü insan.Bakı:BDU
nəşri,2017, s.201-205.
54. S.Seyidova. Çoxmənalılıq nitq mədəniyyətinin formalaşdırılmasının əsas vasitəsi kimi
(M.P.Vaqifin yaradıcılığı üzrə) // Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin
anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Filologiyanın aktual problemləri”
mövzusunda Respublika elmi konfransı. Bakı, 17-18 may 2017-ci il.
55. Ş.Qasımova. A.Şlayxer dilin forması və inkişafı haqqında. // “Dil və Ədəbiyyat”, №2 (102),
Bakı, 2017, s .459-462.
56. C.Muradov. Kompüter terminlərinin yaranma yolları. // “Filologiya məsələləri”. Bakı, 2017,
№8, s.27-34.
57. E.Həmzəyeva. Ü.Hacıbəyov və milli dil // Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Filologiyanın aktual
problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransı. Bakı, 17-18 may 2017,s.268-271.
58. F.Mehdiyev. Morfoloji tipologiyanın inkişaf mərhələləri // “Dil və Ədəbiyyat”, №1 (101),
Bakı, 2017, s.136-141.
59. S.Məmmədova. Лексикология этрусского языка //“Dil və Ədəbiyyat”, №2 (102), Bakı,
2017, s.82-85.
60. Ş.Abbasova. Heca vəznli-anadilli şeirimizin zirvəsi // Böyük Azərbaycan şairi Molla
Pənah Vaqifin 300 illik yubileyinə həsr olunmuş “M.P.Vaqif və müasirlik” mövzusunda
Respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2017.
61. Z.Nəbiyeva. Şagirdlərin lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi yolları üzrə görülən işlərin
məzmunu və istiqamətləri // Böyük Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin 300 illik
yubileyinə həsr olunmuş “M.P.Vaqif və müasirlik” mövzusunda Respublika elmi-praktik
konfransının materialları. Bakı, 2017.
62. C.Əliyeva. Latın dilinin dövrü etaplarıv//“Dil və Ədəbiyyat”, №4 (104), Bakı, 2017.
63. A.Meybalıyeva. Developing the English language learners reading skills // Dil və Ədəbiyyat,
№3(103), Bakı, 2017.
64. M.Fazilzadə. The Main peculiarities and analysis of American English // Filologiya
məsələləri, №14, Bakı, 2017.
65. B.Xəlilova. Modern Methods and Techniques of English teaching // Dil və ədəbiyyat
(beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal). Bakı, 2017, № 3 (99).
66. N.Sadıqova. Teaching English to the İnternational Realitions students for for the purposes of
global communication // Dil və ədəbiyyat (beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal). Bakı, 2017, № 2
(102).
67. S.Sultanova. Siyasətşünaslıq elmində şərq-qərb leksik-teminoloji paralelliyi. Gəncə, 2017.
68. S.Abbasova. Azərbaycan İslam sivilizasiyasının tərkib hissəsi kimi // İslam həmrəyliyi-2017:
Reallıqlar və perspektivlər mövzusunda respublika elmi-metodik konfransının materialları.
Bakı, 25-26 aprel 2017-ci il.
69. M.Qurbanova. M.P.Vaqifin əsərlərində şəxs adları // Görkəmli Azərbaycan şairi və ictimai
xadimi M.P.Vaqifin 300 illik yubileyinə həsr olunmuş “Vaqif və müasirlik” Respublika elminəzəri konfransı.Bakı, 2017, s.58-63.
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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. N.Cəfərov – 4-6 may 2017-ci ildə Türkiyənin Amasya şəhərində keçirilən Uluslararası Türk
Dili ve Edebiyatında “Kadın” Sempozyumunda;
Prof. V.S.Sultanlı – 7-11 fevral 2017-ci ildə Hindistanda keçirilən Persian and Sanskrit as shared
heritage and cross cultural connection between India, Iran and Central AsiaGuvahati beynəlxalq
konfransında; 27 may 2017-ci ildə London şəhərində keçirilən
International Conference on Poetry Studies beynəlxalq konfransında; 21-23 iyun 2017-ci ildə
Rusiyanın Maykop şəhərində keçirilən Mədəniyyətlərarası dialoq beynəlxalq konfransında; 13-16
oktyabr 2017-ci ildə Türkiyənin Ankara şəhərində keçirilən Türkçe konuşan Ülkeler Kurultayında;
Dos.M.Məmmədov – 22-26 may 2017-ci ildə Türkiyənin Ankara şəhərində keçirilmiş VIII
Uluslararası Türk Dili Qurultayında; 14-16 iyun 2017-ci ildə Astanada keçirilmiş “Tanrıçılıq və
Avrasiya xalqlarının epik irsi: qaynaqlar və müasirlik” adlı VI beynəlxalq elmi-praktik
konfransda; 09-11 oktyabr 2017-ci ildə Türkiyənin Kars şəhərində keçirilən I Uluslararası Kafkasya
halk kültürü konqresində; 12-14 oktyabr 2017-ci ildə 5. Uluslararası Xalq Kültürü və Sənət
Etkinlikləri Sempozyumunda;
Dos. Q.A.Abdullayeva – 22-26 may 2017-ci il tarixində Türkiyənin Ankara şəhərində “OğuzKıpçak və Kıpçak-Oğuz paralelliği” mövzusunda məruzə ilə “17.Yüzyıl Azerbaycan Türkcesinin
Dil Manzarasında” adlı 8.Uluslararası Türk dili Kurultayında; 15-16 noyabr 2017-ci il tarixində
Türkiyənin Ankara şəhərində “Azərbaycan və Türkiyə türkcəsi paralelliyində ümumünsiyyət
faktından ortaq türkcəyə keçid” mövzusunda məruzə ilə Uluslararasi Türk Dili Konuşan Ülkeler
Kurultayında; 2-4 noyabr 2017-ci il tarixində Türkiyənin Ankara şəhərində “Türk Kökenli
Kelimelerin en Eski Fonolojik Sonluğu” mövzusunda məruzə ilə IX Uluslararası Türkce
sempozyumunda;
Fil.f.d. A.Ş.Hümbətova – 16-17 yanvar 2017-ci ildə Fransanın Paris şəhərində keçirilən “Science
with and Society network of National Contact Point (sis.net) adlı beynəlxalq konfransda;
Fil.f.d. S.Q.Əliyev – 13-16 noyabr 2017-ci ildə Türkiyənin Ankara şəhərində keçirilən “Türk dili
konuşan ülkeler kurultayı”nda;
F.e.d. R.B.Əskərov – 28 fevral-01 mart 2017-ci il tarixlərində Bayburt Universiteti Dədə
Qorqud Tətbiq və Araşdırma Mərkəzi, Bakı Yunus Əmrə İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti,
Qazax Milli Sənətlər Universiteti və Qırğızıstan-Türkiyə Manas Universitetinin iş birliyi ilə
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“Qorqud Atadan günümüzə aşıqlıq ənənəsi” adlı Beynəlxalq Simpozumunda; 13-16 noyabr
2017-ci il tarixində Türkiyə Respublikasının Ankara şəhərində Türk dili danışan ölkələr
qurultayında;
Prof.M.Ə.Məmmədov – 22-26 may 2017-ci il tarixində Türkiyənin Ankara şəhərində keçirilən
“Güney Azərbaycan şivələrində zaman formaları” mövzusunda məruzə ilə VIII Uluslararası
Türk Dili Qurultayında;
Prof.S.Orucova – 22-26 may 2017-ci ildə Türkiyənin Ankara şəhərində keçirilmiş VIII
Uluslararası Türk Dili Qurultayında (oturum başkanı)
Prof. LGərayzadə – 9-11 ekim 2017-ci ildə Türkiyənin Kars şəhərində keçirilən Uluslararası
Kafkasya halk kültürü konqresində;
Prof. S.İbrahimov – 17-18 noyabr 2017-ci ildə Moskvada keçirilən “Türkologiyanın müasir
problemləri” beynəlxalq elmi-nəzəri konfransında; Hindistanın Dehli şəhərində keçirilən beynəlxalq
konfransda;
Dos. E.Talıblı – 9-11 ekim 2017-ci ildə Türkiyənin Kars şəhərində keçirilən I Uluslararası
Kafkasya Halk Kültürü Kongresində;
Dos. R.Quliyeva – 22-26 may 2017-ci il tarixində Türkiyənin Ankara şəhərində keçirilən “Güney
Azərbaycan şivələrində zaman formaları” mövzusunda məruzə ilə VIII Uluslararası Türk Dili
Qurultayında;

7.3-yoxdur.
7.4.Xaricdə çap olunmuş məqalələr
1. Q,Abdullayeva. XVII century Azerbaijan Language: Social political Content of that
Period and view of Language // Epistemologia, Bologna (İtaly), Volume XXXX, 2017, İssue
2, s. 52-63.
2. E.Heydərova. Демонологизация болезни и мифологической картине мира (на материале
русского островного говора Азербайджана) // Вестник Тюменского государственного
университета гуманитарные исследования. Humanitates, Тюмен, 2017, Том 3, №1,
стр.90-97. Импакт фактор РИНЦ
3. E.Heydərova. У нас, в азербайджанском селе Ивановка // Высшее образование сегодня,
Москва, 2017, №10,стр. 66-70. Импакт-фактор РИНЦ
4. R.Həbibli. Nomination in internet // The British Journal for the Philo-sophy of Science İssue 4
(2), December, Volume 68. Oxford University Press, 2017, p. 1195-1200.
5. M.Məmmədov.Смерть и воскресение в тенгрианстве и шаманизме // Сборник статей VI
Менждународной научно-практической конференции «Тенгрианство и \пическое
наследие народов Евразии: Истоки и современность (14-16 июнь 2017 г., Астана,
Казахстан, с.248-251.
6. M.Məmmədov.Türk mitolojik düşüncesinde şamanizm // 5.Uluslararası Halk Kültürü ve
Senet Etkinlikleri, 12-14 Ekim, 2017 Kahramankazan. Ankara, Türkiye. Özet kitapçığı, s.292296.
7. A. Məmmədova. Atatürk və türk millətçiliyi // 25.Yıl Armağanı.Ankara, Başkent orqanize
san., 2017.
8. V.Sultanlı. Ceyhun Hacıbəyli. Azərbaycan türklərinin öndərləri. Ankara, Berikan yayınları,
2017, s.385-394.
9. S.Ağayeva. Maqsud Şeyxzadə tarixi dram ustası kimi. Ukraniya Respublikası, Kiyev.
“Dil və mədəniyyət” jurnalı buraxılış 19, IV (184) c., s.194-201.
10.
A.Məmmədova. “Mukaddimetül-edeb”de türkçe İslami terminlər. Marmara
Universiteti Türkiyat Araşdırmalar dərgisi. İstanbul, 2017, s.449-461.
11.
L.Gərayzadə. Образ вещего сказителя в дастане «Книга моего деда Горгуда»//
Материалы I Международной конференции
«Традиционная культура тюркских
народов в изменяющемся мире». Казань: Ак-буре, 2017, с. 102-104.
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12.
L.Quliyeva. Русские переселенцы – создатели русской топонимии Азербайджана
// Сборник научных статей «Трубачёвская соборная встреча», Волгоград, изд. ВГПСУ,
2017, с. 94-101.
13.
L.Quliyeva.Частеречная
представленность
славянского топонимического
тезауруса Азербайджана // Русское слово, Сборник научных статей, вып.5, Волгоград,
2017, с. 113-124.
14.
S.Məhərrəmova. Названия водоемов в терминообразовании русского языка //,
Мова i культура, (Научный журнал) Киев : Видавичний дiм Дмитра Бураго, 2017, Вип.
20, Т.IV (189) s.70-76.
15.
R.Həbibli. Особенности форми-рования и употребления
эргонимов //
Трубачевская соборная встреча: Сб. материалов конференции. Вып.3. Волгоград: Издво ЦДОД «Олимпия», 2017, стр. 101-106
16.
E.Həmzəyeva. Türk qrameri. B.Çobanzadə və F.Ağazadənin “Türk Qrameri”nin əsas
xüsusiyyətləri // TİDSAD-Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi.Yıl 4, Say 15,
aralık 2017, s.1-6.
17.
B.Hacıyev. The Morphosyntactic Properties of the Imperative Subject. Kiyev, 2017.
18.
F.Məmmədova. Фразеологические единицы со значением положительных
умственных способностей в английском языке. Ульяновск, 2017.
19.
Z.Əhmədova. Выражение концепта принадлежности в английском языке формой
абсолютного родительного падежа и его эквиваленты в азербайджанском языке //
Вестник Дагестанслого Государственного университета Серия 2 Гуманитарные науки,
2017.
20.
M.Əliyeva. Структура функционально-семантического поля пассивности в
разносистемных
языкач
//
Вестник,
Нижегородского
Государственного
Лингвистического Университета им. Н.А.Добролюбова, №34, Нижний Новгород, 2017,
ст.89-99.
21.
F.Ağayeva.
Г.Тукай
и
Азербайджан.
«Российская провинция как
социокультурное поле формирования гражданской и национальной идентичности.
(Сборник научных трудов). Татарстан, город Елабуга, 16-17ноябрь, 2017, с. 160-162.
22.
Z.Şahbazova. Adlardan feil yaranan şəkilçilər və onların etimologiyası. Qars, 2017.
23.
Z.Şahbazova. Türk dillərində bəlgəsiz zamirlər. Malatya,2017.
24.
Əliyev T. Теория «Соблюдение естественного хода обучения второму языку» //
Beynəlxalq elmi jurnal “Актуальная наука”, oktyabr, 2017 (Rusiya)
25.
Əliyev T., Ələkpərova L. Закономерности увсвоения второго языка в современной
лингводидактике // Beynəlxalq elmi jurnal “Актуальная наука”, noyabr, 2017 (Rusiya)
26.
Sona Çərkəz. “Səndən uzaq düşsəm də mən... Şəhriyar-110”-“Kümbet”-eğitim, kültür,
sanat ve edebiyyat dergisi-№44, 2017, Tokat (Türkiyə)
27.
Əliyeva S. Произведение Низам аль-Мулька «Сиасет-намэ» в контексте
персидского литературоведения 1960-1990-х тт. // Филологические науки вопросы
теории и практики. Тамбов, 2017, № 9 (75), часть 1, с.16-20. Импакт фактор РИНЦ 2017
– 0,191.
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. “Böyük Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı”.
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Bu sərəncama əsasən Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasının nəzdində fəaliyyət göstərən
“Folklor” dərnəyinin təqdimatında “Vaqif” dramı səhnələşdirilmişdir.
11.Fakültədə keçirilmiş elmi konfransların seminarların simpoziumların xarakteristikası
Filologiya fakültəsində 18-19 may 2017-ci ildə Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər
Əliyevin anadan olmasının 93 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi nəzəri konfrans
keçirilmişdir.Konfrans materialları “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri “ adı altında
məcmuə şəklində çap olunmuşdur.Məcmuədə ədəbiyyatşünaslıq üzrə 48 , dilşünaslıq üzrə isə 90
məqalə çap olunmuşdur.Toplu şəklində çap olunmuş konfransın materiallarında ədəbiyyat və
dilşünaslıq qarşısında duran bir sıra aktual problemlər araşdırılmışdır (28 ç.v.)
7 dekabr 2017-ci ildə Görkəmli Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin anadan olmasının 300 illik
yubileyinə həsr olunmuş “M.P.Vaqif və müasirlik” mövzusunda Respublika elmi konfransı
keçirilmişdir. Konfransa Azərbaycanın 13 elm və təhsil müəssisəsindən ümumilikdə 186 nəfər qatılıb.
Məcmuədə ədəbiyyatşünaslıq üzrə 77, dilşünaslıq üzrə isə 110 məqalə çap olunmuşdur (31 ç.v.)
12. Fakültədə elmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması
2017-ci ildə bir neçə müəllim, dosent əvəzi, dosent və professor vəzifəsinə seçilmişdir.
13.Dissertasiya müdafiəsi və disertasiya şuralarının fəaliyyəti
Prof. C.Nağıyev Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirilməsi Şurasının
nəzdindəki Ədəbiyyatşünaslıq üzrə Problem Şurasının üzvüdür. O, eyni zamanda, Bakı Dövlət
Universitetinin nəzdində filologiya üzrə elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru dissertasiyaların
müdafiəsini keçirən D.02.181 Dissertasiya Şurasının sədr müavini, Elmi Seminarın sədridir.
23 iyun 2017-ci ildə Təza Frangiz Əli qızı filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq
üçün təqdim etdiyi “Mir Cəlalın yaradıcılığı və rus-Azərbaycan ədəbi əlaqələri” 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.
31 oktyabr 2017-ci ildə Muradova Aytən Qasım qızı filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi
dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi ““Qiymətli daşlar” konsepti və onun şərqi-slavyan dillərində
verballaşması” mövzusunda dissertasiya işini Bakı Slavyan Universitetinin nəzdində filologiya üzrə
elmlər doktoru və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D.02.071
Dissertasiya Şurasının iclasında müdafiə etmişdir.
07 iyul 2017-ci ildə Məhərrəmova Aygün Akif qızı filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi
almaq üçün təqdim etdiyi “Koroğlu” dastanının üslubi-poetik sintaksisi” 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.
Əliyev Aqşin Rafiq oğlu filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi
“Valter Skott və XX əsrin I yarısı Azərbaycan tarixi romanı” 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.
Riazi Mirferidoun Seyedrostam oğlu filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün
təqdim etdiyi “Nizami Gəncəvi müasir İran ədəbiyyatşünaslığında” 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.

Başqa ali məktəblərdən çoxlu sayda fəlsəfə doktoru və filologiya elmləru doktorluq
dissertasiyaları əlavə rəyə göndərilmişdir. Müvafiq kafedralar həmin dissertasiyaları müzakirə edib
rəy vermişlər.
2017-ci ildə doktoranturaya 7 nəfər dissertant; 4 nəfər doktorant filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
proqramı üzrə əyani şöbəyə, 8 nəfər isə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə qiyabi şöbəyə,
1 nəfər filologiya elmləri doktoru proqramı üzrə qəbul olunmuş, 33 nəfər magistr (əyani) müxtəlif
ixtisaslar üzrə dissertasiyalar müdafiə etmişlər.
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2017-ci ildə Filologiya fakültəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən İxtisaslaşdırılmış şurada 5 fəlsəfə
doktoru dissertasiyası müdafiə edilmişdir.
14.Tələbələrin və gənc tədqiqatçıların (magistrlərin) elmi təqiqat işləri( konfransda iştirakı)
Filologiya fakültəsində 18-19 may 2017-ci ildə Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər
Əliyevin anadan olmasının 93 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi nəzəri konfrans
keçirilmişdir.Konfrans materialları “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri “ adı altında
məcmuə şəklində çap olunmuşdur.Məcmuədə ədəbiyyatşünaslıq üzrə 48 , dilşünaslıq üzrə isə 90
məqalə çap olunmuşdur.Toplu şəklində çap olunmuş konfransın materiallarında ədəbiyyat və
dilşünaslıq qarşısında duran bir sıra aktual problemlər araşdırılmışdır (28 ç.v.)
7 dekabr 2017-ci ildə Görkəmli Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin anadan olmasının 300 illik
yubileyinə həsr olunmuş “M.P.Vaqif və müasirlik” mövzusunda Respublika elmi konfransı
keçirilmişdir. Konfransa Azərbaycanın 13 elm və təhsil müəssisəsindən ümumilikdə 186 nəfər qatılıb.
Məcmuədə ədəbiyyatşünaslıq üzrə 77, dilşünaslıq üzrə isə 110 məqalə çap olunmuşdur (31 ç.v.)
15.2017-ci ildə hansı avadanlıqların alınmasına ehtiyac duyulur (adı, alınacaq avadanlıqların sayı,
təxmini qiyməti,manatla)
Skaner
Proyektor
Notebook
Kompüter-5ədəd-2000m
Printer-5ədəd-500m
Yazı stolu -5ədəd-500m
Stul-20 ədəd-200m
Lövhə-3ədəd-150m
Elektron lövhə-2 ədəd-4000 m
Şkaf-3ədəd-300m
16.Əsas nəticələr və təkliflər
Təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə, gənc nəslin təlim-tərbiyəsi sahəsində yüksək nailiyyətlər
əldə etdiklərinə görə və 5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibətilə Alman və fransız dilləri
kafedrasının baş müəllimi Əmiraslanova İradə Azər qızı “Azərbaycan Respublikasının Təhsil
Nazirliyinin Fəxri fərmanı” ilə təltif olunub. Alman və fransız dilləri kafedrasının müəllimləri
Allahverdiyeva Mətanət Əliş qızı, Şahəlizadə Ləman Bəxtiyar qızı, Süleymanova Elmira Yolçu qızı
və yunusova Elnarə Faiq qızı Təkmilləşdirmə kursunda iştirak etmiş və sertifikatla təltif olunmuşlar.

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.

N.H.Hüseynova-fil.f.d., dos., böyük elmi işçi, 1 ştat-1965
S.M.Məmmədova - elmi işçi, fil.f.d., 1 ştat-1979
T.L.Ağamalıyeva-kiçik elmi işçi, fil.f.d., 1 ştat-1966
N.T.Əhmədova – elmi işçi, 1 ştat -1971
S.D.Hüseynova-baş laborant, fil.f.d., 1 ştat-1980
Z.T.Mustafayev-elmi işçi, 1 ştat-1967
H.F.Novruzova-kiçik elmi işçi, 0,5 ştat-1967
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8.

S.F.Nağıyeva-kiçik elmi işçi, fil.f.d., 0,5 ştat (əvəzçi)-1972

2.Azərbaycan dilinin tətbiqi məsələləri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ə.Y.Ağakişiyev-böyük elmi işçi,fil.f.d.,0,5ştat-1957
L.R.Əfəndiyeva-böyük elmi işçi, fil.f.d., 1 ştat-1960
İ.İ.Kərimova-böyük elmi işçi, fil.f.d., 1 ştat-1954
X.X.Vəliyeva-böyük elmi işçi, fil.f.d.,0,5 ştat -1967
A.S.Məmmədova-kiçik elmi işçi, 1 ştat-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.Əhmədova-tərcüməçi, 1 ştat-1968
N.P.Əfəndiyeva – fil.f.d.,b/ lab.,0,5 ştat-1973
A.A.Sədulla qızı(Aslani)-b/ lab., 1 ştat-1968
İ.Ş.Əlməmədova-b/lab., 1 ştat-1968
İ.A. Əliyeva – lab.,1 ştat-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.
5.

Ü.H. Hüseynova – fil.f.d., b.e.i.,tam ştat -1971
S.T.Rəhmanova – fil.f.d., e.i., 0,5 ştat-1968
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
“Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” 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 “Bədii tərcümənin elmi-nəzəri problemləri
mərhələsini yerinə yetirmişlər.
Hesabat ilində b.e.i.,dos. N.Hüseynova “XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında bədii tərcümənin
iqtibas növünün tətbiqi (Nəcəf bəy Vəzirovun yaradıcılığı əsasında)” plan işini, k.e.i., fil.f.d.
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T.Ağamalıyeva “S.Vurğunun yaradıcılığında bədii tərcümənin rolu” plan işini, fil.f.d. S.Məmmədova
“N.Əbdürrəhmanlının tərcümələrində dil-üslub xüsusiyyətləri” plan işini, e.i.Z.Mustafayev “Bədii
tərcümənin fərqli cəhətləri” plan işini, e.i.N.Əhmədova “Azərbaycan yazıçı və şairlərinin bədii
tərcümə yaradıcılığı” plan işini, k.e.i.,fil.f.d. S.Nağıyeva “R.Rzanın bədii tərcümə əsərləri” plan işini
yerinə yetirmişlər.
2.Azərbaycan dilinin tətbiqi məsələləri ETL
“Azərbaycan dilçiliyi” kafedrasının nəzdində fəaliyyət göstərən laboratoriyanın tədqiqat
problemi “Azərbaycan ədəbi dilinin tətbiqi problemləri”, 2017-ci ildə aparılan tədqiqat işlərinin
mövzusu “Kütləvi informasiya vasitələrində üslublar” olmuşdur.
Dil xalqın tarixi, mədəniyyəti və sivilizasiya yoludur. Hər bir nəslin yaddaşında ədəbi
dilimizin ayrı-ayrı normalarında dəyişikliklər baş verir. Bu cəhətdən KİV-lərdə üslublar maraqlı
tədqiqat obyektidir. KİV-lər ədəbi dilin və nitq mədəniyyətinin həqiqi daşıyıcısıdır. Bu da KİV
dilinin tədqiqi probleminin aktual olduğunu göstərir.

3. “Dədə Qorqud” ETL
“Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” kafedrasının nəzdində fəaliyyət göstərən laboratoriya “Epos
təfəkkürünün yazılı ifadəsi” problemi üzərində çalışmışdır.
a.e.i., prof. A.Babayevin ““Dədə Qorqud”da İslama qədərki milli dəyərlərimiz və İslam əxlaqı”
adlı tədqiqat işində qədim tarixə malik olan “Dastan”da qadın-anaya hörmət, vətənpərvərlik, mərdlik
kimi milli və mənəvi dəyərlər, e.i. A.Nəbiyevanın ““Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının boylarında milli
geyimlər” adlı elmi işində dastanda rast gəlinən milli geyimlərin yaranma tarixi, k.e.i. A.Əzimovanın
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında millilik məsələsi” adlı elmi işində milli mənsubiyyət, qədim türk
xalqına aid olan bir çox etnik əlamətlər, k.e.i. Ü.İbrahimovanın ““Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında
ədatlar” adlı elmi işində dastanda işlədilən ədatların növləri, k.e.i. İ.Babanlının ““Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanında feilin xəbər şəkli” adlı elmi işində feilin xəbər kateqoriyasının tarixi kökləri,
onun ədəbi dilimizdəki və dialektlərimizdəki izləri, b.e.i. M.Aslanlının “Türk xalqlarının eposunda
fiziki sağlamlıq məsələləri» adlı elmi işində qədim türk tayfalarının fiziki mədəniyyət, fiziki yetkinlik,
onların sağlam həyat tərzi, k.e.i. S.Quliyevanın ““Dədə Qorqud” dastanı Azərbaycan bədii nəsrinin
ilk nümunəsi kimi” adlı elmi işində dastan həm şifahi, həm də yazılı nəsrin nümunəsi kimi araşdırılır.
4.Türkoloji araşdırmalar
“Türkoloji araşdırmalar”
Elmi-tədqiqat laboratoriyasının əməkdaşları “Müqayisəli-tarixi
türkologiyanın nəzəri problemləri” adlı problem üzrə araşdırma aparmışlar. Fil.f.d. Ü.Hüseynova
“Türk dil mənzərəsinin “xeyir-şər” konseptual modeli” adlı plan işini, k.e.i. P.Eyvazov “Bəkir
Çobanzadənin araşdırmalarında qrammatik quruluş məsələsi” plan işini, k.e.i. R.Bayramov
“Azərbaycan və türk dillərində alınmalar hesabına psixologiya terminlərinin zənginləşməsi yolları”
plan işini yerinə yetirmişdir.
4. Dərc olunmuş elmi işlərin xarakteristikası
4.1.Dərslik və dərs vəsaitləri
1. A.Babayev. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. Bakı, Gənclik, 2017, 572 s.(dərslik)
2.A.Babayev. Dilçiliyə giriş. Bakı, Mütərcim, 2017, 536 s. (dərslik)
3.N.Əhmədova. Türk tələbələri üçün rus dili. Bakı, “Ləman” nəşriyyatı, 2017, 106 s. (dərs
vəsaiti)
4. L.Əfəndiyeva. Azərbaycan dili. M.Lomonosov adına Mokva Dövlət Universitetinin Bakı
filialının filologiya fakültəsinn tələbələri üçün. Bakı, 2017, 7 ç.v. (dərs vəsaiti).
4.2.Monoqrafiyalar
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1. İ.Hüseynov. Бакинский Государственный Университет (A.M.Məhərrəmov). Bakı,
“Bakı Universieti” nəşriyyatı, 2017.
2.A.Nəbiyeva. Aşıq Kərəm Bəkir oğlu.Beləcə boşalıb dolur bu dünya. Bakı, 2017, 163 s.

5.3.

Məqalələr

1. A.Babayev. Milli azadlığımızın yeganə amilini qoruyaq // “Füyuzat” dərgisi. Bakı, 2017, №95,
s.46-54.
2. A.Babayev. Milli azadlığımızın yeganə amilini qoruyaq // “Füyuzat” dərgisi. Bakı, 2017, №95,
s.46-54.
3. S.Quliyeva. Dədə Qorqud motivləri Anarın yaradıcılığında // BDU-nun elmi xəbərləri, Bakı,
2017, №2.
4. İ.Babanlı. “Kitabi-Dədə Qorqud”da və yazılı abidələrimizdə işlənmiş müştərək arxaik feillər //
Ağamusa Axundovun 85 illiyinə həsr olunmuş “Ağamusa Axundov və Azərbaycan
filologiyası” beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, Elm, s.498-501.
5. İ.Babanlı. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında feilin xəbər şəkli // AMEA Nəsimi adına Dilçilik
İnstitutu. Tədqiqlər. Bakı, 2017,s.109-119.
6. N.Hüseynova. Bədii tərcümənin aktual problemləri // Nizamiden Y.EMreye – K.Atatürkden
H.Aliyeve uzanan Sevgi ve Brış yolu Sempozyum bildirileri. Bakı, 2017, s.65-68.
7. T.Ağamalıyeva. S.Vurğunun yaradıcılığında bədii tərcümənin rolu // Molla Pənah Vaqifin 300
illik yubileyinə həsr olunmuş “M.P.Vaqif və müasirlik” mövzusunda elmi-praktik konfrans,
s.95-97.
8. S.Nağıyeva. R.Rzanın yaradıcılığında bədii tərcümənin rolu // Molla Pənah Vaqifin 300 illik
yubileyinə həsr olunmuş “M.P.Vaqif və müasirlik” mövzusunda elmi-praktik konfrans,
s.150-152.
9. N.Əhmədova. Названия домашних птиц как компоненты фразеологизмов (на материале
русского и азербайджанского языкоа) // Язык и литература, научной журнал, №1(101),
ст. 37-41.
10. Z.Mustafayev. Bədii tərcümənin spesifik xüsusiyyətləri və ədəbi prosesdə onun mühüm rolu //
Sosial və humanitar elmlərin müasir problemləri, Elmi əsərlər toplusu, № 19, s.401-403.
11. S.Abduləzizova. V.Hüqo və Şərqə maraq // Filoloji məsələlər (elmi-nəzəri jurnal), №4 (86),
s.15-17.
12. A.Məmmədova. “Kitabi-Dədə Qorqud” motivli çağdaş bədii əsərlərdə arxaizmlərin üslubi
imkanları // Yazıçı, №1 (168).
13. R.Bayramov. Şair Vəli Miskinlinin həyatı və yaradıcılığı // “Müasir tərcüməşünaslığın və
mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransının
materialları. Bakı, BSU, 2017, s.136-137.
14. S.Məmmədova. N.Əbdürrəhmanlının tərcümələri müasir tərcüməşünaslıq nəzəriyyəsi
kontekstində // Filologiya məsələləri, Bakı, Elm və təhsil, 2017.
15. S.Abduləzizova. Viktor Hüqonun dramaturgiyası // Bakı Avrasiya Universitetinin xəbərləri
(elmi-nəzəri jurnal), s.8-12.
16. S.Abduləzizova.Klassisizm və Şərq // Dil və ədəbiyyat (beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal), BDU,
№5(16), s.35-38.
17. Ü.Hüseynova. Фундаментальные концепты и специфика миропонимания // Gəncı Dövlət
Universitetinin Xəbərləri, 2017, №3, s.57-62.
18. Ü.Hüseynova. Проблема вербализации концептов в древнетюркском языковом сознании
// Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyinə həsr olunmuş “M.P.Vaqif və müasirlik”
mövzusunda respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, Elm və təhsil, 7 dekabr
2017.
19. R.Bayramov. Şair Vəli Miskinlinin “Vücudnamə”sində İslam dini ilə bağlı məqamlar //
“İslam həmrəyliyi-2017: reallıqlar və perspektivlər” mövzusunda respublika elmi-metodik
konfransının materialları. Bakı, BDU, 25-26 aprel 2017-ci il, s.279-281.
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20. R.Bayramov. Azərbaycan dilində abreviatura üsulu ilə yaranan psixologiya terminləri //
Terminologiya məsələləri, №2, Bakı, Elm, 2017, s.180-185.
21. P.Eyvazov. Son illər dilimizə daxil olan bəzi alınma sözlərin mənimsənilməsi haqqında //
Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda
respublika elmi konfransının materialları. Bakı, BSU, 2017, s.61-63.
22. P.Eyvazov. Bəkir Çobanzadənin dil tədqiqatlarında sayların etimologiyası haqqında // “Dil və
ədəbiyyat” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı, № 3 (103), s.73-76.
5.Qrantlar əsasında yerinə yetirilən elmi tədqiqat işləri
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.Hüseynova 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.
Fil.f.d., a.e.i. Ü.Hüseynova.
1. 12-15 aprel 2017 – Kazanda keçirilmiş beynəlxalq elmi konfrans
B.e.i., fil.f.d., dos. Nəzakət Hüseynova:
1. 19-20-21 Ocak 2017 – Karsda 20 Ocak Şehitleri Anımı
2.17-19 Mayıs 2017 – I Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni (UYTOB)
3.24-26 Temmuz 2017 – İstanbulda Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu Mesken-Aile ve
Aile Değerleri
E.i. Nigar Əhmədova:
1 .Международная научно-рпактическая конференция «Фундаментально и прикладные
исследования: современные научнопрактические решения и походы», Украина, ДГПУ

Beynəlxalq məqalələr
1. İ.Babanlı. Derivative verbs with lexical morphem-la in “The book of Dede Korkut” European
Journal of Linguistics // Austria, Vienna, 2017, № 3, s. 26-29.
2. İ.Babanlı. О лексико семантическом аналзе архаических глаголов в «Китаби-Деде
Коркут» // Мова и культура, выпуск 27, том 6, 2017, Украина, ст. 127-131.
3. M.Aslanlı. Збıрник наукових прць педагогıчнı науки // 100 Pokilı Херсонсбкому
державному унıверситету Херсон, 2 017, ст. 8-12.
4. M.Aslanlı. Проблемы физической культуры в эпосе «Китаби-Деде Коркут» // Редакция
наукового вıснıку мıжнародного унıверситету. Серıя «Фıлологıя», 2017, № 29.
5. N.Hüseynova. Türk tarihinde Atatürk ve Haydar Aliyev merhelesi // Sempozyum bildirileri,
Ankara, 2017, s.137-142.
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6. N.Əhmədova. Вербализация концепта «птица» в метафорах (на материале русского и
азербайджанского языков) // Фундаментально и прикладные исследования:
современные научно-практические решения и походы, Украина, ДГПУ.
7. Ü.Hüseynova. Национальная специфика древнетюркской языковой картины мира /
«Традиционная культура тюркских народов в изменяющемся мире» // Материалы I
Международной научной конференции, 12-15 апреля 2017, Казань, ст. 110-112.
8. P.Eyvazov. Prof. Dr. Tevfik Hacıyev’in Ortak Türk Dili Projesinde Türkiye Türkçesi // VIII
Uluslararası Türk Dili Qurultayının materialları, s.115-117 (Ankara, Türkiyə)
9. P.Eyvazov. I Türkoloji Kurultay’ında Bekir Çobanzade’nin Edebi Dil ve Terim Üzerine
Çalışmaları // I Uluslararsı Kafkasya Halk Kültürü Kongresi (Qars, Türkiyə)
10. P.Eyvazov. I Türkoloji Kurultay’ında (1926) Bekir Çobanzade’nin Ortak Türk Dili Projesi //
IX Uluslararası Dünya Dili Türkcə Simpoziumu (Malatya, Türkiyə)
11. P.Eyvazov. Bekir Çobanzade’nin Ortak Türk Dili Projesi // Türk Dili Konuşan Ülkeler
Kurultayı (Ankara, Türkiyə)
12. P.Eyvazov. Bekir Chobanzadeh’s Project of the Common Turkic Language on the I
Turkological Congress // IV International Farabi Readings Materials of International
Scientific Conference, s.82-83. (Almaty, Kazakhstan)
13. İ.Hüseynov. Концепты «Вера» и «Душа» в детективных романах Ч.Абдуллаева // World
science: Problems and innovations. Сборник статей XV международной научнопрактической конференции «World science: Problems and innovations». Составшейся 30
ноября 2017 г. В г. Пенза, с.236-238.
8.Elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinin tətbiqi.
Elmi – tədqiqat laboratoriyalarında 2017-ci 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.
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 məşğul olan Ekspert Şurasının
üzvüdür. Həmçinin, onun rəhbərliyi ilə bir dissertant 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.
25 oktyabr 2017-ci ildə “Dədə Qorqud” ETL-in baş laborantı Cavadova Rəna Tofiq qızı filologiya
üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında
vətənpərvərlik problemlərinin bədii inikası (Q.Qasımzadənin yaradıcılığı 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.
14.Tələbələrin və gənc tədqiqatçıların (magistrlərin) elmi-tədqiqat işləri/ konfransda iştirakı)- 6 nəfər
gənc tədqiqatçı fakültədə keçirilən konfrnaslarda iştirak etmişdir.
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15. Elmi avadanlıqlar haqqında məlumat.
Hansı avadanlıqların alınmasına ehtiyac duyulur./Adı,alınacaq avadanlıqların sayı, təxmini
qiyməti:manatla.
Kompüter --- 2 ədəd---- 800 m.
Kseroks --- 2 ədəd --- 300 m.
Printer ---2 ədəd---200 m.
Stul --- 5 ədəd ----50 m.
Şkaf --- 2 ədəd --- 300 m.
16.Əsas nəticələr və təkliflər.
ETL əməkdaşlarının məqalələrini hər il məcmuə şəklində nəşr etdirmək

Magistratura və elmi işlər üzrə dekan müavini

prof. N.Q.Xəlilov
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