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1987-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu 

ilə bitirib. 27 illik pedaqoji iş stajına malikdir. 

2001-2004 -cü illərdə Azərbaycan Dillər Universitetində saathesabı müəllim; 

2004-cü ildən bu günə kimi Bakı Slavyan Universitetində müəllim vəzifəsində 

işləyir. Bakalavr və magistratura pilləsində Müasir Azərbaycan dili fənni üzrə 

mühazirə və məşğələ dərsləri aparır. 

2017-ci ildən filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 2019-cu ildən isə dosent kimi fəaliyyət 

göstərir. 

2017-ci ildən bu günə kimi Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət 

İdarəçilik Akademiyası “Dillər” kafedrasında əvəzçi müəllim kimi işləyir. 

3 dərs vəsaitinin, 2 tədris proqramı və 20-dən çox məqalə və tezis müəllifidir. 

Həmçinin, respubluka və beynəlxalq elmi konfransların iştirakçısıdır: 

1. Qrammatikada semantik mülahizələr haqqında. ADU, “Elmi xəbərlər”, №4, 2002. 

2. Dilin semantik sistemi haqqında bəzi mülahizələr. AMEA, Nəsimi adına Dilçilik 

İnstitutu, “Tədqiqlər”, №3, 2003. 



3. Oğuz qrupu türk dillərində zaman mənalı sözlərin təsnifatına dair (ümumi 

qeydlər) // AMEA, İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Tədqiqlər – 2007, №3, səh. 176 

– 182. 

4. Zamanın fəlsəfi və linqvistik anlamı./BSU, Humanitar Elmlərin Öyrənilməsinin 

Aktual Problemləri // Mütərcim, № 6, Bakı – 2010, s. 42-51. 

5. Qul Əlinin “Qisseyi-Yusif” poemasının dilində adlar (həmmüəlliflə). BSU, 

Humanitar Elmlərin Öyrənilməsinin Aktual Problemləri, №5, Mütərcim, Bakı: 

2010. 

6. Zamanın linqvokulturoloji anlamı // ADU, Elmi xəbərlər, №1, Bakı – 2011. 

səh.132 – 139. 

7. Azərbaycan dilində bəzi zaman mənalı sözlərin milli mənsubiyyəti və yaranma 

tarixinə bir nəzər // A.Zamanovun 100 illik yubileyinə həsr olumuş “Müasir 

Azərbaycan filologiyası: axtarışlar, problemlər, perspektivlər” Respublika elmi 

konfransının materialları (14-15 noyabr 2011-ci il). Bakı- Elm və təhsil -2011. 776 

s.  səh, 667-669. 

8. Gazi Bürhaneddinin dilinde Zaman anlamlı kelimelerin sözcüksel-anlamsal tahlili 

(Oğuz qrubu türk dilleri üzerine) // 2. Uluslararası Türk dili ve Edebiyyatı 

sempozyumu (Dil ve üslup incelemeleri). 19-21 ekim 2011 bildirileri, 2 cilt. İsparta 

2012, seh. 643-649. 

9. Календарь двенадцати животных в тюркских языках // Перспективы науки. 

№ 6[33] Тамбов-2012., cтр.72-77. 

10. Müasir Azərbaycan dilində qarışıq tipli mürəkkəb cümlələrin sxematik strukturu 

(metodik vəsait). (həmmüəlliflə). Bakı, “Mütərcim”- 2012. 



11. Onomastik vahidlərin üslubi imkanları (metodik vəsait). (həmmüəlliflə). Bakı, 

“Mütərcim”- 2012. 

12. Многозначность в словах со значением времени в огузской группе 

тюркских языков. Наука и бизнес: пути развития – Москва, 2014, №5 (35), 

səh.58-61. 

13. Azərbaycan dilində ay adları. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri H.Əliyevin 

anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların II 

Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, Qafqaz Universiteti, 18-19 aprel 

2014. Səh.191-192. 

14. Oğuz qrupu türk dillərində ay, fəsil və il adları. Azərbaycanşünaslığın aktual 

problemləri. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr 

olunmuş V Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, BSU, 05-07 may 2014-

cü il.səh.328-331. 

15. Structural semantic characteristics of time notion words in Mahmud Kashgari’s 

“Divani lugat it Turk” // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, «East 

West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna, 

2015. 

16. Oğuz qrupu türk dillərində zaman leksikasının bəzi semantik xüsusiyyətləri. 

Akad. A.Axundovun 85 illiyinə həsr olunmuş “Ağamusa Axundov və Azərbaycan 

filologiyası” Beynəlxalq elmi Konfransının materialları. 24-25 aprel, Bakı – 2017, 

səh. 326-330. 

17. Məhəmməd Füzulinin qəzəllərinin dilində şəxs-xəbərlik kateqoriyasının 

sintaktik vəzifəsi (həmmüəlliflə). Bəkir Çobanzadənin anadan olmasının 125 illiyinə 



həsr olunmuş “Azərbaycan dili: dünən və bu gün” mövzusunda Beynəlxalq elmi 

konfransın materialları. Bakı-2018, səh.124-126. 

18.Azerbaycan türkçesi ve Türkiye türkçesinde birleşik cümlelerin karşılaştırılması 

üzerine (həmmüəlliflə). “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” Ümummilli 

lider H.Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş IX Beynəlxalq 

elmi konfransın materialları. Bakı-2018, səh.580-582. 

19.Azərbaycan dilinin leksik-semantik sistemi.Tədris proqramı (magistr pilləsi 

üçün) “Zəngəzurda” çap evi, Bakı – 2018. 

20.Azərbaycan dilində zaman mənalı sözlərin leksik-semantik və struktur 

xüsusiyyətləri (filologiya fakültələri üçün dərs vəsaiti). “Zəngəzurda” çap evi, Bakı 

– 2018. 

21.M.F.Axundzadənin komediyalarının dilində işlənmiş mübtəda budaq cümləli 

tabeli mürəkkəb cümlələr. Tədqiqlər, №4 Bakı-2018, səh.15-27. 

22.Türk dilində temporal sözlər. Journals of Baku Engineering University, 2/2, 

2018. 

23.Morfologiya və morfonologiya fənnindən proqram (magistr hazırlığı üçün)  

“Zəngəzurda” çap evi, Bakı-2019. 

24.Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesinde Ki’li Birleşik Cümleler. 

(həmmüəlliflə). “Elmi iş” (humanitar elmlər üzrə aylıq beynəlxalq elmi jurnal). 

Bakı-2019. № 12. 

 

 


