
 

Hüseynova Tamilla Məmməd Rza qızı, 1976-cı ildə M.F.Axundov adına 

Azərbaycan Pedaqojı Rus dili və Ədəbiyyət İnstitutunun I kursuna daxil olmuşam. 

Həmin ali məktəbi 1981-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm. 

1981-ci ildə Sumqayıt ali texniki ali məktəbin rus dili və xarici dillərin 

kafedrasının müəllimi vəzifəsinə müsabiqə keçmək şərti ilə qəbul olunmuşam. 

1981-ci ilin dekabr ayında M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqojı Rus dili və 

Ədəbiyyət İnstitutunun aspirantura pilləsinə daxil olmuşam (ixtisas 10.02.01 – 

“Rus dili”). 1986-cı ilin 19 dekabr tarixində «Семантическая структура 

отглагольных имён существительных с суффиксом –к(а) и их 

лексикографическая разработка в толковых словарях русского языка и в 

русско-азербайджанских словарях» mövzusunda filologiya elmləri namizədi 

elmi dərəcəni qazanmaq məqsədi ilə dissertasiyasını  müdafiə eləmişəm. Həmin 

dissertasiya M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqojı Rus dili və Ədəbiyyət 

İnstitutunun nəzdində k. 054.07.01 saylı namizədlik elmi işləri müdafiə üzrə 

İxtisaslaşmış Müdafiə Elmi Şurasında müdafiə olunmuşdu (ixtisas 10.02.01 – “Rus 

dili”). Elmi şuranın qərarı SSSR-in Ali Attestasiya Komissiyasının İxtisaslaşmış 

Şurasının qərarına uyğun olaraq təsdiq edilmişdi (21 iyul 1987-ci il, protokol № 30 

k/65, diplom ФЛ №010391). 

1988-ci ilin fevral ayında Bakı Ali Partiya məktəbin mədəniyyət 

kafedrasının müəllim vəzifəsinə təyin olunmuşam (saat hesabı şərti ilə). 1988-ci 

sentyabr ayından həmi ali məktəbin baş müəllim  ştat vəzifəsinə təyin olunmuşam. 

1993-cü ildə ilin sentyabr ayından Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya 

İnstitutunun (keçmiş Bakı Ali Partiya məktəbi) dillər kafedrasının baş müəllimi 



vəzifəsində çalışmağa başlamişam. 1995-ci ilin 27 dekabr tarixində BSİPİ-nin Ali 

Şurasında dosent vəzifəsini tutmaq məqsədilə müsabiqə keçmişəm. Müsabiqə 

1995-ci ilin 16 may tarixində “Azərbaycan” qazetində elan edilmişdi. Elmi Şuranın  

həmin qərarı illik təcrübə qurtarandan sonra 1996-cı ilin 27 dekabr  tarixində təsdiq 

edilmişdi. Azərbaycan Respublikasını Ali Attestasiya Komitənin qərarına əsasən 

1997-ci ilin 9 aprel tarixində dosent elmi vəzifəsini qazanmışam (protokol № 21, 

diplom DG № 01018). 

1999-cu ilin 3 yanvar tarixindən bu günə qədər Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının (keçmiş BSİPİ) xarici dillər 

kafedrasının dosent vəzifəsində  çalışıram. 

 «Проблемы обучения фразеологии русского языка как иностранного» // 

Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri // « Mütərcim », Bakı, 

2014 

 «Система упражнений при обучении связной речи на русском языке 

как иностранном» // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri 

// « Mütərcim », Bakı, 2014 

 «Использование газетного материала при преподавании русского языка 

как иностранного» // Учёные записки Полтавского государственного 

педагогического университета, Полтава, 2014. 

 Filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Məhərrəmov Ziyəddinin 

«Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti» dərs vəsaitinə RƏY verilmişdir. 2014 

 Dövlət İdarəçilik Akademiyasının dillər kafedrasının müdiri, filologiya 

elmləri doktoru, professor A.Bayramovun  “Литературное наследие 

Мирза Шафи Вазеха”- Баку, Фонд Гейдара Алиева,2015  adlı 

monoqrafiyasına resenziya nəşr olunmuşdur. Resenziya 7 oktyabr 2015 il 

tarixdə “Эхо” qəzetində  nəşr edilmişdi.  

 “Rus dili xarici dil kimi tədrisində fərdi işlərin təşkili” adlı məqalə nəşr 

üçün hazırlanmışdır. 

 Tədrisi azərbaycanca olan orta ixtisas məktəblər  üçün rus dili proqramı üzrə 

rəy nəşr olunmuşdur - müəllif Məmmədova T. O., Bakı İdarəetmə və 

Texnologiyalar Kolllecin rus dili və ədəbiyyat müəllimi 

 «Natiqlik məharətinin məntiqi, verbal və psixoloji əsasları» adında tədris-

metodik vəsait çapa hazırlanıb. 



 


