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Layihə və təlimlər: 

1. Academic writing: Professional Development Course Series (15 weeks) 

held by U.S. Embassy in Azerbaijan – 2020 

2. Aprel-Iyun 2021. ABŞ-ın Azərbayacandakı Səfirliyi tərəfindən 

maliyyələşdirilən “Azərbaycanda Tədqiqat Potensialının Gücləndirilməsi” 

layihəsi  

3. May-Noyabr 2021. Almaniyanın İDEM təşkilatı və Bakı İqtisadi və Sosial 
İnkişaf Mərkəzi (CESD) ilə birgə təşkil olunan regionlarda tələbə 

mediasının inkişafına dair layihə (Təlimçi qismində) 

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLER 

Beynəlxalq elmi konfranslarda təqdim olunmuş və elmi məqalələr 

kitabında çap olunmuş məruzələr: 

1. Особенности фразеологизмов с компонентом «денежная единица» в 

современном немецком языке и отражения в них национальных черт 

характера. The XII International Scientific Symposium “East or West: 

Integration of cultures. Turkey, 2021. p. 99-104  

2. Трансформации фразеологических единиц в англоязычных 
средствах массовой информации. 10-11 dekabr 2021-ci il Mingəçevir 

Dövlət Universitetində keçiriləçək “Davamlı inkişaf  strategiyası : qlobal 

trendlər, milli təcrübələr və yeni hədəflər” adlı beynəlxalq elmi konfrasının 

materialları 

3. Основные тенденции изучения фразеологии в отечественной и 

зарубежной лингвистике. The XXII International Scientific Conference 

“Turkic World between East and West”. Turkey, 2022 

 

Milli resenziyalı jurnallarda dərc olunan məqalələr : 

1. Особенности фразеологизмов с компонентом "денежная единица" в 
современном немецком языке. Filologiya məsələləri jurnalının №2 (2020) 

– Məqalə 

Respublika daxili elmi konfranslarında təqdim olunmuş və elmi 

kitablarda çap olunmuş məruzələr: 

1. Тема двойничества в английской литературе XIX века на примере 

произведений О.Уайлда “Портрет Дориана Грея” и Р.Л Стивенсона 



“Странная история доктора Джекила и мистера Хайда” 7-8 may 2018 

ildə Mingəçevir Dövlət Universitetində keçirilmiş “Qlobal tendensiyalar və 

müasir Azərbaycan” adlı respublika elmi konfrasının materialları - Tezis 

2. Заимствования во фразеологической системе немецкого языка. 
2019-cu ilin 3-4 dekabrda keçirilən Doktorantların və gənc tədqiqatçıların 

XXIII Respublika elmi konfransının materialları – Tezis 

3. Классификация именных омонимов современного немецкого языка. 

2019-cu ilin 6-7 dekabrda keçirilən “Şəxsiyyət, cəmiyyət, dövlət: qarşılıqlı 

münasibətlərə müasir yanaşmalar” konfrans materialları - Tezis 

4. 6-7 dekabrda keçiriləcək “Şəxsiyyət, cəmiyyət, dövlət: qarşılıqlı 

münasibətlərə müasir yanaşmalar” adlı respublika elmi konfrasına 
“Фразеологические обороты в немецком и азербайджанском языке” -

Tezis 

5. 11 Dekabr 2020-ci il tarixində Mingəçevir Dövlət Universitetində 

keçirilmiş  “Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar, 

reallıqlar və müasir çağırışlar” adlı respublika elmi konfransında 

"Процессы заимствования лексических единиц в немецком и 

английском языках в условиях глобализации” adlı –Tezis 

6. Мобильные приложения как инновационный способ обучения 

иностранного языка (21 iyun 2021-ci il tarixində Naxçıvan Dövlət 

Universitetinin təşkilatçılığı ilə keçirilən "Təhsildə rəqəmsallaşdırma: 

Elektron təhsil və informasiya cəmiyyəti" mövzusunda Respublika elmi 

konfransı ) – Məqalə 

 


