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5-6 May tarixlərində Odlar Yurdu Universitetində keçiriləcək “doktorantların və 

gənc tədqiqatçıların Respublika elmi-praktiki konfransı”-nın məqsədi universitetlərin 

bakalavr, magistr və doktorantura pillələrində təhsil alan gənc tədqiqatçıları və 

müəllimləri bir araya gətirmək, bu sahədə əldə olunan elmi nailiyyətləri və 

təcrübələri paylaşmaq, qarşılaşdıqları problemləri təhlil etmək, ortaq problemlərin 

müzakirə olunması və onların həll yolları üçün təkliflərin irəli sürülməsini təmin 

etmək və gənclərin elmə olan marağını artırmaqdır. 
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 Pedaqoqika 

 Filologiya elmləri 

 Mühəndislik elmləri 
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Məqalə və tezislərin tərtibat qaydaları: 

Konfransa təqdim edilən məqalə və tezislərin strukturu aşağıdakı tələblərə cavab 

verməlidir; 

1. Məqalə və ya tezisdə toxunulan problem ümumi şəkildə 

müəyyənləşdirilməli, onun mühüm elmi və praktiki məsələlərə olan əlaqəsi 

göstərilməli, müəllifin bu problem üzrə istinad etdiyi ən son işlərin təhlili 

verilməli, məqalə və ya tezisdən alınan nəticələr göstərilməlidir.  

2. Məqalə və ya tezis 3 dildə (azərbaycan, rus və ingilis dillərində) yazıla 

bilər. Məqaləyə 3 dildə açar sözlər əlavə olunmalıdır. Azərbaycan dilində 

təqdim olunan məqalənin sonunda ingilis və rus dillərində, ingilis dilində 

yazılmış məqalənin sonunda Azərbaycan və rus dillərində, rus dilində 

yazılmış məqalənin sonunda Azərbaycan və ingilis dillərində eyni məzmunlu 

xülasələr verilməlidir.  

3. Məqalənin və ya tezisin mətni Microsoft Word proqramında Times New 

Roman şrifti ilə yığılmalıdır. Şriftin ölçüsü 12, sətirlərarası interval 1 

olmalıdır. Sol və sağ tərəfdən 2,8 sm, yuxarı və aşağıdan isə 3 sm olmalıdır. 

Birinci sətirdəki boşluq 1,25 sm, düstur, rəsm və cədvəllərdə interval 

məsafələri (yuxarıdan və aşağıdan) 6 punkt olmalıdır. Şəkillər (rəsmlər) 11 

ölçülü rəsmaltı yazılarla müşayiət olunmalı və mətnə skan edilmiş şəkildə 

daxil edilməlidir. Cədvəldə şriftin ölçüsü 11 olmalıdır. Düsturlar Word 

Equation redaktorunda yığılmalıdır. 

4. Təqdim olunan tezis 3-4 səhifə, məqalə 7-10 səhifə həcmində olmalıdır. 

Mətnin qrammatik düzgünlüyü müəllif tərəfindən yoxlanılmalıdır.  

5. Məqalə və ya tezisin adı böyük hərflərlə, 12 ölçü ilə yığılır. Alt sətirdə 

müəllif və ya həmmüəlliflərin soyadları, adları və ata adları qeyd 

olunmalıdır. Alt sətirdə müəlliflərin elektron ünvanları qeyd olnmalıdır. 

Bütün bu qaydalara cavab verən və aktual mövzuları əhatə edən məqalə və 

tezislər yoxlamadan keçdikdən sonra konfrans toplusunda nəşr olunmağa 

tövsiyə ediləcəkdir. 

Məqalə və tezislər aşağıdakı elektron ünvana göndərilməlidir: 

oyu-konfrans.2022@mail.ru 

 

Suallarla bağlı müraciət edilə biləcək ünvan: 

Koroğlu Rəhimov küçəsi, 13 AZ1072 

E-poçt: oyu-konfrans.2022@mail.ru 

Telefon: +99450 5922181 (Elmi katib) 

                +99455 8831406        
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Corpus linguistics has become a crucial methodology in linguistic studies in the 

last half of the 20th century. This paper describes the development of English 

language corpus and the collection of different dialects in this corpus. 

The article deals with “Corpus Linguistics”, its purpose and main brunches. Its 

first part presents the history of “Corpus linguistics”, the main national corpora and 

their productions. It also provides detailed information about the different dialects of 

English language and the use of the different words in English corpus. Its spheres 

and categories also have specific characteristics. 

This article takes into account recent developments of “Corpus linguistics” as the 

main sphere of linguistics. There are a lot of new terms used in this article which 

deals with linguistics as an independent sphere of science. 

Corpus Linguistics is a multidimensional area. It is an area with a wide spectrum 

for encompassing all diversities of language use   in   all   domains   of   linguistic 

interaction, communication, and comprehension. The introduction of corpus in 

language study and application has incorporated a new dimension to linguistics. 

(Dash, N.S. “Language Corpora and Applied Linguistics” 2008) Corpus linguistics 

has become a crucial field in linguistic studies in the last half of the 20th 

century. The word corpus means body in Latin (plural corpora). In linguistics, a 

corpus is a collection of texts (a body of language) stored in an electronic database 

(Baker, Hardie, and McEnery, 2006). The distinctive feature of corpus linguistics is 

that it is regarded as a methodology rather than a linguistic area of study.  
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