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2019-cu ildə Azərbaycanın nüfuzlu elm və təhsil ocağı Bakı Dövlət 

Universitetinin təsis edilməsinin 100 illiyi tamam olur.  
 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yadigarı Bakı Dövlət Universiteti müsəlman 
Şərqində yeni tipli ilk ali məktəb kimi yarandığı vaxtdan etibarən nailiyyətlərlə 
zəngin şərəfli bir yol keçmişdir. Daim azərbaycançılıq məfkurəsinə sadiqlik nümayiş 
etdirən Universitetin ölkədə ali təhsil sisteminin qurulmasında, elmi tədqiqatların 
dərin məzmun kəsb edərək son texnologiyaların da tətbiqi ilə müasir standartlara 
uyğun aparılmasında və ümumən milli özünüdərk prosesinin sürətləndirilməsində 
təqdirəlayiq xidmətləri vardır. 
 Bakı Dövlət Universiteti tarixən vətənpərvər ziyalıların fədakar əməyi 
sayəsində yetirdiyi ictimai-siyasi, elm və mədəniyyət xadimləri ilə Azərbaycanın 
mövcud simasının təşəkkülünə böyük töhfələr vermişdir. Respublikada yaradıcı elmi 
təfəkkürün innovativ ideyalar əsasında formalaşdırılması, hazırlıqlı kadr 
potensialının davamlı təkmilləşdirilməsi və elmi-intellektual mühitin inkişaf 
səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi, o cümlədən Azərbaycan xalqının tarixi-mədəni 
dəyərlərinin və mənəvi-əxlaqi sərvətlərinin qorunub yaşadılması Universitetin 
dünya təhsil məkanına inteqrasiya yolu seçməklə göstərdiyi bugünkü çoxşaxəli, 
geniş fəaliyyətin başlıca istiqamətlərini təşkil edir. 
 Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq və ölkədə ali təhsilin, elmin ənənələrinin zənginləşdirilməsində, 
gənc nəslin müstəqil dövlətçilik ideallarına sədaqət ruhunda tərbiyəsində mühüm 
xidmətlərini nəzərə alaraq, Azərbaycan хalqının milli sərvəti Bakı Dövlət 
Universitetinin 100 illik yubileyinin layiqincə qeyd olunmasını təmin etmək 
məqsədilə qərara alıram: 
 1. Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyi dövlət səviyyəsində qeyd 
edilsin. 
 2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Bakı Dövlət Universitetinin 
100 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər planını hazırlayıb həyata keçirsin.  

 
 

İlham Əliyev 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 14 noyabr 2017-ci il. 



Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin BDU-nun 100 illiyi 
münasibətilə keçirilən mərasimdəki nitqi 

 
Hörmətli xanımlar və cənablar. 
Hörmətli müəllimlər, tələbələr. 
Mən sizi və bütün Azərbaycan xalqını Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyi 

münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Universitetin bütün kollektivinə yeni uğurlar arzulayıram. 
Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qərarı ilə təsis edilmişdir. Bu 

qərar bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycan xalqı qarşısında böyük 
xidmətlər göstərmişdir. Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları yaxşı anlayırdılar ki, savadsız cəmiyyətdə 
güclü müstəqil dövlət qurmaq mümkün deyil. Baxmayaraq ki, gənc respublika böyük çətinliklərlə 
üzləşmişdi və ölkə ərazisinə tam nəzarət edə bilmirdi, bu qərar bir daha respublikanın niyyətini, 
qurucuların siyasətini əks etdirir. Bakı Dövlət Universiteti 100 il ərzində Azərbaycanın hərtərəfli 
inkişafına böyük töhfələr vermişdir. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ömrü uzun olmadı. Bu, bir daha onu göstərir ki, 
müstəqilliyi əldə etmək onu qoruyub saxlamaqdan daha asandır. Müstəqilliyi qorumaq, onu 
müdafiə etmək, onu gücləndirmək böyük siyasi biliklər, böyük cəsarət tələb edir. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut edəndən sonra Bakı Dövlət Universiteti yeni ictimai-
siyasi dövrdə fəaliyyətini davam etdirirdi. Yüz il ərzində universitetin 200 minə yaxın məzunu 
Azərbaycanın müxtəlif sahələrində öz bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirmişdir. Məzunlar 
arasından görkəmli şəxslər, alimlər, ictimai xadimlər, siyasətçilər, mütəxəssislər çıxmışdır. Onların 
bir çoxu Azərbaycanın hərtərəfli inkişafına öz dəyərli töhfəsini vermişdir. 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, müasir Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyev də Bakı 
Dövlət Universitetinin məzunu idi. Heydər Əliyev həm sovet dövründə, həm müstəqilliyin 
ərəfəsində, həm də müstəqillik dövründə xalq qarşısında, dövlət qarşısında misilsiz xidmətlər 
göstərmişdir. Məhz onun rəhbərliyi ilə sovet dövründə Azərbaycan müttəfiq respublikalar 
arasında ən geridə qalmış yerdən ən qabaqcıl yerlərə qədər yüksəldi. O vaxt, - gənclər təbii ki, 
bunu bilmirlər, - respublikaları fərqləndirən bir neçə əlamət var idi. Onların arasında keçici 
“Qırmızı bayraq” var idi. Yəni, “Qırmızı bayraq” ilə o respublikalar təltif olunurdu ki, orada həm 
sənayedə, həm kənd təsərrüfatında, həm də bütün digər sahələrdə böyük uğurlar var idi. Bax, 
Heydər Əliyevin dövründə 13 il ərzində Azərbaycan hər il bu “Qırmızı bayrağı” alırdı. Bu, bir daha 
onu təsdiq edirdi ki, onun rəhbərliyi ilə Azərbaycan böyük uğurlu yol keçmişdir. Heydər Əliyev 
Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlayanda biz ən sonuncu yerlərdə idik. O, Azərbaycanı böyük 
inkişafa doğru apararaq ən qabaqcıl yerlərə qədər ucaltdı. Əgər sovet dövründə cəmi iki 
respublika var idi ki, onlar donor kimi fəaliyyət göstərirdi, onlardan biri Azərbaycan idi. 

Heydər Əliyev təhsil sahəsinə çox böyük diqqət göstərirdi, hər il böyük müşavirələr keçirirdi. 
Eyni zamanda, Azərbaycan gənclərinin Sovet İttifaqının aparıcı ali məktəblərində oxuması üçün 
böyük səylər göstərmişdi və bu, unikal xarakter daşıyırdı. Çünki sovet məkanında buna oxşar 
təcrübə yox idi. Hər il təqribən 800-ə yaxın Azərbaycan gənci Bakıda imtahanlar verməklə Sovet 
İttifaqının Moskva, Leninqrad və digər böyük şəhərlərindəki aparıcı ali məktəblərinə ezam 
edilmişdir. Beləliklə, Azərbaycanın gələcəyi üçün güclü kadr potensialı yaradılırdı. Məhz bu kadr 



potensialı, o cümlədən bu gün ölkəmizin, müstəqil dövlətin uğurlu inkişafını təmin edir. Həmçinin 
o illərdə yüksək təhsil almış kadrlar bu gün Azərbaycanı ləyaqətlə təmsil edirlər. 

Heydər Əliyevin qərarı ilə 1970-ci illərin əvvəllərində Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi 
Məktəb yaradılmışdır. Bu da Ulu Öndərin uzaqgörənliyini göstərir. Çünki o vaxt azərbaycanlılar 
sovet ordusunda az təmsil olunurdu. Heydər Əliyev çox istəyirdi ki, Azərbaycan hərbçiləri yetişsin. 
Sanki bilirdi ki, nə vaxtsa Azərbaycan müstəqil dövlət olacaq və bu kadrlar bizə lazım olacaq. 

Bir sözlə, təhsilə, bütün başqa sahələrə göstərilən diqqət, onun fədakar əməyi və 
Azərbaycan xalqının müdrikliyi imkan verdi ki, Heydər Əliyev Azərbaycanın ən ağır günlərində öz 
xilaskarlıq missiyasını icra etsin. Əgər 1970-ci illərdə onun gördüyü işlər xalq tərəfindən rəğbətlə 
və böyük məhəbbətlə qarşılanmasaydı, - 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan böyük fəlakətlə 
üz-üzə qalmışdı, - Azərbaycan xalqı ona müraciət etməzdi. Məhz o illər ərzində gördüyü işlər 
Azərbaycan xalqının qəlbində ona inam hissini saxlayırdı. 

Ölkəmizin müstəqilliyə qədərki dövründə də, müstəqillik dövründə də Heydər Əliyev daim 
xalqın yanında idi və xalqa xidmət etmək onun başlıca missiyası idi. 20 Yanvar faciəsindən sonra 
o, səsini ucaltdı, Moskvadakı daimi nümayəndəliyə gəlib, orada mətbuat konfransı keçirib, sovet 
rəhbərliyini, Kommunist Partiyasının rəhbərliyini ittiham etmişdir, bu qanlı faciəni pisləmişdir və 
bütün dünyaya bu həqiqəti çatdırmışdır. Çünki onun böyük nüfuzu var idi və onun dilindən 
səslənən sözlər, həqiqətlər dünyanın bütün yerlərində əks-səda vermişdi. Halbuki o vaxt Sovet 
İttifaqının dağılmasına hələ iki il vaxt var idi. Heç kimin ağlına gələ bilməzdi ki, Sovet İttifaqı 
dağılacaq. O cəsarətli addım Heydər Əliyevin xalqa nə qədər bağlı olduğunu göstərir. 

Ondan sonra uzun illər xidmət etdiyi Kommunist Partiyasının sıralarını tərk etdi. O da böyük 
təhlükə idi. Onu da bildirməliyəm ki, 20 Yanvar faciəsindən sonra Azərbaycan rəhbərliyində təmsil 
olunanlar susmuşdular, ağızlarına su alıb susmuşdular, biri də bu qanlı faciəni qınamadı, biri də 
öz səsini ucaltmadı. Bu, bir daha göstərdi ki, ovaxtkı rəhbərlik antimilli rəhbərlik idi. O hakimiyyəti 
əvəzləyən, qanunsuz yollarla hakimiyyəti zəbt etmiş AXC-Müsavat cütlüyü bir ildən çox 
hakimiyyətdə idi. Bir il ərzində 20 Yanvar faciəsinə siyasi və hüquqi qiymət vermədi. Hakimiyyət 
onların əlində idi. Nə üçün bunu etmədilər? Nə üçün xalqımızın bu faciəsinə, bu yarasına biganə 
qalmışdılar? Bu, həqiqətdir. 20 Yanvar faciəsinə, Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş bu cinayətə 
məhz Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıdandan sonra siyasi-hüquqi qiymət vermişdir və bu, tarixdir. 
Bu, bir daha Ulu Öndərin xalqa nə qədər bağlı olduğunu göstərir. 

Müstəqilliyə gedən yol da Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Məhz onun qərarı ilə Naxçıvan Ali 
Məclisinin sessiyasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı dövlət bayrağı kimi 
təsis olundu və buna oxşar digər qərarlar qəbul edildi. O vaxt Sovet İttifaqının saxlanmasına dair 
referendum keçirilmişdir və Azərbaycan üzrə referendum saxtalaşdırılmışdır. Guya ki, Azərbaycan 
əhalisi Sovet İttifaqının saxlanmasına səs vermişdir. Halbuki bu, belə deyildi. Naxçıvanda 
referendum keçirilmədi. Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adından “Sovet 
Sosialist” sözləri çıxarıldı. Bu da müstəqilliyə aparan yol idi. Azərbaycanda siyasi sistemi 
formalaşdıran Yeni Azərbaycan Partiyası təsis edildi. Çünki partiya yaranana qədər Azərbaycanda 
siyasi sistem, partiyalar yox idi. Ayrı–ayrı silahlı dəstələr öz adlarını partiya qoymuşdular və bir-
biri ilə mübarizə aparırdılar, torpaqlar isə işğal altına düşürdü. Əgər Heydər Əliyev müstəqilliyin 
ilk illərindən Azərbaycanda rəhbər olsaydı, heç vaxt torpağımız işğal altına düşməzdi. 
Azərbaycanın Heydər Əliyevə qədərki bütün rəhbərləri fərarilik etmiş, xalqı və ölkəni ağır 
vəziyyətdə tərk etmiş, qaçmışlar, ikisi Moskvaya, biri Kələkiyə. Bu, fərarilikdir, bu, satqınlıqdır, bu, 



xəyanətdir. Liderin vəzifəsidir dövləti qorumaq, liderin vəzifəsidir xalqla bir yerdə olmaq. Ən ağır, 
ən çətin anlarda lider qabaqda olmalıdır, Heydər Əliyev kimi. O, hər birimiz üçün nümunədir. 
Burada əyləşən gənclər də bu tarixi bilməlidirlər. Mən dəfələrlə bunu demişəm. Biz - bu tarixi 
yaşayan insanlar, əlbəttə ki, heç vaxt bunu unutmayacağıq. Bugünkü uğurlu inkişafımızı hər 
zaman qiymətləndirəcəyik. Gənclər bunu görməyiblər. Onlara elə gəlir ki, həmişə belə olub. 
Onlara elə gəlir ki, Azərbaycan həmişə belə çiçəklənən, firavan dövlət olub. Belə deyildi. Biz o 
günləri yaxşı xatırlayırıq. Xalq Cəbhəsi-Müsavat cütlüyünün xəyanətkar hakimiyyəti dövründə on 
minlərlə insan saatlarla çörək növbəsində dayanırdı. Əli silahlı quldurlar meydan oxuyurdular, 
şəhərlərimizdə insanları incidirdilər, oğurlayırdılar, işgəncələr verirdilər, jurnalistləri döyürdülər. 
Məhz Xalq Cəbhəsi-Müsavat hakimiyyəti - özünü demokrat adlandıran bu ünsürlər Azərbaycanda 
senzura tətbiq etmişdilər. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra senzuranı ləğv etdi. Gənclər 
bu tarixi bilməlidirlər. Müəllimlər bu tarixi onlara çatdırmalıdırlar ki, həm həqiqəti bilsinlər, həm 
də Azərbaycan gələcəkdə heç vaxt bu ağır vəziyyətə düşməsin. Azərbaycan heç vaxt gözü kölgəli 
olmasın, heç vaxt başqasının iradəsindən asılı olmasın, heç vaxt başqa dövlətlər qarşısında baş 
əyməsin. AXC-Müsavat cütlüyü dövründə prezidentin kabinetinin qapısını xarici səfirlər ayaqları 
ilə açırdılar, ona göstərişlər verirdilər. O da məzlum bir adam kimi o göstərişləri yerinə yetirirdi. 
Ona görə belə günə düşdü. Məgər bizi bizdən çox sevən, istəyən varmı? Bu gün bəzi hallarda bəzi 
xarici dairələrdən eşidirik ki, biz Azərbaycana kömək etmək istəyirik, biz Azərbaycanı belə inkişaf 
etmiş ölkə kimi görmək istəyirik. Hamısı yalandır. Mən tam səmimiyyətlə deyirəm. Bizim ən ağır 
günlərimizdə xəzinə boş idi, Xalq Cəbhəsi-Müsavat cütlüyü talamışdı, ləl-cavahirat fondunu 
talamışdı. İnsanlar öz axırıncı qızıl əşyalarını aparırdılar ki, ordumuza kömək etsinlər. O vaxt 
prezident, dövlət katibi, baş nazir o ləl-cavahirat fondunu talan etmişlər. İndi onun izi-tozu da 
qalmayıb. O vaxt xəzinə boş olanda, biz kreditlər üçün müraciət edəndə heç kim bizə kredit 
vermirdi. Yaxşı, əgər siz Azərbaycanı bu qədər sevirsinizsə, nə üçün o vaxt bizə kömək 
etməmisiniz?! Nə üçün ağır vəziyyətdə olan ölkəyə kömək etməmisiniz?! İndi sıra ilə düzülüblər 
bizə kredit vermək istəyənlər. Biz almırıq. Biz özümüz kredit veririk. Bizim xarici dövlət borcumuz 
ümumi daxili məhsulun 17 faizini təşkil edir. Bu göstəriciyə görə biz dünyada doqquzuncu 
yerdəyik. İndi istənilən məbləğdə - bax, sabah 10 milyard dollar lazım olsa, alarıq. Almırıq, 
qoymuram. Borcu yenə də endirirəm. Ona görə kimsə deyəndə ki, biz Azərbaycanın yaxşılığını 
istəyirik, inanmayın, gənclər də inanmasınlar. Bizdən çox bizi istəyən heç vaxt olmayıb və 
olmayacaq. 

Xalqımızın tarixi faciələrlə doludur. Biz nəyə görə uzun illər, əsrlərboyu müstəmləkə kimi 
yaşamışıq? Nəyə görə başqa dövlətlərin tərkibində yaşamışıq? Nəyə görə bizim dövlətçiliyimizin 
tarixi çox məhduddur? O vaxt hətta müstəqil dövlətlər olanda onların da imkanları məhdud idi. 
Elə götürək Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini, ölkəni idarə edə bilmirdi. Xarici hərbi missiyaların 
rəhbərləri qərarlar qəbul edirdilər. Hətta bizim o vaxt qəbul edilmiş birinci dövlət bayrağımız 
xarici hərbi missioner tərəfindən dəyişdirildi. Ultimatum qoyuldu, tarixçilər bunu yaxşı bilirlər. 
Müstəqil dövlətin rəhbərliyinə ultimatum qoyuldu ki, siz bu bayrağı dəyişdirməlisiniz və 
dəyişdirdilər. Ondan sonra indiki üçrəngli bayraq təsis edildi. Ona görə hətta o dövrlərdə 
müstəqillik yarımçıq idi, natamam idi. 

Bu gün əsl müstəqillik dövrüdür. Çünki bu gün biz özümüz öz gələcəyimizi müəyyən edirik. 
Bu gün biz özümüz qərarları qəbul edirik. Bu gün Azərbaycanda xalqın iradəsi hökm sürür. Bu gün 
Azərbaycan dünya miqyasında müasir, öz tarixinə, ənənələrinə sadiq, sürətlə inkişaf edən 



dinamik ölkədir. Heç kimdən asılı deyilik və elə etməliyik ki, heç vaxt heç kimdən asılı olmayaq. 
Buna görə güclü olmalıyıq, vətənpərvər olmalıyıq, iqtisadiyyatımız daha da güclü olmalıdır və 
siyasi iradəmiz yerində olmalıdır. Bugünkü hakimiyyətdə bütün bunlar var və hər kəs görür ki, heç 
kim bizim işimizə müdaxilə edə bilməz. Nə qədər çalışsalar, nə qədər əlləşsələr, nə qədər yalan-
böhtan yaysalar yapışmır bizə. Çünki xalq bizi dəstəkləyir və sonuncu rəy sorğuları onu göstərir. 
Əhalinin mütləq əksəriyyəti bizim siyasətimizi dəstəkləyir. Əhalinin mütləq əksəriyyəti bizə 
alternativ görmür və kim ola bilər bu alternativ? Hətta havadarları artıq onlardan üz 
döndərmişlər. Biz bunu dəqiq bilirik. Mən indi bu auditoriyada bəzi operativ məlumatları da 
bölüşə bilərəm sizinlə, Azərbaycan xalqı ilə. İndi anti-Azərbaycan dairələr, xaricdəki dairələr artıq 
açıq deyirlər ki, bizdə ənənəvi müxalifət yoxdur, ayrı-ayrı satqın dəstələr var ki, onların da kitabı 
bağlanıb, onlara ümid bəsləmək olmaz. Ona görə onlara pul təminatı da azalıbdır, ona görə 
çabalayırlar. Əsas hədəf gənclər olmalıdır. Onlar gəncləri əsas hədəf seçiblər və gəncləri yoldan 
çıxarmaq istəyirlər, onların beyinlərini zəhərləmək istəyirlər, onları xalqa qarşı, Vətənə qarşı, 
ənənəvi dəyərlərə qarşı qaldırmaq istəyirlər. Alınmır və alınmayacaq. Çünki Azərbaycan gəncləri 
vətənpərvərdir, Vətəni sevəndirlər, Vətənə bağlıdırlar. Ancaq o niyyət var və biz bunu bilməliyik, 
müəllimlər də bilməlidirlər. Müəllimlər tələbələrə nəinki biliklər verməlidirlər, onları tərbiyə də 
etməlidirlər. Ümumiyyətlə Azərbaycanda tərbiyə işi yeni müstəviyə qalxmalıdır, biz ideoloji işə 
yenidən baxmalıyıq, burada zəifliklər, boşluqlar var. Bizi istəməyən qüvvələr, o cümlədən erməni 
lobbi qurumları tərəfindən maliyyələşən qurumlar bu boşluqlardan istifadə edirlər, xüsusilə bu 
gün ki, azad internet mövcuddur. Azərbaycanda internet istifadəçilərinin faiz nisbəti 80-ni keçib. 
Azərbaycanda azad, demokratik cəmiyyət formalaşıb, azad media var. Ona görə istənilən yalanı 
ortalığa atmaq olar. Ondan sonra bu yalan ətrafında müzakirələr təşkil olunur, bu yalan artıq bir 
real fakt kimi təqdim edilir və gənclərin beyinlərini zəhərləmək istəyirlər. Biz buna imkan verə 
bilmərik. Gənclər özləri də bilməlidirlər, tarixi yaxşı bilməlidirlər. Əgər tarixi yaxşı bilsələr, görərlər 
ki, tariximizdə heç vaxt heç bir kənar qüvvə, heç bir yad dairə bizim xoşbəxtliyimizi istəməyib, 
əksinə, bizi əzmək istəyib, özünə ram etmək istəyib, sərvətlərimizi talamaq istəyib, bizi alçaltmaq 
istəyib. Əgər belə olmasaydı, bizim çoxəsrlik tariximizin böyük hissəsi müstəmləkəçilik tarixi 
olmazdı. Bir daha demək istəyirəm ki, bizim müstəqillik dövrlərimiz Azərbaycan xalqının tarixində 
çox məhduddur. Məhz ona görə ki, aldanmışıq, əzilmişik. Buna imkan vermək olmaz və 
verməyəcəyik, biz möhkəm dayanmışıq. Heç kim bizim işimizə müdaxilə edə bilməz, heç bir kənar 
qüvvə bizim iradəmizə təsir edə bilməz. Qoy, ləkələsinlər, qoy, yalan-uydurma yaysınlar, bizə 
yapışmır. Əsas odur ki, biz öz həyatımızı ləyaqətlə yaşayaq. Ləyaqətli insanlar kimi, Vətənə bağlı 
olan insanlar kimi, mərd insanlar kimi yaşayaq, quraq, yaradaq, bütün yad qüvvələrə cavabımızı 
verək və öz inkişaf yolumuzu davam etdirək. 

Bu gün Azərbaycan bax, belə inkişaf edir. Ona görə dünyada bizə rəğbət artır. Təsadüfi deyil 
ki, dünya birliyinin mütləq əksəriyyətini təşkil edən ölkələr bizə səs verirlər. Necə ki, 8 il bundan 
əvvəl səs veriblər, biz 155 ölkənin səsi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilmişik. Özü də necə 
seçilmişik. İndi diplomatlar bunu yaxşı bilirlər ki, adətən səsvermə bir gün ərzində keçirilir və tez 
bir zamanda yeni üzvlər seçilir. Bizdə isə bu, üç gün çəkdi. Üç gün, 16 tur. Nəyə görə? Çünki bizə 
rəqib olan ölkə öz namizədliyini geri götürmürdü. Biz hər bir turda böyük səs fərqi ilə qalib idik, 
amma lazım olan səsləri yığa bilmirdik. Adətən belə olan halda, səslərdə fərq böyük olanda 
məğlub ölkə öz namizədliyini geri götürür. O isə götürmürdü. Özü də bizə dost ölkə idi. Təəccüb 
etdim, bu, nə məsələdir, sonra öyrəndik ki, imkan vermirlər. Bəzi böyük dövlətlər imkan vermir 



və istəyirdilər ki, bizim üzvlüyümüzün qarşısı alınsın. Bir daha qayıdıram bu məsələyə. Əgər həmin 
o ölkələrin nümayəndələri sizə desələr ki, “biz Azərbaycanı istəyirik, inkişafını istəyirik”, 
inanmayın. İstəsəydilər, imkan verərdilər. Mən indi onların adını çəkmək istəmirəm, 
maraqlananlar öyrənə bilərlər. On altı tur və üç gün bizim üzvlüyümüzü əngəlləmək istəyirdilər. 
Sonra nə oldu? Gəldilər bizim nümayəndələrə yaxınlaşıb dedilər ki, Azərbaycan, öz namizədliyinizi 
geri götürün. Gələn il biz sizə kömək edərik, amma indi geri götürün. Mən bu üç gün ərzində Nyu-
Yorkla birbaşa əlaqədə idim. Dedim ki, qətiyyən, axıra qədər, lap bir il çəksə, biz orada bu 
səsvermədə iştirak edəcəyik. Bir il çəksə, biz Təhlükəsizlik Şurasının işini iflic vəziyyətə sala bilərik. 
Ancaq ondan sonra həmin o rəqib ölkəyə göstəriş verildi, o, namizədliyini geri götürdü. Bu, nəyin 
bahasına oldu? Çünki əksər ölkələr bu sistemdən beziblər, yorulublar. Bizə səs verənlər də vaxtilə 
bizim kimi müstəmləkə olublar, əziliblər, soyulublar, talan ediliblər. Daha artıq onların da səbri 
tükənib. 

Bu yaxınlarda biz 120 ölkənin qərarı ilə Qoşulmama Hərəkatına sədrlik etməyə başladıq. 
Mən sizə deyim və Bakıda keçirilmiş Zirvə Görüşü onu bir daha göstərdi, bu ölkələr arasında 
ixtilaflar kifayət qədər çoxşaxəlidir. Elə ölkələr var ki, bir-biri ilə müharibə şəraitindədir. Elə ölkələr 
var ki, bir-biri ilə diplomatik əlaqələr saxlamırlar. Amma onların hər biri – 119-u bizə səs verdi. 
Nadir bir vəziyyətdir. Biri də bitərəf qalmadı, yaxud da əleyhinə səs vermədi. Nəyə görə? Bax, 
dediyim sözlərə görə. Bizə inanırlar, bizi tanıyırlar, bilirlər ki, sözümüzlə əməlimiz birdir. Bilirlər ki, 
heç kimin qarşısında baş əymirik, lap ən ağır sınaqlarla, ən ağır təxribatlarla üz-üz qalsaq belə. Bu 
müddət ərzində belə təxribatlar az olmayıb. 2003-cü ili xatırlayaq. Prezident seçkilərindən sonra 
Azərbaycanda çevriliş cəhdi. Heç kimə sirr deyil ki, mən prezident seçkilərində təmiz qələbə 
qazanmışdım. Çünki insanlar Heydər Əliyev siyasətinə səs vermişdilər. İğtişaş törədildi. 2005-ci il. 
Azərbaycan artıq o inqilabların sırasında növbəti yer kimi göstərilirdi. Belə maykalar buraxılmışdı, 
üzərində yazılmışdı: “Gürcüstan, Ukrayna, Qırğızıstan, Azərbaycan”. Yəni, dördüncü biz olmalı idik 
və bizdən sonra da başqaları olmalı idi. Biz dayandırdıq bu vəbanı, bu xəstəliyi, bu azarı. İndi bütün 
dünya görür ki, bu inqilablar o ölkələrə ancaq bədbəxtlik gətirib və indi öz problemləri ilə üz-
üzədirlər, orada iğtişaşlar səngimir. Çünki oralara bu zəhərli inqilab toxumu səpilmişdi. Necə ki, 
bu zəhərli alaq otu kimi Xalq Cəbhəsi-Müsavat cütlüyü hakimiyyətdə bir il qaldı. O qədər 
zəhərlədilər ki, bu günə qədər də o zəhərin təsiri bəzi yerlərdə qalır. Ona görə növbəti məntəqə 
biz olmalı idik və narıncı maykaları da gətizdirmişdilər, sadəcə olaraq, özünü müxalifət adlandıran 
ünsürlər bir daha öz kütlüyünü göstərmişlər. Fikirləşmədilər ki, noyabr ayında parlament seçkiləri 
keçirilməli idi, noyabr ayı soyuq keçir. Ona görə o maykaları bilmirlər necə geyinsinlər, bəziləri 
pencəyin üstündən maykalar geymişdilər. Yəni, çox gülməli bir mənzərə idi. O da alınmadı. Nəyə 
görə?! Xalq istəmədi! Xalq dedi ki, yox, bəsdir, görmüşük sizi, necə ki, hakimiyyət uğrunda 
mübarizə naminə talamısınız, döymüsünüz, söymüsünüz, öldürmüsünüz, Gəncəni 
bombalamısınız, vətəndaş müharibəsini başlamısınız, Qarabağı satmısınız, Şuşanı satmısınız, 
Laçını satmısınız. Sonra da fərari kimi qaçmısınız, prezident Kələkiyə, dövlət katibi Kələkiyə, o 
birilər isə vəzifələrini dondurdular. Belə də hakimiyyət olar? Belə də qorxaq adamlar olar? Heç 
adi adam hansı ki, özünü lider hesab etmir, özünə rəva bilməz ki, belə, bu cür biabır olsun. Amma 
bunların belə utanan üzü yoxdur. Bu yaxınlarda yenə də o mənzərəni hamımız görmüşük, 
biabırçılıqdır, xəstədilər, dəlidirlər, nədirlər, vallah deməyə söz tapmıram. Ona görə bu gün 
müxalifət düşərgəsində boşluq yaranıbdır və bizi istəməyənlər gənclərdən istifadə etmək 
istəyirlər ki, onları xalqın üstünə qaldırsınlar. Sağlam müxalifət yaradılmalıdır. Dövlətçiliyə sadiq 



olan, xalqa bağlı olan, doğrudan da təklif verən, hakimiyyəti tənqid edən, amma konstruktiv təklif 
verən, yol göstərən. Ancaq biz sevinərik əgər belə müxalifət yaranarsa. Doğrudan da bizim işimizə 
kömək olar. Biz hər şeyi indi öz üzərimizə götürmüşük, bəlkə də hansısa alternativ yanaşma, 
yaxud da ki, mövqe kömək edə bilər. Amma yoxdur və yaxın üfüqlərdə də görünmür. 

Bizim xarici siyasətlə bağlı uğurlarımız təkcə bu sədrliklə məhdudlaşmır. Halbuki bu, çox 
önəmli məsələdir. Oktyabr-noyabr aylarında - cəmi iki ay ərzində görün nə qədər böyük hadisələr 
baş verdi. Prezident Putinin dəvəti ilə mən “Valday” Diskussiya Klubunda iştirak etdim. Oraya 
cəmi 3 dövlət başçısı dəvət olunmuşdu, o cümlədən Azərbaycan. Bu, bir daha göstərir ki, Rusiya 
və onun Prezidenti Azərbaycana nə qədər böyük önəm verir və bizə böyük hörmət göstərir. Orada 
da canlı efirdə sözümü dedim. Mən bunu Bakıda da, hansısa rayonda da deyə bilərdim. Onu kim 
eşidəcəkdi? Bizimkilər, yəni, biz bunu özümüz üçün demirik, biz deyirik ki, dünya bilsin və orada 
canlı efirdə mən dedim: “Qarabağ Azərbaycandır, nida işarəsi”. Bir daha bütün dünya gördü ki, 
Qarabağ Azərbaycanındır, bir daha bütün dünya bu həqiqəti gördü. 

Ondan sonra MDB Zirvə Görüşündə, - o, “Valday”dan bir neçə gün sonra baş verdi, - mən 
qeyd etdim ki, biz Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 75 illiyinin ərəfəsindəyik. Biz imkan verə 
bilmərik ki, MDB məkanında faşistlərə abidələr ucaldılsın. Dedim ki, Ermənistanda faşist Qaregin 
Njdeyə 6 metrlik abidə ucaldılıb, bu, sökülməlidir, bu, qəbuledilməzdir. Dedim ki, o vaxt o, həbs 
olunmuşdur və həbsxanada da çürümüşdür. Onu da bildirmək istəyirəm ki, həbs edən təşkilatın 
adı “СМЕРШ” idi. Bilməyənlər bilsinlər ki, bu, abreviaturadır, bunun adı “Смерть Шпионам”, 
“СмерШ”, yəni, “Casuslara ölüm”. Yəni, casus kimi həbs olundu, ona 25 il cəza verildi, faktiki 
olaraq, ölüm cəzası və o, Vladimir türməsində dünyadan getdi. İndi, görün, Ermənistanın baş 
nazirinin cavabı nə oldu? Dedi ki, Soljenitsın da lagerdə olub, dissidentlər də türmədə olub. Yəni, 
bu adam Soljenitsını və söz azadlığına görə həbs edilən və sonra reabilitasiya olunan digər 
adamları faşist Njde ilə eyniləşdirir. Bu, onu göstərir ki, Ermənistanda hakimiyyət dəyişə bilər, 
amma bu ölkənin faşist mahiyyəti dəyişmir. Mən onlara şans verdim. Öz çıxışımda dedim ki, onu 
əvvəlki hakimiyyət ucaldıb. İndiki hakimiyyət özünü demokratik adlandırırsa, söksün, yıxsın bu 
abidəni. Bu ləkəni yusun Ermənistan üzündən. Heç olmasa, onlar bir ləkədən canlarını 
qurtarsınlar. Yox, görün, bunların faşist mahiyyəti hara gedib çıxıb ki, bu, türklərə qarşı vuruşub. 
Yəni, onlar üçün əsas budur. Onlar uşaqları da belə yetişdirirlər, bizə qarşı, Türkiyəyə qarşı, 
müsəlmanlara qarşı nifrət ab-havasında. 

Mən müsəlman ölkələrinə dəfələrlə müraciət etmişəm. Açıq müraciət etmişəm ki, siz 
Ermənistanla necə qucaqlaşırsınız? Siz bunların liderlərini necə dəvət edirsiniz? Görmürsünüzmü 
ki, bunlar bizim məscidlərimizi yerlə bir etdilər? Görmürsünüz ki, bizim məscidləri təhqir etdilər? 
Gedin, baxın, o şəkillər var, onlar Ağdam məscidini, Şuşa məscidlərini, işğal edilmiş digər 
torpaqlardakı məscidləri nə günə qoydular? Bu, axı təkcə bizim məscidlərimiz deyil, bütün 
müsəlman aləminin məscidləridir. Buna necə göz yummaq olar? Necə belə riyakarlıq etmək olar? 

Biz dəfələrlə İslam həmrəyliyi ilə bağlı tədbirlər keçirmişik, sözümüzü demişik. Bunu davam 
etdirəcəyik və o faşist Njdeyə ucaldılan abidə də gündəlikdədir. O cinayətkar dövlətlə 
münasibətlər quran bəzi müsəlman ölkələri bunu edəndə və faşistlərə qucaq açanda heç olmasa, 
o dağılmış məscidlərin təsvirlərini göz önünə gətirsinlər və özlərinə sual versinlər ki, mən kiminlə 
qucaqlaşıram?! 

Ona görə bizim bu istiqamətdə siyasətimiz davam etdiriləcək. Amma məsələ bununla 
bitmir. Ermənistanın baş naziri Aşqabad Zirvə Görüşündə böyük səhv buraxdı, Soljenitsınla faşisti 



eyniləşdirdi. Amma heç olmasa, ondan sonra bir nəticə çıxaraydı. Çünki həm mətbuatda, özü də 
Rusiya mətbuatında, başqa mətbuatda bunu lağa qoydular ki, bu, nə deyir, nə danışır, bu, nədir? 
Ondan sonra, görün, nə deyir? Rusiya jurnalistləri ilə görüşdə deyir ki, nə olsun ki, Njde Hitlerlə 
görüşüb, Molotov da Hitlerlə görüşüb. Bax, bilirsiniz, buna daha şərh vermək mümkün deyil. 
Molotov Sovet İttifaqının Xarici İşlər naziri olub, 1939-cu ildə müharibənin mümkünlüyünü 
aradan qaldırmaq üçün gedibdir, görüşübdür. O, Hitlerə xidmət etmirdi. O, Hitlerə qarşı 
koalisiyanın başında duran Sovet İttifaqının aparıcı simalarından biri idi. Onu Njde ilə 
eyniləşdirmək olar?! Mən, eyni zamanda, bu misalları ona görə gətirirəm ki, gənclər yaxşı 
oxusunlar, gələcəkdə belə gülünc vəziyyətə düşməsinlər, tarixi yaxşı bilsinlər. Amma bunu deyən 
bu gün o ölkənin rəhbəridir. Yəni, onlardan nə gözləmək olar? Bu sual ritorik sualdır. 

Elə bu iki ay ərzində bizim xarici siyasətlə bağlı digər önəmli hadisələr də baş vermişdir. Biz 
oktyabr ayında Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına sədrliyi öz üzərimizə götürdük və Zirvə 
Görüşünü Bakıda keçirdik. Qoşulmama Hərəkatının sədrliyini öz üzərimizə götürmüşük. Üç il 
ərzində biz bu təşkilata sədrlik edəcəyik. Bu, BMT-dən sonra dünyada ikinci təşkilatdır və əslində, 
birinci təşkilatdır. Çünki BMT indi elə vəziyyətdədir ki, onu islah etmək istəyənlərin sayı gündən-
günə artır, bu, bir. İkincisi, BMT-nin rəhbəri yoxdur. Heç bir ölkə BMT-yə rəhbərlik etmir. 
Təhlükəsizlik Şurasına da sıra ilə rəhbərlik olunur. Biz də, o cümlədən rəhbərlik etmişik. Bu 
rəhbərlik müddətlidir. Biz isə dünyanın BMT-dən sonra ən böyük təşkilatının sədriyik və indi bizim 
sözümüz keçəcəkdir. Gündəliyi biz formalaşdırırıq, məsələləri biz müzakirəyə çıxaracağıq. Əlbəttə 
ki, öz məsələmizi və əzilmiş, ədalətsizliyə düçar olmuş ölkələrin məsələlərini qaldıracağıq, onları 
müdafiə edəcəyik. 

Noyabr ayında Bakıda Dünya dini liderlərinin II Zirvə Görüşü keçirilmişdir, 70 ölkənin dini 
liderləri Bakıya gəlmişlər. Dünyada buna bənzər ikinci yığıncaq yoxdur. Mən iclaslarda bir-birinin 
yanında oturanlara fikir verirdim, əgər onlar başqa yerdə görüşsəydilər, bəlkə başqa cür 
danışardılar. Amma oturublar, bir-birini dinləyirlər, bir-birinə salam verirlər. Biz bunu istəyirik. 
Çünki dünya başqa istiqamətdə gedir. Deyirlər ki, multikulturalizm ölübdür, yoxdur. Müsəlman 
miqrantlarını qəfəsdə saxlayırlar, “Stop İslam” deyirlər demokratiya beşikləri. Deyirlər ki, biz 
miqrantları qəbul edə bilərik, - mən Avropa ölkələrini nəzərdə tuturam, - ancaq müsəlman 
miqrantları yox. Deyirlər ki, multikulturalizm iflasa uğrayıb. Amma biz göstəririk ki, yox, elə deyil. 
Bu, siyasi iradədən, baxışlardan asılıdır, sən nə istəyirsən, hansı siyasət yürüdürsən. Bax, biz bu 
siyasəti yürüdürük. Bu siyasət yeganə düzgün siyasətdir. Əks təqdirdə, gələcək müharibələr, o 
cümlədən ola bilsin, dini müharibələr qaçılmazdır. Ona görə, bax, dini liderlərin Zirvə Görüşünün 
keçirilməsi belə səviyyədə və belə təmsilçiliklə bir daha bizim hörmətimizi, rolumuzu göstərir. Biz 
nəinki ölkə daxilində, dünya miqyasında bu gün çox önəmli ölkəyə çevrilmişik. 

O ki qaldı, daxili məsələlərə, onlar da öz həllini tapır. Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf edir. 
Mən gələcəkdə iqtisadi sahədə heç bir problem görmürəm. Manatın məzənnəsi artıq üç ildir ki, 
sabitdir. Əminəm ki, belə davam edəcək. Valyuta ehtiyatlarımız artır. Valyuta ehtiyatlarımız 
ümumi daxili məhsuldan artıq çoxdur. Xarici borcumuz azalır, yenə də azaldacağıq. Mən göstəriş 
vermişəm təqribən 10 faizə qədər, indi ümumi daxili məhsulun 17 faizini təşkil edir, 10 faizinə 
qədər getməlidir. Sənaye artır. Bu il qeyri-neft sənayemiz 15 faiz, kənd təsərrüfatı 7 faiz artıbdır. 
Davos Ümumdünya Forumu bizi çox yüksək yerlərə layiq görür, o cümlədən islahatların aparılması 
istiqamətində. İslahatlara meyillilik və rəhbərliyə olan inam əmsalına görə biz dünyada birinci 



onluqdayıq. Özü də bunu biz yox, Davos deyir. Dünya Bankı nə deyir? Deyir ki, Azərbaycan 20 ən 
islahatçı ölkə sırasındadır. 

İslahatlar bizim şüurlu seçimimizdir. Elə fərz edə bilərik ki, nəyə lazımdır bu islahatlar? 
Onsuz da hər şey yolunda gedir, ölkə inkişaf edir, yeni müəssisələr açılır, abadlıq işləri görülür. 
Yox, struktur islahatları, siyasi islahatlar, iqtisadi islahatlar lazımdır. Baxın, iqtisadi islahatlar 
nəticəsində təkcə bu ilin on ayında büdcəyə 850 milyon manatdan çox vəsait toplamışıq. Bunları 
sosial sahəyə yönəldirik. Amma bu, hələ islahatların növbəti mərhələsinin birinci addımlarıdır. 
Bundan sonra da daha böyük addımlar atılacaqdır. Bu, imkan verir ki, sosial sahəyə böyük diqqət 
yetirək. Bundan 4 milyon 200 mindən çox insan faydalanıb. Bu il minimum əməkhaqqı iki dəfə, 
minimum pensiya 70 faiz, müavinətlər iki dəfə, tələbələrin təqaüdləri 50 faiz, köçkünlərə verilən 
təqaüd 50 faiz artırılıb. Nəyin hesabına? Bu, göydən düşən deyil, bunları islahatların hesabına əldə 
edirik, əldə də etməliyik. 

Kadr islahatları gedir, bu da zərurətdir, durğunluq yarada bilmərik, sovet dövrünün 
durğunluğu hələ ki, yadımızdan çıxmayıb. Ona görə kadr islahatları aparılmalıdır, ancaq təkamül 
yolu ilə, təbi yolla, burada da heç bir əyintilərə yol vermək olmaz. Mən bir neçə dəfə bu məslə ilə 
bağlı fikirlərimi deyəndən sonra bəziləri başladılar bəzi adamların yaşını hesablamağa ki, bunun 
70 yaşı var getməlidir, qətiyyən belə şey ola bilməz. Sonra dedim mən imkan vermərəm ki, 
kampaniya aparılsın. Təcrübə, bilik və gənclərin dinamizmi, novatorluğu, yeniliyə, islahatlara 
meyilliyi - bu sintez Azərbaycanda var. Həm cəmiyyətdə, həm iqtidarda var. Biz ənənəvi dəyərlər 
üzərində dövlət qururuq, böyük-kiçik var. Bunu biz qorumalıyıq, gənclər də məni eşitsinlər, daim 
böyük-kiçik məsələsinə fikir versinlər. İndi bəzi ölkələrdə buna fikir verilmir. Qadınlarla kişilər 
arasında artıq fərq qoyulmur. Amma biz ənənəvi cəmiyyətdə yaşayırıq və yaşamalıyıq. Qadınlara 
hörmət etməliyik, biz onları qorumalıyıq, onları müdafiə eləməliyik. Onlar bizi yox, biz onları. 
Gender bərabərliyi var, biz də bunu qəbul edirik. Amma biz ənənəvi düşüncədən kənarda yaşaya 
bilmərik və gənc nəsil də bunu bilsin. Yaşlılara hörmət olunmalıdır, yaşına görə. İndi bəziləri 
istəyirlər ki, bizim lüğətimizdən “ağsaqqal”, “ağbirçək” sözlər çıxsın, necə ki, bəzi ölkələrdə. 
Onlara baxanda adam dəhşətə gəlir. Sonra da bizə deyirlər ki, gəlin bizə inteqrasiya edin. Mən bir 
dəfə demişəm, hələ Avropada o iqtisadi böhran baş alıb gedəndə dedim ki, biz haraya inteqrasiya 
etməliyik, böhrana? Haraya inteqrasiya etməliyik, “Stop İslam!” deyənlərə? Haraya inteqrasiya 
etməliyik, qadınla kişi arasında fərq görməyənə? Mən artıq daha dərinə getmək istəmirəm. Biz 
qətiyyən oraya inteqrasiya etməyəcəyik. Ona görə Azərbaycanda yaşlı nəsil, gənc nəsil bir yerdə 
olmalıdır, necə ki, ali məktəblərdə. Baxın, indi Bakı Dövlət Universitetində minlərlə gənc var, 
müəllim var. Müəllimlər biliklərini bölüşürlər, gənclər öyrənirlər, sabah onların yerini tutacaqlar. 
Belə inkişaf etməliyik. Əlbəttə, kadr islahatları bundan sonra da aparılmalıdır. Ancaq bu, 
kampaniyaya çevrilməməlidir. 

O ki qaldı müəllimlərin fəaliyyətinə, mən onların fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirirəm. 
Müəllim peşəsi çox şərəfəli, məsuliyyətli, çox ağır peşədir. Müəllim hər zaman tələbə qarşısında 
öz biliyini göstərməlidir. Tələbələr də indi hər şeyi görürlər, hər şeyi seçə bilirlər. Ona görə 
müəllimlər daim öz biliklərini artırmalıdırlar. Mən deyim ki, biz müasir dövrdə köhnə baqajla 
yaşaya bilmərik. Ona görə indi internet dövrüdür, hər bir məlumatı əldə etmək üçün imkanlar var. 
Daim müəllimlər yeniliklərə baxsınlar, onların peşəsində hansı proseslər gedir, dünyada hansı 
proseslər gedir, texnoloji inkişaf nədən ibarətdir ki, tələbələrə keyfiyyətli biliklər versinlər. Ona 



görə müəllim peşəsi şərəflidir, hörmətlidir, ancaq, eyni zamanda, müəllimlər də daim öz 
üzərlərində işləməlidirlər. 

Mən də müəllim olmuşam. İnstitutu bitirəndə mən bir xarici ölkəyə təyinat aldım, ancaq 
ondan imtina etdim, xaricə getmək istəmədim. Qaldım institutda, aspiranturaya daxil oldum, 
dissertasiya müdafiə etdim və 23 yaşımda dərs verməyə başlamışdım, özü də Moskva Dövlət 
Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda, 23 yaşında, 5 il ərzində. Ona görə müəllim peşəsi mənim 
üçün yad peşə deyil. Mən də müəllim olmuşam, müəllim kimi sizi salamlayıram. 

Tələbələrə də sözüm odur ki, bilikli olsunlar. Bugünkü dünyada tanışlıqla, tapşırıqla oxumaq 
mümkün deyil. Sovet vaxtında belə bir söz var idi: “tapş”, o, instituta “tapşla” daxil oldu. Əvvəllər 
sovet dövründə əsas məqsəd diplom almaq idi. Evlənmək üçün, yəni, elçiliyə getmək üçün 
diplomu var, yoxsa yox? Hə varsa onda markası artır. Diplom heç nədir, bilin. Əgər bilik olmasa, 
savad olmasa müasir dünyada bu, əhəmiyyətsiz bir şeydir. Bilik olmalıdır. Çünki indi yeni peşələr 
açılır. Əvvəlki peşələrin bir çoxu sıradan çıxır. Artıq 20 il bundan əvvəl olan bəzi peşələr yoxdur və 
olmayacaq da. Bu proses getdikcə gedəcək, biz 4-cü industrial inqilab içərisindəyik. Artıq bilinir 
ki, hansı peşələr 5 ildən sonra olmayacaq. Amma biz əhalisi artan ölkəyik. Sovet dövründəki 7 
milyondan 10 milyona çatıb bizim əhalimiz. Ona görə biz o yeni peşələri gərək mənimsəyək. Gərək 
imkan yaradaq bizim vətəndaşlara ki, o peşələrə onlar yiyələnsinlər. Ona görə bu sahədə həm 
müəllimlərin üzərinə böyük vəzifə düşür, həm də tələbələr daim çalışmalıdırlar. Bilik, savad - 
onların yaxşı gələcəyini, təminatlı gələcəyini müəyyən edən budur. Vətənpərvər olmalıdırlar. Bu 
olmasa ölkəmizin gələcəyi olmayacaq. Bu olmasa nə vaxtsa yenə də kiminsə təsiri altına düşüb 
yenə də müstəqillik arzuları ilə yaşayacağıq. Ona görə gənclərdə vətənpərvərlik çox güclü 
olmalıdır. Gənclər milli ruhda, vətənpərvərlik ruhunda, ənənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə 
almalıdırlar. Bax belə gənclər ölkəmizi gələcəyə inamla aparacaq. Hesab edirəm ki, bugünkü 
gənclərin mütləq əksəriyyəti bu meyarlara cavab verir - bilikli, savadlı, Vətənə bağlı, vətənpərvər 
və dünyaya açıq. Elə olmalıdır ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi güclənsin. 

Biz 1920-ci ildən müstəqilliyi əldən verdik. Bunun obyektiv və subyektiv səbəbləri vardır. 
Ancaq bu, reallıqdır, indi hansı səbəbi istəyirsən gətir, xeyri yoxdur, getdi əldən müstəqillik. Nəyə 
görə gücümüz çatmadı? Onun da müxtəlif səbəbləri var, amma fakt odur ki, çatmadı. Ona görə 
bu acı tarix daim bizim gözümüzün önündə olmalıdır. 

Müstəqillik 1993-cü ildə də əldən gedirdi, əgər Heydər Əliyev gəlməsəydi. O, müstəqilliyi 
qorudu, saxladı, gücləndirdi, bizi düz yola gətirdi. Biz də onun yolu ilə gedirik, müstəqilliyi 
möhkəmləndiririk və möhkəmləndirəcəyik. 

Bizim müstəqilliyimiz başlıca vəzifəmizdir. Azərbaycan müstəqil dövlətdir, qürurlu dövlətdir 
və gələcəyə çox nikbin baxan dövlətdir. Bir daha sizi təbrik edirəm, cansağlığı, uğurlar 
arzulayıram. Sağ olun. 

  



 
Giriş 

 

Əsası Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan siyasətin uğurlu davamı kimi 
möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən islahatların başlıca 
məqsədlərindən biri də ölkəmizdə innovasiyaların inkişafı üçün zəruri olan bütün şərait və 
imkanların, son nəticədə rəqabətədavamlı milli innovasiya sisteminin yaradılmasıdır. Çünki bu 
gün müasir dünya bazarına çıxış üçün həlledici amil rəqabətqabiliyyətli və innovativ sənayenin 
yaradılması və inkişaf etdirilməsidir. Sənayenin rəqabət qabiliyyətliliyi isə artıq investisiyaların 
həcmi ilə deyil, daha çox innovativliyin səviyyəsi ilə ölçülməkdədir.  

Beləliklə, bu gün elm və təhsil dövlətin davamlı sosial-iqtisadi və mədəni inkişafını təmin 
edən mühüm amillərdən biridir. Müasir dövrdə dayanıqlı inkişafın əsasında təhsilin və elmi-
texniki tərəqqinin rolunu və əhəmiyyətini ciddi bir faktor kimi qəbul edən, respublikada elm 
siyasətinin əsasını qoyan ulu öndər Heydər Əliyevin kursunu uğurla və ləyaqətlə davam etdirən 
Möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyev son illər ölkəmizdə elmin inkişafı, elmi-texniki 
potensialın və əqli mülkiyyətin qorunub saxlanılması və modernləşdirilməsi, elm və təhsil 
sahəsində yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması, onlara daim qayğı göstərilməsi, cəmiyyətdə 
alimlərin, elm və təhsil işçilərinin nüfuzunun artırılması və Azərbaycanda alınmış elmi nəticələrin 
xaricdə tanıdılması sahəsində bir sıra mühüm qərarlar qəbul etmişdir.  

Eləcə də Birinci vitse-prezidentimiz hörmətli Mehriban xanım Əliyeva, onun rəhbərlik etdiyi 
Heydər Əliyev fondu tərəfindən elm və təhsilin inkişaf etdirilməsi, əldə edilən nailiyyətlərin 
beynəlxalq aləmdə təbliği və yayılması istiqamətində titanik işlər görülmüşdür. Elm və təhsilin 
inkişafına dövlət səviyyəsində göstərilən bu qayğı, əslində dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi və 
xalqın milli-mədəni tərəqqisinə və rifah halının yüksəldilməsinə xidmət edən siyasətin tərkib 
hissəsi kimi qiymətləndirilməlidir. Təsadüfi deyil ki, XXI əsr YUNESKO tərəfindən elm və təhsil əsri 
adlandırılmışdır. Bu baxımdan hazırda elm və təhsilin əlaqələndirilməsi, bir-biri ilə inteqrasiya 
olunmuş şəkildə, müasir texnologiyaların və innovasiyaların tətbiq edilməsi yolu ilə inkişaf 
etdirilməsi ən aktual və prioritet məsələdir. Bu gün Azərbaycanda məhz bu istiqamətləri əhatə 
edən dövlət siyasəti aparılır– iqtisadi potensialı intellekt kapitalına çevirmək sahəsində mühüm 
işlər görülür.  

2019-cu ildə Bakı Dövlət Universitetində innovativ yanaşmalar, innovasiya fəaliyyətinin 
dəstəklənməsi sahəsində bir sıra işlər görülmüşdür. Tədris prosesinin elmi tədqiqatla 
əlaqələndirilməsi, innovativ istiqamətlərin inkişaf etdirilməsi, elm və təhsilin istehsalatla 
inteqrasiyasının gücləndirilməsi, tələbə, magistrant və doktorantlarda tədqiqatçılıq və peşə 
fəaliyyəti üçün zəruri olan praktiki bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması, müxtəlif elm 
sahələrində elmi yeniliklərin və innovasiyaların tədris prosesinə tətbiqi, müvafiq ixtisas sahələri 
üzrə aparıcı mütəxəssislərin tədris prosesinə cəlb edilməsi və birgə elmi tədqiqatların aparılması 
istidamətində BDU-da struktur islahatları aparılmış, yeni mərkəzlər, şöbələr yaradılmış, müasitr 
tipli laboratoriyalar fəaliyyətə başlamışdır. 
 

  



 

Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyi münasibətilə dövlət təltifləri 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 25 noyabr 2019-cu il 

tarixli müvafiq Sərəncamına əsasən Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi 
münasibətilə və Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə 

Bakı Dövlət Universitetinin 113 əməkdaşı mükafatlandırılıb: 
 
 
Universitetin: 

• 4 əməkdaşına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü verilib. 
• 6 əməkdaşına “Əməkdar elm xadimi”  
• 23 əməkdaşına “Əməkdar müəllim” fəxri adı verilib. 
• 6 əməkdaş “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu”;  
• 1 əməkdaş “Şərəf” ordeni; 
• 11 əməkdaş “Şöhrət” ordeni;  
• 2 əməkdaş 2-ci dərəcəli “Əmək” ordeni; 
• 24 əməkdaş 3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni; 
• 36 əməkdaş “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilib. 

 
 
 
Bundan əlavə: 
 

• Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin müvafiq əmri ilə Universitetin 1000-ə yaxın 
əməkdaşı “Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019) Azərbaycan Respublikasının 
yubiley medalı” ilə təltif edilib.  

• Yubiley münasibətilə Universitetin bütün əməkdaşlarına BDU-nun Elmi Şurasının 
müvafiq qərarı və BDU rektorunun müvafiq əmri ilə  500 manat pulmükafatı verilib.  

 
 
 
  



Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubiley nəşrləri 
 

                                                   

 

                                                            

  



2019-cu ildə Bakı Dövlət Universitetində 2019-cu ildə aparılmış struktur islahatları 

 
1. Elmi fəaliyyətin təşkili və İnnovasiyalar Mərkəzi yaradılmışdır. 

 

Mərkəz Bakı Dövlət Universitetində elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərini, elmi və 
innovativ fəaliyyətin prioritet sahələrinin müəyyənləşdirilməsini, elmi tədbirlərin keçirilməsini, 
intellektual mülkiyyətin qorunmasını, innovativ sahibkarlıq üçün kadrların bacarıqlarının 
təkmilləşdirməsini, magistratura və doktorantura üzrə təhsilin keyfiyyətinin idarə olunması 
sistemini koordinasiya edir və həyata keçirir. 

Mərkəzin tərkibinə aşağıdakı şöbələr daxildir: 

 Elmi tədqiqatların təşkili və təhlili şöbəsi; 
 Magistratura və doktorantura şöbəsi; 
 Elmi-təşkilati şöbə; 
 Texnologiyaların transferi və innovasiyalar şöbəsi; 
 Əqli mülkiyyətin qorunması şöbəsi. 

 
2019-cu ildə Mərkəz yeni texnologiyaların transferi və gənc tədqiqatçılara öyrədilməsi, 

sənayedə çalışan mütəxəssislərin tədrisə cəlb olunması, dünyanın müxtəlif (ABŞ, İtaliya, 
Qazaxstan, Ukrayna, Yaponiya, Ruminiya, Almaniya, Macarstan, Çexiya və s.) Elmi-tədqiqat 
İnstitutlarında və Universitetlərindən çalışan mütəxəssislərin BDU gənc tədqiqatçılarının iştirakı 
ilə elmi seminarların təşkil olunması istiqamətində işlər aparmaqla yanaşı, gənc tədqiqatçılara 
alınmış elmi nəticələrin əsasında məqalələrin tərtibatı və dərc olunması istiqamətində də müxtəlif 
seminarlar təşkil etmişdir. Belə ki,  “Clarivate Analytics” şirkətinin ekspertləri bir neçə dəfə 
Mərkəzdə təlimlər keçmişdir. Təlimlərdə gənc tədqiqatçılara “Web of Science” platformasına 
daxil olmaq, platformada axtarışın səmərəli aparılması, akademik yazı üslubu, elmi məqalələrin 
tərtibat qaydaları, yüksək indeksli beynəlxalq jurnallarda məqalələr üçün qoyulan tələblər, seçim 
meyarları və digər praktiki məsələlərlə bağlı məlumatlar verilmiş, elmi məqalə yazmaq vərdişləri 
aşılanmış, yırtıcı jurnallar barədə məlumatlar verilmişdir. 

 

2. Tədrisin təşkili və idarə olunması Mərkəzi yaradılmışdır. 

 
Mərkəz Bakı Dövlət Universitetində tədrisin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsini, müasir 
idarəetmə mexanizmlərinin yaradılmasını, tədris prosesinin müasir tələblərə uyğun şəkildə təşkil 
edilməsini, bakalavriat səviyyəsi üzrə təhsilin keyfiyyətinin idarə olunması sisteminin yüksək 
səviyyədə kordinasiya edilməsini  həyata keçirir. 

Mərkəzin tərkibinə aşağıdakı şöbələr daxildir: 



 Tədris prosesinin təşkili şöbəsi: 
o Təcrübənin təşkili sektoru; 

 Tyutorlarla iş şöbəsi; 
 Təhsil sənədləri ilə iş şöbəsi; 
 Qiyabi, Əlavə təhsil və hazırlıq şöbəsi: 

o Qiyabi təhsil sektoru; 
o Əlavə təhsil sektoru; 
o Hazırlıq sektoru. 
 

3. Fizika Problemləri ETİ-də struktur islahatları aparılmışdır. 

 

Fizika üzrə prioritet istiqamətləri, elmi-tədqiqat prosesinin müasir tələblərə uyğun şəkildə təşkil 
edilməsini nəzərə alaraq və idarə olunmanı optimallaşdırmaq məqsədilə Fizika Problemləri ETİ-
də struktur dəyişiklikləri aparılmışdır. 

İnstitutun tərkibində aşağıdakı yeni şöbələr yaradılmışdır: 

 Nəzəri fizika; 
 Kondensə olunmuş hal fizikası; 
 Biofizika. 

 
4. İnsan resurları və hüquq şöbəsi yaradılmışdır. 

 
Şöbə Bakı Dövlət Universitetinin struktur bölmələrində kadrlarla işin təşkilini və ona nəzarəti 
təmin edir, kadrların seçilib yerləşdirilməsinə və onların ixtisasının artırılmasına nəzarət edir və 
bu sahədə əməli tədbirlər həyata keçirir, kadrlara olan təlabatı müəyyən edir. 

 Şöbənin tərkibində aşağıdakı yeni sektorlar yaradılmışdır: 
 İnsan resursları sektoru; 
 Hüquq sektoru; 
 Karyera və məzunlarla əlaqə sektoru. 

 
5.  Sənədlər və müraciətlərlə iş şöbəsi yaradılmışdır. 

 
Şöbə Bakı Dövlət Universitetinin kargüzarlıq, sənəd dövriyyəsi, arxiv işlərinin təşkili və 
tənzimlənməsi, vətəndaş müraciətlərinə baxılması sahəsində fəaliyyətini təmin edən struktur 
bölməsidir. 

Şöbənin tərkibində aşağıdakı yeni sektorlar yaradılmışdır: 

 Dəftərxana sektoru; 



 Müraciətlərlə iş sektoru; 
 Arxiv sektoru. 
6. Yeni Əqli mülkiyyət hüququ kafedrası yaradılmışdır. 

 
Respublikamızda Əqli mülkiyyət hüququ sahəsində yüksək ixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrlara 
artan ehtiyacı nəzərə alaraq Hüquq fakültəsinin nəzdində yaradılmış Əqli mülkiyyət hüququ 
kafedrası “Əqli mülkiyyət hüququ” ixtisaslaşması üzrə kadr hazırlığını  həyata keçirir.  

 

7. Astrofizika kafedrasının AMEA-nın N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika 
Rəsədxanasında  Filialı yaradılmışdır. 

 
Filial BDU-nun Astrofizika kafedrası ilə AMEA-nın N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxananın 
birgə elmi tədqiqatlar aparılmasını, konfrans, seminarlar təşkil edilməsini, tələbə mübadiləsi 
aparılır. Filalda Fizika fakültəsinin bavalavriat və magistratura səviyyəsində təhsil alan 
tələbələrinin rəsədxanada elmi-tədqiqat işləri aparmasına, təcrübələrin keçirilməsinə şərait 
yaradılmışdır. 

 
8. Jurnalistika fakültəsində struktur islahatları aparılmışdır.  

 

Jurnalistika üzrə prioritet istiqamətləri, elmi-tədqiqat və tədris prosesinin müasir tələblərə uyğun 
şəkildə təşkil edilməsini nəzərə alaraq və idarə olunmanı optimallaşdırmaq məqsədilə Jurnalistika 
fakültəsində mövcud kafedraların bazası əsasında müasir dövrün tələblərinə uyğun yeni 
kafedralar yaradılmışdır: 

 Milli mətbuat tarixi kafedrası; 
 Yeni media və kommunikasiya nəzəriyyəsi kafedrası; 
 Multimedia və elektron kommunikasiya kafedrası; 
 Beynəlxalq jurnalistika və informasiya siyasəti kafedrası. 

 
9. Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-də struktur islahatları aparılmışdır. 

 

Tətbiqi üzrə prioritet istiqamətləri, elmi-tədqiqat prosesinin müasir tələblərə uyğun şəkildə təşkil 
edilməsini nəzərə alaraq və idarə olunmanı optimallaşdırmaq məqsədilə Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-
də struktur dəyişiklikləri aparılmışdır. 

İnstitutun tərkibində aşağıdakı yeni şöbələr yaradılmışdır: 

 İnformasiya texnologiyaları və riyazi modelləşdirmə; 



 Sistemli analizin  riyazi problemləri; 
 Tərs məsələlər və obrazların tanınması. 

Tətbiqi Riyaziyyat ETİ 2019-cu ildə fundamental və tətbiqi xarakterli tədqiqatlar məşğul olmuş, 
innovativ riyazi-sənaye modellərin hazırlanmasında yaxından iştirak etmiş, elmi işlərin sənaye və 
iqtisadiyata tətbiqini genişləndirmişdir.  

 

10. Elmi Kitabxanada struktur islahatları aparılmışdır. 

 
Elmi kitabxana BDU-nun dörd tədris korpusunda yerləşir. Fondunun zənginliyinə görə Azərbaycan 
Milli Kitabxanası səviyyəsində olan Elmi kitabxanadan BDU ilə yanaşı, Azərbaycan Respublikasının 
müxtəlif universitet və elmi müəssisələrinin alim və mütəxəssisləri də istifadə edir. Kitabxananın 
əsas vəzifəsi oxuculara çap məhsulları ilə xidmət işini təşkil etmək, onları ölkəmizdə - cəmiyyətdə 
və dövlətimizin həyatında baş verən yeniliklərlə, həmçinin beynəlxalq aləmdə baş verən hadisələr 
və dəyişikliklərlə tanış etmək və məlumatlandırmaqdan ibarətdir. Elmi kitabxana zəngin fonda 
malikdir. Fondda Azərbaycan, rus, Şərq və Avropa dillərində 2 milyon yarım nüsxədən artıq çap 
məhsulu saxlanılır. Elektron kitabxananın yaradılması istiqamətində işlər sürətləndirilmişdir. 

Elmi Kitabxanada idarə olunmanı optimallaşdırmaq məqsədilə struktur 
dəyişiklikləri aparılmışdır. Kitabxananın tərkibində aşağıdakı yeni şöbələr 
yaradılmışdır: 

 Kitabxana-informasiya resurslarının idarə edilməsi və xidmətin təşkili 
 İnformasiyanın emalı və sənəd dövriyyəsinin təşkili 
 Elektron kitabxana 
 Metodiki iş və əməkdaşlıq 

 
11. İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzində struktur islahatları aparılmışdır. 

Mərkəz informasiya texnologiyalarının inkişaf strategiyasını hazırlayır, kompüter parkının 
mövcud vəziyyətini qiymətləndirir, texniki-proqram vasitələrinə olan tələbatı 
müəyyənləşdirir, müasir standartlara uyğun olaraq informasiya texnologiyaları vasitələrinin 
yeniləşdirilməsi və inkişaf etdirilməsini həyata keçirir, müasir standartlara cavab verən 
informasiya texnologiyalarının inkişafını və onların tədrisə inteqrasiyasını təşkil edir, 
informasiya sistemlərinin etibarlı fəaliyyətini təmin edir. 

Mərkəzin tərkibində aşağıdakı yeni şöbələr yaradılmışdır. 
 İnternet texnologiyaları şöbəsi; 
 İnformasiya sistemləri və şəbəkələrinin insibatçılığı şöbəsi; 
 Texniki və proqram təminatı şöbəsi; 
 İnformasiya təhlükəsizliyi şöbəsi. 



 
 

12.Geologiya fakültəsində bazasında yeni ETL yaradılmışdır. 

 
Geologiya fakültəsində mövcud kadr potensialından və maddi-texniki bazadan səmərəli istifadə 
edilməsi məqsədilə və müasir tələblərə cavab verə biləcək yeni ETL yaradılmışdır. 

 Kompleks geoloji və geofiziki tədqiqatlar ETL. 
 

13. Biologiya fakültəsində yeni ETL yaradılmışdır. 

 
Son vaxtlar mikrobiologiya, xüsusilə virusologiya sahəsində elmi-tədqiqatların aparılmasına 
xüsusi ehtiyac hiss edildiyini  nəzərə alaraq Biologiya fakültəsindəki ETL-nın bazası əsasında 2 yeni 
ETL yaradılmışdır. 

• Mikrobiologiya və virusologiya ETL; 
• Biomühəndislik ETL. 

 

14. Biologiya fakültəsində yeni kafedralar yaradılmışdır. 

 

Biologiya fakültəsində fəaliyyət göstərən kafedraların fəaliyyətində səmərəliliyin artırılması, 
idarəetmənin optimallaşdırılması və təkmilləşdirilməsi məqsədilə mövcud kafedraların bazasında 
yeni kafedralar yaradılmışdır. 

• Botanika və  bitki fiziologiyası kafedrası; 
• Boifizika və biokimya kafedrası; 
• Fiziologiya kafedrası; 
• Molekulyar biologiya və biotexnologiya kafedrası; 
• Genetika kafedrası. 

 
 
  



 
2019-cu ildə elmi fəaliyyət: uğurlar və problemlər (qısa statistik məlumat) 
 
 
Tələbə-Gənc tədqiqatçı-Elm-İnnovasiya-İstehsalat istiqamətində görülmüş işlər 

 

1. Rəqəmsal (dijital) laboratoriya yaradılmışdır. 

 

Laboratoriya Universitetdə strukturların, fakültələrin, Elmi-Tədqiqat İnstitutlarının, Mərkəzlərin 
və Tətbiqi-tədqiqat laboratoriyalarının yeni sistem proqramları ilə təmin edilməsi, habelə, elmi 
nəticələrin xüsusi proqramlar vasitəsilə analiz edilməsinə köməklik göstərilməsi məqsədilə 
yaradılmışdır. 

 

2. Kimya fakültəsinin nəzdində “Sənaye kimyası” ETL yaradılmışdır.  

 
Universitetdə innovasiyalara və yeni texnologiyalara əsaslanan Sənaye kimyası laboratoriyası 
elmi nəticələri kommersiyalaşdırmağa xidmət edir. Laboratoriyanın elmi personalının əsas 
hissəsini gənc tədqiqatçılar təşkil edir. ETL-də birbaşa olaraq sənayedə tətbiq oluna biləcək və 
yerli istehlalın daha da inkişaf etdirilməsinə əsaslanan innovativ layihələr üzərində elmi 
tədqiqatlar aparılır. 

 
3. BDU-nun “Tədqiqat universiteti” statusu alması istiqamətində işlərin 

sürətləndirilib: 

• Magistratura səviyyəsində ixtisaslaşmaların beynəlxalq akkreditasiyası 
tamamlanmaqdadır. 
 

Tələbələrin və gənc tədqiqatçıların birbaşa olaraq tədqiqata cəlb olunması, onlara göstərilən 
qayğının nəticəsidir ki, 2019-cu ildə tələbələr bilik, innovasiyalar (o cümlədən startap fəaliyyəti) 
və yeni texnologiyalar əsaslı layihələrdə, Beynəlxalq konfranslarda fəal iştirak etmişlər. 
Universitetdə aparılan struktur islahatları, təhsil və elmi-tədqiqata göstərilən xüsusi yanaşma və 
diqqət, həmçinin, mütəmadi olaraq aparılan innovativ seminarlar nəticəsində BDU-nun dərc 
olunan elmi işlərinin həm sayının, həm də məqalələrə edilən istinadların sayının artmasına səbəb 
olmuşdur. 

 
 
 
 



 
2019-cu ildə BDU tələbələri 7 tələbə elmi konfrans və 11 Respublika və 
beynəlxalq səviyyəli olmaqla, ümumi halda 31 elmi konfransda 1184 məruzə ilə 
çıxış etmişlər.  Ümumilikdə tələbələr tərəfindən 178 məqalə və 1184 konfrans 
materialı (və ya tezis) dərc olunmuşdur. 
 

 

 

 
 
 

  



BDU-nun tələbələri və əməkdaşları 13-cü  
Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Sərgisində iştirak edib. 

 
 

 
 



• Bakı Dövlət Universiteti Nanoaraşdırmalar mərkəzinin gənc laborantı Əliyeva Günel Sənan 
qızı “İdeya var” gənclərin II Ümumrespublika elmi-yaradıcılıq müsabiqəsinə layihə təqdim 
etmiş və innovativ yanaşmasına görə II yeri qazanmışdır. “I2B-İdeyadan biznesə” 
layihəsinin 2019-cu ilin aprel ayında keçirilən Bakı turunun qalibi olmuşdur. 

• Kimya fakültəsinin dissertantı və elmi işçisi Hacıyeva Sərvinaz Faiq qızı 2019-cu ildə Bakıda 
keçirilən “İdeya var” gənclərin II Ümumrespublika elmi-yaradacılıq müsabiqəsində iştirak 
edərək III-cü yer qazanmışdır.  

• Gənclərə göstərilən diqqət və qayğının nəticəsidir ki, Prezident İlham Əliyevin 
Sərəncamı ilə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin dissertantı və elmi işçisi 
Hacıyeva Sərvinaz Faiq qızı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  2020-ci il 11 fevral 
tarixli sərəncamı ilə elm və təhsil sahələrində xüsusi fərqlənməsinə görə 2020-ci il 
Gənclər üçün Prezident mükafatına layiq görülmüşdür. 
 
 

 
 
 

 
• Kimya fakültəsinin magistratura pilləsində təhsil alan Əliyev Əlibala Rasim oğlu “I2B-

İdeyadan biznesə” layihəsinin 2019-cu ilin aprel ayında keçirilən Bakı turunun birincisi 
olmuşdur. 



• Fizika fakültəsinin III kurs tələbəsi Piriyeva Dilarə Türkiyənin Bodrum şəhərində keçirilmiş 
34-cü Beynəlxalq Fizika Konqresində (34th International Physics Congress) məruzə ilə çıxış 
etmişdir. Dilarə Piriyeva həm də konfransın Təşkilat komitəsinin üzvü olmuşdur.  
 

 
• Hüquq fakültəsinin III kurs tələbəsi, ELSA Azərbaycan təşkilatının Tələbə Təcrübə 

Proqramları üzrə Vitse-Prezidenti Mirazər Məmmədzadə Rumıniyanın Konstanta 
şəhərində ELSA-nın (The European Law Students’ Association) 76-cı Beynəlxalq Şura 
Toplantısında iştirak etmiş və məruzə ilə çıxış etmişdir. Mirazər Məmmədzadə 12-17 
Fevral tarixlərində ELSA Azərbaycanın təşkilatçılığı ilə azərbaycanlı tələbələrin 
Finlandiyanın paytaxtı Helsinki şəhərinə təhsil səfərində iştirak etmişdir. Tələbələr 
akademik proqram çərçivəsində Helsinki Dövlət Universitetində universitetin 
professorları tərəfindən həyata keçirilən mühazirələrdə iştirak etmişdir. 

• Mexanika-riyaziyyat  fakültəsinin III kurs tələbəsi Abasov Vüqar 8th İECMSA 2019 
(International Eurasian Conference On Mathematical Sciences And Applications) 
Beynəlxalq konfransda məruzə ilə çıxış etmişdir.  

• Tətbiqi-riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin III kurs tələbəsi Kamran Qasımov 20 avqust 
2019-cu il tarixində keçirilmiş Euroasian Startup Awards müsabiqəsində finalçılar sırasında 
olmuşdur.  

• Hüquq fakültəsinin IV kurs tələbəsi Jalə Bayramova Avropa Şurasının təşkil etdiyi “HELP” 
İnsan hüquqları kursunda birinci yeri tutub. 

• Tətbiqi-riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin tələbələri - Əli Nəsrullayev, Fidan Nağıyeva, 
Natavan Nəbizadə və Eldar Mustafayev, Xalid Nəzərov, Əli Məhərrəmov, Firat 
Şahverdiyev, Yusif İmamverdiyev “44-cü ICPC Universitet Tələbələrinin Beynəlxalq 
Proqramlaşdırma Müsabiqəsi”nin regional mərhələsində iştirak etmiş və 13 alqoritmik 
məsələni C, C++, Java və ya Python proqramlaşdırma dillərində uğurla həll edərək III yerə 
layiq görülmüşlər.  



• Biologiya fakültəsinin Biofizika və Molekulyar biologiya kafedrasının doktorantı 
Məmmədova Lalə Nail qızı 2019-cu ildə “İdeya var” gənclərin III Ümumrespublika elmi-
yaradacılıq müsabiqəsində “The Secret of Longevity” adlı layihə ilə iştirak etmiş və qalib 
kimi 2020-ci il 29-31 yanvar tarixlərində Estoniyanın Tartu şəhərində keçirilmiş "Startup 
Day" proqramında Azərbaycanı təmsil etmişlər. Biotexnologiya ETL-nin "Davamlı şərab 
istehsalı" adlı başqa bir Startup layihəsi 2019 7-10 May ayında Türkiyədə 28th 
İnternational Dr. İbrahim Arikan MEF Educational İnstitutions Research Projects Contest 
müsabiqəsində üçüncü yerə layiq görülmüşdür. 

• Bakı Dövlət Universiteti nəzdində “Gənc İstedadalar” liseyinin uğurları böyük olmuşdur. 
Qatar dövlətində keçirilən İJSO Yeniyetmələrin Beynəlxalq Elm Olimpiadasında Liseyin IX 
sinif şagirdi Rəfsan Həbubullayev  Qatar dövlətində keçirilən İJSO Yeniyetmələrin 
Beynəlxalq Elm Olimpiadasında gümüş medal qazanmışdır. 

• Məktəblilər arasında keçirilən “Fibonacci” – intellektual yarışmasında liseyin “Gənc 
İstedad” komandası yarımfinal turunda iştirak sertifikatı qazanmışdır. 

• Respublika Fənn Olimpiadasının final mərhələsinə 6 nəfər şagird iştirak hüququ 
qazanmışdır. Onlardan 1 nəfər informatika, 2 nəfər fizika, 1 nəfər kimya, 1 nəfər biologiya, 
1 nəfər isə tarix fənni üzrə iştirak etmişlər. 

• "Sabahın alimləri" IX Respublika Müsabiqəsində liseyin 13 şagirdi qalib olmuşdur. 
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SA
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1 

İsazadə 
Məhəmməd 
Ramiz 
Qasımov 
Kənan 
Seynur  

 
10 

I Kompüter 
elmləri 

Azeri Dactyl Alphabet Zəhra Arif 
qızı 
Qasımova 

Yusif 
Yadigar 
oğlu 
İmamverdi
yev 

 
2 

Məmmədov 
Vaqif Faiq 
İskəndərli 
Rəcəb 
Orxan 

 
9 

II Ekologiya, 
ətraf 
mühitin 
idarə 
olunması 

Alternativ enerji 
mənbəyi-
Hidrogenerator 

Orucov 
Fazil Səfər 

Orucov 
Fazil Səfər 

 
3 

Əkbərli 
Fidan Elçin 
Seyidli Elcan 
Hikmət  

 
9 

II Kimya Üzüm kolları tullantısı 
ilə mis (2) ionlarının 
sulu məhluldan 
çıxarılması 

Əkbərov 
Oqtay 
Hümmət 
oğlu 

Allahverdi
yeva 
Məhin 
Habil 

 
4 
 

Abdullazadə 
Selcan 
Xatun Aqşın 
 

 
 

10 

II Biologiya Sellüloza tərkibli 
substratların 
fermentativ 
hidrolizinin 
effektivliyini 

 
Muradov 
Pənah 
Zülfiqar 
oğlu 



yüksəldən ştamm-
prodüsentlərin 
seçilməsi və prosesin 
optimallaşdırılması 

 
5 

Hacıyev 
Fərhad 
Vüqar 
Orucova 
Nərgiz Anar 

 
9 

II Tibb və 
sağlamlıq 

Koronar qan dövranın 
tənzimlənməsində 
qulaqcıq atrial 
natriumuretik 
faktorun rolu. 

Axundov 
Ramiz 
Atalla oğlu 

Rəcəbova 
Fatma 
Oruc qızı 

 
6 

İlham Zaur 
Budaqov 
Memeddli 
Zehra Fazli 

       
10 

III Kompüter 
elmləri 

Модификация PHP 
структур 

Semedova 
Gunay 
Nureddin 

Sadayev 
Azber 
Shami 

 
7 

Abbasov 
Şamil 
Bəhruz 
Qayıbov 
Kamran 
Fərid 

 
10 

III 
 

Kimya Antimikrob xassəyə 
malik 
metalkomplekskərinin 
sintezi və tədqiqi 

Rəhimova 
Aysel 
Ruflan qızı 

Məmməd
ov Nabir 
Vəli 

 
8 

Ələkbərov 
Uğur Cəmil 
Əliyev 
Abasqulu 
Taleh  

 
11 

III Fizika, 
astronomi
ya 

Прикладные 
возможности 
эпитаксиальных 
гетероструктур 
CdTe/CdMnTe 

Mehrabov
a Mətanət 
Əhməd 
qızı 

Nuriyev 
Hidayət 
Rəhim 
oğlu 

9 Xəlilova 
İlahə Fəxri 
Rəhimli 
Nuranə 
Muxtar  

 
11 

Xüs
usi 
mü
kaf
at 

Biologiya Juglans regia - 
хранитель памяти 

Çıraqova 
Samirə 
Rəmzi qızı 

Həsənov 
Ralfrid 
Əhəd oğlu 

 

  



Bakı Dövlət Universitetində dərc olunan elmi jurnallar 

 
2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasinda dissertasiyalarin əsas nəticələrinin  dərc 
olunmasi tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahisina humanitar, təbiət, sosial-
siyasi sahələri əhatə etməklə Bakı Dövlət Universitetində dərc olunan 14 elmi 
jurnal daxil edilmişdir. 

 

1. Bakı universitetinin xəbərləri:  
Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası  

 
 
 
 
 
2. Bakı universitetinin xəbərləri:  
Sosial-siyasi elmlər seriyası 
 
 
 
 

 
3. Bakı universitetinin xəbərləri:  

Humanitar elmlər seriyası  
 

 
 
 
4. Bakı universitetinin xəbərləri:  
Təbiət elmləri seriyası 
 
 
 
 

 



 
 

5. Proceedings of the Institute of Applied 
Mathematics  

 
 
 
 
6. TWMS Journal of Pure and 
Applied Mathematics  
 
 
 
 

 
7. Applied and Computational Mathematics 

 
 

 
 
 
8. Journal of Low Dimensional Systems  
 
 
 
 
 
 

 
 

9. Kitabxana şünaslıq v ə biblioqrafiya  
 
 
 
 
 



 
 
 

10. Azərbaycan Hüquq jurnalı  
 
 
 

 
11. Beynəlxalq hüquq və 
inteqrasiya problemləri  
 
 
 
 
 

12. Dil və ədəbiyyat 
 
 
 
 

 
13. Kitabşünaslıq və redaktor 
sənəti 
 
 
 
 
 

14. Türk filologyası 
 

 
 
 
 
 
 
 



Elmi potensial haqqında ümumi məlumat 
 
 

Adı (sayı) Prof.-müəl., 
elmi işçi 

Elmlər 
doktoru 

Fəlsəfə 
doktoru 

Professor Dosent 

Kafedra (121)  1314 246 807 237 619 

ETİ, ETM, ETL  247 41 133 6 26 

Cəmi 1551 287 940 243 645 

 
2019-cu ildə 118 nəfər (yuxarı kurs tələbələri və magistrantlar da daxil 

olmaqla) tam və yarım ştat müəllim, tyutor, elmi işçi, laborant, baş laborant, 
mütəxəssis işə qəbul olunub. Onlardan 68 nəfəri gənc mütəxəssislərdir. 

 

 
 
 
2019-cu ildə yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinin müqayisəli 
təhlili 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

99 114 115
90 87 73

94
118



 
Elmi hesabatlar ilkin olaraq kafedralarda (şöbələrdə) müzakirə edildikdən sonra fakültə (ETİ) 

Elmi Şuralarında müzakirə edilmişdir. Yaradılmış komissiyaların iştirakı ilə Elmi hesabatların 
fakültə və ETİ-lərin Elmi Şuralarında müzakirələrin obyektiv və işgüzar şəraitdə keçirilməsi təmin 
edilmiş, elmi-tədqiqat işlərinin təşkili və həyata keçirilməsi üzrə müsbət təcrübənin yayılması, 
mövcud problemlərin aradan qaldırılması üçün müvafiq tədbirlər görülmüşdür. 

 

İstiqamətlər 81 

Problemlər 163 

Mövzular 185 

Elmi-tədqiqat işləri 1046 

Elmi-tədqiqat işlərinin istehsalatda və tədris 
prosesində tətbiqi 

596 

 
 

2019-cu ildə BDU üzrə dərc olunmuş elmi əsərlər 

 

 
 



Təbiət fakültələri üzrə dərc olunma aktivliyinə nəzər saldıqda xaricdə dərc olunmuş məqalə 
və tezislərin sayının üstünlük təşkil etdiyini görərik. 

 
2019-cu ildə BDU-da təbiət fakültələri üzrə dərc olunmuş elmi əsərlər 

Monoqrafiya 7 

Kitab  8 

Dərslik  11 

Dərs vəsaiti 83 

Proqram, met.göstərış 177 (158+19) 

Məqalələr 948 O cümlədən xaricdə 569 

Respublikada 379 

Tezıslər 973 O cümlədən xaricdə 665 

Respublikada 308 

 
 
 

 
 

MONOQRAFİYA KİTAB

DƏRSLİK DƏRS VƏSAİTİ

PROQRAM, MET.GÖSTƏRIŞ MƏQALƏLƏR

TEZISLƏR



Humanitar fakültələr üzrə dərc olunma aktivliyinə nəzər saldıqda Respublikada dərc olunmuş 
məqalə və xaricdə dərc olunmuş tezislərin sayının üstünlük təşkil etdiyini görərik. 

 
2019-cu ildə BDU-da humanitar fakültələr üzrə dərc olunmuş elmi əsərlər 

Monoqrafiya 51 

Kitab  68 

Dərslik  48 

Dərs vəsaiti 101 

Proqram, met.göstərış 235 (223+12) 

Məqalələr 1311 O cümlədən xaricdə 237 

Respublikada 1024 

Tezıslər 372 O cümlədən xaricdə 229 

Respublikada 143 

 

 

 
Humanitar və təbiət fakültələrinin dərc olunma aktivliyini müqayisə etdikdə görərik ki, dərc 

olunmuş ümumi məqalə sayı humanitar fakültələr üzrə üstünlük təşkil etsə də (13% çox), xaricdə 
dərc olunmuş məqalə sayına görə təbiət fakültələri 42% üstünlük təşkil edir.    

MONOQRAFİYA KİTAB

DƏRSLİK DƏRS VƏSAİTİ

PROQRAM, MET.GÖSTƏRIŞ MƏQALƏLƏR

TEZISLƏR



 

 
 

  

42%
58%

Ümumi məqalə sayı

Təbiət fakültələri Humanitar fakültələr 

71%

29%

Xaricdə dərc olunmuş məqalə sayı

Təbiət fakültələri Humanitar fakültələr 



ETİ, ETM və ETL üzrə dərc olunma aktivliyinə nəzər saldıqda xaricdə dərc olunmuş məqalə və 
tezislərin sayının üstünlük təşkil etdiyini görərik. 

 
2019-cu ildə BDU-da ETİ, ETM və ETL üzrə dərc olunmuş elmi əsərlər 

Monoqrafiya 2 

Kitab  4 

Dərslik  4 

Dərs vəsaiti 8 

Proqram, met.göstərış 45 (42+3) 

Məqalələr 520 O cümlədən xaricdə 303 

Respublikada 217 

Tezıslər 346 O cümlədən xaricdə 292 

Respublikada 54 

 
 

 
 
 

  

MONOQRAFİYA KİTAB

DƏRSLİK DƏRS VƏSAİTİ

PROQRAM, MET.GÖSTƏRIŞ MƏQALƏLƏR

TEZISLƏR



2019-cu ildə BDU-nun kafedraları üzrə (humanitar və təbiət fakültələri üzrə kafedralar) dərc 
olunmuş məqalələrininn ümumi sayı ETİ, ETM və ETL üzrə dərc olunmuşlardan 62%, xaricdə dərc 
olunmuş məqalərəin sayı isə 46% çox olmuşdur. Bu isə ETİ, ETM və ETL-dəki əsas kadrların 
əksəriyyətinin əsas iş yerinin kafedralarda olması və gənc kadrların azlığı ilə izah oluna bilər.   

 

 
 

 
 



Ümumi halda 2019-cu ildə Bakı Dövlət Universitetində kafedra, ETİ, ETM və ETL üzrə 
ümumilikdə dərc olunmuş məqalələrin 42%-i xaricdə dərc olunmuşdur ki, bu da vaxtında və 
düzgün aparılmış struktur islahatları ilə izah oluna bilər.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

  



2019-cu ildə Təbiət fakültələri üzrə dərc olunmuş məqalələrin sayına görə Fizika fakültəsi 
daha aktiv olmuşdur. Belə ki, təbiət fakültələri üzrə dərc olunmuş məqalələrin 19%-i Fizika 
fakültəsinin payına düşmüşdür. 

 

 
N Fakültə Cəmi Respublikada Xaricdə 

1. Mexanika-riyaziyyat 153 60 93  

2. Tətbiqi riyaziyyat və 
kibernetika 

82 28 54  

3. Fizika 178 46 132  

4. Kimya 119 44 75  

5. Biologiya 150 56 94  

6. Geologiya 41 28 13  

7. Coğrafiya 135 89 46  

8. Ekologiya və torpaqşünaslıq 90 28 62  

 
CƏMİ 948 379 569  
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Fizika

Kimya

Biologiya

Geologiya

Coğrafiya

Ekologiya və 
torpaqşünaslıq



2019-cu ildə təbiət fakültələri üzrə Respublikada dərc olunmuş məqalələrin sayına görə 
Coğrafiya fakültəsi, xaricdə dərc olunmuş məqalələrin sayına və xaricdə dərc olunmuş 
məqalələrin ümumi məqalə sayına olan faiz nisbətində isə yenə də Fizika fakültəsi fakültəsi 
(74%) ön sıranı tutmuşdur. 

Respublikada dərc olunmuş məqalələr 

 
Xaricdə dərc olunmuş məqalələr 
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2019-cu ildə Humanitar fakültələr üzrə dərc olunmuş məqalələrin sayına görə Filologiya 
fakültəsi daha aktiv olmuşdur. Bu fakültələr üzrə dərc olunmuş məqalələrin 24%-i Filologiya 
fakültəsinin payına düşmüşdür. 

 
N Fakültə Cəmi Respublikada Xaricdə 

1. Tarix 165 128 37 

2. Filologiya 313 278 35 

3. Hüquq 157 117 40 

4. Beynəlxalq 
münasibətlər və 
iqtisadiyyat 

217 174 43 

5. Jurnalistika 72 60 12 

6. Sosial elmlər və 
psixologiya 

196 149 47 

7. Şərqşünaslıq 107 94 13 

8. Kitabxanaçılıq-
informasiya 

84 74 10 

 
CƏMİ 1311 1074 237 

 
2019-cu ildə humanitar fakültələr üzrə Respublikada dərc olunmuş məqalələrin sayına görə 
Filologiya fakültəsi, xaricdə dərc olunmuş məqalələrin sayına görə Sosial elmlər və psixologiya 

165, 13%

313, 24%

157, 12%217, 17%

72, 5%

196, 15%

107, 8%

84, 6%

Tarix

Filologiya

Hüquq

Beynəlxalq münasi-
bətlər və iqtisadiyyat
Jurnalistika

Sosial elmlər və 
psixologiya
Şərqşünaslıq

Kitabxanaçılıq-
informasiya



fakültəsi,  xaricdə dərc olunmuş məqalələrin ümumi məqalə sayına olan faiz nisbətində isə 
Hüquq fakültəsi (25%) ön sıranı tutmuşdur. 

 

Respublikada dərc olunmuş məqalələr 

 
Xaricdə dərc olunmuş məqalələr 
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Təbiət fakültələri üzrə çap olunmuş ümumi məqalələrin və xaricdəki məqalələrin 1 əməkdaş 
üzrə orta sayına görə Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi ön sıranı tutur. Cədvəldən 
göründüyü kimi, fakültələr içərisində Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika, Geologiya və Coğrafiya 
fakültələrində  xaricdəki məqalələrə görə bu göstərici vahiddən kiçikdir, yəni həmin 
fakültələrdə elə əməkdaşlar var ki, onların 2019-cu ildə xaricdə elmi məqaləsi dərc olunmayıb. 

 
 
 

N Fakültə Cəmi Respublikada Xaricdə Əməkdaş 
sayı 

Ümumi 
məqalə 

sayına görə 

Xaricdəki 
məqalə 

sayına görə 
1 Mex.-

riyaziyyat 
153 60 93 86 1,78 1,08 

2 Tətbiqi 
riyaziy. və 
kiber. 

82 28 54 71 1,15 0,76 

3 Fizika 178 46 132 85 2,09 1,55 

4 Kimya 119 44 75 75 1,59 1 

5 Biologiya 150 56 94 85 1,76 1,1 

6 Geologiya 41 28 13 29 1,41 0,44 

7 Coğrafiya 135 89 46 55 2,45 0,83 
8 Ekologiya və 

tor. 
90 28 62 35 2,57 1,77 

CƏMİ 948 379 569 521 1,82 1,1 
 

 



Humanitar fakültələr üzrə çap olunmuş ümumi məqalələrin 1 əməkdaş üzrə orta sayına 
görə Kitabxanaçılıq və informasiya fakültəsi ön sıranı tutur. Cədvəldən göründüyü kimi, 
humanitar fakültələrın hamısında xaricdəki məqalələrə görə bu göstərici vahiddən kiçikdir, yəni 
həmin fakültələrdə elə əməkdaşlar var ki, onların 2019-cu ildə xaricdə elmi məqaləsi dərc 
olunmayıb. Bu göstərici Filologiya fakültəsində ən kiçik qiymətə malikdir. 

 
 
 
 

N Fakültə Cəmi Respublikada Xaricdə Əməkdaş 
sayı 

Ümumi 
məqalə 

sayına görə 

Xaricdəki 
məqalə sayına 

görə 
1 Tarix 165 128 37 105 1,57 0,35 
2 Filologiya 313 278 35 236 1,33 0,15 
3 Hüquq 157 117 40 100 1,57 0,4 
4 BM və iqtisad. 217 174 43 97 2,24 0,44 
5 Jurnalistika 72 60 12 35 2,06 0,34 
6 Sosial elmlər və 

psixologiya 
196 149 47 102 1,92 0,46 

7 Şərqşünaslıq 107 94 13 81 1,32 0,16 
8 Kitabx.-infor. 84 74 10 30 2,8 0,33 

CƏMİ 1311 1074 237 786 1,67 0,3 

 
 
  



 
Təbiət fakültələri üzrə ETM və ETL-lərlə birlikdə çap olunmuş məqalələrinin ümumi sayına görə 
Kimya fakültəsi öndə olmuşdur ki, bu da fakültədə olan ETL-nın həm sayının çox olması, həmdə 
laboratoriya və kafedraların daha sıx əməkdaşlıqla tədqiqatlar aparması ilə izah oluna bilər. Bu 
baxımdan əməkdaşlığı ən aşağı səviyyədə olan fakültə Geologiya fakültəsi olmuşdur. 
 

N Fakültə Cəmi Respublikada Xaricdə 

1. Mexanika-riyaziyyat 153 60 93 

2. Tətbiqi riy. və kiber. 82 28 54 

3. Fizika 206 54 152 

4. Kimya 250 85 165 

5. Biologiya 173 69 104 

6. Geologiya 60 43 17 

7. Coğrafiya 90 28 62 

8. Ekologiya və torpaq. 146 64 82 

9. Tətbiqi Riy. ETİ 77 9 68 

10 Fizika Probl. ETİ 105 40 65 
 

CƏMİ 1342 480 862 

 
Təbiət fakültələri üzrə ETM və ETL-lərlə birlikdə çap olunmuş məqalələri 
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Humanitar fakültələr üzrə ETM və ETL-lərlə birlikdə çap olunmuş məqalələrinin ümumi sayına 
görə Filologiya fakültəsi öndə olmuşdur ki, bu da fakültədə olan ETL-nın həm sayının çox olması, 
həmdə laboratoriya və kafedraların daha sıx əməkdaşlıqla tədqiqatlar aparması ilə izah oluna 
bilər. Bu baxımdan əməkdaşlığı ən aşağı səviyyədə olan fakültə Kitabxanaçılıq və informasiya 
fakültəsi olmuşdur. 
 
N Fakültə Cəmi Respublikada Xaricdə 

1. Tarix 178 139 39 

2. Filologiya 374 321 53 

3. Hüquq 157 117 40 

4. Beynəlxalq münasi-bətlər və 
iqtisadiyyat 

217 174 43 

5. Jurnalistika 89 76 13 

6. Sosial elmlər və psixologiya 205 157 48 

7. Şərqşünaslıq 115 102 13 

8. Kitabxanaçılıq-informasiya 86 76 10 
 

CƏMİ 1421 1162 259 

 
Humanitar fakültələr üzrə ETM və ETL-lərlə birlikdə çap olunmuş məqalələri 
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Universitetdə aparılan struktur islahatları, təhsil və elmi-tədqiqata göstərilən xüsusi 
yanaşma və diqqət, həmçinin, mütəmadi olaraq aparılan innovativ seminarlar nəticəsində 
BDU-nun Clarivate Analitics şirkətinin “Web of Science Core Collection” bazasında 
indekslənmiş jurnallarda dərc olunan məqalələrin həm sayının, həm də məqalələrə edilən 
istinadların sayının artmasına səbəb olmuşdur. 2019-cu ildə beynəlxalq elmmetrik bazalara 
daxil olan jurnallarda (Web of Science Core Collection) Bakı Dövlət Universiteti əməkdaşları 
tərəfindən 372 məqalə nəşr edilmiş və məqalələrə 338 istinad olunmuşdur.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  



Ümumiyyətlə, Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən nüfuzlu elmi dərgilərdə, o cümlədən bir 
sıra beynəlxalq informasiya agentlikləri tərəfindən indekslənən dərgilərdə nəşr edilən elmi 
əsərlərin sayı ildən-ilə artır.  

 
2015-2020-ci illərdə Web of Science Bazasına daxil olan dərgilərdə BDU tərəfdən çap edilən elmi əsərlər 
və uyğun illərdə həmin dərgilərdə BDU tərəfdən ümumiyyətlə çap edilən elmi əsərlərə edilən istinadlar 

 
Belə ki, yalnız Clarivate Analytics (əvvəlki Tomson Reuters) Beynəlxalq İnformasiya 

Agentliyinin rəsmi məlumatına əsasən BDU əməkdaşları, doktorantları və tələbələri tərəfindən 
bu Agentliyin Web of Science bazasına daxil olan dərgilərdə artıq 2806 elmi əsər nəşr edilib. Bu 
əsərlərə 11535 dəfə (öz-özünə istinad istisna olmaqla 7997 dəfə) istinad edilib. BDU-nun h-
indeksi (h -indeks, və ya Hirşa indeksi  alimlərin, elmi təşkilatın fəaliyyətinin elmi məqalələr və 
həmin məqalələrə istinada görə kəmiyyət göstəricisidir) 39-a (bu o deməkdir ki, bu bazaya daxil 
olan dərgilərdə nəşr edilmiş 39 elmi əsərin hər birinə ən azı 39 dəfə istinad edilib), hər bir əsərə 
edilən istinadların orta sayı isə 4,11-ə qədər yüksəlib.  

 

 
1975-ci ildən uyğun olaraq 2015-2020-ci illərədək Web of Science Bazasına daxil olan dərgilərdə BDU 
tərəfdən çap edilən elmi əsərlər və onlara edilən ümumi istinadlar 
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Qeyd edək ki, həm dərc edilən elmi əsərlərin sayı, həm də onlara edilən istinadların sayı 
xüsusilə son illər sürətlə artır. Belə ki, təkcə 2019-cu ildə Web of Science bazasına daxil olan 
dərgilərdə BDU tərəfindən 372 əsər nəşr edilib ki, bu da 2015-ci ildə nəşr edilən əsərlərin 
sayından 2,9 dəfə çoxdur. Təkcə 2019-cu ildə BDU tərəfindən nəşr edilən əsərlərə 2084 dəfə 
istinad edilib ki, bu da  2015-ci ildə edilən istinadların sayından 2,6 dəfə çoxdur. Həmçinin cari 
ilin ilk 5 ayı ərzində Web of Science bazasına daxil olan dərgilərdə BDU tərəfindən 94 elmi əsər 
nəşr edilib və BDU tərəfindən nəşr edilən əsərlərə 823 dəfə istinad edilib. 

 

 
 
 
 

 

 



2019-cu ildə Clarivate Analitics şirkətinin bütün bazalarına (Web of Science Core 
Collection, KCI-Korean Journal Database Russian Science Citation Index, SciELO Citation Index) 
daxil olan jurnallarda Bakı Dövlət Universiteti əməkdaşları tərəfindən 406 məqalə nəşr 
edilmişdir və məqalələrə 356 istinad olunmuşdur. Ümumi bazada Bakı Dövlət Universitetinin 
Hirş indeksi artıq 40-dır. Ümumilikdə, bütün bazalar üzrə BDU əməkdaşları tərəfindən 2965 
məqalə dərc olunmuş və məqalələrə 11812 istinad edilmişdir. 
 

 

 
  



2019-cu ildə bütövlükdə Azərbaycan üzrə Clarivate Analitics şirkətinin bütün bazalarına 
(Web of Science Core Collection, KCI-Korean Journal Database Russian Science Citation Index, 
SciELO Citation Index) daxil olan jurnallarda 2109 məqalə dərc olunmuşdur. Onu da qeyd edək 
ki, 2016-cı ildə bu göstərici 1322, 2017-ci ildə 1149 və 2018-ci ildə 1767 olmuşdur. Əlbəttə ki, 
bu cür dinamik artım Respublikamızda dövlətin elm və təhsilə göstərdiyi diqqət və qayğının 
nəticəsidir. Azərbaycan üzrə və BDU üzrə çap edilən məqalələrin müqayisəli təhlili göstərir ki, 
2019-cu il ərzində respublika üzrə elmi məhsulun 20 faizi BDU-nun payına düşür. 

Qeyd edək ki, fizika elmləri sahəsi üzrə dərc edilmiş məqalərərə ən çox istinad edilib.  
 
 

 
 
 

 



2019-cu ildə beynəlxalq elmmetrik bazalara daxil olan jurnallarda (Web of Science Core 
Collection) Bakı Dövlət Universiteti əməkdaşları tərəfindən nəşr edilmiş 372 məqalədən 126-sı 
fizika, 82-si kimya və 60-ı riyaziyyat elmləri sahələrinin payına düşür.  

 
 

Dərc olunmuş məqalələrdən 356-sı ingilis dilində, 15-i rus dilində və 1-i isə türk dilində 
olmuşdur 

 

 



Web of Science bazasının rəsmi məlumatına görə BDU dünyanın 49 ölkəsi ilə elmi əməkdaşlıq 
edir. 2019-cu ildə dərc edilmiş kollektiv  məqalələr sırasında Türkiyə Respublikası ilk sıranı 
tutur. 

 

 
 
 
 



2019-cu ildə beynəlxalq elmmetrik bazalara daxil olan jurnallarda (Web of Science Core 
Collection) Bakı Dövlət Universiteti əməkdaşları tərəfindən kimya sahəsi  üzrə nəşr edilmiş 
məqalələrə ən çox istinad edilmişdir.  

 

 

 



2019-cu ildə beynəlxalq elmmetrik bazalara daxil olan jurnallarda (Web of Science Core 
Collection) Bakı Dövlət Universiteti əməkdaşları tərəfindən nəşr edilmiş məqalələrdən 303 
məqaləyə istinad edilmişdir. Ən çox istinad fizika elmləri sahəsinin payına düşür və  BDU-nun 
Fizika Problemləri ELİ-nun əməkdaşı Şahin Ağayevin müəllifi oduğu məqalələrə ən çox istinad 
edilmişdir.   

 



“QS World University Rankings” reytinqinə görə Azərbaycandan yalnız Bakı Dövlət 
Universiteti yenidən  dünyanın 1000 top universitetinin siyahısına daxil edilib. 
Qiymətləndirilmə siyahısına dünyanın YUNESKO tərəfindən təklif edilən 20 000 ali məktəbi 
daxil edilir.  

Reytinqin tərtib olunmasında akademik heyətin rəyi, professor-müəllim heyətinin 
tələbələrin sayına nisbəti, işəgötürənlər arasında reputasiya, sitat gətirilmə indeksi, xarici 
müəllim və tələbələrin payı əsas meyar olaraq götürülür. 

BDU-nun reytinq siyahısında daha da irəliləməsi üçün professor-müəllim heyəti və 
tələbələr arasında gender nisbəti, xarici müəllim, tələbə və doktorantların sayı kimi məsələlərə 
fikir verilməlidir. 

 

 
 
 
 

 
 

  



Nüfuzlu Beynəlxaq Reytinq Agentliyi ona RUR-un (Round University Ranking) müxtəlif 
ölkələrdən olan 829 universiteti əhatə edən reytinq siyahısına Azərbaycandan 3 universitet 
daxil edilmişdir. Dünya universitetlərinin reytinq siyahısında 702-ci yerdə qərarlaşan Bakı 
Dövlət Universiteti Azərbaycan ali məktəbləri arasında yenə birincidir. Siyahıda yer alan 
Azərbaycan Mühəndis və İnşaat universiteti 760-cı, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti isə 
807-ci sırada yer alıb.  Beynəlxalq RUR reytinqində universitetlər tədrisin keyfiyyəti (40%), 
tədqiqatın keyfiyyəti (40%), beynəlmilləşmə səviyyəsi (10%) və maliyyə dayanıqlılığı səviyyəsi 
(10%) istiqamətlərində qruplaşdırılan 20 parametrə görə qiymətləndirilir.  

 

 
 

Dünya Universitetlərinin Webometrics Reytinq (Webometrics Ranking of World 
Universities) siyahısını tərtib edən İspaniyanın Milli Tədqiqat Şurasının tərkibindəki 



Cybermetrics laboratoriyasının məlumatına əsasən, reytinq siyahısında Bakı Dövlət 
Universiteti 3480-ci yerdə qərarlaşıb. Adıçəkilən Beynəlxalq Agentliyin ötən ilki reytinq cədvəli 
ilə müqayisədə Bakı Dövlət Universiteti 154 pillə irəliləyib. Həmçinin Azərbaycandan bu 
siyahıya daxil edilən 46 təhsil müəsisəsi arasında ilk sırada yer alıb.  

Beynəlxalq təşkilat 2004-cü ildən başlayaraq dünyanın 200 ölkəsindən 30000-dək ali 
təhsil müəssisəsini əhatə edən  Dünya Universitetlərinin Webometrics reytinq siyahısını tərtib 
edir. Agentlik seçimlərdə əsasən, tədris, tədqiqat fəaliyyəti, akademik reputasiya, 
universitetdə məşhur professorların və Nobel mükafatı laureatlarının sayı, istinadların sayı, 
universitetdə xarici tələbə və müəllimlərin sayı, beynəlxalq aktivlik, işəgötürənlərin rəyi və 
məzunların karyera potensialı, məzunların işlə təmin edilməsi kimi meyarlara diqqət verir.  

 

 
 
 
 

İxtiraçılıq və patent-lisenziya fəaliyyəti  



BDU əməkdaşları tərəfindən alınmış patentlər 6 

BDU-nun sahibliyi ilə alınmış patentlər 6 

Müsbət rəy almış iddia sənədlərinin sayı 4 

İddia sənədlərinin sayı  11 

 
 

2019-cu ildə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturada (dissertanturada) təhsil alanlar 
Doktorantura Dissertantura 

Cəmi Əyani Qiyabi 
344 79 265 223 

 
 

2019-cu ildə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya (dissertanturaya) qəbul olanlar 
Doktorantura Dissertantura 

Cəmi Əyani Qiyabi 

69 18 51 37 

 

 

2019-cu ildə elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturaya qəbul olan və təhsil alanlar 

Doktorantura Dissertantura 

Əyani Qiyabi 

Qəbul Təhsil alanlar Qəbul Təhsil alanlar Qəbul Təhsil 
alanlar 

0 2 20 6 25 47 

 

  



Dissertasiya şuraları 

 

N İstiqamət Q/N İxtisasların sayı (14) 

1. Riyaziyyat FD 2.17 2 

2. Fizika ED 2.19  2 

3. Kimya ED 2.16 3 

4. Tarix ED 2.20 2 

5. Biologiya FD 2.31 3 

6. Yer, Coğrafiya FD 2.21 2 

 

  



2019-cu ildə universitetimizdə   22   elmi konfrans  keçirilmişdir. Bunlardan   7-sı 
Beynəlxalq səviyyəli  elmi konfrans, 12-ü Respublika  səviyyəli  elmi konfrans, 3-ü  isə  
universitetdaxili  elmi konfrans  olmuşdur. 

 
 

Beynəlxalq səviyyəli  elmi konfranslar 
 

1. Sosial elmlər və Psixologiya fakültəsində keçirilmiş  “Böyük çex pedaqoqu Yan Amos 
Komenski: Təhsilə müasir və klassik yanaşmalar” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransı (4-5 
aprel 2019-cu il).  
Konfransda 174  elmi məruzə edilmişdir. Konfransın   materialları  tezis şəklində çap olunmuşdur. 
2. Kimya fakültəsində keçirilmiş və ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı  
ildönümünə  həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların «Kimyanın aktual 
problemləri» mövzusunda XIIl Beynəlxalq elmi konfransı  ( 15-16  may 201-cu il ).    
Konfransda 276  elmi məruzə edilmişdir. Konfransın   materialları   tezis  şəklində  çap  
olunmuşdur.   
3. Biologiya fakültəsində keçirilmiş və BDU-nun 100 illiyinə həsr olunmuş   «Müasir biologiyada 
innovativ yanaşmalar» mövzusunda IX Beynəlxalq elmi konfrans  (24-25  may  2019-cu il ).      
Konfransda 97  elmi məruzə edilmişdir. Konfransın   materialları  tezis   şəklində  çap  olunmuşdur. 
4. Coğrafiya fakültəsində keçirilmiş və BDU-nun 100 illiyinə həsr olunmuş “Davamlı inkişafın 
təmin olunmasında turizmin rolu”  mövzusunda Beynəlxalq  elmi  konfransı  (29-30  may 2019-cu 
il).  
Konfransda 54 elmi məruzə edilmişdir. Konfransın  materialları   məqalə şəklində çap 
olunmuşdur. 



5. Filologiya  fakültəsində keçirilmiş və BDU-nun, eyni zamanda  Filologiya  fakültəsinin 100  
illiyinə   həsr olunmuş “Azərbaycan Filologiyasının inkişafında Bakı Dövlət Universtetinin rolu”  
mövzusunda Beynəlxalq  elmi konfrans (9 iyul 2019-cu il)  
Konfransda  110 elmi məruzə edilmişdir. Konfransın   materialları tezis    şəklində  çap  
olunmuşdur.  
6. Mexanika-Riyaziyyat fakültəsində keçirilmiş və BDU-nun 100 illiyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat 
elmi və onun tətbiqləinə aid 8-ci Avroasiya konfransı”   mövzusunda Beynəlxalq  elmi  konfransı  
(27-30 avqust  2019-cu il)  
Konfransda   196  elmi məruzə edilmişdir. Konfransın materialları tezis  şəklində çap olunmuşdur.  
7. Filologiya  fakültəsində keçirilmiş və görkəmli şair İmadəddin Nəsiminin 650  illiyinə   həsr 
olunmuş “Nəsimi” mövzusunda  Beynəlxalq simpozium  (24 oktyabr 2019-c9 il) 
Konfransda  75 elmi məruzə edilmişdir. Konfransın   materialları    məqalə şəklində  çap  
olunmuşdur.  
  
 
Respublika səviyyəli  elmi konfranslar 

 
 8. Sosial elmlər və Psixologiya fakültəsində keçirilmiş və BDU-nun 100 illiyinə həsr olunmuş 
«Təhsil; klassik və müasir yanaşmalar”  mövzusunda gənc tədqiqatçıların Respublika  elmi-praktik 
konfransı (19 aprel 2019-cu il).  
Konfransda 101  elmi məruzə edilmişdir. Konfransın   materialları məqalə şəklində çap 
olunmuşdur. 
9. Coğrafiya fakültəsində keçirilmiş və  BDU-nun 100 illiyinə həsr olunmuş  “Müasir dövrdə təbii 
və antropogen dəyişiklərin coğrafi tədqiqi” mövzusunda    doktorant, magistrant və bakalavrların 
XXV Respublika elmi  konfransı  (8  may  2019-cu il).  
Konfransda 159 elmi məruzə edilmişdir. Konfransın  materialları  məqalə şəklində çap 
olunmuşdur. 
10.Filologiya  fakültəsində keçirilmiş və görkəmli şair, yazlçl və dramaturq Cəfər Cabbarlinin   120  
illiyinə   həsr olunmuş “Sənətkar və zaman” mövzusunda Respublika  elmi- praktik  konfransı  (17 
aprel 2019-c9 il)  
Konfransda  75 elmi məruzə edilmişdir. Konfransın   materialları    məqalə şəklində  çap  
olunmuşdur.  
11. Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsində keçirilmiş və ümummilli lider  Heydər Əliyevin 
anadan olmasının 96-cı ildönümünə   həsr olunmuş  “XXI əsrdə Ekologiya və Torpaqşünaslıq 
elmlərinin aktual problemləri" mövzusunda VIIl lRespublika elmi konfransı  (3-4 may 2019-cu il).  
Konfransda 156 elmi məruzə edilmişdir. Konfransın  materialları tezis   şəklində  çap  olunmuşdur. 
12. Fizika fakültəsində keçirilmiş  və  BDU-nun 100 illiyinə həsr olunmuş  “Mənim elmdə ilk 
addımlarım” mövzusunda  tələbələrin IV  Respublika elmi konfransı  (16  may 2019-cu il ).   
Konfransda 70  elmi məruzə edilmişdir. Konfransın   materialları tezis   şəklində  çap  olunmuşdur. 
13. Filologiya  fakültəsində keçirilmiş və ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı 
ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasinin aktual problemləri”  mövzusunda  
Respublika  elmi-nəzəri  konfransı  (15 may  2019-cu il)  
Konfransda 89 elmi məruzə edilmişdir. Konfransın   materialları   məqalə   şəklində  çap  
olunmuşdur. 



14.Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakültəsində keçirilmiş və Azərbyaycanın  ümummilli lideri 
Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə  həsr olunmuş «Riyaziyyatın tətbiqi  
problemləri» mövzusunda Respublika elmi konfransı  (15 may  2019-cı il ). 
Konfransda  126  elmi məruzə edilmişdir. Konfransın   materialları  tezis şəklində çap olunmuşdur. 
15.Geologiya  fakültəsində keçirilmiş və ümummilli lider  Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-
cı ildönümünə həsr olunmuş «Geologiyanın aktual  problemləri»  mövzusunda Respublika elmi 
konfransı (15-16 may 2019-cu il).   
Konfransda 185 elmi məruzə edilmişdir. Konfransın materialları tezis   şəklində çap olunmuşdur. 
16. Mexanika-Riyaziyyat fakültəsində keçirilmiş və Azərbycanın xalqının ümummilli lideri  
Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanın 
aktual problemləri» adlı Respublika elmi konfransı  (17-18 may 2019-cu il) . 
Konfransda  135  elmi məruzə edilmişdir. Konfransın materialları tezis  şəklində çap olunmuşdur. 
17. Kitabxanaçılıq və informasiya fakültəsində keçirilmiş  və  ümummilli lider  Heydər Əliyevin 
anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş “  Kitabxana-informasiya və nəşriyyat 
fəaliyyətində informasiyalar və fənlərarası inteqrasiya”  mövzusunda   Respublika  elmi  konfransı  
(7  may2019-cu il).   
Konfransda 62 məruzə edilmişdir. Konfransın   materialları  tezis  şəklində çap olunmuşdur.   
18. Tarix fakültəsində keçirilmiş və BDU-nun, həmçinin Tarix fakültəsinin 100 illiyinə həsr 
olunmuş  “Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin yeri 
və rolu” mövzusunda Respublika   elmi   konfrans  (8-9 oktyabr   2019-cu il).      
Konfransda  34  elmi məruzə edilmişdir. Konfransın   materialları   çap olunmamşdır  
19.Filologiya  fakültəsində keçirilmiş və görkəmli şair İmadəddin Nəsiminin 650  illiyinə   həsr 
olunmuş “Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı: dil, üslub,ideya problemləri” mövzusunda Respublika  
elmi- praktik  konfransı  
 (6 dekabr 2019-c9 il)  
Konfransda  75 elmi məruzə edilmişdir. Konfransın   materialları    məqalə şəklində  çap  
olunmuşdur.  
 
 
 
Universitetdaxili elmi konfranslar 
 
20. BDU- İslamşünaslıq elmi-tədqiqat mərkəzində “Heydər Əliyev və  müstəqil Azərbaycanda 
İslamşünaslıq elmi” mövzusunda elmi-nəzəri konfrans (3 may  2019-cu il).   
Konfransda  6 elmi məruzə  edilmişdir. Konfransın   materialları çap olunmamışdır.   
21. Beynəlxalq Münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsində “Ümummilli lider  Heydər Əliyevin 
azərbaycançılıq, dövlətçilik və diplomatik irsi  mövzusunda keçirilmiş   elmi   konfrans  ( 7-8 may 
2019-cu il).  
Konfransda  125 elmi məruzə  edilmişdir. Konfransın   materialları məqalə şəklində çap 
olunmuşdur.  
22. Şərqşünaslıq fakültəsində   keçirilmiş və BDU-nun 100 illiyinə həsr olunmuş    gənc alim və 
magistrantların «Şərq filologiyası məsələləri» mövzusunda elmi  konfransı  (27 may 2019 -cu il).                  
Konfransda  43  elmi  məruzə  edilmişdir. Konfransın   materialları tezis şəklində çap  olunmuşdur.  

 
 



 
AMEA-nın hesabatına daxil edilmək üçün təqdim edilən mühüm nəticələr 

 

N Bölmə 2019-ci ilin hesabatina 
daxil edilmiş mühüm 

nəticələri 

1. Fizika-riyaziyyat və 
Texnika Elmləri 

41 

2. Kimya Elmləri 16 

3. Yer Elmləri 9 

5. Biologiya Elmləri 7 

6. İctimai Elmlər 5 

7. Humanitar  9 

 
CƏMİ 97 

 



BDU-da aparılan təsərrüfat hesablı elmı tədqıqat ışlərı 

 

N Təsərrüfat müqavilələri əsasında 
aparılan elmi-tədqiqat işlərinin 
mövzusu 

Elmi 

Rəhbər 

Sifarişçi 

Təşkilat 

İşin 
həcmi 
(manat) 

1. Azərneftyağ NEZ-in İstehsalat 
sularının Dərindən təmizləmə 
Qovşağina (İSDTQ-yə) daxil olan və 
İSDTQ-dənXəzər dənizinə BBAH 
normalarına əsasən axıdılan 
təmizlənmiş istehsalat tullantı 
sularının tərkibində olan zərərli 
maddələrin kimyəvi analizinin 
aparılması  

akademik 

R.Ə.Əliyeva 

Azərneftyağ    
NEZ 

30 000 

2. Polikarbonat materiallar əsasında 
hazırlanmış gözlüklərin səthinin 
mexaniki dağılmaya və islanmaya 
qarşı davamlılığının artırılması  

Prof. 

M.Ə.Rama-
zanov 

Müdafiə 
sənayesi 
Nazirliyinin 
(MSN) 
ÜFÜQ İB  

55 000 

3. MSN tabeliyindəki  müəssisələrdə 
istuifadəsi nəzərədə tutulan 
yağlayıdıcı soyuducu mayelərin 
istehsalının təşkili üçün təcrübi 
konstruktor texnoloji sənədlərin 
(TKTS) hazırlanması  

Prof. 

M.Ə.Rama-
zanov 

Müdafiə 
sənayesi 
Nazirliyinin 
(MSN) 
ÜFÜQ İB  

65 000 

 
CƏMİ 

  
150 000 

 



Beynəlxalq və respublikadaxili qrant layihələri 

Bakı Dövlət Universitetinin alimləri tərəfindən 2019-cu ildə ümumi dəyəri 8 milyon ABŞ 
dolları olan qrant layihə həyata keçirilib ki, bunların da yarıdan çoxu beynəlxalq təşkilatlar 
tərəfindən maliyyələşdirilən innovativ layihələrdir. Universitet alimlərinin apardığı bu işlər 
dünyanın bir sıra qabaqcıl universitetləri ilə bərabər yerinə yetirilir və dünya elmi ictimaiyyəti 
tərəfindən dəstəklənərək qəbul edilir. Elmi layihələr daha çox fundamental elmlər sahəsində, 
əsasən kimya, biologiya, fizika və riyaziyyat fakültələrinin əməkdaşları tərəfindən həyata 
keçirilir.  

I. Beynəlxalq qrant layihələri  

2019-cu ildə Bakı Dövlət Universitetində ümumi dəyəri  4200000 manat olan 10 beynəlxalq 
qrant layihəsi yerinə yetirilib. 

Beynəlxalq qrantların sayı 

 

 



II. Respublikadaxili qrant layihələri  

 
2019-cu ildə Bakı Dövlət Universitetində ümumi dəyəri  8200000 manat olan 38 Respublika 
daxili qrant layihələri yerinə yetirilib. 

 

Respublika daxili qrant layihələrinin sayı 

 
 

Respublika daxili qrant layihələrinin dəyəri (manatla) 
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III. Qısamüddətli kiçik həcmli qrant layihələri 
 

2019-cu ildə Bakı Dövlət Universitetində 21 qısamüddətli kiçik həcmli qrant layihələri yerinə 
yetirilib. 
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1.3. Elmi-tədqiqat işlərində  alınmış mühüm  nəticələr (sahələr üzrə) 
 
2019-cu ildə BDU-da yerinə yetirilən elmi-tədqiqat işləri üzrə kifayət qədər mühüm elmi 

nəticələr alınmışdır. Belə ki, hesabat ilində 90 elmi-tədqiqat işinin mühüm nəticələri AMEA-nın 
illik hesabatına daxil etmək üçün təqdim edilmişdir. Elmi sahələr üzrə riyaziyyat və tətbiqi 
riyaziyyat - 17, fizika – 24, kimya – 16, biologiya - 7, ekologiya və torpaqşünaslıq – 7, coğrafiya – 
1, geologiya – 1, tarix - 7, filologiya – 4, hüquq – 1, beynəlxalq münasibətlər və iqtisqdiyyat – 2, 
sosial  elmlər və psixologiya – 2, jurnalistika - 1.  

 
 

1.3.1. Riyaziyyat sahəsində 
Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin Elmi Şurasının 

iclasında təsdiq olunmuşdur (22.X.2019, 10 saylı protokol) 
  

1. Problem: Yüksək dəqiqliyə malik  Hibrid tipli çoxaddımlı üsulların qurulması və   onların 
tətbiqləri.  (Construction of the multistep methods  Hybrid type with  high accuracy and its 
application) 

Hər bir üsulun müsbət və mənfi xüsusiyyətlərinin olduğunu nəzərə alaraq, işdə hibrid və 
sabit əmsallı çoxaddımlı üsullar tətbiq olunmuş, hibrid üsulların daha dəqiq olması konkret 
misallar üzərində nümayiş olunaraq, sabit əmsallı k addımlar üsulları ilə müqayisə olunmuşdur. 
Bu üsullar siniflərinin kəsişməsində elə üsullar qurulmuşdur ki, bu üsullar hər iki sinifdən olan 
üsulların müsbət xüsusiyyətlərini özündə saxlasın.  Hesabat ilində dəqiqliyi 6p ( p üsulun 
dəqiqliyini göstərir) şərtini ödəyən dayanıqlı üsullar qurulmuş və Volter inteqral tənliyinin həllinə 
tətbiq olunmuşdur.  Bu məqsədlə, çoxaddımlı üsulun Volter inteqral tənliyinin həllinə tətbiqi 
araşdırılmış və onun yığılması üçün kafi şərt tapılmışdır.  

Alınmış elmi nəticələr: 
1. International journal of education and information    technologies   Том: 13   Стр.: 79-84 

\\ On the comparsion of the implicit advanced and hybirid methods and their application to 
solving Volterra integro-differensial qguations\\  Mehdiyeva G., Ibrahimov V., Imanova M. 

2. AIP Conference Proceedings \\ One relationship between Volterra integro-differential 
and ordinary differential equations \\ 2019 Mehdiyeva G., Ibrahimov V., Imanova M. 

3.  IAPE '19, Oxford, United Kingdom ISBN: 978-1-912532-05-6 \\On the Construction of the 
Multistep Methods to Solving the Initial-Value Problem for ODE and the Volterra 
IntegroDifferential Equations\\ 

4. Wseas transactions on systems and control , Volume 14, 2019 \\ On the constraction of  
the advvanced Hybirid Methods and application to Solving Volterra İntegral Eguations\\ 
Mehdiyeva G., Ibrahimov V., Imanova M. 

İcraçılar: Hesablama riyaziyyatı kafedrası, f.-r.e.d., prof. Qalina Mehdiyeva, AMEA-nın 
müxbir üzvü, prof. Vaqif İbrahimov, dos. Mehriban İmanova.  

 
 



2. Problem: İkinci tərtib parabolik tənliklərdə naməlum əmsalın və sağ tərəfin təyin 
olunması üçün qeyri-lokal inteqral şərtli tərs məsələ  (The nonlocal inverse problem of the 
identification of the lowest coefficient and the right-hand side in a second-order parabolic 
equation with integral conditions) 

Məlumdur ki, fizikanın, mexanikanın, geologiyanın, biologiyanın və hərbi mühəndisliyin bir 
çox sahələrində elə istilikkeçirmə məsələləri meydana çıxır ki, bu məsələlərin həlli bilavasitə 
parabolik tip tənliklər üçün qeyri-lokal şərtli tərs sərhəd məsələlərinə gətirilir. Bu isə xüsusi 
törəməli diferensial tənliklər üçün tərs sərhəd məsələlərinin fundamental öyrənilməsini 
şərtləndirir. Bu tip məsələlərin həlli zamanı bir sıra elmi və texniki çətinliklər meydana çıxır. Buna 
görə də parabolik tənliklər üçün tərs sərhəd məsələlərinin daha ətraflı tədqiq olunması zərurəti 
yaranır. Təqdim olunan işdə ikinci tərtib parabolik tənliklərdə naməlum əmsalın və sağ tərəfin 
təyin olunması üçün qeyri-lokal inteqral şərtli tərs məsələ tədqiq olunmuşdur. Tədqiqat prosesi 
zamanı, əvvəlcə baxılan məsələ müəyyən şərtlər daxilində ona ekvivalent olan köməkçi tərs 
sərhəd məsələsinə gətirilir. Sonra Furye üsulunun köməyi ilə yeni köməkçi tərs məsələnin həlli 
qeyri-xətti inteqral tənliklər sistemi şəklində yazılmış və sıxılmış inikas prinsipinin köməyi ilə həllin 
varlığı və yeganəliyi isbat olunmuşdur. Daha sonra, ekvivalent məsələ üçün isbat olunmuş 
faktlardan istifadə eməklə qoyulan məsələnin klassik həllinin varlığı və yeganəliyi göstərilmişdir.  

Nəticə: Boundary Value Problems (SCIE IF-1.637), Vol. 2019 (2019), No.11, pp. 1-19, \\ The 
nonlocal inverse problem of the identification of the lowest coefficient and the right-hand side 
in a second-order parabolic equation with integral conditions \\ E.I. Azizbayov 

Icraçı: Hesablama riyaziyyatı kafedrası, dos. Elvin Əzizbəyov.  
 
3. Problem: Indefinit  çəkili yarı-xətti elliptik tip xüsusi törəməli diferensial tənliklərin 

müsbət həllərinin qlobal bifurkasiyası 
 İşdə indefinit şəkili və Dirixle sərhəd şərtli ikinci tərtib müntəzəm elliptik  tənliklər üçün 

qeyri-xətti məxsusi qiymət məsələlərinin müsbət və  mənfi həllərinin qlobal bifurkasiyası tədqiq 
olunur. Məsələnin həllərinin trivial həllər əyrisnin xəttiləşmiş məsələnin baş məxsusi ədədlərinə 
uyğun olan nöqtələrindən budaqlanan,  müsbət və mənfi funksiyalar siniflərində yerləşən qeyri-
məhdud kontinuumlarının varlığı isbat edilmişdir. 

Nəticə: Alınmış nəticələr Zeitschrift fur Analysis und ihre Anwendungen  (Journal of Analysis 
and its Applications), 2019, V. 38, No. 1, p. 1-15, jurnalında çap olunmuşdur. 

İcraçı: Riyazi analiz kafedrası, prof. Ziyatxan Əliyev. 
 
4. Problem: Qrand-Lebeq fəzalarında eksponent və triqonometrik sistemlərin bazisliyi  
 İşdə  qrand-Lebeq fəzalarında triqonometrik sistemlərin bazisliyi və qrand-Hardi 

siniflərində klassik Riss, Smirnov və Koşi düsturu ilə funksiyanın ifadə olunması haqqında 
teoremlər isbat olunur, sürüşmə operatoru vasitəsi ilə );() pL  grand-Lebeq  fəzasının 

kəsilməz funksiyalar çoxluğunun sıx olduğu );() pG  alt fəzası təyin olunur və bu alt fəzasında 

  Zne 
int  eksponent sisteminin və triqonometrik   Nnnt sin  və  

0
cos Nnnt   sistemlərinin bazisliyi 

isbat olunur.  Həmçinin ixtiyari vektorqiymətli inikaslar Banax fəzasına nəzərən Banax fəzalarında 
kəsilməz freyimlər və eləcədə minimal sistemlərin Besselliyi və Hilbertliyi separabel olmayan 
halda öyrənilmişdir.                                     



Alınmış elmi nəticələr:  
1) M.I.Ismailov, On basicity of the system of exponents and trigonometric systems in grand-

Lebesgue spaces.  Международная научная конференция «современные проблемы 
математики и механики», посвященная 80-летию академика В. А. Садовничего, 13 -
15 мая  2019г,  193-194. 

2) Y. Zeren, M.I.Ismailov, S. Yavuz, On some subspace of grand-Lebesgue space, 2nd 
International Conference on Mathematical Advances and Applications, May 3-5, 2019, Istanbul, 
Turkey, 70.  

3) M.I.Ismailov, V.Q.Alili, On basicity of the system of exponents and trigonometric systems 
in grand-Lebesgue spaces,  Functions, and Systems of Mathematical Physics Conference, 10-14 
June 2019, Khazar University, Baku, Azerbaijan, 56  

4) M.I.Ismailov,  M.O.Asgerova, On analogs of Riesz and Smirnov theorems in grand-
Lebesgue space, Spectral Theory and Its Applications: Book of Abstracts of an International 
Workshop dedicated to the 80th anniversary of an academician Mirabbas Geogja oglu Gasymov 
(June 7-8, 2019), 87 

5) M.I.Ismailov, S.I. Jafarova, Vector-valued generalization of continuous frames and  their 
Noetherian perturbations,  East European  Scientific Journal, 9(49 )(2019), pp. 60-66.  

6) M.I.Ismailov, On uncountable K-Bessel and K-Hilbert systems in nonseparable Banach 
space, Proceedings of the institute of mathematics and mechanics, national academy of sciences 
of Azerbaijan, v. 45, 2, 2019. 

İcraçı: Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, dos.əv.,  Miqdad İsmayılov.  
 
5. Problem: Volter tip daxilolma üçün ekstremal məsələ 
İşdə  Volter tip inteqral daxilolmanın həllinin sağ tərəfdən kəsilməz asılılığı öyrənilmişdir. 

Xüsusi halda Volter tip inteqral daxilolmanın həllinin varlığı məsələsi də tədqiq olunmuşdur. 
Ondan istifadə olunaraq Volter tip inteqral daxilolma üçün ekstremal məsələnin həllinin 
optimallığı üçün zəruri və kafi şərt alınmışdır. Əvvəlcə Volter tip inteqral funksionalın və Volter 
tip terminal funksionalın subdiferensialı öyrənilmişdir. Ondan istifadə olunaraq qabarıq variasiya 
məsələsi tədqiq olunur. İşdə əvvəlcə qabarıq Volter tip inteqral daxilolma üçün ekstremal məsələ 
və ondan istifadə olunaraq qabarıq olmayan Volter tip inteqral daxilolma üçün ekstremal məsələ 
öyrənilmişdir. Qabarıq Volter tip inteqral daxilolma üçün ekstremal məsələ ikili məsələnin köməyi 
ilə tədqiq olunur. Bunun üçün əvvəlcə həyacanlanmış məsələyə baxılır. Volter tip inteqral 
daxilolmanın həllinin sağ tərəfdən kəsilməz asılılığı teoremindən istifadə olunaraq məsələnin 
stabilliyi öyrənilir. Bundan və Volter tip inteqral və Volter tip terminal funksionalın subdiferensialı 
istifadə olunaraq qabarıq ekstremal məsələnin həllinin optimallığı üçün zəruri şərt alınır. Riyazi 
proqramlaşdırma məsələsində tədqiq olunan stabillik kriteriyası bu məsələyə tətbiq oluna bilmir. 
Qabar olmayan Volter tip inteqral daxilolma üçün ekstremal məsələ, Volter tip inteqral 
daxilolmanın həllinin sağ tərəfdən kəsilməz asılılığı teoremindən istifadə olunaraq qabarıq 
olmayan variasıya məsələsinə gətirilir. Bu məsələ Klark tərəfindən verilən istiqamətə görə 
törəmədən istifadə olunaraq qabarıq variasiya məsələsinə gətirilmiş və qabarıq variasiya 
məsələsi üçün alınan zəruri şərtdən istifadə olunaraq baxılan məsələ üçün zəruri şərt alınmışdır. 
Işdə baxılan ekstremal məsələnin həllinin optimallığı üçün yüksək tərtibli zəruri şərt də alınmışdır. 



Yüksək tərtibli zəruri şərtin alınmasında müəllif tərəfindən verilən yüksək tərtibli Lipşis funksiyalar 
sinfi mühüm rol oynayır.  

Nəticə:  M.A.Sadygov “An Extreme Problem for a Volterra Type Integral Inclusion”, Open 
Access Library Journal, 2019,V.6, p.1-8 

İcraçı: “İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları” kafedrası, prof, Misrəddin Sadıqov.  
 
6. Problem: Banax şəbəkəsində məhdudiyyətli ekstremal məsələ üçün zəruri şərtlər 
İşdə  Banax fəzasında hamar olmayan ekstremal məsələnin həllinin optimallığı üçün zəruri 

şərt tədqiq olunur. İşdə  fərz olunur ki, Banax fəzasında nizam yaradan konusun daxili nöqtələr 
çoxluğu boş deyil. Bu halda sonlu ölçülü fəzada analizin bəzi faktlarının ümumiləşməsi alınır. Fan 
teoreminin nizamlı Banax fəzasında ümumiləşməsindən, nöqtədə )),((  o  və )),((  oS  
lokal lipşis şərtini ödəyən inikaslar sinfindən istifadə olunaraq Banax şəbəkəsində requlyar və 
requlyar olmayan riyazi proqramlaşdırma məsələsinin həllinin optimallığı üçün zəruri şərt 
alınmışdır. Nöqtədə )),((  o  və )),((  oS  lokal lipşis şərtini ödəyən inikaslar sinfindən 
istifadə olunaraq baxılan məsələ üçün nizamlı Banax fəzasında xüsusi şəkildə qabarıq məsələ 
verilir. Baxılan məsələyə Fan teoreminin nizamlı Banax fəzasında ümumiləşmələri tətbiq olunaraq 
zəruri şərtlər alınır. 

Nəticə: Sadygov M.A. “Necessary Extremum Conditions in Problems WITH Constraints in 
Banach Lattices”, “İnternational Scientific Reviev, Boston, 2019, p.6-17  

İcraçı: “İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları” kafedrası, prof. Misrəddin Sadıqov.  
 
7. Problem: Oblastın bir hissəsində müntəzəm cırlaşan p(x)-Laplas tənliyinin həllinin 

Hölder mənada kəsilməzliyi 
Fərz olunur  ki, D oblastı hipermüstəvi vasitəsilə iki hissəyə bölünür. Oblastın  bir hissəsində 

tənlik kiçik parametrə görə müntəzəm cırlaşmaya malikdir. Əvvəlcə baxılan fəzada tənliyin zəif 
həllinə tərif verilir. Bundan əlavə subhəll anlayışı daxil edilir.  Ümumiyyətlə oblastların hər biri 
tənliyin həllinin tədqiqində müxtəlif rol oynayır.  Bundan əlavə tətbiq edilən metodika ilə tənliyin 
mənfi olmayan subhəllinin  müntəzəm məhdudluğu göstərilir. Burada zəif həllin də müntəzəm 
məhdud olduğu eyni qayda ilə isbat olunur. İsbat olunur ki, oblastın hər bir hissəsində tənliyin 
həlli Hölder mənada kəsilməzdir. Həllin bütün oblastda Hölder mənada kəsilməz olmasını 
göstərmək üçün həllin ossilyasiyası haqqında teorem isbat olunur. Qeyd edilmişdir ki, 
ossilyasiyanın bir sıra xassələri də öyrənilir. Göstərilir ki Hölder sabiti cırlaşma dərəcəsindən asılı 
deyildir. Oblast ilə hipermüstəvinin kəsişməsində həllin Hölder mənada kəsilməzliyi ossilyasiya 
haqqında teoremdən çıxır. Mozerin iterativ metodunun tətbiqi nəticəsində rekurrent düsturlar 
alınmışdır. Qeyd edək ki, nəticədə tikmə şərtindən istifadə edərək Mozerin iterativ metodu 
əsasında baxılan tənliyin zəif həllinin bütün oblastda Hölder mənada kəsilməzliyi göstərilir. 

Nəticə: Алхутов Ю.А., Гусейнов С.Т. Гельдеровская непрерывность решений 
равномерно  вырождающегося на части области эллиптического    xp -лапласиана// 

Дифференц. уравнения 2019, т.55, №8, с.1090-1102. 
İcraçı: Ali riyaziyyat kafedrası,  dos. Sarvan Hüseynov.  
 



8. Problem: Üçüncü tərtib xüsusi törəməli diferensial tənlik üçün klassik olmayan sərhəd 
şərtli tərs sərhəd məsələsinin həlli 

İşdə üçüncü tərtib xüsusi törəməli diferensial tənlik üçün qeyri-klassik sərhəd şərtli və ancaq 
zamandan asılı naməlum əmsallı tərs sərhəd məsələsi araşdırılır. Məsələnin mahiyyəti tənliyin 
həlli ilə yanaşı naməlum əmsalların da tapılmasıdır. Furye üsulunun köməyi ilə qoyulmuş 
məsələnin həlli axtarılan funksiyalara nəzərən qeyri-xətti inteqro-diferensial tənliklər sisteminə 
gətirilir. Çıxılmış inikas prinsipinin köməyi ilə bu inteqral tənliklər sisteminin həllinin varlığı və 
yeganəliyi isbat edilmişdir. Sonra isə inteqral tənliklər sisteminin tapılmış yeganə həllinin 
qoyulmuş tərs sərhəd məsələsinin klassik həlli olduğu göstərilmişdir. 

Nəticə: A.İ.İsmayılov, On an inverse boandary value problem fo a third order partial 
diferensial equation with non-klassikal boundary conditions. Caspian Journal of Applied 
Matematics. Ecology and Economics v.7, №1, 2019, July, pp.99-113. 

İcraçı: “Diferensial və inteqral tənliklər” kafedrası, dos. Arif İsmayılov.  
 
9. Problem: Anti-Hermit metrikalar və onların tətbiqləri 
Göstərilmişdir ki, anti-Hermit çoxobrazlısıın burulma tenzoru təmiz tenzor isə, onda bu 

çoxobrazlı anti-Kahler çoxobrazlısıdır. İsbat olumuşdur ki, konform-flat olan anti-Kahler-Codazzi  
çoxobrazlısının skalyar əyriliyinin sıfır olması üçün zəruri və kafi şərt onun  izotropik anti-Kahler 
olmasıdır.   

Nəticə: Salimov A., Azizova Sh. Some remarks concerning anti-Hermitian metrics. Mediterr. 
J. Math.16 (2019), no.4 (Springer) (DOI: 10.1007/s00009-019-1358-2) 

İcraçı: Cəbr və həndəsə kafedrası kaf., prof. Arif Səlimov.  
    
 
1.3.2. Tətbiqi riyaziyyat sahəsində 

 
Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi Elmi Şurasının 

iclasında təsdiq olunmuşdur (22.X.2019, 5 saylı protokol) 
1. Problem: Elastiki fəza məsələlərinin asimptotik analizi 
Kitabda anizotropik elastikiyyət nəzəriyyəsinin simmetrik örtük üçün statik və dinamik 

məsələlərin bircins həlləri verilmişdir. Elastikiyyət nəzəriyyəsinin üç ölçülü tənlikləri əsasında 
simmetrik örtüyün məxsusi rəqslərini müəyyən etmək üçün asimptotik proses qurulmuşdur. 
Dəqiq həllər əsasında bir çox tətbiqi nəzəriyyələrin tətbiq olunma oblastı müəyyən edilmişdir. 
Sferik və konik örtüklərin ümumi nəzəriyyəsi yaradılmış və dəyişən qalınlıqlı lövhə üçün 
anizotropik elastikiyyət nəzəriyyəsi məsələlərinin dəqiq həlləri verilmişdir. 

Nəticə:Mekhtiyev M.F.Asymptotic analysis of spatial problems in 
elasticity.Springer,2019,241 p. 

İcraçı: Tətbiqi analizin riyazi üsulları kafedrası, akademik Məhəmməd Mehdiyev.  
 

2. Problem: Rəqsi sistemin kəsr törəməsinin tərtibini təyin etmək üçün identifikasiya 
üsulu 

İş rəqsi proses Nyuton mayesinin daxilində baş verdikdə kəsr törəmənin tərtibinin təyin 
olunmasına həsr olunmuşdur. Məlumdur ki, tərs məsələlər iki növ olur: 



1) Tixonov-Lavrentyev mənada tərs məsələ. Burada əsas məchuldan başqa tənliyin 
əmsalı və ya sağ tərəfi, yaxud da sərhəd şərtinin əmsalı və ya sağ tərəfi axtarılır; 

2) Stefan mənada tərs məsələ. Bu zaman əsas məchuldan başqa bütün sərhəd və ya 
sərhədin bir hissəsi axtarılır. 

Təqdim olunan işdə üçüncü növ tərs məsələyə baxılmışdır. Bu halda əsas məchuldan başqa 
tənliyin tərtibi təyin olunur. Əvvəlcə tədqiq olunan tənliyin həlli II növ Volter tipli inteqral tənliyin 
həllinə gətirilir və ən kiçik kvadratlar üsulunun köməyilə kəsr törəmənin tərtibinin tapılma üsulu 
verilir. Sadə bir nümunə üzərində bu tərtibin təyin olunması göstərilmişdir. 

Nəticə: Алиев Ф.А., Алиев Н.А., Муталлимов М.М., Намазов А.А. Метод 
идентификации для определения порядка дробной производной колебательной системы. 
Proceedings of IAM, v.8, №1, 2019, pp.3-13. 

İcraçı: Tətbiqi analizin riyazi üsulları kafedrası, prof. Nihan Əliyev.  
 
3. Problem: Birinci tərtib qeyri-xətti üçnöqtəli və inteqral sərhəd şərtli diferensial 

tənliklərin həllinin varlığı və yeganəliyi 
 İşdə birinci tərtib qeyri-xətti üçnöqtəli və inteqral sərhəd şərtli diferensial tənliklər tədqiq 

edilmişdir. Belə sərhəd məsələləri  bir sıra praktik məsələləri həll edərkən meydana çıxır. 
Məsələn, bəzi hallarda öyrənilən obyektin mühüm parametrlərini bilavasitə ölçmək mümkün 
olmur, lakin onların orta qiymətləri məlum olur. Belə hallarda sərhəd şərtinə həmin parametrlərin 
inteqralları daxil olur.Baxılan məsələ ona ekvivalent olan inteqral tənliyə gətirilir və tərpənməz 
nöqtə teoremlərinin köməyi ilə həllin varlığı və yeganəliyi haqqında teoremlər isbat edilmişdir. 

 Nəticə: M.J. Mardanov, Y.A. Sharifov, K.E. Ismailova S.A. Zamanova, Existence and 
uniqueness of solutions for the system of first-order nonlinear differential equations with three-
point and integral boundary conditions, EUROPEAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED 
MATHEMATICS,Том: 12, Выпуск: 3, Стр.: 756-770, 2019 

İcraçı: Tətbiqi analizin riyazi üsulları kafedrası, prof. Yaqub Şərifov.  
 
4. Problem: Sıxılmış özülü-elastiki halqanın böhran zamanına dalğa yaranmanın təsiri 
İşdə xətti, özülü-elastiki, müxtəlif materiallardan hazırlanmış çoxlaylı halqanın verilmiş 

intensivliyə malik olan, müntəzəm paylanan xarici təzyiq altında dayanıqlığının itməsi məsələsi 
araşdırılmışdır. Konstruksiyanın hazırlandığı materiala qənaət etməklə yanaşı, eyni zamanda, 
onun əsas keyfiyyətlərini artırmaq baxılan məsələnin aktuallığını bildirir. Bu sinif məsələlərin həlli 
zamanı həndəsi qeyri-xəttiliyin nəzərə alınması vacibdir. Baxılan məsələnin qoyulmuş şərtlər 
daxilində analitik həllərini almaq olduqca çətindir, bəzi hallarda isə mümkün deyildir. Bu onunla 
əlaqədardır ki, kəsilən əmsallara malik olan qeyri-xətti sərhəd məsələlərini inteqrallamaq lazım 
gəlir. Yaranmış çətinliyi aradan qaldırmaq üçün qarışıq tipli variyasiya üsulundan istifadə olunur. 
Nümunə kimi orta laya nəzərən simmetrik quruluşlu üçlaylı halqa tədqiq olunur. Müxtəlif həndəsi 
qeyri-xətti nəzəriyyələrin və dalğaların sayının dayanıqlığın böhran zamanına təsiri ədədi olaraq 
hesablanmışdır.  

Nəticə: Mekhtiyev M.F.,Fatullayeva L.F., Fomina N.I. Effect of wave generation at critical 
time combined viscous-elastic ring. Transactions of NAS of Azerbaijan, Series of Physical-
Technical and Mathematical Sciences.Issue Mechanics, 38 (7), 2018, pp.66-75. 



İcraçılar: Tətbiqi analizin riyazi üsulları kafedrası, akademik Məhəmməd Mehdiyev, prof. 
əv. Laura Fətullayeva, dos. Nina Fomina. 

 
5. Problem: Parabolik tip xətti diferensial tənlik üçün inteqral sərhəd şərtli bir qarışıq 

məsələnin sonlu fərqlər üsulu ilə həlli  
İşdə parabolik tip xətti diferensial tənlik üçün inteqral sərhəd  şərtli bir məsələyə 

baxılmışdır. Müəyyən sinifdən olan funksiyalar üçün inteqral sərhəd şərti lokal sərhəd şərti ilə 
əvəz edilmiş və alınmış yeni məsələnin həllinə sonlu fərqlər üsulu tətbiq edilərək, bu məsələni 
birinci tərtibdən approksimasiya edən fərq məsələsi qurulmuşdur. Qurulmuş fərq məsələsinin 
effektli həll alqoritmi verilmiş, müəyyən şərtlər daxilində fərq məsələsinin həllinin ilkin məsələnin 
həllinə yığılması isbat edilmiş və yığılma sürəti üçün qiymətləndirmə  alınmışdır.  

 Nəticə: З.Ф. Ханкишиев. Решение одной смешанной задачи для линейного 
дифференциального уравнения параболического типа с интегральным граничным 
условием методом конечных разностей. Научные вести. Международный научный журнал. 
İSSN 2619-1245. №5(10), 2019, с.114-127. 

İcraçı: Riyazi fizika tənlikləri kafedrası, dos.  Zakir Xankişiyev. 
 
  6. Problem: Böyükölçülü bir qərar qəbuletmə məsələsinin reduksiyası 
  İşdə böyükölçülü bir qərar qəbuletmə məsələsini onun effektiv seçim variantları 

çoxluğunu daraltmadan daha kiçik ölçülü və ilkin struktura malik qərar qəbuletmə məsələsi ilə 
əvəz etməyin mümkünlüyü araşdırılır. Reduksiyanın icra olunma sxemi ədədi misal üzərində 
nümayiş etdirilir. Bir neçə konkret sinif məsələlərdə reduksiya sxeminin tətbiqinin verə biləcəyi 
səmərə qeyd olunur. Həm iqtisadi, həm də texniki məzmunlu belə məsələlərə misallar gətirilir. 

 Nəticə: R.H.Hamidov, M.M.Mutallimov. Dimension Reduction of one multivariable 
Decision Making Problem. APPL. Comput.Math.V.18 №1,2019 (imp.fak 3.16) 

 İcraçılar: Əməliyyatlar tədqiqi və ehtimal nəzəriyyəsi kafedrası, dosent Həmidov Rafael 
Hüseyn oğlu, Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-nin şöbə müdiri,  t.e.d, Mütəllim Mütəllimov. 

 
 7. Problem:  İşlənilmənin son mərhələsində olan qazkondensat layina  su-qaz  təsir 

prosesinin  ədədi modelləşdirilməsi 
İşlənilmənin son mərhələsində olan qazkondensat layından retroqrad kondensatın “quru” 

qazın tərkibində müəyyən nisbətdə su-qaz qarışığı ilə təsiretmədə layın real şəraitini nəzərə 
almaqla çıxarılmasının effektivliyinin qiymətləndirilməsi məsələsinə baxılmışdır. Karbohidrogen 
qarışığın ücfazalı çoxkomponentli süzülmə modeli bazasında zəruri ilkin verilənlər ilə təmin 
olunmaqla qazkondensat qarışığının suya optimal həcm nisbətində qaz əlavə olunmaqla 
sıxışdırılması prosesinin layda baş verən bütün fiziki-kimyəvi prosesləri nəzərə alan və həmçinin 
fluidlərin qarşılıqlı həll olunmasının təzyiq  və fazaların tərkibindən asılı olması, layda ayrılan 
kondensatın buxarlanması və s. özündə əks etdirən model təklif edilmiş və onun əsasında 
işlənilmənin müxtəlif mərhələlərində layın qaz və kondensatveriminin artırilması üçün praktiki 
nəticələr təqdim  edilmişdir. 

Alınmış elmi nəticələr: 



1.ФейзуллаевХ.А., Халилов М.С. Численное моделирование водогазового 
воздействия на газоконденсатный пласт на завершающей стадии разработки. Инженерно-
физический журнал(ИФЖ). Минск. Том 92,№5, стр. 2252-2261, 2019. 

2. Kh.A.Feyzullayev, M.S. Khalilov.  Numerical modeling of tfe water-qas stimulation of qas-
condensate stratum in the final stage of  development. Journal of Engineering Fhysics and 
Thermophysics/ Minsk/ 2019/pp.1214-1223 

İcraçı: İnformatika kafedrası, dosent Mübariz Xəlilov. 
   

 
Tətbiqi Riyaziyyat ETİ-nin  Elmi Şurasının  iclasında 

 təsdiq olunmuşdur (29.10.2019, 29-10/19 saylı protokol) 
 
1. Problem: Praktiki əhəmiyyətli bir dinamik sistemin həllinin araşdırılması və tətbiqləri  
 İlk dəfə kəsr-tərtib  diferensial tənliklər üçün tərtibin tapılması ilə əlaqədar yeni sinif tərs 

məsələlər araşdırılmış, onun tapılması üçün yeni üsul təklif olunmuş və bunların neft-qaz çıxarma 
işlərinə tətbiqi verilmişdir.    Həmçinin Ginzbirq-Landau tipli tənliklər  üçün həllin dağılması, 
kəsilmə nöqtələri olan Sturm-Liouville sərhəd məsələsi üçün dayanıqlıq teoremləri verilmiş və 
çoxkriteriyalı məsələnin dəyişənlərinin azaldılması üçün reduksiya alqoritmi təklif olunmuşdur. 

Alınmış elmi nəticələr:                                                                                  
1. Aliev, F. A.; Larin, Vladimir Boris On the solving of matrix equation of Sylvester type//  

COMPUTATIONAL METHODS FOR DIFFERENTIAL EQUATIONS,2019, Т.: 7 ,N. 1, pp. 96-104 – 
Clarivate Analytics  

2. Aliev, F. A.; Dzhamalbekov, M. A.; Veliev, N. A.; Gasanov, I. R, Alizade, N. A.Computer 
Simulation of Crude Oil Extraction Using a Sucker Rod Pumping Unit in the Oil Well-Resevoir 
System// INTERNATIONAL APPLIED MECHANICS T.5, N.3,pp. 332-341– Clarivate Analytics 

3. Aliev, F. A.,Larin, V. B. On solution of modified matrix sylvester equation//  TWMS 
JOURNAL OF APPLIED AND ENGINEERING MATHEMATICS T.9, N.3, pp. 549-553– Clarivate 
Analytics 

4. Aliev, F. A.,Shafizadeh, E. R., Aliev, R. M., Hajiyev, N. O., Galandarova, U. M. Fuzzy model 
and algorithm for solving of e-shop income maximization // TWMS JOURNAL OF PURE AND 
APPLIED MATHEMATICS , T.10,N.1, pp. 39-46  – Clarivate Analytics 

5. Aliev, F. A.,Hajieva, N. S., Namazov, A. A., Safarova, N. A.Identification Problem for 
Determining the Parameters of a Discrete Dynamic System // INTERNATIONAL APPLIED 
MECHANICS, T.55,N. 1, pp.110-11  – Clarivate Analytics 

6. Aliyev F.A.,Larin V.B.,Veliea N.I., Kasumova K., Faradjova  Sh.A.Alqoritm for sloving the 
systems matrix using LMI,IWMS J. Pure Appl.Math.v.10, №.2, 2019, pp.239-245 – Clarivate 
Analytics 

7. Aliev F.A., Aliev N.A., Safarova  N.A., Transformation of the Mittag-heffler function to an 
exponential  function and some of its applications to problems  wits a fractional derivative Appl. 
Comput. Math, V.18, №.3. 2019.  

8. Ф.А.Алиев, В.Б.Ларин. Об управлении спектром линейных механических систем 
2019, Прикладная механика т.55. №.6, с. 83-89 – Clarivate Analytics 



9. Hamidov, R. H., Mutallimov, M. M. Dimension reduction of one        multivariable decision 
making problem// Applied and Computational Mathematics, T.18,N.1, pp. 62-68  – Clarivate 
Analytics 

10. E.S.Panahov  Stability of the reconstruction discontinuous Sturm – Lioville problem, 
Comm. Fac.Sei.Univ.Ankara, ser A1,Math.stat,vol.68, no.1, 484-499 (2019). SCI-Exp. (Ahv Ercan). 
– Clarivate Analytics 

11. E.S.Panahov. Hilfer fractional  spectral problem via Bessel operator., TWMS Journal 
Pure Appl.  Math. Vol.10, no.2, 2019. pp. 1-12.(Ahu Ercan,Erdal Bas, Ramazan Ozarslan). – 
Clarivate Analytics 

İcraçılar: Tətbiqi Riyaziyyat ETİ, akademik Fikrət Əliyev, a.e.i., f.-r.e.d. Nihan Əliyev, şöbə 
müd., t.e.d. Mütəllim Mütəllimov, dir. müavini, f.-r.e.n., dos. Nailə Vəliyeva, elmi katib, f.-
r.e.n., dos. Nərgiz Səfərova., f.r.e.d. Etibar Pənahov, Şərif Nəsibov., f.r.e.n. Nəvazi İsmayılov, 
r.ü.f.d. Nazilə Hacıyeva. 

 
 

1.3.3. Fizika sahəsində 
 

Fizika fakültəsinin Elmi Şurasının 
iclasında təsdiq olunmuşdur (22.10.2019, 5 saylı protokol) 

 
 1. Problem: Polimer–müxtəlif kiçik molekullu birləşmələr–su sistemlərinin faza 

diaqramlarının və bu sistemlərdə baş verən faza keçidlərinin tədqiqi. Bəzi polimerlərin (aqar, 
aqaroza və s.) suda geləmələgətirən məhlullarında məhlul – gel faza kecidlərinin tədqiqi 

Məlum olduğu kimi suda həll olan iki polimerin suda məhlulu, komponentlərin 
konsentrasiyalarının müəyyən qiymətlərindən böyük qiymətlərində iki fazaya ayrılır. Bu su-
polimer ikifazalı sistemlər (SPİS) canlı orqanizmlərdə qan-toxuma mayesi, toxuma mayesi 
hüceyrədaxili maye və s. kimi sistemləri xatırladır və bu sistemlərdə maddənin paylanması, 
maddənin ikifazalı sistemin fazalararası keçidlərə anoloji olaraq baş verir. Su əsaslı ikifazalı 
sistemlər bir çox tətbiq sahələrinə malikdirlər. Onların ən əhəmiyyətlilərindən biri bu sistemlər 
vasitəsilə müxtəlif bioloji materialların (hüceyrələrin, virusların, bakteriyaların və s.) ayrıca tədqiq 
etmək üçün ayrılması, təmizlənməsidir. SPİS-lər müxtəlif ayırdetmə qabiliyyətinə (n*) malikdirlər. 
Təqdim olunan işdə PEQ-6000-limon turşusunun natrium duzu-su ikifazalı sisteminin ayırdetmə 
qabiliyyətinin qiymətinə müxtəlif üzvi və qeyri-üzvi kiçikmolekullu birləşmələrin təsiri tədqiq 
edilmişdir. Tədqiq olunan sistemin ayırdetmə qabiliyyətini ən çox artıran əlavə olaraq sistemə 
daxil edilən Na2SO4 və Na2CO3 duzları olmuşdur (n*=14,7; 13,5). Alınan nəticə bu duzları ikifazalı 
sistemin fazalarındakı suyun çox güclü strukturlaşdırması ilə əlaqədardır. 

Alınmış elmi nəticələr: 1. Масимов Э.А., Шахбазова Г.М., Оджагвердиева С.Я. Влияние 
различных низкомолекулярных добавок на разделительную способность водной 
двухфазной системы ПЭГ-натриевая соль лимонной кислоты-вода. VI Съезд биофизиков 
России, Сборник научных трудов, том 1, 2019, г.Сочи, с.385. 

2. Э.А.Масимов, Б.Г.Пашаев, М.Р.Раджабов. Структурные свойства растворов вода-
ПЭГ-LiOH, NaOH, KOH по данным вискозиметрии и денситометрии. Журнал Физической 
химии, 2019, том 93, № 12, с.1-4. 



3. A.E.Masimov, A.H.Asadova, S.B.Bagirova, V.V.Prudko. The temperature dependence of 
intrinsic viscosity of agaroses liquid solutions. International Conference Modern Trends in 
physics. 1-3 May 2019, Baku State University. Dedicated to the 100-th anniversary of the Baku 
State University. c. 133-134. 

İcraçılar: “Maddə quruluşu” kafedrası, prof. Eldar Məsimov,  dos. Valentina Prudko, 
dos.əv. Alim Həsənov,  f.r.e.n., müəl. Nicat Əhmədov, f.r.e.n., müəl. Leyla Ağayeva 

 
2. Problem: Adron və nüvələrdə baş verən proseslərin müxtəlif yaxınlaşmalarda tədqiqi 
Nüvələrdə müşahidə olunan E2 keçidləri SU(5) alt qrupu vasitəsilə tədqiq edilərək Hamilton 

operatoru və keçid matrisası üçün ifadələr alınmışdır. Tədqiqat  kollektiv və birzərrəcikli sərbəstlik 
dərəcələrinin  qarışdığını sübut etmişdir. Lokal potensial olan Hamada-Conson potensialından 
istifadə edilərək bir sıra nadir torpaq elementlərinin əsas və həyəcanlanma  hallarına uyğun gələn 
E2 keçidlərinin matrisa elementləri hesablanıb təcrübi faktlarla müqayisə edilmişdir. 
Hesablamalar zamanı sinqlet və triplet hallarda olan bozonlara baxılmışdır. Alınan nəticələr 
perspektivdə SU(5) qrupunun kollektiv hərəkətlərin öyrənilməsində mühüm rol oynayacağını 
göstərir. Bundan başqa difraksiya yaxınlaşmasında kvazipotensialdan istifadə edilərək səpilmə 
amplitudunun matrisası və effektiv kəsik üçün ifadələr hədəf parametrinin qiymətindən asılı 
olaraq alınmışdır. İrəliyə səpilmədə effektiv kəsik və amplitudun həqiqi və xəyali hissələrinin 
nisbəti hədəf parametrinin qiymətindən asılı olaraq tədqiq edilmişdir. Orear rejimə  keçməsi 
göstərilmişdir. Bu oblastda amplitudun həqiqi hissəsi xəyali hissəyə nəzərən böyük və mənfi 
qiymətlər alır ki, bu da  səpilmə amplitudunun analitiklik və unitarlıq şərtlərindən alınan 
nəticələrlə üst-üstə düşür.  

Alınmış elmi nəticələr: 1. S.G.Abdulvahabova, N.Sh.Barkhalova, T.O.Bayramova. Studying 
the E2 Transitions in the Representation of SU(5) Subgroup. //Conference proceedings Modern 
Trends In Physics, 2019, p 253-255.  
http://static.bsu.az/w28/MTPhysics/MTPhysics2019/Konference%20MTP%20proceeding.pdf 

2.  Sajida G.Abdulvahabova, N.SH.Barkhalova, T.O.Bayramova. Amplitude of Elastic 
Scattering for the Region of Large Impact Parameters/ /  Cumhuriyet Sci. J., Vol.40-1(2019) 79-
86.    

3. S.G.Abdulvahabova and I.G.Afandieva. / Study of Elastic Hadron Scattering on Nuclei 
Depending on the Impact Parameter/ Russian Physics Journal, Vol. 61, No. 9,  2019, p, 1638-1644 

İcraçılar: “Maddə quruluşu” kafedrası, prof. Sacidə Əbdülvahabova,  dos. Niyal Barxalova,  
dos. Tünzalə Bayramova, dos. Xanvəli Abdullayev. 

 
3. Problem: VIIIICBA1 sistemində binar və üçqat yarımkeçirici birləşmələrin  kristallarına 

lazer şüalarının təsiri  
Lazer texnologiyası ilə bağlı innovasiyaların həyata keçirilməsi nəticəsində  yüksək gücə 

malik olan şüalanmanın işlənməsi və qəbul edilməsi problemlərinə cavab verən, VIIIICBA1 tipli  
kristallar əsasında sadə quruluşlu və yüksək effektivlikli detektorların və qurğuların hazırlanması 
istiqamətində tədqiqatlar aparılmışdır. Xüsusi texnologiya ilə alınmış InSe kristalları əsasında 
hazırlanmış fotorezistorların və Şottki baryerli PtInSeOIn 22  fotodiodların nanosaniyəli optik 
siqnalların qəbul olunması üçün yararlı olduğu göstərilmişdir. Fotonların enerjisi kristalın qadağan 
olunmuş zonasının qiymətinə bərabər olan lazer şüalanmasının intensivliyinin kəsilməz olaraq 



tənzim etmək üçün InSeGaSGaSe ,,  kristalları və xxSGaSe 1  bərk məhlulları əsasında optik 

filtrlər hazırlanmışdır. Yüksək optik həyacanlanmada və elektrik sahəsinin təsiri ilə GaSevə InSe 
kristallarında zonaların doldurulması effektinin mexanizmləri müəyyən edilmiş və bu effektin 
tətbiq sahələri göstərilmişdir. 

Alınmış elmi nəticələr: 1. A.G.Kyazym-zade, V.M.Salmanov, A.G.Guseinov, R.M.Mamedov, 
Z.A.Agamaliev, A.A.Salmanova, F.M.Akhmedova. Conductivity Inversion in Thin InSen   Films 
under Laser Irradiation. Technical Physics, 2019, Vol.64.№ 4, pp.555-558 (Tomson Reyter 
Agentliyinə daxildir). 

2. A.G.Kyazim-zade, V.M.Salmanov, A.G.Huseynov, R.M.Mamedov, A.A.Salmanova,  
N.D.Dashdamirova. Photovoltaic properties of PtInSeOIn 32  system. International 

Conference Modern trends in physics 1-3 May 2019,Baku State Universty, Dedicated to the 100-
th anniversary of the Baku State Universty, pp.16-19 (Tomson Reyter Agentliyinə daxildir). 

3. В.М.Салманов, А.Г.Гусейнов, А.Г.Кязым-заде, Р.М.Мамедов, А.А.Салманова 
Н.Д.Дашдамирова. Влияние электрического поля и лазерного возбуждения на спетры 
поглощения и люминесценции тонких пленок GaSe и InSe. AMEA-nın xəbərləri,  Fizika-texnika 
və riyaziyyat elmləri seriyası, fizika və astronomiya 2019 №2,səh.23-29.  

4. А.Г.Кязым-заде, В.М.Салманов, А.Г.Гусейнов, Р.М.Мамедов, А.А. Салманова, 
А.Ф.Халилова, Н.Д.Дашдамирова. Изменение оптических свойств тонких пленок  InSe под 
действием лазерного излучения. Gəncə Dövlət Universiteti, Müasir təbiət və İqtisad Elmlərinin 
aktual Problemləri . Beynəlxalq Elmi Konfrans, 2019 ,03-04 may, səh.64-67 

5. A.G.Kyazim-zade, V.M.Salmanov, A.G.Huseynov, M.A.Jafarov, R.M. Mamedov, 
R.M.Rzayev, A.A. Salmanova,  N.D. Dashdamirova. Bandfilling effect in GaSe and InSe at high 
optical exchange levels.Levels aceptod for publication in Chalcogenide Letters.Vol.16, №10, 
2019, pp. 465-469 (Tomson Reyter Agentliyinə daxildir). 

İcraçılar:  Yarımkeçiricilər fizikası kafedrası, AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Aydın 
Kazımzadə,   prof. Vaqif Salmanov, prof. Əli Hüseynov,  prof. Maarif Cəfərov,  dos. Rövşən 
Məmmədov.   

 

4. Problem: Hiqqs bozonun tt -kvark cütü tərəfindən şüalanması  
İxtiyari polyarlaşmış elektron-pozitron toqquşmalarında tt -kvark cütü ilə Hiqqs bozonun 

yaranması prosesi tədqiq edilmişdir. Hiqqs bozonun ağır tt -kvark cütü tərəfindən şüalandırılması 
mexanizmi üçün prosesin effektiv kəsiyi hesablanmışdır. Göstərilmişdir ki, prosesdə tt -kvark 

cütü eyni ( LLtt  və ya RRtt ), ee -cütü isə əks ( 
RLee  və ya 

LRee ) spirallıqlara malik olmalıdır. 

Effektiv kəsiyin polyar   və azimut   bucaqlarına görə paylanmaları (  2
1 cos , 

 2cossin2
2 ,  2sinsin2

4 ,  cos7  və  cossin8 ) tədqiq edilmişdir. Müəyyən 

edilmişdir ki, bucaqlara görə paylanma əmsalları ( 1 , 2 , 4 , 7  və 8 ) kvarkın və ya 

antikvarkın enerjilərinə olduqca həssasdır. 
Alınmış elmi nəticələr: 



1. Абдуллаев С.Г., Годжаев М.Ш., Насибова Н.А. Совместное рождение Хиггс бозона и 

тяжелой фермионной пары в ee -столкновениях // Вестник Московского Университета. 
Серия 3: Физика, Астрономия. 2019, №1, сс.23-30.  

2. Abdullayev S.K., Gojayev M.Sh. Associated Production of a Higgs Boson and Heavy 
Fermion Pair in e−e+-Collisions // Moscow University Physics Bulletin, 2019, Vol. 74, No. 1, pp. 24-
32. DOI: 10.3103/S002713491901003X. 

İcraçılar: Nəzəri fizika kafedrası, prof. Sərhəddin Abdullayev, dos. Məcid Qocayev.  
 
5. Problem: Proton-antiproton toqquşmasında    və  K  mezon cütlərinin inklüziv 

yaranması prosesində yüksək tvist effektlərinin  əlavələri 
Perturbativ kvant xromodinamikasında    PANDA eksperimenti  enerjisində  proton-

antiproton toqquşmalarında   pion və K   mezon cütlərinin inklüziv yaranması prosesində 
yüksək tvist effektiv kəsikləri  mezonlarin müxtəlif paylanma amplitudları üçün (DA) mesonlarin

Tp   eninə impulsundan , ətalət mərkəzi enerjisindən, y  yeyinliyindən  və Tx  parametrindən 
asılılıqları öyrənilmişdir.  Göstərilmişdir ki, meson cütlərinin  birbaşa  yaranması prosesində qlüon-
qlüon alt prosesinin  yüksək tvist effektiv kəsiklərinə  verdiyi əlavələr ciddidir.  

Alınmış elmi nəticələr: 
1. A. I. Ahmadov, C. Aydin, O. Uzun. Inclusive production of charged pion pairs in proton-

antiproton collisions.   Phys. Rev. C 99,  035204  (2019).  
İcraçı: Nəzəri fizika kafedrası, dos. Azər Əhmədov. 
  
6. Problem: Termoplastik polimerlər, Fe və Fe3O4 maqnit nanohissəcikləri əsasında 

nanokompozitlərdə superparameqnetizm və nəhəng mənfi maqnit müqaviməti effekti 
PP+Fe3O4, PP+Fe, PVDF+Fe3O4 və PVDF+Fe əsaslı polimer nanokompozitlərin elektrik 

müqaviməti və dielektrik nüfuzluğuna xarici sabit maqnit sahəsinin təsiri tədqiq edimişdir. Məlum 
olmuşdur ki, termoplastik polimerin  növündən aslı olmayaq nanokompozitləri xarici maqnit 
sahəsinə daxil edildikdə elektrik müqaviməti azalır və mənfi maqnit müqaviməti effeti müşahidə 
olunur. Nanokompozitlərdə maqnit nanohissəciklərin  miqdarından aslı olaraq maqnitorezistiv 
effekt tədqiq edilmiş, identik nəticələr alınmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, PVDF əsaslı maqnit  
nanokompozitlərdə elektrik müqavimətinin xarici maqnit sahəsinin təsiri ilə B dəyişməsinin 
qiyməti böyük olur. Tədqiq edilən polimer nanokompozitlər üçün alınmış fərq  polimer matrislərin 
fərqli dielektrik anizatropiyası və yükdaşıyıcıların sıxlığının fərqli olması  və bir-birindən dielektrik 
layı ilə ayrılan nanohissəciklərdə xarici maqnit sahəsinin təsiri ilə elektronların tunel keçidi 
etməsinə əsasən izah ounmuşdur.  Qeyd etmək lazımdir ki, maqnit sahəsinin təsiri ilə, 
nanokompozitlərin dilektrik nüfuzluğunun qiymətinin azalması faktı mənfi maqnit müqaviməti ilə 
uzlaşır. 

Alınmış elmi nəticələr: 
1. M.A.Ramazanov, F.V.Hajiyeva, H.A.Shirinova, H.M.Mamedov The relation between the 

composition, structure and absorption properties of ultra-high frequency radio waves of poly 
(vinylidene fluoride)/magnetite nanocomposites International Journal of Modern Physics B 
volume 33, issue 10, p. 1950083-1-1950083-16,    https://doi.org/10.1142/S0217979219500838  



2. M.A.Ramazanov, Maharramov A.M, Luca Di Palma, H.A.Shirinova, F.V.Hajiyeva, 
M.R.Hasanova Negative magnetoresistance of polymer nanocomposites on the basis of 
PP+Fe3O4 and PVDF+Fe3O4 in the magnetic field Journal Ferroelectrics, volume 537, issue 1, 
pages 191-197, https://doi.org/10.1080/00150193.2018.1528943, Published online: 13 May 
2019 

3. Mahammadali A Ramazanov, Abel M Maharramov, Rasim A Ali-zada, Habiba A 
Shirinova, Flora V Hajiyeva Theoretical and experimental investigation of the particle size 
distribution and magnetic properties of the PP+Fe3O4 nanocomposites, Journal of 
Thermoplastic Composite Materials, https://doi.org/10.1177/0892705718804578, First 
Published February 7, 2019  

4. M.A.Ramazanov, A.M.Maharramov,  C.R.Sultanova Magnetoresistance effect in PP+Fe 
based nanocomposite system, Integrated Ferroelectrics,   Vol 192,   2018, 141–145 

5. M.A.Ramazanov, H.A.Shirinova Fluctuation of the magnetic moment of magnetite 
particles depending on the size of particles  Materials of International Conference Modern trends 
in physics 1-3 May 2019, p.68-76 

İcraçılar: Nanomateriallarin kimyəvi fizikası kafedrası,  prof. Məhəmmədəli Ramazanov, 
dos. Flora Hacıyeva, f.r.e.n. Həbibə Şirinova  

 
7. Problem: Açıq elektron təbəqəli molekulların Sleyter funksiyaları  bazisində tədqiqi 
Açıq elektron təbəqəli molekulların termləri və onların determinant dalğa funksiyaları 

tapılmışdır. Bu dalğa funksiyaları əsasında molekullarda elektronlarası qarşılıqlı təsir enerjisi və 
tam elektron enerjisi üçün analitik ifadəsi alınmışdır. Tam elektron enerjisi nüvələrarası 
məsafənin müxtəlif qiymətlərində hesablanmışdır. Tam elektron enerjisinin qiymətləri əsasında 
açıq elektron təbəqəli BeH və CH molekullarının spektroskopik sabitləri hesablanmışdır. 

Nəticə: F.G.Pashaev, A.I.Ahmadov, A.G.Gasanov, D.B.Bairamova, S.G.Rahimzade and 
U.T.Agayeva Calculation of spectroscopic parameters of diatomic molecules with an open 
electron shell, Russian Physics Journal, vol. 62, №5, 2019 

İcraçılar: Nanomateriallarin kimyəvi fizikası kafedrası, dos. Faiq Paşayev, dos. Arzuman 
Həsənov. 

 
8. Problem: Kvadratik və kubik qeyri-xətti metamateriallarda lazer dalğalarının 

parametrik qarşılıqlı təsiri 
İfratqısa impulslar və xüsusilə femtosaniyəli impulslar üçün modulyasiya dalğalarının 

qarşılıqlı təsirinin xarakteri mühitin dispersiya xassələrindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Mənfi 
sındırma əmsallı materiallarda (metamateriallarda) qarşılıqlı təsirdə olan dalğaların faza sürətləri 
qrup sürətlərindən fərqli olaraq eyni istiqamətdə yayılırlar. Bununla əlaqədar olaraq faza 
sürətlərinin dispersiyasına və dalğaların dalğa sürətlər fərqinə eyni zamanda nəzərə alaraq, 
dispersiya nəzəriyyəsinin birinci və ikinci yaxınlaşmasında metamateriallarda qeyri-xətti 
parametrik qarşılıqlı təsir tədqiq edilmişdir. Alınmışdır ki, adi mühitlə müqayisədə 
metamateriallar halında spektrin mərkəzi tezliyində çevrilmə effektivliyi bir tərtib yüksəkdir; 
qarşılıqlı dalğaların dalğa sürətləri fərqinin və impulslarının dispersiya yayılma effektləri 
həyəcanlandırılan dalğanın spektrinin daraltılmasına gətirir; həyəcanlandıran impulsun faza 
modulyasiyasının mövcudluğu həyəcanlandırılan dalğanın spektrinin mərkəzi maksimumunun 



genişlənməsinə imkan yaradır; modulyasiya əmsalının artmasıyla həyəcanlandırılan impulsun 
bölünməsi müşahidə olunur. Bundan əlavə sabit intensivlik yaxınlaşmasında kubik mühitdə 
qarşılıqlı dalğaların parametrik dörddalğalı qarşılıqlı təsirinə baxılmışdır. İlk dəfə alınmışdır ki, 
metamateriallarda əks siqnal dalğasının gücləndirilməsi prosesində metamaterialan tam 
uzunluğu kimi, həm də eyni istiqamətli üç dalğaların intensivliklərinin səviyyəsi əsas rol oynayır; 
metamaterialın qalınlığının optimal qiyməti yalnız fazalar fərqinin kəmiyyətindən deyil həm də 
doldurulmanın güclü koherent sahəsinin intensivliyindən asılıdır; metamateriallardan əksetmə 
əmsalının maksimumları mühitin tam uzunluğundan və bütün eyni istiqamətli üç dalğa 
intensivliklərindən asılıdırlar. Alınan nəticələr metamateriallar əsasında yaradılan tezlik 
çevicilərində istifadə oluna bilər. 

Alınmış elmi nəticələr: 
1. Superlattices and Microstructures, 2019, 126, 49-56. İmpаkt-faktor: 2.385;  
2. Open Phys. 2019; 17, 200-205. İmpаkt-faktor: 1.005;  
3. Conference Proc. of International Confer. “Modetn Trends in Physics“ 01-03 May 2019, 

Baku, BSU, p..205-210; 
4. Russian Physics Journal, Vol. 61, No. 9, January, 2019, p.1559-1567. İmpаkt-faktor: 1.005. 
İcraçı: Optika və molekulyar fizika kafedrası, prof. Rəna Qasımova. 
 
9. Problem: Gys-Arg-Glu-Lys-Ala pentapeptid molekulunun tibbdə tədqiqi 
Dərman preparatı olan pentapeptid molekulun (Gys-Arg-Glu-Lys-Ala)  onu stabil saxlayan 

kiçik enerjili konformasiyaları təyin olunmuş, həmçinin, elektron quruluşu öyrənilmiş, həndəsi 
parametrləri tədqiq olunmuşdur. Pentapeptid molekulun fəza quruluşunu öyrənərkən onun yan 
zəncirlərinin daha mütəhərrik olduğu müəyyən olunmuşdur. Beləki, əsas və yan zəncirlərin 
atomları arasındakı rabitələr ətrafında ikiüzlü bucaqların müəyyən dəyişmələri nəticəsində 
hidrogen rabitələri yaranmışdır ki, bu da pentapeptid molekulun Gys-Arg-Glu-Lys-Ala bioloji 
funksiyalarının əhəmiyyətinə təsir göstərir. Gys-Arg-Glu-Lys-Ala peptidində zədələnmiş 
toxumaların terapiyasında dərman preparatı kimi istifadə etmək olar.  

Alınmış elmi nəticə: 
Gys-Arg-Glu-Lys-Ala G.J.Abbasova, E.Z.Aliyev Conformational mobility of side chains of the 

molecule Gys-Arg-Glu-Lys-Ala,  Modern trends in Physics, İnternational Conference 01-03 May 
2019, Baku, p.137 

İcraçılar: Optika və molekulyar fizika kafedrası, dos. Gültəkin Abbasova, dos. Lalə 
Hacıyeva. 

 
10. Problem: Ətraf mühitin istilik enerjisini elektrik enerjisinə  çevirən  yeni növ alternativ 

enerji mənbəyi  
Real metal – yarımkeçirici Bakı Dövlət Universitetinin fizikləri tərəfindən ilk dəfə olaraq 

aşkar edilmişdir ki, kontakt səthi ilə onu əhatə edən metal və yarımkeçiricinin sərbəst səthləri 
arasında mövcud olan potensiallar fərqi hesabına əlavə elektrik sahəsi yaranır. Belə Şottki 
kontaktları geniş tətbiq imkanlarına malikdirlər və onlardan biri də əlavə elektrİk sahəsinin təsiri 
hesabına yarımkeçiricinin kontaktaltı hissəsində xaotik istilik hərəkətində olan elektronların 
paylanması nəticəsində elektrik hərəkət qüvvəsinin yaranmasıdır. Əlavə elektrİk sahəli Şottki 
kontaktlarınin konstruktiv quruluşunun, həndəsi ölçülərinin və temperaturunun optimal 



seçilməsi ilə  keçidin e.h.q. – ni geniş intervalda dəyişmək olur. Beləliklə, ətraf mühitin istilik 
enerjisini elektrik enerjisinə çevirən  yeni növ alternativ enerji mənbəyinin yaradılmasının fiziki 
əsasları müəyən edilmiş və onun reallaşması üçün konkret tövsiyələr hazırlanmışdır. Müəyən 
edilmişdir ki,  əlavə elektrİk sahəli Şottki kontaktları eyni zamanda həm Günəş Elementi, həm də 
İstilik Çevricisi kimi istifadə oluna bilər.  

Nəticə: "Features of current transport in Schottky diodes with  additionalelectric field " J. 
Supperlattices and Microstructures, 2019, v.136, pp.31 – 45, İmpakt Faktor 2,385) 

İcraçı:  Optika və molekulyar fizika kafedrası, prof. Rasim Məmmədov. 
 
11. Problem: Polietilenqlikolun sulu məhlulunda struktur xüsusiyyətləri 
Viskozimetriya və densimetriya metodları ilə molekul kütlələri 1000, 1500, 3000, 4000 və 

6000 olan polietilenqlikolların suda məhlullarının 293.15-323.15 K temperatur və 0-0,001 molyar 
hissə konsentrasiyası intervalında struktur xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. Təcrübi nəticələrdən 
istifadə edərək tədqiq olunan sistemlərin baxılan temperatur və konsentrasiya intervalında özlü 
axınının aktivləşmə Gibbs enerjisi, özlü axınının aktivləşmə entalpiyası, özlü axınının aktivləşmə 
entropiyası və məhlulda PEQ-in parsial molyar həcmi hesablanmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, 
polietilenqlikol həm molyar kütləsinin, həm də konsentrasiyasının artması ilə suya 
strukturlaşdırıcı təsir edir.  

Alınmış elmi nəticə: Масимов Э.А., Пашаев Б.Г., Гасанов Г.Ш. Висoкоизметрическое 
исследование разбавленных водных растворов полиэтиленгликолей с различной 
молекулярной массой. Журнал физической химии, 2019, том 93, № 5, с. 779-781. 

İcraçılar: Optika və molekulyar fizika kafedrası, dos. Bəxtiyar Paşayev, fiz.-riy. elm. nam. 
Lətif Əliyev. 

 
12. Problem: Suda polietilenqlikol makromolekulunun konformasiyasının və ölçülərinin 

təyini 
Molekul kütlələri 1000, 1500, 3000, 4000 və 6000 olan polietilenqlikolun sulu məhlullarının 

293,15-323,15 K temperatur və 
dl
q50  konsentrasiya intervalında kinematik özlülüyü tədqiq 

edilmişdir. Kinematik özlülüyün təcrübi qiymətlərinə əsasən polietilenqlikolların sulu 
məhlullarının tədqiq olunan temperatur intervalında xarakteristik özlülüyü, Haggins sabiti, Mark-
Kun-Xauvinq düsturuna daxil olan   parametri,  -həlledicidə xarakteristik özlülüyü, məhlulda 
polietilenqlikol makromolekulunun yumağının şişmə əmsalı, polietilenqlikol zəncirinin ucları 
arasındakı orta kvadratik məsafə, Kun seqmentinin uzunluğu hesablanmışdır.   parametrinin 
qiymətinə və temperaturdan asılı olaraq dəyişməsinə əsasən müəyyən olunmuşdur ki, 
polietilenqlikol makromolekulu su mühitində ətrafdakı mayenin nüfuz edə bildiyi yumaq 
formasındadır və temperaturun artması ilə bu yumaq az da olsa açılır. Həmçinin müəyyən 
edilmişdir ki, polietilenqlikol makromolekulunun ölçüsü polietilenqlikolun molekul kütləsindən və 
temperaturdan asılıdır. Belə ki, makromolekulun ölçüsü polimerin molekul kütləsinin artması ilə 
artır, temperaturun artması ilə azalır. Kun seqmentinin uzunluğunun qiymətinin müqayisəsi onu 
göstərir ki, polietilenqlikolu mütəhərrik polimerlərə aid etmək olar.  

Alınmış elmi nəticə: Масимов Э.А., Пашаев Б.Г., Гасанов Г.Ш., Гаджиева Ш.Н. 
Определение конформации и размеров макромолекул полиэтиленгликоля в водных 



растворах методом вискозиметрии. Журнал физической химии, 2019, том 93, № 6, с. 845-
849. 

İcraçılar: Optika və molekulyar fizika kafedrası, dos. Bəxtiyar Paşayev, fiz.üz.fəl.dok. Şəhla 
Hacıyeva. 

 
13. Problem: Yarımparabolik kvant çuxurunda ikiölçülü elektron qazının elektrik keçiriciliyi 
Təqdim olunmuş işdə elektron-fonon səpilməsi halında cırlaşmış ikiölçülü elektron qazının 

elektrik keçiriciliyinə yarımparabolik kvant çuxurunun parametrlərinin təsiri nəzəri tədqiq 
olunmuşdur. Elektrik keçiriciliyi kvant çuxurunun potensialından qeyri-monoton asılı olur: çoxlu 
budaqlar və ilgəklər yaranır. Tapılmışdır ki, kvant çuxuru potensialanın artması ilə elektrik 
keçiriciliyi kəskin artır. Enerji səviyyələri Fermi səviyyələrini kəsdikdə isə elektrik keçiriciliyi kəskin 
azalır, yəni bu zaman yaranan budaqların sayı kvant çuxurundakı enerji səviyyələrinin sayına 
uyğun gəlir. Elektrik keçiriciliyinin belə dəyişməsi kvant çuxurunun potensialı, Fermi səviyyəsi və 
kvant çuxurundakı mümkün olan səviyyələrin enerjisi arasındakı nisbət ilə izah olunur. Bu halda 
elektronların lokallaşma dərəcəsi və uyğun olaraq keçiricilikdə iştirak edən elektronların sayı 
dəyişir.  

Alınmış elmi nəticələr: 
1) B.I.Guliyev, S.R.Figarova, H.I.Huseynov, V.R.Figarov. Semi-parabolic quantum well electrical 

conductivity. The European Physical Journal Plus. 134, 2019, p.264-269 (Impact factor - 2.61). 
2) S.R.Figarova, M.M.Mahmudov. Effect of energy spectrum nonparabolicity on entropy of 

a complex shaped quantum well. International Conference Proceedings “Modern Trends in 
Physics”. Baku, Azerbaijan, 01-03 May 2019, p.223-226 (ISSN 2522-4352). 

İcraçılar: Bərk cisimlər fizikası kafedrası, prof. Sofya Fiqarova, dos. Mehdi Mahmudov. 
 
14. Problem: İfrat nəhəng ulduzların atmosferlərinin tədqiqi   
Təqdim olunmuş işdə AMEA ŞAR-nın 2 metrlik teleskopunda alınmış F,G spektral sinifli 

ulduzların  yüksək dispersiyalı spektrləri model üsulu ilə tədqiq edilmişdir. FeII spektral xətlərinin 
müşahidə və nəzəri hesablanmış ekvivalent enlərinin müqayisəsi əsasında F,G spektral sinifli 
ulduzların atmosferlərində mikroturbulent hərəkət sürəti təyin edilmişdir. Aşkar edilmişdir ki, 
ulduzların atmosferlərində mikroturbulent hərəkət sürəti  ağırlıq qüvvəsi təcilindən -dən 

tərsasılıdır:   artdıqda  azalır. Atmosferi sıx olan ulduzlarda mikroturbulent hərəkət sürəti 
azdır.  

Nəticə:  

 



Ulduzların atmosferlərində mikroturbulent hərəkət sürətinin ağırlıq qüvvəsi təcilindən 
asılılığı 

 
Aşkar edilmişdir ki, Qalaktika müstəvisində yerləşmiş ulduzlarda metalların miqdarı 

Günəşdə olan miqdara yaxındır. Bu isə onu göstərir ki, bu ulduzlar və Günəş eyni metallıqlı 
maddədən yaranmışlar. Bununla da Kainatən müasir təkamül nəzəriyyəsinin mülahizələri 
müşahidələr ilə təstiqlənir.  

Alınmış elmi nəticələr:  
1. Z.A.Samedov,  Microturbulent velocity in the atmospheres of G spectral classes star,  

International Conference Proceedings “Modern Trends in Physics”. Baku, Azerbaijan, 01-03 May 
2019. p.287-290. (ISSN 2522-4352).  

2. Z.A.Samedov, Investigation of the atmosphere of HR 6978 (45Dra, F7Ib) star, 
International Conference Proceedings “Modern Trends in Physics”. Baku, Azerbaijan, 01-03 May 
2019. p.291-293. (ISSN 2522-4352). 

3. З.А.Самедов, Зависимость турбулентности от спектрального типа для F звезд, 
Астрономический журнал, 2019, том 96, №11, с. 951–954, УДК 524.31.01-36. 

İcraçı: Astrofizika  kafedrası, dos. Zahir Səmədov. 
 
15. Problem: Planetar dumanlıqların təkamülünün tədqiqi 
Təqdim olunmuş işdə planetar dumanlıqların mərkəzi ulduzlarının radiusları təklif olunmuş 
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empirik ifadəsi  əsasında hesablanmışdır. Təklif edilmiş bu üsul vasitəsilə, son vaxtlara qədər 
bütün dumanlıqlar üçün sabit qəbul edilmiş, dilyusiya əmsalını (W) dəqiqləşdirməyə imkan verir. 
Hesablamalar 60 planetar dumanlıqlar üçün aparılmış, dilyusiya  əmsalının müxtəlif dumanlıqlar 
üçün 10-13-10-20 intervalında dəyişdiyi məlum olmuşdur. Digər tərəfdən ədəbiyyatdan məlum 
genişlənmə sürətinə görə dumanlıqların dinamik yaşları təyin edilmiş və  dinamik yaşların  artması 
ilə  onların dilyusiya əmsalının azalmasını göstərən  asılılıq alınmışdır. 

  
Dilyusiya əmsalı ilə dinamik yaş arasında asılılıq 
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Qrafik asılılıqda W-dilyusiya əmsalı adsız kəmiyyət olub loqarifmik miqyasda verilmişdir, d-
dinamik yaş isə illərlə göstərilmişdir. Alınmış asılılıq zaman keçdikcə dumanlıqların ölçüləri  
böyüdükcə şüalanma sıxlıqlarının kiçilməsilə izah olunur. Bu isə öz növbəsində mərkəzi ulduzların 
radiuslarının daha dəqiq hesablandığını sübut edir.  

Alınmış elmi nəticə: A.G.Alili, K.I.Alisheva, D.M.Kuli-zade, Precise diffusion coefficient for 
planetary nebulae and its relation to dynamic age, International Conference Proceedings 
“Modern Trends in Physics”. Baku, Azerbaijan, 01-03 May 2019. p.256-260. (ISSN 2522-4352). 

İcraçılar: Astrofizika  kafedrası, dos. Kəmalə Alışeva, dissertant  Aynurə Əlili. 
 
 

Fizika Problemləri ETİ-nin  Elmi Şurasının 
iclasında təsdiq olunmuşdur (24.X.2019, 4  saylı protokol) 

 
1. Problem: Məsaməli altlıqlar üzərində A2B6 birləşmələrinin bərk məhlullarının 

nanoquruluşlu təbəqələrinin alınması, elektrofiziki və optik xassələrinin tədqiqi 
ZnSTe və xromla aşqarlanmış ZnSTe nazik təbəqələri kompleks yaradıcı vasitə olaraq 

ammonyak istifadə olunmaqla şüşə və məsaməli silisium altlıqları üzərində elektrokimyəvi 
çökdürmə üsulu ilə alınmışdır. Məhlulun pH səviyyəsi 8−9-aralığında temperaturu isə 70ᵒC 
ətrafında saxlanılmışdır. ZnSTe və xromla aşqarlanmış ZnSTe nazik təbəqələrinin strukturu və 
morfologiyası rentgen difraksiyası (XRD) və atom qüvvə mikroskopu (AFM) ilə tədqiq edilmişdir. 
Həmçinin bu təbəqələrdə optik udulma və fotoluminesent xüsusiyyətləri müşahidə edilmişdir. 
Tədqiqatlar göstərir ki, xromla aşqarlanmış ZnSTe nazik təbəqələri 420 nm-dən başlayaraq 
spektrin görünən oblastında daha yaxşı optik xüsusiyyətlərə malik olur, hətta otaq 
temperaturunda 478nm – də luminesensiya nümayiş etdirirlər. 

Nəticə: M. A. Jafarov, E. F. Nasirov, H. M. Mammadov, E. A. Chanmammadova, Properties 
of Por.Si-ZnSTe:Cr nanocrystalline thin films. Chalcogenide Letters, Vol. 16, No. 3, 2019, p. 131 - 
135 

İcraçılar: f.r.e.d. Maarif Cəfərov, f.r.e.n. Elşən Nəsirov 
2. Problem: Si monokristallik lövhələrində nanoməsaməli Si təbəqələrinin kimyəvi 

aşılama metodu ilə alınma texnologiyasının təkmilləşdirilməsi və onların lyuminessensiya 
xassələrinə müxtəlif təsirlərin tədqiqi 

20SiO12Bi  kristalında pikosaniyəli lazer impulslarının təsiri altında yaranan fotokeçiricilik 

(fotocavab) tədqiq edilmişdir. Fotocavabın formasına dövrənin RC relaksasiyasının təsirini nəzərə 
alan model çərçivəsində fotokeçiriciliyin kinetikasının təcrübə ilə uyğun təsviri alınmış, qeyri- 
tarazlıqlı elektronların rekombinasiya müddəti və mikroskopik yürüklüyü müəyyən edilmişdir. 

Nəticə: В.Э. Багиев, Ф.А. Рустамов, Н.Г. Дарвишов, М.З. Мамедов, А.А. Ахмедов, С.Х. 
Халилов. Релаксация фотоотклика и микроскопические параметры .силиката Висмута 
( 20SiO12Bi ), при освещении пикосекундными импульсами лазера. Azərbaycan Texniki 

Universiteti. Elmi əsərlər. № 1, 2019, c. 34-37. 
İcracılar: f.r.e.d. Fərhad Rüstəmov, f.r.e.n. Namiq Dərvişov, f.r.e.n. Vidadi Bağıyev, f.r.e.n. 

Mubariz Məmmədov. 



3. Problem: Seolit və keçirici materiallar əsaslı nanokompozitlərin fiziki xassələrinin 
tədqiqi 

Keçiriciliyi kiçik olan seolit ilə keçirici qrafitin qarışığının elektrofiziki xassələri tədqiq 
edilmişdir. Müqavimətin və tutumun tezlik asılılığı qrafitin müxtəlif konsentrasiyalarında tədqiq 
edilmişdir. Qrafitin 20% konsentrasiyasında dielektrik-keçirici keçidi müəyyən edilmişdir. 
Keçiddən əvvəl müqavimətin konsentrasiyadan qeyri-monoton asılılığı müəyyən edilmişdir. 
Müqavimətin müxtəlif tezlik intervellerında tezlik asılılığının təkrarlanması tədqiq olunan 
qarışıqlarda fraktal strukturun mövcudluğuna dəlalət edir. 

Nəticə: Г.М. Эйвазова, В.И. Орбух, Н.Н. Лебедева, Ч.Г. Ахундов, С. Э. Багирова. 
Пороговые явления вблизи фазового перехода диэлектрик- проводник в смеси порошков 
цеолита с графитом. Azərbaycan Texniki Universiteti. Elmi əsərlər. № 2, 2019, c. 52-56. 

İcraçılar: f.r.e.n. Nelli Lebedeva, f.r.e.n. Vladimir  Orbux, f.r.e.n. Çingiz Axundov, Samirə 
Bağırova 

 
4. Problem: Yüngül aksial-vektor və vektor rezonanslar )2100(X ,  )2239(X  və onların 

parametrləri   
Yüngül )2100(X və )2239(X rezonansları dörd-kvarklı (tetrakvark) vektor və aksial-

vektor ssss  sistemləri kimi KXD cəmləmə qaydaları çərcivəsində tədqiq olunmuşdur. Aksial-
vektor tetrakvarkın kütləsi MeVm )842067(  və tam en kəsiyi MeV)1.302.130(   

onun )2100(X  rezonansi  kimi interpretasiya edilmısinə imkan verir. Vektor ssss  tetrakvarkın 

kütləsi MeVm )1142283(   isə  )2239(X  rezonansının BESIII kollaborasiyası tərəfindən 

ölçülmüş kütləsinə çox yaxındır və bu səbəbdən onun vektor tetrakvark olması ehtimalı yüksək 
qiymətləndirilir.  

Nəticə: K.Azizi, S.S.Agaev, and H.Sundu, Light axial-vector and vector resonances 
)2100(X  and )2239(X , Nucl.Phys. B 948, 114779  (2019). 

İcraçı: aparıcı elmi işçi, f.-r.e.n. Şahin Ağayev 
 

5. Problem:  Aksial-vektor 
dubbT ;  tetrakvarkın zəif parçalanma kanalları 

Güclü və elektromaqnit təsirlərə dayanıqlı olan aksial-vektor 
dubbT ;  tetrakvarkın 

spektroskopik parametrləri və zəif  parçalanma kanalları araşdırılmış və hesablanmışdır. 
dubbT ;  

hissəciyinin kütləsi  MeVm )26010035(   onun yalnız zəif qarşılıqlı təsir nəticəsində 

parçalandığını sübut edir. Bu tetrakvarkın yarıleptonik parçalanma kanallarının 

ldubbdubc lZT 0
;;   en kəsikləri hesablanmış, tetrakvarkın tam en kəsiyi və yaşama müddəti 

müəyyən edilmişdir. Əldə edilmiş nəticələr 
dubbT ;  hissəciyinin müxtəlif eksperimentlərdə 

axtarışında istifadə edilə bilər. 



Nəticə: S. S. Agaev, K. Azizi, B.Barsbay, and H. Sundu, Weak decays of the axial-vector 

tetraquark 
dubbT ;  , Phys.Rev.D 99, 033002  (2019).  

İcraçı: aparıcı elmi işçi, f.-r.e.n. Şahin Ağayev 
 
 

6. Problem: Bound states of the D - dimensional Schrodinger equation for the 
generalized Woods-Saxon potential 

Orbital kvant ədədinin ixtiyari qiymətində mərkəzəqaçma potensialına Pekeris 
yaxınlaşmasını tətbiq etməklə Nikiforov-Uvarov və Supersimmetrik kvant mexanikası 
metodlarının köməyi ilə ümumiləşmiş Vud-Sakson potensialı sahəsində D - ölçülü radial 
Sredinger tənliyini həll edərək enerji spektri və dalğa funksiyası üçün analitik ifadələr tapılmışdır. 
Hər iki - Nikiforov–Uvarov və Supersimmetrik kvant mexanikası metodlarının köməyilə enerjinin 
məxsusi qiymətləri üçün eyni ifadələr alınmış və radial dalğa funksiyalarınin ifadələrinin bir-birinə 
keçməsi göstərilmişdir. Kvant mexanikası çərçivəsində əlaqəli halların müəyyən edilməsi zamanı 
potensial parametrləri üçün hər iki metodla eyni bir məhdudiyyət şərtləri alınır və nəticədə bu 
parametrlərdən asılı olan enerji spektri məhdud saya malik olur. Həmçinin, 2D  və 3D  
olduqda enerji spektrini bilməklə 4D  qiymətlərində enerji spektrini müəyyən edilməsi üçün 
rekurrent münasibət tapılmışdır. 

Nəticə: V. H. Badalov, B. Baris  and K. Uzun , Bound states of the D - dimensional 
Schrodinger equation for the generalized Woods-Saxon potential, Modern Physics Letters A, Vol. 
34 (2019) 1950107 (DOI: 10.1142/S0217732319501074). 

İcraçı: aparıcı elmi işçi, f.-r.e.n. Vətən Bədəlov 
 
7. Problem: Aksial-vektor mezon nuklon qarşılıqlı təsir sabiti 
Aksial-vektor, fermion və skalyar sahələr üçün yazılmış qarşılıqlı təsir laqran-jianlarının 

ifadələrindən istifadə etməklə AdS/KXD-nin yumşaq divar modeli çər-çivəsində, nuklonların əsas 
halında -mezon-nuklon  qarşılıqlı təsir sabiti-nin analitik ifadəsi və ədədi qiyməti =
2.218 hesablanmış və digər holoq-rafik modellərdən alınan qiymətlərlə müqayisə edilmişdir. Bu 
qiymətin, digər mo-dellərdən alınan qiymətlərə nəzərən təcrübi qiymətə daha yaxın olması, 
AdS/KXD-nin yumşaq divar modelinin bu sabit üçün ödənildiyini və nəticələrin doğruluğunu sübut 
edir.  

Nəticə: N.J. Huseynova “Axial vector-meson-nucleon interaction constant in the AdS/QCD 
soft wall model”, Russian Physics Journal, Vol. 62, pp.62-68 2019. 

İcraçı: kiçik elmi işçi, f.ü.f.d. Nərmin Hüseynova. 
 

8. Problem: Nambu – Yona-Lazinio modelində orta sahə paylanması, requlyarizasiya 
əməliyyatları və multi-kvark funksiyaları 

Dünyanın aparıcı nüvə mərkəzlərindən olan CERN və Dubna BNTİ və bəzi Almaniya 
laboratoriyalarında aparılan ən mühüm eksperimentlərdən olan adron-adron və adron-nüvə 
toqquşmaları (ALICE və NİCA və digərləri) proseslərinin nəzəri tədqiqi üçün ən effektiv model olan 
Nambu – Yona-Lazinio(NYL) modeli üzrə, SYMMETRY jurnalının sifarişi ilə NYL modelində orta 
sahə paylanması, requlyarizasiya əməliyyatları və multi-kvark funksiyaları geniş tədqiq olunmuş, 



bir sıra orjinal elmi nəticələr alınmış və ilk dəfə olaraq bu mövzu üzrə dünyanın aparıcı alimlərinin 
xülasə məqalələri ilə birlikdə yaponiya alimi professor Tomohiro İnagakinin ümumi redaksiyası ilə 
8 ən sanballı xülasə (обзор) şəklində, SYMMETRY jurnalında dərc edilmişdir. 

Nəticə: Aydan A. Garibli, Rauf G. Jafarov , and Vladimir E. Rochev. Mean-Field Expansion, 
Regularization Issue, and Multi-Quark Functions in Nambu–Jona-Lasinio Model. Symmetry 
special issue “Nambu–Jona-Lasinio Model and its applications”(Ed.T.Inagaki),2019,11(5), 668; 
https://doi.org/10.3390/sym11050668 

İcraçı:  prof. Rauf Cəfərov. 
 

9. Problem: Makrotsiklik zəncirində H-LYS-LYS-OH dipeptid fraqmenti olan diazakraun 
efirinin fəza və elektron quruluşlarının kvant-kimyəvi tədqiqi  

Diazakraun efiri molekulunun fəza və elektron quruluşları DFT elektron sıxlığı kvant-kimyəvi 
nəzəriyyəsi əsasında qütbləşmə 6-31G (d) və diffuz 6-31+G(d) funksiyalarından istifadə edərək 
B3LYP hibrid potensialı üsulu ilə tədqiq olunmuşdur. Makrotsiklin optimallaşdırılmış quruluşu, 
onun fəza, enerqetik və elektron parametrləri müəyyən edilib və analiz olunmuşdur. Bu 
molekulun rəqs spektrinin hesablamaları təsdiq etdi ki, optimallaşdırılmış quruluş qlobal 
minimumdur. Molekulun stabilləşməsi tsiklin içərisində qeyri-kovalent qarşılıqlı təsirlərin 
yaranması ilə izah olunmuşdur. 

Nəticə: S.D. Demukhamedova, U.A. Hasanova, I.N. Alieva, Z.O. Gakhramanova. Quantum 
chemical study of the spatial and electronic structure of a diazacrownether with H-LYS-LYS-OH 
dipeptide fragment in the macrocyclic ring.//International conference PROCEEDINGS, Modern 
Trends In Physics, Baku, Azerbaijan, 01-03 May, 2019, pp. 281-286. 

İcraçılar: prof. İradə Əliyeva, dos. Svetlana Demuxamedova.  
 
 
1.3.4. Kimya elmləri sahəsində 
 

Kimya fakültəsinin Elmi Şurasının 
iclasında təsdiq olunmuşdur (15.10.2019, 7  saylı protokol) 

 
1. Problem:  Funksional xassələrə malik yeni nanostrukturlu materialların sintezi və 

tədqiqi 
Aşağı oktanlı düz distillə benzinlərinin hidrogensiz riforminq prosesləri üçün ZSM-5 seoliti 

əsasında Cu-Zr, Zn-Zr, Ni-Zr bimetallik katalik sistemlər sintez olunmuş, onların fiziki-kimyəvi və 
katalitik xassələri öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, HZSM-5 seoliti Zr, Cu və Ni ilə 
modifikasiya olunduqda onun izomerləşmə, Zn ilə modifikasiya olunduqda isə aromatikləşmə 
qabiliyyəti artır. Bimetallik seolit katalizatorlarından izoparafinlərin çıxımınıa görə (42,2%) ən 
yüksək aktivlik 1%Cu, 3%Zr H-ZSM-5 katalizatoru göstərir. Katalizator hidrogensiz mühitdə 
380℃-də 78,4% çıxımla maye məhsulu və oktan ədədi 86 olan benzinin komponentlərini almağa 
imkan verir. Perspektivli olan hidrogensiz mühitdə aşağı oktanlı düz distillə benzinlərinin yüksək 
oktanlı benzinlərə çevrilməsi prosesində tərkibində nəcib metallar  olmayan, daha ucuz və yüksək 
effektivli bimetallik katalizatorunun tətbiq olunması təklif olunur. 

Alınmış elmi nəticələr: 



1.Мамедов С.Э., Ахмедова Н.Ф., Мирзалиева С.Э., Мамедова А.З., Ахмедов Э.И. 
Исследование свойств биметаллических Cu-Zr-содержащих пентасилов в облагораживании 
прямогонной бензиновой фракции. Нефтепереработка и нефтехимия, 2019, №4, с.8-10 

2. Ахмедова Н.Ф., Мамедов С.Э., Ширинова С.М., Мирзалиева С.Э. Безводородный 
риформинг низкооктановых бензиновых фракций на полиметаллических катализаторах на 
основе цеолита типа ZSM-5. Менделеевский съезд по общей и приклодной химии, 2019, 
Т.4.,с.129 

3. Мирзалиева С.Э., Мамедова А.З., Ширинова С.М., Мамедов С.Э., Ахмедова Н.Ф. 
Кислотные и каталитические свойства биметаллических катализаторов на основе цеолита 
типа ZSM-5 в облагораживании прямогонной бензиновой фракции. Нефтегазовое дело, 
№4, 2019, с.155-165. 

İcraçılar: Fiziki və kolloid kimya kafedrası,  prof. Eldar Əhmədov,  prof. Sabit Məmmədov,  
dos. Səkinə Mirzəliyeva. 

 
2. Problem: Yeni funksional xassəli kompleks birləşmələrin alınması 
Maşınqayırma sənayesinin inkişafı yeni, daha yüksək istismar göstəricilərinə malik maşın və 

mexanizmlərin tətbiqi ilə  bağlıdır. Müasir yanacaqlar və yağlar istismar şəraitindən asılı olaraq 
bir sıra tələblərə uyğun olmalıdırlar. Materiallar daşınma zamanı mikroorqanizmlərin  zərərli 
təsirinə məruz qalaraq fiziki-kimyəvi xassələri pisləşir, korroziyaya uğrayırlar. Materialları 
korroziyadan mühafizə etmək üçün ən mühüm üsullardan biri onların tərkibinə müxtəlif 
funksional xassəli aşqarların əlavə olunmasıdır. Son zamanlar bu məqsədlə müxtəlif N, O tərkibli 
üzvi, o cümlədən metalkompleks  birləşmələrdən istifadə olunur.        Tədqiqatın məqsədi 
effektivliyi yüksəltmək və poladın korroziya inhibitorlarının assortimentini genişləndirməkdir. 
Sintez edilən maddə korroziya inhibitoru aşqar kimi tətbiq etmək olar. 1-dibutil-amino-3-tiobutil-
2-tiokarbamido-propanın hidrogen sulfidli qazkondensat quyularının şəraitini əks etdirən 
sistemlərdə poladın korroziya inhibitoru kimi istifadə  edilir. Bununla əlaqədər olaraq təklif  
olunan ixtira qoyulan bütün tələbləri ödəyir. İxtiranın fərqləndirən cəhəti, metalın korroziyasının 
azalması və neft-mədən avadanlıqlarının  mühafizə  effektinin artmasıdır. Təklif edilmiş ixtiranın 
texniki-iqtisadi səmərəliliyi ondan ibarətdir  ki, ilkin maddələr asanlıqla alınır və xüsusi texniki 
avadanlıq tələb etmir. Sintez edilən maddə korroziya inhibitoru xassəsindən əlavə funksional 
xassələr (antioksidləşdirici, antimikrob) göstərir. Birləşməni neft və neft məhsullarını 
biozədələnmədən mühafizə etmək üçüm çoxfunksional aşqar kimi tətbiq etmək olar. 

Nəticə: Patent I № 2019  0038     
İcraçılar: Ümumi və q/üzvi kimya kafedrası, prof. Teymur İlyaslı,  k.ü.f.d., elmi işçi Aysel 

Rəhimova, dos. Zakir İsmayılov.  
 
3. Problem:  Xalkogenid şüşənin alınması 
Təklif olunan ixtira yarımkeçirici xalkogenidli şüşələrə aiddir və o, optoelektronikada 

işlətmək üçün xüsusilə də informasiyaların optiki işlənilməsi üçün təklif olunur. Təklif olunan 
ixtiranın məqsədi şəffaflıq oblastının genişlənməsi   və sintez   temperaturunun aşağı salınmasıdır. 
Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün tərkibində As,S olan şüşəyə əlavə olaraq aşağıdakı 
nisbətdə  tulium (Tm)  daxil edilir (at.%). 

As-44,8 at%                         



S-53,9 at%  
Tm-1,3 at%    

Tm-As-S sisteminin əsasında alınmış şüşələri şəffaflıq  sahəsi böyükdür 0,55-14,5mkm və 
maksimum həssaslıq =11,65 mm dalğa uzunluğuna uyğun gəlir və ona görədə bu spektr 
sahəsində informasiyanın əldə edilməsində istifadə edilə bilər.  Təklif olunan şüşə tərkibləri isə 
fırlanan sobalarda 590-620 K-də aparılmış və 430-450 K-də stabilləşdirilmişdir. 590-620 K 
temperatur intervalında metallar As-Tm asanlıqla xalkogenidlə yəni kükürdlə tam reaksiyaya 
girmiş və sonradan həmin temperaturda 4-5 saat saxlanılmış və soba şəbəkədən açılmış şüşələrin  
soyuması aparılmışdır. 

Nəticə: Patent müsbət rəy № a2018 0114 
İcraçılar: Ümumi və q/üzvi kimya kafedrası, prof. Teymur İlyaslı,  dos. Zakir İsmayılov, 

disser.  Günel Qəhrəmanova.  
 
4. Problem: Termoelektrik material      
Təklif edilən ixtiranın məqsədi termoelektrik  effektliyi   yüksək olan material almaqdır. 

Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün n-tip Bi2Se3 tərkibinə 0,05-1,0 mol % Tm2Se3 əlavə edilir. 
Təklif olunan material ilkin maddələri n-Bi2Se3 və Tm2Se3 aşağıdakı     nisbətində götürülür (mol%). 

Bi2Se3 - 99,00÷99,95 
Tm2Se3-  1,00÷0,05 

Termoelektrik material hazırlanması üçün istifadə olunan ilkin maddələr aşağıda göstərilən 
təmizlik dərəcəsində istifadə edilmişdir (Bismut -B5, Selen-B4(99,9999) Tulium A-1). Bi2Se3  və 
Tm2Se3 sintezi  ədəbiyyatda göstərilən ənənəvi birbaşa sintez  üsulu ilə aparılmışdır  və onun fiziki-
kimyəvi xassələri kompleks tədqiqat  üsulları ilə tədqiq  edilərək təsdiq  edilmişdir. Ərintilər 1000–
1250 K temperaturda  kvars ampullarda sintez edilir. Ərintiləri tarazlıq halına gətirmək üçün 
ərintilər 650 K-də  500 saat ərzində dəmləməyə  qoyulmuşdur.  Ərintilərin mikroquruluşunu 
öyrənmək üçün 0.1 qr K2Cr2O7 + H2SO4 (qatı) + H2O (1:1) tərkibli aşılayıcı istifadə edilmişdir, 
aşılama müddəti – 20 saniyə olmuşdur. Ərintilər qatılığın 0,5÷1,0 Tm2Se3 intervalında 100 və 300 
K-də yüksək termoelektrik effektliyə malik olurlar və optimal tərkib hesab edilir,  onların 
termoelektrik effektliyi  100K-də Z=1,32·10-3 dər-1 və 300K-də  Z =3,31·10-3 dər-1 çatır, sonra kəskin 
düşür. Beləliklə müəyyən edilmişdir ki, Tm2Se3 əlavəsinin miqdarı 0,5÷1,0mol%  intervalında 
olmalıdır. 0,5÷1,0mol% qatılıq intervalında bir neçə nümunə optimal tərkiblərdə hazırlanmışdır,   

Nəticə: Patent müsbət rəy №a2018 0143 
İcraçılar: Ümumi və q/üzvi kimya kafedrası, prof. Teymur İlyaslı,  prof. Fuad Sadıqov, 

k.e.n., baş müəl. Yeganə Cəfərova, dos. Zakir İsmayılov  
 

5. Problem: Fotohəssas material     
Ixtira yarımkeçirici fotohəssas materiallar sahəsinə aid olub, spektrin görünən və yaxın 

infraqırmızı oblastında yarımkeçirici fotoqəbuledicinin hazırlanmasında istifadə oluna bilər. 
Ixtirada  məqsəd materialın fotohəssaslığını yüksəltmək və fotohəssaslığının spektrinin 
maksimumunun yerini dəyişdirməkdən ibarətdir. Bu məqsədə nail olmaq üçün CaIn2Se4 – 
birləşməsinə 1,5; 2,5; 3,5 mol% CaSe aşqarı vurmaq prosesi həyata keçirilir.  Fotohəssas material 
olan CaIn2Se4–ün fotohəssaslığını artırmaq və spektral xarakteristikanın  maksimumunu 575 nm-
dən 675 nm-ə dək dəyişdirmək üçün materiala aşağıdakı nisbətdə kalsium selenid əlavə olunur. 



(CaSe)x·(CaIn2Se4)1-x(x = 1,5; 2,5; 3,5 mol %)  tərkibli polikristallik nümunələrin alınması üçün 
ərintilərin hər biri 5 qram miqdarında sintez edilmişdir. x=1,5mol% tərkibli ərinti almaq üçün 
0,0178q CaSe-lə 4,9822q Caİn2Se4, x=2,5mol% ərinti almaq üçün 0,0300q CaSe-lə 4,9700q 
Caİn2Se4, və x=3,5mol% ərinti almaq üçün 0,0422q CaSe-lə 4,9578q Caİn2Se4 birləşməsi toz 
halında analitik tərəzidə çəkilərək kvars ampulalara yerləşdirilir. Ampulaların havası 1·10-3mm 
c.s.-qədər vakkumlaşdırılır və bağlanılaraq sobaya yerləşdirilir. Sobada 1150K temperaturda 4-5 
saat müddətində sintez edilir. (CaSe)x·(CaIn2Se4)1-x(x = 1,5; 2,5; 3,5 mol %)  tərkibli polikristallik 
nümunələr homogenləşmək üçün 900K temperaturda 200 saat müddətində dəmə qoyulur. 
(CaSe)x (CaIn2Se4) 1-x  alınmış ərintilərin  birfazalı olması  rentgen faza , differensial –termiki, 
mikroquruluş və kimyəvi analiz vasitəsilə təstiqlənmişdir 

1- 1,5 mol % CaSe və 98,5 mol % CaIn2Se4  
2- 2,5 mol% CaSe və  97,5 mol % CaIn2 Se4 
3- 3,5 mol % CaSe  və 96,5 mol% CaIn2Se4  

Nəticə: Patent I № 2019 0036    
İcraçılar: Ümumi və q/üzvi kimya kafedrası, prof.əv. Nağı Yaqubov, prof. Teymur İlyaslı.  
 
6. Problem: d-elementlərin nanohissəcikləri ilə modifikasiya olunmuş yüksəksilisiumlu 

pentasil seolitləri əsasında bimetallik katalizatorların sintezi, fiziki-kimyəvi və katalitik xassələrinin 
tədqiqi  

Təbii qaz komponentlərinin oksidləşdiricisiz mühitdə aromatik karbohidrogenlərə çevrilməsi 
prosesi üçün ZSM-5 seolitin volfram, xrom və nikel karbohidrogenləri ilə bərkfazalı modifikasiyası, 
həmçinin ion mübadiləsi (Zn-ZSM-5) ilə bərkfazalı modifikasiyasının uzlaşması metodları ilə hazırlanmış 
bi- və polimetalseolit katalizatorlarının katalitik xassələri tətqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, 
seolitin ilkin termiki emalı Zn+2 kationları ilə ion mübadiləsi və d-elementlərinin (W, Mo, Cr) karbonilləri 
ilə bərkfazalı modifikasiyası polimetallik katalizatorların: 1%Cr 4%Mo/ZSM-5; 1%Cr 4%W/ZSM-5 yüksək 
aromatikləşdirici aktivliyini təmin edir. Bu polimetallik katalizatorlar təbii qaz komponenlərinin 
aromatikləşmə prosesinin temperaturunu məlum katalizatorlarla müqayisədə 1000C aşağı salmağa 
imkan verir və 6500C-də benzolun çıxımını 23.4% küt.% -lə qədər artırmağa imkan verir. Hazırlanmış 
polimetallik katalizatorlar ucuz xammalın (təbii və səmt qazlarının) aromatik karbohidrogenlərə 
oksidləşdiricisiz mühitdə emalı prosesləri üçün tövsiyə etmək olar. 

Alınmış elmi nəticələr: 
1. E.A. Qanbarova, T.A. Babayeva, N.F. Akhmedova, S.E. Mirzaliyeva, S.E. Mamedov.The 

transformation of natural gas and methanol on bimetallic zeolite catalysts. Journal of 
Environmental Science, Computer Science and Engineering & Technology, 2019, Sec. A; Vol.8,  
No.2, P. 160-166 

2. Мамедов С.Э., Ахмедова Н.Ф., Ганбарова Е.А., Исмайлова С.Б.  Превращение 
природного газа на биметаллических катализаторах на основе цеолита типа ЦВМ, 
модифицироанных вольфрамом и цирконием. VI Всероссийская конференция с 
международным участием «Техническая химия. От теории к практике», 2019, Пермь, С.131 

3. С.Э. Мамедов, Н.Ф. Ахмедова, С.Э. Мирзалиева, С.Б. Исмайлова, Э.А. Ганбарова, Р.Р. 
Ибрагимов. Превращение природного газа на высококремнеземном цеолите типа ZSM-5, 
модифицированном вольфрамом и лантаном. Сборник материалов V Всероссийской 



студенческой конференции с международным участием “ Химия и химическое 
образование XXI века”, 2019, Санкт-Петербург, C. 131 

4. Искендерова А.А., Ахмедова Н.Ф., Мамедова А.З., Мамедов С.Э. Алкилирование 
бензола на модифицированных цеолитах типа ZSM-5. II International scientific conference 
“Current Chemical Problems” Vinnytsia, 2019, C 124 

İcraçılar: «Metalkompleks katalizatorları» ETL-i, prof., baş elmi işçi Sabit Məmmədov, 
kim.elm.nam., elmi işçi Nərgiz Əhmədova, kim.ü.fəl.dok., elmi işçi Sevda İsmayılova, kim.ü.fəl.dok., 
elmi işçi Natəvan Mahmudova. 

 
7. Problem: Nanokompozitlərin və sorbentlərin sintezi 
Aparılan tədqiqat işləri nəticəsində ikivalentli (Zn, Ni, Co) və üçvalentli metalların (Al, Cr) 

laylı ikili hidroksidləri (LİH) və onların polimerlərlə nanokompozitləri birgə çökdürmə metodu ilə 
sintez olunmuşdur. Müxtəlif reaksiya parametrləri tətbiq olunmaqla LİH-lər həm kationid həm də 
anionid olub ağır metal ionlarının və anionların sorbsiyasında istifadə oluna bilər. Alınmış ZnAl-
LİH və ZnAl-LİH/PVA birləşmələrinin Pb2+ ionlarının sulu məhluldan sorbsiyasına təsiri 
öyrənilmişdir.  Atom emission spektrometrdən (ICP) alınan nəticələrə görə ZnAl-LİH/PVS-in Pb2+ 
ionlarını sorbsiya etmə qabiliyyəti çox yüksəkdir. Pb2+ ionlarının məhlulda miqdarı  sorbsiyadan 
əvvəl 38.3 mq/l, sorbsiyadan sonra isə 2.12 mq/l olmuşdur.  

Alınmış elmi nəticələr:  
1. Balayeva O.O., Azizov A.A., Muradov M.B. CoCr-laylı ikili hidroksidlərin sintezinə müxtəlif 

reaksiya parametrlərinin təsiri. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2019, №1, 
s. 31-38.   

2. G.Q.Mürsəlova, K.S.Rəhimli, Azizov A.A., Balayeva O.O., Muradov M.B., Alosmanov R.M., 
Eyvazova G.M.,: Zn-Al əsaslı LİH-lərin alınması və statistik mübadilə tutumunun öyrənilməsi. 
Kimyanın aktual problemləri”. XIII Beynəlxalq Elmi Konfrans. Bakı, 2019. S:91-92. 

3. X.A. İbrahimova, A.Ə. Əzizov, O.O. Balayeva. Laylı ikili hidroksidlər və polimerlər əsasında 
alınan nanokompozitlərin əhəmiyyəti. Kimyanın aktual problemləri”. XIII Beynəlxalq Elmi 
Konfrans. Bakı, 2019. S:8-9 

İcraçılar:  «Metalkompleks katalizatorları» ETL-i, böy.el.iş. Elçin Əkbərov, apar.el.iş. İradə 
Buniatzadə, kim.ü.fəl.dok., elmi işçi Ofeliya Balayeva, doktorant, elmi işçi Afiq Nəbiyev. 

    
8. Problem:  Funksional qruplu oliqomer və polimerlər əsasında sorbentlərin, nanokom-

pozitlərin, hibrid kompozitlərin alınması və tədqiqi 
Trietanolaminlə tikilmiş malein anhidridi-stirol-okten-1 üçlü birgə polimeri ilə Rhodamin 6G 

boyaq maddəsinin sulu məhluldan sorbsiyası öyrənilmiş və sorbsiya dərəcəsinə müxtəlif amillərin 
təsiri müəyyən edilmişdir. Alınan nəticələr əsasında təcrübi sorbsiya tutumu təyin edilmişdir. 
Təcrübi nəticələr Ləngimür, Freyndlix, Dubinin-Raduşkevic və Temkin modellərində işlənmiş və 
bu modellərə uyğun tənliklərin parametrləri hesablanmışdır. Sorbsiyanın kinetik və 
termodinamik parametrləri təyin olunmuşdur.  Pambıq kolu əsasında alınmış sorbentlər Metilen 
Yaşıl (Basic Green 5) boyasının sulu məhluldan sorbsiyası aparılmış və sorbsiya dərəcəsinə 
sorbentin miqdarının, sorbsiya müddətinin, temperaturun, pH-ın və boyaq maddəsinin qatılığının 
təsiri öyrənilmişdir. Nəticələr Ləngimür, Freyndlix və Dubinin-Raduşkevic modellərində işlənmiş 
prosesin kinetik və termodinamik parametrləri təyin edilmişdir. Butadien-nitril kauçukunun 



homogen və heterogen fazada oksigen iştirakında xlorfosforlaşdırılması, Co-Cr əsaslı layı ikili 
hidroksidlərlə nanokompozitlərinin sintezi aparılmışdır. Modifikasiya olunmuş polimerlərin 
termiki xüsusiyyətləri termoqravimetrik analiz metodu (TGA) ilə Derivatoqrafda aparılmaqla 
öyrənilmişdir. Cd2+ və Zn2+ ionları ilə sorbsiya olunmuş modifikatlarda üçmərhələli destruksiya 
müşahidə olunmuşdur. Rezin tullantısının PCl3-lə qaz fazada kimyəvi modifikasiyası aparılmışdır. 
Bu yanaşma molekulyar təbəqələşmə metodu prinsiplərinə əsaslanan kimyəvi nanotexnologiya 
üsuludur. İQ-spektroskopiya metodu modifikasiya zamanı rezin nümunələrində kifayət qədər 
dəyişikliyin baş verməsini təsdiqləyir. Katalitik CVP üsulu ilə sintez edilmiş, təmizlənmiş və 
oksidləşdirilmiş çoxdivarlı karbon nanoborular “grafting to” və “grafting from” yanaşması tətbiq 
olunmaqla termiki və ultrasəs təsiri ilə malein anhidridi-hepten-1, malein anhidridi-okten-1 və 
malein anhidridi-nonen-1 ikili birgə polimeri ilə funksionallaşdırılmışdır. Birgə polimerlərlə 
funksiollaşma karbon nanoboruların geniş miqyasda tətbiq olunmasını ləngidən faktorlardan biri 
olan Van-der-Vaals qüvvələri ilə aqreqatlar əmələ gətirməsinin qarşısını alaraq onların yüksək 
səviyyədə dispersləşməsinə səbəb olmuşdur. Müxtəlif instrumental metodlarla tədqqatın 
nəticəsi təsdiq edilmişdir. Oliqomer kraun efirlərdən istifadə etməklə ion selektiv elektrodlar və 
maye membran ionoforlar hazırlanması, onların lay sularından kalium ionların ayırması, bu pro-
sesə təsir edən amillərin öyrənilməsi, kraun efir boşluğu ölçülərinin ayrılmaya seçici təsiri tədqiq 
olunmuşdur.  

Alınmış elmi nəticələr: 
1. E.O.Akperov, O.H.Akperov. The wastage of the cotton stalks (Cossypium hirsutum L.) as 

lowcost adsorbent for removal of the Basic Green 5 dye from aqueous solutions. Applied Water 
Science, 2019:9:183 http://doi. org/10. 1007/s 13201-019-1071-0 

2. S.Əliyeva, R.Alosmanov, İ. Bunyatzadeh, A.Əzizov, A.Maharramov. Recent developments 
in edge-selective functionalization of surface of graphite and derivatives-a review. SOFT 
MATERIALS, 2019, http://doi.org/10. 1080/1539445 .2019.1600549.  

3.  S.Əliyeva, R.Alosmanov, İ. Bunyatzadeh, G.Eyvazova, A.Əzizov, A.Maharramov. 
Functionalized graphene nanoplatelets/modified polybutadiene hybrid composite. Colloid and 
Polymer Science. 3 September 2019, https://doi.org/10.  1007/s00396-019-04565-8 

4.  Э.С.Керимова, А.А. Азизов, Р.М.Алосманов. Изучение сорбции ионов Cr() 
фосфорсодержащим полимерным сорбентом. Известия Высших Учебных Заведений, Серия 
«Химия и химическая технология», Т 62(6), 2019, с. 112-118. 

5. N.A.Efendiyeva,A.M.Maharramov, A.A.Azizov, A.Y.Melikova, İ.A. Bunyad-zadeh, 
R.M.Alosmanov. NMR study of the oxidative chlorophosphorylation of styrene-butadiene rubber. 
Azerbaycan Chemical Journal, № 3, 2019, pp. 20-24. 

6. V.M.Akhmedov, A.M.Maharramov, A.A.Azizov, R.M.Alosmanov, I.A. Bunyad-Zadeh, 
S.B.Aliyeva. Equilibrium, kinetic, and thermodynamic studies on the sorption of some heavy 
metal ions by the phosphorus-containing polymer sorbent. Russian Chemical Bulletin, 
International Edition, Vol. 68, No.3, pp.514-520, March, 2019. 

7.  Elvin Y. Malikov. Potential semiconductor material based on the multiwall carbon 
nanotube-maleic anhydride-1-octene/SnS nanocomposite. COMPOSITE INTERFACES, 
2019,https://doi. org/10.1080/09276440.2019. 1648968/ 



İcraçılar: “Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası” kafedrası, prof.Oqtay Əkbərov, prof. Ab-
dulsəyid Əzizov, prof. Elçin Əkbərov, prof.Rasim Alosmanov, k.ü.f.d. Elvin Məlikov, k.e.n. Elgül 
Abdullayeva, “Üzvi kimya” kafedrası - akademik Abel Məhərrəmov 

 
 
 

9. Problem: Xalkonların haloefirləşməsində hidrogen və halogen qarşılıqlı təsirləri 
Müasir üzvi kimya üçün qeyri-kovalent qarşılıqlı təsirlərin (hidrogen, halogen, halkogen, 

tetrel və s.) yeni birləşmələrin sintezi, katalizi və dizaynında rolu olduqca böyükdür (Maharramov, 
2016) 

Hidrogen və halogen rabitələrinin birgə təsiri nəticəsində 3-(3,5-di-üçlü-butil-4-hidrok-
sifenil)-1-fenil-prop-2-en-1-onun  və nəticəsində 2-bromo-3-(3,5-di-üçlü-butil-4-hidroksifenil)-1-
fenilprop-2-en-1-onun HCl və ya HBr ilə spirt mühitində və mikrodalğalı şualanma  (20W, 80C, 
10 dəq) şəraitində haloefirləşmə məhsulları olan  (2S,3S)-3-(3-üçlü-butil-5-chloro-4-
hidroksifenil)-2-xloro-3-etoksi-1-fenilprop-1-on, (2S,3S)-2-bromo-3-(3-üçlü-butil-5-bromo-4-
hidroksifenil)-3-metoksi-1-fenilprop-1-on və (2S,3S-2-bromo-3-(3-üçlü-butil-5-bromo-4-
hidroksifenil)-3-etoksi-1-fenilpropan-1-on əmələ gəlmişdir.  

 
 

Şək.1.(2S,3S-2-bromo-3-(3-üçlü-butil-5-bromo-4-hidroksifenil)-3-etoksi-1-fenilpropan-1-onun 
molekulyar quruluşu. 

 
Alınan birləşmələrin quruluşları 1H və 13C NMR, ESİ-MS və rentgen-quruluş analizi  vasitəsi 

ilə  təsdiqlənmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, alınan reaksiya məhsullarında hidrogen, Cl...Cl və 
Br...Br tipli qarşılıqlı təsirlər var. Bu haloeterifikasiya üsulunun digər yeni supramolekulyar  
birləşmələrin  dizaynında sintetik tətbiq yolları araşdırılmaqdadır.  

Nəticə: A.R.Asgarova, A.N.Khalilov, I.Brito, A.M.MAharramov, N.Q. Shikhaliyev, J.Cisterna, 
A.Cardenas, A.V.Gurbanov, F.I.Zubkov, K.T.Mahmudov, Hydrogen and halogen bonding in the 
haloetherification bonding products in chalcone, Acta Crystallographica C , 2019, C75, 342-347  

İcraçılar: “Üzvi kimya” kafedrası, “Zərif Üzvi Sintez” ETL-i, b.e.i., akad. Abel 
Məhərrəmov, b.e.i., dos. Əli Xəlilov, k.e.i. Aytən Əsgərova, b.e.i., prof. Namiq Şıxaliyev, ap.e.i., 
dos. Ataş Qurbanov 

 
 10. Problem: Etil (Z) (4-okso-4-fenilbut-2-en-2-il) qlisinin (C14H17NO3)  kristal strukturu 
Benzoil asetonun Y(OTF)3 –ün iştirakında DMF mühitində,  aminosirkə turşusunun HCl duzu 

ilə  kondensləşmə reaksiyasından  uyğun əvəzlənmiş enamin  törəməsi sintez edilmişdir. Bu tip 
enaminlər çoxəvəzli pirrollar, müxtəlif rəngli piqmentlərin və bioloji fəal birləşmələrin sintezində 
sinton kimi istifadə olunurlar.  

Sxem1. 
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Sintez edilmiş etil (Z) (4-okso-4-fenilbut-2-en-2-il) qlisinin (C14H17NO3)  kristal strukturu 
kristal qəfəs quruluşu tədqiq edilmişdir.   

Şəkil 1. 

 
Etil (Z) (4-okso-4- fenilbut-2-en-2-il) qlisinin kristal qəfəsdə perspektiv görünüşü 
   
Məlum olmuşdur ki, sintez edilən birləşmə St.aureus, E.coli, Ps.aeruginoza, B.anthracoides, 

C.albicans, Kl.pneumoniae, B.antracoides mikroorqanizmlərinə qarşı effektiv bakterisid və 
fungisid təsir göstərir. 

Nəticə: A.S.Safarova, I.Brito, J.Cisterna, A.Cardenas, E.Z.Huseynov, A.N.Khalilov. 
F.N.Naghiyev, R.K.Askerov, A.M.Maharramov, Crystal structure  of ethyl(Z)-(4-ox-4-phenylbut-2-
en-2-yl)glysinate, Z.Kristallorg., 2019. doi.org/10.1515/ncrs-2019-0312  

İcraçılar: “Üzvi kimya” kafedrası, akad. Abel Məhərrəmov, “Zərif üzvi sintez” ETL-i k.e.i. 
Aytən Səfərova, k.e.i., k.ü.f.d. Elnur Hüseynov, b.e.i., dos. Əli Xəlilov, ap.e.i., dos. Farid Nağıyev, 
b.e.i., dos. Rizvan Əsgərov. 

 
11. Problem: Yeni tritsiklik pirano[3,2-c]piridin törəmələrinin effektiv sintezi 
İşdə əsasi katalizator iştirakında, metanol mühitində, otaq temperaturunda ekvimol miq-

darda asetoasetanilidin benzilidenmalononitril ilə kondensləşmə reaksiyasından uyğun əvəzlən-
miş piridin törəməsinin (1) əmələ gəlməsi müşahidə edilmişdir. Daha sonra ilk dəfə olaraq eyni 
reaksiya şəraitində müxtəlif əvəzli benzilidenmalononitrillərin asetoasetanilid ilə bir-mərhələli 
qarşılıqlı təsir reaksiyası 2:1 nisbətində aparılmış və uyğun tritsiklik pirano[3,2-c]piridin törəmə-
lərinin (2) sintez metodu işlənib hazırlanmışdır. Reaksiya məhsullarının çıxımı 55-84% olmuşdur. 

Sxem1. 
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Sintez edilmiş  tritsiklik pirano[3,2-c]piridin törəmələrindən 4,10-diimino-8-metil-2,5,11-tri-

fenil-6-okso-9-oksa-5-azatritsiklo-[5.3.1.03,8]undekan-1,3-dikarbonitrilin kristal qəfəs quruluşu 
tədqiq edilmişdir.   

Şəkil1. 

 
4,10-Diimino-8-metil-2,5,11-trifenil-6-okso-9-oksa-5-azatritsiklo-[5.3.1.03,8]undekan-1,3-

dikarbonitrilin kristal qəfəsdə perspektiv görünüşü 
  Nəticə: I.G.Mamedov, V.N.Khrustalev, P.V.Dorovatovskii, F.N.Naghiyev, 

A.M.Maharramov, Effivient synthesis of new tricyclic pyrano [3,2-c]pyridine derivatives, 
Mendeleev Commun., 2019, 29, 232–233. jurnalında cap olunmuşdur. (İmpact factor 2.01) 

İcraçılar: “Üzvi kimya” kafedrası, akad. Abel Məhərrəmov, “Neft kimyası və kimya 
texnologiyası” kafedrası, prof. İbrahim Məmmədov, “Zərif üzvi sintez” ETL-i, ap.e.i., dos. Farid 
Nağıyev. 

 
12. Problem: Asetiltetrahidropiridin törəmələri sırasında yenidənqruplaşma 
İşdə əvəzolunmuş benziliden və tiofen-2-ilmetilidenmalononitrillərə asetoasetanilidin 

Mixael birləşmə reaksiyasından 5-asetil-2-amino-4-aril(hetaril)-6-okso-1-fenil-1,4,5,6-tetra-
hidropiridin-3-karbonitrillər əmələ gəlmişdir. Sonuncular etilendiamin ilə qaynar metanol mühi-
tində işlənilmiş, asetil qrupunun ayrılması ilə yenidən qruplaşma gedərək 2-anilino-4-aril(hetar-
yl)-6-oxo-1,4,5,6-tetrahidropiridin-3-karbonitrillər (çıxım 76-94%) alınmışdır. 

  
  



Sxem1. 

 
  
Sintez edilmiş birləşmələrin quruluşu NMR spektroskopiyası və rentgen analiz metodları ilə 

təsdiq edilmişdir. 
 
Şəkil1. 

 
2-anilino-4-aril(hetaryl)-6-oxo-1,4,5,6- tetrahidropiridin-3-karbonitrillərin qəfəsdə 

perspektiv görünüşü 
  Nəticə: F.N.Naghiyev, A.M.Maharramov, Kh.A.Asadov, I.G.Mamedov, Rearrangement in 

the series of acetyltetrahydropyridine derivatives, Журнал органической химии. 2019. Т. 55. 
Вып. 3, ст.451-455. (İmpact factor 0.96) 

İcraçılar: “Üzvi kimya” kafedrası, akad. Abel Məhərrəmov, “Neft kimyası və kimya 
texnologiyası” kafedrası, prof. İbrahim Məmmədov, “Zərif üzvi sintez” ETL-i, ap.e.i., dos. Farid 
Nağıyev, b.e.i., k.ü.f.d., Xamməd Əsədov. 

 
13. Problem: Dixlordiazadienlərin sintezi, xarakteristikası və antibakterial tədqiqatları 
o, m, p- nitrobenzaldehidinin 4-CH3- və 3.5-(CH3)2 - fenilhidrazin   əsasında sintez edilmiş 

müvafiq fenilhidrazonlarının katalitik olefinləşmə reaksiyası şəraitində, CCl4-lə reaksiyasından 
dixlordiazadien birləşmələri alınmışdır. 

 



 
Sintez edilmiş  10 və 11 birləşməsinin molekulyar  quruluşu RQA üsulu ilə təsdiq edilmişdir. 

  
  

   
  
Kristalın formalaşmasında  molekullararası qeyri-kovalent rabitələr mövcuddur. 

Molekulların kristal quruluşlarına nəzər saldıqda  nitro qrupunun mövqeyinin dəyişməsi də kristal 
qəfəsinin dizaynını dəyişildiyini və bu dəyişiklik yeni rabitələrin  meydana çıxmasına gətirib 
çıxaracağını görürük. 

Sintez edilmiş birləşmələrin antibakterial xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. İki metil qrupu olan 
birləşmələr bir metil qrupuna malik olan birləşmələrə nisbətən daha aktivdirlər, orto-nitro 
benzoy aldehidi əsasında sintez edilmiş dixlordiazadienlər para nitrobenzoy aldehidi əsasında 
sintez olunmuş dixlordiazadienlərdən daha yüksək nəticələr göstərmişdir. 

Nəticə: N.G.Shikhaliyev, G.T.Suleymanova, A.A.Israyilova, Kh.G.Ganbarov. G.V.Babayeva, 
Kh.A.Garazadeh, G.Z. Mammadova, V.G.Nenaydenko, Synthesis, characterization and 
antibacterial studies of dichlorodiazadiens, Arkivoc 2019, part vi, 0-0,  page 1-10   jurnalında cap 
olunmuşdur. (İmpact factor 1.1  DOI: https://doi.org/10.24820/ark.5550190.p010.979) 

İcraçılar: “Üzvi kimya” kafedrası,  prof. Namiq Şıxəliyev, “Zərif üzvi sintez” ETL-i, e.i. 
Gülnar Süleymanova, “Üzvi kimya” kafedrası,  k.ü.f.d. Xatirə Qarazadə, “Mikrobilogiya” 
kafedrası- Aygün İsayeva. 

 
14. Problem:  Azo-boyaların dizaynında qeyri kovalent əlaqələr 
Tetraflüortereftal aldehidi əsasında sintez edilmiş bis-fenilhidrazonların katalitik 

olefinləşmə reaksiyası şəraitində bis-polihalogenli birləşmələri sintez edilmişdir.  
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Sintez edilmiş 5-8 birləşmələrinin kristal quruluşu RQA üsulu ilə təsdiq edilmişdir.  RQA 

tədqiqatları zamanı  sintez edilmiş birləşmələrin kristal dizayında qeyri kovalent əlaqələrin, 
əsasəndə halogen...halogen qarşılıqlı təsir rolu  və  eləcə də , onların azo-boyalar kimi tətbiq 
sahəsi öyrənilmişdir.  

 



  

 
 

 
Nəticə: N.G.Shikhaliyev, M.L. Luznetsov, A.M.Maharramov, A.V.Gurbanov, N.E.Ahmadova,  

V.G.Nenaydenko, K.T.Mahmudov, A.Pombeiro,  CrystEngComm  2019,  page 1-7, DOI: 
10.1039/C9CE00956F   (İmpact factor 3.25) 

İcraçılar: “Üzvi kimya” kafedrası, akad. Abel Məhərrəmov, k.e.d. Namiq Şıxəliyev, “Zərif 
üzvi sintez” ETL-i, e.i. Nigar Əhmədova, ap.e.i. Ataş Qurbanov.  

 
15. Problem: Hidroksi- və bromasetofenonlar əsasında heterotsiklik və tsiklik 

birləşmələrin sintezi və tədqiqi 
 Hidroksi- və bromasetofenonlar, onların müxtəlif pirazol, indolon, tsikloheksanol, hid-

razon, tiosemikarbazon törəmələri vacib üzvi birləşmələr olub, bioloji aktivliyə malikdirlər. Bu 
maddələrdən xərçəng, vərəm, diabet, malyariya, göbələk və s. kimi xəstəliklərin müalicəsində 
dərman maddələri kimi geniş istifadə olunur. Son zamanlar bu birləşmələrin korroziya inhibitoru 
kimi xassələrinin tədqiqinə aid işlərə də rast gəlinir. 

 

 
 

 Göstərilən tipli təcrübi əhəmiyyət daşıyan maddələrin Escherichia coli, Salmonella 
enterica, Staphylococcus aureus, Candida albicans kimi bakteriya və göbələklərə qarşı, eləcə də 



korroziya inhibitoru kimi xassələri yoxlanılmış, maraq doguran nəticələr əldə edilmişdir. Eləcə də 
Nüvə Maqnit Rezonansı (NMR) spektroskopiyasının müasir imkanları səviyyəsində tautomer və 
konformasiya keçidlərinin göstərilən xassələrə təsiri araşdırılmışdır. Bu isə dərman maddələrinin 
orqanizmdə təsir mexanizminin öyrənilməsi nöqteyi-nəzərdən aktualdır, praktiki və nəzəri 
əhəmiyyət daşıyır. 

 Alınmış elmi nəticələr:    
1. I.G.Mamedov, I.M.Shikhaliyeva, Y.V.Mamedova, S.G.Abdurahmanli, A.M.Maharramov, 

Antibacterial and antifungal activities of thiosemicarbazone, pyrazole, indole, cyclohexanol 
derivatives of 2-hydroxy-5-methyl- and 4-bromoacetophenones// Indian Journal of Chemistry, 
2019, 58B, p. 930-934 

2. I.G.Mamedov, I.M. Shikhaliyeva, Y.V. Mamedova, Sh.Z. Gasimova, A.M. Maharramov, 
Some acetophenone derivatives as corrosion inhibitors// Journal of Chemical Problems, 2019, 2 
(17), p. 302–309 

  İcraçılar: Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası, prof. Ibrahim Məmmədov, 
k.ü.f.d. Yeganə Məmmədova, elmi işçi İradəŞıxalıyeva.  

 
16. Problem: Alkenilfenolların yeni törəməlirinin alınması və funksional xassələrinin 

tədqiqi 
Alkilallil(propenil) fenollar  əsasında  sintez  edilmiş birləşmələrin quruluşları ilə funksional 

xassələri arasında asılılığın elmi əsasları işlənib hazırlanmışdır: 
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Sintez edilmiş birləşmələrin funksional xassələri BDU-nun “Alkenilfenollar kimyası” ETL-

ində, mikrobiologiya kafedrasında, AMEA-nın Aşqarlar Kimyası İnstitutunda aparılmış sınaqlardan 
alınan nəticələr göstərmişdir ki, aromatik halqa ilə qoşulmuş və izolə edilmiş ikiqat rabitə saxlayan 
alkenilfenol sıra birləşmələrə müxtəlif təbiətli heteroatom və fraqmentlər daxil etməklə onların 
bakterisid, metalların inhibitorlaşma və digər səthi-aktivlik xassələrini yüksək dərəcədə artırmaq 
olur. Məs., Sintez edilmiş birləşmələrdən 2-hidroksi-3-allil-5-isodesilbenzil)-dietilammonium-
xlorid törəməsi təhlükəli patogen Staphilococcus aurensa qarşı spesifik bakterisid kimi qeyri-adi 
nəticə (32mkq/ml) əldə edilmişdir. 

Alınmış elmi nəticələr: 
1. Az Patent İ 2019 0037.  

2. Az Patent İ 2019 0039.  
3. Az Patent  Bulleten N 5, 31.07.2019.  
4. Az Patent  Bulleten N 5, 31.07.2019.  



İcraçılar: “Alkenilfenollar kimyası” ETL –prof. Musa Bayramov, k.ü.f.d aparıcı elmi işçi 
Mahirə Ağayeva, k.ü.f.d, aparıcı elmi işçi Misir Cavadov, k.ü.f.d, elmi işçi Günay Mehdiyeva. 

 
 
Biologiya elmləri sahəsində 

 
Biologiya fakültəsinin Elmi Şurasının 

iclasında təsdiq olunmuşdur  (24.X.2019, 1 saylı protokol) 
                                   
1. Problem: Epifizin hemokoaqulyasiyanın neyro-humoral tənzimində rolunun 

öyrənilməsi  
Aminazin və serotoninin intakt və epifizektomiya edilmiş heyvanlarda qanın 

laxtalanmasının funksional sistemə təsiri tədqiq edilmişdir. Serotonin nəinki fəal 
neyrohormondur, həm də epifizin əsas hormonunun sələfidir. Belə ki, serotoninin qanda 
toplanması hemostazın tənzimində fəal iştirakı ilə  səciyələnir. Aminazin neyroleptik  olaraq bizim 
işimizdə hipokoaqulyasiyaya səbəb olur. Eksperimental yolla görmə, qoxu, neyroendokrin 
pozğunluqlarının heyvanların qanında qanın laxtalanmasının vaxt və ayrı-ayrı faktorlarına təsiri 
öyrənilmişdir. Nəticədə müəyyən olunmuşdur ki, epifiz, görmə və qoxu sensor sistemləri və 
onların fəallığı hemokoaqulyasiya  prosesinin mərkəzi mexanizmlərində mühüm rol oynayır. 
Müəyyən edilmişdir ki, bu sistemlərin pozulması hemokoaqulyasiya prosesini sürətləndirə bilər, 
həmçinin bu prosesə təsir göstərərək, mərkəzi ritm indusə edən peysmeyker osillyatorlara təsiri 
gücləndirir. Qanın laxtalanma prosesləri orqanizmin müdafiə qabiliyyətində mühüm rol oynayır. 
Qanın laxtalanma prosesinin pozulması ölümlə nəticələnə bilən patoloji vəziyyətə gətirib çıxarır. 
Qanın laxtalanması damar sisteminin pozulması zamanı qanaxmanın qarşısını alan qan laxtası-
tromb əmələ gəlmə ilə əlaqədar olaraq yaranın tutulmasına səbəb olur. Hemokoaqulyasiyanın 
öyrənilməsi qanaxmanın qarşısının alınmasının təminatında böyük rol oynayır. 

Alınmış elmi nəticələr: 
1. Мадатова В.М., Бабаева Р.Ю., Мамедова Н.Т. Изменение факторов гемокоагуляции 

при различных экспериментальных условиях на фоне эпифизэктомии. Scientific discussion 
Scientific discussion Vol 1, No 34, (2019) (Praha, Czech Republic) Section of biological and medical 
sciences.  Page: 3-5 

2. Мадатова В.М., Бабаева Р.Ю., Мамедова Н.Т.Функциональное состояние системы 
свертывания крови после воздействия аминозина и серотонина у эпифизэктомированных 
животных. American scientific journal. No(28)/2019. Page: 41-45 

İcraçılar: İnsan və heyvan fiziologiyası kafedrası, dos. Validə Mədətova, dos.əv. Ruhəngiz 
Babayeva, biol. elm. nam. Nəzakət Məmmədova  

                    
2. Problem: mcr – 1 Plazmidini daşıyan Esherichia coli KP81 bakteriyasının kolistinə 

davamlılığının peptidli nuklein turşusu vasitəsilə sensibilizasiyası 
           Qrammənfi bakteriyalar, o cümlədən Esherichia coli bakteriyası insanda geniş 

spektrdə kliniki infeksiyalar yaradır. Onlara qarşı mübarizədə kolistin (polimiksin E) antibiotiki 
geniş tətbiq olunur.  Məlumdur ki, bu bakteriyalarda mcr – 1 geni onların antibiotikə qarşı 
davamlılığını təmin edir. Təqdim olunan işdə polimeraza zəncir reaksiyası vasitəsilə E. coli KP81 



bakteriyada mcr – 1 geninin mövcudluğu aşkarlanmış və peptidli nuklein turşusu tətbiq etməklə 
mcr – 1 geninin ekspressiyası 95% azaldılmışdır. Nəticədə bakteriya kolistin antibiotikinə qarşı 
yüksək həssaslıq qazanmışdır.  

Nəticə: Peptide nucleic acid-mediated re-sensitization of colistin resistance Escherichia coli 
KP81 harboring mcr-1 plasmid. Javad Nezhadi, Hanar Narenji, Mohammad Hossein Soroush 
Barhaghi, Mohammad Ahangarzadeh Rezaee, Reza Ghotaslou, Tahereh Pirzadeh, Asghar 
Tanomand, Khudaverdi Ganbarov, Milad Bastami, Masoumeh Madhi, Mehdi Yousefi, Hossein 
Samadi Kafil.   

Microbial pathogenesis, 2019, 135, 103646, p.1-5.  
           Icraçı: Mikrobiologiya kafedrası, prof. Xudaverdi Qənbərov. 
 
3. Problem: Duzluluq şəraitində bitki köklərində reduksiyaetmə və tənəffüs aktivliyinə 

kalium permanqanat preparatının təsiri 
Hal-hazırda alimlər qarşısında duran mühüm problemlərdən biri kənd təsərüffatı 

bitkilərinin duzadavamlılığının artırılmasıdır. Kalium permanqanat preparatının təsirindən 
duzluluq şəraitində bitki cücərtilərinin köklərində reduksiyaetmə aktivliyi və tənəffüs intensivliyi 
tədqiq olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, bitki köklərinin reduksiyaetmə aktivliyi və tənəffüs 
intensivliyi ilə duza davamlılıq arasında əks korrelyativ əlaqə mövcuddur.  Aşkar olunmuşdur ki, 
toxumları KMnO4 məhlulu ilə islatdıqda preparat duzun toksiki təsirini aradan qaldırır bitkilərdə 
tənəffüs intevsiyliyini və reduksiyaetmə aktivliyini artırır.  

Tədqiqat işi kafedranın əməkdaşları ilə birgə aparılmışdır. 
Nəticə: Abdiyev VB, İsmayılova SM, Aliyeva FK, Jafarzade BA, et.al.(2019) Effect of 

potassium Permanganate on Restorative Activity and Respiratory İntensity of Plant Roots under 
Salinity. J Plant Physio Pathol 7: 2. 

Icraçılar:  Bitki fiziologiyası kafedrası, prof. Vilayət Abdiyev, dos. Sevinc İsmayılova, dos. 
Firuzə Əliyeva,  b.ü.f.d. Nigar Alıyeva, doktorant Böyükxanım Cəfərzadə. 

 
4. Problem: Biotexnologiyanın imkanlarının bioenerji, qida və ekoloji təhlükəsizlik 

sistemlərinin yaradılmasına yönəldilməsi  
Müxtəlif təbii mənbələrdən olan bioloji obyektlərin sərbəst radikal inhibirləşdirici 

aktivliyinin tədqiqi. İstənilən stress zamanı funksional enzimatik müdafiyə mexanizmləri ilə  
yanaşı hüceyrədə kiçik molekullu birləşmələr vasitəsi ilə  sərbəst radikalların söndürülməsi 
mütləq və məcburi metobolitik prosesdir. 

Nəticə: 1.“2nd annual congress on plant science and biosecurity july 11-13,2019 in London, 
UK ”, https://a cpb2019.com/agenda; 

2.VI Съезд биофизиков России,16-21.09.2019 Сочи Сборник научных трудов том 2,ст 
334-335 

İcraçılar: Biofizika və molekulyar biologiya kafedrası, Biotexnologiya ETL: prof. Ralfrid 
Həsənov, doktorant Lalə Məmmədova. 

 
5. Problem: Stress amillərinin təsiri ilə canlı sistemlərdə anomal maqnit xassələrinin 

yaranması 



Elektron Paramaqnit Rezonans (EPR) spektroskopiyası üsulu ilə canlı sistemlərdə radiasiya 
amillərinin təsiri nəticəsində anomal maqnit xassələrinin yaranması aşkar edilmişdir. Müəyyən 
olunmuşdur ki, radiasiya amilləri biominerallaşma hadisəsi hesabına canlı sistemlərdə maqnit 
nanohissəciklərini (maqnetit və magemit) generasiya edir və bu nanohissəciklər  biotibbi 
tədqiqatlarda tətbiq oluna bilər.     

Alınmış elmi nəticələr:   
1. V.G. Evtugin, A.M. Rogov, V.I. Nuzhdin, V.F. Valeev, T.S. Kavetskyy, R.I. Khalilov, A.L. 

Stepanov. New approach to create a counting grid by ion-mask implantation for analysis of small 
biological objects. J. Vacuum. V/165/ P.320-323. 2019. 

2. A.N.Nasibova, B.V. Trubitsin, F.Y.Gumbatov, Aliyeva I.B., R.I.Khalilov. İnvestigation of 
generation of magnetic nanoparticles in plants by EPR spectroscopy. Europen Journal of 
Biotechnologyand Bioscience. V.7, İ.1, P.26-29. 2019.   

3. Khalilov Rovshan, Nasibova Aygun. Anomalous magnetic properties of living systems 
under stress. First Eurasian Conference on Nanotechnology. Nanotech Eurasia.  Khazar 
University. 2019. P.54. 

İcraçılar: Biofizika və moleklyar biologiya kafedrası, prof. Rovşən Xəlilov, dos. Aygün 
Nəsibova (AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu).  

 
6. Problem: Bakı şəhəri əhalisində servikal xərçəng xəstəliyinin yayılma tezliyinin 

öyrənilməsi 
Bakı şəhərində retrospektiv və perspektiv təhlillərin nəticələrinə görə insan 

papillomavirusu onkogen riskinin yayılma tezliyinin öyrənilmişdir. Məlum olmuşdur ki, Bakı 
şəhərində yaşayan servikal xərçəngli xəstələr arasında həm ayrı-ayrılıqda, həm də HPV-nin digər 
genotipləri ilə birlikdə ən çox yüksək riskli-HPV-16 genotipinə rast gəlinmmişdir.  

Nəticə: Гаджиева К.А. Частота встречаемости генотипов вируса папилломы человека 
онкогенного риска по результатам ретроспективного и проспективного анализов по городу 
Баку. Международный научно-исследовательский журнал, Екатеринбург, 2019, №4-1(82), стр. 
78-81 

İcraçı: Genetika və təkamül təlimi kafedrası, müəl. Könül Hacıyeva 
 
7. Problem: Azərbaycan Respublikasının əhalisində irsi xəstəliklərin yayılma tezliyinin 

öyrənilməsi 
Azərbaycan əhalisində MEFV geninin molekulyar-genetik tədqiqi. Azərbaycan 

Respublikasının əhalisində Ailəvi Aralıq Dənizi Hərarəti irsi xəstəliyinin MEFV geninin 7 
mutasiyasının identifikasiyası olunmuşdur : : R761H M694I, M694V, V726A, R202Q, M680I və 
E148Q.. İki mutasiya - E148Q və R202Q iki saylı ekzonda, beş mutasiya - R761H M694I, M694V, 
V726A,  M680I on saylı ekzonda identifikasiya edilmişdir Məlum olmuşdur ki, MEFV geninin 2,3 
və 5 saylı ekzonlarında 9 polimorfizm var. 

Nəticə: Гусейнова Л.С.. Велиева Г.А.. Алиева К.А., Расулов Э.М. Молекулярно-
генетические исследования гена MEFV у населения Азербайджана.Научно-практический 
журнал общественного объединения  «Союз педиатров Казахстана» Педиатрия и детская 
хирургия. 2019, №2(96), стр.20-23 



İcraçılar: BDU, Genetika və təkamül təlimi kafedrası,  prof. Kamilə Əliyeva, ATU, Tibbi 
biologiya və genetika kafedrası, p.ü.f.d. Lalə Hüseynova, ATU,  Tibbi biologiya və genetika 
kafedrası, b.ü.f.d Gülnarə. Vəliyeva, Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitututu,  laboratoriya müdiri  
Elxan Rəsulov.  

 
 
1.3.6. Ekologiya və torpaqşünaslıq sahəsində 

 
Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin Elmi Şurasının iclasında 

təsdiq olunmuşdur (16.10.2019-ci il tarixli 01 saylı protokol) 
 
1. Problem: Fe/Ni bimetal nanohissəciklərinin sintezi və nitratların suda katalitik 

təmizlənməsi üçün tətbiqi 
Tədqiqat işində laborator şəraitdə yüksək konsentrasiyada nitratlarla çirklənmiş suyun 

təmizlənməsində, sıfır valentli dəmirin və Fe / Ni bimetalik nanohissəciklərin efektivliyi 
araşdırılmışdı. Nanohissəciklərin sintezində oksidləşmənin qarşısını almaq üçün səthi aktiv maddə 
kimi natriumoleat istifadə edilmişdir və sintez prosesi reduksiya metodu ilə aparılmışdır. 
Nanohissəciklər XRD və SEM apparatları ilə xarakterizə olunmuşdur. Tədqiqat 300 mq L-1nitrat ilə 
çirklənmiş su nümunələrində aparılmışdır. Tədqiq olunan parametrlər Fe / Ni  dozası  (0.05, 0.1, 
0.2, 0.3 və 0.4 g L-1) və reaksiyanın pH ( pH = 3 buffer olunmuş; ilkin pH = 3, 5 və 10). Nəticələr 
göstərdiki, nitratlarla çirklənmiş suyun təmizləməsində bimetalik nanohissəciklərin 
konsentrasiyası 0,2 g L-1-dən yüksək olduqda demək olarki, tam təmizlənməsi (> 99,8%) müşahidə 
olunmuşdur. Reduksiya metodu ilə nitratlar 15 dəqiqə ərzində təmizlənmişdir. Bimetalik 
nanohissəciklərin dozasının optimallaşdırılması pH səviyyəsinə görə tədqiq edilmişdir. Kinetik 
tədqiqat testləri, nitratların reduksiya sürətini qiymətləndirmək üçün fərqli temperaturlarda 
aparılmışdır. Təyin olunmuşdur ki, reaksiyanı turş mühitdə (pH = 3) və 303 K temperaturunda 
apardıqda, suda mövcud olan nitratlar 1 dəqiqə ərzində tamamilə təmizlənmişdir. 

Nəticə: Sevinj R. Hajiyeva, Gunay G. Valiyeva  , Irene Bavasso  , Luca Di Palma,  
Mahammadali A. Ramazanov  and Flora V. Hajiyeva Nanomaterials 2019, 9, 1130 

İcraçılar:   “Ekoloji kimya”  kafedrası - prof. Sevinc Hacıyeva, “Fizika”  fakültəsi –prof. 
Məhəmmədəli Ramazanov,  “Ekoloji kimya”  kafedrası – doktorant Günay Vəliyeva, “Fizika” 
fakültəsi-  dos. Flora Hacyeva. 

 
2. Problem: Tərkibində ditizon fraqmentləri saxlayanpolimer sorbentlə uranın dəniz 

suyunda sorbsion qatılaşdırılması 
Malein anhidridi-stirol sopolimerinin ditizonla modifikasiyası əsasında alınan 

xelatəmələgətirici sorbentləuranın (VI)sorbsiyası öyrənilib. Müəyyən olundu ki, uran pH 5-də 
(ammonium-asetat buferi) maksimum sorbsiya olunur. Metal ionunun əsas miqdari sorbsiya 
parametrləri təyin edilmişdir.Sorbsiyanın optimal şəraiti müəyyən edilib. Radioaktiv metal 
ionunun optimal şəraitdə ayrılma dərəcəsi 95%-dən yuxarıdır.Eyni zamanda udulmuş uranın 
sorbsiyadan desorbsiya prosesi də tədqiq olunmuşdur.Bu məqsədlə desorbsiyaya müxtəlif 
mineral turşuların (HClО4, H2SО4, HNО3, HCl) təsiri tədqiq edilmişdir. Tədqiqatın nəticələri 



göstərdi ki, uran ən yaxşı perxlorat turşusunda deüsorbsiya olunur. Uranın dəniz suyunda 
qatılaşdırılaraq təyini üsulu işlənib hazırlanıb. 

Nəticə: Гаджиева С.Р., Бахманова Ф.Н., Алирзаева Э.Н., Шамилов Н.Т., Чырагов Ф.М. 
Химия и технология воды, 2019, Т.41, №2, с.171–183. 

İcraçılar:   “Ekoloji kimya”  kafedrası - prof. Sevinc Hacıyeva, prof. Nazim Şəmilov, 
doktorant Elnarə Əlirzayeva, “Analitik kimya” kafedrası –prof. Famil Çıraqov, “Ekoloji kimya və 
ətraf mühitin mühafizəsi” ETL -  k.ü.f.d. Fidan Bəhmənova.  

  
3. Problem: Neytron aktivləşdirmə analizi və GIS texnologiyasından istifadə edərək əsas 

və izelementlərinin atmosferdə çöküntüsünün qiymətləndirilməsi: Bakı - Azərbaycan 
İlk dəfə, yosun çantaları texnikası havada olan metalların qiymətləndirilməsi üçün faydalı, 

ucuz və əlçatan biomonitorinq üsulu kimi istifadə edildi. Üç ay ərzində məruz qalan 21 yosun 
torbasında (Sphagnum girgensohnii) cəmi 37 element müəyyən edilmiş və iki tamamlayıcı analitik 
üsula məruz qalmışdır: INAA və AAS. Zənginləşdirilmiş geokimyəvi əlaqəli elementləri təsnif 
etmək üçün çox şaxəli statistic təhlil aparılmışdır. Mq / kq-da əldə olunan konsentrasiyalar 
dünyada yayılanlarla müqayisə edildi. Nəticələr ədəbiyyatda dərc olunanlara uyğundur.  Bununla 
birlikdə müəyyən bir metalın ümumi konsentrasiyalara nisbəti [Cmetal / Cotalotal *100), məsələn Pb 
(3.9%), V (4.9%), Al (5.5%), Sb (10%), Th (11.5%) ), Na (11.5%) və I (14.8%) nisbətən yüksək olduğu 
müşahidə edildi. Dəniz dibi və Na dəniz elementləri üçün nəzərə çarpan konsentrasiyalar duzlu 
göllərə və su anbarlarına yaxın yerlərdə qeyd edildi.  Çirklənmə dərəcəsi çirklənmə və 
zənginləşdirilmiş indekslərdən istifadə etməklə əldə edilmiş elementlər üçün miqdarda 
qiymətləndirilmişdir. ArcGIS texnologiyası zənginləşdirilmiş elementlər üçün fəza paylama 
xəritələrini yaratmaq və qurmaq üçün istifadə edilmişdir. Metal çirklənmə indeksi, insan və ətraf 
mühitə ciddi təhlükə yarada biləcək dörd zirvə bölgəsini müəyyənləşdirmək üçün xəritələndirildi. 

Nəticə: Sevinj R. Hajiyeva, Zarifa T. Veliyeva, Afag I. Madadzada, Wael M. Badawy, Orkhan 
B. Hajiyev, Margarita S. Shvetsova, Marina V. Frontasyeva / Microchemical Journal, 2019,p.605-
614 

İcraçılar:   “Ekoloji kimya”  kafedrası - prof. Sevinc Hacıyeva, k.e.n. Zərifə Vəliyeva, 
doktorant Orxan Hacıyev.   

 
4. Problem: Torium(VI) ionunun təbii obyektlərdə təyini üçün sorbsion-fotometrik 

metodikalarının işlənməsi 
Malein anhidridi–stirol sopolimerinin formaldehid iştirakında müxtəlif aminlərlə kimyəvi 

modifikasiyasından xelatəmələgətirici polimer sorbentlər alınmışdır. Potensiometrik titrləmə 
metodu ilə alınmış sorbentlərin tərkibi, quruluşu və fiziki-kimyəvi xarakteristikaları təyin edilmişdir. 
Sintez olunan sorbentlərlə torium(IV) ionunun qatılaşdırılaraq ayrılması metodikaları işlənmişdir. 
Torium(IV) ionunun sorbsiya və desorbsiyasına müxtəlif amillərin təsiri öyrənilərək ayrılma və 
qatılaşdırmanın optimal şəraiti müəyyən edilmişdir. Alınmış sorbentlərlə torium(VI) ionunun 
ətraf mühit obyektlərində qatılaşdırılaraq təyini üçün sorbsion-fotometrik analiz üsulu 
işlənmişdir. Əldə olunan nəticələr onu göstərir ki, sintez olunan yeni sorbentlərlə təbii 
obyektlərdə Th(IV) ionunun mikro miqdarını qatılaşdıraraqlaraq təyin etmək olar. 



Nəticə: 1. С.Р.Гаджиева, Ф.Н.Бахманова, Ф.М.Чырагов. Концентрирование тория(IV) 
хелатообразующим сорбентом // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 
2019, Том 9, N 2. с. 194–201. DOI: 10.21285/2227-2925-2019-9-1-194-201.  

2. Bahmanova F.N., Hajiyeva S.R., Chiragov F.M. Preconcentration of thorium (IV) with 
sorbtion – photometric methods // The Fifth International Scientific Conference “Advances in 
synthesis And complexing”. 22–26 April 2019 Moscow, RUDN University, p.64 

İcraçılar: “Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi” ETL, prof. Sevinc Hacıyeva, k.ü.f.d. 
Fidan Bəhmənova, “Analitik kimya” kafedrası - prof Famil Çıraqov. 

 
5. Problem: Nikelin(II) üçüncü komponentlər iştirakında 1-fenil-2-(hidroksi-4-

nitrofenilhidrazo) butadion-1,3-lə kompleksəmələgətirməsi 
Asetil aseton əsasında 1-fenil– 2- (2 – hidroksi -4-nitrofenilhidrazo butadion-1,3 reagenti 

sintez olunmuşdur. Tərkib və quruluşu element analizı və IQ spektroskopiyası ilə müəyyən edilmişdir. 
Üçüncü komponentlər-α,α'-dipiridil, etilendiamin və fenontralin  iştirakında nikelin(II) 1-fenil–2-(2–
hidroksi–4- nitrofenilhidrazo) butadion-1,3 ilə kompleksəmələgətirməsi öyrənilmişdir. Binar və 
qarışıqliqandlı komplekslərin tərkibi komponentlərin nisbəti müəyyən edilmişdir. Beer qanununa 
tabeçilik intervalı hesablanmışdır. Ən kiçik kvadratlar metodu ilə dərəcəli qrafikin tənliyinin əmsalları 
müəyyənləşdirilmişdir. Çay suyunda nikelin (II) təyini metodikası işlənimişdir.  

Nəticə: 1. V.I.Mardanova, Sh.A. Tahirli, A.Q.Babaev,  F.M.Chiragov Studying of the complex 
formation of nickel (II) with 1-phenyl– 2- (2 – hydroxy nitrophenylhydrosо) butanedione-1,3 in 
the presence of third components Chemical problems 2019,  V.17, № 2, p316-322  

2.  В.И.Марданова, Ш.А. Тахирли, И.Ш.Гусейнов, Ф.М.Чирагов Новая спектрофото-
метрическая методика определения Ni(II) сточных водах Еколналитика 2019 XI Всеросс. 
Конф. По анализу объектов окружающей среды с международным участием. Пермь 2019 
стр. 113 

İcraçılar: “Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi” ETL - k.ü.f.d Vüsalə Mərdanova, 
“Analitik kimya” kafedrası - prof Famil Çıraqov, dos. Əhməd Babayev, Lənkəran Dövlət 
Universiteti doktorantı Şəlalə Tahirli. 

 
6. Problem: Dəmirin(III) üçüncü komponentlər iştirakında (Е)-2-hidroksi-3-((2-

hidroksibenziliden)-(amino) benzolsulfoturşu ilə kompleksəmələgətirməsinin tədqiqi  
Salisil aldehidi əsasında yeni üzvi reagent- (Е)-2-hidroksi-3-((2-

hidroksibenziliden)(amino)benzolsulfoturşu sintez olunmuşdur. Reagentin quruluş və tərkibi NMR 
və İQ spektroskopiyası ilə müəyyən edilmişdir. Üçüncü komponentlər kimi səthi aktiv maddələr-
setilpiridin xlorid, setiltrimetilammonium bromid və Triton X-114 iştirakında dəmirin(III) Е)-2-
hidroksi-3-((2-hidroksibenziliden)(amino)benzolsulfoturşu ilə kompleks əmələ gətirməsi tədqiq 
edilmişdir. Binar və müxtəlifliqandlı komplekslərin əmələ gəlməsinin optimal şəraiti (opt və pHopt), 
tərkibi, komponentlərin nisbəti, Ber qanununa tabeçilik intervalı müəyyən edilmişdir. Müəyyən 
edilmişdir ki, səthi aktiv maddələr iştirakında reaksiyanın seçiciliyi və həssaslığı əhəmiyyətli 
dərəcədə artır.Tədqiq olunan komplekslərin tərkibi müxtəlif metodlarla – izomolyar seriyalar, 
Starik-Barbanelin nisbi çıxımı və tarazlığın yerdəyişməsi metodları ilə öyrənilmişdir. Tədqiq 
olunan bütün komplekslər məhlul komponentlərini qarışdıran an əmələ gəlir və məhlulun optiki 
sıxlığı uzun müddət dəyişməz qalır ki, bu da məhlulda davamlı kompleks birləşmənin əmələ 



gəlməsini göstərir. opt dalğa uzunluğunda komplekslərin molyar udma əmsalları dərəcəli qrafikə 
əsasən hesablanmış və nəticələrin dəqiqliyi göstərilmişdir. Lobya, göbələk və itburnuda dəmirin 
(III) təyini metodikası işlənib hazırlanmışdır.  

Nəticə: 1. Ч.А. Мамедова. Определение микроколичеств железа в природных 
продуктах. Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология, том 9, № 3 2019, с. 395-402  

2. Ч.А. Мамедова, Ф.С. Алиева, Н.Г. Шыхалиев, Ф.М. Чырагов, Г.Р. Мугалова 
.Спектрофотометрическое определение железа (III) с (Е)-2-гидрокси-3-((2-
гидроксибензилиден) (амино) бензолсульфокислотой. «Kimyanın aktual problemləri» XIII 
Respublika Elmi Konfransı,15-16 may, 2019, Səh.49-50 

İcraçılar: “Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi” ETL – doktorant Çinarə 
Məmmədova, k.e.n. Fərqanə Əliyeva, “Analitik kimya” kafedrası - prof Famil Çıraqov, dos. 
Gülşən Muğalova, “Üzvi- kimya” kafedrası – prof. Namiq Şıxəliyev. 

 
7. Problem: Böyük Qafqazın  torpaq-landşaft komplekslərinin ekoloji qiymətləndirilməsi 
Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı meşə landşaftı torpaqlarının qiymətləndirilməsi ilə 

əlaqədar tədqiqatlar aparılmışdır. Qiymətləndirmə zamanı ən yüksək münbitlik göstəricilərinə 
malik olan tipik dağ-meşə-qonur torpaqlar etalon kimi götürələrək 100 balla qiymətləndirilmişdir. 
Bununla müqayisədə digər torpaqlar aşağıdakı qiymət ballarını almışlar: tipik dağ-meşə-qəhvəyi 
– 94; yuyulmuş dağ-meşə-qəhvəyi – 94; doymamış dağ-meşə-qonur – 89 bal; çimli-karbonatlı 
dağ-meşə - 87; mədəniləşmiş dağ-qəhvəyi – 87;  karbonatlı  dağ-meşə qəhvəyi – 85;  
mədəniləşmiş bozqırlaşmış dağ-meşə qəhvəyi – 81;  karbonat qalıqlı dağ-meşə-qonur – 79;  
bozqırlaşmış dağ-meşə-qonur – 78 bal;   bozqırlaşmış dağ-meşə-qəhvəyi – 72 bal. Tədqiq olunan 
bəzi torpaqların aşağı qiymət bal almalarını onların meşə altından çıxması və müxtəlif dərəcədə 
eroziyaya uğraması ilə əlagələndirmək olar. Meşə torpaqlarının mühafizəsi və münbitliyinin 
bərpası üçün yerli ekoloji şəraitə uyğun ağac cinslərinin əkilməsi yolu ilə meşə sahələrinin bərpa 
edilməsi, meşəqoruyucu və eroziyaya qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması tövsiyə edilir. 

Nəticə:  1.Мамедов Г.Ш., Шабанов Дж.А., Мустафаева З.Р., Холина Т.А. Экологическая 
характеристика и оценка лесных почв бассейна Гарачай // Azərbaycan torpaqşünaslar 
cəmiyyətinin əsərlər toplusu, XV cild, Bakı: Elm, 2019, s.208-212. 

2. Мамедов Г.Ш., Шабанов Дж.А., Мустафаева З.Р., Холина Т.А.  Улучшение горно-
лесных почв северо-восточного склона Большого Кавказа и их охрана //  Azərbaycan 
Hidrotexnika və Meliorasiya Elmi-istehsalat Birliyi elmi əsərlər toplusu, XXXIX cild, Bakı: Elm, 
2019, s.121-125. 

İcraçılar: Torpaqşünaslıq kafedrası, akademik Qərib Məmmədov, dos. Cəsarət Şabanov., 
dos. Zemfira Mustafayeva, b.e.f.d. Tatyana Xolina.  

 
 
1.3.7. Coğrafiya elmləri sahəsində 

 
Coğrafiya fakültəsinin Elmi Şurasının 

iclasında təsdiq olunmuşdur (21.10.2019-cu il, 02 saylı protokol) 
 



1. Problem: Azərbaycanın çaylarının illik axımına antropogen amillərin təsirinin 
qiymətləndirilməsi 

Azərbaycanın əsas yerli və transsərhəd çaylarının illik axımının antropogen azalması tədqiq 
edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, çay hövzələrində müxtəlif dərəcəli su stresi müşahidə 
olunur.  Hazırda yerli çayların aşağı axınında cəm illik axım şərti-təbii axımla müqayisədə 1,642 
km3 (15,9%), Kür çayının illik axımı isə 54.2% azalmışdır. 27 çayın illik axımı haqqında məlumatlara 
əsasən çay sularından istifadə əmsalları (Ki) hesablanmışdır. Bu əmsal istifadə olunan və real 
(şərti-təbii) su ehtiyatlarının nisbətinə bərabərdir. Müşahidə olunan su stresinin səviyyəsinə görə 
çay sularından istifadənin təsnifatı yerinə yetirilmiş və müvafiq xəritə-sxem tərtib edilmişdir. 
Əgər, Ki ˂ 10% olarsa, su stresi zəifdir və vəziyyət normaya uyğundur; Ki=10-20% - mülayim su 
stresi hiss olunur və su təminatının səviyyəsi regionun inkişafını məhdudlandıran amilə çevrilir; 
Ki=20-40% - su stresinin səviyyəsi yüksəkdir və  ərazinin dayanıqlı inkişafı üçün suya tələbat və 
təklifi nəzərə almaqla su ehtiyatları tənzimlənməlidir;  Ki=40-60% - su stresinin səviyyəsi çox 
yüksəkdir, sudan istifadə məhdudlandırılmalı, su ehtiyatları tənzimlənməli və əraziyə əlavə su 
həcmi cəlb edilməlidir; Ki˃60% - su çatışmazlığı regionun inkşafı və əhalinin həyat fəaliyyətinin 
təhlükəsizliyi üçün kritik amildir. Müəyyən olunmuşdur ki, su stresinin səviyyəsi yüksək olan yerli 
və tarnssərhəd çayların sayı daha coxdur. 

Nəticə: Иманов Ф.А., Алиева И.С. Оценка влияния антропогенных факторов на 
годовой сток рек Азербайджана// Водное хозяйство России, №2, 2019, с.20-30. 

İcraçılar: «Hidrometeorologiya» kafedrası, prof. Fərda İmanov, dos. İradə Əliyeva. 
 

  



 
1.3.8. Geologiya elmləri sahəsində 

 
Geologiya fakültəsinin Elmi Şurasının 

 iclasında təsdiq olunmuşdur (25.10.2019-cu il, 02 saylı protokol)  
 
1. Problem: Bakı muldasının müasir hidrogeoekoloji şəraitinin for-malaşması 

qanunauyğunluqlarının tədqiqi 
Hazırda dünyanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş bütün şəhərlərində olduğu kimi, Bakı 

şəhərində də  texnogenezin yeraltı sulara neqativ təsiri ilə bağlı problemlər – su resurslarının 
çirklənməsi, yeraltı suların keyfiyyətinin pisləşməsi kimi problemlər mövcuddur. Bu nöqteyi-
nəzərdən, müasir dövrdə hidrogeoekologiyanın inkişafının perspektiv problemlərinin 
araşdırılması, təcrübi məsələlərin həllində yeni üsulların inkişafının nə-zərdən keçirilməsi  
problemin aktuallığını təşkil edir. Toplanmış və analiz edilmiş faktiki materiallar əsasında Bakı 
şəhəri və onun ətraf ərazilərinin müasir  hidrogeoekoloji şəraiti  analiz edilmiş, ekosistemin 
qarşılıqlı əlaqədə olan komponentləri: atmosfer - aerasiya zonası süxurları - qrunt suları  birlikdə 
nəzərdən keçirilmişdir. Şəhərin və onun ətraf ərazilərinin hidrogeoekoloji şəraitinə texnogen 
yükün təsiri öyrənilmiş, ərazinin fiziki-coğrafi  və hidrogeoloji şəraiti, yeraltı suların hidrodinamik 
və  hidrokimyəvi rejimi tədqiq edilmiş,  yeraltı və yerüstü suların çirklənmə mənbələri aşkar 
edilmişdir. Yeraltı suların müasir ekoloji vəziyyəti qiymətləndirilmiş, təbii suların mühafizəsi  və  
şəhərin, o cümlədən ətraf ərazilərinin su təsərrüfatı vəziyyətinin stabilləşdirilməsi üçün tədbirlər 
nəzərdən keçirilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki: 1.Müasir dövrdə şəhərsalma kompleksinin 
genişlənməsi,  şəhərin iqtisadi cəhətdən sürətli inkişafı, sənaye sahələrinin gündən-günə artması 
yeraltı suların qidalanmasında texnogen amillərin rolunun artmasına gətirib çıxarmışdır ki, bu da 
şəhərin hidrogeoekoloji şəraitinə öz təsirini göstərməkdədir; 2.Müasir dövrdə texnogenezin 
yeraltı hidrosferə təsiri əksər hallarda neqativ olub,  su resurslarının çirklənməsi, yeraltı suların 
keyfiyyətinin pisləşməsi  kimi problemlərlə müşayiət olunur ki, bu da çox təhlükəlidir  və yeni 
ekoloji layihələrin tətbiqini  tələb edir. 

Nəticə: Mammadova Esmiralda Allahverdi gizi. “Analysis of the condition of formation  of  the 
modern hydrogeoecological processes in Baku  and its  surroundings territories”. Ame-rican Journal 
of Geography and Earth Sciences. June 2019, Vol. 7, No. 1, pp. 45-48.    

İcraçı: “Hidrogeologiya və mühəndis geologiyası” kafedrası, geol.-miner.elm.nam. 
Esmiralda Məmmədova. 

 
 
 
 
 
 

  



1.3.9. Tarix elmləri sahəsində 
 

Tarix fakültəsinin Elmi Şurasının 
iclasında təsdiq olunmuşdur (29.10.2019, 2 saylı protokol) 

 
1. Problem: Qafqaz İslam ordusu və Azərbaycanın xilası. Bakı, Turxan NPB, 2019, 120 s. 
Tədqiqat  işi Qafqaz İslam Ordusunun 1918-ci ilin iyun-sentyabr aylarında Azərbaycanda 

həyata keçirdiyi xilaskarlıq missiyasının öyrənilməsinə həsr edilib. Bu barədə məlumatlar kifayət 
qədər çox olsa da, Qafqaz İslam Ordusunun təşkili və xilaskarlıq yürüşlərin təfsilatı şərhinə və bu 
tarixi qələbənin heç də asanlıqla başa gəlmədiyinə dair ayrıca tədqiqatlara ehtiyac vardır. 
Oxucuların diqqətinə təqdim olunan bu kitabda əsas hissəyə əlavə edilən müqavilə mətnləri 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Osmanlı Türkiyəsinin qardaşlıq əlaqələri, xüsusilə də 1918-ci 
ilin yayında və payızında Qafqaz İslam Ordusunun Azərbaycanın xilası uğrundakı zəfər yürüşü, 
Bakının azad olunması əməliyyatı haqqında daha dolğun təsəvvürün yaranmasına xidmət 
edəcəkdir. Tədqiqatdan ali məktəblərin tələbələri, aidiyyəti üzrə mütəxəssis və tədqiqatçılar 
faydalana bilər.  

İcraçı: “Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika” kafedrası, prof. Anar İsgəndərov. 
 
2. Problem: İskit-Sibir dünyasi və Azərbaycan. Bakı, BDU-2019, 219 s. 
Tədqiqat  işində iskitlərin tarixinə arxeoloji yanaşma əsas götürülərək, onların yaratdıqları 

mədəniyyət və abidələri, iskit incəsənətin əsas xüsusiyyətləri və mahiyyəti İskit-Sibir dünyası və 
Azərbaycan materialları əsasında müqayisəli şəkildə tədqiqat müstəvisinə çıxarılır, onların 
tariximizdəki yeri və rolu təhlil hədəfi seçilir. Bu məsələlərin araşdırılması Sibir və Azərbaycanın 
iskit dövrü arxeologiyası və tarixşünaslığı haqda tam təsəvvür yaranmasını təmin etmişdir. Tədqi-
qatda Sibirin iskit dövrü mədəniyyət və abidələrinin öyrənilməsi ilə yanaşı, Azərbaycanla bağlı 
məsələlərin ümumi anoloji materiallar əsasında araşdırılmasına diqqət yertirilmişdir. İskit prob-
leminin öyrənilməsi zamanı Azərbaycanla bağlı materialların nəzərə alınması qaçılmazdır. Belə ki, 
Azərbaycanda Qarabağ, Muğan və Şirvan düzlərində, Mingəçevirdə və başqa ərazilərdə iskitlərin 
maddi mədəniyyəti ilə bağlı artefaktlara rast gəlinmişdir.  Buradan iskit mədəniyyətinə məxsus 
məşhur üçlüyə aid ola biləcək nümunələr üzə çıxarılmışdır. Ümumi materiallardan aydın olduğu 
kimi, ən çox rast gəlinən məmulat ox ucluqları, bəzək əşyaları, heyvani üslublu avadanlıqlar ol-
muşdur. İskitlərin bölgədə olması, onların burada yaşama müddəti məsələlərdə müəyyən fikir 
ayrılıqları olsa da, iskitlərin bir qisminin Azərbaycanda yerli əhali ilə qaynayıb – qarışdığını tarixçi-
arxeoloqların əksəriyyəti qəbul edir. Tədqiqatçının fikrincə, bunun da başlıca səbəblərindən biri 
onların yerli əhali ilə eyni etnik kökə mənsubluğu ilə izah oluna bilər. Tədqiqatdan ali məktəblərin 
tələbələri, aidiyyəti üzrə mütəxəssis və tədqiqatçılar faydalana bilər.  

İcraçı: “Arxeologiya və Etnoqrafiya” kafedrası, t.ü.f.d. Hicran Mahmudova.  
 
3. Problem: Qafqazda nəqliyyatin inkişafi (XVIII əsrin sonu – XX əsrin başlanğıcı). Bakı , 

“Turxan” NPB, 2019, 400 s. 
Əsər Qafqazda nəqliyyatin inkişafı tarixinə həsr edilmişdir. XVIII əsrin sonu – XIX əsrin 

başlanğıcında regionun Rusiya imperiyası tərəfindən işğal olunması ərəfəsində və sonrakı 
yüzillikdə ənənvi karvan yollarının vəziyyəti, Xəzr və Qara dəniz sahillərinə, Qafqazın inzibatı 



mərkəzinə çevrilən Tiflisə və Rusiyanın Avropa hissəsinə doğru yolların əhəmiyyətinin artmağa 
başlanması, Kür çayında və Xəzər dənizində gəmiçiliyi inmişaf etdirmək tədbirləri araşdırılmışdır. 
Müəllif imperiya miqyasında layihələr və onalrın reallaşdırılması sahəsində tədbirlərdən geniş 
bəhs etmiş, XIX əsrin son – XX əsrin ilk onillklərində dəmir yolu nəqliyyatının və şoseləşdirilmiş 
yolların iqtisadı, sosial və mədəni həyata təsiri məsələlərini tədqiq etmişdir. 

İcraçı: “Qafqaz xalqları tarixi” kafedrası, prof. Qabil Əliyev. 
 
4. Problem: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yadigari: Bakı Dövlət Universiteti – 100.  

Bakı: “Nurlar” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2019, 176 s. 
Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyinə həsr olunmuş əsərdə Azərbaycanda orta əsrlərdə 

məktəb və təhsil, çar Rusiyası dövründə qəza, üsuli-cədid məktəbləri və seminariyanın tarixinə 
nəzər salınmış, 1917-ci il Fevral burjua-demokratik  inqilabdan sonra ölkədə yaranmış yeni 
ictimai-siyasi şəraitdə milli hərəkatın keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçməsi, AXC-nin elanı, 
Azərbaycan dilinin dövlət dili statusu alması və milli hökumətin məktəb siyasəti, Bakı Dövlət 
Universitetinin yaradılması uğrunda mübarızə, universitetin təşkilinə hazırlıq, parlament 
müzakirələri, universitetin ilk nizamnaməsi, universitetin fəaliyyətə başlanması, sovet 
hakimiyyəti və müstəqillik illərindəki fəaliyyəti işiqlandırılmışdır. Əsər geniş oxucu kütləsi üçün 
nəzərdə tutulmuşdur.  

İcraçı: “Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrası, prof. Anar İsgəndərov,  dos. 
Səidə Əli qızı 

 
5. Problem: “Silsilətün-nəsəbi Səfəviyyə” əsəri Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi. Bakı: 

“Avropa” nəşriyyatı, 2019, 106 s. 
Tədqiqat  işində Şeyx Hüseyn bin Şeyx Abdal Zahidinin “Silsilətün-nəsəbi Səfəviyyə” adlı 

əsərində Azərbaycanın XIII-XVII əsrlərdə dini-ideoloji, sosial –iqtisadi və siyasi tarixinə aid 
məlumatlar öz əksini tapmışdır. Əsər təkcə Səfəvilər dövlətinin tarixinə işıq salmır, eyni zamanda 
orta əsrlər Azərbaycan tarixinin öyrənilməsinə qiymətli bir tövhədir. Əsərin daha bir özəlliyi də 
ondadır ki, qaynaq Azərbaycan tarixşünaslığında günümüzə qədər xüsusi tədqiqat obyekti 
olmamışdır və bu baxımdan da elmi yeniliyi vardır. Əsər ali məktəblərin tələbələri, aidiyyəti üzrə 
mütəxəssis və tədqiqatçılar, geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

İcraçı: “Azərbaycan Tarixi (təbiət fakültələri üzrə)” kafedrası, prof. Zabil Bayramov 
  
6. Problem: Azərbaycanın memorial muzeyləri və mədəni irsimiz. Bakı, BDU - 2019, 202s. 
Kitabda Azərbaycanın memorial muzeylərin milli mədəniyyətimizin mühüm bir səhifəsi 

olması, bu muzeylərin müəyyən zaman kəsiyi ərzində ölkəmizin yaşadığı siyası-ictimai və mədəni 
səciyyəli prosesləri maddi sübutlar və dəlillər əsasında göstərməyə çalışması və mədəni irsimizin 
əsas daşıyıcılarından biri olması təhlil hədəfi seçilmişdir. Azərbaycanda milli-mədəni irsimizin mü-
hafizəsi və sonrakı inkişafı  məhz muzey quruculuğu tarixi ilə birbaşa əlaqəlidir. Qeyd etmək 
lazımdır ki, tarixi mədəni irs müasir cəmiyyətlər üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bununla 
əlaqədar sivil ölkələr mədəni irsin qorunub saxlanması, öyrənilməsi və ondan düşünülmüş şəkildə 
istifadə etmək məsələlərinə daha böyük diqqət yetirir, onları həll etməyə çalışırlar. Azərbaycanda 
muzey quruculuğu sahəsində mədəni irsin qorunması və təbliği işində ilk vaxtlar əsas xidmətlər 
muzeylərimizin payına düşmüşdür. XX əsrin 70-80-cı illərində memorial muzeylərin quruculuğu 



ən yüksək inkişaf mərhələsinə çatmışdı. Sonralar isə muzeylər ümummuzeylər strukturuna daxil 
olmağa başlamış, başqa sözlə inteqrasiya prosesinə qoşulmuşdu. Memorial muzeylərin kütləvi 
iş sahəsi, fəaliyyətinin digər sahələri, başqa mədəni, maarif və təbliğat müəssisələrinin fəaliy-
yəti ilə qırılmaz əlaqədədir. Belə hərtərəfli, çoxəhatəli və kompleks münasibət kütləvi işin məq-
səd və vəzifələrinin reallaşdırılmasını xeyli asanlaşdırır. Muzeylərin təlim-tərbiyə sahəsində fəa-
liyyəti, vətənpərvərlik, milli-mədəni irsə, adət-ənənələrə, həyat tərzinə sədaqət prinsiplərinə 
əsaslanmaqla, muzeyə gələnlərin müxtəlifliyini nəzərə almağa yönəlmişdir. Digər ideya-təbliğat 
səciyyəli müəssisələr kimi ev muzeylərinin qarşısında milli mentalitetə, milli özünüdərketməyə 
əsaslanan dünyagörüşünün formalaşdırılması vəzifəsi qoyulur. Respublikamızda ev muzeyləri-
nin səciyyəvi vəzifələrindən biri də muzey mədəniyyətini formalaşdırmaq olmuşdur. Bu muzey-
lər millətin içərisindən çıxmış ayrı-ayrı görkəmli şəxsiyyətlərin istedadına, onların yüksək mənə-
vi keyfiyyətlərinə – amallara əsaslanaraq, onları eksponatlar vasitəsilə tamaşaçıya nümayiş et-
dirirlər. Memorial muzeylər bu və ya digər elm, mədəniyyət, siyasi-ictimai xadimin xatirəsini 
ədəbiləşdirmək məqsədilə təşkil edilərək fəaliyyət göstərən muzeylərdir. Tədqiqatdan ali 
məktəblərin tələbələri, aidiyyəti üzrə mütəxəssis və tədqiqatçılar faydalana bilər.  

İcraçı: “Arxeologiya və etnoqrafiya” kafedrası, t.ü.f.d., Fəxriyyə Həvilova    
 
7. Problem: Torpağın qanı: Azərbaycan nefti və tarixi (Das blut der erde-das erdöl von 

Aserbaidschan und Geschichte (alman dilində). Bakı, Zərdabi Nəşr MMC, 2019, 260 s. 
Kitabda ümumiyyətlə dünya müharibələrinin gedişatında neftin əvəzsiz əhəmiyyətindən 

söhbət açılır. XIX əsrin sonlarında neft iqtisadi əhəmiyyat daşıyırdısa, XX əsrin əvvələrində ingilis 
donanmasının maye yanacağa keçməsi ilə əlaqədar olaraq “qara qızıl”ın hərbi-starteji əhəmiyyəti 
artır. Kitabda Bakı neft sənayesinin, ona qoyulan xarici sərmayə və yeni texnologiyaların tətbiqinə 
dair yeni faktlar irəli sürülür, Bakı neftinin hərbi-texniki əhəmiyyətindən danışılır. Əsərdə XX əsr 
boyu gedən dünya müharibələrində Bakı nefti uğrunda gedən amansız mübarizə ön planda 
tutulur, iri dövlətlərin işğalçılıq planlarına Bakının yerinə dair yeni dəlillər irəli sürülür. Kitabın 
birinci nəşri Bakıda rus dilində, ikincisi nəşri isə Türkiyədə capdan çıxmışdır. 

İcraçı: “Azərbaycan Tarixi (humanitar elmlər üzrə)” kafedrası, prof. Elmira Muradəliyeva 
 
 
1.3.10. Filologiya  elmləri  sahəsində 

 
Filologiya fakültəsinin Elmi Şurasının 

iclasında təsdiq olunmuşdur  (11.X.2019, 1 saylı protokol) 
 
1. Problem: XVII əsr Azərbaycan ədəbi dilinin fonetik və leksik norma demokratizmi. 

(Monoqrafiya, Bakı, Elm və təhsil nəş., 2019, 384 səh., (24 ç.v.) 
Monoqrafiyada dildaxili yeni proseslərin – diferensiasiya, sabitləşmə, demokratikləşmə 

proseslərinin başlanğıc mərhələsi olan XVII əsr Azərbaycan ədəbi dili normalarının tarixi təkamülü 
izlənilir. Birinci monoqrafiyada XVII əsr Azərbaycan ədəbi dilinin vokal və konsonant sistemi, eləcə 
də leksik-semantik mənzərəsi tarixi-müqayisəli təhlil yolu ilə araşdırılır. Fonetik və leksik 
yarusların məkanında yer alan hadisə və qanunlara yeni rakusdan baxılır. Bu dövrü təmsil edən 
dil materiallarını izləməklə tarixi orfoqrafiyamızın – imlamızın, eləcə də bu dövr dilimizin fonetik 



prinsipləri üzə çıxarılır. O da müəyyənləşdirilir ki, xəlqiləşdirməni mayalandıran canlı danışıq 
dilinin güclü təsir gücünün nəticəsi olaraq XVII əsrdə klassik kitab dili öz ənənəvi çərçivəsindən 
çıxaraq dili xəlqiləşməyə doğru istiqamətləndirir, milliləşir. Yeni dildaxili proseslər leksik sistemdə 
demokratikləşmə adına öz təsirini əsirgəmir. Nəticə olaraq  XVII əsr Azərbaycan ədəbi dilinin 
lüğət  tərkibi millilik baxımından yenidən təşkil olunur. İkinci monoqrafiyada XVII əsr Azərbaycan 
ədəbi dilinin qrammatik normasında gedən demokratikləşmə üzə çıxarılır. İzafətlərdə belə gedən 
demokratikləşmə, həmçinin qrammatik sistemdə qeydə alınan «oğuz və cağatay» dil faktları 
paralelliyində oğuz elementlərinin aparıcılığı və sabitliyi faktlaşdırılır.         

İcraçı: Türkologiya kafedrası, dos. Qızılgül Abdullayeva. 
 
2. Problem: XVII əsr Azərbaycan ədəbi dilinin qrammatik norma demokratizmi  

(Monoqrafiya, Bakı, Elm və təhsil nəş., 2019, 252s. (15,75 ç.v.) 
Tədqiqat tarixi-müqayisəli araşdırma yolu ilə aparıldığından monoqrafiyalarda inteqrallıq 

və diferensiallıq öz müəyyənliyinə qovuşur. Məhz dilimizin bu tarixi mərhələsində nağıl, təhkiyə 
dili əruza yol açır. Dolğun dil materiallarına söykənən müəllif  tərəfindən XVII əsr həm də 
«xəlqiləşmənin yenidən təşkili» adlı dildaxili yeni prosesin getdiyi bir zaman kəsiyi, ümumxalq 
dilinin funksional imkanlarının genişləndiyi bir tarixi mərhələ kimi səciyyələndirilir. Araşdırma onu 
da ortya qoyur ki, XVII əsr diferensiasiya, demokratikləşmə, sabitləşmə və xəlqiləşmənin yenidən 
təşkili proseslərinin zirvə nöqtəsi sayılan XVIII əsrə bir hazırlıq işinə imza ataraq bir pay sahibinə 
çevrilir. Ümumiyyətlə, XVII əsr Azərbaycan ədəbi dili normalarnın  bütün dil yarusları üzrə ilk dəfə 
olaraq tədqiqata cəlb olunması diliçiliyimiz üçün bir yenilikdir.  

İcraçı: Türkologiya kafedrası, dos. Qızılgül Abdullayeva 
 
3. Problem: “İngilis İntibahı və Şərq” («Английское возрождение и восток») 

(monoqrafiya. Bakı, 2019, 190 səh.) 
Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik, Dünya ədəbiyyatı kafedrasının 80 illik yubileyinə ittihaf 

olunmuş “İngilis İntibahı və Şərq” («Английское возрождение и восток» - rus dilində) 
monoqrafiyada bu gün də öz elmi aktuallığını qoruyan Qərb-Şərq ədəbi əlaqələri, qarşılıqlı 
münasibətləri Avropa ədəbiyyatında problemi araşdırılmışdır. Bu monoqrafiyada antik dövrdən 
başlayaraq İntibaha qədər olan dövrdə, eləcə də İntibah dövrü ingilis ədəbiyyatında poeziya, nəsr 
və dramaturgiya kimi ədəbi növlərdə olan Şərq motivləri işlənmişdir. Əsasən Uilyam Şekspirin 
“Romeo və Culyetta”, “Venetsiya taciri”, “Otello”, “Antonio və Kleopatra” və sonetlərində olan 
Şərq motivləri araşdırılmaqla, bu əsərlərdə olan mövzuların Nizami Gəncəvinin, Hüseyn Cavidin 
və bir sıra digər klassik Azərbaycan yazıçılarının əsərləri ilə müqayisəsi verilmişdir. Nizami 
Gəncəvinin“Leyli və Məcnun” əsərinin və utopiya mövzularının Şekspirə təsirləri göstərilmişdir.  

İcraçı: Dünya ədəbiyyatı kafedrası,  prof. Ülfət Bədəlbəyli 
 
4. Problem: «Rus dilində tələffüz və vurğu variantları» (Bakı, «Avropa» nəşriyyatı, 2019, 

246 səh .(15,5 ç.v.) (rus dilində) 
          Lüğət filoloji ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələrin istifadəsi üçün tərtib olunmuşdur. 

Tələbələr  rus  dilinin  ədəbi  tələffüz  və  vurğu  normalarının mənimsənilməsi üçün bu lüğətdən 
bir dərs vəsaiti kimi istifadə edə bilərlər. Həmçinin lüğət peşə fəaliyyətində şifahi nitqlə bağlı olan 
və nitq mədəniyyəti səviyyəsini artırmaq istəyən geniş oxucu kütləsinə ünvanlana bilər. Bu lüğətə, 



tələffüzündə variantlığa yol verilən və yaxud deyilişində daha tez-tez səhvlərə rast gəlinən sözlər 
daxil edilmişdir. Lüğət  normativ olduğu üçün, yalnız  ədəbi normalar  çərçivəsində  olan sözlərin 
deyiliş xüsusiyyətlərini əks etdirir, qeyri-ədəbi variantlar göstərilmir.           Oxuculara təqdim 
olunan məlumat lüğətində 4500 söz-dən istifadə  olunur.          Lüğətdə toplanmış materiallar ən 
müasir, nüfuzlu orfoepik  lüğət və məlumat kitablarında verilən normaları əks etdirir. Bu lüğət 
universitetin filologiya fakültəsinin müəllim, doktorant, magistr və tələbələri  üçün tərtib 
olunmuşdur. 

İcraçı:  Rus dilçiliyi kafedrası, baş müəl. Tamilla İbrahimova,  müəl. Aytən  Muradova. 
 
 
1.3.11. Hüquq  sahəsində 

 
Hüquq fakültəsinin Elmi Şurasının  

iclasında təsdiq olunmuşdur  (24.X.2019, 1 saylı protokol) 
 

1. Problem: Hüquq nəzəriyyəsi Bakı: “Elm və təhsil”, 2019, 448 s., 28 ç.v.). 
Kitab hüquq nəzəriyyəsinin fundamental problemlərinin tədqiqinə həsr edilmişdir. 

Əhəmiyyətli dərəcədə yenidən işlənmiş və tamamlanmış  “Hüquq nəzəriyyəsi” kitabının  üçüncü 
nəşrinə ənənəvi mövzularla yanaşı,  bir sıra yeni aktual mövzular da (hüququn obyektiv və 
subyektiv aspektdə anlayışı, hüququn formaları, hüquqla qanunun nisbəti, hüquq və hüquqi 
dövlət,  vətəndaş cəmiyyəti və hüquq, hüquqi tənzimləmə mexanizmi, müasir dövrün əsas hüquq 
ailələri və s.) daxil edilmişdir ki, bütün bunlar ölkənin sosial-siyasi və hüquqi reallıqları, həmçinin 
ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda əldə olunmuş elmi nailiyyətləri nəzərə almaqla 
dərindən və əsaslı surətdə işlənilmişdir. Kitabda nəzəri müddəaların araşdırılması milli qanun-
vericilikdən geniş istifadə edilməsi əsasında aparılmışdır.  Mövzularla bağlı qoyulan məsələlər 
Azərbaycan Respublikasının normative hüquqi aktlarının – ilk növbətə AR Konstitusiyasının, 
qanunlarının, fərmanlarının, normativ qərarların, məcəllələşdirilmiş aktların təhlilinə əsaslanaraq 
nəzərdən keçirilmişdir. Əyani material qismində mövzular üzrə həyatı situasiyalardan nümunələr 
gətirilmişdir. 

İcraçı: Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi kafedrası, prof.Məsumə Məlikova 
 
 
1.3.12. Beynəlxalq münasibətlər sahəsində 

 
Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin 

Elmi Şurasının iclasında təsdiq olunmuşdur  (24.X.2019, 2 saylı  protokol) 
 

1. Problem: Azərbaycan Respublikasının ÜDM-i ilə Rusiya və Belarus ticarət əlaqələrinin 
saldoları arasında kointeqrasiya münasibətləri 

İşdə 26 illik statistik göstəricilərə əsasən Azərbaycan Respublikasi ÜDM-nin Rusiya 
Federasiyasının saldosundan və Belarus respublikasının saldosundan asılılığın ekonometrik təhlili 
aparılmışdır. Modelin identifikasiyasi və hər bir parametr üzrə əhəmiyyətliliyinin yoxlanılmasi, 
adekvatlığın müəyyən olunması üçün müvafiq statistik üsullar tətbiq olunmuşdur. İşdə  sıraların 



stasionarlığı məsələsi Diki-Fuller testi vasitəsi ilə yoxlanılmış və bu zaman sıralarının ikinci tərtib 
fərq operatorlarından düzəldilmiş yeni sıraların stasionarlığı aşkarlanmışdır. Sonra isə Greyncer 
testi vasitəsi ilə zaman sıraları arasındakı qarşılıqlı   səbəbiyət-nəticə asılılıqları öyrənilmiş, 
Yohansen testindən istifadə etməklə bu asılılıqların kointeqrasiya vektorları müəyyənləşdirilmiş 
və zaman sıralarının fərqlərindən düzəldilmiş operatorlar üçün səhvlərin korreksiya olunması 
mexanizmləri öyrənilərək səhvlərin korreksiya modeli qurulmuş və tarazlıq vəziyyətindən qısa 
müddətli meyletmələrin həmin vəziyyətə qayıtmasını təmin edən uzunmüddətli münasibətlərin 
alınması üçün kointeqrasiya modelləri qurularaq bu modellərlə alınmış qiymətləndirmələrin 
faktiki verilənlərə adekvat olduğu göstərilmişdir. 

Alınmış elmi nəticə: E.G.Orudzhev , S.M. Huseynova. The cointegration relations between 
Azerbaijan’s GDP and the balances of the trade relations of Russia and Belarus. Journal of 
Contemporary Applied Mathematics, ISSN-2222-5498, Volume 9, Issue 2, p.79-92.2019 (in 
English) 

İcraçılar: Riyazi iqtisadiyyat kafedrası,  prof. Elşar Orucov, dos.Sara Hüseynova  
 
2. Problem: Bakı Dövlət Universiteti və Azərbaycanda iqtisad elmi (Monoqrafiya, Ecoprint 

nəş., Bakı, 2019, 288 s.) 
İşdə Bakı Dövlət Universitetinin təsis olunmasının  ilk dövrlərindən etibarən iqtisadçı 

kadrların hazırlanması üçün zəruri sosial-iqtisadi şərtlər, tədrisin təşkili xüsusiyyətləri 
göstərilmişdir. İqtisadçı  kadrların  hazırlanması prosesi 1920-ci ildən müasir dövrə qədər 
mərhələlər ayrılmışdır. 1920-1945-ci illərdə BDU-nun iqtisadçı elmi kadr potensialı, universitetin 
iqtisadçı müəllimləri və elmi-tədqiqatda əsas istiqamətlər araşdırılaraq müəyyən edilmişdir. Ayrı-
ayrılıqda 1945-1960-cı, 1970-1980-ci və müstəqillikdən sonrakı illərdə BDU-da iqtisadi təhsil və 
onun inkişafı araşdırılmışdır. Həmçinin bu dövrlərdə BDU-da aparılan iqtisadi tədqiqat aparan 
mütəxəssislər, onların tədqiqat istiqamətləri, iqtisadçılar tərəfindən BDU-da müdafiə edilmiş 
dissertasiya mövzuları ardıcıl şəkildə işdə öz əksini tapmışdır.1945-1970-ci illərdə, 1970-1990-cı 
illərdə və müstəqillik illərində iqtisadçı kadrların hazırlanmasında BDU-nun rolu müəyyən 
edilmişdir. BDU-da iqtisadi sahədə təhsilin verilməsinin ilk illərindən müasir dövrə qədər iqtisad 
elminin və iqtisadçı kadrların hazırlanmasında böyük rolu olan görkəmli iqtisadçılar haqqında 
tarixi ardıcıllıqla məlumat verilmişdir. Hazırda iqtisadiyyat üzrə fəaliyyət göstərən kafedralar və 
onların tədris istiqamətləri haqqında məlumatlar verilmişdir. 

İcraçılar: İqtisadiyyat və idarəetmə kafedrası, prof. Amil Məhərrəmov, dos. Xosrov 
Kərimov, dos. Hürü Şamilova. 

 
 

  



1.3.13. Sosial elmlər və psixologiya sahəsində 
 

Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Elmi Şurasının 
iclasında təsdiq olunmuşdur (23.10.2019, 03 saylı protokol)  

 
1. Problem: Azərbaycanda məcburi köçkünlərin sosial-psixoloji adaptasiyası və 

stressədavamlılığının xüsusiyyətləri 
Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında məskunlaşan məcburi köçkünnlərlə apardığımız 

tədqiqatın nəticəsinin təhlili göstərdi ki, bu ərazidə yaşayan qaçqın və məcburi köçkünlərdə 
stressədavamlıq dərəcəsi müxtəlifdir. Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında və Bakıda  
məskunlaşan məcburi köçkünlərin stressədavamlılığının gender əlamətləri üzrə əhəmiyyətli 
fərqlər zəifdir. Lakin mövcuddur.  Bu onu göstərir ki, Bakı şəhərində, eləcə də Masazır və Müşvüq 
şəhərciklərində məskunlaşan məcburi köçkünlərin qadın və kişi resopodentlərinin gündəlik 
həyatlarında qarşılaşdıqları bu və ya digər stress vəziyyətlərinə cavab reaksiyaları eynidir. 
Tədqiqat göstərdi ki, məcburi köçkünlərin 36 və 45 yaş civarında stress yükünün səviyyəsinin 
azalmasına və uyğun olaraq daha yaşlı və daha gənc fərdlərdə isə artmasının şahidi oluruq. Bu da 
öz növbəsində stress amilinə daha həssas məcburi köçkün yaş kontingentinin uzun müddətli 
gərginliklərlə və müasir şəraitə sosial-psixoloji adaptasiya problemləri ilə şərtlənir. Müəyyən 
edilmişdi ki, məcburi köçkünlərin məskunlaşdıqları ərazilər üzrə qruplararasındakı  
stressədavamlılıq göstəriciləri p= 0.05 səviyyəsində əhəmiyyətlidir. Deməli qruplararası 
stressədavalılğın göstəriciləri arasında əhəmiyyətliliyin  müəyyən edilməsi bir daha təsdiq edir ki, 
məcburi köçkünlərdə stressədavamlılıq səviyyəsi ümüumilikdə zəifdir və bu da onların sosial-
psixoloji adaptasiyasına hərətəfli təsir göstərir.  

Nəticə: Features of social and psychological adaptation and stress tolerance of refugees in 
Azerbaijan // DILEMAS CONTEMPORANEOS-EDUCACION POLITICA Y VALORES .Vol. 7, Issue 5; 
Senteber 2019, (WEB OF SCINCE) 

İcarıçılar: Sosial və pedaqoji psixologiya kafedrası, prof. Kamilə Əliyeva, dos. Rəşid 
Cabbarov.      

    
2. Problem: “Özünüdərkin psixologiyası” (Monoqrafiya. Bakı, “OPTİMİST”, MMC, 2019, 

240 s.) 
 Monoqrafiya özünüdərkin psixoloji məsələlərinin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Kitabda 

özünüdərk problemi psixoloji kontekstdən təhlil olunmuş, özünüdərkin inkişaf etdirilməsinin yol 
və vasitələri göstərilmişdir. Monoqrafiya V fəsildən ibarətdir. Özünüdərk probleminin 
araşdırılmasından gəlinmiş nəticə ondan ibarətdir ki, bu problem həmişə aktual olmuş və bü gün 
də öz aktuallığını saxlayır. İstər psixoloji yönümdə, istər sosial-psixoloji yönümdə, istərsə də yaş 
və pedaqoji istiqamətlərdə aparılmış tədqiqatlarda özünüdərkin öyrənilməsində sanballı işlər 
həyata keçirilsə də  bir sıra məqamlar diqqətdən kənarda qalmışdır. Xüsusilə də özünüdərkin 
mexanizmləri, praktik tətbiq aspektlərinin öyrənilməsi yetərincə deyil. Özünüdərki inkişaf 
etdirmək üçün ayrı-ayrı cəhətlərlə yanaşı davranışını təmin edən motivlərin mahiyyətini də müəy-
yənləşdirmək, psixi fəaliyyətin dinamikliyini, sosial – iqtisadi şəraitin dəyişkənliyini insanların 
davranışına təsir göstərən müasir elmi-texniki nailiyyətlər də nəzərə alınmalı köhnə, işə 
yaramayan metodlardan uzaqlaşmalıyıq. Müasir dünyanın dəyişkənliyini nəzərə alıb özünüdərk 



prosesini dinamikada öyrənmək, onun praktik əhəmiyyətini hərtərəfli qiymətləndirmək vacibdir. 
İcarıçı: Sosial və pedaqoji psixologiya kafedrası, dos. Rəşid Cabbarov.  

 
 
1.3.14. Jurnalustika sahəsində 

 
Jurnalistika fakültəsinin Elmi Şurasının 

 iclasında təsdiq olunmuşdur (07.10.2019, 1 saylı protokol) 
 
 1. Problem: Jurnalistika və beynəlxalq humanitar hüquq (Bakı, “Bakı Universiteti” 

nəşriyyatı. 2019, 712 s.) 
Beynəlxalq humanitar hüququn formalaşması, inkişafı, implementasiyası və onun riayət 

olunmasında və həllində jurnalistikanın xüsusi rolu vardır. Sözügedən sahədə zamanın çağırışına 
adekvat cavabların tapılmasında KİV-lərin qarşısında konkret vəzifələr durur. Gələcək 
jurnalistlərin beynəlxalq humanitar hüququn mahiyyəti, onun qolları, tətbiqi qaydaları, silahlı 
qarşıdurma şəraitində mülki əhalinin qorunması mexanizmi, bu işdə jurnalistikanın yeri, rolu və 
əhəmiyyəti ilə dərindən və hərtərəfli tanış olmaları müstəsna əhəmiyyətə malikdir.Dərsliyin elmi 
strukturuna daxil olan dörd bölümdəki iyirmi dörd paraqrafda beynəlxalq humanitar hüququn 
yaranması və inkişafı, formalaşması və qolları, onu tənzimləyən əsas sənədlər, pozulmasına görə 
məsuliyyət, implementasiyası, beynəlxalq təşkilatların informasiya siyasətləri, informasiya 
müharibəsi problemləri izlənilir, beynəlxalq aləmdə hərbi jurnalistlərin hazırlanması sistemlərinin 
xarakteristikası verilir, müəllif tərəfindən jurnalistika və beynəlxalq humanitar hüquqla bağlı xeyli 
yeni termin və anlayışların traktovkası ilk dəfə olaraq elmi dövriyyəyə daxil edilir. Hüquqi 
normaların və onların həyata keçirilməsi mexanizmlərinin nə qədər təkmil olmasına baxmayaraq, 
bu proseslərdə konkret insanlardan- Beynəlxalq Qızl Xaç Komitəsinin nümayəndələrindən, 
siyasətçilərdən, hərbiçilərdən, jurnalistlərdən çox şeylər asılıdır5. Xüsusilə də “qaynar 
nöqtə”lərdə baş verən hadisələri işıqlandıran KİV nümayəndələri onların üzərinə düşən 
məsuliyyətin ağırlığını tam dərk etməlidirlər. Çünki, dünya ictimaiyyəti silahlı münaqişə 
zonalarında baş verənləri məhz onların gözü ilə görürlər. Məhz onların fəaliyyəti silahlı 
münaqişələrin iştirakçılarının davranışına, o cümlədən də beynəlxalq humanitar hüquqa riayət 
olunmasına mühüm təsir göstərə bilər. Əlbəttə, “qaynar nöqtə”lərdə baş verənlər haqqında 
informasiyanın oxuculara (tamaşaçılara, dinləyicilərə, İnternet istifadəçilərinə) çatdırılması üçün 
əsas şərtlərdən biri KİV əməkdaşlarının özlərinin sağ qalması məsələsidir. Bu məsələdə onlara 
yalnız münaqişə zonalarında “texniki təhlükəsizlik” qaydaları, eyni zamanda beynəlxalq 
hümanitar hüququn norma və prinsipləri barədə bilikləri kömək edə bilər. 

İcraçı: Beynəlxalq jurnalistika kafedrası, dos. İlham   Mazanlı. 
 

 


