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TƏŞKİLAT  KOMİTƏSİ 

 

 

E.B.Hüseynov     

       (Sədr) 

Rektor, professor  

  

R.S.Məmmədov  

(Sədr müavini) 

Elm və innovasiyalar üzrə prorektor, 

professor 
  

N.H.Talıbov     Tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları 

üzrə prorektor, dosent 

Q.N.Atayev Qiyabi, distant və əlavə təhsil üzrə 

prorektor, dosent 

R.A.Hüseynov    Humanitar məsələlər üzrə prorektor,  

dosent  

N.İ.Hacıyev İqtisadi məsələlər üzrə prorektor 

A.B.Baxşəliyev Tarix  və coğrafiya fakültəsinin dekanı,  

professor 

S.S.Həmzəyeva  Filologiya fakültəsinin dekanı, dosent 

U.X.Ağayev  Mühəndislik fakültəsinin dekanı, dosent 

Z.Q.Hüseynov Riyaziyyat fakültəsinin dekanı, dosent 

M.M.Muradov Kimya  və  biologiya fakültəsinin dekanı, 

dosent 

T.Ə.Əhmədova Fizika və elektroenergetika fakültəsinin 

dekanı, dosent 

A.Y.Yəhyayeva  

 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin 

dekanı, dosent 

H.Ş.Sadıqov Fəlsəfə, sosiologiya və politologiya 

kafedrasının məsləhətçi professoru 

N.M.Kazımov İnformasiya və kompüter  texnikası 

kafedrasının professoru 

S.A.Xəlilov  

(Məsul katib) 

Doktorantura və magistratura şöbəsinin 

müdiri, dosent 

S.K.Orucov Elmi hissənin müdiri, dosent 

L.N.Bunyatova Tələbə Elmi Cəmiyyətinin elmi rəhbəri, 

dosent 
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                                KONFRANSIN  AÇILIŞI 

 

15 may, saat 11
00

 

Akt zalı 

 

 

 

1. Giriş sözü                        Elxan Hüseynov - rektor   
  

2. Çıxışlar 
 

 

 

BÖLMƏLƏR 
 

 

1. Fizika və elektroenergetika  

2. Riyaziyyat 
3. Mexanika 

4. Yeni informasiya texnologiyaları 

5. Kimya və kimya texnologiya 

6. Biologiya  
7. Ekologiya 

8. Ümumi tarix 

9. Coğrafiya   
10. İnnovasiyalı iqtisadiyyatın inkişafının müasir problemlıri 

11. Müəssisələrin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi 

12. İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə aktual məsələlər 
13. Qloballaşma şəraitində dövlətin iqtisadi siyasətinin  

       formalaşması 

14. Dilçilik 

15. Ədəbiyyatşünaslıq 
16. Metodika  

17. Pedaqogika və psixologiya 

18. Azərbaycan multikultralizmi 
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FİZİKA VƏ ELEKTROENERGETİKA 

 

I yarımbölmə  

Sədr: prof. Zərbəliyev M.M.  

Sədr  müavini:  dos. Hacıbalayev N.M. 

Katib: mag. Həsənli D.Q. 

 

I iclas 

 15 may, saat  14
00 

(aud.  № 1104 ) 

 

1.  Abbaslı  X.R. 500 kV-luq hava xətlərində impuls gərginlik 
dalğalarının qiymətinə görə qəzaların yerinin təyin olunması. 

(ADNSU) 

2.  Abbaslı R.E. Rəqəmli qravimetrik kəşfiyyat məlumatlarına 

görə YTA-nın ayrılması.  (ADNSU) 
3.  Abbasov Ş.Ü. Elektrozəif qarşılıqlı təsirlərin 

SU(3)CSU(3)LU(1)X  modelinin qurulması  və  təcrübələrə  

uyğunluğunun  tədqiqi. (AMEA) 

4.  Abbaszadə H.V. Bakı metropoliteninin ehtiyat enerji 
mənbəyinin  işlənməsi. (ADNSU) 

5.  Abduləzizov R.A. Müasir texnologiyaların tətbiqi ilə elektrik 

şəbəkələrinin iş rejiminin səmərəliləşdirilməsi. (ADNSU) 

6.  Abdullayeva S.S. Tl2InNdTe4 yarımkeçirici birləşmənin  
elektrik  keçiriciliyi. (SDU) 

7.  Ağacanlı Ə.X. Nyutonun cazibə qanunu və ondan çıxan 

nəticələr. (SDU) 
8.  Alili T.T. Dəyişən bircins sahədə kvant zərrəciyinin koherent 

halları. (AMEA) 

9.  Alıyeva D.E. Nəzəri konformasiya analizi metodu ilə 

dinorfinin Arg7-İle8-Arg9 fraqmentinin fəza quruluşunun 
öyrənilməsi. (SDU) 

10.  Atalı F.Q. Tələbələrin pedaqoji təcrübəsinin təşkilinin elmi 

əsasları. (GDU) 
11.  Babayev H.M. Sənaye müəssisələrinin elektrik enerji 

ehtiyyatlarının dəyərləndirilməsi. (ADNSU) 

12.  Babayev İ.M. Elektrik şəbəkələrində gərginlik rejminin 
optimallaşdırılması məsələləri. (SDU) 
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13.  Babayeva A.A. TLGATE2 kristalının dielektrik nüfuzluğu və 

impedans spektrinin tədqiqi. (AMEA) 
14.  Bağırov K.N. Elektrik sistemlərinin statik dayanıqlığının 

analizi üçün əsas metodik göstərişlər. (ADNSU) 

15.  Bağıyeva G.M. Ağıllı  şəbəkələrdə (Smart Grid) elektrik 
enerjisinin istehsalı və ötürülməsi. (ADNSU) 

16.  Bağıyeva G.M. Gələcəyin elektrik şəbəkəsi – Smart Grid 

(ADNSU) 

17.  Bayramova N.Ş. Elektrik və maqnit sahəsi. (ADNSU) 
18.  Bayramova N.Ş. Yüksək gərginlikli ötürücü xəttlərin 

ətrafında yaranan EMS-nin ətraf aləmə təsiri. (ADNSU) 

19.  Butayev Ş.İ. Hava elektrik veriliş xətlərinin (HEVX) 
naqillərində buzlaşmanın əridilməsi üçün üç fazalı çeviricilər. 

(ADNSU) 

20.  Cabbarlı M.R. Fırlanan düzləndiricili sinxron generatorun 

rejimlərinin tədqiqi. (ADNSU) 
21.  Cəbrayılzadə S.E. InSe birləşməsində  sabit  təzyiqdə və sabit 

həcmdə xüsusi  istilik  tutumlarının fərqi (CP-CV). (SDU) 

22.  Cəfərova M.S. Məsələ həllinin əhəmiyyəti və onun tədris 
prosesində yeri. (SDU) 

23.  Çələbiyeva F.T. Qüvvətli elektrik sahələrində 

TLIN0,95ND0,05TE2  bərk məhlulunda elektrikkeçirmə. (SDU) 
24.  Dadaşov E.Q. Parafinli nеftin dоnma tеmpеraturuna maqnit 

sahəsinin təsiri. (ADNSU) 

25.  Eminova V.T. Fizikanın öyrənilməsində metodiki təminat 

probleminin həlli yolları. (SDU) 
26.  Əhmədov O.Ə. T12InNdSe4 yarımkeçirici birləşməsində 

elektrikkeçiriciliyi. (SDU) 

27.  Əhmədov R.E. Azərbaycan elektroenergetika sistemində 
elektrik enerjisinin keyfiyyət göstəricilərinin optimallaş-

dırılması. (ADNSU) 

28.  Əhmədova P.Ə. Ekstruziya olunmuş nanostruktur-
laşdırılmış Bi0,5Sb1,5Te3 bərk məhlul nümunələrinin 

istilikkeçirməsi. (SDU) 

29.  Əliyev E.Y. Elektrik sisteminin elementlərinin sxem və rejim 

parametrlərinin onun dayanıqlığına təsirinin analizi. 
(ADNSU) 
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II iclas 

 16 may, saat  12
00 

(aud.  № 1104 ) 

 
30.  Əliyev M.Q. Yarımstansiyaların gələcəyi: mərkəzi mühafizə 

və idarəetmə. (ADNSU) 

31.  Əliyev Z.E. Transformatorların elektrik veriliş xətlərindən 

gələn ifrat gərginlik dalğalarından mühafizə üsulları. 
(ADNSU)                                                           

32.    Əliyeva A.T. Nəzəriyyə uyğunluq prinsipinin obyektiv əsası 

kimi. (SDU) 
33.  Əliyeva L.Ə. Fizika və ekologiya fənlərinin əlaqəli tədrisinin 

şagirdlərin dunyagörüşünün formalaşmasında əhəmiyyəti. 

(GDU) 

34.  Əliyeva S.M. Fizikanın mexanika, rəqslər və dalğalar 
bölmələrinin tədrisində analogiyaların tətbiqi. (SDU) 

35.  Əliyeva Z.O. Şəxsiyyətyönümlü təlimdə şagirdlərdə məntiqi 

təfəkkürün inkişafı. (SDU) 
36.  Əlizadə N.Ə. Təbiət təmayüllü liseylərdə“yarımkeçiricilərin 

məxsusi keçiriciliyi” mövzusunun tədrisinə dair. (ADPU) 

37.  Əsgərli R.Ə. Qüvvətli elektrik sahəsində TeHgCd xx 1  

monokristallarının fiziki xassələri. (SDU) 

38.  Əsgərov E.Ə. Elektroenergetik sistemdə sabit cərəyan yüksək 

gərginlik xətlərinin tətbiqinin tədqiqi. (ADNSU) 

39.  Əzizov R.Z. Azərbaycanda günəş energetikası. (SDU) 
40.  Həsənli D.Q. Tl2lnNdS4 yarımkeçirici birləşməsinin sintezi 

və  elektrofiziki xassələrinin tədqiqi. (SDU) 

41.  Həsənov R.Q. 110 kV-luq Ələt yarımstansiyasının 
yeniləşdirilməsinin effektivliyinin analizi. (ADNSU) 

42.  Hüseynov S.İ. Yastı günəş kollektorunun parametrlərinin 

təyini. (ADNSU) 

43.  Hüseynova A. Pikselləri səthdə və dərinlikdə yerləşən 
silisium əsaslı fotoelektron gücləndiricilər. (AMEA) 

44.  Hüseynova B.F., Abdullayev  X.H. Bina avtomatlaşdırılması 

üçün ötürmə protokollarının analizi. (ADNSU) 
45.  Hüseynova S.F. Statistik qanunlardan “Molekulyar fizika”  

bölməsində istifadə yolları. (SDU) 
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46.  Hüseynzadə S.A. Sinxron generatorda itgilər və effektivlik. 
(ADNSU) 

47.  Hüseynzadə S.A. Sinxron maşınların qızmasına nəzarət. 
(ADNSU) 

48.  Xalıqov E.H. Enerji bloklarının qismən yükləmə rejim-
lərində işləməsi. (MDU) 

49.  Xələfov R.Q. Lazer şüalarının cihaz və avadanlıqlara təsiri. 
(NDU) 

50.  İbadov S.F. Bakı şəhəri üçün 220 KV yarımstansiyalar 
arasında dairəvi sxemin yaradılmasının vacibliyi. (ADNSU) 

51.  İmanova K.S. Dalğalar və rəqslər bölməsinin tədrisindəki  
problemlərin həlli yollarının araşdırılması. (SDU) 

52.  İsaqov K.Ə. Sinxron kompensatorun xüsusiyyətləri. 
(ADNSU) 

53.  İsmayılzadə Ş.Ş. Yüksək  gərginlik  EVX-nin  elektromaqnit  
sahəsinin ətraf mühitə təsirinin analizi. (ADNSU) 

54.  İsrafilova F.N. TL2INNDTE4 yarımkeçirici birləşmənin 
istilikkeçiriciliyi. (SDU) 

55.  Kazımov A.N. Asinxron   mühərrikin  statorunun səpmə 
dolağının sarğılar arası  izolyasiyasının  texniki vəziyyətinin 
funksional diaqnostikasının işlənməsi. (SDU) 

56.  Kazımova L.M. Torpaqda baş verən fiziki proseslər və onlara 
fizikanın tədrisində ayrılan yer. (GDU) 

57.  Kərimova L.V. Xalqogenid tipli mürəkkəb yarımkeçiricilərin 
alınma texnologiyası. (SDU) 

58.  Qasımova İ.İ. Fizikanın öyrənilməsində ortaya çıxan prob-
lemlər və onların həlli yolları. (SDU)     

 
II yarımbölmə  

Sədr: dos. Hüseynov T.K.  
Sədr  müavini:  dos. Məmmədov F.Ə. 

Katib: mag. Qəhrəmanova A.Q. 
 

I iclas 
 15 may, saat  14

00 

(aud.  № 1215 ) 
 
59.  Qədirova A. XI sinif fizika kursunda “Elektromaqnit sahə 

nəzəriyyəsinin təkamülü”nə aid mövzuların tədrisi zamanı 
kompüter texnologiyasından istifadə. (ADPU) 
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60.  Qədiyeva G.M. Biofizikanın inkişaf tarixi. (SDU) 

61.  Qəhrəmanova A.Q. Energetik avadanlıqlarda istilik mübadi-
ləsinin tədqiqi. (SDU) 

62.  Qulamova G.M. Elektrik ölçmələrinin əsas anlayışlarının 

analizi. (SDU) 
63.  Qurbanov Q.Y. Sənaye müəssisələrində elektrik enerji 

tələbatının analizi və optimallaşdırılması. (ADNSU) 

64.  Mehdiyev Z.N. Güc transformatorlarının etibarlığının 

artırılmasına imkan verən diaqnostika üsulları. (ADNSU) 
65.  Mehdiyev Z.N. Yağda ayrılmış qaz miqdarına görə 

nasazlığın təyin edilməsində duval üçbucağı metodu. 

(ADNSU) 
66.  Məhərrəmov M.F. Müəssisələrin energetik effektliyinin 

yüksəldilməsi və enerjiyə qənaət tədbirlərinin işlənməsi. 

(ADNSU) 

67.  Məlikov N.V. Sənaye elektrik təchizatında elektrik enerjisinə 
qənaət məsələləri. (ADNSU) 

68.  

      

Məmmədli F.C. Qravimaqnit anomaliyaların tezlik 

filtrasiyası. (ADNSU) 
69.  Məmmədli K.T. Fizika fənninin tədrisində informasiya  

kommunikasiya texnologiyalarından istifadə. (ADPU) 

70.  Məmmədli V.K. Elektrik maşınlarında yaranan titrəyiş və 
səslərin tədqiqi. (ADNSU) 

71.  Məmmədov E.E. Sənaye müəssisələrinin elektrik təchizat 

sistemləri. (ADNSU) 

72.  Məmmədov E.E. Şirvan rayonunun iqtisadi cəhətdən əlverişli 
təchizat sisteminin layihələndirilməsi. (ADNSU) 

73.  Məmmədov İ.S. Elektrik təchizatı şəbəkələrində elektrik 

enerjisinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi. (ADNSU) 
74.  Məmmədov M.N. Elektrik stansiyasının avadanlıqlarının 

imtina etmə səbəblərinin analizi və onların aradan qaldırılma 

tədbirlərinin işlənilməsi. (ADNSU) 
75.  Məmmədova A.C. AS2TE3 təbəqələrində həcmi yüklərlə 

məhdudlaşan cərəyanlar. (AMEA) 

76.  Məmmədova A.R. Pedaqoji  elmi-tədqiqatlarda problemin 

aşkar edilməsi metodikası. (SDU) 
77.  Məmmədtağıyev M.V. Hibrid külək elektrik stansiyalarında 

iş rejiminin analizi. (ADNSU) 
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78.  Məmmədzadə R.E. Transformator dolağına impuls gərgin-
liyin tətbiqi ilə zədələnmə yerinin təyin edilməsi. (ADNSU) 

79.  Mirqavanov T.T. 110 KV-luq elektrik şəbəkələrində əlavə 
itkilərin xüsusiyyətlərinin tədqiqi. (ADNSU) 

80.  Mustafazadə R.M. Hava elektrik veriliş xəttinin istismar 
göstəricilərinin tədqiqi. (SDU)        

81.  Nəzərova R.C. İKT-nin təhsildə istifadəsinin məqsəd və 
vəzifələri. (SDU) 

82.  Nuriyeva S.Q. Ferromagnetik fazada TlFeSe2 kristalının 
elektron strukturunun hesablanması. (AMEA) 

83.  Nuriyeva S.Q. TlFeSe2 kristalının hal tənlikləri parametr-
lərinin təyini. (AMEA) 

84.  Pashayev S.P. Investigating the structure of silk fibroin 
through ftir spectroscopy. (NASA) 

85.  Pənahov A.E. Elektroenergetika sistemində güc əmsalının 
yaxşılaşdırılması məsələləri. (ADNSU) 

86.  Pənahov A.E. Elektroenergetika sistemlərində dəyişən 
cərəyanın tez uyğunlaşan sistemdə ötürülməsi. (ADNSU) 

87.  Rəşidov M.A. Elektromaqnit vibrasiya qurğuları. (SDU) 
88.  Salmanov F.Ş. Transformator dolağının yüksək gərgin-

liklərdən mühafizəsinin mükəmməlləşdirilməsi. (ADNSU) 
 

II iclas 
 16 may, saat  14

00 

(aud.  № 1215 ) 
 
89.  Səlimli X.Ə. Nəzəriyyələrin mənimsədilməsinin psixoloji 

məsələləri. (SDU) 
90.  Soltanova Ş.A. Təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər. (GDU) 
91.  Sövzəliyev C.H. Asinxron mühərrikin dövrəsində gedən 

fiziki proseslər. (NDU) 
92.  Şahbalayeva L.M. 21 SeNdTlIn xx bərk məhlullarında 

fononların nöqtəvi defektlərdən səpilməsi. (SDU) 
93.  Şahsubutov N.F. Elektrik mühərriklərinin vəziyyətinə real 

vaxtda nəzarət üsulları. (ADNSU) 
94.  Şahsubutov N.F. Rotorda meydana gələn problemlərin 

mühərrikə təsiri. (ADNSU) 
95.  Şıxəliyev O.V. Tənzim olunan uzununa kompensasiyanın 

tətbiqi ilə elektroenergetika sistemində dayanıqlılığın 
artırılması. (ADNSU) 
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96.  Şirəliyev Z.Ş. Azərbaycan elektroenergetika sistemində 

elektrik enerji itkilərinin analizi. (ADNSU) 
97.  Şirəliyeva X.K. ZnGa2S4 kristalında fotolüminessensiya 

spektri. (AMEA) 
98.  Şirinzadə F.R. Külək energetik qurğularının optimal 

yerləşdirilməsinin seçilməsi üçün kriteriyalar. (SDU) 
99.  Şöyübov M.R. Elektrik şəbəkəsinə daxil olan elementlər, 

xüsusiyyətləri və onları xarakterizə edən əsas parametrlər. 

(MDU) 
100.  Talıblı T.P. Yerli müqavimətlərin interferensiyası ilə bağlı 

təcrübələrin ümumiləşdirilməsi. (ADNSU) 
101.  Təmrazlı Q.X. Hava elektrik veriliş xətlərinin güc ötürmə 

imkanlarının artırılması. (MDU) 
102.  Verdiyev A.Ə. Halvanik vannaların təyinatları  və 

xüsusiyyətləri. (ADNSU) 
103.  Vəliyeva H. “Kurikulum” anlayışı və kurikulumların 

təsnifatı. (GDU)                
104.  Vəliyeva H. Fənn  kurikulumlarında tövsiyyə edilən dərs 

formaları, metod və üsulları. (GDU) 
105.   Vəlizadə G.M. Termodinamikanın üçüncü qanununun 

məhdud xarakteri. (ADPU) 
106.  Амирова Н.А. Электроснабжение объектов сельской 

местности. (АГУНП) 
107.  Бахшалиев Х.Э. Анализ несимметричных переходных 

процессов в сетях, питающихся от источника 

бесконечной  мощности. (АГУНП) 
108.  Гаджиев Т.М. Внедрение микроконтроллера в 

управление обратноходовым преобразователем. (АзТУ) 
109.  Гасымов Э.А. Задачи оптимального расположения 

источников реактивной мощности в замкнутых цепях. 

(АГУНП) 
110.  Гумбаталиева С.Т. Производство и потребление 

электроэнергии в странах входящих и не входящих в 

ОЭСР. (АГУНП) 
111.  Гусейнзаде Э.А. Применение международных тарифных 

систем и стандартов в электроэнергетике Aзербайджана. 

(АГУНП) 
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112.  Гусейнов А.Э. Исследование техноэкономических 

показателей Хачмазской модульной электрической 

станции. (АГУНП) 
113.  Маилов А.Н. Исследование и разработка электропривода 

переменного тока для станка качалки. (АГУНП) 
114.  Маилов А.Н. Регулирование электропривода станка-

качалки. (АГУНП) 
115.  Панахов Р.М. Мероприятия по снижению потерь 

электрической энергии в системе электроснабжения. 
(АГУНП) 

116.  Рамазанлы Н.О. Анализ работы синхронного двигателя в 
режиме синхронного компенсатора. (АГУНП) 

 
 

RİYAZİYYAT 
 

Sədr: prof. Qurbanov N.T. 
Sədr müavini:  dos. Babacanova V.H. 

Katib: mag. Cəlilova V.M. 
 

I iclas 
 15 may, saat 14

00 

(aud. № 303) 
 

1.  Ağayeva K.A. İbtidai siniflərdə riyaziyyat fənninin 
tədrisində məntiqi məsələlərdən istifadə. (LDU) 

2.  Allahyarova N.U. Tənliklərin həlli zamanı tətbiq olunan 
eynigüclü və eynigüclü olmayan çevirmələr. (MDU) 

3.  Bəşirov E.C. İnteqro-diferensial operatorlu tənliyin həllinin 
qurulması. (SDU) 

4.  Bəşirova G.R. Qeyri-xətti optimal təqvim planlaşdırma 
məsələsinin tezləşdirilmiş  həll alqoritmi. (SDU) 

5.  Cəlilova V.M. Riyazi analiz kursunun təliminin əhəmiyyəti, 
məqsəd və vəzifələri. (SDU) 

6.  Əhmədova G.A. Qiymətləndirmə axtarış sistemində  
verilənlər bazasının təshih edilməsi. (SDU) 

7.  Əhmədova Z.A. İstilikkeçirmə tənliyi üçün qarışıq 
məsələsinin Furye çevirməsi ilə həllinin araşdırılması. (SDU) 
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8.  Əliyeva G.C.  Qraflar nəzəriyyəsi diskret riyaziyyatın əsas 
bölmələrindən biri. (MDU) 

9.  Əliyeva M.U. Fredholm tənliyinin həllinin varlığı haqqında 
teorem. (SDU) 

10.  Əlizadə V.Y. Ardıcıllığın limiti mövzusunun tədrisində 
kontrmisallardan istifadə. (SDU) 

11.  Əskərova E.T. Riyaziyyat və informatika fənlərinin 
tədrisində pedaqoji – proqram vasitələri. (SDU) 

12.  Hacıyeva R.M. Riyaziyyatın  tədrisinin  ənənəvi  metodları. 

(NDU) 
13.  Hüseynli L.Y. Volterra fərq tənlikləri ilə təsvir olunan 

proseslər üçün  optimal idarəetmə məsələsində məxsusi ida-
rəetmələrin optimallıq şərtləri. (SDU) 

14.  Xanquliyeva G. Volterra tipli inteqro-diferensial tənliklərin 
araşdırılması. (SDU) 

15.  İsmayılova S.B. Bulud texnologiyaları mühitində yaddaşın 
dinamik paylanması alqoritmi. (SDU) 

16.  Kərimli N.H. Rikkati tənliyi. (SDU)  

17.  Kərimova B.H. PŞ-nın yetərli markerləşmələr çoxluğunun 
formalaşması alqoritmi. (SDU) 

18.  Qasımzadə Z.R. İbtidai siniflərdə natural ədədlərin tədrisi 

metodikası. (SDU) 
19.  Mahmudov R.R. Şaxələnmiş su təchizatı sistemlərinin  

optimal idarəetmə planlarının tərtibi. (SDU) 
20.  Mahmudova F.Ş. Riyazi analizin fundamental anlayışlarının 

mənimsənilməsi zamanı qarşıya çıxan çətinliklər və onların 
aradan qaldırılması yolları. (MDU) 

21.  Mammadova A.V. Regularity of solutions of classes 

nonlinear elliptic-parabolic problems. (NASA)  

 
II iclas 

 16 may, saat 12
00 

(aud. № 303) 

 

22.  Mehrəliyeva F.S. İkiölçülü fərq tənliklərinin  bəzi siniflərinin 
həllərinin göstərilməsi. (SDU) 

23.  Məmmədəliyeva K. Simin rəqsinin inteqral tənliyinin  həlli 
haqqında. (SDU)    



 14 

24.  Məmmədov M.M. VF tipli qeyri-səlis Petri şəbəkəsinin 

keçidlərinin yerinə yetirilmə qaydaları. (SDU) 

25.  Məmmədova  R.Z. Seçim fəzasının çoxluqları və ehtimalların 

hesablanması. (MDU) 

26.  Məmmədova L.İ. Çoxölçülü halda hiperbolik tip tənlik üçün 

qarışıq məsələnin ümumiləşmiş həllinin təyini. (SDU) 

27.  Məmmədova N.İ. Gecikən arqumentli diferensial tənliklərlə 

təsvir olunan proseslərdə kvaziməxsusi idarəedicisinin 

optimallığı haqqında. (SDU) 

28.  Məmmədova S.N.  Xətti tənliklər sistemi. (GDU) 

29.  Məmmədova S.N. Qeyri-xətti tənliklər sistemi və onun həlli 

üsulları. (GDU) 

30.  Mikayılova A.N. Məktəb riyaziyyat kursunda silsilə 

mövzusunun yeri və bəzi tətbiqləri. (MDU) 

31.  Mirzəyev F.B. Petri şəbəkəsinin invariantlarının axtarışı 

üsulu. (SDU) 

32.  Mirzəyeva Ş.N. Bir sinif diskret optimal idarəetmə 

məsələsində diskret maksimum  prinsipinin analoqu. (SDU) 

33.  Mürsəlova Ə.M. İnteqralın məktəb kursunda yeri. (MDU) 

34.  Nəcəfova A.T. Məktəbdə şagirdlərin təklifləri isbatetmə 

prosesinə hazırlanması. (NDU) 

35.  Rəhimli K.S. Çoxsaylı gecikməyə malik dinamik sistemlərlə 

təsvir olunan  idarəetmə məsələlərində məxsusi idarəedicinin  

optimallığı üçün zəruri şərtlər. (AMEA) 

36.  Rəsulzadə P.C. İbtidai siniflərdə riyazi məsələlər şagirdlərin 

idrak fəallığının artırılması vasitəsi kimi. (SDU) 
37.  Rzayeva A. Maddi nöqtənin məcburi rəqs tənliyinin Laplas 

çevirmənin köməyi ilə araşdırılması. (SDU) 
38.  Shafiyeva A.F. On the cauchy formula for functions in the 

morry-hardy class. (NASA) 
39.  Vəliyeva B.H. Həndəsi anlayışların mənimsənilməsinin 

psixoloji xüsusiyyətləri. (SDU) 
40.  Yusifli Y.N. Teoremlərin planın köməyi ilə öyrədilməsi. 

(SDU)  
41.  Yusifova S.İ. Triqonometrik tənliklərin həlli üsulları. (MDU) 
42.  Гурбанзаде Ш.М. Решение краевой задачи параболи-

ческого типа с нелокальными условиями. (АГУНП) 
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43.  Самедзаде Г.А. Численное решение задачи оптимального 
управления относительно нагруженного уравнения 
параболического типа с нелокальными многоточечными 
условиями. (АГУНП) 

 

 
MEXANİKA 
I yarımbölmə 

Sədr: dos. Abdullayev Q.S. 

Sədr müavini: t.f.d. Məmmədova Ş.H. 
Katib: mag. Nəbiyeva S.V. 

 
I iclas 

15 may, saat 14
00 

(aud. № 107) 
 
1.  Abbasov C.M. Yardımçı avadanlığın avtomatlaşdırılması. 

(ADİU) 
2.  Abdullazadə K.S. Geyim hissələrinin açılmasının qurulma-

sında parçanın xassələrinin və texnoloji prosesin təsirinin 
öyrənilməsi. (ADİU) 

3.  Ağayev E.R. Ardıcıl nəql zamanı qarışığı azaltmaq üçün üsul 
və tədbirlər. (ADNSU) 

4.  Ağayev E.R. Özlü-elastik ayırıcılar. (ADNSU) 
5.  Alasgarov A.E. Calculation of reinforced concrete slab. 

(AACU) 
6.  Bayramlı G.A. Binaların zəlzələyə davamlığının araşdırıl-

ması. (AMİU) 
7.  Bəhmənli E.N. Mis ovuntuların  boru və muftaların yivləri 

üzərinə çökdürməklə uzunömurlülüyün artırılması. (SDU) 
8.  Bodurov E.İ. Dəmir yolu estakadasında neft məhsullarının  

boşaldılması, əmtəə parklarına nəqli və yığılmasının 
xüsusiyyətləri. (ADNSU) 

9.  Cabbarov M.İ. Neft və neft məhsullarının dənizdə (dəniz 
körpülərində) boşaldılması və  doldurulmasında istifadə 
edilən avadanlıqların etibarlılığının artırılması yollarının 
tədqiqi. (ADNSU) 

10.  Cəfərov R.F. Dəlmə dəzgahın sağanağın yastığına əks 

maqnitli qüvvənin təsiri. (SDU) 
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11.  Denikayeva A.İ. Delinter maşınlarında  mişarlı silindrin 
dairəvi sürətin çiyidin zədələnməsinə təsirinin tədqiqi. 
(ADİU) 

12.  Əbdürəhmanov R.T. Kompressorlu qazlift üsulu ilə 
kompressorsuz qazlift üsulunun istifadə halları üçün 
məsləhətli göstəriş. (ADNSU) 

13.  Əfəndizadə R.X. Kompozisiya tərkibli texnoloji mayelərin 
quyudibi zonada istifadəsinin effektivliyi. (ADNSU) 

14.  Əhmədli Ə.E. Dərinlik nasos quyularının tədqiqi. (ADNSU) 
15.  Əhmədli Ə.E. Quyuların qərarlaşmış rejimdə tədqiqi. 

(ADNSU)  
16.  Əhmədov T.S. Qaynaq işlərində istifadə olunan yeni 

elektrodlar. (ADNSU) 
17.  Əhmədova N.O. Neft və qaz dərinlik aparatlarının 

istiqamətləndirilməsi  haqqında. (SDU) 
18.  Əlibəyli M.X. Pambığın iri zibillərdən təmizlənməsi zamanı 

çiyidin mexaniki zədələnməsinin tədqiqi. (ADİU) 
19.  Əliyeva L.H. İstismar obyektlərinin vəziyyətinin kompleks 

təhlili. (ADNSU) 
20.  Əlizadə İ.A. İstismar quyusunun hasilatını artırmaq üçün 

maili-horizontal quyuların sementlənmə kefiyyətinin 
yüksəldilməsi. (ADNSU) 

21.  Əlizadə İ.A. Quyunun verimini artırmaq üçün məhsuldar 
layın çirklənməsinin qarşısını almaq məqsədilə neft əsaslı 
qazma məhlulunun tətbiq edilməsi. (ADNSU) 

22.  Əmirli N.M. Rəqsi proseslərin təhlili əsasında quyuların iş 
rejimlərinin seçilməsi və təyin edilməsi. (ADNSU) 

 
II iclas 

16 may, saat 12
00 

(aud. № 107) 
 
23.  Əmirullazadə A.Z. Bircins  əsas  üzərində  oturmuş  lövhənin  

hesablanmasında  qruntun  müqavimətinin  riyazi   modelləri. 
(AMİU) 

24.  Əsgərli N.Y. Layı təşkil edən süxurların möhkəmliyi və 
dağılma səbəbləri haqqında. (ADNSU) 

25.  Heydərov T.E. Yeni elastik  materialın və konstruksiyanın  
xalq  təsərrüfatında tətbiqi. (SDU) 
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26.  Hüseynova S.E. Cr, Al və Ti legirləyicilərinin nikel əsaslı 

superərintilərin yüksək temperatur şəraitində fiziki və 
mexaniki xassələrinə təsirinin araşdırılması. (ADNSU) 

27.  Hüseynova Z.Ə. Çovdar qızıl karyerində qazıma 

avadanlıqlarının səmərəli tiplərinin tətbiqi. (ADNSU) 
28.  Xəlilov E.A. Qazımada baş verən mürəkkəbləşmələr. 

(ADNSU) 
29.  Xəlilov E.A. Sementləmə zamanı baş verən mürəkkəb-

ləşmələr. (ADNSU) 
30.  Xəlil-zadə X.A. Layın quyudibi zonasına akustik vibrotəsir 

üsulunun tətbiqində  işlədilən avadanlıqların istifadə 

qaydaları. (ADNSU) 

31.  Xəlil-zadə X.A. Laylara vibrotəsir üçün istifadə olunan rəqs 
generatorlarının istifadə halları üçün məsləhətli göstəriş. 

(ADNSU) 

32.  İbrahimzadə M.D. Plazmatron vasitəsi ilə  qazıma boruların 
qıfıllarının üst sətlərinin möhkəmləşdirilməsi. (SDU)                                                            

33.  İmamquliyev N.S. Qida məhsullarının təhlükəsizliyini təmin 

etmək üçün  maşınlarda tətbiq olunan materiallar. (ADİU) 

34.  İsayev A.Ə. Fontan quyusunun istismarı. Fontan vurma 
şərtləri. (ADNSU) 

35.  İsayev F.H. Yardımçı avadanlığın avtomatlaşdırılması. 

(ADİU) 
36.  İsgəndərova A.N. Qadın üst geyimlərinin keyfiyyət 

problemi. (ADİU) 

37.  Qarayeva S.Ə. Çoxmərtəbəli  yaşayış  binasının    zəlzələyə   
davamlığı    haqqında. (AMİU) 

38.  Qasımov B.Ş. Mayelərin boruda hərəkəti zamanı daxili 

sürtünmə istiliyinin hidravliki parametrlərə təsirinin tətqiqi. 

(ADNSU) 
39.  Qasımova G.B. Toxucu maşınlarda səs küyün azaldılması 

metodlarının işlənməsi. (ADİU) 

40.  Qənbərli S.S. Sualtı neft-qaz kəmərlərinin  struktur təsnifatı 
və tikinti texnologiyası  barədə. (AMİU) 

41.  Mehdiyev H.G. Küçə-yol şəbəkəsi elementlərində baş vermiş 

YNH-nın statistikasının təhlili. (AMİU) 
42.  Mehdizadə M.B. Nəqliyyat vasitələrinin detallarının texniki 

vəziyyətlərinin avtotexniki ekspertiza tədqiqatları. (AMİU) 
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43.  Məmmədov N.E. Texnoloji boru kəmərlərinin dağılmadan 

nəzarətinin modelləşdirilməsi. (ADNSU) 
44.  Məmmədov O.N. Tekstil maşınlarında parça əmələgəlmə 

prosesi və onun əsas mexanizmləri. (ADİU)  

 

 
II yarımbölmə 

Sədr: dos. Qaraməmmədov H.Ə. 

Sədr müavini: dos. Məmmədov V.G. 

Katib: mag. İbrahimzadə M.D. 

 

I iclas 

15 may, saat 14
00 

(aud. № 102) 

 

45.  Məmmədova G.Ə. Uşaq geyimlərinin hazırlanmasında 

istifadə edilən parçaların analizi. (ADİU) 

46.  Miriyev M.M. Quyu frezerlərinin texnoloji parametrlərlərin 
təyini. (ADNSU) 

47.  Mirzəyev B.L. Təzahürün idarə etmə metodları. (ADNSU) 

48.  Muradov A.İ. Yaşıl nəqliyyat. (AMİU) 
49.  Musayeva B.E. Pambığın tərkibində olan kənar zibil 

təmizliyicilərin konstruksiyalarının təhlili. (ADİU) 

50.  Mustafayev S.A. Böhran təzyiqindən yüksək təzyiqlərdə 
toluolun istilikverməsinin intensivliyi və onun 

qiymətləndirilməsi. (MDU) 

51.  Nəbiyeva S.V. Yağların sınaq nəzarətinin  təşkili. (SDU) 

52.  Nurəliyev C.C. Möhkəmləndirilmiş  sualtı  neft-qaz 
kəmərlərinə  qruntun  təsirinin müxtəlif  modellərlə   nəzərə   

alınması. (AMİU) 

53.  Rəfiyeva A.Z.  Əsas küçə və yollarının hərəkəti buraxma 
qabiliyyəti. (AMİU) 

54.  Rəhimova Ş.F. Maye separatorları. (ADİU) 

55.  Sadıqlı E.E. Blok modul tipli nasosların əsas 
konstruksiyaları. (ADNSU) 

56.  Sharifov V. History and specifications of multi-storey 

buildins. (AACU) 
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57.  Süleymanov S.Ə. Qazların aqressiv komponentlərdən 

təmizlənməsi. (ADNSU) 
58.  Süleymanov V.T. Konstruktiv tədbirlərlə ştanqlı quyu 

nasoslarının keyfiyyətinin artırılması. (ADNSU) 

59.  Süleymanov V.T. Quyu nasoslarının istismarında keyfiyyətin 
artırılması. (ADNSU) 

60.  Şabanov T.A. İşçi barabanların sürətinin xammalın 

keyfiyyətinə təsiri. (ADİU) 

61.  Şirəliyev İ.A. Maye karbohidrogen qazların tutumlara 
doldurulması və boşaldılması əməliyyatları zamanı baş verən 

itgilər və onların azaldılması tədbirləri. (ADNSU) 

62.  Şirinli S.Ş. Kişi kostyum geyimlərində istifadə edilən 
yarımyun parçaların analizi. (ADİU) 

63.  Şükürzadə T.M. Üfüqi qüvvənin təsiri ilə yüklənmiş sərt 

dayaqlara təsir edən müqavimətin qruntun sərtlik 

parametrindən asılılığı. (AMİU) 
64.  Алиев С.Т. Центрифуги, применяемые в пищевых 

производствах. (АГЭУ) 

65.  Аллахвердиева Л.Я. Технологические процессы  приме-
няемые в отделочных производствах. (АГЭУ) 

66.  Алмамедова Н.М. Управления по динамическим 

уровням углебленным насосов и эксплуатируемых 
нефтяных скважи. (АГУНП) 

 

II iclas 

16 may, saat 12
00 

(aud. № 102) 

 
67.  Алфреих K.X. Анализ дерева отказов. (АГУНП) 

68.  Алфреих K.Х. Проблемы, вызванные наличием шлама в 

буровом растворе. (АГУНП) 

69.  Вэнг Сиги. Пути увеличения нефтеотдачи пластов путем 

закачки теплоносителей  в пласт. (АГУНП) 
70.  Гаджибекова Н.К. Методы прогнозирования поглощений 

бурового раствора. (АГУНП) 

71.  
  

Гамидов Э.А. Искусственный интеллект в роторно-
управляемых системах. (АГУНП) 
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72.  Гашимов А.З. Увеличение продуктивности и приемис-

тости скважин. (АГУНП) 
73.  Горшков Д.В. Модель эрозии песочного фильтра. 

(АГУНП) 

74.  Джанг Ди. Определение смещения водоизолирующей 
колонны при спуске ее на дно моря. (АГУНП) 

75.  Джау Зва. Влияние дифференциального давления на 

проницаемость пластов. (АГУНП) 

76.  Джинг Бин. Влияние гидравлики долот на степень 
очистки забоя. (АГУНП) 

77.  Джо Кун. Зарезка боковых горизонтальных стволов и 

скважин с большим отклонением от вертикал с целью 
увеличения нефте добычи пласта. (АГУНП) 

78.  Джо Кун. Применение горизонтальных скважин с целью 

увеличения добычи нефти и газа. (АГУНП) 

79.  Ли Чьен. Закономерности искривления наклонных 
скважин. (АГУНП) 

80.  Ли Янг. Определение производительности насоса для 

управления скважиной. (АГУНП) 
81.  Мамедов Ф.X. Оценка влияния истощение призабойной 

зоны на эксплуатационные показатели глубинного 

насоса. (АГУНП) 
82.  Таирзаде Х.Т. Применение моделирования для 

диагностирования осложнений в работе штанговых 

насосов. (АГУНП) 

83.  Тэнг Джи Дао.  Алгоритм оптимизации для достижения 
оптимального контроля притока при интеллектуальном 

заканчивании скважин. (АГУНП) 

84.  Тэнг Джи Дао. "Фингерпринт"-метод определения 
проблем заканчивания скважин. (АГУНП) 

85.  Хасиева Ф.М. Влияние аномальных работу 

эксплуатационные скважин. (АГУНП) 
86.  Эфендиев Н.Э. Принятие технологических решений по 

интенсификации отбора нефти из истощенных 

месторождений. (АГУНП) 

87.  Юсубов Г.И. Влияние температуры на пластическую 
вязкость и предел текучести буровых растворов на 

нефтяной основе. (АГУНП)  
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88.  Юсубов Г.И. Гидравлический и реологический анализ 

систем буровых растворов на нефтяной основе. 
(АГУНП) 
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12.  Ağalarov K.Y. Azərbaycanda regionlar üzrə xidmətlər 
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modelinin alınması. (SDU)  

38.  Camalova P.A. Çevik istehsal sisteminin paralel  fəaliyyət-

linin asinxron proseslərlə modelləşdirilməsi və tədqiqi. (SDU) 
39.  Cəfərov E.A. Müəssisələrdə müasir innovasiya və 

texnologiyalardan istifadə edərək idarəetmə planının 

qurulması. (ADNSU) 
40.  Əhmədov İ.İ. Dənizin dərin sularında yerləşdirilmiş dayaq 

blokuna yüklərin tədqiqində yeni texnologiyanın tətbiqi. 

(ADNSU) 
41.  Əhmədova S.İ. İnformasiyanın təqdimatında texniki 

vasitələrin tətbiqi. (ADNSU) 

42.  Əhmədova S.İ. İnformasiyanın təqdimatında texniki 

vasitələr. (ADNSU) 
43.  Əhmədova Ş.R. Müasir dövrdə informasiya sistemlərinin 

perspektivləri və nailiyyətləri. (ADİU) 



 24 
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48.  Əliyəddinli K.A. WIMAX şəbəkələrində informasiya 
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sistemlərinin istifadəsi səmərəsinin təhlili. (OYU) 

50.  Əliyev M.E. Müəssisələrdə elektron sənəd dövriyyəsinin 
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53.  Əliyeva L.E. Müəssisənin iqtisadiyyatının idarə edilməsində 
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54.  Əliyeva M.M. İnformasiya cəmiyyətində kompüter 
savadlılığının formalaşmasında distant təhsil  texnologiya-
larının texniki və metodoloji əsasları. (GDU)  
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58.  Əlizadə Ç.S. Elektron sənəd dövriyyəsinin tətbiqinin 
səmərəliliyi. (ADİU) 
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59.  Əlizadə L.S. İnformasiya təhlükəsizliyinin hüquqi 

tənzimlənməsində beynəlxalq təcrübə və onun Azərbaycanda 
tətbiqi. (ADİU) 

60.  Əlizadə T. Marketinq və bu sistemdə informasiya təminatı. 

(ADİU) 
61.  Əsədova A.E. İnstrumental proqramlaşdırma sistemlərinin 

yaradılması texnologiyasının bəzi problemləri. (ADİU) 

62.  Əsədullayev C.Ş. Müxtəlif mənbələrdən toplanmış 

məlumatların transformasiyası ilə verilənlər anbarının 
yaradılması. (ADNSU) 

63.  Əsədullazadə T.C. İqtisadi təhlükəsizlik. (ADİU) 
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74.  Əliyev F.H. Frontend və Backend arasında Veb servisin 
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75.  Güləliyev E.E., Məhərrəmova.T.M. Katalitik krekinq 

prosesində əsas aparatların layihələndirilməsi. (ADNSU) 
76.  Hacıyev İ.Ü., İsmayılov B.İ. Proporsional-inteqral-diferensial 

tənzimləyici (PID tənzimləyici). (ADNSU)  
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77.  Həsənli A.İ. ELOU AVT qurğusunun K-1 kalonunun 

tənzimlmə  sisteminin strukturunun təyini. (SDU) 
78.  Haşımov N.V. Dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişaf şəraitində 

informasiya təhlükəsizliyi məsələləri. (ADİU) 

79.  Əzizov H.R., Hüseynov S.T. Comsol multiphysics ALS 
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sistemi. (ADNSU) 
82.  Hüseynov E.R. İntellektual  sistemlərdə  biliklər  bazası. 
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83.  Hüseynov H.N. Qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün 

informasiya kommunikasiya texnologiyalarının əhəmiyyəti. 
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86.  İbrahimova S.A. Elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasında 
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88.  İsəzadə V.R. İnformasiya sistemlərində etibarlılıq və 
informasiyanın qorunması. (OYU) 
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91.  İsmayılzadə  L.V. Tədrisdə informasiya və kommunikasiya 
texnologiyalarının imkanları. (MDU) 

92.  Kadaşeva Ü.M. Uçan  aparatın silindirik maneəni nəzərə 
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93.  Kazımov A.A. Kompüterlə xarici qurğular arasında 
informasiya mübadiləsi qurğusunun arxitekturası. (SDU) 

94.  Kərimli O.Ə. Sənayedə informasiya-kommunikasiya  
texnologiyalarının  rolu. (ADİU) 

95.  Kərimli Ü.Ə. Tibbi mərkəz saytının və verilənlər bazasının 
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və problemləri. (ADİU) 
118.  Məmmədova D.Ş. İnformasiyanın saxlanmasının izahına 

metodik yanaşma. (NDU) 
119.  Məmmədova İ.R. Menecmentdə mobbinqin aradan 

qaldırılmasında IKT-nin rolu. (ADİU) 
120.  Məmmədova K.A., Musazadə D.Ə. Restful Veb Servis 

əsasında təhlükəsiz kliyent-server informasiya sisteminin 
yaradılması. (ADNSU) 
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121.  Məmmədova N.N. Verilənlərin modelləri. (GDU) 
122.  Məmmədova N.N. Nisbətlərin normallaşdırılması. (GDU) 
123.  Məmmədova-Nikfam P.A. Skan texnologiyasının elektro-

mioqrafiyada tətbiqi. (ADNSU) 
124.  Mikayılov Y.Ş. Çevik avtomatlaşdırılmış istehsalın 

yaradılmasının əsas  istiqamətlərinin təyini. (SDU) 
125.  Mirəliyev C.E., Əsgərov H.T. Daxili yanma mühərriklərinin 

soyutma sistemində nasazlıqlar və texniki qulluq. (ADNSU) 
126.  Mirəliyev C.E., Əsgərov H.T. Dizel mühərriklərinin etibarlıq 

göstəricilərinə nəzarət. (ADNSU) 
127.  Mirzə G.R. Bank sahəsində müasir texnologiyaların tətbiq 

olunması. (ADİU) 
128.  Musayev A.R. Proqramlaşdırılan kontrollerin struktur 

sxeminin işlənməsi. (SDU) 
129.  Musayev M.R. Bütün istiqamətlərdə hərəkət edən mobil 

robotun idarəetmə sisteminin tədqiqi. (AzTU) 
130.  Mustafayev M.C. Telekommunikasiya sistemində informa-

siyanın qənaətlə kodlaşdırılması və səhvsiz ötürülmə 
məsələsinin tədqiqi. (ADİU) 

131.  Mustafazadə N.İ. Bank sektorunda mobil bankçılığın rolu. 
(ADİU) 

132.  Mustafazadə N.İ.  Bank informasiya sistemlərinin işlənmə-
sində verilənlər anbarının rolu. (ADİU) 

133.  Manaflı M.M., Ağamalıyeva C.A. Tədris prosesinə nəzarətin 
avtomatlaşdırılmış sisteminin layihələndirilməsi. (MAA) 

134.  Mütəllimov V.M. K-MEANS klasterləmə alqoritminin 
tədqiqi. (ADİU) 

135.  Nemanlı Ü.M. Dayaq bloklarının nəqlində yeni texnolo-
giyaların tətbiqi. (ADNSU) 

136.  Nəsibova N.A. Multiparametrli, permanent araşdırma və 
uyğun parametrlərin idarəolunması avtomatlaşdırılmış 
kompleksi. (OYU) 

137.  Nəsirli G.N. Korporativ şəbəkələrin qurulmasının nəzəri 
əsasları. (ADNSU) 

138.  Nəsirov F.V. Mexaniki yığım ÇİS-nin idarəetmə sisteminin 
modelləşdirilməsi üçün korporativ şəbəkəsinin ünvan 
sahəsinin planlaşdırılması. (SDU) 

139.  Nəzərli M.R. ELOU AVT qurğusunun K-2 kalonunun 
kontrollerli idarəetmə  sisteminin quruluşları. (SDU) 
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140.  Nəzərli Ş.A. Təhsildə innovativ texniki vasitələrin köməyi ilə 
məntiq və riyaziyyat dərslərinin effektivliyinin yüksəldilməsi 
yolları. (OYU) 

141.  Nəzərov Ş.X. Elektron biznes haqqında ümumi məlumat. 
(ADNSU) 

142.  Niftəliyev H.R.,  Əsgərov H.T. Köhnə və müasir tipli qaz 
sayğacların müqayisəli təhlili. (ADNSU) 

143.  Niftəliyev H.R.,  Əsgərov H.T. Məişət qaz sayğaclarına 
qoyulan əsas tələblər. (ADNSU) 

144.  Nuriyeva V.A. Kanalın idarə edilməsinin yüksək səviyyəli 
protokolu. (MDU) 

 
II iclas 

 16 may,  saat 12
00 

(аud. №  208) 
 
145.  Orucov H.  Neyron texnologiyası əsasında qeyri-

müəyyənlikli (QM) və qeyri-xətti (QX) dinamik obyektlərin 
idarəolunması. (ADNSU) 

146.  Paşayev F.R. Paralel müstəvi lövhəli tutum çeviricisinin 
həssaslığı. (SDU) 

147.  Pirəlizadə O.O. İctimai iaşə müəssisələrində əsas uçot 
əməliyyatlarının icrası üçün verilənlər bazasının təşkili. 
(ADİU) 

148.  Qaraşlı R.İ. İqtisadiyyatda informasiya sistemlərinin yaradıl-
masının  mərhələləri. (ADİU) 

149.  Qaraşlı R.İ. İqtisadiyyatda intellektual informasiya 
sistemlərinin əsas mahiyyəti. (ADİU) 

150.  Qarayev A.V. Biznes-proseslərin modelləşdirmə metodları 
və vasitələrinin tədqiqi. (ADİU) 

151.  Qarayev E.E. Azərbaycan Respublikasının investisiya mühiti. 
(ADİU) 

152.  Qasımbəyli N.Ş. Böyük verilənlərin təhlükəsizliyi. (ADİU) 

153.  Qasımzadə Ə.F. Phoenix robotunun kompüter modelləş-
dirilməsi. (ADNSU) 

154.  Qocayeva A.M. Tutum vericiləri ilə mayelərin səviyyəsinin 
təyin edilməsi sxemlərinin  tədqiqi. (ADNSU) 

155.  Qüdrətli D.E. Avtomatlaşdırılmış layihələndirmədə unifika-
siyalı konseptual modelin tətbiqi. (SDU) 
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156.  Quliyev M.Ə. Kiçik külək elektrik stansiyasının idarəetmə 
sistemi. (ADNSU) 

157.  Quliyeva A.B. Regionların sosial-iqtisadi inkişafının 
informasiya təminatı məsələləri. (ADİU) 

158.  Quliyeva G.F. Statistik sıranın və variasiya sırasının R 
dilində realizasiyası. (ADNSU) 

159.  Quliyeva M.F.  Firmada pul vəsaitlərinin və kredit 
əməliyyatlarının uçotu üçün verilənlər bazası MS Access-də 
hazırlanması. (ADİU) 

160.  Qubadova H.Ş. Çevik istehsal sistemlərinin modelləşdirmə 
üsullarının analizi. (SDU) 

161.  Qurbanzadə G.E.  İnnovasiya fəaliyyətinin monitorinq 
sisteminin formalaşması mexanizminin tədqiqi. (ADİU) 

162.  Rəcəbova P.İ. Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistəmləri.  
(ADİU) 

163.  Rəhimov Ə.B. Rəqəmli diaqnostika qurğusunun struktur 
sxemi. (SDU) 

164.  Rəşidov D.R. Paylanmış informasiya sistemlərində etibarlılıq 
və səmərəlilik. (OYU) 

165.  Rəzzaqzadə C.N. Neyron şəbəkələrdə genetik alqoritmlərin 
işlənməsi. (ADNSU) 

166.  Rzalı M.N. Qaz-lift quyuları arasında işçi agentin paylanması 

məsələsinin riyazi modeli. (ADNSU) 

167.  Rzayev E.A. Diskret xarakterli proseslərin imitasiya 
modelləşdirilməsi ilə  tədqiqi üsulları. (SDU) 

168.  Rzayeva L.N. Avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin V-

formatlı modeli. (ADİU) 
169.  Sadıqov S.Q. Rəqəmsal iqtisadiyyatda dövlət və yerli 

özünüidarəetmə formaları, elektron hökumət anlayışı. 

(ADİU) 
170.  Şahmarova T.İ. Multiagent sistemlərin layihələndirilməsinin 

bəzi aspektləri. (SDU) 

171.  Şahmuradov E.X. “İnformasiya texnologiyaları və sistemləri” 

ixtisası üzrə online sistemin yaradılması. (ADNSU)  
172.  Şahvələdova G.İ. Əzələ toxumalarının zədələnmə dərəcəsinin 

ilkin qiymətləndirilməsi sistemi. (ADNSU) 

173.  Salahlı E.E. Biosiqnalların ultrasəs üsulunun tətbiqi ilə təhlili 
və işlənməsi. (ADNSU) 



 32 

IV yarımbölmə  

Sədr: prof. Ələkbərli F.H. 

Sədr müavini: dos. Balayev V.A. 

Katib: mag. Həsənli A.İ. 

 

I iclas 

 15 may,  saat 14
00 

(аud. №  212) 

 
174.  İmamverdiyeva S.R. Kompüter şəbəkələrində QOS 

göstəricisi və əsas parametrləri. (AzTU) 

175.  Səlimli Ü.V. Faza korreksiyalı fotometrik qurğu ilə fazanın 
ölçülməsi. (SDU) 

176.  Səmədzadə M.E. Boks-Cenkins metodunun tətbiqi ilə zaman 

sıralarının proqnozlaşdırılması. (MDU) 

177.  Seyidli T.Ə. İnformasiya sistemlərinin yeni tətbiq üsulları. 
(ATU) 

178.  Şirinli  Ç.E. Müəssənin   iqtisadi  inkişafı. (ADİU) 

179.  Şirinli P.R. Neyron texnologiyası əsasında qeyri-
müəyyənlikli (QM) və qeyri-xətti (QX) dinamik obyektlərin 
modelləşdirilməsi. (ADNSU) 

180.  Şirinov N.M. Xidmətçi robot əsasında  ağıllı  evin 
idarəedilməsi. (ADNSU) 

181.  Şıxəlizadə A.H. İnformasiya təhlükəsizliyinin müasir 
problemləri və həlli metodlarının qiymətləndirilməsi. (ADİU) 

182.  Süleymanova Ü.İ. İnformasiya təminatının təkmilləş-
dirilməsi. (ADİU) 

183.  Süleymanova Ü.İ. İnsan kapitalına qoyulan xərclərin 
qiymətləndirilməsi. (ADİU) 

184.  Tahirli A.Ş., Hacıyev R.Q. Sürtkü yağlarının keyfiyətinə 
nəzarətin metroloji təminatı. (ADNSU) 

185.  Talıbzadə L.O. Sənayedə elmtutumlu fəaliyyətin informasiya 
ehtiyatlarının formalaşması. (ADİU) 

186.  Turabov V.İ. Reversiv xassəli məntiqi qurğuların 
modelləşdiriməsi. (SDU) 

187.  Usubova Ş.T. Konseptual modellər əsasında biliklər 
bazasının avtomatlaşdırılmış sintezinin proqram vəsaitlərinin 
işlənməsi. (SDU) 
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188.  Vəliyev S.R. Bank informasiya sistemlərində istifadəçi 
hesabının mühafizəsi modelinin tətqiqi. (ADİU) 

189.  Vəliyeva N. İnformasiya texnologiyaları və internet 
bankçılığın bankların maliyyə fəaliyyətinə təsiri 
mexanizminin təkmilləşdirilməsi. (BBU) 

190.  Verdiyeva N.Y. Şirkətlər üçün informasiya sisteminin 
işlənməsi və tətqiqi. (ADİU) 

191.  Əliyev V.V. Aqreqatlaşdırılmış kanalın idarə edilməsi 
protokolu. (MDU) 

192.  Tacirli X.N. Çevik istehsal modulunun modelləşdirmə 
aparatlarının müqayisəli analizi. (SDU) 

193.  Xələfli S.B. İqtisadi göstəricilərin proqnozlaşdırılması üçün 
məlumatların intellektual təhlili modelinin qurulması. 
(ADİU) 

194.  Xəlilov M.N. Elektron hökümət sistemlərinə inkişafda olan 
ölkələrdə tətbiqi. Azerbaycanda elektron hökümət. (ADNSU) 

195.  Xudadatova D.M. Bank sistemi və onun inkişafı. (ADİU) 
196.  Xudadatova D.M. Bank fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinin 

əsas istiqamətləri. (ADİU) 
197.  Yolçiyeva A.N. Kompüter şəbəkələrində etibarlı təhlükəsiz-

lik sistemlərinin yaradılması problemlərinin təhlili. (ADİU) 
198.  Yusifli T.N. Mühəndis biliklərinin avtomatlaşdırılması üçün 

alət vasitələrinin işlənməsi. (SDU) 
199.  Zeynalov K.N. Korporativ şəbəkələrdə informasiya tamlı-

ğının və məxviliyinin təmini üsulları. (ADİU) 
200.  Zeynalov R.F. İntellektual idarəetmə sistemlərinin layihə-

ləndirilməsi. (SDU) 
201.  Zeynalov R.F., Mehdiyev M.E. Produksiya tipli biliklər 

bazasının intellektual idarəetmə və layihələndirmə 
sistemlərinə tətbiqi. (SDU) 

202.  Zeynalova T.E. İnformasiya-kommunikasiya texnologi-
yalarının təhsilin keyfiyyətinə təsiri. (NDU) 

 
II iclas 

 16 may,  saat 14
00 
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203.  Zeynalzadə G.Z.  İnnovasiya proseslərinin informasiya təmi-

natı. (ADİU) 
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204.  Аббасзаде Р.Н. Исследование информационной безо-
пасности экономических систем. (АГЭУ) 

205.  Абдуллаев Ф.И. Анализ адаптивных методов прогно-
зирование в краткосрочных перспективах. (АГУНП) 

206.  Абдулов Ф. Информационные технологии в образовании. 
(АГЭУ) 

207.  Абильгасанлы Ф.Н. Исследование и реализация методов 
распознавания речи на основе искусственного 
интеллекта. (АГУНП) 

208.  Адыгёзалов Р.Н. Система контроля скорости вращения 
ротора двигателя летучего аппарата. (АГУНП) 

209.  Алиев Д.М. Создание системы управления предприятием 
в современное время. (АГУНП) 

210.  Алиев Р.А. Основные концепции информационной 
безопасности в компьютерных системах. (АГЭУ) 

211.  Алиев Э.Ш. Исследование информационной технологии 

аудиторской деятельности. (АГЭУ)  
212.  Амирова А.И. Микропроцессорная система учета нефти 

магистральных трубопроводах. (АГУНП) 
213.  Ахмедзаде Ф.Н. Обеспечения устойчивости морских 

нефтегазовых сооружений на шельфе и акваториях 
морей c инженерно-геологически точки зрения. 
(АГУНП) 

214.  Бабаева Н.Ф. Использование информационных техно-
логий в управлении качеством и защита информации. 
(АГЭУ) 

215.  Гаджиев С.Т. Современные подходы к исследованию 
систем управления. (АГЭУ)  

216.  Гасанов З.Н. Устройство для определения простран-
ственного положения и состояния изоляционного 
покрытия подземного магистрального трубопровода. 
(АГУНП) 

217.  Гасанов Р.А. Создание визуальной части программного 
обеспечения.(АГУНП) 

218.  Гасанов Э.Х. Исследование методов и моделей 
облачных систем обработки данных. (АГЭУ) 

219.  Гафарова А.Р. Исследование процесса АGILE-
трансформации в банках Азербайджана. (АГЭУ) 
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220.  Гулиева Н.З. Программное моделирование систем в 

аппарате нечётких сетей Петри. (АГУНП) 
221.  Гурбанов О.M. Анализ методов утилизации 

потенциальной энергии природногогаза турбо-
детандерными установками на газораспределительных 
станциях. (АГУНП) 

222.  Гусейнова С.Ф. Методы шумоподавления на 
термографических изображениях на основе вейвлет-
преобразования. (АГУНП) 

223.  Гусейнова С.Ф. Алгоритмы сегментации тепловых 
изображений. (АГУНП) 

224.  Мамедова С.Ш. Анализ методических погрешностей при 
измерении расхода методом переменного перепада 
давления. (АГУНП) 

225.  Мустафаев Н.Ч. Самоподъемные плавучие буровые 
установки. (АГУНП) 

226.  Садыгова Р.В Пути электростимуляции биотехнических 
систем. (АГУНП) 

227.  Садыхов Ш.Д. Обнаружение порывов с применением 
распределенных систем детектирования на основе 
волоконно-оптических кабелей (FOC). (АГУНП) 

228.  Самедзаде Д.С. Метод частотно-временного анализа  

суммарной электромиограммы. (АГУНП) 
229.  Талыбов А.Дж. Исследование методики управления  

информационными технологиями на    предприятиях  и в 

организациях. (АГЭУ) 
230.  Трущелев М.В. Ремонт трубопроводов методом 

релайнинга. (АГУНП) 

231.  Эйвазов В.И. Прогнозирование фондового рынка с 

помощью искусственного интеллекта. (АГУНП) 
232.  Юсифова Ф.Ф. Общая характеристика и физиоло-

гическое происхождение биосигналов. (АГУНП) 
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KİMYA  VƏ  KİMYA  TEXNOLOGİYA 

 

I yarımbölmə 

Sədr: prof. Ramazanov Q.Ə. 

Sədr müavini: dos. Qarayeva İ.E. 

Katib: mag. Quliyeva A.C. 

 

I  iclas 

 15 may, saat 14
00

 

(aud. №1305)  

 

1.  Abdullayeva N.Ə. Qazoxromatoqrafiya metodu ilə sudan  
anilinin  ayrılması. (SDU) 

2.  Abışova N.R. Co-Ni ərintilərinin qlisin məhlulunda  

elektrokimyəvi sintezi. (AMEA) 

3.  Ağamirzəyeva  C.S. Örtük kompozisiyası. (SDU) 
4.  Ağayev K.İ. Kimyəvi reaksiyaların tiplərinə aid 

eksperimentin təşkili. (LDU) 

5.  Ahmedov I.A. Influence of temperature to the hydrocracking 

of mazut in the presence of a suspended aluminosilicates 

catalyst. (ASOIU) 
6.  Atamaliyev Ə.V. Kimya dərslərində didaktik strukturlar. 

(ADPU) 

7.  Babayev A.Q. Dealüminiumlaşdırılmış mordenit iştirakında 

para-ksilolun izopropil spirti  ilə alkilləşməsi. (SDU) 
8.  Babayeva Z.C. Ferrit keramikası tərkibinin rentgenflüoresens  

analizinin tədqiqi. (SDU) 
9.  Bayramlı R.R. Sualtı boru kəmərlərinin korroziyadan 

mühafizə sxeminin seçilməsinin əsaslandırılması. (ADNSU) 

10.  Bəylərov Q.Ş. Polifenilenoksidin sintezi və yarımkeçirgənliyi 

olan membranlara kalibrlənməsi. (SDU) 
11.  Cəfərquliyev E.H. Deformasiya olunmuş buğdadan etil 

spirtinin alınma texnologiyasının işlənməsi. (ADİU) 

12.  Cəfərova Ə.A. У növlü seolitlər iştirakı ilə 2-metilfenolun 
metanolla alkilləşməsi. (SDU) 

13.  Cumazadə G.N. Kimyanın sinergetik tədrisi prosesində 

müşahidə metodundan istifadə. (NDU) 
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14.  Dadaşzadə R.E. Tetraüzvi dihidrodisiloksanların β-sianet-
ilesirinin dimetilvinilasetilenkarbinolla reaksiyasının sintezi 
və tədqiqi. (SDU) 

15.  Əliyev E.İ. Dəniz stasionar platformalarında temperaturun 

təsirindən yaranan korroziyanın hesablanması. (AMİU) 
16.  Əliyev S.A. Yüksək sürətli oksigen yanacağı  ilə termiki 

tozlandırma metodunun əsas texniki üstünlükləri. (ADNSU) 
17.  Əliyeva Ş.Ə. Tədrisdə problemli sxemlə yenidənqurma və 

bir sistem kimi onun imkanları. (SDU) 
18.  Əlizadə F.T. Amin əsasli qeyri-üzvi komplekslərin sintezi və 

xassələrinin tədqiqi. (AMEA) 
19.  Əmiraslanov E.Ü. Ətriyyat-kosmetika mallarının 

keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi. (ADİU) 
20.  Əsgərov X.M. Tsikloalkil əvəzli metilendioksalanlarla 

malein anhidridi arasında kompleks əmələgəlmənin tədqiqi. 
(SDU) 

21.  Əsgərova X.A. Dialkil (aril) silanların metilallil-asetilenil-
karbinolun -sianetil efirinə katalitik birləşmə reaksiyasının 
tədqiqi. (SDU) 

22.  Əyyublu B.Ç. Protektor mühafizəsinin tətbiq olunma yeri və 
üsulu.(ADNSU) 
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23.  Göyüşlü S.S. Doymamış epoksisilanların sintezi. (SDU) 
24.  Heydərli G.Z.  Metiltsikloheksil fenolların sirkə turşusu ilə 

asilləşmə reaksiyalarının tədqiqi. (AMEA) 
25.  Həsənova G.N. Blum taksonomiyasının təlim  prosesində 

istifadəsi. (SDU) 
26.  Həziyeva Ş.M. Fillipsitin ammonium formasının dehidrat-

laşma xüsusiyyətləri. (SDU) 
27.  Hümmətova A.İ. Karbamid əsasında maye kompleks gübrə-

lərin alınması. (ADNSU) 
28.  Hüseyinli Z.X. Texniki tənzimləmə sistemində təbii 

şirələrin keyfiyyətini və təhlükəsizliyini formalaşdıran 
amillərin tədqiqi. (ADİU) 
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29.  Hüseynov M.M. 2-vinil-6-mеtilfеnоlun sintezi və polimer-

ləşməsi. (SDU) 
30.  Hüseynova L.V. Xlorkarbosilləşdirilmiş butilkauçukun 

əsasında rezin kompozisiyaları. (SDU) 

31.  Hüseynzadə C.F. Kimyanın tədrisində şagirdlərin fəallaş-
dırılmasında tədqiqatçılıq üsulunun rolu. (LDU) 

32.  Hüseynzadə H.E. Pd,H-mordenit iştirakında 2-metilanilinin 

etanolla alkilləşmə prosesi. (SDU) 
33.  Xəlilova G.H. Nazik təbəqəli elektrolitik örtüklərin 

korroziyaya davamlığı. (SDU) 

34.  İbrahimli Ə.M. Kimyanın tədrisində yeni pedaqoji 

texnologiyalardan istifadəyə aid tövsiyələr. (LDU) 
35.  İsgəndərli Ş.R. Krezolların xromatoqrafik yolla analizi. 

(SDU) 

36.  İsgəndərova S.R. Məhsulun tərkibinə optik nəzarət sistemi-
nin xarakteristikalarının yaxşılaşdırılması. (ADNSU) 

37.  Kürçaylı S.Ü. Respublika bazarına daxil olan tikili malların 

keyfiyyətinin ekspertizası. (ADİU) 

38.  Qaçayzadə J.E. Butilkauçukun 3-xlorlu sirkə turşusunun 
izopropil efiri ilə modifikasiyası. (SDU) 

39.  Quliyev R.R. naftolların H2O2 iştirakı ilə oliqomerləşməsinin 

qanunauyğunluqları və məhsullarının xassələri. (AMEA) 
40.  Quliyeva A.C. Spektrafotometrik metodla dəmirin 3-(2-

hidroksi-3-sulfo-5-nitrofenilazo) pentan -2,4-dion-ilə kation 

səthi aktiv maddələrin iştirakında kompleks əmələgətirməsi. 
(SDU) 

41.  Quliyeva C.E.  Poli-N-vinilpirrolidon əsaslı hidrogelin 

tərkibindən antibiotikin ayrılmasının zamandan asılılığının 

öyrənilməsi. (AMEA) 
42.  Quliyeva N.T. Mütərəqqi  texnologiyalar tətbiq etməklə süd 

istehsalının rəqabətə davamlılığının artımı. (ADİU) 

43.  Qurbanzadə H.M. Dənizə dağılan neftlərin təmizlənmə 
üsulları. (ADNSU) 

44.  Qurbanzadə H.M. Hidratlara qarşı mübarizə üsulları. 

(ADNSU) 
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45.  Mayıllı P.İ. Sinifdənxaric məşğələlərin vəzifələri və təşkili. 

(SDU) 
46.  Məlikzadə C.R. Fenol və metanol əsasında anizolun fasiləsiz 

rejimdə alınması. (SDU) 
47.  Məmmədli A.Ə. MO-tərkibli katalizatorların metilakroleinin 

metakril turşusuna oksidləşməsi prosesində rolu. (ADNSU) 
48.  Məmmədli N.F. Kimyadan şagird nailiyyətlərinin qiymət-

ləndirilməsi. (LDU) 
49.  Məmmədova X.R. Neftin parafin karbohidrogenlərinin 

reduksiya olunmuş qrafen iştirakında aerob oksidləşməsi. 
(AMEA) 

50.  Məmmədova S.B. Butadienin xlorhidrinləşdirilməsi. (SDU) 
51.  Məmmədzadə Ü.S. Yapışqan kompozisiyaların alınmasında 

istifadə olunan epoksinitrillərin sintezi. (SDU) 
52.  Musayeva N.S. Metanol əsasında dimetil efirinin alınma 

prosesi. (ADNSU) 
53.  Mustafayeva M.B. Karbohidrogen ehtiyatlarının hesablan-

ması. (ADNSU) 
54.  Mustafayeva P.R. Qida məhsullarının istehsalında emulqa-

torların rolu. (ADİU) 
55.  Nadirli K.İ. Doymamış əlaqəli epoksinitrillər və fenol-

formaldehid qətranı əsasında kompozisiya materialının 
alınması. (SDU) 

56.  Nəbiyeva S.R. 2,6- və 3,5-dimetilfenolların metanolla 
alkilləşmə reaksiyasının tədqiqi. (SDU) 

57.  Nəcəfova S.S. K-fillipsitin dehidratlaşma xüsusiyyətləri. 
(SDU) 

58.  Nəcəfova Z.S. Polisaxaridlər mövzusunun tədrisi metodi-
kasının bəzi məsələləri . (NDU) 
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59.  Nəsibova A.K. 2-metoksikarbonilbitsiklo2.2.1heptil-5(6)-
trialkil (aril) silanların bəzi kimyəvi çevrilmələri. (SDU) 

60.  Novruzova A.S. Poliolefinsulfonların alınması və xassə-
lərinin öyrənilməsi. (SDU) 

61.  Omarova Z.N. Monoetilxlorendikonatin alınması. (SDU) 
62.  Orucov İ.E. Qazma şlaminin miqdarının təyini və onun 

təmizlənməsi. (ADNSU) 
63.  Rəhimzadə T.Ə. Katalizin müasir inkişaf  istiqaməti. 

(AMEA) 
64.  Rəşidova H.A. Orto-toluidinin metanolla katalitik alkilləş-

məsi. (SDU) 
65.  Rüstəmli X.M. Metanolun buxar fazada qarışqa turşusuna 

oksidləşmə prosesi üçün reaktor seçimi. (AMEA) 
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66.  Rüstəmli X.M. Metanolun qaz fazada katalitik oksidləşməsi 

prosesinin nəzəri optimallaşdırılması. (AMEA) 
67.  Rüstəmova A.M. Co, H-omnicat katalizatorunun alınma 

üsulunun heptanin çevrilməsinə təsiri. (SDU) 
68.  Rzai X.A. Üst geyimlərinin istehsalında istifadə olunan 

toxuculuq materiallarının istehlak xassələrinin tədqiqi və 
ekspertizası. (ADİU) 

69.  Rzayeva Z.B. İntensivləşdirici əlavələrin iştirakı ilə təbii 
fosfatların sulfat turşusunda parçalanması prosesinin tədqiqi. 
(SDU) 

70.  Sadıqova L.Ə. Təbii fosfatların nitrat turşusunda  
parçalanması reaksiyasının tədqiqi. (SDU) 

71.  Seyidzadə R.X. Boluslu termal suyu mühitində korroziyadan  
mühafizə. (AMEA) 

72.  Səfərov M.N. Quyuya qum axınının məhdudlaşdırılmasının    
qarşısını alan üsulların təhlili. (ADNSU) 

73.  Səfxanova A.N. 3-metilfenolun 2-propanolla katalitik 
alkilləşməsi. (SDU) 

74.  Suleymanova N.A. Oksid каtаlizаtоru iştirакı ilə 2.6-dimеtil-
4-vinilfеnоlun alınması və qlisidil efirinin sintezinin tədqiqi. 
(SDU) 
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75.  Sultanov R.R. Dixlorbutandiolun platin və qrafit elektrod-

larında adsorbsiyasının tədqiqi. (SDU) 
76.  Süleymanzadə M.S. Dizel yanacağının hidrotəmizlənməsi 

qurğusunda kükürdlü birləşmələri ayıran absorberin optimal 

layihələndirilməsi. (ADNSU) 
77.  Şıxıyeva Z.F. Azərbaycanda istehsal olunan  “aminol” 

sürtkü yağının  keyfiyyətinin ekspertizası. (ADİU) 

78.  Tarverdiyeva N.G. Neft-mədən avadanlığında qatran-

asfalten-parafin çökmələrinə qarşı istifadə olunan kimyəvi 
mübarizə üsulları. (ADNSU) 

79.  Turabxanlı S.E. Bəzi alkilaromatik aminlərin xromatoqrafik 

analizi. (SDU) 
80.  Veysəlova F.E. NaCl–MgCl2–H2O üçlü sisteminin 250C 

temperaturda həllolma izoterminin fiziki sabitlərinin təyini. 

(SDU) 

81.  Yaqubova P.M. 4-metilbutilsililbutan turşusunun metil 
efirinin   bəzi kimyəvi çevrilmələri və tətbiq sahələri. (SDU) 

82.  Yaqubzadə K.R. Silisium üzvi doymamış epoksibirləşmələr. 

(SDU) 
83.  Mамедов Д.Д. Способ изготовления полипропиленовой 

хирургической мононити. (АГЭУ) 

84. х Насибов Р.Ф. Бобовые в технологии взбивных сладких 
изделий. (АГЭУ) 

85.  Насибов Р.Ф. Использования бобовых в технологии 

взбивных продуктов питания. (АГЭУ) 

86.  Рустамли С.Э. Перспективы использования ферментных 
препаратов в производстве крепких вин типа марсала в 

условиях Азербайджана. (АГЭУ) 

87.  Усубзада Л.Э. Свойства полиэтилена и визуальный 
контроль качества сварных соединений полиэтиленовых 

труб. (АГЭУ) 
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1.  Abdullayeva  S. Biologiya dərslərində innovativ tədris 

metodlarının tətbiqi-stem. (LDU) 
2.  Abdullayeva M.S. Respublikamızda yetişən qarağat və 

zirincin istehlak xassələri. (ADİU) 
3.  Abdulrəhimli Ş.N. Azərbaycan populyasiyasında xroniki 

pankreatit xəstələrində SPINK1 N34S GEN polimorfizminin 
tədqiqi. (AMEA) 

4.  Adışirinzadə Ş.M. Azərbaycanda immunologiya fənninin 
müasir təlim metodları ilə öyrənilməsi. (OYU) 

5.  Ağayeva A.N. Qoyunların anaerob enterotoksemiyası törə-
dicisinin bəzi bioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi. (ADAU) 

6.  Axundova İ.Q. Biologiya dərslərində heyvanlar aləmi ilə 
əlaqəli mövzuların tədrisində  tibbi biliklərlin verilməsi 
yolları. (LDU) 

7.  Aslanova A.Ə. Azərbaycan  ərazisinə xas olan deyte-
romisetlərin hüceyrəxarici ferment ifrazının skrininqi. (SDU) 

8.  Babaşov O.V. Uşaq qidası istehsalının keyfiyyət və 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi. (ADİU) 

9.  Bağırov A.N. Respublikanın qərb bölgəsində yetişdirilən 
qoyunların məhsuldarlığının artırılması yolları. (ADAU) 

10.  Balakişiyeva A.Z. Varvara su hövzəsindən ovlanan 
xanıkimilər fəsiləsinə aid olan balıqların (sıf balığı) keyfiyyət 
göstəricilərinin qiymətləndirilməsi. (ADİU) 

11.  Bəşirli S.H. İnsan irsiyyətinin öyrənilməsində universal üsul 
olan genealoji metod. (GDU) 

12.  Ceyranova G.Ə. Ksilotrof bazidiomisetlərin hidrolazalarının 
katalitik aktivliyi. (SDU) 

13.  Cəfərova S.N. Şərabların rəngi və şəffaflığının təyini 

metodları. (ADİU) 
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14.  Əhmədli L.İ. Quşlar sinfinin tədrisi metodikası. (SDU) 
15.  Əhmədov Ə.N. Abşeron şəraitində becərilən çaytikanı 

sortlarının  pomoloji xüsusiyyətləri. (AMEA)                                                                                         
16.  Əliyeva S.V. Müxtəlif mənşəli soya nümunələrinin 

(GLYCİNE MAX (L.) MERR.) bioloji və təsərrüfat 
göstəricilərinə əsasən qiymətləndirilməsi. (AMEA) 

17.  Əlizadə M.F. Arpa və  onun  emalı məhsullarının   çörək –
bulka və qənnadı məmulatları  istehsalında tətbiqi. (ADİU) 

18.  Ərəbova E.B. Çörək-bulka məmulatları istehsalında tətbiq 
olunan qida əlavələri. (ADİU) 

19.  Əzizova N.F. Ümumi biologiya kursunun tədrisində bioloji 
qanunların tətbiqi. (OYU) 

20.  Həsənova L.M. Buzovlarda mədə-bağırsaq pozğunluqlarının 

mualicəsinin patogenetik əsasları. (ADAU) 
21.  Huseynova T.Q. Nar meyvələrinin ikinci dərəcəli sənaye 

emalı məhsullarından yüksək metoksilli qida pektini alınması 
texnologiyasının işlənib hazırlanması. (ADİU) 

22.  Hüseynova G.G. Gübrələrin şəkər çuğundurunun böyüməsinə 

və inkişafına təsiri. (ADAU) 
23.  Xanhüseynli M.A. Mədə-bağırsaq infeksiyalarının 

törədicilərinin bəzi bioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi. 

(ADAU) 
24.  Xudaverdiyev X.Y. Bioloji qida əlavələrindən istifadə 

etməklə ət məhsullarının təhlükəsizlik göstəricilərinin 
tədqiqi. (ADİU) 

25.  İdrisova N.B. Azərbaycanda fermentativ kataliz əsasında 
giləmeyvəli şərabların istehsalının perspektivləri. (ADİU) 

26.  İsmayilova N.V. Biologiyanın tədrisində laboratoriya 
işlərinin rolu və ona aid metodik ədəbiyyatın təhlili. (SDU) 

27.  İsmayılzadə Ə.S. Şərab məhsullarının təsnifatı. (ADİU) 
28.  İsmayılzadə G.K. Şərab məhsullarının işlənmə texnologiyası. 

(ADİU) 
29.  Kərimli Z. Abiotik faktorların və fitohormonların bitkilərin 

genetik sistemlərinə təsiri. (SDU) 
30.  Qarayev X.A. Marqarinin istehlak xassələri və mayenin 

ekspertizası. (ADİU) 
31.  Qasımov R.H. Quru süd məhsullarının istehlak xassələri və 

keyfiyyətinin ekspertizası. (ADİU) 
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32.  Qəhrəmanlı N.A.  Giləmeyvə püresinin qənnadı məmulatları  
istehsalında tətbiqi. (ADİU)                            

33.  Qulamova G.H. Üzüm cecesindən alınan  ikincidərəcəli  
məhsullar. (ADİU) 

34.  Quliyeva L.M. İnsan davranışı və genetika. (GDU) 
35.  Mahmudova X.E. Çörək məhsulları istehsalında qida 

əlavələrinin rolu. (ADİU) 
36.  Mansurov S.S. Kərə yağının istehlak xassələri və 

keyfiyyətinin ekspertizası. (ADİU) 
37.  Mehdiyeva Ç.N. Buğda-egilops hibridlərində elektroforetik 

qliadin komponentlərinin dənin keyfiyyəti ilə əlaqəsi. (SDU) 
38.  Məhərrəmova K.Q. Xəzəryanı akvatoriyada mikrofloranın 

tədqiqi. (SDU) 

39.  Məhyəddinova Ü.M. Təlimin prosesində şagirdlərin bilik və 

bacarıqlarına verilən tələblər. (SDU) 
40.  Məlikbəyli N.A. Noxud bitkisinin   müxtəlif  genotiplərinin  

genetik  üsullarla  öyrənilməsi. (SDU) 
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41.  Məlikov C.Ə. Buzovlarda qeyri-spesifik  bronxopnevmoniya 

xəstəliyinin patogenetik müalicəsi. (ADAU) 
42.  Məmmədli L.Ş. Meyvə-giləmeyvə xammalından şirə 

alınması. (ADİU) 
43.  Məmmədov P.R. Nekrobakteriozun profilaktikası və ona 

qarşı  mübarizə tədbirləri. (ADAU) 
44.  Məmmədova G.B. Üzüm tənəyi yarpaqlarından müxtəlif 

üsullarla alınan ekstraktların biokimyəvi tərkibinin tədqiqi. 
(ADİU)                           

45.  Məmmədova N.F. Respublikamızda davarların diktio-
kaulyozu  və onlara qarşı mübarizə tədbirləri. (ADAU) 

46.  Məmmədova S.A. Azərbaycan İT burnusunun (Rosa 

Azerbaidzhanica Novopokr) morfoloji-anatomik quruluş 

xüsusiyyətləri. (ADAU) 
47.  Məmmədova S.Ə. Noxud bitkisinin bioloji xüsusiyyətlərinin 

və  genetik müxtəlifliyin öyrənilməsi. (SDU) 
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48.  Məmmədova S.Q. Gəncə-Qazax bölgəsində kartof bitkisinin 

əsas xəstəlikləri haqqında. (ADAU) 
49.  Məmmədova Z.M. Azərbaycanda sidik kisəsi xərçəngi 

diaqnozu qoyulan xəstələrdə NQO1 C609T GEN 

polimorfizminin tədqiqi. (AMEA) 
50.  Məmmədzadə A.C. Abşeronun müxtəlif  torpaqlarından  

ayrılmış  ziqomisetlərin  proteolitik aktivliyi. (SDU)   
51.  Məmmədzadə A.C. Abşeronun neftlə çirklənmiş 

torpaqlarında ayrılmış ziqomisetlər. (SDU) 
52.  Məmmədzadə S.K. Bitki kompozisiyaları əlavə olunmaqla 

yeni çeşiddə kefir texnologiyasının  işlənməsi perspektivləri 

haqqında. (ADİU) 
53.  Mənsimova L.M. Orta məktəblərdə biologiyanın tədrisində 

evrestik dərslərin təşkili. (ADPU) 
54.  Məsimova V.İ. Duz stresinin bakteriyaların bioloji 

xüsusiyyətlərinə təsir mexanizmi. (SDU) 
55.  Mikayılova H.S. Qida sənayəsində konsentratların təqbiqi. 

(ADİU) 
56.  Mirzəyeva X.Ş. Araq istehsalında inqrediyentlərin 

hazırlanması. (ADİU) 
57.  Möhbəliyeva N.H. HACCP prinsipi əsasında çörək-bulka 

məmulatlarının keyfiyyətinin idarə edilməsinin genişlənməsi 

və tədqiqi. (ADİU) 
58.  Musayeva G.M. Süd məhsullarının təhlükəsizliyini və 

keyfiyyətini təmin edən amillər. (ADİU) 
59.  Nəbiyeva A.Y. Tetraploid buğda növlərinə aid nümünələrin 

və bərk buğda sortlarının keyfiyyət göstəriciləri.(AMEA) 
60.  Niftiyeva Ş.R. Tədqiqat obyekti kimi nəzərdə tutulan  üzüm 

və şərablarda  antosianların miqdarının müəyyən olunması. 

(ADİU) 
61.  Novruzova  X.E. Dəndə ehtiyat zülalların sintezinə genetik 

nəzarət və onların irsiyyəti. (SDU) 
62.  Oruczadə A.Ə. Cırlaşmış cin növü qarğıdalı xətlərinin SSR 

primerlər istifadəsi vasitəsiylə molekulyar xarakteristikası. 

(GDU) 
63.  Ömərli N.P. Zənginləşdirici kimi noxud ununun çörək –bulka 

istehsalında   tətbiqi. (ADİU) 
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64.  Pirili N.R. Biologiya dərslərinin tədrisində müasir təlimin 

metodları və üsullarının üstünlükləri. (SDU) 

65.  Rəhimli S.Q. Abşeronun  müalicə  əhəmiyyətli  efiryağlı  

bitkiləri və onların antifunqal fəallığı. (SDU) 

66.  Rəhimova S.F. Soyudulmuş ət yarımfabrikatlarının 

resepturasının və texnoloji sxeminin işlənib hazırlanması. 

(ADİU) 

67.  Rzayeva X.Q. Biologiyanın tədqiqat metodları və 

metodologiyanın təlim problemləri. (SDU) 

68.  Sadıxova L.E. Davarların  dikroseliozu və ona qarşı  

mübarizə tədbirləri. (ADAU) 

69.  Sadıqov C.Ş. Ekoloji amillər və metabolizm. (ADAU) 

70.  Sadıqova N.H. Taxılçılıqda səpin üsulları və onların 

əsaslandırılması. (ADAU) 

71.  Sərdarova N.N. Duzluqda yetişən pendirlərin istehlak 

xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası. (ADİU) 

72.  Səttarova X.H. Ali məktəblərdə mikrobiologiya fənninin 

laboratoriya məşğələlərinin tədrisi və təşkili. (OYU) 

73.  Süleymanova G.M. Məktəb təcrübəsində bioloji biliklərin 

öyrənilməsi və sistemləşdirilməsi. (SDU) 

74.  Şabanov E.M. Biologiya dərslərində modul üzrə təlim 

texnologiyası. (SDU) 

75.  Şükürova N.İ. Fusarium cinsinə aid olan göbələklərin 

xarakterik xüsusiyyətləri. (SDU) 

76.  Tağılı N.M. Kulinar məhsulları istehsalında tətbiq olunma 

məqsədilə yerli sarımsaqdan qida komponentləri alınması 

texnologiyasının işlənməsi. (ADİU) 

77.  Tallibov B.İ. Biologiya dərslərinin tədrisində sinifdənkənar 

məşğələlərin əhəmiyyəti. (SDU) 

78.  Valikova Y.H. Müasir texnologiyaların tətbiqi ilə iaşə 

sistemində yeməklərin istehsal texnologiyasının  nəzəri və 

praktiki aspektləri. (ADİU) 

79.  Vəliyeva L.T. Azərbaycan Respublikasının qərb bölgəsində 

yetişdirilən bozax qoyunlarının ət məhsuldarlığı. (ADAU) 

80.  Zaqirova M.M. İçtimai iaşədə istifadə olunan ag və qırmızı 

şərab materiallarını hazırlamaq üçün bəzi üzüm sortlarının 

biokimyəvi xüsusiyyətlərinin tədiqiqi. (ADİU) 
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81.  Ахундзаде Г.Б. Клиническая картина и патолого-

анатомические изменения при спонтанном и 

экспериментальном стафилококкозе кур. (АГАУ) 

82.  Багирова М.С. Патогенетическая  терапия  диспепсии 

телят. (АГАУ) 

83.  Ганбай М.М. Изучение эпизоотологической ситуации 

мастита овец в условиях Азербайджана. (АГАУ) 
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1.  Bəhrəmiyyə N.İ. Qlobal ekoloji problemlərin kəskinləş-
məsində azot problemi. (ADAU) 

2.  Abbasbayli S.M. Catalysts for the purification of sulfur-
alkaline wastewater from petrochemical plants. (ASOIU) 

3.  Abdullayeva N.X. Bitum üçün xammal ehtiyyatlarının 
genişləndirilməsi. (ADNSU) 

4.  Ağasənli L.A. Minerallı suların yüksək effektivli  üsullarla 
yumşaldılması prosesinin tədqiqi. (ADNSU) 

5.  Babayev E.A. Dərin dəniz sularında neft-qaz texnolo-
giyalarının tətbiqi zamanı yaranan ekoloji problemlər. 
(ADNSU) 

6.  Babayev Ş.İ. Mütləqləşdirilmiş izopropil spirti istehsalı 
qurğusunun azeotrop qurutma bölməsinin ekoloji 
problemlərinin həlli yolları. (ADNSU) 

7.  Babayeva  N.İ. Neftlə çirklənmiş tulllantı sularının 
seolitlərlə təmizlənməsi prosesinin tədqiqi. (ADNSU) 

8.  Babazadə N.A. Ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasında 
qarşıda duran vəzifələr. (ADİU) 
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9.  Bağırzadə E.S. Azərbaycan respublikası torpaqlarında 

deqradasiyanın yaranma səbəbləri  və  onların  ekoloji  

qiymətləndirilməsi. (ADİU) 
10.  Balaşova S.E. Azərbaycanda meşə formasiyalarının ekoloji 

vəziyyəti və ekoloji problemlərinin həlli yolları. (ADİU)  

11.  Balaşova S.E. Tuqay meşələrinin yayılması qanuna-

uyğunluqları və meşə formasiyalarının ekologiyası. (ADİU) 
12.  Bədəlova Z.N. Azərbaycanda su ehtiyatları, ekoloji 

vəziyyəti, paylanması və səmərəli istifadə edilməsi. 

(ADNSU) 
13.  Bunyatov K.T. Qaz yatağının işlənməsində yatağın rejimi və 

onun müəyyən edilməsi. (ADNSU) 

14.  Cabbarlı T.İ. Epoksid qətranı istehsalı zamanı yaranan 
tullantıların zərərsizləşdirilməsi. (SDU) 

15.  Cavadov E.İ. Azərbaycanın istismar olunan bəzi filiz 

yataqlarında yanaşı komponentlərdən istifadə imkanları. 

(ADNSU) 
16.  Cəbrayılova A.A., Bayramov A.A. Bittibulaq mis-mərgümüş 

yatağının mineral-xammal ehtiyatlarının ekoloji-iqtisadi 

qiymətləndirilməsi. (ADNSU) 
17.  Cumayzadə S.T. Daxili yanma mühərriklərindən ətrafa atılan 

zərərli qazlar və onların neytrallaşdırılması. (ADİU) 

18.  Dadaşova Ç.D. Xəzər dənizinin əsas çirkləndiriciləri. 

(ADNSU) 
19.  Dadaşova T.N. Yüksək moda XX əsrdə. (ADİU) 

20.  Dəmirçiyeva A.R. Abşeron yarımadasında torpağın 

radioaktiv çirklənməsinin tədqiqi və problemin həlli yolları. 
(ADNSU) 

21.  Dosiyeva  X.Y. Milli təhlükəsizlik kontekstində sosial-

iqtisadi təhlükəsizlik. (ADİU) 
22.  Əhmədov A.D.  Torpaq ehtiyatlarının ekoloji durumunun 

ərzaq məhsulları istehsalına təsirinin qiymətləndiriliməsi. 

(ADİU) 

23.  Əhmədova A.R. Məişət tullantılarının çürüməsindən alınan 
bioqazın tərkibindən karbondioksidin (CO2) ayrılması 

prosesinin tədqiqi. (ADNSU) 

24.  Əhmədova D.R. Vakuum qurğusunun qalığı –qudronun 
kompleks emal texnologiyasının işlənməsi.(ADNSU)  
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25.  Əhmədova M.E. Göygöl rayonu ərazisində eroziyaya 
uğramış qonur dağ-meşə torpaqlarının mühafizə problemləri. 
(ADAU) 

26.  Əhmədzadə LV. Neft emalı zavodunun tullantı sularının 

toksiki birləşmələrdən radiasiya-katalitik təmizlənməsi 
prosesinin tədqiqi. (ADNSU) 

27.  Əhmədova  L.B. Mərkəzi  Aran rayonlarının  suvarma  
sistemləri. (MDU) 

28.  Ələkbərova Q.X. Kiçik qızılağac körfəzinin ekoloji 
mikrobiologiyası. (LDU) 

29.  Əlibəyli Ü.Ş. Neft emalı və neft kimya proseslərində 
yaranan ekoloji problemlər, onların həlli yolları. (ADNSU) 

30.  Əliyev E.İ. Boru kəmərləri və saxlanılma çənlərinin qalıq 
resurslarının qiymətləndirilməsinin ekoloji təhlükəsizliyin 
təmin edilməsində rolu. (ADNSU) 
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31.  Əliyev Ə.Q. Mühəndis axtarış işləri vasitəsi ilə dəniz neft-

qaz hövzəsi ekologiyasının mühafizəsi. (ADNSU) 
32.  Əliyeva A.Ş. Neft istehsalı və emalının Abşeron yarıma-

dasında radiasiya fonuna təsiri. (ADNSU) 
33.  Əliyeva K.M. Ekoloji ekskursiyanın  təşkili və keçirilməsi. 

(NDU) 
34.  Əliyeva N.A. Bitum istehsalında neft emalı və neft kimya 

tullantllarının istifadə imkanlarının tədqiqi. (ADNSU) 

35.  Əliyeva N.H. Bakı neft emalı zavodunun çirkab sularında 
zərərli maddələrin təyini və ekoloji nəzarət istiqamətləri. 
(ADİU) 

36.  Əliyeva Ü.N. Yuxarı Şirvan kanalının təsir zonasında 
torpaqların ekoloji vəziyyəti. (AMİU) 

37.  Əsədova  F.M. Pirokondensatın  emalı prosesinin tədqiqi və 
təkrar istifadə imkanlarının işlənməsi. (ADNSU)                                                              

38.  Əvəzli Ə.Ş. Boru kəməri ilə nəql zamanı yaranan sızmaların 
əvvəlcədən müəyyən edilməsi və onların ekologiyaya təsiri. 
(ADNSU) 
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39.  Əzizov R.C. Torpaq və suyun karbohidrogenlərdən 
təmizlənməsində  müsasir yanaşmalar. (ADNSU) 

40.  Fərəcova M.Ə. Kür çayı və Mingəçevir su anbarının ətraf 
mühitə təsiri. (MDU) 

41.  Fərzəliyev Ə.Ə. Dəniz neft-qaz qurğularının qalıq istismar 
resurslarının qiymətləndirilməsinin ekoloji təhlükəsizlik 
şəraitinin təmin edilməsində rolu. (ADNSU) 

42.  Gözəlzadə Ə.E. Neft emalı sənayesinin tullantılarından 
istifadə etməklə, hidroizolyasiya materiallarının alınması. 
(ADNSU) 

43.  Hacıyeva A.T. Polimer materialları istehsalında yaranan 
tullantılar. (SDU) 

44.  Hacıyeva T.İ. Tikinti materialları istehsalı zamanı ətraf 
mühitə vurulan zərərin iqtisadi-ekoloji qiymətləndiril-
məsi.(ADİU) 

45.  Haqverdiyeva N.N. Su hazırlığı qurğularında yaranan 

tullantı suların təmizlənməsi prosesinin tədqiqi. (ADNSU) 
46.  Həmişə N.F. Neft və neft məhsulları ilə  çirklənmiş suların 

təbii adsorbentlərlə təmizlənməsində istifadə edilən ağac 
yonqarlarının tədqiqi. (ADNSU) 

47.  Həsənov Ə.E. Kükürd dioksidli tullantı qazların 
absorbsiyası. (SDU) 

48.  Həsənzadə G.Ə. “Böyük şor” gölünün əsas çirkləndiriciləri 
və onların təmizlənmə  üsullarının tədqiqi. (ADNSU) 

49.  Həziyeva N.İ. Təbiətlə cəmiyyətin qarşılıqlı münasibət-
lərinin ekoloji aspektləri. (ADİU) 

50.  Hümbətli T.R. Bakı şəhərinin kanalizasiya sistemi və tullantı 
sularının mövcud vəziyyəti,  bu sahədə ətraf mühitin idarə 

olunması tədbirləri. (ADİU) 
51.  Hüseynli A.İ. Kimya sənayesi tullantılarının və təkrar sənaye 

xammalının ətraf mühitə mənfi təsiri. (ADİU) 
52.  Hüseynli M.R. Dizel distillatının  perspektiv seçici 

təmizlənməsi istiqamətləri. (ADNSU) 
53.  Hüseynov H.N. Açıq dəniz şəraitində dəniz neft qaz 

hidrotexniki qurğuları  və onların  dayaq bloklarının tikintisi 
zamanı təhlükəsizlik tədbirləri. (ADNSU) 

54.  Hüseynov O.Y. Müasir  dövrdə  iqtisadi  inkişafın  nəqliyyat  
faktoru. (ADİU) 
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55.  Hüseynova T.N. Neftin toksiki komponentlərinin ətraf 
mühitə təsirinin tətqiqi. (ADNSU) 

56.  Hüseynzadə F.R. Geyim dizaynında layihələndirmə 
xüsusiyyətləri. (ADİU) 

57.  Xəlilova A.M. Yüngül sənaye və inkişaf  sahələri. (ADİU) 
58.  Xəlilova A.M. Yüngül sənayenin ölkə iqtisadiyyatında 

yeri və rolu. (ADİU) 
59.  Xəlilzadə N.Q. Dəniz suyunda ağır metalların müəyyən 

edilməsinin  monitorinqi. (ADNSU) 
60.  İbrahimov A.R. Neftlə çirklənmiş torpaqlarda 

radionukliditlərin paylanmasının tədqiqi və əhalinin 
radiasiya təhlükəsizliyi. (ADNSU) 
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61.  İcrai  F.V. Kür-Araz regionunda torpaqdan istifadənin 

ekoloji nəticələri və onun aradan qaldırılması yolları. 
(ADİU) 

62.  İsayev Ə.F. Xəzər  dənizi  neft-qaz yataqlarının işlənməsinin 
ekologiyaya təsiri və buna qarşı görülən tədbirlər. (ADNSU) 

63.  İsmayılzadə K.H. Maili yönəldilmiş qaz-kondensat 
quyularında optimal texnoloji rejimin seçilməsi. (ADNSU) 

64.  İsmayılzadə K.H. Yatağın işlənmə mərhələsində qaz-
kondensat quyularının istismarının texnoloji rejiminin 
dəyişməsinin tədqiqi. (ADNSU) 

65.  İsmayılzadə V.Ş. Üzümaltı torpaqların mis (Cu) elementi ilə 
çirklənməsi. (ADAU) 

66.  Kamilzadə N.E. Xəzər dənizinin əsas çirkləndirici və onların 
aradan qaldırılması. (ADNSU) 

67.  Qurbanzadə G.Q. Ekoloji təmiz benzin komponentinin 
alınması. (ADNSU) 
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68.  Mahmudov S.E. Magistral boru kəmərlərinin tikintisində 

ətraf mühitin mühafizə qaydaları. (ADNSU) 
69.  Mehdiyev N.E. Şəhər tullantı sularının kimyəvi təmizlənməsi 

üsullarının işlənməsi. (ADNSU) 
70.  Mehdizadə K.A. Turş qudronun bitum materialına 

utilizasiyası. (ADNSU) 
71.  Mehralıyeva S.A. Tullantıların idarə olunmasının mühüm 

aspektləri. (ADİU) 
72.  Mejdinova G.M. Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunun su 

ehtiyatlarının təhlili.(AMİU) 
73.  Məhərrəmova A.T. Böyük qızılağac körfəzində bioloji 

məhsulun formalaşmasının müasir ekoloji vəziyyətinin 

öyrənilməsi. (LDU) 
74.  Məlikov H.N.  “Təmiz şəhər” ərazisindəki tullantıların 

zərərsizləşdirilməsi üsullarının işlənməsi. (ADNSU) 
75.  Məlikova A.B. Qaz halında olan sənaye tullantılarının zərərli 

qarışıqlardan təmizlənməsi. (ADNSU) 
76.  Məmmədli L.A. İqtisadi – ekoloji idealizmdə Kouz 

nəzəriyyəsi. (ADİU) 
77.  Məmmədli S.S. Gəncə şəhəri və ətraf rayonlarda torpaq 

resurslarına təsirin ekeloji problemləri. (ADİU) 
78.  Məmmədli S.S. Gəncə şəhərində atmosferin çirklənmə 

mənbələri və mühafizə yolları. (ADİU) 
79.  Məmmədova A.F. Alternativ enerjindən istifadənin 

araşdırılması. (AzTU) 
80.  Məmmədova E.Ə. Dizel yanacaqların təmizləmə üsulları. 

(ADNSU) 
81.  Məmmədova G.A. Qeyri–ənənəvi su ehtiyatlarından istifadə 

məsələləri. (MDU) 
82.  Məmmədova K.A. Neft emalı zavodunun ekoloji monitorinq 

sisteminin məqsədi və məsələlər. (ADNSU) 
83.  Məmmədova Z.S. Kür çayında yaranmış ekoloji problemlərin 

balıqlara təsiri. (AMİU) 
84.  Mikayılova Ü.Ş. Neftlə çirklənmiş ərazilərin təmizlənməsinin 

müasir üsulları. (ADNSU) 
85.  Mikayılova Ü.Ş. Torpağın neft və mazut tullantılarından 

mühafizəsi. (ADNSU) 
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86.  Mirili M.M. Kiçik Qafqazın Şimal-Şərq yamacı 

landşaftlarının ekogeokimyəvi xüsusiyyətləri və optimallaş-

dırılması yolları. (ADİU) 
87.  Mirzəyeva A.S. Hava limanlarında təyyarələrin enib-

qalxması zamanı yaranan səs-küyün ətraf mühitə təsiri. 

(ADİU) 
88.  Muradova L.A. Mazutla çirklənmiş torpaqların bioloji  

göstəricilərinə görə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi. 

(ADNSU) 
89.  Nağızadə A.R. Xəzərin ekologiyasına neft və neft 

məhsullarının təsiri. (ADNSU) 
90.  Nağızadə N.H. Son illərdə kolbasa məmulatı 

texnologiyasında təklif və tətbiq olunan yeniliklər. (ADİU) 
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91.  Namazova A.İ. Neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş suların 

işlənmiş motor yağları ilə təmizlənməsi. (ADNSU) 

92.  Nəbiyev U.E. Ətraf mühitin mühafizəsində iqtisadi üsulların 

tətbiqi sahəsində beynəlxalq təcrübə. (ADİU) 
93.    Nəsibli T.N. Antropogen elektromaqnit sahələrinin 

yaratdıqları ekoloji problemlər. (ADİU) 

94.  Oruclu F.R. Örtülü nasos (kompressor) stansiyasının 
tikilməsi və ətraf mühitin mühafizəsi. (ADNSU) 

95.  Rzabəyli G.E. Tullantı sularının ekstraksiya üsulu ilə 

təmizlənməsi. (MDU) 
96.  Salayev F.İ. Süxurların effektiv xırdalanmasına qarşı 

yönəlmiş partlatma üsullarının araşdırılması. (ADNSU) 

97.  Səlimli N.A. İstilik elektrik mərkəzlərinin yaratdığı ekoloji 

problemlər və onların ətraf mühitə təsirinin qiymətlən-
dirilməsi. (SDU) 

98.  Səlimova A.Q. ADAU-nun tədris təcrübə təsərrüfatının 

ərazisində yayılmış torpaqların ekoetik problemləri. (ADAU) 
99.  Sultanlı A.Ş. Piroliz prosesində əmələ gələn tullantı 

məhsularının kimyəvi tərkibi. (ADNSU) 
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100.  Şahverdiyeva Z.N. Dəbin yaranması və mənimsəmə prosesi. 
(ADİU) 

101.  Şərifova Z.Z. EP-300 istehsalatı tullantılarının təsnifatı və 
onların ekoloji cəhətdən qiymətləndirilməsi. (ADNSU) 

102.  Şixbalayev M.T. Sumqayıt Texnologiyalar Parkının atmosfer 
çirkləndiricilərinin monitorinqi. (ADNSU) 

103.  Şixiyev R.A. Pirolizin yan məhsulları əsasında 
antioksidantların alınması. (ADNSU) 

104.  Tapdıqov Ş.F. Ekoloji tarazlığın pozulmasında korroziya 
proseslərinin rolu və onun yaratdığı fəsadlar. (ADNSU) 

105.  Verdiyeva B.Ə. Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun təbii eko-
coğrafi xüsusiyyətləri. (ADİU)                                         

106.  Vəlixanova N.X. Piroliz prosesinin aralıq məhsulları 
əsasında yüksək temperatura davamlı yeni antioksidantların 
alınması. (ADNSU) 

107.  Vəlizadə T.R. Naxçıvan Muxtar Respublikası  inzibati ərazi 
bölgüsünün ekoloji dominantlığının iqtisadi qiymətlən-
dirilməsi. (ADİU) 

108.  Zeynallı T.N.  Abşeron  yarımadasının  texnogen  mənşəli  
radioaktiv çirklənmə  mənbələri. (ADNSU) 

109.  Zeynalova N.H. Abşeron  yarımadasının Boz-Qonur  
torpaqlarının ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi. 
(SDU) 

110.  Аббасова Т.А. Экологические проблемы вызванные 
антропогенным воздействием и прогнозирование 
изменений в окружающей среде. (АГЭУ) 

111.  Абдуллаев Н.Д. Экологическая оценка потенциала 
почвенного покрова города баку во время его 
комплексного загрязнения. (АГУНП) 

112.  Ахмедова Н.А. Экологическая оценка процесса 
коксования. (АГУНП) 

113.  Бабаева Г.Э. Исследование загрязнений санитарно-
защитных зон НПЗ имени Гейдара Алиева нефтью и 
нефтепродуктами и методы устранения этой проблемы. 
(АГУНП) 

114.  Гусейнбалаев А.О. Оценка экологической безопасности 
при утилизации твердых отходов нефтепере-
рабатывающего завода имени Гейдара Алиева. (АГУНП) 

115.  Исмайлов И.А. Охрана окружающей среды при 
проектирование морских трубопроводов. (АГУНП) 
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116.  Митрофанов В.Е. Применение оксигенатов в качестве 
добавок для улучшения экологических показателей 
автомобильных топлив. (АГУНП) 

117.  Мусаева М.З. Оценка загрязнения каспийского моря 
нефтью и нефтепродуктами. (АГУНП) 

118.  Набиева Н.Н. Радиоактивное состояние природных 
компонентов Апшерона и их экологическая и 
экономическая оценка. (АГЭУ) 

119.  Приева С.В. Получения высокооктановых бензинов из 
метанола на металлсодержащих цеолитах типа ZSM-5. 
(АГУНП) 

120.  Самедова Л.Н. Получение экологически чистых 
высокооктановых компонентов к моторным топливам 
изомеризацией газоконденсата. (АГУНП) 

121.  Сулейманов  М.М. Экологическое состояние  городских  
почв  Баку. (АГУНП) 

                                    

 

ÜMUMİ TARİX 

 

Sədr: prof. Səlimov Ş.D. 

Sədr müavini: dos. Rzaquliyeva S.D. 

Katib: mag. Mikayılova L.R. 

 

I iclas 

 15 may, saat 14
00 

(aud. № 215) 

 

1.  Abasov E.C. NATO-nun Lissabon samiti: münaqişəli 

vəziyyətlərin idarə edilməsi və əməkdaşlıq. (BSU) 

2.  Abdullayev K.A. Suriya müharibəsinin sona çatması ilə 

əlaqədar təşkil edilən Cenevrə danışıqlarının təhlili. (BSU) 

3.  Ağalar A.N. Aİ üzvlüyü Çexiya cəmiyyətinə necə təsir etdi? 

(BSU) 

4.  Ağalar A.N. Çexiyada avroskeptisizm meyilləri. (BSU)  

5.  Aslanova N.V. Parisdə  ilk  məscid. (BSU) 

6.  Baləmmədov E.T. İkinci dünya müharibəsi ərəfəsində qərb 

ölkələri beynəlxalq münasibətlər sistemində. (SDU) 
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7.  Cavadlı B.O. Tarix təlimində şagirdlərdə tədqiqatçılıq 

funksiyalarının formalaşdırılması. (SDU) 

8.  Cəfərli R.M. Heydər Əliyevin   prezidentliyi  dövründə  

Azərbaycanın yeni  formalaşmış diplomatik siyasi kursu. 

(BSU) 

9.  Cəfərov H.H. 80-ci illərdə Türkiyənin Aİ(AB) tam üzvlüklə 

bağlı baxış aspektləri. (BSU) 

10.  Cəfərov H.H. Ankara assosiativ üzvlük müqaviləsi və mühiti. 

(BSU) 

11.  Eyyubova  M.E. Pacta Sunt Servanda prinsipinin beynəlxalq 

hüquqi sənədlərdə təsbiti. (BSU) 

12.  Əhmədli M.M. İkinci dünya müharibəsindən sonra ABŞ-ın 

vəziyyətinə dair. (SDU) 

13.  Ələkbərli Ç.M. Türk xalqları tarixinin öyrənilməsi zamanı 

fənlərarası   əlaqənin rolu. (NDU) 

14.  Əliyev İ.F. BMT-də islahatlar aparılmasında əsas çətinliklər. 

(BSU) 
15.  Əliyev T.E. II dünya müharibəsi dövründə ABŞ 

diplomatiyası. (SDU) 
16.  Əliyeva C.R. Çinin Suriya vətəndaş müharibəsində yeri və 

rolu. (BSU) 

17.  Əliyeva S.E. Dövlətin sosial siyasətinin tərkibi və əsas 
istiqamətləri. (ATMU) 

18.  Əliyeva V.T. Müasir qiymətləndirmə və onun ənənəvi 

qiymətləndirmədə üstün cəhətləri. (SDU) 
19.  Feyzullazadə Y.İ. Azərbaycan-Dağıstan iqtisadi əlaqələri. 

(BSU) 

20.  Feyzullazadə Y.İ. Xəzərin statusu problemində İranın rolu. 

(BSU) 
21.  Hacıyev N.N. Tarix dərsliklərində tarixi hadisələrin təsviri və 

onların məntiqi-xronoloji bölgüsü. (SDU) 

22.  Hacıyeva F.H. Azərbaycanin milli  siyasəti  və onun 
perspektivləri. (BSU) 

23.  Hacıyeva N.Ə. Avropada miqrant problemi  və onun həlli 

yolları. (BSU) 
24.  Hacıyeva N.Ə. Türkiyənin Avropa ittifaqına üzvlüyü 

məsələsi. (BSU) 
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25.  Haqverdiyev F.İ. İlk qlobal antiterror koalisiyasının 

yaradılması. (BSU) 

26.  İsalı Ş.M. Müstəqilliyin ilk illlərində Azərbaycan 

Respublikasında aqrar islahatlar. (SDU) 

27.  İsmailova N.İ. Alman dövlətləri məsələsi Vyana konqresində. 

(SDU) 

28.  Qarayeva M.A. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda siyasi 

vəziyyət. (SDU) 

29.  Quliyeva N.Ə. Müasir dövrdə ABŞ-ın Suriya siyasəti. (SDU) 

30.  Quluzadə X.A. Enerji təhlükəsizliyi beynəlxalq münasi-

bətlərin əsas təhlükəsizlik məsələlərindən biri kimi. (BSU) 

31.  Qurbanlı A.C. Orta məktəblərdə interaktiv təlim üsullarının 

tətbiqi məsələrinə dair. (SDU) 

32.  Mahmudov E.S. Tarix təlimində interaktiv metodun 

tətbiqinin səmərəliliyi. (SDU) 

 

II iclas 

 16 may, saat 12
00 

(aud. № 215) 

 

33.  Mehdiyeva G.B. Asala erməni terror təşkilatı. (BSU) 

34.  Mehdiyeva G.B. Daşnaksütyun partiyası. (BSU) 

35.  Məmmədov S.N. Tarix təlimində şagirdlərdə dünyagörüşün 

formalaşdırılması. (SDU) 

36.  Məmmədova F.G. Rusiyadakı müsəlman əhalinin orta şərq 

siyasətinə təsiri. (BSU) 

37.  Məmmədova F.G. Rusiyanın “Ərəb baharı” yanaşması. 

(BSU) 

38.  Məmmədova G.T. Suriya münaqişəsinə qoşulan ölkələrin 

maraqları. (BSU) 

39.  Məmmədova G.T. Türkiyənin miqrant problemi. (BSU) 

40.  Məmmədova Ş.N. XX əsrin 50-ci illərdə beynəlxalq 

münasibətlərdə Koreya problemi.  (SDU) 

41.  Mikayılova L.R. İngiltərənin Hindistanda yeritdiyi müstəm-

ləkəçi siyasətində Ost Hind şirkətinin yeri və rolu. (SDU) 

42.  Muxtarlı N.B. Erməni şovinizmi 1914-1920-ci illərdə. (SDU) 

43.  Muradov Ö.A. Ərəb baharının səbəbləri. (SDU) 
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44.  Namzov S.X. Stalin-Tito münaqişəsinin kökləri kimi “Cənub 
Slavyanları Federasiyası”. (SDU) 

45.  Nəbiyeva Q.Q. Tarixi anlayışların təşəkkülü, yeri və 
əhəmiyyəti. (SDU) 

46.  Novruzov B.M. Liderliyin sosial nəzəri problemləri. (SDU) 
47.  Nüsrətli K.S. Siyasi mədəniyyətin məzmun və quruluşu. 

(SDU) 
48.  Sabirli S.S. “Onlayn” tarix-sosial münasibətlərimizin post-

internet erası. (GDU) 
49.  Sadıqova Z.Ə. Avropa ittifaqı və Türkiyə münasibətləri 

dünən və bu gün. (SDU) 
50.  Seyidov R. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Ermənistanla 

münasibətləri.(SDU) 
51.  Səttarov A.A. Ümumtəhsil məktəblərinin tarix dərslərində 

fəal interaktiv dərsin quruluşu və planlaşdırılması. (LDU) 
52.  Tağıyev O.A. Almaniya - Azərbaycan əlaqələri (2000-2003). 

(SDU) 
53.  Tağıyeva M.R.  AXC dövrünün torpaq siyasəti. (SDU) 
54.  Talıblı A.N. Sumqayıt şəhərinin planlaşma sturukturunun 

formalaşma və inkişaf  tarixi. (AMİU) 
55.  Vəliyev R.R. Tarixin tədrisi metodikasında nümunəvi 

dərslərin təşkili probleminin  işlənilmə səviyyəsi. (SDU) 
56.  Vəliyeva D.M. Təlim metodları anlayışı. (SDU) 
57.  Yaqubzadə Z.İ. Elxanilərion Azərbaycanda həyata 

keçirdikləri sosial iqtisadi siyasət. (SDU) 
58.  Zamanov E.A. Nüvə silahı və onun əhaliyə,  obyektlərə təsiri. 

(BSU) 
59.  Аскеров Р.В. Роль всемирной туристической органи-

зации в обеспечении глобальной экологической безопас-
ности. (БСУ) 

60.  Губарев Е.Н. Влияние структур Mass Media на 
государственную власть. (БСУ) 

61.  Губарев Е.Н. Система информационной войны на 
примере Грузино-Осетинского конфликта. (БСУ) 

62.  Гусейнов Э.В. Энергетические ресурсы Азербайджана. 
(БСУ) 

63.  Оджагвердиева Л.Ш. Перспективы безвизового режима 
для Украины. (БСУ) 
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64.  Оджагвердиева Л.Ш. Перспективы подписания согла-
шения об ассоциации между Украиной и Европейским 
союзом. (БСУ) 

65.  Теймуров Т.Р. Позиция Азербайджана по Крыму. (БСУ) 
 
 

COĞRAFİYA 
 

Sədr: dos. Ağayev T.D. 
 Sədr müavini: dos. Abdullayeva Z.H. 

Katib: mag. Rəcəbova A.D. 
 

I  iclas 
 15 may, saat 14

00
 

(aud.  229) 
 

1.  Abbasova M. Coğrafiyadan  fənn proqramlarının  
(kurikulum) elmi metodiki təhlili və metodikasına dair. 
(SDU) 

2.  Abbasova S.S. Yüksək dağlıq ərazilərdə ekzogenez 
proseslərin nəticələri. (SDU) 

3.  Ağayev K.V. Bulla-dəniz sahəsinin pliosenin məhsuldar qat 
çöküntülərinin çöküntütoplanma şəraitinin seysmik və quyu 
məlumatlarına görə bərpası. (ADNSU) 

4.  Axundova Z.R. Şəhər Kadastrının yaradılması və 
informasiya texnologiyalarının şəhər Kadastrinda rolu. 
(AMİU) 

5.  Alxasov A.G. Cənubi xəzər çökəkliyində seysmostratiqrafik 
analiz əsasında çöküntülərin litoloji proqnozlaşdırılması. 
(ADNSU) 

6.  Babaşova L.M. Aqrar-sənaye komplekslərinin iqtisadi 
coğrafi səmərəliliyi. (SDU) 

7.  Bağirli V.M. Kurikulum islahatında motivasiyanın 

aparılmasının metodikası. (NDU) 

8.  Bədəlova L.A. QGT Kompleksi məlumatları bazasında 
məhsuldar layların tədqiqi. (ADNSU)  

9.  Xancanlı M.V. Çoxqat təkrar əks olan dalğaların dalğa 

sahəsinin formalaşmasındakı rolu. (ADNSU) 
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10.  İbadlı Y.İ. Lənkəran təbii vilayəti landşaftlarının 
transfrormasiyasında antropogen amillərin rolu. (AMEA) 

11.  İbrahim A.N. Ekoloji təhsilin formalaşmasında məktəb 
coğrafiyasının yeri. (SDU) 

12.  İsmayılov T.C. Böyük şəhərlərin hava hövzəsini çirkləndirən 
zərərli maddələr. (SDU) 

13.  Qurbanov S.T. Torpaq xəritəsi və kartoqramlar. (ADAU) 

14.  Manafov H.F. Coğrafiya dərslərinə qoyulan ümumi təlim 
prinsipləri. (SDU) 

15.  Mikayılova  S. Azərbaycanda azad iqtisadi zonaların (AİZ) 
yaradılması xüsusiyyətləri və  onların iqtisadiyyata təsiri. 
(SDU) 

16.  Mövlanova İ.E. Cəmiyyətin inkişafında  ekoloji-coğrafi təhsil 
və tərbiyə. (SDU) 

17.  Musayeva S.N. X sinif coğrafiya dərsliyində Azərbaycanda 
əhali sixlığı və urbanizasiya bölməsində şagird fəaliyyətinin 
təşkili metodikası. (ADPU) 

18.  Musayeva S.N. Məktəb coğrafiyasında Azərbaycan 
coğrafiyası üzrə biliklərin öyrənilməsinin tarixi inkişafı. 
(ADPU) 

19.  Nuruşova G.R. İqlim təsəvvürlərinin formalaşmasında əyani 
vasitlərin rolu. (SDU) 

20.  Orucov R.S. Coğrafiya xəritələrinin tədrisdə oxunması. 
(LDU) 

21.  Orucov R.S. Orta məktəbdə kontur xəritələ üzərində 
iş.(LDU)                              

22.  Rəcəbova A.D. Atmosferin çirklənmə potеnsialı 
göstəricisinin şəhərlərin еkoloji vəziyyətinin  öyrənilməsində 
əhəmiyyəti. (SDU) 

23.  Seyidli S.Ə. Neft daşları yatağının məhsuldar qat 
çöküntülərinin sekvens-stratiqrafiya üsulu ilə öyrənilməsi. 
(ADNSU) 

24.  Sərdarlı A.D. Coğrafiya dərslərində müzakirələrin təşkili. 
(SDU) 

25.  Zeynalova K.Ş. Məktəblərdə ekoloji tərbiyənin həyata 
keçirilmsində coğrafiya dərslərinin üstünlükləri. (SDU) 

26.  Zülfüqarova C.B. Dağ-çəmən landşaftlarının deqradasiyaya 
uğramasının öyrənilməsində aerokosmik məlumatlardan 
istifadə. (SDU) 
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İNNOVASİYALI  İQTİSADİYYATIN İNKİŞAFININ  

MÜASİR PROBLEMLƏRİ 

 

Sədr: prof. Əliyev Ş.T. 

Sədr müavini: dos. Hümbətəliyeva S.Ə. 

Katib: mag. Vəliyeva G.M. 

 

I iclas 

 15 may, saat 14
00 

(aud. № 409) 

 

1.  Abdullazadə V.Ş. Turizm müəssisələrinin rəqabət  
qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi yolları. (SDU) 

2.  Baxşəliyev P.R. Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğu 

sahəsində kadr hazirlığının xüsusiyyətləri. (ADİU) 

3.  Ələkbərova R.A. Davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsində 
innovasiya prosesinin yeri və rolu. (SDU) 

4.  Əliyev T.İ. Aqrar sektorun inkişafında turizm sahəsinin rolu və 

onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. (GDU) 

5.  Həsənova D.Ə. Aqrar sahədə sahibkarlığın inkişaf problemləri. 

(ADAU) 

6.  Həsənova D.Ə. Üzüm istehsalının innovativ inkişaf problem-

ləri. (ADAU) 
7.  Hüseynov E.Z. Maliyyə investisiyalarının uçotunun 

təkmilləşdirilməsi. (ADAU) 
8.  İman M.N. Qloballaşma və ölkəmizin yeniliklərə 

uyğunlaşması. (BBU) 

9.  Kərimli S.S. MMUS əsasında uzunmüddətli öhdəliklərin 

uçotu. (SDU) 

10.  Qafarova S.E. Rabitə və informasiya sektorunda innovasiyalar. 

(ADAU) 
11.  Qasımov M.F. Azərbaycanda innovasiya sahibkarlığının 

inkişaf istiqamətləri. (SDU)  

12.  Qasımova Ə.E. Aqrar sahədə sahibkarlığın inkişafının 

zəruriliyi məsələləri. (ADAU) 
13.  Qasımova Ə.E. İnvestisiya layihəsi üzrə biznes planın 

işlənməsi zəruriliyi. (ADAU) 
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14.  Qəhrəmanov N.A. Biznes proseslərinin modelləşdirilməsinin 
banklarda tətbiqi. (ADNSU) 

15.  Qocayev Ə.V. Gilan construction tikinti təşkilatında gəlirlərin 
və xərclərin uçotu və auditinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. 
(BBU) 

16.  Mehdiyev E.V. İnnovasiya və innovasiya layihələrinin 
iqtisadiyyatda rolunun təhlili. (SDU) 

17.  Məmmədova E.E. İqtisadiyyatın diversifikasiyasının əsas 
istiqamətləri. (BBU) 

18.  Mustafayev R.A. İnnovasiyalı  iqtisadiyyatın  perspektiv 
inkişaf istiqamətləri və dövlətin investisiya-innovasiya siyasəti. 
(SDU) 

19.  Mustafayeva F.M. Sənaye müəssisələrində innovasiya tipli 
investisiya layihələrinin reallaşdırılması mexanizmləri. (SDU) 

20.  Nəsibova A.V. İnvestisiya qoyuluşlarının sahələrarası 
strukturunun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. (SDU) 

21.  Rəsulov E.S. Menecmentdə biznes etikasının qiymətlən-
dirilməsi. (SDU) 

22.  Tağıyev T.K. İnnovasiyalı iqtisadiyyatın inkişafının müasir 
problemləri. (SDU) 

23.  Zeynalov H.M. İnsan kapitalı və onun idarəedilməsinin əsas 
istiqamətləri. (BBU) 

 
 

MÜƏSSİSƏLƏRİN İQTİSADİYYATI  

VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ 
 

Sədr: dos. Hüseynov Q.S. 
Sədr müavini: dos. Hüseynova M.S. 

Katib: mag.Tağızadə S.Ə. 
 

I iclas 
15 may, saat 14

00 

(aud. № 413) 
 
1.  Ağayev H.N. Müəssisənin fəaliyyətini xarakterizə edən əsas 

amillər. (BBU) 
2.  Ağayev H.N. Müəssisənin fəaliyyətinin iqtisadi cəhətdən 

dəyərləndirilməsi. (BBU) 
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3.  Babayev M.İ. Dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan 
respublikasının qanunvericiliyi. (NDU) 

4.  Baxışov N.E. Müasir dövrdə elektron kommersiya ticarətinin 

rolu və əhəmiyyəti. (BBU) 

5.  Bəndəliyev Z.A. Azərbaycanda dövlətin turizm siyasəti və 

onun istiqamətləri.(NDU) 
6.  Əhmədova Y.R. Biznes proseslərin avtomatlaşdırılması. 

(ADİU) 
7.  Əhmədova Y.R. Müəssisənin müasir fəaliyyətinin idarə 

edilməsində informasiya texnologiyalarından istifadə. 
(ADİU) 

8.  Əliyev R.S. Material tutumunun təhlil metodikası (BBU) 

9.  Əliyeva A.Y. Bazar payını artırmaq üçün müəssisə 
strategiyaları. (BBU) 

10.  Əliyeva N.Q. Naxçıvanda otel sənayesi. (NDU) 

11.  Həsənova S.N. İstehsal resursları və onlardan səmərəli  
istifadənin zəruriliyi. (ATU) 

12.  Hüseynova Ü.M.  Debitor və kreditorlarla hesablaşmaların 

akkreditiv forması. (ADAU) 
13.  Hüseynzadə G.Q. İstehsal ehtiyatlarından istifadənin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsinin məhsulun maya dəyərinə 
təsirinin təhlili. (SDU) 

14.  İman M.N. Audit və iqtisadiyyatda müstəqil auditorlara olan 
ehtiyac. (BBU) 

15.  Quliyeva Y.K. Qeyri-neft sənayesinin inkişafını şərtləndirən 
amillərin tədqiqi. (ATU) 

16.  Qurbanov R.A. Müəssisənin rəqabət qabiliyyətinin 

artmasının öyrənilməsinə sistemli yanaşma. (MDU) 
17.  Qurbanov S.N. İnvenstisiyanın aqrar sferanın inkişafında 

rolu. (BBU) 

18.  Lətifov N.N. İcarəyə verən müəssisədə cari icarə şərtləri ilə 

icarəyə verilmiş torpaq, tikili və avadanlıqların uçotu. 
(ADAU) 

19.  Məhərrəmov E.Ə. Turizmin sosial-iqtisadi inkişafa təsiri. 
(NDU) 

20.  Məhərrəmov R.K. Dərin özüllər zavodunda hasilat 
texnologiyalarının mövcud vəziyyəti və onun xüsusiyyətləri. 
(BBU) 
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21.  Məhərrəmov R.K. Sənayedə istehsal və hasilat texnologiyası, 
onun elmi nəzəri əsasları. (BBU) 

22.  Məmmədli M.V. Dövlət qulluqçularının etik davranış 
normalarında əsas məqsəd və vəzifələr. (NDU) 

23.  Məmmədova L.Ş.  Azərbaycanda lizinq müəssisələrində 

maliyyə nəzarətinin təşkilinin təkmilləşdirilməsi. (ADAU) 
24.  Nəbiyeva N.E. İctimaiyyətlə əlaqələrin müasir problemləri. 

(BBU) 
25.  Nəzərov C.V. Müştərək biznesə xarici investisiya 

qoyuluşlarının iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi. (SDU) 
26.  Rəhimzadə S.İ. İstehsal təsərrüfat fəaliyyətinin maliyyə 

təhlili və onun qiymətləndirilməsi problemləri. (SDU) 

27.  Rəsulova X.Ə. Müəssisələrdə idarəetmə və idarəçi anlayışı 
(menecer). (BMU) 

28.  Rüstəmov S.N. Bazar şəraitində marketinqin idarə  

edilməsinin təşkilat strukturunun  formalaşdırılması. (ATU)                                                                                                                                                                                                         

29.  Salahov A.K. Azərbaycanda ofşor mərkəzlərinin 
formalaşması və inkişafı perspektivləri. (SDU) 

30.  Salahov O. Bankın nağd pul əməliyyatları auditinin 

mеtodikası. (BBU) 
31.  Salahova S.R. Satışın stimullaşdırılması – əmtəənin 

irəlilədilməsi üçün ehtiyatdır. (ATU)  

32.  Səfərov Q.C. Azərbaycanda dövlət borcunun mövcud 

vəziyyəti. (BBU) 
33.  Tofiqzadə A.Ə. Müştəri münasibətlərinin qurulmasında yeni 

istiqamətlər (CRM). (ATU) 

34.  Zeynalov H.Ə. Turizmin sosial-iqtisadi inkişafı. (NDU) 

35.  Аббасова Г.Б. Различия между внутренним аудитом и 

внутренним контролем  в страховых организациях. (БУБ) 

36.  Джафаров О.Э. Внешнеэкономическая деятельность 
предприятий нефтегазового сектора. (АГУНП) 

37.  Мовсумов В.А. Производственный процесс и 
финансовый учёт в сфере чёрной металлургии на 
примере «AZƏRBORU QSC». (БУБ) 

38.  Мовсумов В.А. Современное состояние финансового 
учёта в Азербайджане. (БУБ) 
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İQTİSADİ FƏALİYYƏT NÖVLƏRİ ÜZRƏ  

AKTUAL MƏSƏLƏLƏR 

 

I yarımbölmə 

Sədr: dos. Abdullayev L.İ. 

Sədr  müavini:  dos. Əliyeva A.H. 

Katib: mag. Tağıyeva N.R. 

 

I iclas 

 15 may, saat  14
00 

(aud.  №  410) 

 

1.  Abbaszadə M.E. Xəz-baş geyimlərinin istehsalında istifadə 
edilən xammal və materialların xarakteristikası. (ADİU) 

2.  Abdulxalıqov Ə.Ə. Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun 
inkişafı: iqtisadi islahatlar və onun nəticələri. (MDU) 

3.  Abdullayeva L.Ə. İstehlak bazarına daxil olan sintetik yuyucu 
vasitələrinin təsnişdirilməsi. (ADİU) 

4.  Ağabəyova S.R. Xəz-dəri yarımfabrikatlarının istehlak 
xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası. (ADİU) 

5.  Ağazadə A.A. Mineral yapışdırıcı maddələr haqqında ümumi 
məlumat. (ADİU) 

6.  Ağazadə F.E. Milli iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişaf 
amilləri.(SDU) 

7.  Allahverdiyev E.S. Sahibkarlıq fəaliyyətinin məqsəd və 
vəzifələr. (BBU) 

8.  Babayev T.Q. Mühasibat uçotunun təşkilinin zəruriliyi. 
(SDU) 

9.  Bağırov Q.M. Regional dayanıqlı inkişafın təmin 
edilməsi.(BBU) 

10.  Bağırova S.M. Trikotajdan olan üst geyimlərinin estetik 
xassələrinin təsnifatı. (ADİU) 

11.  Baxışov N.E. Təhsildə insan potensialı və insan kapitalının 
inkişafı. (BBU) 

12.  Bayramov O.A. Ümumi mənfəətin formalaşmasına təsir edən 
amillər. (ADAU) 

13.  Bayramov R.H. Regional inkişafda vergi tənzimlənməsinin 
rolu. (NDU) 
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14.  Bayramova A.S. Qadın xəz geyimlərinin istehsalında istifadə 

edilən xammalın təsnifatı və xüsusiyyətləri. (ADİU) 

15.  Cavadlı N.R. Dövlət büdcəsinin icrasına maliyyə nəzarəti. 

(SDU) 

16.  Cəfərova G.Ş. Metal yeməkxana malların keyfiyyətinin 

qiymətləndirilməsinə iqtisadi baxış. (ADİU) 

17.  Dadaşova K.S., Qaraqaşlı T.M. Qanunverici metrologiyanın 

ümumi məsələlərininin tədqiqi. (ADİU) 

18.  Dadaşova K.S., Qasımov K.A. Yüngül sənaye müəssisə-

lərində metroloji nəzarətin əsas prinsipləri. (ADİU) 

19.  Dünyamaliyeva E.R. İnşaat materiallarının təhlükəsizliyini 

təmin edən əsas xassələrin tədqiqi və ekspertizası. (ADİU) 

20.  Elnur Xalis oğlu. Tikili malların keyfiyyət göstəriciləri. 

(ADİU) 

21.  Əhmədli F.E. Darıdağ mineral suyunun müalicəvi turizm 

əhəmiyyəti. (NDU) 

22.  Əhmədov E.A. Ədviyyə qatışıqları üçün xaricdən alınan 

ədviyyatların   əvəzedicilərinin hazırlanması və keyfiyyətinin 

ekspertizası. (ADİU) 

23.  Əhmədov N.Ş. Tekstil və yüngül sənaye məhsulunun 

standartlara uyğunluğu və onlara texniki nəzarət tətbiqi 

barədə. (ADİU) 

24.  Əhmədova S.O. İnventarlaşma haqqında anlayış, onun 

növləri və aparılma müddəti. (BBU) 

25.  Əhmədova S.O. Pul vəsaitləri, hеsablaşma əməliyyatları 

uçоtunun vəzifələri. (BBU) 

26.  Əkbərli T.R. Kəsmiyin zərərsizlik və keyfiyyət 

göstəricilərinin ekspertizası. (ADİU) 

27.  Ələkbərova A.E. Süni liflərin istehsalında istifadə olunan 

liflərin növlərinin xarakteristikası. (ADİU) 

28.  Ələkbərzadə E.Ş. Mingəçevir su hövzəsidən ovlanan 

siyənəkkimilər fəsiləsindən olan baliqların (kür siyənəyi) 

ayrı-ayrı hissələrinin kütlə tərkibinin təyini. (ADİU) 
29.  Əliyeva A.Q. Azərbaycanda müasir bank infrastrukturu. 

(OYU) 

30.  Əliyeva A.M. Tikiş istehsalında istifadə edilən sapların 

növləri və xüsusiyyətləri. (ADİU) 
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31.  Əliyeva A.Ü. Kənd təsərrüfatı məhsullarına investisiya 

cəlbinin intensivləşdirilməsi üçün biznes-planlarının səmərəli 

təşkili yolları.(BBU) 

 

II iclas 

 16 may, saat  12
00 

(aud.  №  410) 

 

32.  Əliyeva A.Y. Rəqabət qabiliyyətinin formalaşmasında bazar 

mövqelərinin rolu. (BBU) 

33.  Əliyeva Z.S. Azərbaycanın həyata keçirdiyi transregional 

layihələrinin əsas xüsusiyyətləri. (BBU) 

34.  Əlizadə N.N. Məişət sabunlarının keyfiyyətinə təsir edən 

amillər. (ADİU) 

35.  Əsgərov A.T. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində iqtisadi baxımdan 

dövlətlərin səmərəli fəaliyyətlərinə nail olunması yolları. 

(ATU) 

36.  Əsgərov M.P. Üst geyim trikotaj məmulatlar üçün 

sertifikatlaşdırmasına tələbatları. (ADİU) 

37.  Göyüşov V.V. Elektron qaimə-fakturanın mahiyyəti və tətbiqi 

üsulları. (ADAU) 

38.  Hacıbabayev C.T. İstehlak mallarının keyfiyyətinin kompleks 

qiymətləndirilməsi metodu. (ADİU) 

39.  Hacıyev E.E. Pambıq parçaların son bəzək əməliyyatları 

haqqında. (ADİU) 

40.  Hacıyev H.S. Çoxqatlı texniki parçalar və onların 

xüsusiyyətlərinin analizi. (ADİU) 

41.  Hacıyev K.E. Azərbaycanda turizm biznesinin idarə edilməsi 

problemləri. (SDU) 

42.  Hacıyeva H.H. Audit fəaliyyəti sahibkarlıq konteksindən. 

(ADAU) 

43.  Həsənli  T.M. Meyvə-giləmeyvə qənnadı məmulatının 

təsnifatı və keyfiyyət ekspertizasının məqsədi və vəzifələri. 

(ADİU) 
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44.  Həsənzadə O.H. Ekspert qiymətləndirilməsinin təşkili 

prinsipləri. (ADİU) 

45.  Həşimov Q.N. Büdcə xərclərinin fiskal siyasətin 

formalaşmasında rolu və yeri. (BBU) 

46.  Həşimov Q.N. İqtisadiyyatda fiskal siyasət metodu. (BBU) 

47.  Hüseynov R.M. Turizmin inkişafında mühasibat uçotu və 

audit əhəmiyyəti. (ADAU) 

48.  İbadova A.M. Turizmin idarə edilməsinin əsas mahiyyəti və 

istiqamətləri. (BBU) 

49.  İsgəndərov V.Q. Turizm sənayesinin idarə edilməsində 
informasiya texnologiyalarının rolu. (ATU) 

50.  İsmayılzadə C.V. Respublikamızda turizm fəaliyyətinin 

təşkili məsələləri. (LDU) 
51.  Qarayeva S.Y. Geyim məmulatlarının hazırlanması və 

istehsal prosesi. (ADİU) 
52.  Qasımlı A.Ə. Azərbaycanın neft strategiyasının mahiyyəti və 

formalaşması xüsusiyyətləri. (MDU) 

53.  Qasımov C.A.  “Kənd təsərrüfatı” adlı 41 saylı mühasibat 

uçotunun beynəlxalq standartlarının tətbiqi. (ADAU) 
54.  Qasımov H.V. Yuma prosesi zamanı yuyucu vasitələrinin 

yuyucu təsiri və keyfiyyətinin təhlili. (ADİU) 
55.  Qasımova A.A. Təbii balın keyfiyyətinin eksperti-

zası.(ADİU) 
56.  Qasımova S.B. Həllolan “Nescafe classic” qəhvəsinin 

keyfiyyət ekspertizası. (ADİU) 
57.  Qasımzadə R.N. Turizmin ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına 

təsiri. (SDU) 
58.  Qəniyeva A.V. Müəssisələrdə daxili auditin problemləri və 

onların beynəlxalq standartlar əsasında həlli yolları. (ADİU) 
59.  Qocayev E.F. Mühasibat uçotunun MMUS-i tələblərinə 

uyğun təkmilləşdirilməsi problemləri. (SDU) 

60.  Mahmudova H.F. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində bazar 

araşdırmasının nəzəri əsaslarının öyrənilməsi. (BBU) 
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II yarımbölmə 

Sədr: dos. Pənahəliyeva M.Ö. 
Sədr  müavini:  dos. Məmmədova Ş.S. 

Katib: mag. Hüseynzadə G.Q. 
 

I iclas 
 15 may, saat  14

00 

(aud.  № 405) 
 
61.  Mehdiyeva A.B. Üzümdən alınan yeyinti məhsulları və 

onların səciyyəsi. (ADİU) 
62.  Mehdiyeva S.A. Boya nöqsanları, onların yaranma səbəbləri, 

qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılma qaydaları. (ADİU) 
63.  Məlikzadə E.A. Tikinti materialları xammal bazasının 

ölkənin iqtisadi inkişafında rolu. (AMİU) 
64.  Məmmədli S.Ə. Toxuculuq mallarının keyfiyyətinin 

qiymətləndirilməsinin üsul və vasitələri. (ADİU) 
65.  Məmmədov Q.Ş. Yumşaq mebellərin keyfiyyətinin 

ekspertizası.(ADİU) 
66.  Məmmədov M.Ç. Azərbaycanda enerji təhlükəsizliyi və onun 

təminatının bəzi aspektləri. (SDU) 
67.  Məmmədova A.F. Trikotaj mallarının çeşid və keyfiyyətinin  

formalaşdırılmasına təsir edən amillərin ekspertizası. (ADİU) 
68.  Məmmədzadə L.Ş. Sənaye məhsullarının brendləşməsi və 

“Made in Azerbaijan” kontekstində dünyaya çıxışında əsas 
problemləri. (BMU) 

69.  Mirzəyev Q.R. Azərbacanda maliyyə hesabatlığının tarixi 
inkişafı. (ADAU) 

70.  Mirzəyeva Ə.Ə. Fiziki-mexaniki xassələrə görə parçaların 
növləşdirilməsi. (ADİU) 

71.  Muxtarzadə  K.M. Geyimlərin yeni modellərinin hazırlanma 
yollarının təhlili. (ADİU) 

72.  Musayev B.F. Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı auditor 
sübutlarının əldə edilməsi metodlarının təkmilləşdirilməsi 
istiqamətləri. (SDU) 

73.  Mustafayeva A.R. Azərbaycanda əmək qabiliyyətli fiziki və 
zehni qüsurlu insanların əmək prosesinə cəlb olunması və 
onlarla bağlı sosial reabilitasiya siyasətinin 
təkmilləşdirilməsi. (ADİU) 



 70 

74.  Mustafayeva K.V. Kağız istehsalında istifadə olunan xam 

materiallar. (ADİU) 

75.  Mustafazadə B.Ə. Azərbaycan milli şərbətlərin keyfiyyət 

ekspertizası. (ADİU)  

76.  Namazova N.T. Lizinq (icarə) münasibəti 16 saylı MHBS 

çərçivəsində. (ADAU) 

77.  Nəcəfli E.H. Azərbaycanda regional turizmin inkişaf 

istiqamətləri. (LDU) 

78.  Nəcəfov Y.H. Azərbaycanda qeyri-neft sektoru kimi turizmin 
inkişafında Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin təcrübəsi. (LDU) 

79.  Nəcəfova A.G. Keçə ayaqqabıların istehlak xassələri və 

keyfiyyətinin ekspertizası. (ADİU) 

80.  Nəsibli A.H. Bank marketinqi kompleksinin elemetləri. 

(BBU) 

81.  Nəsirov M.E. Qida məhsullarını xırdalamaq üçün maşınların 
konstruksiyalarının analizi. (ADİU) 

82.  Nəsrullayev N.M. Aqrobiznes subyektlərinin investisiya 

siyasətinin xüsusiyyətləri və formaları. (BBU) 

83.  Nəsrullayev N.M. Müasir şəraitdə aqrobiznesdə investisiya 

fəallığının yüksəldilməsinin təhlili. (BBU) 

84.  Novruzova Ü.R. Abşeronda becərilən zəfəranın istehlak 

xassələri  və keyfiyyət ekspertizası. (ADİU) 

85.  Orucova M.T. Xəzdən olan baş geyimlərinin keyfiyyətinə 

qoyulan ümumi istehlak tələbləri. (ADİU) 

86.  Orucova Ş.X. Yüngül sənayenin iqtisadi inkişaf səviyyəsinin 
yüksəldilməsi məsələləri. (MDU) 

87.  Osmanlı Y.F. Maliyyə strategiyasında investisiya qoyuluşu 

və onun rolu. (BBU) 

88.  Osmanlı Y.F. Müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin idarə 
edilməsinin elmi mahiyyəti. (BBU) 

89.  Paşayev S.F. Azərbaycanda sahibkarlığın inkişaf prosesi. 

(BBU) 

90.  Paşayev S.F. Azərbaycanda turizm sektorunun inkişafı. 

(BBU) 

91.  Pənahova N.N. Azərbaycan ipoteka bazarının beynəlxalq 
ipoteka bazarı ilə qarşılıqlı müqayisəsi və inkişaf 

istiqamətləri. (BBU) 
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II iclas 

 16 may, saat  12
00 

(aud.  №  405) 

 

92.  Pənahova N.N. Azərbaycan ipoteka bazarının qanunvericiliyə 

əsasən ipoteka ödənişinin hesablanması qaydası. (BBU) 

93.  Rəhimli M.S. Yerli parça istehsalı müəssisələrində metroloji 

təminat. (ADİU) 

94.  Rəhimli Z.E. Unlu qənnadı məmulatının təsnifatı və 

keyfiyyət ekspertizasının məqsədi və vəzifələri. (ADİU) 

95.  Rəşadlı G.F. Uzunmüddətli aktivlərin mühasibat uçotunun 

beynəlxalq standartına uyğun yenidənqiymətləndirilməsi. 

(ADAU) 

96.  Rzayev A.S. Zərgərlik məmulatları istehsalında istifadə 

olunan daşlarının müəlicəvi və məişətdə əhəmiyyəti. (ADİU) 

97.  Sadiqov F.R. Ayaqqabıların keyfiyyətinin formalaşmasında 

istifadə edilən əsas materialların xarakteristikası. (ADİU) 

98.  Salmanova N.E. Şəkərli qənnadı məmulatının təsnifatı və 

keyfiyyət ekspertizasının məqsədi və vəzifələri. (ADİU) 

99.  Səfərli N.A. Azərbaycan iqtisadiyyatında turizmin 

inkişafında mehmanxanaların rolu. (BMU) 

100.  Səlimzadə T.Q. Tekstil maşınlarının və avadanlıqlarının 

etibarlığını artırmaq üçün texnoloji təminatın analizi. (ADİU) 

101.  Süleymanova İ.S. Gön ayaqqabıların təsnifatı. (ADİU) 

102.  Süleymanova T.Q. Sintetik liflərin xassələri. (ADİU) 

103.  Şamiyev V.T. Sosial şəbəkələrdə reklam tətbiqliyin 

vacibliyi. (BMU) 

104.  Şərifzadə X.S. Geyim sənayesi məhsullarının sertifikat-

laşdırılması üsulları və qaydaları. (ADİU) 

105.  Şükürova A.N. Ölçmə prosesinin modelləşdirilməsi 

prinsipləri. (ADİU) 

106.  Tağıyeva N.R. Milli iqtisadiyyatın inkişafının əsas 

istiqamətləri, biznesin təşkili və menecment. (SDU) 

107.  Tağızadə S.Ə. Dövlətin qəbul etdiyi iqtisadi inkişaf 

strategiyaları və onun həlli yolları. (SDU) 

108.  Talıblı F.E. Qurumayan bitki yağlarının çeşidinin 

öyrənilməsi və keyfiyyət ekspertizası. (ADİU) 
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109.  Təhməzov A.D. Aqrar sahədə lizinq münasibətlərinin iqtisadi 
səmərəliliyi. (BBU) 

110.  Vəliyeva N.M. İnformasiya texnologiyaları və internet 
bankçılığın bankların maliyyə fəaliyyətinə təsiri 
mexanizminin təkmilləşdirilməs. (BBU) 

111.  Yusifzadə F.A. Texnoloji axında istilik-nəmlik emalı zamanı 
tikiş ləvazimatlarının rahat işçi sahəsinin yaradılması. 
(ADİU) 

112.  Zakirova N.A. Marketinq tədqiqatlarında texnologiya əsaslı 
dəyişiklik. (BBU) 

113.  Алекберов С.Р. Методологические основы банковского 
кредитования. (БУБ) 

114.  Алиева М.M. Перспективы производства желейно-
фруктового мармелада с использованием пюре из 
кавказской рябины.(АГЭУ) 

115.  Байрамова А.Э. Экспертиза качества рыбных консерв. 
(АГЭУ) 

116.  Бахышова Р.M. Перспективы  управления качеством 
продукции   швейного производства.(АГЭУ) 

117.  Гадиева Н.А.  Характеристика ассортимента и экспертиза 
качества одноразовой посуды. (АГЭУ)  

118.  Дашдамирова З.Н. Особенности трикотажных изделий. 
(АГЭУ) 

119.  Джанг Шалонг. Влияние на эффективноить нефтедобычи 
изменения фонда скважин. (АГУНП) 

120.  Зульфугарова Н.Х. Разработка залежей углеводородов, 
свойства пластовых флюидов, проницаемость и 
нетрадиционные методы извлечения нефтяных залежей. 
(АГУНП) 

121.  Керимли И.P. Классификация и характеристика кожаной 
обуви. (АГЭУ) 

122.  Мурадлы И.А. Проведение сертификационного испыта-
ния женской одежды. (АГЭУ) 

123. У Мурадлы И.А. Совершенствование сертификационных 
испытаний женской одежды. (АГЭУ) 

124.  Су Джуньи. Особенности эксплуатации скважин с 
песчаными пробками. (АГУНП) 

125.  Ю Шангейн. Пескопроявление на скважинах в процессе 
нефтегазодобычи. (АГУНП) 
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QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ DÖVLƏTİN İQTİSADİ  

SİYASƏTİNİN FORMALAŞMASI 

 

Sədr: dos. Mahmudova L.F. 

Sədr müavini: i.f.d. Vəliyeva L.M. 

Katib: mag. Ağazadə F.E. 

 

I iclas 

 15 may, saat 14
00 

(aud. № 419) 

 

1.  Bəşirli M.Ş. İqtisadi inkişafin təmin olunmasında pul kredit 

siyasəti və onun qiymətləndirilməsi. (LDU) 

2.  Cabbarov F.F. Enerji məsrəflərinə nəzarət. (ADNSU) 

3.  Əhmədzadə F.K. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin tərkibi və 

büdcə həlqələri arasında bölgüsü. (MDU) 

4.  Əliyeva Z.S. Qloballaşma şəraitində xarici-iqtisadi siyasətin 

səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi. (BBU) 

5.  Əsgərov A.T. Müasir dünyada ölkələrin regional 

idarəetməsinin və siyasətinin formalaşması. (ATU) 

6.  Həsənli Ş.Ə. Sosial-iqtisadi inkişafda dövlət proqramlarının 

tətbiqi. (ADİU) 

7.  Həsənov M.H. Azərbaycanda pul bazarı və pul kütləsinin 

tənzimlənməsi. (LDU) 

8.  Xanlayev S.N. Qloballaşma şəraitində Azərbaycanda maliyyə 

bazarlarının inkişafına təkan verə biləcək tədbirlər. (MDU) 

9.  İsayev E.O. Müasir gömrük sisteminin dövlətin iqtisadi 

fəaliyyətlərində rolu. (BBU) 

10.  İsmayılova N.N. Milli mühasibat uçotu standartları əsasında 

investisiya fəaliyyətinin tanınması və qiymətləndirilməsi. 

(SDU) 

11.  Məmmədova İ.A. Qloballaşma  şəraitində Azərbaycanın 

xarici ticarət siyasəti. (SDU) 

12.  Məmmədova S.Ə. Reallaşdırılan transmilli  layihələrin 

Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında rolu. (SDU) 

13.  Məmmədzadə R.Ə.  Gömrük siyasətinin milli iqtisadiyyata 

təsirinin qiymətləndirilməsi. (SDU) 
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14.  Vəliyeva G.M. Gömrük orqanlarının maliyyə fəaliyyətinin 

yaxşılaşdırılması yolları. (SDU) 

15.  Yusubova N.İ. İnsan inkişaf  kapitalı. (ATU) 

16.  Zülfüqarlı N.Ə. Azərbaycanda maliyyə hesabatlarının 

beynəlxalq standartlarının tətbiqinin qiymətləndirilməsi. 

(ADAU) 

17.  Чжао Вен Цинь. Решение основных проблем в различных 

экономических системах. (АГУНП) 

 
 

DİLÇİLİK 
 

I yarımbölmə 
Sədr: dos. Eminli B.İ. 

Sədr müavini: dos. Nəcəfova Ş.Y. 
Katib: mag. Cəlilzadə X.Ə. 

 
I iclas 

 15 may, saat 14
00 

(aud. №  209, Filologiya fakültəsi) 

 
1.  Abbasova N.İ. Xarici dilin tədrisində rast gəlinən aktual 

problemlər. (OYU) 
2.  Abasova P.M. Vokativ sözlərin nidalardan fərqi. (BSU) 
3.  Abasova P.M. Xitabların başqa tipli sözlərdən fərqi. (BSU) 
4.  Abdullayeva D.Ə. İngilis dili tədrisinin mövcud proqram və 

dərsliklərdə   imkanlarının araşdırılması. (MDU) 

5.  Abdullayeva G.M. N.Xomskinin dilçiliyə gəlişi. (BSU) 

6.  Abdullayeva S.N. Globalization and language learning. 
(NSU) 

7.  Adigozalova N.N. African-American women and their  
role in harlem renaissance. (NSU) 

8.  Ağayeva  K.F. İngilis və Azərbaycan dillərində qrammatik 
zaman kateqoriyasının müqayisəli tədrisi. (OYU) 

9.  Agayeva F.F. Aspects of cognition. (GSU) 

10.  Agayeva F.F. Cognitive basis of translation. Cognitive 
linguistics. (GSU) 

11.  Alıyeva G.Q. Bilavasitə şəxs bildirən xitablar. (SDU) 
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12.  Alıyeva R.T. Cənubi Qafqaz oykonimlərində arxaik 

leksikanın izləri. (SDU) 
13.  Allahverdi G.N. İngilis dilində cümlələrin intonasiyası. 

(BSU) 
14.  Asadova A. Die synonymie und ihre forschung in der  

sprachwissenschaft. (GSU) 
15.  Asadova B.A. About translation unit. (NSU) 
16.  Asgerova M.V. The impact of oral language skills on the 

production of written text. (NSU) 
17.  Asgerova N.I. Criteria for speech act classification in 

pragmatic syntax. (GSU) 
18.  Asgerova N.I. Semantic syntax and its theoretical 

peculiarities.(GSU) 
19.  Aslanova L.M. İngilis və Azərbaycan dillərində sintaktik 

əlaqələr. (SDU) 
20.  Aslanova L.M. Müasir ingilis və azərbaycan dillərində 

müxtəlif nitq hissələri ilə ifadə olunan təyinlər (Xalid 

Hüseyninin “Çərpələng uçuran” əsərinin nümunələri 
əsasında). (SDU) 

21.  Aydınzadə Ə.İ. İngilis dilində önlüklər və onların azərbaycan 

dilində tərcümə yolları. (SDU) 

22.  Bağırlı A.T. Morfoloji üsulla termin yaradıcılığı. (BSU) 
23.  Bagirova F.Y. The history and characteristics of detective 

works. (NSU) 

 
II iclas 

 16 may, saat 12
00 

(aud. №  209, Filologiya fakültəsi) 
 
24.  Bayramova X.Q. Azərbaycan dilində zaman anlayışı və onun 

işlənmə məqamları. (BSU) 

25.  Bayramova X.Q. Azərbaycan və rus dillərində 

frazeologizmlər. (BSU) 
26.  Behbudlu A.G. About old english prose. (NSU) 

27.  Bəhramlı A.M. İngilis və Azərbaycan dillərində ixtisarlar və 

onların dilin tədrisində rolu. (OYU) 
28.  Cəfərova İ.T. İngilis dilində atalar sözlərinin mənbələri. 

(BSU) 
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29.  Cəlilzadə X.Ə. Koqnitiv dilçilik anlayışı. (SDU) 
30.  Əhmədova A.F. Morfoloji yolla yaranan etnonimlər. (BSU) 
31.  Əliyeva R.R. Toponimlərin quruluşca növləri. (BSU) 
32.  Əliyeva R.X. İsmə aid qrammatik kateqoriyaların 

arxaikləşmiş vahidləri (Ş.İ.Xətayi yaradıcılığı üzrə). (NDU) 
33.  Əmirahlı S.Ə. Bəkir Çobanzadənin türk dillərində termin 

yaratmaq konsepsiyası. (BSU) 
34.  Əmirahlı S.Ə. Türk dillərində elmi terminologiya 

yaradılmasında ilkin prinsiplər (obabaşının məruzəsi 
əsasında). (BSU) 

35.  Gojayeva N.M. Dialects of English. (NSU) 
36.  Hacıyeva M.M. Lüğət tərkibinin zənginləşməsində 

sözdüzəltmənin rolu. (BSU) 
37.  Hagverdieva G.A. The impact of icts in english teaching and 

learning. (NSU) 
38.  Haqverdi G.Ş. Fərhad Zeynalov Azərbaycanda türkoloji 

məktəbin banisi kimi. (SDU) 
39.  Həmidova A.N. Mətbəx əşyaları ilə bağlı frazeoloji 

birləşmələr. (BSU) 
40.  Həsənova L.S. Omonimlərin tədrisində leksik çalışmaların 

rolu. (GDU) 
41.  Həsənova S.Ə. T.Drayzerin yaradıcılığı və onun tərcüməsinə 

dair ümumi qeydlər. (BSU) 
42.  Hüseynova N.N. İngilis dilində frazeoloji birləşmələrin 

semantik təhlili. (BSU) 
43.  Hüseynova N.N. İngilis dilində leksik ifadələrin tədqiqinə 

dair. (BSU) 
44.  İbrahimli Ü.B. İngilis dilində ismi sifətlər neologizm kimi.   

(BSU) 
45.  İbrahimli Ü.B. İngilis dilində neologizmlərin mənşəyinə   

dair. (BSU) 
46.  İbrahimova H.Ə. İngilis dili dərslərinin mərhələləri. (MDU) 
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II yarımbölmə 

Sədr: prof. İsgəndərova N.V. 
Sədr müavini: dos. Rüstəmov Ə.M. 

Katib: mag. Aydınzadə Ə.İ. 
 

I iclas 
 15 may, saat 14

00 

(aud. №  207, Filologiya fakültəsi) 
 
47.  İbrahimova H.Ə. Orta məktəbdə ingilis dili dəslərinin təşkili 

və aparılması. (MDU) 
48.  İsayeva A.E. Tabesiz mürəkkəb cümlələrdə məna əlaqələrinə 

ümumi baxış. (OYU) 
49.  Ismailzadeh A.Sh. Semantic analysis of idioms in english. 

(GSU) 

50.  Ismailzadh A.Sh. Phono-semantic matching and analysis of it 
in English.(GSU) 

51.  Ismayilli F.Z. Theoretical approaches to modals. (NSU) 
52.  İsmayılova N.E. Tərcümədə dil və mədəniyyət. (BSU) 
53.  Kazimli Z.A. General characteristic features of learners. 

(NSU) 
54.  Kərimov E.E. Azərbaycan və ingilis dillərində vurğunun 

növləri haqqında. (SDU) 
55.  Kerimova F.N. National strategy and the continuing 

professional development of teachers. (NSU) 
56.  Kişizadə İ.Z. Oğuz qrupu türk dillərində şəxs əvəzliklərinin 

bəzi xüsusiyyətləri. (SDU) 
57.  Mammadova G.I. The present perfect tense and ways of its 

rendering to Azerbaijani. (NSU) 
58.  Mammadova Kh.J. Conduction of the lesson through 

student-centered instruction. (NSU) 
59.  Mammadova S.E. Contemparary english teaching methods.  

(GSU) 
60.  Mammadova S.E. Teaching methods of enlish in primary 

schools. (GSU) 
61.  Məhəmmədli Ü.N. Əvəzliyin məna növlərinin leksik- 

semantik və morfoloji əlamətləri. (OYU) 
62.  Məhərrəmova G.R. Azərbaycan və ingilis dillərində feilin 

indiki zaman formalarının müqayisəsi. (BSU) 
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63.  Mikayılova N.V. Təxəllüslərin  ikili xarakteri. (BSU) 
64.  Murtuzəliyeva G.N. Amerikanizmlər milli xüsusiyyətli 

leksika kimi. (BSU) 
65.  Müseyibova U.M. Azərbaycan dilinin lüğət tərkibi XXI 

əsrdə. (BSU) 
66.  Mustafayeva G.N. İngilis danışıq dilində peşə-sənət 

leksikasının yerinə dair. (BSU) 
67.  Mustafayeva G.N. İngilis dilində emosional-ekspressiv 

leksika və onun yaranması üsulları haqqında. (BSU) 

68.  Nəbiyeva R.İ. İngilis dili və onun variativliyi. (BSU) 
 

II iclas 

 16 may, saat 12
00 

(aud. №  207, Filologiya fakültəsi) 

 
69.  Nəsirli R.Z. Sintaktik üsulla termin yaratmanın əhəmiyyəti. 

(BSU) 
70.  Qafarov N. The   category   of  aspect   is   connected  with  

semantics. (GSU) 
71.  Qasımova S.D. Nağıllarımızda işlənmiş frazeoloji vahidlərin 

tematik bölgüsü.(BSU) 

72.  Qədirova B.C. Tərcümədə orijinal mətnin dildaxili 
xüsusiyyətlərinin qorunması problemi. (BSU) 

73.  Quliyeva G.E. Phonological rules. (GSU) 
74.  Quliyeva G.E. Phonological styles of English. (GSU) 
75.  Quliyeva G.G. Frazeologiya dilçiliyin bir sahəsi kimi. 

(MDU) 
76.  Ramazanova S.F. Bartolemey Corceusun “Türklərin ayin və 

mərasimləri” əsəri haqqında qeydlər. (AMEA) 

77.  Ramazanova Sh.Sh. İnnovative approach to the internet-
based teaching. (GSU) 

78.  Ramazanova Sh.Sh. İnnovative approach to the internet-
based teaching.(GSU) 

79.  Rəhimli G.H. XXI əsrdə xarici dil  tədrisinin psixo-linqvistik 
və didaktik-pedaqoji əsasları. (MDU) 

80.  Rəsulova F.H. Mürəkkəb cümlə və onun təsnifi. (OYU) 
81.  Şahverənova G.M. Omonim frazeoloji birləşmələrdə “Ayaq” 

somotomunun işlənməsi. (BSU) 
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82.  Seyidova A.M. Öyrənmənin effektivliyinin təmin edil-
məsində innovativ metodların rolu. (MDU) 

83.  Soltanova M.N. Dil təlimində  ədəbi  tələffüz  qaydalarının 
mənimsədilməsi  üzrə  aparılan işlər. (GDU) 

84.  Soltanova M.N. Şagirdlərin orfoqrafik və orfoepik 
biliklərinin formalaşdırılmasında çalışmaların rolu. (GDU) 

85.  Tağızadə G.Ş. Feili sifətlərdə zaman kateqoriyası. (BSU) 
86.  Xanbutayeva A.R. Cerund tərkibi mürəkkəb tamamlıq 

funksiyasında. (OYU) 
87.  Xəlilova T.R. Müasir azərbaycan dilində leksik para-

lelizmlər. (BSU) 
88.  Yusubova N.H. İntonasiya və onun komponentləri. (BSU) 
89.  Zeynalova N.Y. Azərbaycan və rus dillərinin lüğət 

tərkibində ornitonimlər. (BSU) 
90.  Алиева С.Э. Произношение заимствованных слов. (БСУ) 
91.  Садыгова С.И. Место аббревиатур в словообразовании в 

современном английском языке. (БСУ) 
 

 
ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ 

  
Sədr: prof. Məmmədov A.İ. 

Sədr müavini: f.f.d. Cümənov D.A. 
Katib: mag. Nağızadə S.E. 

 

I iclas 
 15 mаy, saat 14

00 

 (aud. №  205, Filologiya fakültəsi) 
 

1.  Abbasova G.R. Teodor Drayzerin “Kerri bacı” romanında 
qəhrəmanın lirik-psixoloji xüsusiyyətləri. (SDU)  

2.  Abdullayev M.C. Nizaminin “Xosrov  və  Şirin”  poemasında 
atəşpərəstlik   həyat  tərzi  kimi. (SDU) 

3.  Ağababayeva S.E. Anar yaradıcılığında psixologizmin 
xüsusiyyətləri. (BSU)                                          

4.  Ağayeva L.Ə. Hüseyn Cavidin ədəbi fəaliyyətində 
türkçülüyün təcəssümü. (SDU) 

5.  Akulova A.D. Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin Türkiyə və 
mühacirət həyatı. (BSU) 
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6.  Aydın K.N. Cəlil Məmmədquluzadənin hekayə və pyeslə-
rinin mövzu dairəsi. (MDU) 

7.  Babayeva Ş.Q. Mir Möhsün Nəvvabin “Təzkireyi-Nəvvab” 
əsərinin ümumi quruluşuna dair. (BSU) 

8.  Bağırova F.B. Sabir Əhmədlinin “Qanköçürmə stansiyası”  
əsərində yazıçı manerası. (SDU) 

9.  Bağırzadə L.U.  “Mahmud və Məryəm”   və  “Ağ dəvə” 
romanlarının xüsusiyyətləri. (BSU) 

10.  Budaqlı G.V. Bəkir Nəbiyevin ədəbi-tənqidi yaradıcılığına 
ümumi bir nəzər. (SDU) 

11.  Cavadova N.C. Oskar Uayld: “Dorian Qreyin portreti”ndə 
paradoksal və estetik  elementlər. (BSU) 

12.  Cənnətov Z.Ş. Tənqid və bədii nəsrin qarşılıqlı əlaqələrinə 
dair (Elçinin tənqidi əsərləri əsasında). (BSU)                                 

13.  Əhmədova G.V. Aşiq-məşuq ədəbi modeli təsəvvüf 
kontekstində. (BSU) 

14.  Əkbərova G.Z. F.Köprülünün elmi-ədəbi fəaliyyətinə qısa bir 
baxış. (SDU) 

15.  Ələkbərli İ.R. Kütləvi və rəqəmsal kommunikasiya. (BSU)                                                     

16.  Ələkbərli N.Z. Azərbaycan ədəbiyyatında şah Qacar obrazı 
inkişafı. (BSU) 

17.  Ələkbərli N.Z. Hüseyn Cavid yaradıcılığında Teymur obrazı. 
(BSU)                                                           

18.  Əmiraslanova X.M. Cəlil Məmmədquluzadə qadın azadlığı 
harayında. (BDU) 

19.  Əsgərova İ.Ş. Ədəbiyyatımızda İsa Hüseynov bədii nəsri. 
(BSU) 

20.  Hacıyeva K.A. Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasının özəyi : 
“Vətənpərvərlik”. (OYU) 

21.  Həmzə L.E. Elçinin  nəsr əsərində mifik elementlərin rolu 
(“Dolça”povesti əsasında). (BSU) 

22.  Həsənov M.M. Xəlil Rza və Cənubi Azərbaycan. (NDU) 

23.  Hüseynbəyli F.E.  “Şərqi-rus”un birinci nömrəsi və dil 
məsələləri. (NDU) 

24.  Hüseynli K.B. Nitqin inkişafı üzrə işin əhəmiyyəti və 

prinsipləri. (MDU) 
25.  Hüseynova A.M. Hüseyn Cavid yaradıcılığında tarixi 

həqiqətlər. (BSU) 
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26.  Hüseynova A.M. S.Vurğun ədəbi fikirində tarixilik. (BSU) 
27.  Hüseynova R.M. İctimai diplomatiyanın tətbiqi sahələri. 

(BSU) 
28.  İsmayıllı A.F. “Quyu” povestində xalıq surətinin təhlili. 

(BSU) 
29.  Kancılar E.L. Modernizmin incili “Uliss” romanının 

poetikası. (BSU) 
30.  Kərimova K.F. “Molla Nəsrəddin” jurnalının uğuru. (BSU) 
31.  Kərimova K.F. Azərbaycanın “Molla Nəsrəddini” – Cəlil 

Məmmədquluzadə. (BSU) 
32.  Qasımova J.E. Şifahi xalq ədəbiyyatının ictimai-tərbiyəvi və 

estetik əhəmiyyəti. (MDU) 
 

II iclas 
 16 mаy, saat 12

00 

 (aud. №  205, Filologiya fakültəsi) 
 
33.  Qədirov A.A. Həsən bəy Zərdabi və milli mətbuat tariximiz. 

(BSU) 
34.  Qəmbərov S.M. Din və onun ədəbiyyata təsir dairəsi. (SDU) 
35.  Quliyeva D.Z. Ədəbiyyatda yaradıcılıq prosesi. (BSU) 
36.  Mahmudzadə T.E. Mehmet Akif Ərsoyun poeziyasında 

vətənpərvərliyin tərənnümü. (SDU) 
37.  Məlikova G.R. Böyük Britaniya mətbuatında Xocalı 

soyqırımının işıqlandırılması. (BSU) 
38.  Məlikova G.R. Xocalı soyqırımı beynəlxalq hüquqda cinayət 

aktı kimi. (BSU) 
39.  Məmmədli G.N. İsmayıl Şıxlının “Dəli kür” romanında 

Cahandar ağa obrazı. (BSU) 
40.  Məmmədli G.N. İsmayıl Şıxlının bədii estetik baxışlarında 

milli dəyərlər. (BSU) 
41.  Məmmədov T.Ş. Şair-tənqidçi Şamil Salmanov. (SDU) 
42.  Məmmədova G.N. Beynəlxalq  jurnalistikada  müharibə və 

münaqişə ocaqlarının Kiv tərəfindən  işıqlandırılması. (BSU) 
43.  Məmmədova G.N. Terror və media. (BSU) 
44.  Məmmədova N.N. Mühacir Cənubi Azərbaycan şairlərinin 

dilində işlənmiş dialekt sözlər. (NDU) 
45.  Məmmədova R.S. C.Bernard şounun dramaturgiyasının bədii   

komponentləri. (BSU) 
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46.  Məmmədova Ü.R. “Əsli və Kərəm” dastanında dini  
formasiya. (BSU) 

47.  Məmmədova V.V. F.M.Dostoyevskinin “Cinayət və cəza” 

romanında yuxunun psixoloji rolu. (BSU) 
48.  Mənəfova S.B. Cəfər Cabbarlı poeziyasında qadın və evlilik 

problemi. (BSU) 

49.  Nağızadə S.  Əşrəf Veysəllinin lirikasında vətənpərvərlik 
mövzusu. (SDU) 

50.  Nəsibli S.A. M.Ə.Sabir satiralarında “Dövrünün aynası” 

sayılan obrazların tənqidi. (MDU) 

51.  Sadiqova G.N. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında nəsr 
janrlarının təşəkkülü (A.Bakıxanovun “Kitabi-əsgəriyyə” və 

İ.Qutqaşınlının “Rəşid bəy və Səadət xanım” əsərləri 

əsasında). (BSU) 
52.  Süleymanov T.E. 20 yanvar qətliamının carçısı “Səhər”. 

(NDU) 

53.  Süleymanova  Ə.A. U.Şekspirin “Romeo və Culyetta” 

faciəsində nikbinlik, gələcəyə ümid motivi. (BSU) 
54.  Şabanova Y.K. Ş.Bronte və C.Ostin yaradıcılığının viktoriya 

dövrü ilə səsləşməsi. (BSU) 

55.  Şabizadə V.Ə. Sabir Rüstəmxanlının “Barış türkün tanrısı” 
məqaləsində milli birlik ideyası. (SDU) 

56.  Şirinova S.T. Hüseyn Cavid XX əsr Azərbaycan romantizm 

ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi kimi. (OYU) 
57.  Şirinova T. Tənzimat nəsrində əsarət və insan alveri 

mövzusu. (SDU) 

58.  Umudova Ş. Soren  Kyerkeqorun  “Qorxu və titrəmə” 

əsərində iman və iradə məsələsi. (SDU) 
59.  Vəlizadə A.G. Xalq yazıçısı Elçin yaradıcılığına baxış. 

(BSU) 

60.  Yaqubova Ş.Y. Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin “Azərbaycan 
ədəbiyyatına bir nəzər" əsərində şifahi xalq ədəbiyyatı 

məsələləri. (BSU) 

61.  Zeynalova F.F. İmpakt faktor və impakt faktorlu jurnalların 
müəyyən edilməsi. (BSU) 
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METODİKA 

 
I yarımbölmə 

Sədr: prof. Bayramov A.Ə. 
Sədr müavini: f.f.d. Məmmədov R.M. 

Katib: mag. Əzizzadə L.H. 
 

I iclas 
 15 mаy, saat 14

00 

 (aud. №  117, Filologiya fakültəsi) 
 

1.  Abbasbəyli V.Ş. Yeni interaktiv təlim metodları. (BSU) 
2.  Abbasova G.A. Kicikyaşlı məktəblilərin mənəvi tərbiyəsində 

dini dəyərlərdən istifadənin əhəmiyyəti. (GDU) 
3.  Abbasova N.Ş. Ailədə kiçikyaşlı şagirdlərin  vətənpərvərlik 

tərbiyəsində şifahi xalq ədəbiyyatından   istifadə. (GDU) 
4.  Abdullayeva A.H. Repressiyaya yanaşmada interaktiv 

metodlar. (BSU) 
5.  Abdullayeva A.H. Tədqiqata cəlb olunmuş repressiya 

qurbanları. (BSU) 
6.  Adışirinov T.K. Orta ümumtəhsil məktəblərində 

M.F.Axundzadə yaradıcılığının təhlili yolları. (LDU) 
7.  Ağahüseynova V.Y. Ana dili dərslərində formativ 

qiymətləndirmə strategiyaları. (BSU) 
8.  Ağazadə A.E. Təlim prosesində fəndaxili inteqrasiyanın 

məzmunu. (SDU) 
9.  Ağazadə S.A. A.Bakıxanovun “Kitabi-Əsgəriyyə” əsərinin 

ideya-mövzu  üzrə tədrisi. (LDU) 
10.  Axverdiyeva N.F. Nəsrəddin Tusi tərbiyə haqqında. (GDU) 
11.  Allahverdiyeva  B.Ə. İdrak  xüsusiyyətlərinə uyğun təlim  

materiallarının seçilməsi. (BSU) 
12.  Bağırova G.A. Məktəblilərdə mütaliə mədəniyyətinin 

formalaşdırılması. (MDU) 
13.  Bağızadə S.R. Azərbaycan dili dərslərində didaktik 

oyunlardan istifadənin nəzəriyyəsi. (SDU) 
14.  Ellazova F.F. Rəhbər işçilərin idarə etmə prosesində 

innovasiya fəallığının inkişafı. (BSU) 
15.  Ellazova F.F. Ümumtəhsil məktəblərində idarəetmənin 

seqment tipli təşkili modeli. (BSU) 
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16.  Eyyubova M.İ. Müasir tədris metodlarında İKT-dən istifadə. 

(OYU) 
17.  Əhmədli S.Q. Bəxtiyar Vahabzadə yaradıclığında 

özünüdərkin bədii-fəlsəfi ifadəsi. (MDU) 
18.  Əhmədov İ.K. İmla yazıların orfoqrafiya təlimində yeri. 

(LDU) 
19.  Əhmədov M.İ. İnformatika fənnində tədrisin xüsusiyyətləri. 

(MDU) 
20.  Əhmədova M.Q. Müasir ingilis dilində alınma sözlərin 

təsnifi. (OYU) 
21.  Əhmədzadə G.H. Ümumtəhsil məktəblərində  antonimlərin  

tədrisi. (LDU) 
22.  Ələkbərli A.X. Azərbaycan dili fənn kurikulumunda təlim 

strategiyaları. (SDU) 
23.  Ələkbərli A.X. Azərbaycan dili fənni  üzrə yeni məzmunun 

xüsusiyyətləri. (SDU) 
24.  Ələkbərova Z.T.  Mənəvi tərbiyənin mahiyyəti  haqqında. 

(GDU) 
25.  Ələkbərova Z.T. Tarixi şəxsiyyətlər mənəvi tərbiyə 

haqqında. (GDU) 
26.  Ələsgərzadə G.N. Müasir  şəraitdə  sinif  müəllimi  –  

valideyn münasibətlərinin    mahiyyəti. (GDU) 
27.  Əliyeva A.M. Orta məktəblərdə ismin tədrisində qarşıya  

çıxan  çətinliklər. (BSU) 
28.  Əliyeva G.Ə. İnkluziv təhsilə dair mövcud konsepsiyalar və 

tarixi faktlar. (GDU) 
29.  Əliyeva L.A. Kiçik məktəb yaşlı şagirdlərin hüquq 

tərbiyəsinin vəzifələri. (GDU) 
30.  Əliyeva S.İ. Mədəni nitqin əsas şərtləri. (BSU) 

31.  Əliyeva S.İ. Tədris zamanı modal feillərin öyrənilməsi 
yolları. (OYU) 

32.  Əlizadə M.A. Uşaq təfəkkürünün inkişafında qrammatik 
oyunların rolu. (LDU) 

33.  Əmiraslanova T.A. Azərbaycan dilinin tədrisində fonetikanın 
rolu (təlim rus dilində olan məktəblərdə). (SDU) 

34.  Əmrahova F.İ. Təlimin səmərəliliyinin artırılmasında 

interaktiv təlim üsullarından istifadənin rolu. (GDU) 
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II iclas 

16 mаy, saat 12
00 

(aud. № 117, Filologiya fakültəsi) 

 

35.  Ərəbxanova K.M. Abdulla Şaiqin maarifçilik fəaliyyəti. 
(BSU)                                     

36.  Əsgərova L.B. Qarabağ şivələrində qohumluq münasibəti 

bildirən sözlər. (MDU) 

37.  Əskərli A.F. İngilis dilinin tədrisində dialoqlardan istifadə 
edilməsi yolları. (BSU) 

38.  Əyyubova H.V. Azərbaycanın görkəmli şairi və mütəfəkkiri 

Xaqani Şirvani şagirdlərinin sadəlik  və təvazökarlıq  
tərbiyəsi haqqında. (GDU) 

39.  Əyyubova H.V. İbtidai sinif şagirdlərinin sadəlik  və 

təvazökarlıq  tərbiyəsinin mahiyyəti  və vəzifələri. (GDU) 

40.  Əzizli A.E. İngilis dilinin tədrisində audio - vizual materiallar 
vasitəsilə ünsiyyət bacarıqlarının  inkişaf etdirilməsi. (BSU) 

41.  Hacıyeva G.N. Heydər Əliyev və dil siyasəti. (BSU) 

42.  Hacıyeva M.Y. Birdən çox dil bilmək dünyaya birdən çox 
pəncərədən baxmaq deməkdir. (BSU) 

43.  Hacıyeva M.Y. İngilis dili fənninin tədrisində interaktiv 

metod. (BSU) 
44.  Həsənova N.A. Xarici dilin tədrisində fərdi yanaşma metodu. 

(BSU) 

45.  Hümmətli G.M. Sifət və onun adverbiallaşması. (OYU) 

46.  Hüseynli G.R. Orta məktəbdə oxunun əsas növləri. (BSU) 
47.  Hüseynova A.İ. İbtidai və orta təhsil dərslik komplektlərində 

azərbaycan dilinin məzmun xətlərinin öyrədilməsi imkanları. 
(SDU) 

48.  İbadova E.K. X Sinif azərbaycan dili dərsliyi:  məzmun, 
struktur və problemlər. (SDU) 

49.  İbişova  Ş.H. Rabitəli nitqin inkişafı məsələləri.(LDU) 

50.  İbrahimli Ə.N. Kiçik  qruplarda  əməkdaşlıq  metodunun adi 
qruplarda (sinifdə) təlim  metodundan üstünlükləri. (LDU) 

51.  İbrahimova A.A. Milli kurikulum konsepsiyasında - 
inteqrasiya mühüm didaktik prinsip kimi.(SDU)  

52.  İlyaslı T.Z. İbtidai sinif şagirdlərinin əxlaq tərbiyəsinin 
mahiyyəti və məqsədi. (GDU) 
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53.  İmanlı N.A. Xarici dil tədrisi zamanı qrammatikanın 
öyrənilməsinin əhəmiyyəti. (BSU) 

54.  İmanlı N.A. İngilis dilinin tədrisində istifadə olunan metodlar 
(interaktiv təlim metodu). (BSU) 

55.  İsmayılova A.M. Tədrisin orta səviyyəsində yazı dərsinin 
təşkili. (BSU) 

56.  İsmayilova G.E. İngilis dili fakültələrinin  aşağı kurs 
tələbələrində leksik bilik və bacarıqların həcmi. (BSU) 

57.  İsmayılova M.Ü.  İbtidai sinif şagirdlərinin keyfiyyətli təlim 
almasında valideynin rolu. (GDU) 

58.  Kazımova X.N. Elçin Hüseynbəylinin “Firuzə qaşlı xəncər” 
hekayəsinin bədii sənətkarlıq xüsusiyyətləri və onun orta 
məktəbdə tədrisi. (BSU) 

59.  Qafarlı A.İ. Ana dili təlimində nitq inkişafı məsələləri. 

(LDU) 
60.  Qafarova A.S. Sinif müəllimi - valideyn münasibətlərinin  

xüsusiyyətləri və  pedaqoji əhəmiyyəti. (GDU) 

61.  Qarayev E.Ə. İngilis və amerikan dialektində frazeoloji 
vahidlərin tədrisi metodikası və metadoloji prinsipləri. 

(OYU) 

62.  Qazaxova F.İ. İbtidai siniflərdə riyaziyyat və informatikanın 
əlaqəli tədrisi. (BSU) 

63.  Qəzənfərli G.F. Ədəbiyyat fənninin fəal təlim üsulları ilə 
tədrisi. (BSU) 

64.  Qəzənfərli G.F. Müasir mərhələdə təlim texnologiyalarının  
tədris prosesində tətbiqi. (BSU) 

65.  Quliyeva G.M. Məktəblilərin musiqi tərbiyəsində azərbaycan 
ladlarından istifadə məsələləri. (GDU) 

66.  Quliyeva S.R. Musiqi tərbiyəsi sahəsində elmi tədqiqatlara 
dair. (GDU) 

67.  Qurbanova L.N. İbtidai  siniflərdə fənlərarası əlaqənin 
didaktik-tərbiyəvi əhəmiyyəti. (GDU) 

68.  Maarifli Z.İ. Ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin estetik və 
etik mühitinin formalaşdırması. (BSU) 
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II yarımbölmə 

Sədr: dos. Ağayev İ.A. 
Sədr müavini: f.f.d. Mürsəliyeva X.M. 

Katib: mag. Bağırzadə S.R. 
 

I iclas 
 15 mаy, saat 14

00 

 (aud. №  119, Filologiya fakültəsi) 
 
69.  Mahmudova N.R. Ailə tərbiyəsində islam dəyərlərindən 

istifadənin əhəmiyyəti. (GDU) 
70.  Mehtiyeva N.N. The content of active learning. (OYU) 
71.  Məcidova A.H. Müasir dövrdə ədəbiyyat tədrisinin bəzi 

məsələləri haqqında. (BSU) 
72.  Məmmədli A.T. İngilis dilində neologizmlər və onların təsiri. 

(OYU) 
73.  Məmmədova Ə.A. Geyimlərin kompazisiya tərtibatında 

bəzək əşyalarının və tətbiq olunan bəzək ünsürlərinin rolu. 
(NDU) 

74.  Məmmədova Ə.N. Oxu prosesində ortaya çıxan problemlərin  
həlli yolları. (BSU) 

75.  Məmmədova G.M. Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya. 
(BSU) 

76.  Məmmədova H.M. Dərs və sinifdənxaric məşğələlərində 
diyarşunaslıq materiallarından istifadənin imkanları. (NDU) 

77.  Məmmədova N.D. Xalq qoşmaları lirik növün ən qədim növü 
kimi. (LDU) 

78.  Məmmədova R.S. Ədəbi tələffüzün nitq inkişafında rolu. 
(BSU) 

79.  Muxtarova M.E. Xarici dil tələbələrində leksik norma 
tələblərini inkişafı. (BSU) 

80.  Muradxanlı A.S. Şagirdlərin rabitəli nitqinin inkişafı. (BSU) 
81.  Muradova T.N. Xarici dilin öyrədilməsinin metodları və 

oyunların rolu. (BSU) 
82.  Muradzadə S.S. “Rəhbər” və “Məktəb” jurnallarının əsas 

mövzuları və ideya istiqamətlərinin  XX əsrin tədris 
prosesində rolu. (LDU) 

83.  Nağıyeva N.N. Aazərbaycan və ingilis dilində inkar 
əvəzlikləri. (OYU) 
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84.  Nağıyeva T.F. Məktəblilərin musiqi tərbiyəsində azərbaycan 

bəstəkarlarının  mahnı yaradıcılığından istifadənin imkan və 
yolları. (GDU) 

85.  Namazova R.M. Tədrisdə aktivliyə yönəldən üsullar. (BSU) 

86.  Nəsibova N.H. İngilis dilinin öyrənilməsində danışığın rolu. 
(BSU) 

87.  Nəsirova F.M. Xarici dilin tədrisində innovativ metodoloji  

prinsiplərin təzahürü. (OYU) 

88.  Paşayev V.T. Məktəblilərdə özünütəhsil prosesində stimul və 
motivlərin rolu. (GDU) 

89.  Rəhimova A.T. İbtidai siniflərdə vətənpərvərlik tərbiyəsinin 
aşılanmasının metod və vasitələri. (BSU) 

90.  Rəsulova Ə.N. Kiçikyaşlı məktəblilərin tədqiqatçılıq 
qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsinin imkan və yolları. (GDU) 

91.  Rəsulova Ə.N. Təlim prosesində kiçikyaşlı məktəblilərin 
iradə təbiyəsi. (GDU) 

92.  Rzayeva G.M. İnteraktiv təlimin mahiyyəti və üstünlükləri. 
(BSU)  

93.  Sarıyeva S.R. Bədii və ədəbi dil və onların qarşılıqlı əlaqəsi. 
(BSU) 

94.  Sarıyeva S.R. Xarici dilin tədrisində bədii dilin rolu. (BSU) 

95.  Səbzəliyeva G.F. Xarici dilin tədrisində birdilli və ikidilli 
lüğətlərin üstünlükləri və tətbiqi. (OYU) 

96.  Səlimova N.S. Ümumişlək olmayan sözlər və onların dildə 
istifadəsi. (OYU) 

97.  Sərdarova O.M. Təkmənalı və çoxmənalı sözlərin 
qrammatikada rolu. (OYU) 

98.  Soltanova A.A. İsi Məlikzadə hekayələrində mənəvi-əxlaqi 
dəyərlər. (BSU) 

99.  Süleymanova F.Ə. Alınma sözlərin linqvistik statusu. (BSU) 
100.  Şabanova Ə. Xarici dilin tədrisində müxtəlif metodların 

müqayisəli xüsusiyyətləri. (OYU) 
101.  Şahin A.Ş. Distant təhsil texnologiyasının xüsusiyyət və 

xarakteristikaları. (MDU) 
102.  Şərifova G.E. İngilis dilinin tədrisində layihə metodunun 

əhəmiyyəti. (BSU) 
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103.  Şərifzadə G.S. Kommunikasiya prosesini çətinləşdirən 

amillər. (BSU) 

104.  Tağıyeva İ.A. İngilis dilində ismin qrammatik kateqoriyaları. 

(OYU) 

105.  Vəliyeva K.İ. Kiçikyaşlı məktəblilərin iradə tərbiyəsinin 

mahiyyəti və xüsusiyyətləri. (GDU) 

106.  Vəliyeva M.E. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla işin 

təşkili. (GDU) 

107.  Vəliyeva M.E. Xüsusi təhsilin təşkilati-hüquqi və iqtisadi 

əsasları. (GDU) 

108.  Vəliyeva R.M. Oxu dərslərində müasir təlim 

texnologiyalarından istifadə. (LDU) 

109.  Yolçuzadə P.Ü. Rabitəli nitq inkişafında essenin rolu. (SDU) 

110.  Yusifbəyli Z.İ. Ətraf mühitin qorunması günün aktual 

problemi kimi. (BSU) 

111.  Yusubova V.A. Nidanın xüsusi nitq hissəsi kimi funksiyası. 

(BSU) 

112.  Асланзаде Н.Ф. Образ Юрия Живаго (по  роману 

Б.Пастернака «Доктор Живаго»). (БСУ) 

113.  Ахмедова Ф.П. Уроки английского языка в лингафонном 

кабинете, как один из видов ресурса современного урока. 

(БСУ)     

114.  Бахшалиева  А.Д. Мeтоды использования литературных 

текстов на уроках немецкого языка в вузах. (БСУ) 

115.  Гасымова Н.Д. Женские образы в романе             

Л.Н.Толстого «Война и мир». (БСУ) 

116.  Гасымова Н.Д. Язык романа-эпопеи «Война и мир». 

(БСУ) 

117.  Гахраманлы Д.Р. Современные экологические проблемы 

и способы их решения. (БСУ) 

118.  Гулиева Н.Р. Лингвострановедческий материал на уроках 

немецкого языка как средство развития языковой 

компетенции учащихся.(БСУ) 
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119.  Керимли Н.А. Некоторые аспекты экологического 
воспитания в педагогической деятельности учителей 
начальной школы. (БСУ) 

120.  Мамедов Дж.О. Дух востока в западном мире. (БСУ) 

121.  Мамедов Дж.О. Немецкая переводческая традиция. 
(БСУ) 

122.  Мамедова Л.Б. Педагогическое общение как 
эффективный метод сотрудничества учителя с младшими 
школьниками. (БСУ) 

123.  Менг Фантао. Проблемы изучения лексики русского 
языка иностранными студентами. (БСУ) 

124.  Менг Фантао. Роль словарей в современном обществе. 
(БСУ) 

125.  Мехдиева А.А. Виды наглядности в обучении русскому 
языку. (БСУ) 

126.  Мехдиева А.А. Телевидение как средство наглядности в 
обучении. (БСУ) 

127. \ Мирзоева С.Э. Интернет и сайты как образовательный  
ресурс.(БСУ) 

128. \ Набибекова Л.Ч. Развитие информационной технологии 
в обучении русскому языку как иностранному в школе. 
(БСУ) 

129.  Назарли С.И. Этапы развития коммуникативной 
компетенции на иностранном языке. (БСУ) 

130.  Ниязова В.А. История создания фразеологических 
единиц. (БСУ) 

131.  Рагимова К.О. Социально-педагогические взгляды 
Германа Гессе. (БСУ) 

132.  Сафарова Г.З. Диспут как один из научных педпосылок 
формирования стилистических умений на уроках 
русского языка. (БСУ) 

133.  Сафарова Г.З. Место психолого -педагогического 
подхода в  процессе обучения стилистике русского 
языка. (БСУ) 

134.  Тагиева Г.А. Интегрированный подход в обучении. 
(БСУ) 

135.  Тагиева Г.А. Таксономия в обучении. (БСУ) 

136. \ Хайрулина А.В. Взаимоотношения Евгения Базарова и 
Аркадия Кирсанова. Финал сложившейся дружбы. (БСУ) 
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137.  Шагиренгуи. Важность ИКТ в интерактивных методах 
обучения русского языка. (БСУ)  

138.  Шагиренгуи. Психолингвистические проблемы обучения 
русского как иностранного. (БСУ) 

 

 
PEDAQOGİKA  VƏ  PSİXOLOGİYA 

 
Sədr: dos. Məmmədova A. İ.  

Sədr müavini: dos. Hüseynov Ş.Ə. 

Katib: mag. Bakıxanova X.A. 
 

I iclas 
15 may,  saat 14

00 

(aud. № 203, Filologiya fakültəsi) 
 

1.  Abbasova S.X. Azərbaycan təhsilinin inkişafında islahatların 
rolu. (BSU) 

2.  Ağabağırova N.E. Təhsilin informasiyalaşması öyrədici təlim 
mühitinin yaradılmasının mühüm şərti kimi. (LDU) 

3.  Alverdiyeva Ş.Ə. Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq 
ənənələri əsasında hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin psixoloji 
əsasları. (BSU) 

4.  Babayeva S.G. Pedaqoji monitorinqin həyata keçirilməsinin 
istiqamətləri. (LDU) 

5.  Bakıxanova X.A. Posttravmatik stresin psixoloji təsviri. 
(SDU) 

6.  Cəmilova S.N. Şagirdlərin asudə vaxtlarının təşkilində 
məktəb və ailənin birgə işi. (BSU) 

7.  Çakmak Ö.Y. Yeniyetmələrin inkişafında internet xəttləri 
sosial-mədəni amil kimi. (BSU) 

8.  Dəmirova K.A. Ailədə uşaqların tərbiyə edilməsinin 
texnologiyası. (ADPU) 

9.  Ələkbərova Ç.M. Kurikulumun orta məktəblərdə tətbiqi 
problemləri. (NDU) 

10.  Ələkbərova K.Ş. Təhsildə demokratikləşdirmə və humanist-
ləşdirmənin pedaqoji əsasları. (LDU) 

11.  Əliyeva G.M. Azərbaycanın ümumi təhsil sahəsində 
islahatlar. (NDU) 
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12.  Əmiraslanov S.N. İdmançının yarış qabağı hazırlığı. (GDU) 

13.  Əskərova L.A. Əmək tərbiyəsi mövzusunun tədrisində atalar 
sözlərindən istifadə. (BSU) 

14.  Əskərova L.A. Tərbiyədə dostluğa aid atalar sözlərinin rolu. 

(BSU) 

15.  Əvəzli N.R. Karate döyüş növündə fiziki və fizioloji 

prinsiplərin tədbiqi. (GDU) 

16.  Əzizzadə L. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda təlim-tərbiyə üzrə 

əsas problemlər. (SDU) 

17.  Fərəcova G.Y. Müəllim kadrlarının hazırlığı təhsilin 

keyfiyyətinin yüksəldilməsinin əsas şərti kimi. (NDU) 

18.  Güngör K.A. Ailələrlə  sosial müdafiə  işinin təşkili  üsulları. 

(BSU) 

19.  Güngör K.A. Gənc ailə problemləri və bunların aradan 

qaldırılması üzrə aparılmalı  işlərin istiqamətləri. (BSU) 

20.  Həsənov F.A. Yapon əlbəyaxa döyüş növündə kendo. 

(GDU) 
21.  Həsənova R.Y. Azərbaycanda  təhsil siyasəti  və  təhsilin  

mahiyyətinə dair. (NDU) 

22.  Həsənova Ş.T. Müasir təhsil sistemində pedaqoji texnolo-

giyaların tətbiqi məsələsi. (ADPU) 

23.  Hətəmli Z.M. Keçmiş irsimizdə ağıl tərbiyəsi məsələsinə 

münasibət. (NDU) 

24.  Hünbətova Ş.R. İbtidai  sinif şagirdlərində vətənə məhəbbət 

hissinin formalaşdırılmasında dərsdənkənar tədbirlərin rolu. 

(MDU) 
25.  Hüseynova  Ə.İ. Klassik şərq mütəfəkkirlərinin uşaqların 

tərbiyəsi və təhsili haqqında. (NDU) 

26.  İsmayilova N.H. Müstəqillik illərində təhsil sistemi. (NDU) 

27.  İsmayılova R.R. Azərbaycan heykəltəraşlığının inkişafi 

haqqında ümumi məlumat. (GDU) 
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28.  Keskin Burcu Z.B. Pedaqoji təhsilin inkişaf perspektivləri. 

(BSU) 
29.  Keskin Burcu Z.B. Pedaqoji təhsilin məqsədi və 

vəzifələri.(BSU) 
30.  Qasımova A.A. Uşaqların tərbiyəsində ailə mühitinin rolu. 

(MDU) 
31.  Qasımova Ş.C. Milli  irsimiz - adət və ənənələrimiz. (BSU) 
32.  Qəmbərova T.M. Kiçik yaşlı məktəblilərin mənəvi 

tərbiyəsinin mahiyyəti. (BSU) 
33.  Quliyeva A.R. İbtidai sinif şagirdlərinin tərbiyəsində milli 

qəhrəmanlarımızın şəxsi nümunəsindən istifadə yolları. 
(MDU) 

34.  Qurbanova R.U. Pedaqoji texnologiyalara tarixi-nəzəri 
baxış. (NDU) 

35.  Mahmudlu N.A. İnformasiya kommunikasiya texnologiya-
larından istifadənin ibtidai siniflərdə rolu.(BSU)  

36.  Məhərrəmova R.İ. İbtidai sinif şagirdlərinin yaradıcılıq 
qabiliyyətinin və müstəqilliyinin fomalaşdırılması. (LDU) 

37.  Məlikzadə S.R. İbtidai  siniflərdə Azərbaycan  dili  
dərslikləri. (BSU) 

38.  Məmmədova N.R. Azərbaycanda açılan ilk məktəblər və 
onların xalqımızın maariflənməsi tarixində rolu. (MDU) 

39.  Məmmədova T.N. Məktəblilərin şəxsiyyətinin formalaş-
masında ailənin rolu. (MDU) 

40.  Nağıyeva B.Ə. Yeniyetmələrin hüquqi şüurunun formalaş-
dırılması. (BSU) 

41.  Nəcəfzadə K.T. Yuxarı sinif şagirdlərinin özünütərbiyəsində 
yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması. (BSU) 

42.  Ömərova N.E. İbtidai sinif müəlliminin tərbyəedicilik işi. 
(MDU) 

43.  Rəhimova X.S. Qaçaraq uzununa tullanmanın inkişaf 
mərhələsi və öyrədilmə metodikası. (GDU)                                                                                                                                                                          

44.  Rəisli Ü.H. Təhsil bəşəriyyətin mənəvi tacıdırsa, müəllim 
bəşəriyyətin mənəvi tacının brilliant daşıdır. (MDU) 
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45.  Rüstəmli J.R. Küçə uşaqlarının əməyinin xarakteristikası. 

(BSU) 

46.  Rüstəmova G.Ə. Kiçik yaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətinə 

adaptasiyasının psixoloji xüsusiyyətləri. (ADPU) 

47.  Səfərəliyeva Ş.N. Qərar qəbuletmə prosesində əsas 

yanaşmalar. (MDU) 

48.  Səfərova Q.T. Yeniyetməlik yaş dövründə təfəkkürün inkişaf 

xüsusiyyətləri. (ADPU) 

49.  Sultanova G.N. “Kitabi-Dədə Qorqud boyları”nda ailə 

tərbiyəsinə verilən tələblər. (BSU) 

50.  Акберова Т.А. Формирование у старшеклассников 

эстетической культуры в системе изучения учебных 

дисциплин. (БСУ) 

51.  Акберова Т.А. Формирование эстетической культуры в 

системе внешкольной работы. (БСУ) 

52.  Ахмедли Т.Э. Структура педагогического общения с 

учащимися старшей возрастной группы. (БСУ) 

53.  Гулиева Н.Н. Психофизиологические особенности 

подросткового возраста. (БСУ) 

54.  Оруджова Г.С. Роль родителей в самовоспитании 

подростков. (БСУ) 

 

 

AZƏRBAYCAN MULTİKULTURALİZMİ 

 

Sədr: dos. Məmiyev C.M. 

Sədr müavini: dos. Niftəliyev T.Ə. 

Katib: mag. Novruzov B.M. 

 

I iclas 

15 may,  saat 14
00 

(aud. № 238) 

 

1.  Abbasov Ə.F. Geyim dizaynında rəng həllinə təsir edən 

faktorlar. (ADİU) 

2.  Abdullayev S.A. Müasir dövr geyim seqmentlərin və 

trendlərin birgə analizi. (ADİU) 
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3.  Abdullayeva N.İ. Qərbi Avropa və Şərq ölkələrinin geyim 

sferalarının   qarşılıqlı təsirinin analizi. (ADİU)                                                 
4.  Baləmmədov E.T. XIX əsr  XX əsrin əvvəllərində 

Azərbaycan maarifçilərinin  dünyagörüşündə tolerantlıq və 

multikulturalizm ideyaları. (SDU) 
5.  Cavadlı B.O. Müasir dövrdə dünyada və Azərbaycanda 

multikulturalizm siyasətinə münasibət. (SDU) 

6.  Cəfərova L.G. Müasir şərq geyimlərinin dizaynında milli 

kostyumun etnomədəni ənənələrinin analizi. (ADİU) 
7.  Əliyev T.E. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 

Azərbaycan xalqının etnik tolerantlıq ənənələrinin inkişaf 

etdirilməsinə dair. (SDU) 
8.  Əsgərli E.Ş. Yapon memarlığının inkişaf mərhələri. (ADİU) 

9.  İsmayılzadə G.Ə. Müasir dizaynın formalaşmasında 

“eklektik” üslubun fundamentallığı.(ADİU) 
10.  İsmayılzadə X.F. Keramika  sənətində  bədii  tərtibat 

üsullarının analizi. (ADİU) 

11.  Kazımova L.V. Modern üslubunun geyimlərin 

formalaşmasında rolu. (ADİU) 
12.  Qasımov Ə.K. Konstitusiyalarda preambulanın əhəmiyyəti. 

(NDU) 

13.  Qasımova N.B. Dizayn sahələrində kompozisiya elementi 
kimi qrafikanın tətbiqinin analizi. (ADİU) 

14.  Quliyev Ə.M. Modern üslubunun analizi və onun müasir 

geyimin lahiyələndirilməsində tətbiqi. (ADİU) 
15.  Quliyeva N.Ə. Qafqazda multikultralizm: Azərbaycan 

modeli. (SDU) 

16.  Quliyeva Ş.R. Azərbaycan multikulturalizminin elmi 

əsaslarla öyrənilməsi və dünyada təbliği. (BSU) 
17.  Qurbanlı A.C. Azərbaycanda milli azlıqların təhsil və 

mədəniyyət hüquqlarının qorunması multikulturalizm 

dəyərləri kimi. (SDU)  
18.  Mahmudov E.S. Azərbaycan multikulturalizminin 

inkişafında İlham Əliyevin rolu. (SDU) 

19.  Məmmədov S.N. Azərbaycanda multikulturalizm siyasəti. 

(SDU) 
20.  Məmmədova  S.E. Moda anlayışının müasir sivilizasiyada 

rolu. (ADİU) 
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21.  Mikayılova L.R. Tolerantlığın Azərbaycan nümunəsi. (SDU) 

22.  Muradbəyli S.N. İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların 
müdafiəsi haqqında Avropa konvensiyası və konvensiyanın 1 

saylı protokolunda mülkiyyətin müdafiəsi. (NDU)  

23.  Namazova N.T. Kostyumun bədii tərtibatında ornament və 
simvolların mahiyyəti. (ADİU) 

24.  Nəbiyeva Q.Q. İslam dinində multikultural ideyalar. (SDU) 

25.  Novruzov B.M. Azərbaycanda multikultural mühitin 

formalaşması. (SDU)  
26.  Sadıqova Z.Ə. Azərbaycan  multikulturalizm və tolerantlıq 

mərkəzi kimi. (SDU) 

27.  Tağiyev O. Azərbaycanda multikultralizm modeli. (SDU) 
28.  Vəliyev R.R. Qloballaşan dünyada Azərbaycanın milli-

mədəni dəyərləri. (SDU) 

29.  Бахманов А.Н. Эстетические факторы в дизайне одежды. 

(АГЭУ) 
30.  Сафронова Л.А. Влияние азербайджанского мультикуль-

турализма на эстетико-художественные особенности 

современного костюма. (АГЭУ) 
31.  Сафронова Л.А. Отражение идей азербайджанского 

мультикультурализма и народных традиций  в 

современном костюме. (АГЭУ) 
32.  Шарифли Ш.В. Культурное разнообразие мультикуль-

турализма в Азербайджане. (АГЭУ) 

33.  Шарифли Ш.В. Современное проектирование одежды в 

традиционном костюме и отношение к мультикуль-
турализму в  Азербайджане. (АГЭУ) 
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КОNFRANSIN  BAĞLANIŞI 
 

 

16 may  2019-cu il,  saat 16
00 

Akt zalı 

 

 

 

1. Bölmə rəhbərlərinin  hesabatları. 

2. Ümumi müzakirələr, təkliflər və müvafiq qərarların qəbul  

    edilməsi. 
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İXTİSARLAR 

 

SDU Sumqayıt Dövlət Universiteti 
MDU Mingəcevir Dövlət Universiteti 

AMEA Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
LDU Lənkəran Dövlət Universiteti 

AzTU Azərbaycan Texniki Universiteti 
BMU Bakı Mühəndislik Universiteti 
AMİU Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 
ADPU Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
MMA Milli Aviyasiya Akademiyası 
ATMU Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 
BDU Bakı Dövlət Universiteti 

ADNSU Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 
BSU Bakı Slavyan Universiteti 
OYU Odlar Yurdu Universiteti 
ATU Azərbaycan Texnologiya Universiteti 

ADAU Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 
BBU Bakı Biznes Universiteti 
GDU Gəncə Dövlət Universiteti 
NDU Naxçıvan Dövlət Universiteti 

  
АГУНП Азербайджанский государственный универ-

ситет нефти и промышленности 
АГЭУ Азербайджанский государственный  экономи-

ческий университет 
АТУ Азербайджанский технический  университет 
БСУ Бакинский славянский университет 
БУБ Бакинский yниверситет бизнеса 

  
ASOIU Azerbaijan State Oil and Industrial University 
NASA National Academy of Sciences of Azerbaijan 
AACU Azerbaijan Architecture and Construction 

University 
GSU Ganja State University 
NSU Nakhchivan State University 
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-------------------------------------------------- 

Sumqayıt Dövlət Universitetinin 

Redaksiya və nəşr işləri şöbəsi  

Sumqayıt şəhəri, 43-cü məhəllə 
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