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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 

 
FƏNN SİLLABUSU 

                                                            
                                                               
                                                               Təsdiq edirəm ____________________________ 
                                                                                                    (kafedra müdiri) 
                                                               

                                                              İmza:      _______________________________ 

                                                  Tarix:    “_10___” __sentyabr___2015___ -ci il 

 

Kafedra: __________Еколожи кимйа_____________ 

 

Fakültə: __________Еколоэийа вя торпагшцнаслыг______ 

 

I. Fənn haqqında məlumat 

Fənnin adı:_________________Kimya sənayesinin ekoloji problemləri__________________ 

Tədris yükü (saat) cəmi:__60____ mühazirə_30______seminar___30___ praktik (laboratoriya)_ 

 

Tədris ili _____2014/2015__________ Semestr___Ы_______ Bölmə _____азярбайъан__ 

Kredit sayı (hər 30 saata 1 kredit) _______________ 

 

II.  Müəllim haqqında məlumat:_____Şəmilov Nazim Telman oğlu, кимйа елмляри 

doktoru, professor  

                                            (Soyadı, adı, atasının adı, elmi adı və dərəcəsi) 

Məsləhət günləri və saatları: III gün saat 1400 

E-mail ünvanı: nshamilov@yandex.ru 

İş telefonu: 012515760 

 

III. Tələb olunan dərsliklər və dərs vəsaitləri: 

Əsas: 
1 А.М.Никаноров, Т.А.Хоружая «Глобальная экология» 
2.Ю.В.Новиков «Экология,  окружающая среда и человек» 
3.S.A Novruzov “Umumi kimya texnologiyasi ve senaye ekologiyasi” 
4.Ю.А.Израель Экология и контроль состояния природной среды 
5. А.А.Шатилов «Прикладная экология» 
 Əlavə: 
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1. Химическое загрязнение почв и их охрана: Словарь-справочник/ Д.С. Орлов, М.С. 
Малинина, Г.В. Мотузова и др. - М.: Агропромиздат, 1991. 

2. Черкинский С.Н. Санитарные условия спуска сточных вод в водоемы. - М.: 
Стройиздат, 1971. 

3. Чибисова Н.В., Долгань Е.К. Экологическая химия: Учебное пособие / Калинингр. 
ун-т. - Калининград, 1998.  

4. И.А.Шилов «Экология» 
5.Н.А.Воронков  Химическое загрязнение и контроль состояния природной среды 
 

IV. Fənnin təsviri və məqsədi: 

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla şərtləşən fənlər (bilavasitə bağlı olan/uyğun gələn), fənnin 
tədrisinin məqsədləri. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və 
hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir) 
Kursun qısa təsviri:   

Курсун ясас вязифяси-kimya sənayesinin, istehsalatın, ятраф мцщитин вя ъямиййятин гаршылыглы 
ялагя ганунауйьунлуглaры щаггында биликлярин системляшдирилмяси, туллантыларын емалı 
методлары аз туллантылы вя туллантысыз технолоэийаларда tətbiqi, kimya sənayesinin ятраф мцщитə 
təsiri və onun  вязиййятиня нязарят методларынын формалашмасыдыр. 

Курсун мащиййяти 

«Еколоj kimйа» ихтисасы цзря дювлят тящсил стандартынын ясас тялябляринин йериня йетирилмясиня 
йюнялдилмишдир. 
Фянни юйрянмя нятиъясиндя magistrantlar ашаьыдакы biliklərə yiyələnəcəklər: 
- kimya sənayesinin inkişaf tarixini və ümumi xarakteristikasını 
-kimya sənayesinin və ətraf mühitin mühafizəsi problemini 
-kimya sənayesində xammal və onun ətraf mühitlə əlaqəsini 
-istehsalat tullantıları və onların ətraf mühitlə əlaqəsini 
-kimya sənayesinin ekoloji problemlərinin həlli yollarını 
-aztullantılı ve tullantısız texnologiyalara keçidin ətraf mühitdə rolunu 
Фянни юйрянмя нятиъясиндя тялябяляр ашаьыдакылары билмялидиряр: 
-ətraf mühitin kimyəvi çirklənməsini 
-ятраф мцщитя ясас чиркляндириъилярин тясир хцсусиййятлярини 
-ятраф мцщитя инсанын тясяррцфат фяалиййятинин мцхтялиф сащялярин тясир хцсусиййятляриni 
-ятраф мцщитин кейфиййятинин ясас нормативляриni  
-kimyəvi çirklənmənin insan sağlamlığına təsirini 
-ятраф мцщит мцщафизясинин фяалиййятинин ясас реаллашма йолларыnı 
Фянни юйрянмя нятиъясиндя тялябяляр ашаьыдакылары баъармалыдырлар: 
-ятраф мцщитя антропоэен тясирин гиймятляндирилмяси цчцн вясфи вя mигдари эюстяриlənлярдян  
истифадяни 
-техноложи просеслярин туллантыларынын ямяляэялмя нормативляринин щесабланмасыны 
-kimya sənayesində və istehsalatda  еколожи щесабат формасынын долдурулмасыnı 
«Kimya sənayesinin ekoloji problemləri» фяннини юйрянмяк  цчцн мцщцм олан   техники 
elmlərin комплексляри иля сых ялагялидр. Бу курсу юйрянмяк вя анламаг кимйа, физика, 
рийазиййат  сащясиндя биликляри олмадан мцмкцн дейил. Бцтцн бунлар  тябият-рийази  вя texniki 
елмлярин характерли биликлярин дяриндян юйрянилмяси цчцн мцщцмдцр. 
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Kursun məqsədi  «Еколоj kimйа» ихтисасы цзря тящсил алан magistrantlara «Kimya sənayesinin 
ekoloji problemləri» фяннинин тядрисиндя ясас мягсяд magistrantlara kimya sənayesinin 
davamli inkişafi, istehsalın artması, tullantıların yaranması və təkrar emalı, ümumiyyətlə 
биосферя артан антропоэен тясир нятиъясиндя онун мцасир вязиййяти вя бу тясир эцъцнцн 
азалдылмасынын мцмкцн цсуллары щаггында тясяввцрлярин формалашмасыдыр. 

Щямчинин бу фяннин тядрисиндя диэяр мцщцм мягсяд  magistrantlar тяряфиндян конкрет 
тябияти мцщaфизя тядбирляринин ишлянилмясиндя тяърцби цсулларын мянимсянилмяси вя ятраф 
мцщитя техноэен обйектлярин тясиринин гиймяляндирилмясидир. 

 
V.Fənnin təqvim planı: 

Həftələr Mövzunun adı və qısa icmalı Mühazirə Məşğələ Saat Tarix 
 Mövzu 1. Kimya sənayesinin  inkişaf tarixi 

və  müxtəlif sahələri 

Qısa icmalı: Kimya sənayesi haqqında 
ümumi məlumat. Kimya sənayesinin əsas 
sahələri, inkişaf tarixi. Azərbaycanda 
kimya sənayesin inkişaf xarakteristikası. 
Dünyada kimya sənayesinin inkişafının 
əsas istiqamətləri. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Калыгин В.Г. Промышленная 
экология  

2. Семенова И.В.Промышленная 
экология  

 

   18.09 

 Mövzu №2.  Kimya sənayesi və ətraf 
mühitin mühafizəsi problemi 

Qısa icmalı:  Kimyəvi istehsalın ətraf mühitə 
təsiri və bu təsirin qanunauyğunluqları. 
Ətraf mühitin qorunma metodlarının işlənib 
hazırlanma konsepsiyası. Kimya sənayesinin 
əsas istehsal gücü və onun ətraf mühitə 
antropogen təsiri 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1. Б.Небел Наука об окружающей среде. 
Как устроен мир  
2. Ю.А.Израель Экология и контроль 
состояния природной среды 
3. Ю.С.Другов А.А.Родин Мониторинг 
природной среды 
4. Ю.В.Новиков «Экология,  окружающая 
среда и человек» 
 

   25.09 
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 Mövzu №3. Kimya istehsalı və ətraf mühitin 
qarşılıqlı əlaqə sistemi 

Qısa icmalı: Ətraf mühit чирклянмясинин 
тябияти вя тяснифаты. Кимйяви чирклянмя, 
ясас чиркляндириъиляр вя чирклянмя 
мянбяляри, чиркляндириъилярин миграсийасы. 
Глобал чирклянмянин мигдари гиймяти. 
Техноэен емиссийаларын мянбяйи. 
Технолоэийалар вя просесляр. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1. Литвинов В.Ф., Шайдоров А.А. 
Техногенные системы и экологический 
риск 
 2. Ю.А.Израель Экология и контроль 
состояния природной среды 
3. В.И.Данилов Экология, охрана 
природы и экологическая безопастность 
4. Ю.А.Иванов Экология и контроль 
состояния окружающей среды 
 

   02.10 

 Mövzu №4 Kimya sənayesində xammal və 
onun ətraf mühitlə əlaqəsi. 

Qısa icmalı: Kimya sənayesində istifadə 
olunan xammal növləri. Tərkibinə görə 
xammal növləri. Mineral xammal. Filzilər. 
Qeyri filizlər. Yana bilən xammal. 
Xammalın zənginləşdirmə yolları. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1. А.И.Родионов Экология 
2. Методы анализа объектов окружающей 
среды. -  Новосибирск: Наука, 1988. 
 

   09.10 

 Mövzu № 5,6 Istehsalatda tullantıların 

minimallaşdırma konsepsiyasi - ətraf 
mühitin qorunması  istiqamətində 

Qısa icmalı: Istehsalat tullantıları. 
Tullantıların növləri. Tullantıların emalı. 
Təkrar emal. Təkrar emalın əsas metodları. 
Az tullantılı və tullantısız texnologiyalar. 
Bərk tullantı mənbələri və onlardan istifadə. 
Qaz halında olan tullantıların əsas 
mənbələri. 
Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 

   16.10 
 
23.10 
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1. Чибисова Н.В., Долгань Е.К. 
Экологическая химия: Учебное пособие / 
Калинингр. ун-т. - Калининград, 1998.  

2. И.А.Шилов Malлотходные технологии 
3. А.И.Родионов Экология 
4. Методы анализа объектов окружающей 
среды. -  Новосибирск: Наука, 1988. 
5. Методы анализа загрязнений воздуха. - 
М.: Химия, 1984 
 

 Mövzu № 7 Ətraf mühitin qorunması 
metodlarının klassifikasiyası və 
xarakteristikası 

Qısa icmal: Fiziki çirklənmə. Kimyəvi 
çirklənmə. Xüsusi qorunan ərazilər. 
Çirklənmiş sular. Ətraf mühitin 
mühafizəsinə dair tədbirlər. Ekoloji 
mühafizənin əsas prinsipləri 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1. Методы анализа объектов окружающей 
среды. -  Новосибирск: Наука, 1988. 
2. Методы анализа загрязнений воздуха. - 
М.: Химия, 1984 

   30.10 

 Mövzu №8 Kimyəvi çirklənmə-kimya 
sənayesinin ekoloji problemlərindən biridir 

Qısa icmal: Texnologiyanın struktur 
dəyişkənliyi. Qapalı texnologiyalar. 
Tullantıların səmərəli istifadə edilməsi. 
Parçalanmayan kimyəvi birləşmələr. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1. Методы анализа объектов окружающей 
среды. -  Новосибирск: Наука, 1988. 
2. Методы анализа загрязнений воздуха. - 
М.: Химия, 1984 
 

   06.11 

 Mövzu № 9,10  Kimyəvi çirklənmə və insan 
sağlamlığı 

 Qısa icmalı: Havanın, torpağın və sуйун 
чирклянмяси. Щидросферя, litosferə və 
atmosferə антропоэен тясир. Ясас 
чиркляндириъиляр, чирклянмя мянбяляри. 
Йералты вя йерцстц суларын тцкянмяси. 

   13.11 
20.11 



6 
 

Суларын тямизлянмяси вя мцщафизяси.
Çirkab   sul a r ı    və   onların    t ə m i z l ə 
n m ə s i. Çirkab sularıнын mənşəyinə görə  
qrupларa bölünмяси. Çirkləndiricilərin 
tərkibinə və onların təsirinə görə qrupларa 
bölünмяси. Çirkab sularıнын mexaniki, 
fiziki və bioloji üsullarla təmizlənмясi. 
Щидросферин, atmosferin və litosferin 
чирклянмясинин еколожи нятиъяляри, bu 
çirklənmələrin insan sağlamlığına təsiri 

1. Алекин О.А. Основы гидрохимии. - Л.: 
Гидрометеоиздат, 1970.  

 2. Алекин О.А., Семенов А.Д., 
Скопинцев Б.А. Руководство по 
химическому анализу вод суши. - Л.: 
Гидрометеоиздат, 1979.  

3. Зарубин Г.П. Санитарный контроль за 
эффективностью работы очистных 
сооружений бытовых сточных вод. - М.: 
Медицина, 1977 
4. Ласточкина Н.И. Методы определения 
качества природных вод. - М.: Медицина, 
1990. 

 5. Лаптев Н.Н.    Расчеты выпусков 
сточных вод. -  М.: Стройиздат, 1977. 

6. Лесников А.Н. методические указания 
по разработке ПДК для 
рыбохозяйственных водоемов. - Л.: 
Гидрометеоиздат, 1985. 

7. Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия 
промышленных сточных вод. - М.: 
Химия, 1984. 

8. Определение нормируемых 
компонентов в природных и сточных 
водах. - М.: Наука, 1987. 

 Mövzu №11, 12 Yanacaqların kimyəvi 
emalı 

Qısa icmalı: Bərk yanacaqların emalı. Daş 
kömürün kokslaşdırılması. Koks qazının 
emalı. Ağac emalı. Maye  yanacaqların 
emalı. Neftin  emal olunması. Bəzi neft 
məhsulları və onların təmizlənməsi. Qaz 

   27.11 
04.12 
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yanacaqlarının  emalı 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1. Я.Ясэяров, Ф.Ялийев, Е.Щцсейнов, 
С.Ялийев Мцасир еколоэийа  
2. Ю.А.Израель Экология и контроль 
состояния природной среды 
3. И.Г.Алиев Каспийская  нефть 
Азербайджана 
4. Ю.В.Новиков «Экология,  окружающая 
среда и человек» 
5.C.E.Novruzov Umumi kimya 
texnologiyasi ve sənaye ekologiyasi 
 

 Mövzu № 13,14. Istehsalat sularının 
təmizlənməsi üsulları 

Qısa icmalı: Fiziki-kimyəvi üsul. Istehsalat 
sularının koaqulyant  və flokulyant  tətbiq 
etməklə təmizlənməsi. Biokimyəvi üsul. 
Aktiv lilin və digər çöküntülərin 
susuzlaşdırılması.   
Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1. Я.Ясэяров, Ф.Ялийев, Е.Щцсейнов, С. 
Ялийев Мцасир еколоэийа  
2.Ю.А.Израель Экология и контроль 
состояния природной среды 
3.C.E.Novruzov Umumi kimya 
texnologiyasi ve sənaye ekologiyasi 
  

   11.12
18.12 

 Mövzu № 15. Tullantı qazlarının 
təmizlənməsi üsulları 

Qısa icmalı: Nəqliyyatdan ayrılan zəhərli 
qazlar. Qara metallurgiya müəssisələrinin 
tullantı qazları. Əlvan metallurgiya 
sənayesinin tullantı qazları. Qazların 
zərərsizləşdirmə yolları. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
lazımi səhifələr göstərilməklə): 
1.Ю.А.Израель Экология и контроль 
состояния природной среды 
2.Методы анализа загрязнений воздуха. - 
М.: Химия, 1984 
 

   25.12 

   

V. İmtahanın keçirilməsi forması -yazılı, şifahi, dialoq və ya test. 
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VI. Semestr ərzində qiymətləndirmə və bal bölgüsü: 

           Balların maksimum miqdarı – 100 bal. 

A) Semestr ərzində toplanan maksimum bal – 50 (imtahana keçid bal – 1) 

Dərsə davamiyyətə görə 10 bal 
Tələbələrin sərbəst işinə (referat, prezentasiya, tədqiqat işi və s.) görə  
Qeyd: Plagiat halları qəti qadağandır! Sərbəst işlə əlaqədar bütün tapşırıqların 
qısa təsviri, təqdim olunma şərtləri, vaxtı və qiymətləndirmə üsulu dəqiq 
göstərilir. 

10 bal 

  
Seminar (məşğələ) və ya laboratoriya dərslərinin nəticələrinə görə (eyni 
fəndən həm seminar (məşğələ), həm də laboratoriya dərsləri nəzərdə 
tutulduğu halda onların hər birinə 10 bal ayrılır). 

20 bal 

Kurs işinin hazırlanmasına və müdafiəsinə görə (fənn üzrə kurs işi (layihəsi) 
nəzərdə tutulmayıbsa, ona ayrılan 10 bal seminar (məşğələ) və ya laboratoriya 
dərslərinə əlavə olunur).   

10 bal 

 

B) Semestr imtahanı  nəticəsinə görə - maksimum 50 bal 

Hər biletdə – 5 sual, hər suala – 10 bal verilir 

Qeyd: Tələbənin imtahandan topladığı balın miqdarı 17-dən az olmamalıdır. 

C) Semestr nəticəsinə görə qiymətləndirmə (imtahan və imtahana qədər toplanan ballar 

əsasında): 

91 – 100 bal əla A 

81 – 90 bal çox yaxşı B 

71 – 80 bal yaxşı C 

61 – 70 bal kafi D 

51 – 60 bal qənaətbəxş  E 

51 baldan aşağı qeyri-kafi  F 

 

 

Müəllim: Şəmilov Nazim Telman oğlu            İmza:____________________ 

                (soyadı, adı, atasının adı) 
 

Tarix: _________________________ 


