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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 

 
  FƏNN SİLLABUSU 

                                                            
                                                               
                                                               Təsdiq edirəm ____________________________ 
                                                                                                    (kafedra müdiri) 
                                                               

                                                              İmza:      _______________________________ 

                                                  Tarix:    “_____” __________________20____ -ci il 

 

Kafedra: __________Еколожи кимйа_____________ 

 

Fakültə: __________Еколоэийа вя торпагшцнаслыг______ 

 

I. Fənn haqqında məlumat 

Fənnin adı:_________________Radioekoloji monitorinq__________________ 

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

 

Tədris ili _____2015/2016__________ Semestr___Ы_______ Bölmə _____азярбайъан__ 

Kredit sayı (hər 30 saata 1 kredit) _______________ 

 

II.  Müəllim haqqında məlumat:_____ Ялийева Тяраня Ибращим гызы, кимйа елмляри 

намизяди  

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

Məsləhət günləri və saatları: ______________________________________________ 

E-mail ünvanı: ________________________________________ 

İş telefonu:_______0124337311_____________________________________________ 

 

III. Tələb olunan dərsliklər və dərs vəsaitləri: 

Əsas: 

1  И.В.Кораблёв,  К. П. Латышенко  Лабораторный практикум по экологическому 
мониторингу 

2.Г.И.Хараев, С.С.Ямпилов, Б.Б.Танганов Методическое пособие по дисциплине 

«Экологический мониторинг» 
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3.Майстренко В.Н., Хамитов Р.З. Будников Г.К. Эколого-аналитический контроль 

суперэкотоксикантов 

4.Ю.А.Израель Экология и контроль состояния природной среды 

5.А.М.Никаноров Т.А.Хоружая, А.В.Жулидов Мониторинг качества вод :оценка 

токсичности 

Əlavə: 

1.А.М.Никаноров, Т.А.Хоружая «Глобальная экология» 

2.А.Д.Потапов, А.И.Федорова «Экологический мониторинг»  

3.Ю.В.Новиков «Экология,  окружающая среда и человек» 

4.И.А.Шилов «Экология» 

5.В.К.Донченко «Экологический мониторинг и экологическая политика»  

 

 Əlavə: 

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.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:   

Radioekoloji monitorinq biosferin  qeyri-üzvi tərkibinin antropogen dəyisikliklərinin ölçülməsi, 

qiymətləndirilməsi, proqnozu və bu dəyişikliklərə cavab reaksiyaları və  həmçinin təsirlərin 

nəticəsi kimi ekosistemde radioaktiv fonun  dəyişiklikləridir. 
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Яtraf mühitin radioekoloji monitorinqi – təbii və antropogen təsirlər nəticəsində ətraf mühitə 

yayılan zərərli qaz, maye və bərk haldakı radioaktiv tullantılara kəmiyyət və keyfiyyət 

cəhətdən nəzarətin elmi əsaslarla həyata keçirilməsiдир.  

Təbii ətraf mühitin radioekoloji monitorinqi ilk növbədə insanın və bioloji obyektlərin 

(bitkilərin, heyvanlarin, mikroorqanizmlərin) yaşama mühitinin (radiasiya fonunda)  ekoloji 

şəraitinin daimi qiymətləndirilməsini həmçinin ekosistemin funksional zənginliyini və halının 

qiymətləndrilməsini təmin edir.  

Kursun məqsədi:___ Radioekoloji monitorinq фяннинин юйрянилмясиндя мягсяд  ятраф 

мцщитин radiasiya cirklenmesi ve bu cirklenmenin esas menbelerini analiz etmekdir 

Курсун мащиййяти 

«Еколоэийа» ихтисасы цзря дювлят тящсил стандартынын ясас тялябляринин йериня йетирилмясиня 

йюнялдилмишдир. 

Фянни юйрянмя нятиъясиндя тялябялярин ашаьыдакылар барядя тясяввцрляри олмалыдыр: 

- insan terefinden yaradilan radiasiya menbeleri haqqinda 

-radiasiya tullantilarinin novleri haqda 

-Canli orqanizmlere radiasiyanin tesir mexanizmleri haqda 

-radiasiya tehlukesizliyi haqda 

-radiasiya qezalari ve onlarion aradan qaldirilmasi haqda 

Фянни юйрянмя нятиъясиндя тялябяляр ашаьыдакылары билмялидиряр: 

-etraf muhitin radioaktiv cirklenmesini 

-ятраф мцщитя ясас radioaktiv чиркляндириъилярин тясир хцсусиййятлярини 

-ятраф мцщитя инсанын тясяррцфат фяалиййятинин мцхтялиф сащялярин тясир хцсусиййятляри 

-ятраф мцщитин кейфиййятинин (radioaktiv fonun) ясас нормативляри  

-kimyevi cirklenmenin, radiasiyanin  insan saglamligina tesirini 

-ятраф мцщитin radioaktiv cirklenmeden  мцщафизясинин фяалиййятинин ясас реаллашма йолларыni 

Фянни юйрянмя нятиъясиндя тялябяляр ашаьыдакылары баъармалыдырлар: 

- havada, suda ve torpaqda aparilan dozimetrik olcmeleri 
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 -техноложи просеслярин radioaktiv туллантыларынын ямяляэялмя нормативляринин щесабланмасыны 

-kimya senayesinde ve istehsalatda  alinan radioaktiv tullantilarin zererinin ve radioaktiv 

fonun olculmesini 

«Radioekoloji monitorinq» фяннини юйрянмяк  цчцн мцщцм олан amil  техники elmlerin 

комплексляри иля сых ялагяли olmasidir. Бу курсу юйрянмяк вя анламаг цчцн кимйа, физика, 

radioekologiya  сащясиндя билиикляри олмадан мцмкцн дейил. Бцтцн бунлар  тябият-рийази  вя 

texniki елмлярин характерли биликлярин дяриндян юйрянилмяси цчцн мцщцмдцр. 

Kursun məqsədi  «Еколоэийа» ихтисасы цзря тящсил алан magistrantlara « Radioekoloji 

monitorinq » фяннинин тядрисиндя ясас мягсяд magistrantlara biosferin radiasiya cirklenmesi 

ve cirklenmenin esas novleri ve menbeleri, radioaktiv tullantilarin yaranmasi ve tekrar 

emali,  umumiyyetle 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. Biosferin radiasiya cirklənməsi 

və cirklənmənin əsas mənbələri 

 Qısa icmalı: Təbii və süni radioaktivlik. 
Radioaktivliyin növləri. Radiasiya 
mənbələri və onların biosferə və 
insanın həyat fəaliyyətinə təsiri. 
Radiasiyanın təbii mənbələri: kosmik 
şüalar, yerin radioaktivliyi. 
Radiasiyanın süni mənbələri: tibbdə 
şüalanma, energetika, nüvə 
partlayışları. Radioaktiv tullantılar və 
biogeosenozda onların sirkulyasiyası. 
İonlaşdırıcı şüalanmanın maddə ilə 
qarşılıqli təsiri. Canlı oranizmlərdə 
radionuklidlərlə şüalanma zamanı 
gedən fiziki proseslər. Radisiyanın 

  1015 21.09 
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bioloji təsiri. Radiasiyanin psixoloji 
aspektləri. Radiasiya təhlükəsizliyinin 
normaları. Ionlaşdırıcı şüalanmanın 
qeydiyyat metodları. Dozimetriya. 
Radiasiya dozimetrik nəzarət. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

 1.Майстренко В.Н., Хамитов Р.З. 

Будников Г.К. Эколого-аналитический 

контроль суперэкотоксикантов 

2.Ю.А.Израель Экология и контроль 

состояния природной среды 

 Mövzu №2.  Radioekoloji monitorinqin 

novləri 

Qısa icmalı:  Baza radioekoloji 
monitorinq. Böhran radioekoloji 
montorinq. Elmi radioekeoloji moni 
toinq. Nüvə-radiasiya monitornqi. 
Radiogeokimyəvi monitorinq.  

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» 

  1015 28.09 

Həftələr Mövzunun adı və qısa icmalı Mühazirə Məşğələ Saat Tarix 

 Mövzu №3. Radioekoloji monitorinqin 

prinsipləri 

Mövzu № 4 Radioekoloji nəzarət 

  1015 05.10 
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Qısa icmalı: Ətraf muhit radiasiya 
чирклянмясинин тябияти вя тяснифаты. 
Кимйяви чирклянмя, ясас чиркляндириъиляр вя 
чирклянмя мянбяляри, чиркляндириъилярин 
миграсийасы. Глобал чирклянмянин мигдари 
гиймяти. Техноэен емиссийаларын мянбяйи. 
Технолоэийалар вя просесляр. Ətraf muhite 
radioekoloji nezaretin esaslari. 
Radioekeoloji monitorinqin 
prinsipləri. Radioekoloji monitorinq 
növlərinin xarakteristikası. Təhlükəli 
rdiasiyalı obyektlərin yerləşmə 
ərazisində radioekeloji monitorinq 
sisteminin təşkili. Radioekeloji 
nəzarət. Mühitin radioaktiv 
çirklənməsinin nəticələrinin proqnoz 
laşdırılması. Radiasiya təsirinin 
ekoloji normalaşması. Mühitin 
radiasiya deformasiyasına ekosistem 
reaksiyaları. Radioaktiv çirklən 
mələrin bioindiqasiyası.  

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 
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 Mövzu № 5. Insan tərəfindən yaradilan 
radiasiya mənbələri 

 Qısa icmalı: İnsan tərəfindən yaradılan 
radiasiya mənbələri. Gündəlik 
həyatda ionlaşdırıcı radiasiya. Atom 
energetikası. Nüvə silahının sınaqları. 
Enerjinin radioizotop mənbələri. 
Radiasiya təhlukəsizliyinin normaları. 
Əhalinin  radiasiyadan mühafizəsi.  

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 

Mövzu № 6. Radiasiya tƏhlukəsizliyi 

Qısa icmalı: Radiasiya normalaşması. 
Radiasiya təhlükəsizliyinin 
sərhədlərinin müasir nəzəri 
məlumatları. Radiasiya 
təhlükəsizliyinin normaları və onların 
qiymətləndirilməsi. Radiasiya 
təsirinin ekoloji normalaşdırılması. 
Radiasiya əleyhinə müdafiə. 
Radiaktiv tullantıların neytrallaş 
dırılması və emalı. Radioaktiv 
tullantıların xarakteristiksı və növləri. 
Bərk və maye radioaktiv tullantılar və 
onların saxlanılması və emalı. 
Radioaktiv tullantların qatılaş 

  1015 19.10 
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dırılması üçün fiziki kimyəvi 
metodlar.  

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

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

2.  И.В.Кораблёв,  К. П. Латышенко  

Лабораторный практикум по 
экологическому мониторингу 

3.Г.И.Хараев, С.С.Ямпилов, Б.Б.Танганов 
Методическое пособие по дисциплине 
«Экологический мониторинг» 

4.Майстренко В.Н., Хамитов Р.З. 

Будников Г.К. Эколого-аналитический 

контроль суперэкотоксикантов 

5.Методы анализа объектов окружающей 

среды. -  Новосибирск: Наука, 1988. 

6.Методы анализа загрязнений воздуха. - 

М.: Химия, 1984 

 

 Mövzu №7 Radiasiya tesirinin ekoloji 

normalaşdirilmasi 

Qısa icmalı: Havanin, torpagin ve sуйун 

radioaktiv чирклянмяси. Щидросферя, 

litosfere və atmosfere антропоэен тясир. 

Ясас чиркляндириъиляр, чирклянмя мянбяляри. 

Щидросферин, atmosferin və litosferin 

radioaktiv чирклянмясинин еколожи 

нятиъяляри, bu cirkl�nmələrin insan 

saglamligina tesiri 

1. Ласточкина Н.И. Методы определения 
качества природных вод. - М.: Медицина, 
1990. 

  1015 02.11 
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2.  И.В.Кораблёв,  К. П. Латышенко  
Лабораторный практикум по 
экологическому мониторингу 

3.Г.И.Хараев, С.С.Ямпилов, Б.Б.Танганов 

Методическое пособие по дисциплине 
«Экологический мониторинг» 

4.Майстренко В.Н., Хамитов Р.З. 

Будников Г.К. Эколого-аналитический 

контроль суперэкотоксикантов 

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

 Mövzu №8 Radioaktiv tullantilarin novleri 

ve emali 

Qısa icmalı: Radioaktiv maddələrin və 
tullantıların ionlaşdırıcı şüalanma 
mənbələrinin regional uçotu və 
nəzarəti. Radiasiya-qəza və radiasiya-
reabilitasiya işləri.radioekoloji 
monitorinq, müayinə və nəzarət. 
inşaat ərazilərinə nəzarət. uşaq 
müəssisələrinə nəzarət. təhlükəli 
pradiasiya obyektlərinin profilatikası. 
ərazilərin radiasiya-gigiyenik 
pasportlaşdırılması. Radioaktiv 
tullantıların qəbulu və yığılması. 
Radiasiya qəza hallarında lokalizasiya 
və aradan qaldırılma. Radioaktiv 
tullantıların nəqli. Bərk radioaktiv 
tullatıların çeşidlənməsi. Texniki 
xarakteristikalar. Işləmə səviyyələri. 
Radioaktiv tullatıların təkrar emalı. 
Texnoloji proseslərin parametrləri. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1Я.Ясэяров, Ф.Ялийев, Е.Щцсейнов, 

  1015 09.11 
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С.Ялийев Мцасир еколоэийа

2.Ю.А.Израель Экология и контроль 

состояния природной среды 

3. Ю.В.Новиков «Экология,  окружающая 

среда и человек» 

 

 Mövzu № 9. Ətraf mühit 

obyektlərinin  radioekoloji 

monitorinqi.  

Qısa icmalı: Ятраф мцщитин вя тябии 

ещтийатларын ващид дювлят 

мониторинг системи вя онун 

вязифяляри. Ятраф мцщитин вя тябии 

ещтийатларын ващид дювлят 

мониторинг системинин 

сявиййяляри вя мцшащидя 

шябякяляри. Ятраф мцщитин вя 

тябии ещтийатларын ващид дювлят 

мониторинг системинин 

фяалиййятинин ясаслары. Ятраф 

мцщитин вя тябии ещтийатларын 

ващид дювлят мониторинг 

системинин малиййяляшдирилмяси. 

Ятраф мцщитин вя тябии 

ещтийатларын ващид дювлят 

мониторинг системинин 

информасийа системи. Дювлят вя 

  1015 16.11 
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иътимаи radioеколожи експертиза. 

Дювлят мцшащидя шябякяляринин 

регламентасийасы. Ятраф мцщитин 

глобал мониторинг системи. 

Ятраф мцщитин чирклянмясинин 

фон мониторинги. Милли вя 

реэионал мониторинг системляри. 

Азярбайъанда ятраф мцщитин 

radiasiya чирклянмясиня 

мцшащидя вя нязарятин тяшкили. 

Азярбайъанда ятраф мцщитин 

чирклянмясиня импакт 

мониторинг. Глобал (биосфер) 

radioekoloji мониторинг 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1Я.Ясэяров, Ф.Ялийев, Е.Щцсейнов, 

С.Ялийев Мцасир еколоэийа  

2.Ю.А.Израель Экология и контроль 

состояния природной среды 

3. Ю.В.Новиков «Экология,  окружающая 

среда и человек» 

Mövzu № 10. Canlı orqanizmlərə 
radasiyanın təsir mexanzmləri 

Qısa icmalı: Ionlaşdırıcı şüalanmanın insan 
orqanizminə təsiri. Müxtəlif 
orqanizmlərin radiasiya 
təsirlərinə davamlılığı. Şüa 
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xəstəliyi. Orqanizmin şüalanmasının patogenezi. 
Mühitin radiasiya 
deformasiyasına ekosistemin 
reaksiyası. Анализ обйекти олан 
тябии мцщитлярин radioеколожи 
мониторинги. Екосистем вя тябии 
мцщитлярин ясас параметрляринин 
radiasiyaya автоматик нязарят 
ъищазлары.  

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1Я.Ясэяров, Ф.Ялийев, Е.Щцсейнов, 

С.Ялийев Мцасир еколоэийа  

2.Ю.А.Израель Экология и контроль 

состояния природной среды 

3. Ю.В.Новиков «Экология,  окружающая 

среда и человек» 

 

Mövzu № 11.  Atom elektrik 
stansiyalarının əhaliyə radiasiya 
təsiri.  

Qısa icmalı: Atom elektrik 
stansiyalarının qaz və aerozol 
radioaktiv tullantıları.   Atom 
elektrik stansiyalrında qəza 
zamanı insan sağlamlığının 
mühafizəsi üçün tədbirlər. Atom 
elektrik stansiyalarında 
radioaktiv qalıqlardan 
təmizlənmə qurğuları. Maye 
radioaktiv tullantıların təmilənmə 
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stansiyalarında təkrar emalı. 
Radioaktiv tullantıların 
saxlanılmasl və nəqli.  

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1Я.Ясэяров, Ф.Ялийев, Е.Щцсейнов, 

С.Ялийев Мцасир еколоэийа  

2.Ю.А.Израель Экология и контроль 

состояния природной среды 

3. Ю.В.Новиков «Экология,  окружающая 

среда и человек» 

Mövzu № 12. Атмосфер щавасынын 
radiasiya чирклянмясинин 
мониторинги. 

 Qısa icmalı: Атмосфер щавасынын 
radiasiya чирклянмясиня 
нязарятин автоматлашдырылмыш 
системляри. Атмосфер щавасынын 
radiasiya чирклянмясинин 
мцшащидя мянтягяляри. 
Атмосфер щавасынын 
нцмуняляринин сечилмяси вя 
анализ методлары.  

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1Я.Ясэяров, Ф.Ялийев, Е.Щцсейнов, 

С.Ялийев Мцасир еколоэийа  

2.Ю.А.Израель Экология и контроль 

состояния природной среды 

3. Ю.В.Новиков «Экология,  окружающая 

среда и человек» 
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Mövzu № 13. Щидросферин

radioеколожи мониторинги. 

 Qısa icmalı: Су мцщитинин  

radioеколожи мониторинги. 

Sуйун кейфиййятиня мцшщидя 

програмлары. Suyun 

radioaktivliyi. Щидросферин 

radiasiya чирклянмясиня 

нязарятин автоматлашдырылмыш 

системляри.  Су нцмуняляринин 

сечилмяси вя анализ методлары 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1Я.Ясэяров, Ф.Ялийев, Е.Щцсейнов, 

С.Ялийев Мцасир еколоэийа  

2.Ю.А.Израель Экология и контроль 

состояния природной среды 

3. Ю.В.Новиков «Экология,  окружающая 

среда и человек» 

 

Mövzu № 14. TORPAQ 

RADIOЕКОЛОЖИ 

MONİTORİNQİNİN PRİNSİP VƏ 

ЯСАС MƏSƏLƏLƏRİ 

Qısa icmalı: Торпагin radiasiya 

чирклянмясиня нязарят. 

Торпагларын radiasiya 
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чирклянмя дяряъясинин 

гиймятляндирилмяси. Торпаг 

radiasiya чирклянмясиня 

нязарятя верилян тялябляр. 

İдаряедилян  эюстяриъиляр вя 

торпаг-кимйяви мониторингин 

методлары. Торпагin radiasiya 

чирклянмясиня нязарят 

методлары вя нцмунялярин 

сечилмяси.  

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1Я.Ясэяров, Ф.Ялийев, Е.Щцсейнов, 

С.Ялийев Мцасир еколоэийа  

2.Ю.А.Израель Экология и контроль 

состояния природной среды 

3. Ю.В.Новиков «Экология,  окружающая 

среда и человек» 

 

Mövzu № 15. Нцмунянин 

сечилмяси, илкин ямялиййатлар. 

Нцмунянин сахланылмасы  вя 

консервляшдирилмяси.     

Qısa icmalı: Щава, су, торпаг вя 

биоложи обйектлярн 

нцмуняляринин сечим гайдалары. 

Нцмунялярин сечим 
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методларына верилян цмуми 

тялябляр. Гуру-щава 

нцмуняляри. Щава, су, торпаг 

вя биоложи обйектлярн 

нцмуняляринин сечим вя анализ 

методлары. Бу нцмунялярин 

сечилмяси, илкин ямялиййатларын 

апарылмасы. Нцмунянин 

сахланылмасы  вя 

консервляшдирилмяси. 

Nцмунялярин сечилмя 

методларына верилян тялябляр. 

Етибарлы нцмуня. Мякана вя 

замана эюря сечилмиш 

нцмуняляр. Нюгтяви нцмуняляр. 

Нятиъялярин сянядляшдирилмяси.  

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1Я.Ясэяров, Ф.Ялийев, Е.Щцсейнов, 

С.Ялийев Мцасир еколоэийа  

2.Ю.А.Израель Экология и контроль 

состояния природной среды 

3. Ю.В.Новиков «Экология,  окружающая 

среда и человек» 

4. И.В.Кораблёв,  К. П. Латышенко  
Лабораторный практикум по 
экологическому мониторингу 

5.Г.И.Хараев, С.С.Ямпилов, Б.Б.Танганов 

Методическое пособие по дисциплине 
«Экологический мониторинг» 
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VI. İmtahanın keçirilməsi forması -yazılı, şifahi, dialoq və ya test. 

VII. Semestr ərzində qiymətləndirmə və bal bölgüsü: 

           Balların maksimum miqdarı – 100 bal. 

A) Semestr ərzində toplanan maksimum bal – 50 (imtahana keçid bal – 25) 

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:_____ Ялийева Тяраня Ибращим гызы 

            İmza:____________________ 

                         (soyadı, adı, atasının adı) 
 

Tarix: _________________________ 

6.Майстренко В.Н., Хамитов Р.З. 

Будников Г.К. Эколого-аналитический 

контроль суперэкотоксикантов 

 


