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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:_________________Тятбиги еколоэийа_____________________________ 

Tədris yükü (saat) cəmi:__90____ mühazirə_30______seminar___60___ praktik (laboratoriya)_ 

 

Tədris ili _____2014/2015__________ Semestr___ЫЫ_______ 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: ________________tarana_chem@mail.ru________________________ 

İş telefonu:_______0124337311_____________________________________________ 

 

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.В.Ф.Литвинов, Э.А.Десяткова Прикладная экология 

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

5. А.А.Шатилов «Прикладная экология» 
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 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. И.А.Шилов «Экология» 

5.Н.А.Воронков Эология общая, социальная, прикладная 

 

 

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-ятраф мцщитин вя ъямиййятин гаршылыглы ялагя ганунауйьунлуглры 

щаггында биликлярин системляшдирилмяси, туллантыларын емалы, методлары аз туллантылы вя 

туллантысыз технолоэийаларда, ятраф мцщитин вязиййятиня нязарят методларынын 

формалашмасыдыр. 

Курсун мащиййяти 

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

йюнялдилмишдир. 

Фянни юйрянмя нятиъясиндя тялябялярин ашаьыдакылар барядя тясяввцрляри олмалыдыр: 

-бяшяриййятин ясас глобал еколожи проблемлярини 

-ъанлы вя ъансыз  материйанын ващидлийини 

-Азярбайъанын вя диэяр дювлятлярин тябияти горума  сийасятини 

-ятраф мцит мцщафизясиндя бейнялхалг ямякдашлыьын инкишафы 

-елмин, техниканын вя тящсилин ясас еколожи истигамятляри 

-еколожи нязарят системляри 
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Фянни юйрянмя нятиъясиндя тялябяляр ашаьыдакылары билмялидиряр: 

-ъанлы организмлярин тябии мцщитля гаршылыглы тясиринин ясас ганунауйьунлугларыны 

-биосферин  давамлылыьы вя фяалиййят механизмляри 

-ятраф мцщитя ясас чиркляндириъилярин тясир хцсусиййятлярини 

-ятраф мцщитя инсанын тясяррцфат фяалиййятинин мцхтялиф сащялярин тясир хцсусиййятляри 

-ятраф мцщитин кейфиййятинин ясас нормативляри  

-Азярбайъанын ясас ганунвериъи актлары вя бейнялхалг  сазишляр 

-ятраф мцщит мцщафизясинин фяалиййятинин ясас реаллашма йоллары 

Фянни юйрянмя нятиъясиндя тялябяляр ашаьыдакылары баъармалыдырлар: 

-ятраф мцщитя антропоэен тясирин гиймятляндирилмяси цчцн вясфи вя игдари эюстяриилярдян  

истифадяни 

-техноложи просеслярин туллантыларынын ямяляэялмя нормативляринин щесабланмасыны 

-еколожи щесабат формасынын долдурулмасы 

«Тятбиги еколоэийа» фяннини юйрянмяк  цчцн мцщцм олан  биоложи, тибби, техники, кянд 

тясяррцфаты вя бир сыра щуманитар елмлярин (тарих, щцгуг) комплексляри иля сых ялагялидр. Бу 

курсу юйрянмяк вя анламаг цчцн кимйа, физика, рийазиййат  сащясиндя билиикляри олмадан 

мцмкцн дейил. Бцтцн бунлар биоложи, тябият-рийази  вя щуманитар елмлярин характерли 

биликлярин дяриндян юйрянилмяси цчцн мцщцмдцр. 

Kursun məqsədi  «Еколоэийа» ихтисасы цзря тящсил алан тялябяляря «Тятбиги  еколоэийа» 

фяннинин тядрисиндя ясас мягсяд тялябяляря 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  тялябяляр тяряфиндян конкрет тябияти 

мцщфизя 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. Тятбиги  еколоэийанын мягсяд     
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вя вязифяляри.   

Qısa icmalı: Еколоэийанын консептуал 

ясаслары. Еколожи бющран, онун 

демографик вя сосиал нятиъяляри. Мцасир 

еколожи бющранын хцсусиййятляри. Еколожи 

бющрандан чыхманын ясас фикир вя 

истигамятляри 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Г.В.Стадницкий, А.И.Родионов 

Экология 

2.А.С.Степановских Экология 

3.Н.М.Чернова, А.М.Белов Экология 

 Mövzu №2. Биосфер вя екосферин техноэен 

чирклянмяси 

Qısa icmalı: Биосфер 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 
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Həftələr Mövzunun adı və qısa icmalı Mühazirə Məşğələ Saat Tarix 

 Mövzu №3. Атмосферин цзви 

чиркляндириъиляри. Метан. 

Мцщазиря 4.  Atmosferin çirklənməsinin  

ekoloji нятиъяляри 

Qısa icmalı: Атмосферин глобал 

чирклянмясинин еколожи фясадлары. 

Лондон тцстцсц-илкин чирклянмя. 

Лос-Анъелес тцстцсц-икинъи 

чирклянмя 

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 №5 AZƏRBAYCANIN SU 

EHTİYATLARI, DAXİLİ SULARI VƏ 

ONLARIN  EKOLOJİ  PROBLEMLƏRİ 

Qısa icmalı: Su anbarları. Suvarma 

kanalları. Yerüstü sular. Su   məcəlləsi. 

Azərbaycanda içməli su problemi. 

Азярбайъанын чайлары вя эюлляри. 

Чaylar. Birinci qrup чайлар. İkinci qrup 

чайлар. Kür çayы. Araz çayı. Эöllər. 
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Çaylarımızın  yaratdığı  problemlər. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Я.Ясэяров, Ф.Ялийев, Е.Щцсейнов, 

С.Ялийев   Мцасир еколоэийа  

2.А.Э.Мансуров, М.А.Салманов Эколо 

гия реки Куры и водоемов ее бассейна 

3.С.Г.Рустамов Водные ресурсы 

Азербайджана 

 Mövzu №6. Xəzərin ekoloji durumu və 

onun mühafizəsi 

Xəzəri çirkləndirən əsas mənbələr. Вolqa və 

Аzərbaycan çaylari vasitəsi ilə Хəzərin  

çirklənməsinin həcmi. Хəzər dənizinə 

çaylar, məişət və sənaye tullanti sulari 

vasitəsilə düşən çirkləndiricilərin miqdari. 

Хəzər dənizinin neftlə çirklənməsinin illik 

miqyasi. Хəzərin Аzərbaycan sektorundaki 

neft və qaz yataqlari  haqqinda bəzi 

məlumatlar 

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 

 

    

 Mövzu №7. Tebii sularin kimyevi 

cirklenmesi 

Sularin neft  ve neft mehsullari ile 

    



7 
 

cirklenmesi. Suyun agir metallarla 

cirklenmesi.  Su  hovzelerinin 

evtrofikasiyasi. Sularin temizlenmesi ve 

muhafizesi. Cirkab sulari ve onlarin 

temizlenmesi 

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.А.Э.Мансуров, М.А.Салманов Эколо 

гия реки Куры и водоемов ее бассейна 

6.С.Г.Рустамов Водные ресурсы 

Азербайджана 

 Mövzu №8. Даь сцхурларына вя онларын 

массивляриня тясир.  

Qısa icmalı: 

Даь сцхурлары. Даь сцхурлары массивляри. 

Сцрцшмяляр. Тorpağı asanlıqla həll olunan 

süxurlardan ibarət olan sahələrdə relyefin 

spesifik formaları. Даими donuşluq.Йерин 

алтындан тясир. Торпаьын гурулушу. Торпаг 

гидаланмасынын минерал елементляри вя 

торпаьын онлары сахлама габилиййяти. 

Torpaq örtüyünün əsas xassələri. 

Şoranlaşmaya görə torpaqların təsnifatı. 

Щумус. Щуминификасийа. Дещумуслашма. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 
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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.М.И.Ъяфяров Азярбайcанын торпаг 

фонду 

4.Г.Ш.Мяммядов Азярбайcан 

торпагларынын еколожи гиймятляндирилмяси 

5.К.А.Алекперов Эрозия почв в 

Азербайджане и борьба с ней 

6.В.К.Бахнов Почвообразование: взгляд в 

прошлое и настоящее 

Mövzu №9. Литосферя антропоэен тясир. 

Qısa icmalı: 

Торпаьын чирклянмяси. Torpağın nitrat və 

nitritlərlə çirklənməsi. Litosferin radioaktiv 

tullantılarla çirklənməsi. Тorpağin ağir 

mеtallarla çirklənməsi. Torpağın pestisidlər 

ilə çirklənməsi. Торпаьын мцщафизяси. 

Torpağın ağır metallar və pestisidlərlə 

çirklənməsinə nəzarət. Торпаьын 

rekultivasiyası.  

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.М.И.Ъяфяров Азярбайcанын торпаг 

фонду 

4.Г.Ш.Мяммядов Азярбайcан 

торпагларынын еколожи гиймятляндирилмяси 

5.К.А.Алекперов Эрозия почв в 
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Азербайджане и борьба с ней 

6.В.К.Бахнов Почвообразование: взгляд в 

прошлое и настоящее 

Mövzu №10. Литосфер мяншяли тябии 

фeлакятляр, просесляр, вя онларын еколожи 

фясадлары.  

Qısa icmalı: 

Зялзяляляр. Торпаг сцрцшмяляри вя 

учгунлар. Вулканлар.  

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.М.И.Ъяфяров Азярбайcанын торпаг 

фонду 

4.Г.Ш.Мяммядов Азярбайcан 

торпагларынын еколожи гиймятляндирилмяси 

5.К.А.Алекперов Эрозия почв в 

Азербайджане и борьба с ней 

6.В.К.Бахнов Почвообразование: взгляд в 

прошлое и настоящее 

Mövzu №11. Палчыг вулканлары.  

Исти булаглар вя гейзерляр. 

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.М.И.Ъяфяров Азярбайcанын торпаг 

фонду 
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4.Г.Ш.Мяммядов Азярбайcан 

торпагларынын еколожи гиймятляндирилмяси 

5.К.А.Алекперов Эрозия почв в 

Азербайджане и борьба с ней 

6.В.К.Бахнов Почвообразование: взгляд в 

прошлое и настоящее 

Mövzu №12. Биотик груплара антропоэен 

тясир. Мешяляря тясир. 

Qısa icmalı: 

Тябиятдя вя инсан щяйатында мешялярин 

ролу. Мешяляря вя диэяр битки групларына 

антропоэен тясир. Инсанын битки аляминя 

тясиринин еколожи нятиъяляри. Биотик 

групларын мцдафияси. Bİtkİ aləmинин 

мцдафияси. 

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.М.И.Ъяфяров Азярбайcанын торпаг 

фонду 

4.Г.Ш.Мяммядов Азярбайcан 

торпагларынын еколожи гиймятляндирилмяси 

5.К.А.Алекперов Эрозия почв в 

Азербайджане и борьба с ней 

6.В.К.Бахнов Почвообразование: взгляд в 

прошлое и настоящее 

Mövzu № 13. Heyvan aləminə antropogen 

təsir. 

Qısa icmalı: 

Biosferdə heyvan aləminin rolu. 
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Heyvanat aləminin mühafizəsi.Ov 

heyvanların, su heyvanları və ov balıqların 

mühafizəsi və istismarı. Qırmızı kitab. 

Xüsusi qorunan təbiət əraziləri (XQTƏ) 

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.М.И.Ъяфяров Азярбайcанын торпаг 

фонду 

4.Г.Ш.Мяммядов Азярбайcан 

торпагларынын еколожи гиймятляндирилмяси 

5.К.А.Алекперов Эрозия почв в 

Азербайджане и борьба с ней 

6.В.К.Бахнов Почвообразование: взгляд в 

прошлое и настоящее 

Mövzu №14. Biosferə ekstremal təsirlər. 

Qısa icmalı: 

Bиosferə edİlən təsиrlərиn əsas növlərİ. 

Kütləvi məhvin törənməsində silahın 

rolu. Нцвя, кимйяви вя бактериоложи 

силащлар.Texnogen ekoloji fəlakətlərin 

təsiri (TEF) 

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.М.И.Ъяфяров Азярбайcанын торпаг 

фонду 
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4.Г.Ш.Мяммядов Азярбайcан 

торпагларынын еколожи гиймятляндирилмяси 

5.К.А.Алекперов Эрозия почв в 

Азербайджане и борьба с ней 

6.В.К.Бахнов Почвообразование: взгляд в 

прошлое и настоящее 

Mövzu №15. Мцщитин чирклянмяси вя инсан 

саьламлыьы 

Qısa icmalı: 

Ятраф мцщитин чирклянмяси иля саьламлыг 

эюстяриъиляри арасында ялагя. Хцсуси 

техноэен екопатолоэийалар. Аьыр металлар. 

Нитрат вя нитритляр. Техноэен цзви 

ксенобиотикляр. Пестисидляр. Политсиклик 

ароматик карбощидроэенляр. Аллерэенляр. 

Радиасийа зядялянмяляри. Səsin təsiri. 

Elektromaqnit şüalanmanın və sahənin 

təsiri 

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.М.И.Ъяфяров Азярбайcанын торпаг 

фонду 

4.Г.Ш.Мяммядов Азярбайcан 

торпагларынын еколожи гиймятляндирилмяси 

5.К.А.Алекперов Эрозия почв в 

Азербайджане и борьба с ней 

6.В.К.Бахнов Почвообразование: взгляд в 

прошлое и настоящее 
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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 – 17) 

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 25-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: _________________________ 


