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ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏR 

B. Beynəlxalq elmi konfranslarda təqdim olunmuş və elmi məqalələr kitabında 

çap olunmuş məruzələr: 

B1. L.V.İsmayılzadə. Universitetdə informasiya təhlükəsizliyinin təminatına dair. 

“Sahibkarlığın problemləri və imkişaf perspektivləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi-

praktiki konfransın materialları, Xarkov Milli Avtomobil və Yol Universiteti (Xarkov, 

Ukrayna), 26 noyabr 2021-ci il, səh. 317-320 

 

B2. L.V.İsmayılzadə, V.S.Mustafayev. “İnformatika müəllimliyi” və “Riyaziyyat və 

informatika müəllimliyi” ixtisasları üzrə ali təhsilli kadr hazırlığında ibtidai siniflərdə 

informatika dərsləri ilə bağlı mövzuların tədrisinə dair. “Regionlarda ali təhsil: 

reallıqlar və perspektivlər” adlı Beynəlxalq elmi konfransının materialları, Quba, 

ADPU-nun Quba filialı, 25-26 noyabr 2021-ci il, səh. 78-82 
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B3. L.V.İsmayılzadə. İbtidai siniflərdə informatika dərslərinin spesifikası. “Davamlı inkişaf 

strategiyası: qlobal trendlər, milli təcrübələr və yeni hədəflər” mövzusunda 

Beynəlxalq elmi konfransının materialları (2 cilddə). I cild. Mingəçevir, 10-11 dekabr 

2021, səh. 440-444 

E. Respublika daxili elmi konfranslarında təqdim olunmuş və elmi kitablarda çap 

olunmuş məruzələr: 

E1. L.V.İsmayılzadə. İnformatika fənninin tədris strukturu. Tələbə və magistrantların 

AXC-nin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş I elmi-nəzəri konfransının materialları. 

Mingəçevir, 2018, səh. 101-103  

 

E2. Tədrisdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının imkanları. Magistrantların 

XIX Respublika elmi konfransının materialları. Sumqayıt (SDU), 15-16 may 2019-cu 

il; səh. 226-227 

E3. L.V.İsmayılzadə. Təlimdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə 

növləri. Magistrantların “Elm günü”nə həsr olunmuş II elmi-nəzəri konfransının 

materialları. Mingəçevir, 20 aprel 2020-ci il, səh.64-66 

 

E4. L.V.İsmayılzadə. Təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin 

bəzi aspektləri. “Regional İnkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: 

reallıqlar və müasir çağırışlar” Respublika Elmi Konfransının materialları. Mingəçevir, 

2020, səh. 553-555 

 

E5. L.V.İsmayılzadə. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində Azərbaycanın 

inkişafı Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. “Vətən müharibəsində qazandığımız tarixi 

zəfər Heydər Əliyev siyasətinin təntənəsidir” mövzusunda elmi-nəzəri konfransın 

materialları. Mingəçevir, 2021, səh.236-238 

 

E6. L.V.İsmayılzadə. Azərbaycanda informasiya-kommunikasiya texnologiyaları 

sektorunun inkişafında Heydər Əliyevin tarixi xidmətləri. “Azərbaycanın inkişaf 

strategiyasında Heydər Əliyev irsi” mövzusunda multidissiplinar Respublika elmi-

praktik konfransının materialları. Bakı, Qərbi Kaspi Univ., 1 may 2021-ci il, səh. 219-

222 

 

E7. L.V.İsmayılzadə. İbtidai siniflərdə informatikanın tədrisinin bəzi xüsusiyyətləri. 

“Təhsildə rəqəmsallaşdırma: Elektron təhsil və informasiya cəmiyyəti” mövzusunda 

onlayn Respublika elmi konfransının materialları. Naxçıvan (NDU), 21 iyun 2021-ci il, 

səh. 223-226 

 

E8. L.V.İsmayılzadə. Nizami Gəncəvinin əsərlərində riyazi fikirlər. “Şərq ədəbiyyatında 

Nizami Gəncəvi yaradıcılığı” mövzusunda onlayn Respublika elmi konfransının 

materialları. Naxçıvan (NDU), 29 oktyabr 2021-ci il 

 


