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Doktorantura dissertasiyasının adı və elmi rəhbəri:  

“Cəbr və funksiyalar” məzmun xəttinin reallaşdırılması prosesində şagirdlərin yaradıcılıq 
qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi (X-XI siniflərin riyaziyyat kursunun materialları əsasında), 
Rəhbər: fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Məlikməmməd Saday oğlu Cəbrayılov.  

 

Gördüyü vəzifələr:  

Vəzifəsi  İşlədiyi yer İl 

Müəllim Mingəçevir Dövlət Universiteti 2019-...  

 

Təltiflər və mükafatlar:  

1. “İntercultural realations in the modern world”mövzusunda XV Beynəlxalq elmi 
simpoziumun konfrans materialları jurnalında çap olunmuş “Parametrdən asılı 
məsələlərin həlli üsulları” adlı  məqalə (Tehran) 26 iyun 2021. Səh 270-274. Mingəçevir 
Dövlət Universiteti Elmi Şurasının “MDU əməkdaşlrının elmi nəşrlərdə dərc edilən 
əsərlərə görə mükafatlandırılması Qaydaları” adli müfafiq qərarına görə 
mükafatlandırılıb.                 

 



ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLER 

A. Beynəlxalq indeksli jurnallarda dərc olunmuş məqalələr: 

 

B. Beynəlxalq elmi konfranslarda təqdim olunmuş və elmi məqalələr kitabında çap 
olunmuş məruzələr: 

B1. “İntercultural realations in the modern world”mövzusunda XV Beynəlxalq elmi 
simpoziumun konfrans materialları jurnalında çap olunmuş “Parametrdən asılı məsələlərin 
həlli üsulları” adlı  məqalə (Tehran) 26 iyun 2021. Səh 270-274. 
 

 

C. Milli/beynəlxalq kitablar/Monografia və ya kitablardakı fəsillər: 

C1. Q.T.Kələşov, S.O.Kələşova, N.U.Allahyarova, Ə.M.Mürsəlova, Ş.P.İmanova Azərbaycanın 

tanınmış riyaziyyatçıları. Mingəçevir, 2018-ci il 

 

D. Milli resenziyalı jurnallarda dərc olunan məqalələr : 

 

 

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

E1. Parametr daxil olan n dərəcəli cəbri tənliklərin həll üsulları. Sumqayıt Dövlət 

Universiteti, Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci 
ildönümünə həsr olunan “Magistrantların XVIII Respublika elmi konfransının materialları. 
2018. Səh 123-124 
 
E2. Parametr daxil olan triqonometrik tənliklərin həll üsullarıMingəçevir Dövlət Universiteti, 
Tələbə və magistrantların Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinəhəsr olunan 
“Müasir müstəqil Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir” 
mövzusunda elmi-nəzəri konfrans materialları. 2018. Səh 98-99 
 
E4. Bağırov R.Y. Parametrdən asılı bəzi məsələlərin həlli. “Şəxsiyyət, cəmiyyət, dövlət: 
qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar” mövzusunda Respublika elmi konfrans 
materialları. 6-7 dekabr 2019. Səh 591-592. 
 
E5.  Riyazi  düşüncə nədir və nə üçün vacibdir? “Regional inkişafın təmin olunmasında 
innovativ tendensiyalar: reallıq və müasir çağırışlar” mövzusunda Respublika elmi konfrans 

materialları. 11-12 dekabr 2020. Səh 582-584 
 

 

 
 


