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KONFRANSIN GÜNDƏLİYİ
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
CONFERENCE AGENDA

Beynəlxalq elmi konfrans (Zoom platforması
vasitəsilə) onlayn keçiriləcəkdir.
Мероприятие будет проводиться в
дистанционном формате (на платформе Zoom).
The International Conference will be held in online
(on the Zoom platform).

Konfransın başlanması / Начало работы / Opening
15.10.2021. 12:00

Reqlament/ Регламент/ Rules
Plenar iclas / Пленарное заседание / Plenary session
15 dəq / 15 мин / 15 min
Məruzələr / Доклады / Thesises
10 dəq / 10 мин / 10 min
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PLENAR İCLAS / ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ / PLENARY
SESSİON
12:00-13:00
1. İsa Həbibbəyli
AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik
“Açılış nitqi”
2. Məryəm Seyidbəyli
AMEA Elm Tarixi İnstitutunun direktoru, professor
“Giriş sözü”
3. Yuri Baturin
Rusiya Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, professor
“Становление информационной парадигмы (к столетию
введения понятия "информация" в математику)”
4. Nadejda Aşeulova
REA S.İ.Vavilov adına Təbiətşünaslıq və Texnika Tarixi
İnstitutunun Sankt-Peterburq filialının direktoru, sosiologiya üzrə
fəlsəfə doktoru
“Российско-азербайджанское сотрудничество в истории
науки и техники через призму деятельности Советского
национального
объединения
истории
и
философии
естествознания и техники”
5. Roman Fando
REA S.İ.Vavilov adına Təbiətşünaslıq və Texnika Tarixi
İnstitutunun direktoru, biologiya elmləri doktoru
“Анализ изобразительных источников по истории науки как
источниковедческая проблема”
6. Ulduz Həşimova
AMEA-nın akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya
İnstitutunun direktoru, biologiya elmləri doktoru, professor
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“Физиологическая
наука
в
Азербайджане:
история
сотрудничества с Российской наукой”
7. Lidiya Kavunenko
Elmi-texniki potensial və elm tarixi tədqiqatları İnstitutunun aparıcı
elmi işçisi, iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru
“К вопросу о руководстве научным коллективом”
8. Eduardo Julio López Bastida
Universidad de Cienfuegos "Carlos Rafael Rodríguez"
Degree in Chemistry. PhD in Technical Sciences. Full Professor.
“Science in Latin America: A vision in times of COVID-19”
9. Nadejda Osipova
REA Arxivinin direktorunun elmi işlər üzrə müavini, tarix üzrə
fəlsəfə doktoru
“Российско-азербайджанские научные связи в документах
Архива Российской Академии Наук”
10. Simon İlizarov
REA S.İ.Vavilov adına Təbiətşünaslıq və Texnika Tarixi
İnstitutunun “Elmin və texnikanın tarixşünaslığı və mənbəşünaslığı”
şöbəsinin müdiri, tarix elmləri doktoru, professor
“Лакуны в историографии истории науки: прòклятый и
забытый Х.И. Гарбер”
11. Mixail Konaşev
REA S.İ.Vavilov adına Təbiətşünaslıq və Texnika Tarixi
İnstitutunun Sankt-Peterburq filialının baş elmi işçisi, fəlsəfə elmləri
doktoru, dosent
“Дневник Ф.Г. Добржанского как источник по истории
генетики и эволюционной теории”
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PLENAR İCLAS / ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ / PLENARY
SESSİON
12:00-13:00
1. Иса Габиббейли
Вице-президент НАН Азербайджана, академик
“Вступительное слово”
2. Марьям Сеидбейли
Директор Института Истории Науки НАН Азербайджана,
доктор исторических наук, профессор
“Приветствие”
3. Юрий Батурин
Член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор
юридических наук, профессор
“Становление информационной парадигмы (к столетию
введения понятия "информация" в математику)”
4. Надежда Ащеулова
Директор Санкт-Петербургского филиала Института Истории
Естествознания и Техники им. С.И.Вавилова РАН, кандидат
социологических наук
“Российско-азербайджанское сотрудничество в истории
науки и техники через призму деятельности Советского
национального
объединения
истории
и
философии
естествознания и техники”
5. Роман Фандо
Директор Института Истории Естествознания и Техники им.
С.И.Вавилова РАН, доктор биологических наук
“Анализ изобразительных источников по истории науки как
источниковедческая проблема”
6. Улдуз Гашимова
Директор Института Физиологии им. акад. Абдуллы Караева
НАН Азербайджана, доктор биологических наук, профессор
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“Физиологическая
наука
в
Азербайджане:
история
сотрудничества с Российской Наукой”
7. Лидия Кавуненко
Ведущий научный сотрудник Института исследований научнотехнического потнециала и истории науки. Кандидат
экономических наук
“К вопросу о руководстве научным коллективом”
8. Eduardo Julio López Bastida
Universidad de Cienfuegos "Carlos Rafael Rodríguez"
Degree in Chemistry. PhD in Technical Sciences. Full Professor.
“Science in Latin America: A Vision in Times of COVID-19”
9. Надежда Осипова
Заместитель директора Архива РАН по научной работе,
кандидат исторических наук
“Российско-азербайджанские научные связи в документах
Архива Российской Академии Наук”
10. Симон Илизаров
Заведующий отделом Историографии и источниковедения
истории науки и техники Института Истории Естествознания и
Техники им. С.И.Вавилова РАН, доктор исторических наук,
профессор
“Лакуны в историографии истории науки: прòклятый и
забытый Х.И. Гарбер”
11. Михаил Конашев
Главный научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала
Института Истории Естествознания и Техники им.
С.И.Вавилова РАН, доктор философских наук, доцент
“Дневник Ф.Г. Добржанского как источник по истории
генетики и эволюционной теории”
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MƏRUZƏLƏR / ДОКЛАДЫ / THESİSES
13:00-18:00
Moderatorlar: ETİ-nin “Elmşünaslıq və elmin sosial problemləri”
şöbəsinin müdiri, s.e.ü.f.d. Elvin Talışınski, ETİ-nin “Elm tarixinin
nəzəri və metodoloji problemləri” şöbəsinin müdiri, t.ü.f.d. Bayram
Quliyev
Модераторы: заведующий отделом «Науковедение и
социальные проблемы науки» ИИН НАНА, доктор философии
по политическим наукам Эльвин Талышинский, заведующий
отделом «Теоретико-методологические проблемы истории
науки» ИИН НАНА, доктор философии по истории Байрам
Гулиев
Moderators: Dr. Elvin Talishinski. Head of the Department of
Science of Science and Social Problems of Science of the "Institute
of the History of Science" of ANAS. Dr. Bayram Quliyev. Head of
the Department of Theoretical and Methodological Problems of the
History of Science of the "Institute of the History of Science" of
ANAS
Рощевская Лариса
“Когорта учеников академика В.И. Вернадского в Коми АССР”
Рыжко Владимир
“Концептуализация как методология междисциплинарных
исследований”
Şərifova Salidə
“Azad Nəbiyev: Folklorşünaslığın nəzəri və janr problemlərinin
tədqiqatçısı”
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Axundova Nigar
“Elmə həsr olunmuş ömür (Tarix elmləri doktoru, professor,
Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı, əməkdar elm xadimi Musayeva
Tamilla Həşim qızının 90 illik yubileyinə həsr olunmuşdur)”
Чжан Байчунь, Ван Фань
“Советские специалисты и «12-летний перспективный план
развития науки и техники Китая (1956-1967 гг.)»”
Əmrahov Ziyad
“İrəvan quberniyasında təhsil sisteminin vəziyyəti rusdilli
mənbələrdə”
Soltanova Nazilə
“Первый непрерывный газовый лазер”
Васильев Константин, Васильев Юрий
“Ф.Ф. Меринг (1822-1887) как профессор государственного
врачебноведения Университета Святого Владимира в Киеве”
Синельникова Елена
“Просопографический метод в исследовании изменений
ландшафта российской науки в экстремальных исторических
условиях, 1918-1922”
Амриева Шолпан, Тастанова Анар
“Маруан Рахметовна Танашева-Женщина мира и науки”
Адилов Аброр
“Религия и культура в период правления темурида Шахруха
Мирзо и его сыновей”
İmanov Elnur
“Astara rayonunun Sim kəndində yeni aşkar olunmuş qayaüstü
təsvirlər haqqında”
Пилипчук Ярослав
“Азербайджанская поэзия XVI-XVIII вв. Опыт исторической
биографистики”
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Рыжко Лариса
“От гносеологии к праксиологии: новые подходы к анализу
научного знания”
Qədirov Asif
“Sosial inkişaf və dövlət konsepsiyasına uyğun olaraq CinayətProsessual Qanunvericilikdə İnsan hüquq və azadlıqlarının təmin
olunmasının istiqamətləri”
Добровольская Виктория
“Riga Technicians Society in the history of science and technics”
Quliyeva Ruxsarə
“Tarixşünaslıqda Şərq və Qərb ənənəsi (b.e.ə. IV minillik-b.e. I
əsri)”
Самарин Алексей
“Новые приоритеты российской науки. Появление регионов
знаний как ответ на «большие вызовы»”
Məmmədova Səadət
“Elmin təbiəti və sosial funksiyaları”
Nəzərova Aynur
“Tərcümə tarixi və Azərbaycanda tərcümə sənətinin inkişafı”
Муромцева Людмила
“Научная деятельность профессора и ректора Московского
Университета М.М.Новикова в эмиграции”
Verdiyeva Tünzalə
“Əlilliyi olan insanlar üçün xidmətlərə xidmət istifadəçilərinin
müdaxiləsi”
Mahmudov Yusif
“Erməni vandallarının ekoloji terror fəaliyyəti”
Филиппова Татьяна
“Роль академика Ф.Н. Чернышева (1856–1914) в изучении
Арктики”
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Kazımov Fail
“Beynəlxalq elmi əməkdaşlığın inkişafında elmi bazaların, elmi
reytinq sistemlərinin rolu və elmi ictimaiyyət tərəfindən onlardan
istifadə imkanlarının genişləndirilməsi”
Ишанходжаева Замира
“Научное наследие ученых Востока и место в нем Абу Али Ибн
Сина”
Трофимова Виолетта, Трофимова Татьяна
“Популяризация математики и математиков в биографиях
ученых Е.Ф. Лит”
Əliyev Zaur
“Vatikan arxivlərində uydurma erməni soyqrımına dair sənədlər və
faktlar”
Гамалея Вера, Рудая Светлана
“Formation of Scientific School of Bacterial Phytopatology in
Ukraine”
Глеб Марина
“Институт белорусской культуры (1922 – 1928 гг.): этапы
работы особенности исследовательской стратегии”
Бессалова Татьяна
“Академическое
предпринимательство
университетов
Украины: пути развития”
Qəhrəmanova Yeganə
“Azərbaycan və digər türk dillərində hal kateqoriyasının tarixi
inkişaf istiqamətləri”
Абрамидзе Т.
“Геополитические изменения накануне XX-XXI веков и ревизия
проливов”
Məmmədova Aygün
“Azərbaycanın orta əsr numizmatikasının nadir faktları: Bazar
şəhər-zərbxanası”
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Виноградов Андрей, Манцеров Иван
“От Черного Города до Тьмаки: меняющиеся представления о
загрязнении в пространстве Российской Империи (на
материалах Твери и Баку)”
Əliyeva Həbibə
“Şirvanın İslam epiqrafik abidələri (XI-XVIII əsrlər)”
Həsənov Elnur
“Источниковедческое
значение
творчества
Гянджеви”
Muradlı Aygün
“Sosial iş peşəsində sosial siyasətin yeri və əhəmiyyəti”
Məmmədov Zaur
“XX əsrdə Azərbaycanda hüquq elminin inkişafı”
Визгин Владимир
“Научно-биографический
подход
в
истории
(А.Эйнштейн, С.И.Вавилов, М.Гелл-Манн)”
Quliyeva Gülzar

Низами

физики

“Kimyanın ana dilində tədrisinin inkişafı tarixi”
Qasımova Sənubər
“Эволюция печатей на территории Азербайджана (из
коллекции Национального Музея Истории Азербайджана)”
Məmmədova Cəmilə
“Азербайджано-польские связи в области науки (1960-1980)”
Kərimova Tamella
“Реорганизация системы научных учреждений - новый этап в
развитии науки в Азербайджанской ССР (1929-1932 гг.)”
Lytvynko Alla
“History of science and technology history studies in Ukraine”
Zeynalova Şəbnəm
“Qloballaşan beynəlxalq sistemdə milli maraq konsepsiyası”
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Usubaliyev Orxan
“Azərbaycan kitabının məhv edilməsinə yönəlmiş cəhdlər və qəsdlər
(tarixi analiz)”
Кармадонова Татьяна
“Влияние информационных технологий на возможности
популяризации науки в Украине”
Məmmədova Bədircahan
“Zaqatala Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində qorunan antik dövr
arxeoloji materiallarının tədqiqi”
Забуга Геннадий
“Естественнонаучные съезды в Российской Империи XIX века
и их роль в развитии химических наук”
Bayramova Günay
“1970 - 1980-ci illərdə Türkiyə-İran arasındakı iqtisadi əlaqələr”
Солдатова Анна
“Украинская Фитофизиологическая Школа Е.Ф. Вотчала
(1864-1937)”
Salmanzadə Toğrul
“Beynəlxalq norma və prinsiplərin inkişafında sivilizasiyaların
rolu”
Hacıyeva Aynur
“Şizofreniya xəstəliyinin yaratdığı sosial problemlər və bu
problemlərin aradan qaldırılmasında psixo-sosial reabilitasiyanın
rolu”
Quliyev Elxan
“XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanda elm və mədəniyyətin inkişafında
vəqflər və digər elmi-mədəni mərkəzlərin rolu”
Əliyev Azər
“Minoritar investorların hüquqlarının müdafiəsi göstəricisi üzrə
Azərbaycanın mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətləri”
Osmanova Aybəniz
“Azərbaycanda riyaziyyat elmi – müasir dövr”
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Fətəliyev Vahab
“XI-XII əsrlər Azərbaycan ədəbi mühiti və onun Azərbaycan
hökmdarlarına təsiri”
Hüseynzadə Nərmin
“Gender bərabərliyinin təmin edilməsi istiqamətində mövcud
vəziyyət və imkanlar”
Namazova Solmaz
“Azərbaycanda virusologiyanın inkişaf tarixi”
Muradova Səbinə
“Kollektiv mülkiyyət və siniflər arasında münasibətlərin sosial
strukturda rolu”
Mirzəbəyova Röya
“In the light of Ibn Al-Haytham: scientific method and experimental
testing”
Şükürlü Fəridə
“COVID-19 pandemiyasının münasibət məmnuniyyəti və
atributlarına erkən təsirləri”
Mövsümov Şəfa
“Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Vətən Müharibəsi Fondunun
materialları mənbəşünaslıq kimi”
Şahbazlı Aydan
“Orta əsr Türk xalqlarının möhürlərinin inkişaf prinsipləri”
Adilova Nigar
“Azərbaycanda siyasi mədəniyyətin inkişafına tarixi baxış”
Ağayeva Ruhanə
“Qarabağda yeni iqtisadiyyat quruculuğu: Ağdamdan inkişaf
impulsları”
Kazımov Elçin
“Qarabağın yeni iqtisadiyyat quruculuğunda investisiya siyasəti”
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Ağayev Emil
“Sənətşünas Ziyadxan Əliyevin 2019-cu ildə çap olunmuş
məqalələrinin təhlili”
Hümmətova Rüfanə
“İnsan alveri anlayışı və insan alveri qurbanlarının sosial statusu”
Məmmədzadə Səkinə
“Sosial problemlərin öyrənilməsinə dair fərqli yanaşmalar”
Məmmədova Əminə
“Cinsi oriyentasiyaya dair müxtəlif nəzəriyyələr”
Rəna Cəfərova
“Sosial işdə gender probleminə əsas nəzəri yanaşmalar”
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