
“Cəbr və riyazi məntiq” şöbəsinin 2018-ci ilin I yarımili üçün elmi və  

elmi təşkilati fəaliyyəti haqqında  

 

HESABATI 

 

 Şöbədə 2 mövzu üzrə birində 2, digərində 3 olmaqla 5 iş yerinə yetirilir.  

 Mövzu 1. Cəbr və riyazi məntiqin üsullarının tətbiqi.  

 Mövzu 2. Nəsirəddin Tusinin riyaziyyat və məntiq elmlərinə dair 

əsərlərinin tədqiqi. 

 Birinci yarımildə şöbədə işlər planda nəzərdə tutulduğu kimi aparılmışdır.  

 Birinci mövzu üzrə hesabat dövründə, müntəzəm cəbrlərdə təsir edən  

endomrfizmlərin, eləcə də çəkili endomorfizmlərin spectral xassələrinin 

öyrənilməsi, mühüm tətbiq sahəsinə malik olan və həm də müntəzəm cəbrlərin 

ümumiləşməsi olan funksinal cəbrlərdə də davam etdirilmişdir. Verilmiş Banax 

cəbrinə nəzərən tam requlyar olan metrik kompaktda təyin olan, qiymətlərini isə 

Banax cəbrlərindən alan kəsilməz funksiyaların funksional cəbrlərində çəkili 

endomorfizmlərin kompaktlığı üçün, xüsusi hallarda meyara çevrilə bilən zəruri 

şərtlər alınmışdır. 

 Hesabat dövründə yuxarıda qeyd olunan məsələlər haqqında bir məqalə 

hazırlanmışdır. 

 İkinci mövzu üzrə hesabat dövründə N.Tusinin "Evklidin şərhi" əsərinin 

birinci məqaləsinin giriş hissəsi, IX təklifə verdiyi şərh, dördüncü məqaləsinin XIII, 

onuncu məqaləsinin XXIV və XXV təkliflərindəki qeydləri, "Təcridül məntiq", 

"Əsasül iqtibas" əsərlərinin IV və V məqalələri, "Arximedin kürə və silindr" kitabına 

şərh əsərinin girişinin sonunda nisbətlərə aid hissə tədqiq edilmişdir. 

 Şöbə müdiri Əli Babayev Sankt-Peterburq şəhərində ezamiyyətdə olmuş,  31 

may - 2 iyun tarixlərində Sankt-Peterburq Dövlət Universitetində keçirilmiş 

Beynəlxalq konfransda "IV фигура силлогизма в силлогистике Насиреддина 

Туси" mövzusunda məruzə etmişdir. 

 29-31 oktyabr 2018-ci il tarixlərində keçiriləcək "Elm tarixi və elmşünaslıq: 

fənlərarası tədqiqatlar"  Beynəlxalq Elmi Konfransına şöbə müdiri Əli Babayev və 



böyük elmi işçi Valeriya Məclumbəyova "О математической формализации 

модусов фигур силлогизмов в труде Насираддина Туси "Основы приобретения 

знаний" ("Асасул иктибас")" və "Логические аспекты в труде Насираддина 

Туси "Изложение Евклида"" adlı, aparıcı elmi işçi Eminağa Məmmədov və elmi 

işçi Rəna Babayeva "Silloqizmlərdə nəticələrin təyin edilməsi" adlı, böyük elmi işçi 

Leyla Şeyxzamanova və elmi işçi Əli Əliyev "Nəsirəddin Tusinin "Arximedin "Kürə 

və silindr" kitabına şərh" əsəri haqqında" adlı məqalələr göndərmişlər. 

 Şöbə müdiri Əli Babayev, elmi işçi Əli Əliyev və böyük elmi işçi Leyla 

Şeyxzamanovanın "Насиреддин Туси о выпуклых  поверхностях в его 

трактате  "Комментарии к сочинению Архимеда "О шаре и цилиндре""" adlı 

məqaləsi ADPU-nun Xəbərləri jurnalına qəbul edilmişdir. 

 Şöbə müdiri Əli Babayev və böyük elmi işçi Valeriya Məclumbəyovanın "О 

некоторых фактах, изменяющих принятую в истории математики датировку 

введения математических понятий" adlı məruzəsi noyabr ayında Sankt-Peterburq 

şəhərində Təbiət Elmləri və Texnikanın Tarixi İnstitutunda keçiriləcək Beynəlxalq 

konfransın proqramına salınmışdır. 

 Aparıcı elmi işçi Eminağa Məmmədov gənc riyaziyyatçılar məktəbində dərs 

deyir və Zəngi liseyində şagirdləri riyaziyyat olimpiadasına hazırlayır. Bundan əlavə 

o, elmi işçi Rəna Babayeva ilə Nəsirəddin Tusinin "Təcrid əl-məntiq" əsərində 

silloqizmlər haqqında bir məqalə hazırlayırlar. 

Şöbənin keçmiş aspirantı Seymur Meşaik riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru adı 

almaq üçün "Структурные свойства прямых произведений градуированных 

конечнозначных алгебр логики" mövzusunda dissertasiya işini müvəffəqiyyətlə 

müdafiə etmişdir. 

Şöbənin işçilərinin (şöbə müdiri Əli Babayev, aparıcı elmi işçilər Eminağa 

Məmmədov və Aydın Şahbazov) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Elmin İnkişaf Fondunun təşkil etdiyi "Elm-Təhsil İnteqrasiyası" adlı Qrant 

müsabiqəsinə "Nəsirəddin Tusi yaradıcılığında riyaziyyat və məntiq" mövzusunda 

təqdim edilmiş layihəsi qalib olmuşdur. 

Şöbə müdiri:     Ə.Ə.Babayev 


