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kreditlərin sayı 

BIO 101 Ümumi Biologiya 

6 AKTS krediti 

Departament Bioloji elmlər 

Proqram  Bakalavr 

Tədris semestri 2017 / 2018 payız 

Fənni tədris edən 

müəllim 

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Babək Əlibəyov  

E-mail: balibayov@khazar.org 

 

Telefon: 421 6335 (daxili nömrə - 242) 

Mühazirə 

otağı/Cədvəl 

Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu). 

Mühazirə - 101 saylı otaq: laboratoriya – 103 saylı otaq:  

Bazar ertəsi  13:40-15:10 

                     15:20-16:50 

Konsultasiya vaxtı Həftənin hər günü saat 14:00-15:00 

Tədris dili Azərbaycan 

Prerekvizitlər Yoxdur 

Fənnin növü  Məcburi 

Dərsliklər və əlavə 

ədəbiyyat 

Əsas dərsliklər: 

1. Nəcəfov C.Ə., Əliyev R.Ə., Əzizov Ə.P. Tibbi biologiya və genetikanın əsasları. Cild 1. Bakı –  

   “Müəllim”, 2010.  

2. Nəcəfov C.Ə., Əliyev R.Ə., Əzizov Ə.P. Tibbi biologiya və genetikanın əsasları. Cild 2. Bakı –  

   “Müəllim”, 2010. 

3. Д.Тейлор, Н.Грин, У.Стаут. Биология. В 3-х томах. Т.1. Под ред. Р.Сопера. М.:Мир, 2007. 

4. Д.Тейлор, Н.Грин, У.Стаут. Биология. В 3-х томах. Т.2. Под ред. Р.Сопера. М.:Мир, 2007. 

5. Д.Тейлор, Н.Грин, У.Стаут. Биология. В 3-х томах. Т.3. Под ред. Р.Сопера. М.:Мир, 2007   

6. Шилов И.А. Экология. М., Высшая школа. 1997. 

Əlavə vəsaitlər: 

1. Online biology book: 

http://www2.estrellamountain.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookTOC.html 

2. Ekologiyanın əsasları və təbiətin mühafizəsi. Dərs vəsaiti N. A. Verdizadə, M. H. İsgəndərov. 

Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Un-ti, 2008-238s. 

3. Под ред.В.В.Зверева, М.Н.Бойченко. Медицинская микробиология, вирусология и 

иммунология. В 2-х томах. Том 1 и 2. М.:2010 

4. З.И.Абрамова. Введение в генетическую инженерию. Казань, 2008 

Köməkçi WEB-mənbələr 

http://www.youtube.com/watch?v=NR0mdDJMHIQ 

http://www.youtube.com/watch?v=ylS9WEIV8zE 

http://www.youtube.com/watch?v=o1GQyciJaTA&NR=1&feature=endscreen 

http://www.youtube.com/watch?v=16zeA-c-3vw&playnext=1&list=PLC23D01C439429C6B 

http://www.youtube.com/watch?v=ZYpGI54JKf4 

Tədris metodları Mühazirə  x 

Seminarda qrup müzakirəsi x 

Video-materialların baxışı və təhlili x 

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Fərdi laborator işi Semestr ərzində 7 iş 15 

Quiz Semestr ərzində 2 dəfə (aralıq 

və final imtahandan əvvəl) 

5 

Fərdi mövzuda prezentasiya  Semestr ərzində 1 dəfə 5 

Davamiyyət Semestr ərzində hər dərs 5 

Aralıq imtahanı Cədvəl üzrə 30 

Final imtahanı Cədvəl üzrə 40 

Yekun  100 

Kursun təsviri Ümumi biologiya - əsas bioloji prinsip və anlayışları əhatə edərək, müxtəlif quruluş səviyyələrində  

canlıları və  həyat proseslərini növlərin özünə məxsus və  bütün orqanizmlər üçün ümumi olan 

qanunauyğunluqlarını öyrənir. 

Kursun məqsədləri  Ümumi məqsəd: 

mailto:balibayov@khazar.org
http://www2.estrellamountain.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookTOC.html
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:72167&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:72167&theme=e-kataloq
http://www.youtube.com/watch?v=NR0mdDJMHIQ
http://www.youtube.com/watch?v=ylS9WEIV8zE
http://www.youtube.com/watch?v=o1GQyciJaTA&NR=1&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=16zeA-c-3vw&playnext=1&list=PLC23D01C439429C6B
http://www.youtube.com/watch?v=ZYpGI54JKf4


Ümumi biologiya kursu əsas bioloji fənlərdən biri olub, məqsədi canlı sistemlərin xassələri, 

həyatın quruluş səviyyələri, molekulyar əsasları, inkişafı, planetar proseslərdə canlıların rolu, 

bioloji elmlərin müasir istiqamətləri, problemləri, perspektivləri haqqında tələbələrdə bitkin 

təsəvvür yaratmaq, və onları xüsusi ixtisas fənlərinin öyrənilməsi üçün formalaşdırmaqdır. 

 

Xüsusi məqsədlər: 

- Tələbələrin akademik potensialını aşkarlamak, onları elmə həvəsləndirmək və onların öz 

potensiallarını realizə etməyə yardımçı olmaq. 

- Tələbələrə bioloji tədqiqatların hazırkı və gələcək elmin inkişafı üçün vacibliyini 

mənimsətməkdir. 

- Tələbələrin kursda iştirakını həvəsləndirmək, qarşılıqlı hörmət və anlayış mühitini təmin etmək. 

Tədrisin (öyrənmənin) 

nəticələri 

Kursun sonunda tələbələr nəyi bilməlidirlər: 

- Canlı həyatın molekulyar əsaslarını. Prokariot və eukariot hüceyrələrin quruluşu, funksiyaları, 

molekulyar tərkibi, bölünməsi, həyat tsikli və maddələr mübadiləsinin tiplərini izah etmək.  

- Bitki və heyvan hüceyrələrində enerji və metabolizm proseslərinin yollarını ayırd etmək. 

Hüceyrələrarası əlaqənin və hüceyrə reseptorlarının həyat fəaliyyəti üçün əhəmiyyətini izah 

etmək. 

- Gen, genom, irsiyyət və təkamül təliminin ümumi əsaslarını izah etmək.  

- Bioloji müxtəlifliyin xüsusiyyətlərini, onlarda  homeostaz, tənəffüs, qidalanma, endokrin, 

immun, sirkulyasiya sistemlərini və ətraf mühitə adaptasiya yollarını fərqləndirərək izah etmək. 

- Orqanizmlərin müxtəlif quruluş səviyyələrində çoxalması və inkişafını, ontogenezini, eləcə də 

onların tarixi inkişaf prosesini – filogenezinin əsas mərhələlərini müəyyənləşdirmək. 

- Ekosistemlər, ekologiyanın, iqlim və qlobal iqlim  dəyişmələrinin orqanizmlərə təsirlərini izah 

etmək.  

- Biomüxtəlifliyin qorunmasının və əhəmiyyətinin vacibliyini başa düşmək. 

Qaydalar (Tədris 

siyasəti və davranış) 

Dərsin təşkili 

- Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar mühazirə zamanı tələbələrə çatdırılacaqdır.  

- Yeni mövzu əyani vasitələrin (PPT və video fayllar) nümayişi ilə izah ediləcəkdir.  

- Aralıq və final imtahanları öncəsi tələbələrin mənimsəmə səviyyələri (Quiz) yoxlanılacaqdır. 

- Seminar məşğələləri zamanı tələbələrin əvvəlki mövzunu mənimsəmələri şifahi və yazılı 

sorğunun keçirilməsi ilə hər dərs qiymətləndiriləcəkdir, semestrin sonunda isə ortaq qiymət 

çıxarılacaqdır (Fəallıq). 

- Semestr ərzində fərdi mövzuda prezentasiyaların verilməsi vacibdir. Prezentasiya vaxtı, sonunda 

müzakirə də daxil olmaqla 15-dəqiqədən artıq olmamalıdır. Prezentasiyanın özü isə çap olunmuş 

variantda təhvil verilməlidir. Prezentasiya mövzuları və qaydaları haqda  dərsdə daha geniş 

tanışlıq olunacaqdır.    

- Semestr ərzində 7 fərdi laborator işi aparılması vacibdir. Laboratoriya dərsində ağ xalat 

geyilməlidir. Laborator işinin nəticələri dəftərdə protokollaşdırılmalıdır. Hər bir protokolda 

laborator işin adı, prinsipi, gedişi, alınan nəticələr və müzakirə bölmələri yazılmalı və müəllim 

tərəfindən yoxlnılmalı, şifahi sorğu aparılaraq qiymətləndirilmədir. Semestrin sonunda ortaq 

qiymət şıxarılır.bu qaydalarla dərsdə daha geniş tanışlıq olunacaqdır.   

Davamiyyət  

Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Tələbələr müəyyən səbəblərdən dərslərin buraxılması 

(xəstəlik, ailə vəziyyəti və s.) haqqında məlumatı fakültə dekanlığına təqdim etməlidirlər. 20%-dən 

artıq dərs buraxan tələbələr imtahana buraxılmır. 

Dərsə gecikmələr və ya digər dərs pozuntuları 

Dərsə 5 dəqiqədən artıq gecikən tələbə dərsə buraxılmır. Buna baxmayaraq, tələbə ikinci dərs 

saatına buraxıla bilər.  

Yoxlama işi (Quiz) 

Müəllimə və dekanlığa qabaqcadan məlumat verilən səbəblərdən yoxlama işində iştirak etməyən 

tələbə yoxlama işini növbəti həftədə yaza bilər. 

İmtahanlar 

Tələbənin imtahanda iştirakı və ya imtahanın buraxılması ilə bağlı bütün məsələlər fakültə rəhbərliyi 

tərəfindən həll olunur.  

Aralıq və yekun imtahanı mövzuları tələbələrə imtahandan öncə verilir. Aralıq imtahanının sualları 

yekun imtahanında təkrarlanmır.  

İmtahan qaydalarının pozuntuları 

Aralıq və yekun imtahanları vaxtı tələbə tərəfindən imtahanın gedişini pozmaq və köçürülmələr 

qadağandır. Bu qaydaya riayət etməyən tələbələrin imtahan işi ləğv olunur və tələbə 0 (sıfır) qiymət 

ilə imtahandan kənarlaşdırılır.  

Fənni bitirmək qaydası 



Universitənin qaydalarına müvafiq olaraq kursu bitirmək üçün ümumi müvəffəqiyyət faizi 60% və 

yuxarı hesab edilir. Kəsiri olan tələbə bu fənni növbəti semestr və ya növbəti il təkrarən götürə bilər.  

 

Tələbələrin davranış qaydaları 

Dərs zamanı dərs prosesini və etik qaydaları pozmaq, həmçinin tələbələr arasında icazəsiz 

müzakirələr və mobil telefonlardan istifadə qadağandır.  

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

H
əf

tə
 Tarix 

(planlaşdırılmış) 

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar 

1  

18.09.2017 

 

 

 

Mühazirə №1: Giriş. Ümumi biologiyanın predmet və 

vəzifələri. Həyat anlayışının mahiyyəti. Canlı orqanizmlərin 

xassələri. Həyatın quruluş səviyyələri. Canlı həyatın 

molekulyar əsasları –atomlar, molekullar, maddələr.  

Laboratoriya işi 1. Mikroskopun quruluşu. 

[1], [3], əlavə vəsait [1] 

2  

25.09.2017 

 

 

Mühazirə №2: Hüceyrə nəzəriyyəsi, tarixi və əsas 

müddəaları. Müxtəlif tipli hüceyrələrin müqayisəli səciyyəsi. 

Eukariotlar və prokariotlar. 

 

[1], [3], əlavə vəsait [1] 

3  

02.10.2017 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Mühazirə №3:  Eukariot hüceyrənin quruluşu. Eukariot 

hüceyrələrin orqanoidləri, onların əsas funksiyaları. Hüceyrə 

membranının quruluş və funksiyaları. Maddələrin plazmatik 

membran vasitəsilə daşınması.   

Laborator işi 2: Bitki hüceyrə preparatlarının hazırlanması, 

rənglənməsi və mikroskop altında araşdırılması.  

[1], [3], [4], əlavə vəsait [1] 

4      09.10.2017 Mühazirə №4:  Hüceyrənin həyat tsikli. Mitoz. Meyoz. 

Apoptoz və nekroz. Hüceyrə bölünməsi 

 

 

5  

16.10.2017 

 

Mühazirə №4 davamı:  Hüceyrənin həyat tsikli. Mitoz. 

Meyoz. Apoptoz və nekroz. Hüceyrə bölünməsi 

Laborator işi 3:  Qan yaxmasının hazırlanması, rənglənməsi, 

bitki və heyvan qan yaxması ilə müqayisəsi, preparatlarında 

hüceyrələrin həyat tsikllərinin araşdırılması. 

[1], [3], [5] 

6  

23.10.2017 

Mühazirə №5: Hüceyrənin molekulyar tərkibi: zülallar, 

fermentler. Onların quruluşları, funksiyaları və hüceyrənin 

həyat fəaliyyətində əhəmiyyəti. Plazma membranı quruluşu. 

Aktiv və passiv nəqliyyat.  

Laborator işi 4: Zülalların denaturasiya reaksiyaları.  

[1], [3], əlavə vəsait [1] 

7  

30.10.2017 

Mühazirə №6:  Enerji və metabolizm. Fotosintez. Qlükoliz. 

Oksigensiz metabolizm. Hüceyrə tənəffüsü və onun tənzimi. 

Hüceyrələr arası əlaqə. Siqnal molekullar və hüceyrə 

reseptorları. 

Laborator işi 5: Qandan hüceyrələrin ayrılması, lizisi, 

tərkibindəki zülallların qatılığının spektrofotometrik 

ölçülməsi, standart əyrinin qurulması. 

[3],  əlavə  vəsait [3] 

8  

06.11.2017 

Mühazirə №7. Genetika. Meyoz. Mendel təlimi və irsiyyət. 

İrsiyyətin xromosom əsasları.  DNT-nin quruluşu və 

replikasiyanın əsasları. Eukariotlarda və prokariotlarda DNT 

replikasiyaları və bərpası. Genlər və genomlar. Genetik kod. 

Gen tənzimi. Biotexnologiya və genomika.  

Laborator iş 6: Bitki və hüyvan hüceyrələrindən DNT və 

RNT-nin ayrılması.  

[1], [3], [2]  

əlavə  vəsait [1, 4] 

9 13.11.2017 Aralıq imtahan 

 

Mühazirə №8: Növlərin yaranması və təkamülü. Təkamül 

təlimi. Populyasiya və adaptiv təkamül. Təkamül əlaqələrinin 

müəyyənləşdirilməsi. Filogenetik ağac. 

 

 

 

 

[1], [3], [4], əlavə vəsait [1] 



Bu tədris proqramı fənn haqqında tam məlumatı özündə əks etdirir və hər hansı dəyişiklik barədə öncədən xəbər 

veriləcək. 

10  

20.11.2017 

Mühazirə №9: Bioloji müxtəliflik. Viruslar, onların 

morfologiyası, təsnifatı, təkamülü və infeksiyaları.   

Prokariotlar, quruluşu, metabolizmi və insanlarda bakterial 

xəstəlikləri. İbtidailər, xüsusiyyətləri və ekologiyası.  

 

[4], [5], əlavə vəsait [1, 3] 

 

11  

27.11.2017       

Mühazirə №10: Göbələklər. Toxumlu və toxumsuz bitkilər. 

Heyvanlar aləmi, filogenezi və təkamül tarixi. Onurğasızlar və 

onurğalılar. Onların təkamülü.  

Mühazirə №11: Bitkilərin quruluşları və fiziologiyası. Suyun 

və duzların nəqliyyatı. 

[2], [4] əlavə vəsait [1] 

 

 

[1], əlavə vəsait [1] 

12  

 

04.12.2017 

Mühazirə №12: Torpaq və bitkilərin qidalanması. Bitkilərin 

qidalanma adaptasiyası. Bitkilərin çoxalması.  Tozlanma və 

mayalanma. 

 

[2], [3], [5], əlavə vəsait [1] 

 

13  

11.12.2017 

Mühazirə №13: Heyvanların quruluşları və fiziologiyası. 

Sümük əzələ sistemi. Homeostaz. Qidalanma və həzm sistemi.  

 

[3], əlavə vəsait [1] 

14  

18.12.2017 

Mühazirə №14: Heyvanların tənəffüs, endokrin, immun və 

sirkulyasiya sistemləri. Heyvanların çoxalması və inkişafı.  

Laborator işi 7:  Müxtəlif ölçülü immun komplekslərin 

miqdarının spektrofotometrik ölçülməsi və nəticələrin izah 

olunması. 

 [3], əlavə vəsait [1]  

 

15  

25.12.2017 

Mühazirə №15: Ekologiya. Biocoğrafiya. İqlim və qlobal 

iqlim dəyişməsinin təsiri. Əhalinin demoqrafiyası. 

Populyasiyanın artmasında ekoloji limitlər. Ekosistemlər. 

Biogeokimyəvi  tsikllər. Biomüxtəlik və ona olan təsir. 

Biomüxtəlifliyin qorunması və əhəmiyyəti. 

 

[6], əlavə vəsait [1, 2] 

  Final imtahan  


