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Departament Bioloji elmlər 

Proqram Bakalavr 

Tədris semestri 2017/2018 Payız 

Fənni tədris edən müəllim Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent İradə Xəlilova  

E-mail ikhalilova@khazar.org   

Telefon (+99412) 4217916, 4211093, daxili 242 

Mühazirə otağı/ cədvəl Mühazirə - 101 saylı otaq: laboratoriya – 103 saylı otaq:  

Bazar ertəsi/ Çərşənbə  17:00-18:30 

Məsləhət saatları Hər gün saat 14:00-16:00 

Prerekvizitlər Inorganic and Organic Chemistry;  

Tədris dili Azərbaycan dili 

Fənnin növü Məcburi seçmə 

Dərsliklər və əlavə 

ədəbiyyat 
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Müəllim nəşriyyatı, 2009, 324 səh. 
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3. F.İ. İslamzafə, A.M.Əfəndiyev, F.Q.İslamzadə. İnsan biokimyasının əsasları, cild 3, Bakı: 

Şirvannəşr, 2001, 316 səh. 

4. A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev. Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları. Bakı: Bakı Dövlət 

Universiteti, 2009, 147 səh. 

Əlavə ədəbiyyat: 

1. David L. Nelson, Michael M. Cox, Lehninger Principles of Biochemistry, W.H.Freeman, Sixth 

Edition, November 21, 2012, 1100 pages 

2. Biochemistry, International Edition, Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer, 

W.H.Freeman and Company, Fifth Edition, 2001 

3. S.F.Qarayev, P.Ş.Məmmədova, A.Q.Nəbiyeva. Biokimyanın əsasları. Bakı: Təfəkkür, 2000., 

359 səh. 

4. A.Quliyev, T.Həsənov, S.Güləhmədov. Bioloji kimya (statika). Bakı: BDU, 2004. 

5. A.Lenincer. Bioximiya. Moskva: Mir, 1985, 1023 səh. (rus dilində). 

6. T.T.Beryozov, B.F. Korovkin Bioloqiçeskaya ximiya. Moskva: Meditcina, 1950, 543 səh. (rus 

dilində). 

7. D.Q.Knorre, S.D.Mizina. Bioloqiçeskaya ximiya. Moskva: Visşaya Şkola, 1992, 479 səh. (rus 
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Kurs üçün faydalı 

website’lar 

http://ocw.mit.edu/courses/biology/7-014-introductory-biology-spring-2005/readings/ 

http://ocw.mit.edu/courses/chemistry/5-08j-biological-chemistry-ii-spring-2004/index.htm 

http://ocw.mit.edu/courses/chemistry/5-36-biochemistry-laboratory-spring-2009/index.htm 

http://ocw.mit.edu/courses/biology/7-51-graduate-biochemistry-fall-2001/lecture-notes/ 

http://spdbv.vital-it.ch/TheMolecularLevel/Goodies/AATable.pdf 

http://spdbv.vital-it.ch/TheMolecularLevel/Biochem/Text/ChapterZero.pdf 

http://spdbv.vital-it.ch/TheMolecularLevel/Biochem/Text/Topics.html 

http://www.irb.hr/users/precali/Znanost.o.Moru/Biokemija/Literatura/Lubert%20Stryer%20-

%20Biochemistry.pdf 

http://biochem.vsmu.edu.ua/biochem_common_e/lehninger.pdf 

http://www.fatih.edu.tr/~abasiyanik/ch5.pdf 

 

Tədris metodları Mühazirə  x 

Praktiki məşğələlər  x 

Laboratoriya işləri  x 

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Davamiyyət  Semestr ərzində hər dərs 5 

Quiz Semestr ərzində 2 dəfə  

(aralıq və final imtahanından əvvəl) 

10 

Fərdi laborator işi Semestr ərzində 12 iş 15 

Aralıq imtahan (yazılı) Cədvəl üzrə 30 

Son imtahan (yazılı) Cədvəl üzrə 40 

Yekun  100 
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Kursun məqsədi Kursun əsas məqsədi təhsil fakültəsinin tədris proqramının tələblərinə uyğun olaraq biokimyanın 

əsaslarının tələbələrə çatdırılmasıdır. 

Kursun spesifik məqsədləri 

- Tələbələrə akademik yardım göstərmək, onların potensialının reallaşdırılması imkanlarını 

artırmaq 

- Tələbələrin fəallığına dəstək vermək  

- Biokimya fənninin əsaslarının anlaşılmasını inkişaf etdirmək 

Tədrisin (öyrənmənin) 

nəticələri 

Tələbələr kursun sonunda nəyi bilməlidirlər: 

- Zülalların, karbohidratların, lipidlərin, vitaminlərin biokimyəvi xüsusiyyətlərini izah etmək. 

- Müxtəlif endokrin vəzilərdə sintez olunan hormonların təsir mexanizmini və tətbiqini müayisəli 

qiymətləndirmək. 

- Fermentlərin təsir mexanizmi və fermentlərin təbabətdə rolunu izah etmək. 

- Bioloji oksidləşmə, oksidləşdirici fosforlaşma proseslərinin biokimyəvi xüsusiyyətlərini izah 

etmək. 

- Karbohidratların, lipidlərin, zülalların və nuklein turşularının metabolizmini qiymətləndirmək və 

müqayisəli izah etmək. 

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. 

- Tələbələrin əvvəlki mövzunu mənimsəmələri şifahi sorğu ilə müəyyənləşdirilir. 

- Semestr ərzində 12 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. 
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18.09.2017 

Biokimyaya giriş. Aminturşular, onların nomenklaturası və 

izomerliyi. Alınma üsulları və fiziki-kimyəvi xassələri. Zülalların 

tərkibinə daxil olan ά–aminturşuları. Aminturşuların fəza 

izomerliyi. 

2  

[1],s. 4-16 

[2],s. 39-60 



20.09.2017 Zülallar, onların kimyəvi tərkibi, fiziki – kimyəvi xassələri və 

nomenklaturası.  

Laborator işi 1: Zülalların və aminturşuların keyfiyyət 

reaksiyaları.  

 

 
2 

[1],s.17-21 

[2],s. 19-26; 

92-91 

2 25.09.2017 Zülalların sintezi. Sadə və mürəkkəb zülallar. Zülalların quruluşu 

haqqında müasir nəzəriyyələr. Zülalların bioloji funksiyaları. 2  

[1],s. 21-27 

[2],s. 64-79; 

97-121 

27.09.2017 Laboratoriya işi 2.Aminturşular və zülallar.  

 
 2 

[1],s.4-27 

3 02.10.2017 Nuklein turşuları. Nukleozidlər və nukleotidlər, onların 

nomenklaturası. Nuklein turşularının quruluşu . Xromatinlərin 

quruluşu. 

2  

[1],s. 28-34 

[2],s.122-140 

04.09.2017 Karbohidratlar (şəkərlər), onların təsnifatı. Monosaxaridlər, 

onların quruluşu, alınma üsulları və fiziki-kimyəvi xassələri.  

Laboratoriya işi 3. Karbohidratlara aid reaksiyalar. 

 2 

[1],s. 35-45 

[2],s. 144-164 

4 

09.10.2017 Disaxaridlər. Şəkərəoxşamayan polisaxaridlər. Nişasta. Sellüloza. 

 2  
 

11.10.2017 Laboratoriya işi 4. Nuklein turşuları. Karbohidratlar . 

Laboratoriya işi.  2 

[1],s. 45-50 

[2], s.165-183 

[1],s. 28-50 

5 16.10.2017 Lipidlər, onların quruluşu.Yağlar və yağ turşuları, yağların fiziki-

kimyəvi xassələri. Mürəkkəb lipidlər, mumlar, steroidlər və 

sterinlər. 

2  

[1],s. 51-55 

[2], s.184-212 

18.10.2017 Vitaminlər, onların təsnifatı. Provitaminlər. Yağda həll olan 

vitaminlər. 

Laboratoriya işi 5. Vitaminlərə aid kimyəvi reaksiyalar. 

 2 

[1],s. 56-61 

[2], s.6-32 

6 23.10.2017 Suda həll olan vitaminlər. Vitaminəbənzər maddələr  

2 
 

[1],s. 61-68 

[4], s.33-91 

25.10.2017 Laboratoriya işi 6. Lipidlər. Vitaminlər.   2  

7 30.10.2017 Hormonlar, onların təsnifatı. Mədəaltı vəzin hormonları  

(insulin, qlükaqon). 
2  

 

01.11.2017 Böyrəküstü və qalxanabənzər vəzilərin hormonları. Cinsiyyət 

hormonları. Hormonların təsir mexanizmi və tətbiqi. 

Laboratoriya işi 7. Hormonara aid reaksiyalar. 
 2 

[1],s. 75-79 

[4], s.254-273; 

236-240; 280-

291; 180-189 

8 

06.11.2017 Prostaqlandinlər, onların quruluşu, təsir mexanizmi və tətbiqi. 
2 

 

 

[1], s. 80-86 

[4], s. 295-303 

08.11.2017 Laboratoriya işi 8. Prostaqlandinlər.  

  2 

[1], s. 69-86 

9 

13.11.2017 Aralıq imtahan 2   

15.11.2017 Fermentlər, onların quruluşu, təsnifatı və nomenklaturası. 

İzofermentlər. Fermentlərin təsir mexanizmi və aktiv mərkəzi. 
2  

[1], s. 87-90 

[4], s. 92-125 

10 

20.11.2017 Fermentlərin sinifləri və əsas nümayəndələri. Fermentlərin 

təbabətdə rolu. 2  

[1], s. 90-94 

[4], s. 126-127; 

157-168 

22.11.2017 Laboratoriya işi 9. Fermentlər.  2 [1], s. 87-94 

11 27.11.2017 Bioloji oksidləşmə. Toxumaların tənəffüsü, tənəffüs zənciri. 

Oksidləşdirici fosforlaşma. 
2  

[1], s. 95-100 

[2], s. 283-314 

29.11.2017 Maddələr mübadiləsi (metabolizm), onun əsas sxemi. 

Karbohidratların metabolizmi. Katabolizmin I və II ümumi yolları. 

Laboratoriya işi 10. Karbohidratlar. 

 2 

[1], s. 101-108 

[2], s. 264-282 

12 04.12.2017 Qlükozanın aerob parçalanması. Anaerob qlikoliz. Qlükozanın və 

qlikogenin biosintezi. Qlikogenin səfərbərliyi. Karbohidratların 

oksidləşməsinin pentafosfat yolu. 

2  

[1], s. 109-117 

[3], s. 3-76 

06.12.2017 Laboratoriya işi 11. Bioloji oksidləşmə. Metabolizmin əsas 

sxemi. Karbohidratların metabolizmi. 
 2 

[1], s. 95-117 

 

13 11.12.2017 Zülalların metabolizmi. Zülalların həzmi və aminturşuların 

sorulması. Aminturşuların transaminləşməsi və aminsizləşməsi. 
2  

[1], s. 117-121 

[3], s. 162-195 

13.12.2017 Orqanizmdə ammonyakın zərərsizləşdirilməsi. Karbamidin əmələ 

gəlmə dövranı. Aminturşuların dekarboksilləşməsi. Serotoninin, 

γ-aminyağ turşusunun, katexolaminlərin və taurinin alınması. 

Triptofanın çevrilmələri. 

2  

[1], s. 121-125 

[3], s. 200-243 



14 18.12.2017 Zülalların sintezi. Kodonlar. Purin nukleotidlərinin katabolizmi və 

biosintezi. Pirimidin nukleotidlərinin mübadiləsi. Uridil 

turşusunun biosintezi 

2  

[1], s. 126-131 

[3], s. 321-346; 

274-289 

20.12.2017 Sitidil və timidil nukleotidlərinin biosintezi. Hemproteidlərin 

mübadiləsi, biosintezi və parçalanması. Lipidlərin metabolizmi. 

Yağ turşularının metabolizmi. 

Laboratoriya işi 12. Nukleotidlər. 

 2 

[1], s. 131-142 

[3], s. 296-315, 

107-131 

15 25.12.2017 

 

27.12.2017 

Zülalların və nuklein turşularının metabolizmi.  2  [1], s. 117-135  

Lipidlərin metabolizmi. 
2  

[1], s. 139-142 

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

xəbər veriləcək. 


