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Kurs  üçün faydalı 

website’lar 

http://www.doctorate.ru/gigiena-pitaniya 

http://gigiena.minsk-region.by/ru/obraz/statyi?id=1485 

https://cyberleninka.ru/journal/n/gigiena-i-sanitariya 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28183586 

http://mirsovetov.ru/a/medicine/nutrition/index-all.htm 

https://www.eldis.org/document/A73525 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3799528 

pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00M1CH.pdf 

Tədris metodları Mühazirə  x 

Praktiki məşğələlər  x 

Laboratoriya işləri  x 

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Davamiyyət  Semestr ərzində hər dərs 5 

Fəaliyyət Semestr ərzində hər dərs 5 

Quiz Semestr ərzində 2 dəfə  

(aralıq və final imtahanından əvvəl) 

10 

Prezentasiya Semestr ərzində 10 

Aralıq imtahan (yazılı) Cədvəl üzrə 30 

Son imtahan (yazılı) Cədvəl üzrə 40 

Yekun  100 

Kursun məqsədi Kursun əsas məqsədi təhsil fakültəsinin tədris proqramının tələblərinə uyğun olaraq  tələbələrə 

Qidalanmanın fizioloji gigiyenik əsasları fənninin çatdırılmasıdır. 

Kursun spesifik məqsədləri 

- Tələbələrə akademik yardım göstərmək, onların potensialının reallaşdırılması imkanlarını artırmaq 

- Tələbələrin fəallığına dəstək vermək  

- Qidalanmanın fizioloji gigiyenik əsasları fənninin əsaslarının anlaşılmasını inkişaf etdirmək 

mailto:aytakin_hasanova@mail.ru
http://www.doctorate.ru/gigiena-pitaniya
http://gigiena.minsk-region.by/ru/obraz/statyi?id=1485
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http://mirsovetov.ru/a/medicine/nutrition/index-all.htm
https://www.eldis.org/document/A73525
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3799528


Tədrisin (öyrənmənin) 

nəticələri 

Tələbələr kursun sonunda nəyi bilməlidirlər: 

- Qidalanma gigiyenası, onun  inkişafının əsas mərhələləri, səmərəli qidalanmanın vacib tərkib 

komponentləri, qidalanmanın  energetik adekvatlığı haqqında məlumat vermədilər 

- Qida toksikoinfeksiyalarının etiologiyası və patogenezini, yağ və karbohidrat təminatına müasir 

yanaşmaları, qidalanmanın zülal cəhətdən tam dəyərliliyi, onu yüksəltməyin gigiyenik aspektlərini izah 

etməlidirlər. 

- Qida salmonellozları, spora əmələ gətirən bəzi bakteriyaların törətdikləri toksikoinfeksiyalar, qida 

toksikozları barədə tam məlumatlı olmalıdırlar. 

- İnsanın enerjiyə,qida maddələrinə və məhsullarına müasir tələbat normalarını bilməlidirlər. 

- Qidalanmanın fizioloji gigiyenik əsaslarını dərk etməlidirlər. 

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. Prezentasiya mövzuları və qaydaları haqda 

dərsdə daha geniş tanışlıq olunacaqdır.   

Ümumi qaydalar 

Davamiyyət 

Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Tələbələr müəyyən səbəblərdən dərslərin buraxılması 

(xəstəlik, ailə vəziyyəti və s.) haqqında məlumatı fakültə dekanlığına təqdim etməlidirlər. 25%-dən artıq 

dərs bu raxan tələbələr imtahana buraxılmır. 

Gecikmə 

Tələbə dərsə 15 dəqiqədən artıq gecikmişdirsə, onun dərs otağına daxil olması və dərsə maneçilik 

törətməsinə icazə verilmir. 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. İmtahanda iştirak etməmə yalnız dekanlığın icazəsi ilə mümkündür. İctimai 

fəaliyyətlə əlaqədar imtahanlardan yayınma hallarına yol verilmir . İmtahanlar kumulyativ xarakterli 

olmalıdır. Aralıq və yekun imtahanların mövzuları tələbələrə imtahandan öncə verilir. Son imtahanda 

sualların əksəriyyəti aralıq imtahandan sonra keçirilmiş materialların əsasında tərtib olunur.  

Tələbənin kursu başa vurması 

60% və daha artıq bal toplamış tələbə kursu bitirmiş hesab olunur. Əks halda tələbə bu kursu yenidən 

keçməlidir.  

İmtahan qaydalarının pozuntuları 

İmtahanlarda mövcud qayadaların pozulması (köçürmə cəhdləri, köçürmələr, imtahanın gedişini pozmaq 

və digər qanunsuz hərəkətlər ) hallarında tələbənin imtahan işi ləğv olunur. 

Dərslərdə davranış 

Tələbə dərs zamanı müvafiq akademik şəraitin yaradılması üçün mümkün olan hər şeyi etməlidir. İcazəsiz 

danışığa, lüzumsuz hərəkətlərə və s. qeyri-etik davranışa qətiyyən yol verilmir.Tələbə dərsdə fəal şəkildə 

iştirak etməli, lazım olduqda suallar verməli və müzakirələrdən kənarda qalmamalıdır. 

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

və mobil telefonlardan istifadə qadağandır.  
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Tarix Mövzular 
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1 

 

10.02.2018 

 

Qida gigiyenasının inkişaf tarixi. Qidalanma gigiyenası, onun  

inkişafının əsas mərhələləri. 

 

2  

 

10.02.2018 Qida zəhərlənmələrinin müasir təsnifatı. Bakterial və qeyri-

mikrob təbiətli qida zəhərlənmələri,profilaktikası 
 

 
2 

 

2 17.02.2018 Səmərəli qidalanmanın vacib tərkib komponentləri. 
2  

 



17.02.2018 Respublika şəraitində qida zəhərlənmələrinin müasir 

aspektləri,təhqiqatı və profilaktikası yolları 
 2 

 

3 24.02.2018 Qidalanmanın  energetik adekvatlığı 

2  

 

24.02.2018 Qida toksikoinfeksiyalarının etiologiyası və patogenezi 
 2 

 

4 

03.03.2018 Qidalanmanın zülal cəhətdən tam dəyərliliyi, onu yüksəltməyin 

gigiyenik aspektləri 2  
 

03.03.2018 Qida salmonellozları 
 2 

 

5 10.03.2018 Qidalanmanın yağ və karbohidrat cəhətdən tamdəyərliliyi. 2   

10.03.2018 Salmonellozların baş verməsində ayrı-ayrı yeyinti məhsullarının 

rolu 
 2 

 

6 17.03.2018 Yağ və karbohidrat təminatına müasir yanaşmalar.  

2 
 

 

17.03.2018 Salmonellozların klinik əlamətləri  2  

7 31.03.2018 Qidalanmanın vitamin cəhətdən tamdəyərliliyi.Yağda və suda həll 

olan vitaminlər 
2  

 

31.03.2018 Vitamin çatışmazlığının formaları və profilaktikası yolları  2  

8 

07.04.2018 Aralıq imtahanı 
2 

 

 

 

07.04.2018 Qeyri spesifik amillərin törətdikləri qida toksikoinfeksiyaları 

 2 

 

9 
14.04.2018 Qidalanmanın mineral tərkibinin tam dəyərliliyi. 2   

14.04.2018 Qidalanmanın mineral tərkibinin tam dəyərliliyi, davamı 2   

10 

21.04.2018 Makro və mikroelementlər. Onların çatışmazlığının patologiyalrı 

və profilaktikası yolları 
2  

 

21.04.2018 Spora əmələ gətirən bəzi bakteriyaların törətdikləri 

toksikoinfeksiyalar 
 2 

 

11 28.04.2018 Zehni və avtomatlaşdırılmış işdə,az fiziki gərginlikdə çalışan 

şəxslərin qidalanmalarının gigiyenik prinsipləri 
2  

 

28.04.2018 Streptokokların törətdikləri qida zəhərlənmələri  2  

12 05.05.2018 Yeniyetmələrin qidalanmalarının gigiyenik prinsipləri 2   

05.05.2018 Qeyri spesifik amillərin  törətdikləri qida toksikoinfeksiyalarının 

epidemiologiya və profilaktikası 
 2 

 

13 12.05.2018 Səmərəli qidalanma tərtibinə gigiyenik tələblər 2   

12.05.2018 Qida toksikozları 2   

14 19.05.2018 İnsanın enerjiyə,qida maddələrinə və məhsullarına müasir tələbat 

normaları 
2  

 

19.05.2018 Botulizm zəhərlənmələri  2  

15 26.05.2018 

 

26.05.2018 

Toxumaları təbii zəhərli olan balıqlarla zəhərlənmələr 2   

Yekun imtahan 
2  

 

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

xəbər veriləcək. 


