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Əsas dərslik və dərs vəsaitləri: 
1.B.Alberts, K.Hopkin, A.Johnson, D.Morgan, M.Raff, K.Roberts, P.Walter – 

“Essential Cell Biology” , 5th edition, W.W. Norton & Company, [2019]  

2.Thomas D. Pollard, William C. Earnshaw, Jennifer Lippincott-Schwartz, Graham T. 

Johnson. “Cell Biology” , 3rd edition, Elsevier, [2017] 

3. B.Alberts, A.Johnson, J.Lewis, D.Morgan, M.Raff, K.Roberts, P.Walter – “Molecular 

Biology of the cell” , 6th edition, Garland Science, Taylor & Francis Group, [2015] 

Əlavə vəsaitlər: 

3. Lodish et.al.Molecular Cell Biology (7th ed), 2013, p. 1247  

4. Qasımov E.K. “Sitologiya”. Dərslik. Bakı, 2008, 237 səh. 

5. Müəllim tərəfindən tərtib olunmuş, müxtəlif dillərdən tərcümə edilmiş təqdimatlar. 

Tədris metodları Mühazirə  x 

Laborator məşğələ x 

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 
Davamiyyət  Semestrin sonu 5  

Fərdi laboratoriya işi Semestr ərzində 5 iş 10 

Presentation Semestr ərzində 2 dəfə 10 

Quiz Semestr ərzində 2 dəfə 5  

Aralıq imtahanı Cədvəl üzrə 30 

Final imtahanı Cədvəl üzrə 40 

Yekun  100 
Kursun təsviri Sitologiya kursu hüceyrələrin ümumi quruluş və funksional xüsusiyyətlərinin tədrisinə 

həsr olunmuşdur. Kursun gedişində sitoloji texnika, hüceyrənin struktur komponentləri 

(hüceyrə orqanoidləri, plazmatik membran, nüvə, sitoskelet, sitoplazmatik əlavələr), 

hüceyrənin həyat tsikli, o cümlədən çoxalması, qocalması və ölümü haqqında ətraflı 
məlumatlar veriləcəkdir. 

Kursun məqsədləri  Ümumi məqsəd: 

Tələbələrə hüceyrələrin quruluş və funksional xüsusiyyətlərini mənimsətməkdir. 

Xüsusi məqsədlər: 

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

Tələbələri akademik olaraq dəstəkləmək, onların öz potensiallarını reallaşdırmasına 

köməklik göstərmək. 

Sitologiya fənni ilə digər bioloji fənlərin əlaqələndirilməsi. 

Tədrisin (öyrənmənin) 
nəticələri 

Kursun sonunda tələbələrin nəyi bilməlidirlər: 
1. Hüceyrənin əsas tərkib hissələrinin quruluş və vəzifələrini izah etməli. 
2. Hüceyrənin həyat tsiklini və bölünmə mexanizmlərini bilməli. 
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MÖVZULAR ÜZRƏ SAATLARIN TƏXMİNİ BÖLGÜSÜ VƏ TƏQVİM TƏQVİM-TEMATİK PLAN 
 

Tarix  

H əf tə
 

Bölmə və mövzuların adı Auditoriya Dərsliklər 

3. Hüceyrənin struktur komponentlərinin, həmçinin müxtəlif hüceyrələrin mikroskopik 

təsvirini izah 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. 
- 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 6 fərdi seminar işinin aparılması vacibdir. Laboratoriya dərsində ağ xalat 

geyilməlidir. Laborator işinin nəticələri dəftərdə protokollaşdırılmalıdır və bu da müəllim 

tərəfindən qiymətləndiriləcəkdir. 

- Laborator məşğələləri zamanı tələbələrin əvvəlki mövzunu mənimsəmələri, laborator işlərinin 
prinsipləri şifahi və yazılı sorğunun keçirilməsi ilə hər dərs qiymətləndiriləcəkdir, semestrin 
sonunda isə ortaq qiymət çıxarılacaqdır (Laboratoriya işlərinin nətəcləri ilə birgə fəallıq kimi 
ümumi qiymətləndiriləcəkdir).  

- 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. 25%-dən artıq dərs buraxan tələbələr imtahana buraxılmır. 
Dərsə gecikmələr və ya digər dərs pozuntuları 
Dərsə 10 dəqiqədən artıq gecikən tələbəyə qaib yazılır. Buna baxmayaraq, tələbə dərs saatına 
buraxılır.  
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 
Universitetin 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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I 

Sitologiya - Qısa tarixi, obyektləri, tədqiqat üsulları. Hüceyrə 

haqqında ümumi məlumat, fundamental xüsusiyyətləri.  

Hüceyrə nəzəriyyəsi. Prokariot və eukariot hüceyrələrin 

fərqləri. Hüceyrə orqanoidləri haqqında ümumi məlumat – 

struktur və funksiyaları. 
 

2 2 

Əsas 

dərslik 1,2 

Fəsil 1,1 

 

II 

Eukariot hüceyrə. Eukariot hüceyrə orqanoidlərinin təsviri və 

funksiyaları. Sitozol. Hüceyrənin molekulları. Plazma 
membranının ümumi quruluşu.  
 

2 2 

Əsas 

dərslik 1 

Fəsil 1 

 

III 

Zülallar - quruluşu və funksiyası. Denaturasiya və renaturasiya. 

Zülalların işləmə və kontrol edilmə mexanizmləri. Fermentlər 

və katalizatorlar.  

 

2 2 

Əsas 

dərslik 1,3 

Fəsil 4,3 

 

IV 

DNT və xromosomlar. DNT-nin quruluşu və funksiyası. 
Xromatin, xromosom, nüvənin struktur və dinamikası. 
Eukariotlarda xromosomların quruluşu. Nukleosomlar. 
Xromosomun müxtəlif səviyyələrdə yığılması. Genom. 

2 2 

Əsas 

dərslik 

1,2,3  

Fəsil 5,3,4 

 

V 

DNT-nin bərpa edilməsi. DNT-nin replikasiyası. Replikasiya 
mənbələri. Replikasiya çəngəli. DNT polimeraza. RNT 

praymerlər. 

 

2 2 

Əsas 

dərslik 1,3 

Fəsil 6,5 

 

VI 

DNT-dən RNT-yə. RNT-dən zülala – transkripsiya və 

translyasiya. Hüceyrədə sintez olunana müxtəlif RNT-lər. 

Ümumi transkripsiya faktorları və siqnal ötürücüləri. İntronlar. 
Yetkin RNT-nin nüvədən sitoplazmaya keçməsi.Zülal 

sintezinin mexanizmi.  

 

2 2 

Əsas 

dərslik 

1,2,3 

Fəsil 7,4,6 

 

VII 
Membranın struktur və dinamikası. İkiqat lipid təbəqəsi. 

Membran zülalları. Membran kanalları.  2 2 

Əsas 

dərslik 

1,2,3 

Fəsil 11, 

5,10 

 
VIII 

Aralıq imtahanı 

 
  

 

 

IX 
Hüceyrənin qida maddələrindən enerjini əldə etməsi. 

Metabolismin idarə olunması. Qlikoliz. Krebs tsikli.  
 

2 2 

Əsas 

dərslik 1,3 

Fəsil 13,2 

 

X 

Mitoxondri və xloroplastlarda enerjinin yaranması. . 
Mitoxondri və oksidativ forsforlaşma. Elektron transportunun 
və proton pompalanmasının molekulyar mexanizmi. 
Xloroplastlar və fotosintez. Mitoxondri və xloroplastların 
mənşəyi.  

 

2 2 

Əsas 

dərslik 1,3 

Fəsil 14,14 

 

XI 

Hüceyrədaxili kompartmentlər və nəqliyyat. Membranla əhatə 

olunmuş orqanoidlər. Proteinlərin mitoxondri və xloroplastlara 

ötürülməsi. Vezikulyar nəqliyyat. İfrazat yolları. Endositik 
yollar. 

 

2 2 

Əsas 

dərslik 1,3 

Fəsil 15,12 

 

XII 

Hüceyrə siqnalının ümumi prinsipləri. G-zülalla və enzimlə 

cütləşmiş zülallar.Plazmatik membran reseptorları. İkincili 
daşıyıcılar. Gen tənzimlənməsində alternativ siqnal yolları.  

2 2 

Əsas 

dərslik 

1,2,3 

Fəsil 



 16,7,15 

 

XIII 

Sitoskeletin funksiyası və mənşəyi.. Aralıq filamentlər. 

Mikroborucuqlar və sentrosomlar. Miozin, aktin və aktin 

bağlayıcı filamentlər. Əzələ yığılması.  
 

2 2 

Əsas 

dərslik 

1,2,3 

Fəsil 17, 

9,16 

 

XIV 

Hüceyrə bölünməsi tsiklinə ümumi baxış. Hüceyrə tsiklinin 

idarə sistemi. G1, S, M-faza. Mitoz. Sitokinez. Hüceyrə sayı və 

ölçüsünün, bölünmə və böyüməsinin idarə edilməsi.  

 

2 2 

Əsas 

dərslik 

1,2,3 

Fəsil 18, 

10,17 

 

XV 

Hüceyrə ölümü - Apoptozis. Toxumalar. Kök hüceyrələr və 

toxumanın öz-özünü bərpa etməsi. Xərçəng. Hüceyrəxarici 

matriks və konnektiv toxumalar.  

2 2 

Əsas 

dərslik 1,3 

Fəsil 20,18 

 
 Final imtahan   

 

 

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

veriləcəkdir.  


