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Tədris metodları Mühazirə  x 

Qrup müzakirəsi x 
Praktik tapşırıqlar x 
Praktik məsələnin təhlili x 

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 
Laboratoriya  10 
Quiz Semestr ərzində 2 dəfə 

Aralıq və Final imtahanlarından 
əvvəl 

10 

Fərdi mövzuda prezentasiya  Semestr ərzində 5 
Davamiyyət Semestr ərzində 5 
Aralıq imtahanı  30 
Final imtahanı  40 
Yekun  100 

Kursun təsviri İnsan və heyvan fiziologiyası kursunun tədrisi zamanı fiziologiyanın inkişaf tarixi 
(giriş), əsas anlayış və prinsipləri, hüceyrə fiziologiyasının əsasları, oyanıcı 
toxumaların fiziologiyası və sabit cərəyanın oyanıcı toxumalara təsiri, əzələ 
fəaliyyəti, mərkəzi sinir sisteminin ümumi və xüsusi fiziologiyası,vegetativ 
fəaliyyətin sinir tənzimi və daxili sekresiya vəzilərinin fəaliyyəti, qan sisteminin 
fiziologiyası,  qan dövranı,ürək fəaliyyəti, tənəffüs, həzm prosesi, maddələr və 
enerji mübadiləsi, bədən temperaturu və izotermiya, ifrazat sistemi, əməyin 
fiziologiyası,analizatorların ümumi fiziologiyası, ali sinir fəaliyyəti haqqında 



məlumat veriləcəkdir. Eyni zamanda Insan və heyvan fiziologiyası kursu üzrə elmi 
araşdırmaların obyekti olan insan və heyvanda baş verən fizioloji proseslərin geniş 
və hərtərəfli öyrənilməsi üçün müxtəlif laboratoriya işləri yerinə yetiriləcəkdir. 
 

Kursun məqsədi - Tələbələrə insan və heyvan orqanizminin hüceyrə, toxuma, orqan və 
sistemlərinin funksiyasını, onların bir-biri ilə, eləcə də orqanizmin xarici 
mühitlə qarşılıqlı əlaqəsini, fizioloji proseslərin səbəbini və tənzimi 
mexanizmini öyrətməkdir. 

- Tələbələrə orqanizmin ayrı-ayrı orqanlarının funksiyalarını və xüsusiyyətlərini 
mənimsətməkdir.  

- Tələbələrə fizioloji tədqiqatların hazırkı və gələcək elmin inkişafı üçün 
vacibliyini mənimsətməkdir. 

- Tələbələrin akademik potensialını aşkarlamaq, onları elmə həvəsləndirmək və 
bu işdə onları dəstəkləməkdir.  

Tədrisin 
(öyrənmənin) 

nəticələri 

Tələbələr kursun sonunda nəyi bilməlidirlər: 
- Çoxhüceyrəli orqanizmlərin, xüsusilə insanın orqanlar sisteminin quruluşunu və 

funksiyalarını 
- Orqanizmdə normal fiziologiyasının molekulyar və hüceyrəvi əsaslarını 
- Canlı orqanizmin onu əhatə edən xarici mühitlə mübadilə prosesində əlaqəsini 

təmin edən fizioloji prosesləri  
- Orqanizmin xarici təsirlərə cavab reaksiyalarını və öz növbəsində orqanizmin 

özünün də xarici mühitə təsir yollarını 
- Orqanizmin funksional prosesləri və fəaliyyəti arasında qarşılıqlı əlaqəni 
- Fizioloji sistemlərin funksiyalarının mexanizmini   
- Fizioloji diaqnostika, profilaktika və müalicə üsullarının əsas prinsiplərini 
- Elmi tədqiqat işlərində fizioloji reaksiyaların və testlərin mühüm rolunu 
- Elmi-tədqiqat işlərində fizioloji reaksiyaların  molekulyar əsaslarını və alınan 

nəticələrin qiymətləndirilməsini 
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. 

 

MÖVZULAR ÜZRƏ SAATLARIN TƏXMİNİ BÖLGÜSÜ VƏ TƏQVİM-TEMATİK PLAN 

H
əf

tə
 Tarix 

(planlaşdırıl
mış) 

Mövzular 

Qeyd: 
Tələbələrə 

verilən 
material –
gündəlik 

mühazirədir 

I 

 Insan və heyvan fiziologiyasına giriş. Fiziologiyanın tədqiqat 
obyekti,üsulları, əsas bölmələri. İnsan fiziologiyası haqda əsas 
anlayış və prinsiplər. 

Əsas dərslik: 
səh 4-30. Fəsil 
1,2  

 
Laborator işi: Fizioloji təcrübələrdə istifadə olunan üsullar, alətlər 
və cihazlar. 

Praktikium səh 
4-21 

 

II 

 Hüceyrə fiziologiyası. Əsas dərslik: 
Fəsil 3, səh 31-
69 

 
Müvafiq mövzuda video-materialın nümayişi. 

 

III 

 Bioelektrik hadisələri.  Əsas dərslik: 
Fəsil 4, səh 69-
88 

 
Qıcıqlanma qanunları. 
 

Əsas dərslik: 
səh 88-97 
 

 

IV 

 Əzələlərin fiziologiyası. Əsas dərslik: 
səh 97-140 

Sinir əzələ fiziologiyası Praktikium səh 
22-51 



V, VI 

 Sinir sistemi. Əsas dərslik: 
141-256 

Laborator işi: Sinir-əzələ preparatının hazırlanması və müxtəlif 
üsullarla qıcıqlandırılması.  

Praktikium 
səh 51-108 

VII 

 Ümumi endokrinologiya.  Əsas dərslik: 
səh 255-330 

Dəri piqmentinə hipofiz və böyrəküstü vəzin  
hormonlarının təsiri.  İtlərdə mədəaltı vəzinin çıxarılması və 
nəticələri. Qanda şəkərin miqdarına insulinin təsiri. 

Praktikium səh 
109- 123 

VIII  Aralıq imtahan 
 

 

IX 

 Analizatorların quruluşu. Əsas dərslik: 
səh 345- 379 
 

 
 

X 

 Analizatorların fiziologiyası. Əsas dərslik: 
səh 379-407 

 
Laborator işi: Qurbağanın göz bəbəyinə adrenalin və asetilxolinin 
təsiri.    

 

XI 

XII 

 

 

 Ürək-damar sistemi. Qan. Qan dövranı sistemləri. Əsas dərslik: 
səh 229-329 

Laborator işi: Müxtəlif heyvanlarda qanalma üsulları və qanın 
morfoloji tərkibinin müşahidəsi. Analiz üçün qanın alınması. 
Eritrositlərin müxtəlif heyvanlarda görünüşü və sayılması. 
Hemoqlobinin miqdarının təyini. 

Praktikium səh 
124-216 

 

 

XIII 

 

 Tənəffüs sistemi. O.B. İsmayılov , 
T.M.İsmayılov,R.
M.Mahmudov 
Normal 
fiziologiya. Seh 
332-369 

Tənəffüs hərəkətlərinin qeyd edilməsi. Ağciyərlərin həyat 
tutumunun ölçülməsi. Tənəffüs zamanı ağciyərlərin həcminin 
dəyişməsi  (Dondersin təcrübəsi).   

Praktikium seh 
217-231 

 

XIV 

 

 

 Həzm sistemi. O.B. İsmayılov , 
T.M.İsmayılov,R.
M.Mahmudov 
Normal 
fiziologiya. Seh 
370-431 

Laborator işi: İtlərdə tüpürcək ifrazının müşahidəsi. İnsanda 
tüpürcəyin ifrazının müşahidəsi. Tüpürcəyin tərkibi və xassəsi 

Praktikium 
seh 237-265 

 

 

XV 

 Sidik-ifrazat sistemi. O.B. İsmayılov , 
T.M.İsmayılov,R.
M.Mahmudov 
Normal 
fiziologiya. Seh 
465-495 

 
Enerji mübadiləsi. Praktikium seh 

232-236 

 
  Final imtahanı 

 



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


