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Kurs üçün faydalı 
website’lar 
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http://elibrary.bsu.az/books_aysel/N_352.pdf   

http://www.newlibrary.ru/book/dogel_v_a_/zoologija_bespozvonochnyh.html 

http://padaread.com/?book=9175&pg=2   

http://www.nature.air.ru/invertebrates/ 

http://www.textbooksonline.tn.nic.in/books/11/std11-zoo-em.pdf    

http://www.usc.es/export/sites/default/gl/investigacion/grupos/malaterra/publicaciones/Invertebrados_Le

cciones/PART_II_Hickmanx_Robertsx_Larson_Integrated_Principles_of_Zoology.pdf  

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Davamiyyət  Semestri sonunda 5 

Fəallıq Hər dərs 5 

Yoxlama işi (quiz) Semestr ərzində 10 

Prezentasiya Semestri sonunda 10 

Aralıq imtahan  Cədvəl üzrə 30 

Son imtahan  Cədvəl üzrə 40 

Yekun  100 

Kursun təsviri Onurğasızlar zoologiyası kursu canlı orqanizimlərin bir sıra xüsusiyyətlərini (fiziologiyasını, 
həyat tərzini, təbiyyətdə yayılmasını, ekoloji əhəmiyyətini, təkamüldəki rolunu və s.) özündə 
əks etdirir. 
Bu kursda ilk öncə heyvanlar aləminin sisteminin təhlili önəm kəsb edir. Məhs həmin sistem 

əsasında, canlı orqanizimləri  sadədən mürəkkəbə doğru öyrənilməsi həyata keçiriləcək. 
İlk öncə öyrəniləcək hər bir canlı orqanizimin fizioloji quruluşu, bu quruluşa uyğun 
formalaşmış həyat tərzi, təbiyyətdə yayılması, eləcə də, ekoloji əhəmiyyəti və təkamüldəki yeri 
nəzərdən keçirələcək. Hər yeni öyrənilən canlı orqanizmi, artıq öyrənilmiş canlı orqanizimlər 
ilə müxtəlif xüsusiyyətlərə görə müqayisə olunacaq və bu müqayisə əsasında canlı aləmin 
sadədən mürəkkəbə doğru inkişafını görmək mümkün olacaqdır. 
Sonda heyvanlar aləminin filogenetik inkişafının əsas mərhələləri nəzərdən keçiriləcəkdir. 

Kursun məqsədi Onurğasızlar zoologiyası kursunun məqsədi, tələbələrə canlı orqanizimlərin fizioloji quruluşu, 
təbiyyətdə yayılmasını, ekoloji ehəmiyyətini, həyat tərzini və ümumən müqayisəli morfoloji 
təhlilini aşılamaq yolu ilə bilik bazasının formalaşdırmaqdır. Digər məqsəd, bu baza əsasında 
tələbələrdə, canlılar sisteminin müxtəlifliyi və eyni zamanda vahidliyi anlamı haqqında dünya 
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görüşü yaradılmasıdır. 
Tədrisin 

(öyrənmənin) 
nəticələri 

Kursun sonunda tələbələr nəyi bilməlidirlər: 
Onurğasız canlıların:  
 fizioloji quruluşunu, 
 həyat tərzini, 
 təbiyyətdə yayılmasını, 
 ekoloji əhəmiyyətini, 
 onurğasız canlıların müqayisəli morfologiyası əsasında təhlili üsullarını, 
 təkamüldə rolunu. 

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. 

Tarix  Həftə Mövzular 

 

Dərslik/Tapşırıqlar 
 

 

 

 

 

I  

Onurğasızlar zologiyasına giriş, onurğasızlar zologiyasının inkişaf tarixi, 
heyvan aləminin sistematikası.  

Əsas dərsliklər: [1, 2], 

Fəsil 1 
 

İbtidailər və ya birhüceyrəlilər (Protozoa) yarımaləminin ümumi 
xüsusiyyətləri: ibtidayilərin öyrənilməsi, komponentləri, simmetriyası, 
hərəkəti, qidalanması, tənəffüsü və çoxalması. 

 

Əsas dərsliklər: [1, 2], 

Fəsil 2 

  

 

 

İbtidailərin quruluşu, həyat tsikli, çoxalması: qamçılılar, kökayaqlılar, 
alveolalılar və ibtidailərin müstəqil qruplarının mənşəyi, filogeniyası, 
təbiyyətdə yayılması. 

 

Əsas dərsliklər: [1, 2], 

Fəsil 2 



 

II  

 

Onurğasızlar zologiyasına giriş, onurğasızlar zologiyasının inkişaf tarixi, 
heyvan aləminin sistemi. 
İbtidailər və ya birhüceyrəlilər (Protozoa) yarımaləminin ümumi 
xüsusiyyətləri: ibtidayilərin öyrənilməsi, komponentləri, simmetriyası, 
hərəkəti, qidalanması, tənəffüsü və çoxalması. 

 
 

Əsas dərsliklər: [1, 2], 

Fəsil 1 və fəsil 2 
 

 

  

 

 

III  

Çoxhüceyrəlilər yarımaləmi: Çoxhüceyrəlilərin mənşəyi, həyat tərzi, 
təbiyyətdə yayılması. Bölməüstü Faqositellakimilər: 
lövhəşəkillilər tipi. Bölməüstü Parazoa: 

Süngərlər tipi. 

 

Əsas dərsliklər: [1, 2], 

Fəsil 3 

İbtidailərin quruluşu, həyat tsikli, çoxalması: qamçılılar, kökayaqlılar, 
alveolalılar və ibtidailərin müstəqil qruplarının mənşəyi, filogeniyası, 
təbiyyətdə yayılması. 

Əsas dərsliklər: [1, 2], 

Fəsil 2 

 

 

 

 

IV  

 

Bölməüstü Eumetazoalar: Bölmə Şüalılar (Radiata), Bağırsaqboşluqlular 
tipinin quruluşu, fiziologiyası, nümayəndələri, çoxalması, inkişafı və 
filogeniyası. 

Əsas dərsliklər: [1, 2], 

Fəsil 4 

Çoxhüceyrəlilər yarımaləmi: Çoxhüceyrəlilərin mənşəyi, həyat tərzi, 
təbiyyətdə yayılması. Bölməüstü Faqositellakimilər: 
lövhəşəkillilər tipi. Bölməüstü Parazoa: 
Süngərlər tipi. 

 
Əsas dərsliklər: [1, 2], 

Fəsil 3 

 

  

 

V  
 

Bölmə İkiyansimmetriyalılar (Bilateria): Yarımbölmə Selomsuzlar və ya 
ibtidai qurdlar.  Yastı qurdlar tipinin quruluşu, fiziologiyası, 
nümayəndələri, çoxalması, inkişafı və filogeniyası. 

Əsas dərsliklər: [1, 2], 

Fəsil 5 

Bölməüstü Eumetazoalar: Bölmə Şüalılar (Radiata), Bağırsaqboşluqlular 
tipinin quruluşu, fiziologiyası, nümayəndələri, çoxalması, inkişafı və 
filogeniyası. 

Əsas dərsliklər: [1, 2], 

Fəsil 4 

  

 

VI  

Dəyirmi və ya İlkbədənboşluqlu qurdlar tipinin quruluşu, fiziologiyası, 
nümayəndələri, çoxalması, inkişafı və filogeniyası. 

Əsas dərsliklər: [1, 2], 

Fəsil 6 

Bölmə İkiyansimmetriyalılar (Bilateria): Yarımbölmə Selomsuzlar və ya 
ibtidai qurdlar.  Yastı qurdlar tipinin quruluşu, fiziologiyası, 
nümayəndələri, çoxalması, inkişafı və filogeniyası. (Quiz) 

Əsas dərsliklər: [1, 2], 

Fəsil 5 

  

 

VII  

İkincilibənədənboşluqlular və ya selomik heyvanlar: Həlqəvi qurdlar 
tipinin quruluşu, fiziologiyası, nümayəndələri, çoxalması, inkişafı və 
filogeniyası. 

Əsas dərsliklər: [1, 2], 

Fəsil 7 

Dəyirmi və ya İlkbədənboşluqlu qurdlar tipinin quruluşu, fiziologiyası, 
nümayəndələri, çoxalması, inkişafı və filogeniyası. 

Əsas dərsliklər: [1, 2], 

Fəsil 6 

 

 

 

VIII  

Molusklar və ya yumuşaqbədənlilər tipinin quruluşu, fiziologiyası, 
nümayəndələri, çoxalması, inkişafı və filogeniyası. 

Əsas dərsliklər: [1, 2], 

Fəsil 8 

İkincilibənədənboşluqlular və ya selomik heyvanlar: Həlqəvi qurdlar 
tipinin quruluşu, fiziologiyası, nümayəndələri, çoxalması, inkişafı və 
filogeniyası. 

Əsas dərsliklər: [1, 2], 

Fəsil 7 

 

 

 

 

 

 

IX  

Buğumayaqlılar tipinin ümumi morfofizioloji xarakteristikası. 
Trilobitkimilər yarımtipinin quruluş özəllikləri, nümayəndələri, 
çoxalması, inkişafı və filogeniyası. Qəlsəmətənəffüslülər yarımtipinin 
quruluşu, fiziologiyası, çoxalması və inkişafı. 

 
Əsas dərsliklər: [1, 2], 

Fəsil 9 Bölmə 1 

Molusklar və ya yumuşaqbədənlilər tipinin quruluşu, fiziologiyası, 
nümayəndələri, çoxalması, inkişafı və filogeniyası. 

Əsas dərsliklər: [1, 2], 

Fəsil 8 

 

 

 

X  

Qəlsəmətənəffüslülər yarımtipinin təsnifatı, nümayəndələri və 
filogeniyası. 

Əsas dərsliklər: [1, 2], 

Fəsil 9 Bölmə 2 

Buğumayaqlılar tipinin ümumi morfofizioloji xarakteristikası. 
Trilobitkimilər yarımtipinin quruluş özəllikləri, nümayəndələri, 
çoxalması, inkişafı və filogeniyası. Qəlsəmətənəffüslülər yarımtipinin 
quruluşu, fiziologiyası, çoxalması və inkişafı. 

 
Əsas dərsliklər: [1, 2], 

Fəsil 9 Bölmə 1 



  

 

XI  

Xeliserlilər yarımtipinin quruluşu, fiziologiyası, çoxalması və inkişafı. Əsas dərsliklər: [1, 2], 

Fəsil 10 Bölmə 1 

Qəlsəmətənəffüslülər yarımtipinin təsnifatı, nümayəndələri və 
filogeniyası. 

Əsas dərsliklər: [1, 2], 

Fəsil 9 Bölmə 2 

  

 

XII  

Xeliserlilər yarımtipinin təsnifatı, nümayəndələri və filogeniyası. Əsas dərsliklər: [1, 2], 

Fəsil 10 Bölmə 2 

Xeliserlilər yarımtipinin quruluşu, fiziologiyası, çoxalması və inkişafı. Əsas dərsliklər: [1, 2], 

Fəsil 10 Bölmə 1 

  

 

XIII  

Traxeyalılar yarımtipinin quruluşu, fiziologiyası, çoxalması və inkişafı. Əsas dərsliklər: [1, 2], 

Fəsil 11 Bölmə 1 

Xeliserlilər yarımtipinin təsnifatı, nümayəndələri və filogeniyası. (Quiz) Əsas dərsliklər: [1, 2], 

Fəsil 10 Bölmə 2 

  

 

XIV  

Traxeyalılar yarımtipinin təsnifatı, nümayəndələri, insan həyatında rolu 
və filogeniyası. 

Əsas dərsliklər: [1, 2], 

Fəsil 11 Bölmə 2 və 3 

Traxeyalılar yarımtipinin quruluşu, fiziologiyası, çoxalması və inkişafı. Əsas dərsliklər: [1, 2], 

Fəsil 11 Bölmə 1 

  

XV  
Dərisitikanlılar tipinin quruluşu, fiziologiyası, nümayəndələri, çoxalması, 
inkişafı və filogeniyası. 

Əsas dərsliklər: [1, 2], 

Fəsil 12 

Traxeyalılar yarımtipinin təsnifatı, nümayəndələri, insan həyatında rolu 
və filogeniyası. 

Əsas dərsliklər: [1, 2], 

Fəsil 11 Bölmə 2 və 3 

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

 


