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Əsas dərslik və dərs vəsaitləri: 
1.ADAU- E.Əliyev - ÜMUMİ HİSTOLOGİYA, SİTOLOGİYA VƏ 
EMBROLOGİYANIN ƏSASLARI,2009 

2.Abdullayev M.S., Abiyev H.S. - Ümumi histologiya,2015 

3. Ə. Səmədov – Ümumi Histologiya, 2012 

Əlavə vəsaitlər: 

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

5. Qasımov E.K. Sitologiya. Dərslik. Bakı, 2008, 237 səh. 
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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 Histologiya və Sitologiya kursu hüceyrə və toxumaların ümumi quruluş və funksional 
xüsusiyyətlərinin tədrisinə həsr olunmuşdur. Kursun gedişində histoloji və sitoloji 
texnika, hüceyrənin struktur komponentləri (plazmalemma, orqanellər, 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. 
Histologiya və Sitologiya fənni ilə digər bioloji fənlərin əlaqələndirilməsi. 

Tədrisin (öyrənmənin) 
nəticələri 

Kursun sonunda tələbələrin nəyi bilməlidirlər: 
1. Hüceyrə və toxumaların əsas tərkib hissələrinin quruluş və vəzifələrini izah etməli. 
2. Hüceyrənin həyat tsiklini və bölünmə mexanizmlərini bilməli. 
3. Hüceyrənin struktur komponentlərinin, həmçinin müxtəlif hüceyrələrin mikroskopik 
təsvirini izah etməlidirlər. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÖVZULAR ÜZRƏ SAATLARIN TƏXMİNİ BÖLGÜSÜ VƏ TƏQVİM TƏQVİM-TEMATİK PLAN 
 

Müxtəlif toxumaların quruluş və ümumi xarakteristikası 
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. Prezentasiyanın özü isə çap 

olunmuş variantda təhvil verilməlidir. Prezentasiya mövzuları və qaydaları haqda  dərsdə daha 

geniş tanışlıq olunacaqdır.    
-Semestr ərzində 9 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. 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 
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. 



Tarix 

H
əf

tə
lə

r 
Bölmə və mövzuların adı 

Auditoriy
a saatları 

Dərsliklər və müvafiq 
fəsillər 

M
ü

h
az

ir
ə 

 

S
em

in
ar

  

 
I 

Ümumi histologiya, sitologiya və embriologiyanın 
əsasları. Histologiya və sitologiya elmlərinin inkişaf 
tarixləri eləcə də bu elmlərin əsas tədqiqat metodları 

2 2 
Əsas dərslik 1,2 
 

 
II 

Mikroskopların quruluşu və əsas xarakterik 
xüsusiyyətləri. Hüceyrələrin quruluşu 
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Əsas dərslik 1,2 
 

 
III 

Hüceyrənin morfologiyası və biokimyəvi tərkibi 
 

2 2 
Əsas dərslik 1,2,3 
 

 
IV Ümumi embriologiyanın əsasları 2 2 

Əsas dərslik 1,2 
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Toxumalar haqqında anlayış 
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Əsas dərslik 1,2 
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Sinir sistemi orqan toxumalarının quruluşu 
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Əsas dərslik 1,2 
 

 
VII Hiss üzvlərinin quruluşu 2 2 

Əsas dərslik 1,2 
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Aralıq imtahanı 
 

  
 

 
IX Əzələ toxumasının quruluşu   

Əsas dərslik 1,2,3 
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Ürək-damar sistem orqanlarının quruluşu, arteriovenulyar 
anastamozlar. Qan yaradan və immun mühafizə 
orqanları. 

2 2 
Əsas dərslik 1,2,3 
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Endokrin vəzlər və dəri törəmələrinin quruluşu 
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Əsas dərslik 1,2,3 

 
XII 

Tənəffüs üzvlərinin quruluşu 
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Əsas dərslik 1,2,3 

 
XIII 

Həzm üzvlərinin quruluşu 
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Əsas dərslik 1,2,3 

 
XIV 

Sidik sistemi orqanlarının quruluşu 
Seminar və məşğələ: 

2 2 
Əsas dərslik 1,2,3 

 
XV 

Erkək və dişi cinsiyyət üzvlərinin quruluşu 
 

2 2 
Əsas dərslik 1,2,3 

  Final imtahan    

 

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

veriləcəkdir.  


