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Tədris metodları Mühazirə  
Tədris metodları Seminarda qrup müzakirəsi  x 

Video-materialların baxışı və təhlili x 
Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Qiymətləndirmə 

Aralıq imtahanı Cədvəl üzrə 30 
Praktiki məsələ (quiz) Semestr ərzində 10 
Fəallıq – 
(sorğu/laborator işi) 

Semestr ərzində 5 

(2/3) 
Fərdi mövzuda 
prezentasiya 

Semest ərzində 10 

Final  imtahanı Cədvəl üzrə 40 
Davamiyyət Hər dərs 5 
Yekun  100 

Kursun təsviri Mərkəzi sinir sistemin anatomiyası və fiziologiyası, ali sinir fəaliyyətinin strukturu, 
sensor sisteminin fiziologiyası və funksiyası. Mərkəzi sinir sistemin xəstəliklərin, 
reflekslərin, yaddaşın, ağrının yaranma mexanizmini nəzəri olaraq mənimsənilməsi. 

Kursun məqsədləri  Ali sinir (mərkəzi sistem) fəaliyyətinin insanın günlük həyatında rolunu dərk etmək. 
Mərkəzi sinir sisteminin funksiyasının öyrənilmə üsulları. Mərkəzi sinir sistemin 
xəstəliklərinin öyrənilməsi. 

https://www.youtube.com/watch?v=pRFXSjkpKWA
https://www.youtube.com/watch?v=_aCCsRCw78g
https://www.youtube.com/watch?v=ADAOsuaOSCk
https://www.youtube.com/watch?v=hsh2kPdgazo


 

MÖVZULAR ÜZRƏ SAATLARIN TƏXMİNİ BÖLGÜSÜ VƏ TƏQVİM TƏQVİM-TEMATİK 
PLAN 

Tədrisin (öyrənmənin) 
nəticələri 

Kursun sonunda tələbələr bunları bacarmalıdırlar:  

- Sinir sisteminin quruluşu və reflektor fəaliyyəti 
- Beyin sinirlərinin vəzifələri 
- Onurğa beyninin nəqledici yollarının funksiyaları 
- Analizatorların Fiziologiyası 
- Mərkəzi sinir sistemin xəstəlikləri 
- Mərkəzi sinir sisteminin funksiyasının öyrənilmə üsulları 

       -     Nevrozlar, motivasiyalar, yaddaş, emosiya, ağrı 
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. 
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I 

Sinir sisteminin quruluşu (1). Sinir sisteminin 
ontogenezdə inkişafı, sinir lifinin quruluşu (2) Sinir 
sisteminin reflektor fəaliyyəti (1), sinir-əzələlərdə 
oyanmanın nəqlolunma qanunauyğunluqları. Sinir lifinin 
müxtəlifliyi, onda fəaliyyət potensialı və oyanmanın 
yayılması (2) 

2 2 Mühazirə materialı və əsas 
dərslik.1. İnsan anatomiyası 
231s. 2. İnsan və heyvan 
fiziologiyası 151s. 

 

II 

Onurğa beyni. Onurğa beyni sinirləri (1) Sinir sisteminin 
ümumi fiziologiyası. Sinapsların formalaşması (2)  
Mərkəzi sinir sistemində ləngimə (2) 

2 2 Mühazirə materialı və əsas 

dərslik.1. İnsan anatomiyası 
233s.  

2. İnsan və heyvan 

fiziologiyası 174, 181, 202s 

 
III 

Beyin. Uzunsov beyin. Arxa beyin (1) 
Divergensiya, konvergensiya və okklüziya (2) 

2 2 Mühazirə materialı və əsas 
dərslik.1. İnsan anatomiyası 
244s. 2. İnsan və heyvan 
fiziologiyası 208s. 

 

IV 

Beyincik. Beyin körpüsü (1) 
Orta beyin (1) 

2 2 Mühazirə materialı və əsas 
dərslik.1. İnsan anatomiyası 
248s. 

 

V 

Ara beyin. Uc beyni (1) Onurğa beyninin inkişafı və 
funksiyası. Onurğa beyninin nəqledici yollarının 
funksiyaları (2) 
Uzunsov beyin və onun funksiyaları (2) 

2 2 Mühazirə materialı və əsas 
dərslik.1. İnsan anatomiyası 
255s. 2. İnsan və heyvan 
fiziologiyası 222s. 

 

VI 

Beyin qabığı. Beyin qişaları. Aparıcı yollar. Hərəki 
yollar.  Beyin sinirləri (1) Beyin sinirlərinin vəzifələri (2)    
Duyğu üzvləri və analizatorlar (1) Analizatorların 
Fiziologiyası (2) 

2 2 Mühazirə materialı və əsas 
dərslik.1. İnsan anatomiyası 
262, 279s. 2. İnsan və 
heyvan fiziologiyası 345s. 

 

VII 

Görmə üzvü. Eşitmə üzvü (1) 
Eşitmə sensor sistemi. Eşitmə hissi. Görmə sensor 
sistemi. İşıq və işığa həssaslıq (2) 

2 2 Mühazirə materialı və əsas 
dərslik.1. İnsan anatomiyası 
285s. 2. İnsan və heyvan 
fiziologiyası 387, 395s. 

 

VIII 

Dəri hissiyyatı. Dad üzvü. Qoxu üzvü  (1) 
Hiss(duyğu) üzvləri, sensor sistemlər. Kimyəvi həssaslıq. 
Xemoresepsiya növləri. Qoxu və dad hissləri. Daxili 
(visseral) hissiyat və onların növləri (2) 

2 2 Mühazirə materialı və əsas 
dərslik.1. İnsan anatomiyası 
290s. 2. İnsan və heyvan 
fiziologiyası 356s 

 

IX 

Beyin qan dövranı pozulması (işemik insult, qansızması, 
ensefalopatiya, damar demensiyası) (3) 

2 2 Mühazirə materialı və əsas 
dərslik Klinik Nevrologiya 
15s. 

 

X  

Meninqitlər, ensefalitlər. Mielit (3) 2 2 Mühazirə materialı və əsas 
dərslik Klinik Nevrologiya 
122s 



 

XI 

Neyrosifilis. Baş beyin tuberkuloması 2 2 Mühazirə materialı və əsas 
dərslik Klinik Nevrologiya 
227s. 

 

XII 

Kəllə daxili və onurğa sütunu daxili abseslər. 

Exinokokkoz (3) 

2 2 Mühazirə materialı və əsas 
dərslik Klinik Nevrologiya 
257s 

 

XIII 

Epilepsiya. Yan amiotrofik skleroz (3) 

Sirinqomieliya (3) 

2 2 Mühazirə materialı və əsas 
dərslik Klinik Nevrologiya 
338, 402s. 

 

XIV 

Mərkəzi sinir sisteminin funksiyasının öyrənilmə üsulları 
(2) Nevrozlar, motivasiyalar, yaddaş, emosiya, ağrı (4) 

2 2 Mühazirə materialı və əsas 
dərslik 2. İnsan və heyvan 
fiziologiyası 215s. Textbook 
of Medical Physiology 45, 
598s. 

 
XV 

 
Yekun İmtahan 

  

 

 

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

xəbər veriləcəkdir.  


