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Ümumi məlumat Fənnin kodu və adı BIO 202 Zoology-2, 6 AKTS 

Departament Həyat elmləri 
Proqram Bakalavr 

Tədris semestri 2021 / 2022-ci ilinin yaz semestri 
Fənni tədris edən müəllim Cəfərov Hüseyn 

E-mail huseyn.jafarov@khazar.org  
huseyncafarov@gmail.com 

Telefon 070-738-33-66 

Mühazirə otağı/ cədvəl Məhsəti küç., 14 (Neftçilər kampusu), _____ saylı otaq, 
Mühazirə/Seminar məşğələ: 

Məsləhət saatları Məsləhət saatının vaxtı tələbələrlə razılaşdırılacaq 

Prerekvizitlər Yoxdur 

Tədris dili Azərbaycan dili 
Fənnin növü Məcburi seçmə 

Dərsliklər və əlavə 
ədəbiyyat 

ƏSAS DƏRSLİKLƏR 

1. ”Onurğalılar zoologiyası” Q.T. Mustafayev, Ə. N. Tağıyev, N. A. Sadıqov; Bakı-2009-cu 

il. 

2.  Зоология позвоночных: учебное пособие для вузов / Н. Д. Машинская, Л. А. Конева, 
Р. В. Опарин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. — (Высшее 
образование)  
3. “Zoology” S.A. Miller, J.P. Harley; New York 2016. 

4. “A Textbook of Vertebrate Zoology” S.N. Prasad, V. Kashyap — New age international 

publishers 2011. 

ƏLAVƏ DƏRSLİKLƏR 

5. ”Onurğalılar zoologiyası” H.S. Abbasov, Q.T. Mustafayev, S.Ə. Məmmədova, R.Ə. 
İsmayılov; Bakı-1999-cu il.  

6. “Onurğalı heyvanların ekologiyası” Q.T. Mustafayev, F.Z. Qarabəyli, N.A. Məhərrəmova 
Bakı-2001-ci il. 

7. “Зоология позвоночных” В.М. Константинов, С.П. Наумов, С.П. Шаталова; Москва-

2012 год. 
8. “Зоология позвоночных” Ф.Я. Дзержинский, Б.Д. Васильев, В.В Малахов; Москва-

2013 год. 
9. “Textbook of Zoology Vertebrates” T.J. Parker, W.A. Haswell 

10. “Modern Text Book of Zoology: Vertebrates” R.L. Kotpal; publications 2009. 

Kurs üçün faydalı 
website’lar 

http://www.ebooks.azlibnet.az/book/Bro9nisZ.pdf 

https://batrachos.com/sites/default/files/pictures/Books/dzerzhinskii%60_dr_2013_zoologiia%

20pozvonochny%60kh.pdf  

http://padaread.com/?book=9183  

http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-349-00198-9  

https://archive.org/details/ost-biology-textbookofverteb00king 

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

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

brados_Lecciones/PART_II_Hickmanx_Robertsx_Larson_Integrated_Principles_of_Zoology.

pdf  

Tədris metodları 
 

Mühazirə  X 

Qrup müzakirəsi X 

Praktik tapşırıqlar X 

Praktik məsələnin təhlili X 
Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Davamiyyət  Semestri sonunda 5 
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http://www.usc.es/export/sites/default/gl/investigacion/grupos/malaterra/publicaciones/Invertebrados_Lecciones/PART_II_Hickmanx_Robertsx_Larson_Integrated_Principles_of_Zoology.pdf
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http://www.usc.es/export/sites/default/gl/investigacion/grupos/malaterra/publicaciones/Invertebrados_Lecciones/PART_II_Hickmanx_Robertsx_Larson_Integrated_Principles_of_Zoology.pdf


Fəallıq Hər dərs 5 

Yoxlama işi (quiz) Semestr ərzində 10 

Prezentasiya Semestri sonunda 10 

Aralıq imtahan  Cədvəl üzrə 30 

Final imtahan  Cədvəl üzrə 40 

Yekun  100 

Kursun təsviri Onurğalılar zoologiyası kursu canlı orqanizimlərin bir sıra xüsusiyyətlərini (fiziologiyasını, 
həyat tərzini, təbiyyətdə yayılmasını, ekoloji əhəmiyyətini, təkamüldəki rolunu və s.) özündə 
əks etdirir. 
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 Onurğalılar 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 görüşü yaradılmasıdır. 

Tədrisin (öyrənmənin) 
nəticələri 

Kursun sonunda tələbələr nəyi bilməlidirlər: 
Onurğalı heyvanların:  

 fizioloji quruluşunu, 
 həyat tərzini, 
 təbiyyətdə yayılmasını, 
 ekoloji əhəmiyyətini, 
 onurğalı 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. 
-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 Həftə Mövzular 

 

 

Dərslik/Tapşırıqlar 

 

 

 

 
I  

Onurğalılar zoologiyasına giriş. Xordalılar tipinin 
təsnifatı və xarakteristikası. İbtidai xordalılar, onların 
mənşəyi və təkamülü. 

Əsas dərsliklər: [1, 2, 3], Fəsil 1 

 

Kəlləsizlər yarımtipi, başıxordalılar sinfi. Tunikalılar 
və ya sürfəsixordalılar yarımtipi: assidi, salplar, 
apendikulari siniflərinin quruluşu və təsnifatı. 

 
Əsas dərsliklər: [1, 2, 3], Fəsil 2 

 

  

 

 

Onurğalılar və ya kəlləlillər yarımtipi haqqında ümumi 

məlumat. Dəyirmiağızlılar sinfinin quruluşu və 
təsnifatı. 

Əsas dərsliklər: [1, 2, 3], Fəsil 3 



II  Onurğalılar zoologiyasına giriş. Xordalılar tipinin 
təsnifatı və xarakteristikası. İbtidai xordalılar, onların 
mənşəyi və təkamülü. 
Kəlləsizlər yarımtipi, başıxordalılar sinfi. Tunikalılar 
və ya sürfəsixordalılar yarımtipi: assidi, salplar, 
apendikulari siniflərinin quruluşu və təsnifatı. 

Əsas dərsliklər: [1, 2, 3], Fəsil 1 və 
2 

 

  

 
III  

Balıqlar sinifüstü: qığırdaqlı balıqlar sinfinin quruluşu, 
təsnifatı və morfofiziologiyası. Əsas dərsliklər: [1, 2, 3], Fəsil 4, 

Bölmə 1 

Onurğalılar və ya kəlləlillər yarımtipi haqqında ümumi 
məlumat. Dəyirmiağızlılar sinfinin quruluşu və 
təsnifatı.  

Əsas dərsliklər: [1, 2, 3], Fəsil 3 

 

 
 

IV  

Sümüklü balıqlar sinfinin quruluşu və təsnifatı. 
Balıqların mənşəyi, ekologiyası və biosenozda rolu.  

Əsas dərsliklər: [1, 2, 3], Fəsil 4, 

Bölmə 2  
Balıqlar sinifüstü: qığırdaqlı balıqlar sinfinin quruluşu 
və təsnifatı. 

Əsas dərsliklər: [1, 2, 3], Fəsil 4, 

Bölmə 1 

  
 

V  

Dördayaqlılar sinifüstü: suda-quruda yaşayanlar 
sinfinin quruluşu və təsnifatı. 

Əsas dərsliklər: [1, 2, 3], Fəsil 5, 

Bölmə 1  
 

Sümüklü balıqlar sinfinin quruluşu və təsnifatı. 
Balıqların mənşəyi, ekologiyası və biosenozda rolu. 

Əsas dərsliklər: [1, 2, 3], Fəsil 4, 

Bölmə 2 

  
 

VI  

Suda-quruda yaşayanlar sinfinin filogeniyası, mənşəyi, 
ekologiyası və biosenozda rolu. 

Əsas dərsliklər: [1, 2, 3], Fəsil 5, 

Bölmə 2 

Dördayaqlılar sinifüstü: suda-quruda yaşayanlar 
sinfinin quruluşu və təsnifatı. (Quiz) 

Əsas dərsliklər: [1, 2, 3], Fəsil 5, 

Bölmə 1  
  

VII  
Sürünənlər sinfinin quruluşu və təsnifatı. Əsas dərsliklər: [1, 2, 3], Fəsil 6, 

Bölmə 1 

Suda-quruda yaşayanlar sinfinin filogeniyası, mənşəyi, 
ekologiyası və biosenozda rolu. 

Əsas dərsliklər: [1, 2, 3], Fəsil 5, 

Bölmə 2 

 

 
VIII  

Sürünənlər sinfinin filogeniyası, mənşəyi, ekologiyası 
və biosenozda rolu. 

Əsas dərsliklər: [1, 2, 3], Fəsil 6, 

Bölmə 2 

Sürünənlər sinfinin quruluşu və təsnifatı. Əsas dərsliklər: [1, 2, 3], Fəsil 6, 

Bölmə 1 

 

 

 
IX  

Quşlar sinfinin quruluş özəllikləri. Əsas dərsliklər: [1, 2, 3], Fəsil 7, 

Bölmə 1 

Sürünənlər sinfinin filogeniyası, mənşəyi, ekologiyası 
və biosenozda rolu. 

Əsas dərsliklər: [1, 2, 3], Fəsil 6, 

Bölmə 2 

  
X  

Quşlar sinfinin təsnifatı və rəngarəngliyi. Əsas dərsliklər: [1, 2, 3], Fəsil 7, 

Bölmə 2 

Quşlar sinfinin quruluş özəllikləri. Əsas dərsliklər: [1, 2, 3], Fəsil 7, 

Bölmə 1 

  
XI  

Quşlar sinfinin mənşəyi, ekologiyası və biosenozda 
rolu. 

Əsas dərsliklər: [1, 2, 3], Fəsil 7, 

Bölmə 3 

Quşlar sinfinin təsnifatı və rəngarəngliyi. Əsas dərsliklər: [1, 2, 3], Fəsil 7, 

Bölmə 2 



  
XII  

Məməlilər sinfinin quruluş özəllikləri. Əsas dərsliklər: [1, 2, 3], Fəsil 8, 

Bölmə 1  
Quşlar sinfinin mənşəyi, ekologiyası və biosenozda 
rolu. 

Əsas dərsliklər: [1, 2, 3], Fəsil 7, 

Bölmə 3 

  
XIII  

Məməlilər sinfinin təsnifatı və rəngarəngliyi. Əsas dərsliklər: [1, 2, 3], Fəsil 8, 

Bölmə 2 

Məməlilər sinfinin quruluş özəllikləri. (Quiz) Əsas dərsliklər: [1, 2, 3], Fəsil 8, 

Bölmə 1 

  
XIV  

Məməlilər mənşəyi. Əsas dərsliklər: [1, 2, 3], Fəsil 8, 

Bölmə 3 

Məməlilər sinfinin təsnifatı və rəngarəngliyi. Əsas dərsliklər: [1, 2, 3], Fəsil 8, 

Bölmə 2 

 

 

XV  
Məməlilər ekologiyası və biosenozda rolu. Əsas dərsliklər: [1, 2, 3], Fəsil 8, 

Bölmə 3 

Yekunlaşdırıcı seminar.  

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


