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Modulların spesifikasiyası 

Modulun adı: Ana dilindә ünsiyyәt 

Modulun kodu: 1 

Modulun  ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә peşәkar ünsiyyәti tәhlil 

etmәyi, peşәkarlıq mәsәlәlәri ilә bağlı şifahi vә yazılı şәkildә ünsiyyәt qurmağı vә peşәyә dair 

yazılı materiallardan istifadә etmәyi bacaracaqdır. 

Tәlim nәticәsi 1:  Peşәkar ünsiyyәti tәhlil edir. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Gәlәcәk iş yerindә kimlәrlә ünsiyyәt quracağını araşdırır. 

2. Gәlәcәk  iş yerindәn kәnarda kimlәrlә ünsiyyәt quracağını araşdırır. 

3. Gәlәcәk iş yerindә istifadә edilәn sәciyyәvi ünsiyyәt üsullarını tәsvir edir. 

4. Gәlәcәk iş yerindә sәciyyәvi ünsiyyәt problemlәrini qiymәtlәndirir. 

Tәlim nәticәsi 2:  Peşә mәsәlәlәri ilә bağlı şifahi ünsiyyәt qurur. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Peşәsindәki sәciyyәvi ünsiyyәti tәhlil edir. 

2. Peşә mәsәlәlәri ilә bağlı şifahi tәqdimat verir. 

3. Sәmәrәli şifahi ünsiyyәti tәsvir edir. 

Tәlim nәticәsi 3:  Peşә mәsәlәlәri ilә bağlı yazılı ünsiyyәt qurur. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Peşәsindәki sәciyyәvi yazılı ünsiyyәti tәhlil edir. 

2. Daxili ünsiyyәtin yazılı nümunәlәrini tәqdim edir. 

3. Sәciyyәvi yazılı xarici ünsiyyәtin nümunәlәrini tәqdim edir. 

Tәlim nәticәsi 4:  Peşә mәsәlәlәri ilә bağlı yazılı materiallardan istifadә edir. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Peşәkar istifadә üçün müvafiq Azәrbaycan mediasını müәyyәn edir. 

2. Müvafiq peşә mәsәlәlәri ilә bağlı yazılı materialları tәhlil edir. 

3. Müvafiq peşә ilә bağlı materialı şifahi olaraq tәqdim edir. 
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4. Peşә ilә bağlı yazılı materialın tәqdimatını qiymәtlәndirir. 
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Modulun adı: Peşә etikası  

Modulun kodu: 3 

Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә peşәkarlığın әsas 

Modulun adı: Şәxsi inkişaf vә karyera planlaşdırması 

Modulun kodu: 2 

Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә özünü tanımağı vә 

şәxslәrarası münasibәtlәri tәnzimlәmәyi, düşünmәyi, problemlәri hәll edәrәk qәrarları qәbul 

etmәyi, karyera mәqsәdlәrini müәyyәn etmәyi vә müasir iş axtarma vә müraciәt üsullarınıdan 

istifadә etmәyi bacaracaqdır. 

Tәlim nәticәsi 1: Özünü tanımağı vә şәxslәrarası münasibәtlәri tәnzimlәmәyi bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Stresi idarә edir vә emosiyaları tәnzimlәyir.  

2. Pozitiv düşünür vә özünü qiymәtlәndirir.  

3. Empatiya qurur vә dinlәyir.  

4. Şәxslәrarası münasibәtlәri effektiv idarә edir vә mübahisәlәri hәll edir.  

5. İnamlı ünsiyyәt qurur. 

Tәlim nәticәsi 2: Düşünmәyi vә problemlәri hәll edәrәk qәrarları qәbul etmәyi bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Mәqsәdlәrini müәyyәnlәşdirir vә qәrarları qәbul edir.  

2. Problemlәri hәll edir.  

3. Tәnqidi vә yaradıcı düşünür.  

4. İcra edir vә davamlılığı tәmin edir.  

Tәlim nәticәsi 3: Karyera mәqsәdlәrini müәyyәn edir vә müasir iş axtarma vә müraciәt 

üsullarınıdan istifadә etmәyi bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Karyera anlayışının mәnasını izah edir. 

2. Karyera mәqsәdlәrinin müәyyәn edilmәsi yollarını araşdırır. 

3. Müasir iş axtarma vә müraciәt üsullarından istifadә edir. 

4. Peşәkar inkişafın üsul vә mәrhәlәlәrinә tәtbiq edir. 
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prinsiplәrini bilәcәk vә vaxtdan sәmәrәli istifadә etmәyi, qrup şәklindә işlәmәyi vә iş yerindә 

mövcud davranış qaydalarını tәhlil etmәyi bacaracaqdır.  

Tәlim nәticәsi 1: Peşәkarlıq prinsiplәrini bilir. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Peşәkarlıq anlayışının nә olduğunu müәyyәn edir. 

2. Peşәkarlığın әsas kriteriyaları izah edir. 

3. Peşәkar davranışın әsas meyarlarını izah edir.  

4. Peşәkarlığın karyera inkişafındakı rolunu dәrk edir. 

Tәlim nәticәsi 2: Vaxtdan sәmәrәli istifadә etmәyi bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Vaxt anlayışını vә onun әhәmiyyәtinin nәdәn ibarәt olduğunu sadalayır. 

2. Vaxtın idarә olunmasındakı әsas yanaşmaları tәhlil edir. 

3. İdarәetmә funksiyaları vә vaxtın idarә olunması arasında әlaqәni izah edir. 

4. Vaxtdan sәmәrәli istifadәyә mane olan әsas әngәllәri aradan qaldırma üsullarını 

sadalayır. 

5. Fәrdi vaxt planlaşdırma üsullarını nümayiş etdirir. 

Tәlim nәticәsi 3: Qrup daxilindә sәmәrәli işlәmәyi bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Öz peşәsi ilә bağlı qruplarda necә işlәdiyini izah edir. 

2. Sәciyyәvi qrup işlәrindә qrupdakıların rollarını tәsvir edir. 

3. Qrup işindә öz şәxsi rolunu tәhlil edir. 

4. Öz peşәsi ilә bağlı qrup işindә problemlәrin nümunәlәrini nәzәrdәn keçirir. 

5. 4-cü qiymәtlәndirmә meyarında müәyyәn edilәn problemlәrin hәllinә necә kömәk edә 

bilәcәyini tәsvir edir. 

Tәlim nәticәsi 4: İş yerindә davranış qaydalarını tәhlil etmәyi bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Etik davranışın hansı mәnanı ifadә etdiyini nümayiş etdirir. 

2. İş etikası anlayışını vә fәrdi etik davranışların nә olduğunu izah edir. 

3. Müәssisә vә tәşkilatlarda gündәlik etik davranış qaydalarını sadalayır. 

4. Әtraf mühiti bir işçi kimi necә qoruya bilәcәyini tәsvir edir.  
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5. Müәssisә vә tәşkilatlarda davranış qaydalarının idarә olunması prinsiplәrini 

müәyyәnlәşdirir. 

 

Modulun adı: Sahibkarlıq 

Modulun kodu: 4 

Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә sahibkarlıq ideyalarını 

müәyyәnlәşdirib qiymәtlәndirmәyi, ideyaların hәyata keçirilmәsi üçün lazımi resursları 

müәyyәnlәşdirib toplamağı vә ideyaları  hәyata keçirilmәsi yollarını göstәrmәyi bacaracaqdır. 

Tәlim nәticәsi 1: Sahibkarlıq ideyalarını, imkanlarını müәyyәn etmәyi vә 

qiymәtlәndirmәyi bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Sahibkarlığın mahiyyәtini izah edir. 

2. Sahibkarlıq fәaliyyәti üçün әlindә olan imkanları müәyyәn edir. 

3. Sahibkarlıq ideyalarını müәyyәnlәşdirir. 

4. Sahibkarlıq ideyasını qiymәtlәndirir. 

Tәlim nәticәsi 2: Sadә biznes layihәsini hazırlayır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Biznes planın mәqsәd vә strukturunu izah edir. 

2. Marketinq planını hazırlayır. 

3. Satış vә insan resurslarını planlaşdırır. 

4. İnvestisiya vә maliyyә planını hazırlayır. 

5. Büdcәni planlaşdırır. 

6. Qeyri-müәyyәnlik vә risk hallarında necә qәrar qәbul edәcәyini tәsvir edir.  

Tәlim nәticәsi 3: Sahibkarlıq ideyalarını necә hәyata keçirmәli olduğunu göstәrir. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Yaradılan müәssisәnin hüquqi mәsәlәlәrini tәsvir edir. 

2. Sahibkarlıq prosesindә başqaları ilә sәmәrәli әmәkdaşlıq üçün nә edәcәyini tәsvir edir. 

3. Biznes plan hazırlanmasından sonrakı addımlarını müәyyәn edir.  
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Modulun adı: Estetika vә mәdәni özünüifadә 

Modulun kodu: 5 

Modulun  ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә Azәrbaycan müәlliflәrini 

vә rәssamlarını tәhlil etmәyi, Azәrbaycan mәdәniyyәtini tәqdim etmәyi, kreativlik vә estetika 

anlayışlarını tәhlil etmәyi vә onlardan düzgün şәkildә istifadә etmәyi, etiket vә nәzakәt 

qaydalarını tәhlil edib onlardan istifadә etmәyi bacaracaqdır. 

Tәlim nәticәsi 1: Azәrbaycanın mәdәniyyәt vә incәsәnәt xadimlәrinin әsas әsәrlәrini 

şәrh edir.  

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Azәrbaycanın 3 görkәmli yazıçısının әsәrlәrini tәhlil edir. 

2. Azәrbaycan musiqi sәnәtinin 3 görkәmli nümayәndәsinin yaradıcılığını tәhlil edir. 

3. Azәrbaycanın 3 görkәmli vizual rәssamının әsәrlәrini tәhlil edir. 

Tәlim nәticәsi 2: Dünya incәsәnәt nümunәlәrini vә mәşhur mәdәniyyәt vә incәsәnәt 

xadimlәrinin әsәrlәrini şәrh edir. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Dünyaca mәşhur 3 mәdәniyyәt sahәsini müәyyәn edir. 

2. Mәdәniyyәt sahәlәri haqqında mәlumatları tәhlil edir. 

3. Seçilmiş mәdәniyyәt sahәlәrinin şifahi tәqdimatını verir. 

4. Başqalarına mәdәniyyәt sahәlәrinin tәqdim edilmәsinә dair konstruktiv rәy verir . 

5. 3 mәdәni sahәnin yazılı tәqdimatını hazırlayır. 

Tәlim nәticәsi 3: Kreativlik vә estetika anlayışlarını tәhlil edәrәk onlardan istifadә edir. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Estetika anlayışını tәhlil edir. 

2. Kreativlik anlayışını tәhlil edir. 

3. Estetika anlayışından istifadә edәrәk kretiv ideyalar tәqdim edir. 

Tәlim nәticәsi 4: Etiket vә nәzakәt qaydalarını tәhlil edәrәk onlardan istifadә edir.  

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Ölkәmizә xas nәzakәt qaydalarını şәrh edir. 

2. İş yerindә etiket qaydalarını tәtbiq edir. 

3. Ayrı-ayrı ölkәlәrdә istifadә edilәn etiket vә nәzakәt qaydalarını tәhlil edir. 
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Modulun adı: Fiziki tәrbiyә 

Modulun kodu: 6 

Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modul tamamlandıqdan sonra tәlәbә tәrbiyәvi prosesdә 

sağlamlığın yüksәldilmәsi, peşә xәstәliklәrinin qarşısının alınması, pis vәrdişlәr, fәrdi fiziki 

inkişaf vә sağlam fiziki hәyat haqqında zәruri mәlumatı bilәcәk vә dövlәt standartında müvafiq 

tәlimlәrlә nәzәrdә tutulan fiziki standartları yerinә yetirmәk üçün fәrdi olaraq seçilmiş kompleks 

sağlamlıq vә gimnastika mәşğәlәlәrini hәyata keçirmәyi bacaracaqdır. 

Tәlim nәticәsi 1: Hәrәki vәrdiş vә bacarıqları formalaşdıran müxtәlif statik vә 

dinamik hәrәkәtlәri sadә üsullarla icra edir. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Hәrәkәtlәrin sağlamlaşdırıcı vә inkişafetdirici tәsirini izah edir. 

2. Hәrәkәtlәrin icra şәraiti vә icra üsulunun tәkmillәşdirilmәsi barәdә müzakirә aparır. 

3. Şәxsiyyәtin hormonik inkişafını tәsvir edir.  

4. Fiziki tәrbiyә üzrә nәzәri biliklәri izah edir. 

Tәlim nәticәsi 2: Fiziki tәrbiyә prosesindә intizam vә rejim qaydalarına әmәl edir, 

birgә fәaliyyәt bacarıqları nümayiş etdirir. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Aktiv hәrәkәtlәrlә bağlı bacarıq vә vәrdişlәrini nümayiş etdirir. 

2. Aktiv hәrәkәtlәrin icrasında әlverişli üsullarından istifadә edir. 

3. Aktiv hәrәkәtlәrinә nәzarәt edir. 

4. Şәraitә uyğun ilkin tibbi yardım göstәrir. 

5. Bәrpaedici vasitәlәrdәn sәmәrәli istifadә edir.  

Tәlim nәticәsi 3: İdman oyunlarını, o cümlәdәn milli idman oyunlarını vә onların 

növlәrini tәqdim edir. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Fiziki hazırlığını artırmaq üçün aktiv hәrәkәtlәrdәn vә xüsusi vasitәlәrdәn müntәzәm 

istifadә edir.  

2. Yaş qrupuna müvafiq hәrәkәtlәrә qadir olduğunu nümayiş etdirir. 

3. Hәrәkәtlәrin icrası zamanı әlverişli metodlar tәtbiq edir.  

4. Aktiv hәrәkәtlәrә qadir olduğunu nümayiş etdirir. 
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Modulun adı: Çağırışaqәdәrki hazırlıq 

Modulun kodu: 7 

Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә dövlәt tәhlükәsizliyinin 

tarixi vә hüquqi әsasları, sıra vә intizam nizamnamәlәrinin ümumi müddәalarını bilәcәkdir. 

Tәlim nәticәsi 1: Azәrbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvәlәrindә istifadә olunan hәrbi 

texnika vә sursatlar haqqında zәruri mәlumatlara malik olduğunu nümayiş etdirir. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Azәrbaycan Silahlı Qüvvәlәrinin yaradılması vә inkişafı barәdә mәlumatları şәrh edir. 

2. Vәtәnin müdafiәsindә vәtәndaş vәzifәlәrini sadalayır. 

3. Hәrbi nizamnamәlәrin yerinә yetirilmә mәsuliyyәtini dәrk edir. 

4. Sıra vә intizam nizamnamәlәrinin ümumi müddәalarını şәrh edir. 

Tәlim nәticәsi 2: Azәrbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvәlәrinin nizamnamәlәrindә 

tәsbit olunmuş әsas müddәaları mәnimsәdiyini, tibbi yardım vә mülki müdafiә 

bacarıqlarına, topoqrafik vәrdişlәrә yiyәlәndiyini nümayiş etdirir. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Müasir ümumqoşun döyüşü haqqında mәlumatları şәrh edir. 

2. Müasir döyüş vasitәlәrini tәsvir edir. 

3. Topoqrafiya üzrә bacarıqlarını nümayiş etdirir. 

4. Fövqәladә hadisәlәr zamanı әhalinin mühafizәsi haqqında biliklәrini tәsnif edir. 

5. Mühafizә vasitәlәrindәn düzgün istifadә edir. 

6. Radiasiyaya nәzarәt vә kimyәvi kәşfiyyat cihazlarından istifadә edir.   

Tәlim nәticәsi 3: Mülki müdafiә, sıra tәlimi vә fiziki hazırlığa aid normativlәri yerinә 

yetirir, onların icrası zamanı qrup vә komanda tәrkibindә әlaqәli fәaliyyәt göstәrir. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Sağlam hәyat tәrzi üzrә biliklәri әlaqәlәndirir. 

2. Sağlamlığın mühafizәsi haqqında ümumi müddәaları şәrh edir. 

3. Yaralanma vә bәdbәxt hadisә zamanı zәrәrçәkәnlәrә ilkin tibbi yardım göstәrir. 

4. Fövqәladә hadisәlәrdә zәdәlәnmәlәrin profilaktikasını vә ilkin tibbi yardım qaydalarını 

tәtbiq edir. 

5. Radiasiya şüalanmaları vә kimyәvi zәdәlәnmәlәr zamanı ilkin tibbi yardımı yerinә yetirir. 
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Modulun adı: Xarici dildә ünsiyyәt  

Modulun kodu: 8 

Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә gündәlik ünsiyyәt zamanı 

lazım olan sözlәrdәn sәrbәst şәkildә istifadә etmәyi bilәcәk, özünü aydın ifadә etmәyi, vә 

elәcә dә müxtәlif sahәlәrә uyğun terminologiyalar tәtbiq etmәyi bacaracaqdır.  

Tәlim nәticәsi 1: Gündәlik mәsәlәlәr, tәhsil, iş, iş yerindә sağlamlıq vә tәhlükәsizlik 

mövzularında ünsiyyәt qurmağı vә özünü ifadә etmәyi bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Gündәlik hәyatda sadә cümlәlәr ilә özünü ifadә edir; 

2. Tәhsil mövzusu әtrafında olan mәtnlәri tәhlil edir; 

3. İş hәyatında istifadә olunan әsas anlayışlardan istifadә edәrәk öz sahәsini tәsvir edir; 

4. İş yerindә sağlamlıq vә tәhlükәsizlik qaydalarını xarici dildә sadalayır. 

  Tәlim nәticәsi 2: Gündәlik mәsәlәlәr üzrә baza sәviyyәsindә ünsiyyәt qurmağı bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Müxtәlif ölkәlәrә sәyahәtlә bağlı müzakirәlәrdә iştirak edir; 

2. Әtraf mühitlә bağlı ilkin anlayışları tәsvir edir; 

3. Maliyyә ilә bağlı mәsәlәlәrdә ünsiyyәt qurur; 

4. Gündәlik xәbәrlәrlә bağlı fikir mübadilәsi aparır.  

  Tәlim nәticәsi 3: Müasir texnologiya ilә bağlı terminlәri bilir vә diskusiyyalar aparmağı 

bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Ünsiyyәtin müxtәlif növlәrini tәtbiq edir; 

2. Müxtәlif rәqәmsal texnologiyalardan mәlumat almaq üçün istifadә edir; 

3. Texnologiyanın әhәmiyyәtini şәrh edir. 
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Modulun adı: Hesablama әmәliyyatları 

Modulun kodu: 9 

Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә mәsәlәlәrin hәllindә 

riyazi düşüncә nümayiş etdirmәyi, hesablamalar aparmağı, cәdvәl vә qrafiklәr hazırlamağı, 

onlardan istifadә etmәyi, cәbri qanunları tәtbiq etmәyi vә tәsviri statistikadan istifadә etmәyi 

bacaracaqdır. 

Tәlim nәticәsi 1: Mәsәlәlәrin hәllindә riyazi düşüncә nümayiş etdirir. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Riyazi mәsәlәlәrin hәllini necә qavradığını izah edir. 

2. Mәsәlәlәrin hәllindә nә zaman riyazi üsullardan istifadә edәcәyini müәyyәn edir. 

3. Riyazi qanunlardan istifadә edәrәk mәsәlәlәrin hәlli zamanı hansı texniki vәsaitlәrdәn 

istifadә olunacağını tәdqiq edir. 

4. Praktiki mәsәlәlәrdә riyazi termin vә modellәrdәn istifadә etmәk üçün nümunәlәr verir. 

Tәlim nәticәsi 2: Sadә hesablamalar aparır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. İşdәn әlavә vaxt üçün hesablanan bonusları vә çıxılmaları nәzәrә almaqla әmәk 

haqqından xalis gәliri hesablayır. 

2. Faizlәri vә yenidәn ödәnişlәri (qaytarılmaları) bank krediti üzrә hesablayır. 

3. Formul vә reseptlәr әsasında xammalın müxtәlif qarışıqlarını hesablayır. 

4. Sifarişlәrlә әlaqәli tipik hesabatlar aparır. 

5. Digәr tipik işlәrlә bağlı hesablamaları yerinә yetirir. 

Tәlim nәticәsi 3: Sadә qrafik vә cәdvәllәr hazırlayır vә mәsәlәlәrin hәllindә onlardan  

istifadә edir. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Histoqramdan, nöqtәli diaqramdan, xәtli qrafik vә piktoqramdan alınan mәlumatlardan 

istifadә edir. 

2. Nәzәrdәn keçirilәn işdәn alınan informasiyalara әsasәn,  histoqramlar, nöqtәli 

diaqramlar, xәtti qrafik vә ya piktoqramlar qurur. 

3. Exceldәn istifadә etmәklә 2-ci qiymәtlәndirmә meyarındakı diaqramları qurur. 

Tәlim nәticәsi 4: Mәsәlәlәrin hәllindә sadә cәbri qaydaları tәtbiq edir. 
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Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Mötәrizәlәrdәn istifadә etmәklә ifadәlәri aydınlaşdırır vә sadәlәşdirir. 

2. Tәnliklәr vә riyazi ifadәlәrlә düzgün manipulyasiya edir vә onları sadәlәşdirir.  

3. Müvafiq dәyişәnlәrdәn istifadә edәrәk riyazi funksiyalar qurur. 

4. İndexslәr qanunu tәtbiq edir. 

5. Sadә xәtti funksiyaları praktiki misallarla izah edir. 

Tәlim nәticәsi 5: Sadә tәsviri statistikadan istifadә edir. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Çoxluğa qarşı seçim konsepsiyanı izah edir. 

2. Mәrkәzin tendensiya üzrә mәlumatlarını tәsvir edir (moda, median, әdәdi orta). 

3. Dispersiya ölçülәri olan mәlumatları tәsvir edir. 

4. Histoqram vә diaqramları tәsvir edir. 

 

Modulun adı: İKT-dәn istifadә   

Modulun kodu: 10 

Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә işlә әlaqәli mәlumatları 

tapmağı, qiymәtlәndirmәyi vә idarә etmәyi, müxtәlif müvafiq mediadan istifadә etmәklә 

peşәkarcasına әlaqә qurmağı vә әmәkdaşlıq etmәyi, peşәkar rәqәmsal mәzmun hazırlamağı, 

İT-dәn tәhlükәsiz şәkildә istifadә etmәyi vә texnologiyadan istifadә etmәklә problemlәri hәll 

etmәyi bacaracaqdır. 

Tәlim nәticәsi 1: İnternetdә mәlumatları tapmağı, qiymәtlәndirmәyi vә idarә etmәyi 

bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Müvafiq mәlumat göstәricilәrini (verilәnlәr), mәlumat vә rәqәmsal mәzmunu müәyyәn 

edir. 

2. Müvafiq mәlumat göstәricilәrinin, mәlumat vә rәqәmsal mәzmunun keyfiyyәtini 

dәyәrlәndirir. 

3. Rәqәmsal mühitlәrdә mәlumat göstәricilәrini, mәlumatları vә rәqәmsal mәzmunu idarә 

edir. 

Tәlim nәticәsi 2: Sosial media vasitәlәrindәn istifadә edir. 
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Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Müvafiq rәqәmsal texnologiyalar vasitәsilә peşәkarcasına işlәyir. 

2. Müvafiq rәqәmsal texnologiyalardan istifadә etmәklә mәlumat göstәricilәrini, mәlumat vә 

rәqәmsal mәzmunu paylaşır. 

3. Rәqәmsal texnologiyalar vasitәsilә öz işlәrini yerinә yetirir. 

4. Müvafiq rәqәmsal texnologiyalar vasitәsilә peşәkarcasına davranır. 

5. Peşәkar şәbәkә vasitәsilә ünsiyyәt qurur. 

6. Rәqәmsal kimliyi idarә edir. 

Tәlim nәticәsi 3: Rәqәmsal mәzmun hazırlayır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Müvafiq formatlarda peşәkar rәqәmsal mәzmunu hazırlayır. 

2. Yeni müvafiq mәzmun hazırlanması üçün mövcud rәqәmsal mәzmunu inteqrasiya 

edәrәk uyğunlaşdırır. 

3. Müәlliflik hüququ vә lisenziyaların mәlumat göstәricilәrinә, mәlumat vә rәqәmsal 

mәzmuna necә tәtbiq edilmәsini tәsvir edir. 

Tәlim nәticәsi 4: İnformasiya texnologiyalarından tәhlükәsiz şәkildә istifadә etmәyi 

bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Müvafiq cihazları qoruyur. 

2. Şәxsi mәlumat vә mәxfiliyi qoruyur. 

3. Cihazlardan istifadә edәrkәn sağlamlığını qoruyur. 

4. Cihazlardan istifadә edәrkәn әtraf mühiti qoruyur. 

Tәlim nәticәsi 5: Sadә texniki problemlәri hәll edir.   

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Müvafiq cihazları işlәdәrkәn yaranmış texniki problemlәri hәll edir. 

2. Texnologiyalardan istifadә etmәklә işlә әlaqәli müvafiq ehtiyacları müәyyәn edәrәk, 

bunların texnoloji hәlli yollarını seçir.  

3. Öz rәqәmsal bacarılarındakı çatışmazlıqları müәyyәn edir. 

4. Öz rәqәmsal bacarıqlarındakı çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün inkişaf planını 

tәqdim edir. 
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Modulun adı: İş şәraitindә әmәk, tәhlükәsizlik vә sağlamlıq qaydaları 

Modulun kodu: 11 

Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә әmәyin, әtraf mühitin 

mühafizә olunma qaydalarını, istehsalat sanitariyası, әmәk gigiyenası qaydalarını bilir vә 

mümkün tәhlükәlәrin qarşısını almağı bacaracaqdır. 

Tәlim nәticәsi 1: İş yerindә әmәl edilәcәk tәhlükәsizlik tәdbirlәrini bilir vә qaydaları 

tәtbiq etmәyi bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Әmәyin tәhlükәsizliyi vә әmәk fәaliyyәti ilә bağlı ümumi faktorları vә tәlimatları şәrh edir. 

2. Әmәyin mühafizәsi ilә bağlı mәqsәd, norma vә standartları yerinә yetirir. 

3. İş yerlәrindә әmәyin mühafizәsi vә texniki tәhlükәsizlik qaydalarına riayәt edir. 

4. İstehsal sahәlәri vә istehsal meydançaları ilә bağlı tәhlükәsizlik tәlәblәrini sadalayır. 

Tәlim nәticәsi 2: Alәtlәrlә işlәyәrkәn, aqreqatları sınaq edәrkәn әmәk tәhlükәsizliyi vә 

iş zamanı yarana bilәcәk yanğın tәhlükәsizliyi tәdbirlәrini bilir vә tәtbiq etmәyi 

bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Elektriklә işlәyәn alәtlәrdәn istifadә zamanı әmәl edilәcәk tәhlükәsizlik tәdbirlәrini 

sadalayır. 

2. Elektrik maşınları quraşdırılmış otaqlarda ilkin mühafizә vasitәlәri – yanğın söndürәn vә 

quru qum olan yeşikdәn istifadә qaydalarını tәsvir edir. 

3. Yanğın tәhlükәsinin qarşısını ala bilәcәk tәdbirlәri vә yanğının yayılmasına qarşı 

mübarizәdә yanğın söndürmә vasitәlәrini seçir. 

4. Nәrdivan, meydança vә pillәkәnlәrin tәtbiqi zamanı tәhlükәsizlik tәlәblәrini әlaqәlәndirir. 

Tәlim nәticәsi 3: İstehsalat zәdәlәnmәlәrinin növlәrini, yaranma sәbәblәrini bilir vә 

müvafiq tәdbirlәr görmәyi bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. İstehsalat zәdәlәnmәlәrinin növlәrini vә sәbәblәrini izah edir. 

2. Zәdәlәnmә vә peşә xәstәliklәrinin әsas sәbәblәrini tәsvir edir. 

3. İstehsalatda zәdәlәnmә sәbәblәrinin qarşısını almaq üçün müәyyәn tәdbirlәr görür. 
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4. İstehsalatda bәdbәxt hadisәlәr vә peşә xәstәliklәri nәticәsindә peşә әmәk qabiliyyәtinin 

itirilmәsi hallarında icbari sığorta olunanlar vә onların iqtisadi fәaliyyәt növlәri üzrә 

kateqoriya vә risk qruplarını seçir. 

Tәlim nәticәsi 4: Әmәk gigiyenası haqqında bilir. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Әmәk gigiyenası haqqında ümumi bilgilәri vә inkişafının әsas mәrhәlәlәrini izah edir. 

2. Zәrәrli vә tәhlükәli amillәrin tәsnifatını tәsvir edir. 

3. Әmәyin gigiyenası, әmәk prosesini vә istehsalat şәraitini, onların orqanizmlә qarşılıqlı 

tәsirini müәyyәn edir. 

4. Әmәk prosesinin xüsusiyyәtlәrindәn vә rejimindәn asılı olan zәrәrlәri kateqoriyalara 

(qruplara) bölür. 

Tәlim nәticәsi 5: İstehsalat sәs-küylәrinin vә titrәyişlәrin insan orqanizminә tәsirini 

bilir. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. İstehsalat sәs-küylәrinin tәsnifatını şәrh edir. 

2. İşçilәrin orqanizminә sәs-küylәrin tәsirini izah edir. 

3. Sәs-küylәrin insan orqanizminә xoşagәlmәz tәsirinin profilaktikasını tәsvir edir. 

4. Müxtәlif güclü vә tezlikli sәslәrin nizamsız (xaotik) birlәşmәsindәn sәs-küy (gurultu) 

yaranmasını müәyyәn edir.  

Tәlim nәticәsi 6: Әtraf mühitin mühafizәsi vә yanğınsöndürmә vasitәlәrinә dair ilkin 

tәdbirlәri bilir vә hәyata keçirmәyi bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Ekoloji qanunları tәsvir edir. 

2. Ekoloji şәraitin yaxşılaşdırılmasına yardımçı olan üsulları sadalayır. 

3. Müәssisәdә olan yanğınsöndürmә vasitәlәrindәn düzgün istifadә edir. 

4. Yanğın baş verәrkәn yanğın tәhlükәsizliyinin әsas vә fәrdi ehtiyat tәdbirlәri ilә otaqlardan 

çıxma qaydalarını uyğunlaşdırır. 

5. İşlәri başa çatdırdıqdan sonra әtraf mühitin qorunması naminә әrazini tәmizlәyir. 

 

Modulun adı: Avtomobillәrin istismarı 
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Modulun kodu: 12 

Modulun  ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә avtomobil nәqliyyatının 

hәrәkәt tәrkibini vә avtomobil nәqliyyatı müәssisәlәrinin növlәri vә bu müәssisәlәrdә 

avtomobillәrә texniki xidmәt vә tәmirin tәşkili qaydaları, texniki avadanlıqlar vә istismar 

materialları haqqında bilәcәk vә tәtbiqini bacaracaqdır. 

Tәlim nәticәsi 1: Avtomobil nәqliyyatının tәsnifatını vә hәrәkәt tәrkibini bilir. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Avtomobillәri yükgötürmә qabiliyyәtinә, getmә qabiliyyәtinә vә kuzasının tipinә görә 

fәrqlәndirir. 

2. Yedәkçi avtomobillәr vә onların növlәrini sadalayır. 

3. Avtomobillәrin istismar göstәricilәrini izah edir. 

4. Avtomobillәrin yanacaq-sürtkü materiallarının sәrfiyyat normalarını tәsvir edir. 

Tәlim nәticәsi 2: Avtomobil nәqliyyatı müәssisәlәrinin növlәrini vә bu müәssisәlәrdә 

avtomobillәrә texniki xidmәt vә tәmirin tәşkili qaydalarını bilir. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Yük avtomobili müәssisәlәri vә bu müәssisәlәrdә avtomobillәrә texniki xidmәt vә tәmirin 

tәşkili qaydalarını sadalayır. 

2. Sәrnişin avtomobili müәssisәlәri vә bu müәssisәlәrdә avtomobillәrә texniki xidmәt vә 

tәmirin tәşkili qaydalarını tәsvir edir. 

3. Taksi xidmәti göstәrәn müәssisәlәri vә bu müәssisәlәrdә avtomobillәrә texniki xidmәt vә 

tәmirin tәşkili qaydalarını izah edir. 

4. Yükdaşıma xidmәti göstәrәn müәssisәlәri vә bu müәssisәlәrdә avtomobillәrә texniki 

xidmәtin vә tәmirin tәşkili qaydalarını şәrh edir. 

5. İxtisaslaşdırılmış avtomobil müәssisәlәri vә bu müәssisәlәrdә avtomobillәrә texniki 

xidmәtin vә tәmirin tәşkili qaydalarını sadalayır. 

Tәlim nәticәsi 3: Hәrәkәt tәrkibinә göstәrilәn texniki xidmәtin vә tәmirin әsaslarını 

bilir. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. İstismar prosesindә avtomobilin texniki vәziyyәtinin dәyişilmәsini izah edir. 

2. Yeyilmәlәrin avtomobilin texniki vәziyyәtinin dәyişilmәsinә tәsirini şәrh edir. 
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3. Hissәlәrin yeyilmәlәrinin növlәrini sadalayır. 

4. Avtomobilin uzun ömürlülüyünә tәsir edәn amillәri tәsvir edir. 

5. Avtomobilin texniki vәziyyәtini müәyyәnlәşdirmәk üçün diaqnostikanın aparılma üsullarını 

sayır. 

Tәlim nәticәsi 4: Avtomobillәrә texniki xidmәti bilir vә onların tәmirini müvafiq 

qaydada hәyata keçirmәyi bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Avtomobillәrә texniki xidmәtlәrin tәşkili qaydalarını izah edir. 

2. Avtomobillәrin ümumi texniki vәziyyәtinin diaqnostikasını müәyyәn edir. 

3. Avtomobillәrin tәmir sistemlәrini vә tәmir növlәrini sadalayır. 

4. Avtomobillәrә texniki qulluq göstәrir. 

5. Avtomobillәrin tәmirinin metodlarını tәsvir edir. 

Tәlim nәticәsi 5: Avtomobillәrә texniki xidmәt vә cari tәmir zamanı işlәdilәn 

avadanlıqları vә alәtlәri bilir. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Avtomobillәrin texniki xidmәti vә cari tәmiri üçün qaraj avadanlıqlarının tәsnifatını vә 

vәzifәlәrini müәyyәn edir. 

2. Yığma vә yuma avadanlıqlarını sadalayır. 

3. Qaldırıcı vasitәlәrdәn istifadә qaydalarını izah edir. 

4. Sökmә-yığma avadanlıqlarını tәsvir edir. 

5. Texniki xidmәt vә cari tәmirin müasir texnologiyalarını sayır. 

 

Modulun adı: Avtomobilin ümumi quruluşu 

Modulun kodu: 13 

Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә daxili yanma 

mühәrriklәrinin mexanizm vә sistemlәrinin, transmissiyanın, sükan idarәsinin vә tormoz 

sisteminin, hәrәkәt hissәsinin, elektrik avadanlığı vә әlavә avadanlıqların, kuza vә kabinanın 

vәzifәlәrini, iş qaydalarını bilәcәk vә müәyyәn әmәliyyatları yerinә yetirmәyi bacaracaqdır. 

Tәlim nәticәsi 1: Daxili yanma mühәrriklәrinin ümumi quruluşunu bilir. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 
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1. Mühәrrikә dair әsas anlayışları vә terminlәri sadalayır. 

2. Müxtәlif növ yanacaqlarla işlәyәn mühәrriklәrin iş qaydasını izah edir. 

3. Çarxqolu-sürgüqolu vә qazpaylama mexanizmlәrinin tәsnifatını, quruluşunu vә işini tәsvir 

edir. 

4. Soyutma vә yağlama sistemlәrinin quruluşunu vә iş prinsipini şәrh edir. 

5. Mühәrrikin qidalandırma sisteminin tәsnifatını, quruluşunu vә iş prinsipini tәsvir edir. 

6. Alışdırma sisteminin quruluşunu vә işini müәyyәn edir. 

Tәlim nәticәsi 2: Transmissiyaların quruluşlarını, elementlәrini, vәzifәlәrini bilir. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Transmissiyaların vәzifәlәrini vә tiplәrini sadalayır. 

2. İlişmә muftalarının quruluşunu vә işini müәyyәn edir. 

3. Ötürmәlәr qutusunun tәsnifatını, quruluşunu vә işini izah edir. 

4. Kardan ötürmәsinin tәsnifatını, quruluşunu vә işini tәsvir edir. 

5. Baş ötürmәnin vә diferensialın tәsnifatını, quruluşunu vә işini şәrh edir. 

6. Yarımoxların tәsnifatını, vәzifәsini, quruluşunu vә işini tәsvir edir. 

Tәlim nәticәsi 3: Avtomobilin idarәetmә mexanizmlәrinin quruluşlarını, elementlәrini, 

vәzifәlәrini bilir . 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Sükan idarәetmә intiqallarının tәsnifatını, vәzifәsini, quruluşu vә iş prinsipini tәsvir edir. 

2. Sükan mexanizminin tәsnifatını, vәzifәsini, quruluşunu vә iş prinsipini izah edir. 

3. Avtomobillәrdә tormoz sisteminin tәsnifatını, vәzifәsini, quruluşunu vә iş prinsipini şәrh 

edir. 

4. Duracaq tormozların tәsnifatını, quruluşunu, vәzifәsini vә işini tәsvir edir. 

Tәlim nәticәsi 4: Avtomobil kuzaları vә kabinalarına dair ümumi mәlumatları bilir vә 

müәyyәn bәrkidilmә әmәliyyatlarını hәyata keçirmәyi bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Yük avtomobillәrinin banının tәsnifatını, vәzifәsini, tiplәrini vә quruluşunu izah edir. 

2. Yük avtomobillәrinin kabinasının tәsnifatını, vәzifәsini, tiplәrini vә quruluşunu tәsvir edir. 

3. Minik avtomobillәrinin vә avtobusların banlarının (kuza) tәsnifatını, vәzifәsini vә 

quruluşunu izah edir. 



30 
 

4. Oturacaqların quruluşunu, ayaqaltıların, kapotun vә qanadların bәrkidilmәsi qaydalarını 

yerinә yetirir 

5. Şinin çәnbәrә taxılmasını vә çıxarılmasını hәyata keçirir. 

Tәlim nәticәsi 5: Avtomobilin hәrәkәt hissәsinin ümumi quruluşunu bilir vә müәyyәn 

nasazlıqları aradan qaldırmağı bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Avtomobillәrin çәrçivәlәrinin quruluşunu vә iş prinsipini tәsvir edir. 

2. Avtomobildә asqıların tәsnifatını, vәzifәsini, quruluşunu vә iş prinsipini izah edir. 

3. Körpülәrin tәsnifatını (saxlayan, idarә olunan, aparan, kombinә edilmiş), quruluşunu şәrh 

edir. 

4. Şin vә tәkәrlәrin tәsnifatını izah edir. 

5. Tәkәrlәrdә baş verәn mailliliyin yaranma sәbәblәrini vә onların aradan qaldırılma 

qaydalarını müvafiq olaraq tәtbiq edir. 

Tәlim nәticәsi 6: Avtomobilin әlavә avadanlıqlarının ümumi quruluşunu bilir. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Bölüşdürücü qutunun quruluşunun iş prinsipini vә vәzifәsini müәyyәn edir. 

2. Hidravlik qaldırıcının iş prinsipini vә vәzifәsini tәsvir edir. 

3. Avtomobilin bucurqad avadanlıqlarının quruluşunu vә iş qaydasını izah edir. 

 

Modulun adı: Tәmir prosesinә hazırlıq 

Modulun kodu: 14 

Modulun ümumi mәqsәdi: Modul tamamlandıqdan sonra tәlәbә işdәn әvvәl müvafiq 

tәlimatlardan istifadә etmәklә tәmir prosesinә hazırlaşa bilәcәk, kabellәri quraşdırmaq üçün 

lazım olan alәt vә lәvazimatlardan istifadә qaydalarını, kabel xәtlәrinin çәkiliş sxemini, 

torpaqda qazıntı işlәrinin aparılmasını vә әrazinin hazırlanmasında çatışmazlıqları aradan 

qaldırmağı bacaracaqdır. 

Tәlim nәticәsi 1: İşin nә qәdәr vaxt aparacağına dair tәlimatlara riayәt edә bilir, tәmir 

olunacaq hissәlәri   dәyişmәyi bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Tәmir olunacaq hissәlәr barәdә mәlumat verir. 
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2. Dәyişilәcәk hissәlәri müәyyәn edir. 

3. Hissәlәrin tәmir olunmasına vә sәrf olunan vaxt normalarına tәlimata uyğun әmәl edir. 

4. Hissәlәrin dәyişdirilmәsindә sәrf olunan vaxt normalarını tәlimata uyğun yerinә yetirir. 

5. İşin hәcmini vә icra ardıcıllığını planlaşdırır. 

Tәlim nәticәsi 2: Tapşırıq üçün müvafiq әl vә mexaniki alәtlәr barәsindә bilir vә 

mexaniki alәtlәri tәhlükәsiz şәkildә elektrik şәbәkәsinә qoşmağı bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Әl ilә yerinә yetirilәn tapşırıq üçün müvafiq әl alәtini seçir. 

2. Mexaniki üsulla yerinә yetirilәcәk tapşırıq üçün müvafiq mexaniki alәtlәri seçir. 

3. Mexaniki alәtlәri tәhlükәsiz şәkildә elektrik şәbәkәsinә qoşur. 

4. Tәhlükәsizlik qaydalarına әsaslanaraq şәbәkә qurğusunun sazlığını yoxlayır. 

Tәlim nәticәsi 3: Tәmir işlәrinin ardıcıllığını planlaşdırmağı, tәmir avadanlıqlarını  

      seçmәyi bilir, lazım olan alәt vә avandalıqların sazlığını vә istismara yararlığını 

yoxlamağı bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Tәmir işlәrinin ardıcıllığını planlaşdırır. 

2. Tәmir avadanlıqlarını seçir. 

3. Elektrik şәbәkәsinә qoşulan tәmir avadanlıq vә alәtlәrlә tәhlükәsiz işlәyir. 

4. Tәmir üçün lazım olan alәtlәrin sazlığını aşkar edir. 

5. Tәmir üçün lazım olan avadanlıqların nasazlıqlarını aşkar edir. 

6. Tәmir üçün lazım olan alәtlәrin vә avadanlıqların istismara yararlığını yoxlayır. 

Tәlim nәticәsi 4: İş әrazisini vә avadanlıqları sәliqәli saxlamağı bilir vә iş proseslәri 

haqqında qeydlәr aparmağı, hesabat vermәyi  bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Tәmir prosesindә istifadә olunan zәdәlәnmiş materialları vә yararsız әşyaları yığışdırır. 

2. İş әrazisinin tәmizlәnmәsindә müxtәlif tәyinatlı vasitәlәrdәn istifadә edir. 

3. Texniki xidmәt vә tәmir zamanı işә maneә yaradan qeyri-normal vәziyyәtlәr barәdә 

nәzarәtçini mәlumatlandırır. 

4. Xidmәt barәdә hesabatı rәhbәrliyә çatdırır. 
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Modulun adı: Çilingәr işlәrinin texnoloji prosesi 

Modulun kodu: 15 

Modulun ümumi mәqsәdi: Modul başa çatdıqda tәlәbә, çilingәrin iş yerinin tәşkilini, çilingәr 

işinin әsas texnoloji әmәliyyatlar prosesini vә onların xarakteristikasını bilәcәk, çilingәr-yığma 

işlәrin әsas texnoloji әmәliyyatlarını bacaracaqdır. 

Tәlim nәticәsi 1: Çilingәr işinin tәşkili barәdә bilir vә qaydalara әsasәn iş yerini 

hazırlamağı bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Çilingәr işlәrinin növlәrini vә mәqsәdini izah edir. 

2. Çilingәrin iş yerinin lazımi tәchizatını müәyyәn edir. 

3. Çilingәrin iş vә nәzarәt-ölçü alәtlәrinin saxlanması vә onlara qulluq edir. 

4. Verilәn işә әsaslanaraq alәtlәrdәn istifadә qaydalarını nümayiş edir. 

Tәlim nәticәsi 2: Çilingәr işinin әsas texnoloji әmәliyyatlarını bilir vә prosesi 

ardıcıllıqla yerinә yetirmәyi bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Pәstahların sәthindә nişanlamanı aparır. 

2. Tәhlükәsizlik qaydalarına әsaslanaraq metalların çapılmasını nümayiş edir. 

3. Metalların kәsilmәsini ardıcıllıqla yerinә yetirir. 

4. Pәstahların yeyәlәnmәsini göstәrir. 

5. Dәliklәrin buğulanmaqla açılmasını nümayiş edir. 

6. Yivli birlәşmәlәrin bәrkidilmә işlәrini yerinә yetirir. 

Tәlim nәticәsi 3: Çilingәr işinin xarakteristikasını bilir vә әsas әmәliyyatları bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Dәliklәrin rayberlәnmәsini tәsvir edir. 

2. Zengerlәmәni müәyyәn edir. 

3. Daxili vә xarici sәthlәrdә yivlәri açır. 

4. Pәçimlәmәklә hissәlәri birlәşdirir. 

5. Tәhlükәsizlik qaydalarına әsaslanaraq qalaylama vә lehimlәmә işlәrini nümayiş edir. 

Tәlim nәticәsi 4: Çilingәr-yığma işlәrinin ardıcıllığını bilir vә yerinә yetirәrkәn әsas 

әmәliyyatları bacarır. 
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Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Hissәlәri vә yığım vahidlәrini hazırlayarkәn qaçılmaz xәtalar haqqında anlayışları 

sadalayır. 

2. Yığma haqqında ümumi mәlumatları izah edir. 

3. Yığmanın texnoloji prosesini ardıcıllıqla nümayiş edir. 

4. Hissә, yığım vahidi, düyün, blok vә mәmulat haqqında anlayışları tәsvir edir. 

5. Texniki ölçmәlәr vә müsaidәlәr haqqında anlayışları tәtbiq edir. 

 

Modulun adı: Avtomobil şassilәrinә texniki xidmәt vә tәmir 

Modulun kodu: 16 

Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә avtomobillәrin mühüm 

aqreqatlarını, elektrik avadanlıqlarını sökmәyi, transmissiya, hәrәkәt hissәsinә vә idarәetmә 

mexanizmlәrinә texniki xidmәt göstәrmәyi vә onların hissәlәrinin tәmirini bacaracaqdır.   

Tәlim nәticәsi 1: Avtomobilin mühüm aqreqatlarının vә elektrik avadanlığının 

sökülmәsini hәyata keçirә bilir, metal kәsәn alәtlәrdәn, qayka açarından vә digәr 

alәtlәrdәn istifadә etmәklә dәyişdirilәn hissәlәri quraşdırmağı bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Avtomobilin mühüm aqreqatlarını sökür. 

2. Tәhlükәsizlik qaydalarına әsaslanaraq avtomobilin elektrik avadanlığını sökür. 

3. Metal kәsәn alәtdәn vә qayka açarın istifadәsiylә avtomobilin zәdәlәnmiş hissәlәrini 

çıxarır. 

4. Qayka açarı vә digәr alәtlәrdәn vә qaynaq avadanlığı vasitәsiylә dәyişdirilәn hissәlәri 

quraşdırır. 

Tәlim nәticәsi 2: Avtomobilin transmissiyasının, hәrәkәt hissәsinin, idarәetmә 

orqanlarının diaqnostikasını hәyata keçirә bilir. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Avtomobilin transmissiyasının, hәrәkәt hissәsinin vә idarә orqanlarını diaqnostikaya 

hazırlayır. 

2. Avtomobil transmissiyasının texniki vәziyyәtinin diaqnostikasını xarici әlamәtlәrә 

әsaslanaraq aparır. 
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3. Avtomobil transmissiyasının texniki vәziyyәtinin diaqnostikasını lazımi alәtlәrlә yerinә 

yetirir. 

4. Avtomobilin hәrәkәt hissәsinin vә idarә orqanlarının texniki vәziyyәtinin diaqnostikasını 

xarici әlamәtlәrә әsaslanaraq müәyyәn edir. 

5. Müxtәlif alәtlәrlә avtomobilin hәrәkәt hissәsinin vә idarә orqanlarının texniki vәziyyәtinin 

diaqnostikasını aparır. 

Tәlim nәticәsi 3: Avtomobilin transmissiyasına, hәrәkәt hissәsinә, idarәetmә 

orqanlarına texnoloji sәnәdlәrә uyğun texniki xidmәt göstәrmәyi bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Avtomobil transmissiyalarına texniki xidmәt işlәrini qaydalara (reqlamentә) uyğun yerinә 

yetirir. 

2. Avtomobilin hәrәkәt hissәsinә texniki xidmәt işlәrini qaydalara (reqlamentә) uyğun 

ardıcıllıqla riayәt edir. 

3. Avtomobilin idarә orqanlarına texniki xidmәt işlәrini qaydalara (reqlamentә) uyğun yerinә 

yetirir. 

Tәlim nәticәsi 4: Avtomobilin transmissiyasının texnoloji sәnәdlәrә uyğun tәmirini 

bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Avtomobilin transmissiyasını tәmirә hazırlamağı vә tәmir üçün ilkin sәnәdlәşdirmәni tәrtib 

edir. 

2. Avtomobilin transmissiyasının sökülmәsini, yığılmasını vә onların düyün vә 

mexanizmlәrini dәyişdirir. 

3. Uyğun alәt vә cihazlarla ölçmә işlәrini aparır; 

4. Avtomobilin transmissiyasının mexanizmlәrini, düyünlәrini vә hissәlәrini tәmir edir. 

Tәlim nәticәsi 5: Avtomobilin hәrәkәt hissәsinin texnoloji sәnәdlәrә uyğun tәmirini 

bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Avtomobilin hәrәkәt hissәsini tәmirә hazırlayarkәn ilkin sәnәdlәşdirmәni tәrtib edir. 

2. Avtomobilin hәrәkәt hissәsinin sökülmәsini nümayiş edir. 

3. Avtomobilin hәrәkәt hissәsinin yığılmasını vә onların düyün vә mexanizmlәrini dәyişdirir. 
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4. Avtomobilin hәrәkәt hissәsinin mexanizmlәrini, düyünlәrini vә hissәlәrini tәmir edir. 

Tәlim nәticәsi 6: Avtomobilin idarә orqanlarının texnoloji sәnәdlәrә uyğun tәmirini 

bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Avtomobilin idarә orqanlarını tәmirә hazırlayarkәn ilkin sәnәdlәşdirmәni tәrtib edir. 

2. Avtomobilin idarә orqanlarını sәrbәst sökür vә yığır. 

3. Avtomobilin sükanlı idarә orqanlarını tәmir edir, düyün vә mexanizmlәrini dәyişdirir. 

4. Avtomobilin tormoz sistemi mexanizmlәrini tәmir edir, düyünlәrini vә hissәlәrini dәyişdirir. 

 

Modulun adı: İstehsalat tәcrübәsi (iş yerindә öyrәnmә) 

Modulun kodu: 17 

İş yerindә öyrәnmәnin ümumi mәqsәdi: İstehsalat tәcrübәsindә tәlәbә, avtomobillәrin 

texniki vәziyyәtlәrinin öyrәnilmәsini, onların aqreqatlarının, düyünlәrinin, sökülmәsini, 

yığılmasını, tәnzimlәnmәsini, sınaqdan çıxarılmasını daha tәcrübәli çilingәrlәrin rәhbәrliyi ilә 

yerinә yetirәcәklәr vә kollektivdә işlәmәyi öyrәnәcәkdir. 

Hüquqi şәrtlәr vә müqavilә: 

Tәlim nәticәsi 1: Avtomobilin sistemlәrinin, aqreqatlarının, düyünlәrinin, cihazlarının 

texniki vәziyyәtlәrini müәyyәn edir vә diaqnostikanı aparmağı bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Avtomobilin sistemlәrinin, aqreqatlarının düyünlәrinin, cihazlarının texniki vәziyyәtlәrini 

müәyyәn edir. 

2. Avtomobilin aqreqat vә düyünlәrinin diaqnostikasını aparır. 

3. Avtomobilin sadә düyünlәrini sökür. 

4. Avtomobilin yığılmasına dair biliklәrini nümayiş edir. 

Tәlim nәticәsi 2: Avtomobilin sistemlәrinin, aqreqatlarının düyünlәrinin, cihazlarının 

sökülmәsini vә onlarda aşkar olunan nasazlıqların aradan qaldırılmasına dair 

kompleks işlәri yerinә yetirmәyi bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Avtomobilin sistemlәrini, aqreqatlarını, düyünlәrini, cihazlarını sökür. 

2. Avtomobilin sadә birlәşmәlәrini vә düyünlәrini tәmir edir. 
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3. I vә II texniki xidmәtlәrә dair bәrkitmә işlәrini yerinә yetirir. 

4. Aşkar edilmiş kiçik nasazlıqları aradan qaldırır. 

Tәlim nәticәsi 3: Avtomobilin sistemlәrinin, aqreqatlarının, düyünlәrinin, cihazlarının 

yığılmasını vә tәnzimlәnmәsini bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Avtomobilin sistemlәrinin, aqreqatlarının, düyünlәrinin, cihazlarının tәmiri üzrә orta 

mürәkkәbli işlәri daha tәcrübәli çilingәrin rәhbәrliyi altında yerinә yetirir. 

2. Avtomobilin sistemlәrini, aqreqatlarını, düyünlәrini vә cihazlarını tәnzimlәyir. 

3. Avtomobilin sistemlәrini, aqreqatlarını, düyünlәrini sınaqdan çıxarır. 

4. Periodik texniki qulluq zamanı görülәcәk işlәrin ardıcıllığını tәyin edir. 

Tәlim nәticәsi 4: Kollektivdә vә komandada işlәmәyi bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Komanda qrupda görülәcәk işlәrә dair müzakirә olunan mәsәlәlәrdә öz yanaşmalarıyla 

çıxış edir. 

2. Müzakirә zamanı ona ünvanlanmış suallara әsaslandırılmış cavablar verir. 

3. Dialoq üzrә öz hәmkarının fikirlәrini soruşur. 

4. Öz öhdәsinә düşәn vә tapşırılan vәzifәlәri yerinә yetirir. 

 

 

 Modulun adı:  İstehsalat tәlimi  
                                    
Modulun kodu:  18 

Modulun ümumi mәqsәdi :Tәlәbә bu modulu tamamladıqda avtomobil müssisәlәrindә 
tәlükәsizlik- texnikasına әmәl etmәklә ümumi çilingәrlik işlәrini, avtomobil mühәrriklәrinin 
növündәn aslı olmayaraq tәmirini vә nizamlanmasını, avtomobillәrin transmisiyasına, şassisinә vә 
kuzasına aid nasazlıqları tәmirini, sınaqdan keçirilmәsini vә yol hәrәkәti qaydalarına әmәl etmәklә 
avtomobili tәhlükәsız itarә etmәyi bacaracaq   

Tәlim nәticәsi 1: Avtomobil müәssisәsindә iş yerinin tәşkilinә dair tәlәblәri yerinә yetirә 
bilir. 

                                                  Qiymәtlәndirmә meyarları 

        1.Avtomobil müәssisәsindә iş yerini tәşkil edir 



37 
 

     2.Avtomobil müssisәlәrindә tәlükәsizlik- texnikasına әmәl etmәklә ümumi çilingәrlik işlәrini bilir 

     3.Çilingәr işlәrinin әsas növlәrini, nişanlamanın mahiyyәtini bilir vә işi tәhlükәsiz yerinә yetirir 

       4.Materlalın kәsilmәsinin düzәldilmәsini vә әyilmәsinin mahiyyәtini vә tәyinatını hәyata keçirir 

     5.Pәrçimlәmәnin mahiyyәtini vә tәtbiqini bacarır vә iş prosesindә әmәyin tәhlükәsizliyinә riayәt 
edir. 

Tәlim nәticәsi 2: Lehimlәmә vә qalaylamanın mahiyyәtini, hissәlәrin emalının ardıcıllığı vә 
metodlarını, qaşovlamanin mahiyyәtini, sәthin sürtülmә vә hamarlanmasının mahiyyәtini vә 

tәtbiqini bacarır vә iş prosesindә әmәyin tәhlükәsizliyinә riayәt edir. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

    1.Lehimlәmә vә qalaylamanın mahiyyәtini anlayır 

    2.Hissәlәrin emalının ardıcıllığını, metodlarını, qaşovlamağı hәyata keçirir 

    3.Sәthin sürtülmә vә hamarlanmasını bacarır vә iş prosesindә әmәyin tәhlükәsizliyinә riayәt 
edir. 

Tәlim nәticәsi 3: Daxili yanma mühәrriklәrinin quruluşunu vә növlәrini bilr 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

    1.Daxili yanma mühәrriklәrinin quruluşunu vә növlәrini aid edir. 

    2.Mühәrrikin mexanizmlәrini vәzifәsini bilir vә maszlıqlarını müәyyәn edir. 

    3.Sistemlәrinin iş prinsiplәrini bilir söküb yığma  vә nüzamlәma işlәrini hәyata keçirir 

Tәlim nәticәsi 4: Avtomobilin trasmisiyasının quruluşunu vә iş prinsipini bilir. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

     1.Avtomobilin trasmisiyasının quruluşunu vә iş prinsipini müәyyәn edir. 

     2. İlşmı muftasını, ötürmәlәr qutusunu bir-birindәn fәrqlәndirir vә üstünlüklәrini aid edir. 

     3. Kardan ötürmәsinin vә aparılan körpünün vәzifәsıni bilir vә nasazlıqlarını aşkar edir. 

     4. Avtomobilin transmisiyasında yaranan nasazlıqları müәyyәn erid vә nasazlıqların     

          tәmir edir. 

     5.  Avtomobilin sükan idarәetmә vә әylәc sisteminin quruluşunu, avtomobilin hәrәkәt  
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hissәsinin, xüsusi tәyinatlı avtomobillәrin әlavә qurğularının vә әlavә aksesuarların iş  prinsipini 
bilir söküb yığma işlәrini hәyata keçirir. 

Tәlim nәticәsi 5: Avtomobilin sükan idarәetmә vә әylәc sisteminin quruluşunu bilir 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Avtomobilin sükan idarәetmә sistüminin mahiyyәtini başa düşür. 

2. Әylәc sisteminin quruluşunu anlayır vә növlәrini fәrqlәndirir. 

3. Sükan idarәetmә vә әylәc sisteminin nasazlıqlarını müayinә edir. 

4. Sükan idarәetmә vә әylәc sisteminin nasazlıqlarının tәmirini yerinә yetirir. 

Tәlim nәticәsi 6: Avtomobilin hәrәkәt  hissәsinin, xüsusi tәyinatlı avtomobillәrin әlavә 
qurğuları vә әlavә aksesuarların iş  prinsipini bilir. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Avtomobilin hәrәkәt  hissәsinin vәzifәsinı anlayır vә növlәrini fәrqlәndirir. 

2. Xüsusi tәyinatlı avtomobillәrin әlavә qurğu vә hissәlәrinin tәyinatını vә nasazlıqlarını 
müәyyәn edir. 

3. Xüsusi tәyinatlı avtomobillәrin әlavә qurğu vә hissәlәrinin nasazlıqlarını ardıcıllıqla tәmir 
edir. 


