
Modulların spesifikasiyası 

 

Modulun adı: Ana dilindә ünsiyyәt 

Modulun kodu: 1 

Tәlim nәticәsi 1: Peşәkar ünsiyyәti tәhlil edir. 

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

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

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

 

Modulun adı: Xarici dildә ünsiyyәt 

Modulun kodu: 2 

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

mövzularında ünsiyyәt qurmağı vә özünü ifadә etmәyi bacarır. 

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

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

bacarır. 

 

Modulun adı: Hesablama әmәliyyatları 

Modulun kodu: 3 

Tәlim nәticәsi 1: Mәsәlәlәrin hәllindә riyazi düşüncә nümayiş etdirir. 

Tәlim nәticәsi 2: Sadә hesablamalar aparır. 

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

istifadә edir. 

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

Tәlim nәticәsi 5: Sadә tәsviri statistikadan istifadә edir. 

 

Modulun adı: İnformasiya texnologiyaları 

Modulun kodu: 4 

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

bacarır. 

Tәlim nәticәsi 2: Sosial media vasitәlәrindәn istifadә edir. 

Tәlim nәticәsi 3: Rәqәmsal mәzmun hazırlayır. 



Tәlim nәticәsi 4: İT-dәn tәhlükәsiz şәkildә istifadә üsullarını tәtbiq edir. 

Tәlim nәticәsi 5: Sadә texniki problemlәri hәll edir. 

 

Modulun adı: Peşә etikası 

Modulun kodu: 5 

Tәlim nәticәsi 1: Peşәkarlıq prinsiplәrini bilir. 

Tәlim nәticәsi 2: Vaxtdan sәmәrәli istifadә etmәyi bacarır. 

Tәlim nәticәsi 3: Qrup daxilindә sәmәrәli işlәmәyi bacarır. 

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

 

Modulun adı: Sahibkarlıq 

Modulun kodu: 6 

Tәlim nәticәsi 1: Sahibkarlıq ideyalarını, imkanlarını müәyyәn etmәyi vә

qiymәtlәndirmәyi bacarır. 

Tәlim nәticәsi 2: Sadә biznes layihәsini hazırlayır. 

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

 

Modulun adı: Şәxsi inkişaf vә karyera planlaşdırması 

Modulun kodu: 7 

Tәlim nәticәsi 1: Azәrbaycan cәmiyyәtinin xüsusiyyәtlәri vә әsas qanunvericililik 

sәnәdlәrini şәrh edir. 

Tәlim nәticәsi 2: Dövlәt vә özәl müәssisәlәrin fәrqini vә onların әsas xüsusiyyәtlәrini 

tәhlil edir. 

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

üsullarınıdan istifadә etmәyi bacarır. 

Tәlim nәticәsi 4: Әtraf mühitin mühafizәsi vә yanğınsöndürmә vasitәlәrinә dair ilkin 

tәdbirlәri tәtbiq edir. 

 

Modulun adı: Estetika vә mәdәni özünüifadә 

Modulun kodu: 8 



Tәlim nәticәsi 1: Azәrbaycanın mәdәniyyәt vә incәsәnәt xadimlәrinin әsas әsәrlәrini 

şәrh edir. 

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

xadimlәrinin әsәrlәrini şәrh edir. 

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

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

 

Modulun adı: Fiziki tәrbiyә 

Modulun kodu: 9 

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

hәrәkәtlәri sadә üsullarla icra edir. 

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

fәaliyyәt bacarıqları nümayiş etdirir. 

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

tәqdim edir. 

 

Modulun adı: Çağırışaqәdәrki hazırlıq 

Modulun kodu: 10 

Tәlim nәticәsi 1: Azәrbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvәlәrindә istifadә olunan hәrbi 

texnika vә sursatlar haqqında zәruri mәlumatlara malik olduğunu nümayiş etdirir. 

Tәlim nәticәsi 2: Azәrbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvәlәrinin nizamnamәlәrindә 

tәsbit  olunmuş әsas  müddәaları  mәnimsәdiyini, tibbi yardım vә mülki müdafiә 

bacarıqlarını, topoqrafik vәrdişlәrә yiyәlәndiyini nümayiş etdirir. 

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

onların icrası zamanı qrup vә komanda tәrkibindә әlaqәli fәaliyyәt göstәrir. 

 

Modulun adı: İş şәraitindә әmәk intizamı, tәhlükәsizlik vә sağlamlıq qaydaları 

Modulun kodu: 11 

Tәlim nәticәsi 1: İş yerindә әmәl edilәcәk tәhlükәsizlik qaydalarını bilir vә tәtbiq edir. 

Tәlim nәticәsi 2: Alәtlәrlә işlәyәrkәn, әmәk tәhlükәsizliyi vә iş zamanı yarana bilәcәk 



yanğın tәhlükәsizliyi tәdbirlәrini bilir vә temin etmәyi bacarır. 

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

müvafiq tәdbirlәr görmәyi bacarır. 

Tәlim nәticәsi 4: Әmәk gigiyenasına verilәn tәlәblәri tәmin edir. 

Tәlim nәticәsi 5: Әtraf mühitin mühafizәsi vә yanğınsöndürmә vasitәlәrinә dair ilkin 

tәdbirlәri bilir vә onları hәyata keçirmәyi bacarır. 

 

Modulun adı: Bәrbәr işinin tәşkili 

Modulun kodu: 12 

Tәlim nәticәsi 1: İstehsalatda sanitariya-gigiyena qaydalarına riayәt edir. 

Tәlim nәticәsi 2: Tәhlükәsizlik vә әmәyin mühafizәsi texnikası qaydalarına riayәt edir. 

 

Modulun adı: Alәt vә avadanlıqlar 

Modulun kodu: 13 

Tәlim nәticәsi 1: Bәrbәr alәt vә avadanlıqları barәdә mәlumat verir. 

Tәlim nәticәsi 2: Alәt vә avadanlıqlarla işlәmә metodlarını izah edir vә nümayiş etdirir. 

Tәlim nәticәsi 3: Bәrbәrxanada istifadә olunan material vә vasitәlәrin istifadәsi vә 

saxlanma qaydalarını bilir. 

 

Modulun adı: Saç düzümlәri 

Modulun kodu: 14 

Tәlim nәticәsi 1: Saç düzümünün elementlәrini bilir. 

Tәlim nәticәsi 2: Müxtәlif hörüklәrin rәsmini tәsvir edir vә nümayiş etdirmәyi bacarır. 

Tәlim nәticәsi 3: Saçın formaya salınma üsullarını bilir. 

Tәlim nәticәsi 4: Saç düzümünün növlәrini, rәsmini tәsvir edir vә nümayiş etdirmәyi 

bacarır. 

 

Modulun adı: Saçların rәnglәnmәsi 

Modulun kodu: 15 



Tәlim nәticәsi 1: Saç rәnglәnmәsinin inkişaf tarixini vә rәnglәrin nәzәriyyәsini bilir. 

Tәlim nәticәsi 2: Saçların müxtәlif qruplarla boyalarla rәnglәnmsini bilir vә bacarır. 

Tәlim nәticәsi 3: Saçın müxtәlif formalarda boyanması texnikasını nümayiş etdirir. 

 

Modulun adı: Müştәrilәrә xidmәt 

Modulun kodu: 16 

Tәlim nәticәsi 1: Saçın tipi, quruluşu, forması haqqında mәlumat verir, başın yuyulması, 

daranması, qurudulması vә saça qulluq qaydalarını bilir vә bacarır. 

Tәlim nәticәsi 2: Saç kәsiminin formalarını bilir, rәngli formasını tәsvir edir, kәsimdә 

istifadә olunan әmәliyyatları yerinә yetirir. 

Tәlim nәticәsi 3: Qadın saç kәsimlәrinin texnologiyasını bilir. 

Tәlim nәticәsi 4: Kişi vә uşaq saç kәsimlәrinin texnologiyasını nümayiş etdirir. 

Tәlim nәticәsi 5: Saç qaynağının müxtәlif metodlarını yerinә yetirir. 

 

Modulun adı: İstehsalat tәlimi 

 

Modulun kodu: 17 

Tәlim nәticәsi 1: Istehsalatda әmәyin mühafizәsi, tәhlükәsizlik vә sanitariya vә gigiyena 

qaydalarına әmәl edir. 

Tәlim nәticәsi 2: Müәssisәdә müasir tipli aparatların (seşuar, klimazon) iş üsullarını 

öyrәnir, alәtlәri dezinfeksiya edir, materiallarla, manikür alәtlәri vә kosmetik vasitәlәrlә 

işlәmәyi bacarır 

Tәlim nәticәsi 3: Müxtәlif növ hörüklәr,  saç düzümlәrini bilir vә  nümayiş etdirir 

Tәlim nәticәsi 4: Müxtәlif qrup boyalarla işlәmәyir, saçın fәrqli metodlarla, müxtәlif 

formalarda boyanması texnikasını yerinә yetirmәyә bacarır. 

Tәlim nәticәsi 5: Saç kәsimlәrini , saçın qaynaq edilmәsini bilir 

Tәlim nәticәsi 6: Üzü makyaja hazırlayır, üzdә olan qüsurları korreksiya etmәyi vә 

makiyajın müxtәlif növlәrini yerinә yetirmәyә bacarır. 

Tәlim nәticәsi 7: Manikür vә pedikür әmәliyyatı etmәyi bacarır 

 

Modulun adı: İş yerindә öyrәnmә (iş yerindә öyrәnmә) 

Modulun kodu: 18 



Tәlim nәticәsi 1: Bәrbәrxanada әmәyin mühafizәsi, tәhlükәsizlik vә sanitariya vә 

gigiyena qaydalarını bilir vә hәyata keçirmәyi bacarır. 

Tәlim nәticәsi 2: Müәssisәdә müasir tipli aparatların (seşuar, klimazon) iş üsullarını bilir, 

alәtlәri dezinfeksiya edir, material vә vasitәlәrlә işlәmәyi bacarır. 

Tәlim nәticәsi 3: Müxtәlif növ hörüklәri bilir , müxtәlif növ saç düzümlәri etmәyi bacarır. 

Tәlim nәticәsi 4: Saçın müxtәlif qrup boyalarla, fәrqli metodlarla, müxtәlif formalarda 

boyanması texnikasını hәyata keçirir. 

Tәlim nәticәsi 5: Kişi, qadın vә uşaq saç kәsimlәrini bacarır, saçın qaynaq edilmәsini 

hәyata keçirir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


