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.

1.
2.
3.
4.

Tәlim nәticәsi 1: Peşәkar ünsiyyәti tәhlil edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
Gәlәcәk iş yerindә kimlәrlә ünsiyyәt quracağını araşdırır.
Gәlәcәk iş yerindәn kәnarda kimlәrlә ünsiyyәt quracağını araşdırır.
Gәlәcәk iş yerindә istifadә edilәn sәciyyәvi ünsiyyәt üsullarını tәsvir edir.
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.

1.
2.
3.
4.

Tәlim nәticәsi 4: Peşә mәsәlәlәri ilә bağlı yazılı materiallardan istifadә edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
Peşәkar istifadә üçün müvafiq Azәrbaycan mediasını müәyyәn edir.
Müvafiq peşә mәsәlәlәri ilә bağlı yazılı materialları tәhlil edir.
Müvafiq peşә ilә bağlı materialı şifahi olaraq tәqdim edir.
Peşә ilә bağlı yazılı materialın tәqdimatını qiymәtlәndirir.

Modulun adı: Xarici dildә ünsiyyәt
Modulun kodu: 2
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.

Modulun adı: İKT-dәn istifadә
Modulun kodu: 3
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.
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.

Modulun adı: Şәxsi inkişaf vә karyera planlaşdırması
Modulun kodu:
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
üsullarından 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.

Modulun adı: Peşә etikası
Modulun kodu: 5
Modulun

ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә peşәkarlığın әsas

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.

5.

Müәssisә vә tәşkilatlarda davranış qaydalarının idarә olunması prinsiplәrini

müәyyәnlәşdirir.

Modulun adı: Sahibkarlıq
Modulun kodu: 6
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.

Modulun adı: Fiziki tәrbiyә
Modulun kodu: 7
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.

Modulun adı: Çağırışaqәdәrki hazırlıq
Modulun kodu: 8
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.

Modulun adı: İqlim vә әtraf mühit
Modulun kodu:
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә hava şәraitini
formalaşdıran mühüm faktorları, hava şәraitindәn asılılıqları, iqlim vә torpaqdan istifadә
arasındakı qarşılıqlı tәsiri, kәnd tәsәrrüfatı fәaliyyәti vә ekosistem arasında qarşılıqlı әlaqәni
bilәcәk vә әtraf mühitә zәrәr yetirmәdәn tәtbiq etmәyi, hava proqnozundan istifadә etmәyi
bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Havanı müәyyәn edәn faktorları, hava proseslәri vә ölçmә metodlarını,
sinoptik xәritә vә hava proqnozlarının әhәmiyyәtini bilir vә temperaturu, atmosfer
tәzyiqini, yağıntı vә rütubәt miqdarını ölçmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Hava vә onun әsas elementlәrini tәsvir edir.
2. Temperatur, atmosfer tәzyiqi, külәk, günәş radiasiyası rütubәtlik, yağıntı, siklon vә
antisiklon haqqında mәlumat verir.
3. Temperaturu, atmosfer tәzyiqini, yağıntı vә rütubәti ölçür.
4. K/t müәssisәsinin fәaliyyәtindә hava proqnozunun әhәmiyyәtini bilәrәk havanı müşahidә
edir.
5. Hava şәraitinin dәyişilmәsini şәrh edir.
Tәlim nәticәsi 2: İqlim mәlumatlarının k/t istehsalı üçün әhәmiyyәtini bilir vә xәritәdәn
istifadә etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. İqlim, bitkiçilik vә heyvandarlıq arasındakı әlaqәni uzlaşdırır.
2. İqlim vә onun әsas amillәrini sadalayır.
3. İqlim tipi vә iqlim qurşaqlarını izah edir.
4. Bitkilәr üçün tәlәb olunan әsas hәyat amillәrini tәsvir edir.
5. İqlim dәyişikliklәrini izah edir.
6. Ölkәdәki iqlim vә әkin regionlarını xәritәdә göstәrir.
Tәlim nәticәsi 3: Ekosistemdәki asılılıqları bilir.

Qiymәtlәndirmә meyarları
1.
2.
3.
4.
5.

Ekoloji faktorları vә onların әhәmiyyәtini vurğulayır.
Ekoloji faktorların qarşılıqlı tәsirini vә tәhlükәsini qeyd edir.
Ekoloji tarazlıq vә onun pozulmaları haqqında danışır.
Bioloji tarazlıq vә onun pozulmaları haqqında mәlumat verir.
Maddәlәr vә enerji dövranını şәrh edir.
Tәlim nәticәsi 4: Görülәn tәdbirlәr, bitki tәrkibi vә landşaft arasındakı әlaqәlәri bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları

1.
2.
3.
4.
5.

Tәbii bitki qruplarını sadalayır.
Tәbii şәraiti qruplaşdırır (rütubәtli zonalar, quraq zonalar).
K/t üçün bitki qruplarını dәqiqlәşdirir.
Meşә vә indikator bitkilәrini müәyyәn edir.
Rütubәtli vә quraq zonaların әkinçilik xüsusiyyәtlәrini tәsvir edir.
Tәlim nәticәsi 5: K/t torpaqlarının davamlı istifadәsinin әhәmiyyәtini vә torpağın
münbitliyi haqqında bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları

1.
2.
3.
4.

Ekoloji tәmiz әkin prosesini izah edir.
Növbәli әkinin әsaslarını vә әhәmiyyәtini vurğulayır.
Torpağın becәrilmәsi vә gübrәlәnmәsinin vacibliyini vurğulayır.
Torpağın münbitliyinin qorunmasını qeyd edir.

Modulun adı: Torpaqşünaslıq
Modulun kodu:
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә torpaq tiplәrini tanıyır,
torpaq mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi üçün lazımi tәdbirlәri bilәcәk vә torpağın becәrilmәsi
üçün düzgün tәdbirlәri seçib hәyata keçirmәyi eyni zamanda torpaq sınaqları aparmağı
bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Torpağın yaranması haqqında ümumi mәlumatları, regionun torpaq
tiplәrini, növlәrini bilir vә ayırd etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Torpağın yaranma prosesi: fiziki, kimyәvi vә bioloji aşınma, eroziya, çöküntü,
torfәmәlәgәlmә, torpaq layları, sürüşmә qatları haqqında mәlumat verir.
2. Verilmiş süxurlara әsasәn torpaq profillәrini tanıyır.
3. Torpaq dәnәciklәrini ölçü qruplarına ( qum, lil, gil) görә qruplaşdırır.
4. Torpaq tiplәrini sadalayır.
Tәlim nәticәsi 2: Torpağın tәrkib hissәlәrini, region üçün mühüm torpaqların
xüsusiyyәtlәrini bilir vә su ötürmә qabiliyyәtini, istilik tutumunu, turşuluq dәrәcәsini

1.
2.
3.
4.
5.
6.

tәyin etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
Torpağın tәrkib hissәlәri haqda mәlumat verir.
Minerallar, humus, su, hava amillәrini vurğulayır.
Torpağın struktur növlәrini sadalayır.
Torpağın su ötürmә qabiliyyәtini, istilik tutumunu, turşuluq dәrәcәsini tәyin edir.
Torpağın bioloji fәallığı vә mikroorqanizmlәrin әhәmiyyәtindәn danışır.
Torpağın tәrkibindәn danışır.
Tәlim nәticәsi 3: Torpağın becәrilmәsini düzgün qaydada hәyata keçirmәyi bilir vә
bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları

1. Torpağın münbitliyinin, әkin qatının dәrinlәşdirilmәsinin mahiyyәtini vurğulayır.
2. Әkin lәklәrinin hazırlanması prosesini, alaq otları vә xәstәliklәrlә mübarizә yollarını izah
edir.
3. Becәrilmәnin düzgün vaxtını vә işlәmә dәrinliyini tәyin edir.
4. Torpaq tәzyiqini müәyyәn edir.
5. Aqreqatları işlәk vәziyyәtә gәtirir.
Tәlim nәticәsi 4: Torpaqların deqradasiyaya uğraması prosesini vә lazımi tәdbirlәr
vasitәsi ilә aradan qaldırmaq qaydalarını bilir vә müdafiә tәdbirlәrini hәyata keçirmәyi
bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Torpağın deqradasiyaya uğraması prosesi haqqında mәlumat verir.
2. Torpağın deqradasiyaya uğramasının qarşısının alınması üçün müdafiә tәdbirlәrini
sadalayır.
3. Torpağın deqradasiyaya uğramasının qarşısının alınması üçün müdafiә tәdbirlәrini
hәyata keçirir.
4. Növbәli әkin prosesini izah edir.
Tәlim nәticәsi 5: Torpağın analizi üçün sahәni müşahidә edә vә düzgün torpaq
nümunәlәri götürmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.
2.
3.
4.

Torpaq nümunәsinin götürülmә yerini müәyyәn edir.
Lazım olan torpaq kәsimlәrini qoyur.
Torpaq nümunәlәri götürür.
Torpaq nümunәsini laboratoriya analizi üçün etiketlәyir.

Modulun adı: Bitkilәr vә onların istifadәsi
Modulun kodu:

Saat vә kredit dәyәri:
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә region üçün әhәmiyyәtli
mәdәni bitkilәrin növlәrini, onların әhәmiyyәti, yararlılığını bilәcәk, istifadә sahәlәrini vә
mәhsul yığımı müddәtini müәyyәn etmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Mühüm mәdәni bitkilәri öz istiqamәtinә uyğun müәyyәnlәşdirә
(mәs. meyvәçilik, tәrәvәzçilik), onları tәyin vә botaniki xüsusiyyәtlәrinә vә
әhәmiyyәtinә görә qruplaşdıra bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Müәyyәnlәşdirmә amillәrini qeyd edir.
2. Botaniki vә bağçılıq baxımından tәsnifatı qeyd edir.
3. Çiçәklәmә vә yetişmә dövrünü qeyd edir.
4. Bitkilәrdәn tәyinatı üzrә istifadәni bilir.
Tәlim nәticәsi 2: Mütәmadi rast gәlinәn alaq otlarının tәyin, onları öz
problematikasına uyğun olaraq tәsnifatlәşdirә vә alaq otlarına qarşı mübarizә
tәdbirlәrinin vacibliyinin tәyin vә hәyata keçirilmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Alaq otları barәdә mәlumat verir.
2. Yabanı otlaq barәdә mәlumat verir.
3. Yabanı otlarına qarşı mübarizә tәdbirlәrini hәyata keçirir.
4. Alaq otlarına qarşı mübarizә tәdbirlәrini nümayiş etdirir.
Tәlim nәticәsi 3: Bitkilәrin yararlılıq dәrәcәsini müәyyәnlәşdirә vә qruplara
tәsniflәşdirmәyi bilir vә bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Bitki orqanlarının yararlılığı tәsvir edir.
2. Bitkilәrin sistematik tәsnifatı barәdә mәlumat verir.
3. İstifadә meyarlarına әsasәn bitkilәrin siyahısının hazırlanmasını hәyata keçirir.
Tәlim nәticәsi 4: Mühüm yığım vә satış dövrü, hәmçinin tәklifin mövsümi xarakteri
nәzәrә alınmaqla tipik istifadә sahәlәri üzrә bitkilәrin siyahısının hazırlanmasını
bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Bitkilәrin istifadә sahәlәrini izah edir.

2. Tәr, anbar vә sәnaye tәrәvәzlәri barәdә mәlumat verir.
3. Xüsusi tәrәvәzlәr haqqında mәlumat verir.
4. Tәrәvәzlәrin satış imkanları haqqında danışır.
Modulun adı: Әkin vә qulluq tәdbirlәri
Modulun kodu:
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә bitki әkinin әsaslarını
bilәcәk, onlara qulluq tәdbirlәri vә çoxaltma işlәrini aparmağı bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Substrat qarışıqları üçün ilkin materialları bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Torpaq vә substratları izah edir.
2. Mineral әlavәlәr barәdә mәlumat verir.
3. Qarışıqların xüsusiyyәtlәri şәrh edir.
4. Substratların tәrkib hissәsini müәyyәn edir.
Tәlim nәticәsi 2: Tәtbiq imkanlarına görә qarışıq vә hazır mәhsulları qiymәtlәndirә,
bitki qruplarına vә inkişaf mәrhәlәlәrinә uyğun tәsniflәşdirә bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Substratların qida maddәlәrinin tәrkibi barәdә mәlumat verir.
2. Bitki qruplarının tәlәbatı vә inkişaf mәrhәlәlәri barәdә mәlumat verir.
3. Qida maddәlәrinә tәlәbatına görә bitki qruplarının formalaşdırılması prosesini izah edir.
Tәlim nәticәsi 3: Bitki әkini vә qapalı bitki sistemlәrindә bitkilәr üçün uyğun hazır
substratları müәyyәnlәşdirә, özü qarışıqlar hazırlamaq vә sadә sınaqlar
vasitәsilә onların uyğunluğunu tәyin etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Bitki әkini üçün hazır substratlar barәdә mәlumat verir.
2. Qapalı bitki sistemlәrindә bitkilәr üçün hazır substratlar barәdә mәlumat verir.
3. Özünün hazırladığı substratlar barәdә mәlumat verir.
4. Substrat hazırlanması vә qarışdırılmasını nümayiş etdirir.
5. Sadә sәpin, şitil edib başqa yerdә vә dibçәkdә әkmәyi nümayiş etdirir.
Tәlim nәticәsi 4: Bitkilәrin çoxaldılmasının çoxsaylı imkanlarını, hәmçinin
cücәrtilәrin (şitil) inkişafını dәstәklәyәn tәdbirlәri bilir vә bacarır.

Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Generativ vә vegetativ çoxaltma barәdә mәlumat verir.
2. Cücәrtilәrә (şitil) qulluq tәdbirlәri barәdә mәlumat verir.
3. Müxtәlif sәpin metodlarını tәtbiq edir.
Tәlim nәticәsi 5: Geniş yayılmış bitkilәr üçün istiqamәtinә uyğun olaraq uyğun
vegetativ çoxalma metodunun seçilmәsi vә hәmçinin digәr müxtәlif çoxalma
metodlarını bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Vegetativ çoxalma metodlarını izah edir.
2. Vegetativ çoxalma texnikası vә sistemlәri barәdә mәlumat verir.
3. Xiyar vә pomidorda calaq etmә işlәrini hәyata keçirir.
4. Geniş yayılmış çoxalma metodlarını hәyata keçirir.
Tәlim nәticәsi 6: Calaq işini hәyata keçirmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Ana bitkiyә olan tәlәblәri sadalayır.
2. İlkin materialın keyfiyyәtini izah edir.
3. Mövcud ana bitkilәrin qiymәtlәndirilmәsini nümayiş etdirir.
Tәlim nәticәsi 7: Bitkilәrә onların istiqamәti üzrә yaranan tәsir imkanlarını qavraya
vә müxtәlif tәdbirlәrin tәsirini qiymәtlәndirә bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Bitkilәrә tәsir edәn yıxılma, sınma, әzilmә tәdbirlәrini şәrh edir.
2. Budama tәdbirlәrini hәyata keçirir.
3. Tәrәvәz növlәrinә uyğun olaraq tәsir imkanlarını şәrh edir.
Tәlim nәticәsi 8: Müxtәlif iş proseslәrini müqayisә edә vә uyğun olan prosesi seçә
bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Әkin vә qulluq tәdbirlәri ilә bağlı iş planı qurur.
2. Әkin vә qulluq tәdbirlәri ilә bağlı iş prosesini izah edir.
3. Әkin vә qulluq tәdbirlәri ilә bağlı iş әmәliyyatlarının tәsnifatını hazırlayır.
4. Bağçılıqda yayılmış iş proseslәrini әmәliyyatlar üzrә tәsniflәşdirir.

Modulun adı: Bağçılıqda istehsalın tәşkili
Modulun kodu:
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә bağçılıq tәsәrrüfatının,
tikililәrin, qurğuların vә istehsal vasitәlәrinin funksiyalarını bilәcәkdir.
Tәlim nәticәsi 1: Tәcrübә tәsәrrüfatını tәsniflәşdirә, rәqabәt vәziyyәti haqqında
mәlumatları toplaya vә tәcrübә tәsәrrüfatını digәr tәsәrrüfatlar ilә müqayisә edә
bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. İstehsal vә xidmәt tәsәrrüfatlarını müqayisә edir.
2. Satış kanallarını izah edir.
3. Tәsәrrüfatın ölçüsü vә yerinin әhәmiyyәtini izah edir.
Tәlim nәticәsi 2: Bağçılıqda mövcud istehsal vasitәlәrinin xüsusiyyәtlәrini bilir vә
onları istifadә imkanlarına görә qiymәtlәndirmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. İstehsal vasitәlәrinin (substrat, gübrә, bitki mühafizә vasitәlәri) xüsusiyyәtlәrini
sadalayır.
2. İstehsal vasitәlәri әldә edilmәsi, mövcudluğu, saxlanması qaydalarını izah edir.
3. Materiala, yerә vә bitkiyә olan tәlәbi izah edir.
4. İstehsal vasitәlәrinin istifadәsini nümayiş etdirir.
Tәlim nәticәsi 3: Müxtәlif istixana konstruksiyaları, tiplәri vә avadanlıqları haqqında
bilir vә istixanada bitki әkininin idarә edilmәsini vә bitkilәrә qulluğun hәyata
keçirilmәsini bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. İstixana konstruksiyalarının xüsusiyyәtlәrini sadalayır.
2. Suvarma üçün istixana texnikasının iş qaydasını izah edir.
3. Kölgә, istiliyin tәnzimlәnmәsi, hava mәlumatlarının ölçülmәsinin әhәmiyyәtini izah edir.
4. İstixananın hava şәraitinin tәnzimlәnmәsi vә idarә edilmәsini hәyata keçirir.
5. Bitki әkininin idarә edilmәsi vә bitkilәrә qulluğun hәyata keçirilmәsini nümayiş etdirir.
Tәlim nәticәsi 4: İstixana üçün hesablamalar aparmağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. İstixananın sahәsinin bölünmәsi, yol vә istifadә hissәsi hesablayır.

2. Torpağa olan tәlәbatı müәyyәn edilmәsi üçün hesablamaları aparır.
3. Enerjiyә olan tәlәbatı hesablayır.
4. Suvarmaya olan tәlәbatı hesablayır.
5. İşıqlandırmaya olan tәlәbatı hesablayır.
6. Gübrәlәmәyә olan tәlәbatı hesablayır.
Tәlim nәticәsi 5: Müxtәlif istilik sistemlәrini, onların hissәlәrini tanıyır vә onların
funksiyalarını bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. İstilik sistemlәrinin hissәlәrini seçir.
2. İsitmә qazanxanalarını tiplәrini sadalayır.
3. İstilik sisteminin hissәlәrini hazırlayır.
4. Obyekt üzәrindә hissәlәrin funksiyalarını izah etdir.
5. İstilikxana vә bitkilәrin istiyә olan tәlәbatını müәyyәnlәşdirir.
6. İstilikxana vә bitkilәrin istiyә olan tәlәbatı, mazut forsunkası, qaz forsunkası
istilikxanalarda temperaturun tәnzimlәnmәsi, hava isitmә sistemi, enerji qәnaәti üçün
tәdbirlәri, ölçmә texnikası, torpağın tәmizlәnmәsini (dezinfeksiya) hәyata keçirir.
Tәlim nәticәsi 6: Soyutma, anbar vә yardımçı otaqların quruluşunu (konstruksiya)
bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Soyutma texnikası, soyutma vә anbar otaqlarının konstruksiyalarını izah edir.
2. Anbarı, idarәetmә vә tәnzimlәmә otaqlarının tәyinatını izah edir.
3. Soyutma, anbar vә yardımçı otaqlar, onun tәchizatları vә funksiyalarını sadalayır.

Modulun adı: Dekorativ ağac, kol vә ot bitkilәri
Modulun kodu: 15
Tәlim nәticәsi 1: Dekorativ ağac, kol vә ot bitkilәrinin becәrilmәsi, artırılması vә dizayn
verilmәsi işlәrini bilir vә hәyata keçirir.
Tәlim nәticәsi 2: Gül bitkilәrinin becәrilmәsi, artırılması vә mühafizәsi işlәrini bilir vә bacarır.

Modulun adı: İstehsalat tәlimi
Modulun kodu:
Modulun ümumi mәqsәdi:
Tәlim nәticәsi 1: Ölkәmizin iqliminә uyğun әn çox yayılmış dekorativ bitkilәrin әsas
xüsusiyyәtlәrini şәrh edir.
Tәlim nәticәsi 2: Dәyişәn iqlim şәraitinә uyğun bitkilәrin qulluğunu hәyata keçirir.
Tәlim nәticәsi 3: Әn çox istifadә edilәn gübrә növlәrini bilir vә onların әsas xüsusiyyәtlәrini
şәrh edir.
Tәlim nәticәsi 4: Ayrı-ayrı bitkilәrin suvarma rejimlәrini izah edir.
Tәlim nәticәsi 5: Dekorativ ağac,kol vә ot bitkilәrinin becәrilmәsi,artırılması vә dizayn
verilmәsi işlәrini bilir vә hәyata keçirir.
Tәlim nәticәsi 6: Gül bitkilәrinin becәrilmәsi,artırılması vә mühafizәsi işlәrini bilir vә bacarır.
Tәlim nәticәsi 7: Bitkilәrә uyğun gübrәlәri seçir vә texniki tәhlükәsizlik normalarına riayәt
edәrәk onları tәtbiq edir.
Tәlim nәticәsi 8: Bitkilәrin suvarma vasitәlәrini müәyyәn edir vә onlardan istifadә edәrәk
suvarmanı hәyata keçirir.

Modulun adı: İstehsalat tәcrübәsi
Modulun kodu: 17
Tәlim nәticәsi 1: .İş yerindә әmәk tәhlükәsizliyi qaydalarına riayәt edir.
Tәlim nәticәsi 2: Dekorativ ağac,kol vә ot bitkilәrinin becәrilmәsi,artırılması vә
dizayn verilmәsi işlәrini hәyata keçirir.
Tәlim nәticәsi 3: Dәyişәn iqlim şәraitinә uyğun bitkilәrin qulluğunu hәyata keçirir.
Tәlim nәticәsi 4: Gül bitkilәrinin becәrilmәsi,artırılması vә mühafizәsi işlәrini

hәyata keçirir.

