Modulların spesifikasiyası

Modulun adı: IKT-dәn istifadә
Modulun kodu: 1
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, informasiya texnologiyalarından 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.
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Tәlim nәticәsi 4: İnformasiya texnologiyalarından tәhlükәsiz şәkildә istifadә
üsullarını tәtbiq edir.
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: 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 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
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Modulun kodu: 3
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә peşәkarlığın әsas
prinsiplәrini bilir 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 kariyera 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.
2.
3.
4.
5.

Öz peşәsi ilә bağlı qruplarda necә işlәdiyini izah edir.
Sәciyyәvi qrup işlәrindә qrupdakıların rollarını tәsvir edir.
Qrup işindә öz şәxsi rolunu tәhlil edir.
Öz peşәsi ilә bağlı qrup işindә problemlәrin nümunәlәrini nәzәrdәn keçirir.
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.
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3. Müәssisә vә tәşkilatlarda gündәlik etik davranış qaydalarını sadalayır.
4. 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Biznes planın mәqsәd vә strukturunu izah edir.
Marketinq planını hazırlayır.
Satış vә insan resurslarını planlaşdırır.
İnvestisiya vә maliyyә planını hazırlayır.
Büdcәni planlaşdırır.
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
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Modulun kodu: 5
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 sadәüsullarla icra edir.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Qiymәtlәndirmә meyarları
Hәrәkәtlәrin sağlamlaşdırıcı vә inkişaf etdirici tәsirini izah edir.
Hәrәkәtlәrin icra şәraiti vә icra üsulunun tәkmillәşdirilmәsi barәdә müzakirә aparır.
Şәxsiyyәtin hormonik inkişafını tәsvir edir.
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
Aktiv hәrәkәtlәrlә bağlı bacarıq vә vәrdişlәrini nümayiş etdirir.
Aktiv hәrәkәtlәrin icrasında әlverişli üsullarından istifadә edir.
Aktiv hәrәkәtlәrinә nәzarәt edir.
Şәraitә uyğun ilkin tibbi yardım göstәrir.
Bәrpaedici vasitәlәrdәn sәmәrәli istifadә edir.
Tәlim nәticәsi 3: İdman oyunlarını, o cümlәdәn milli idman oyunlarını vә onların
növlәrini tәqdim edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
Fiziki hazırlığını artırmaq üçün aktiv hәrәkәtlәrdәn vә xüsusi vasitәlәrdәn müntәzәm
istifadә edir.
Yaş qrupuna müvafiq hәrәkәtlәrә qadir olduğunu nümayiş etdirir.
Hәrәkәtlәrin icrası zamanı әlverişli metodlar tәtbiq edir.
Aktiv hәrәkәtlәrә qadir olduğunu nümayiş etdirir.

Modulun adı: Kәnd tәsәrrüfatı tikililәri
Modulun kodu: 6
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu bitirdikdәn sonra tәlәbә kәnd tәsәrrüfatında
istifadә edilәn binaların növlәrini, iribuynuzlu vә xırdabuynuzlu heyvandarlıq, quşçuluq
tәsәrrüfatı üçün tövlә tiplәrini bilәcәk, kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәrindә mövcud tikililәrdә
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quraşdırılmış istehsal texnikasından istifadә etmәyi, onları yararlılıq sәviyyәsinә uyğun
qiymәtlәndirmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1. Kәnd tәsәrrüfatı tikililәri vә onların istehsal prosesindә rolu
haqqında bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Kәnd tәsәrrüfatında istifadә edilәn bina, anbar, digәr tikililәrin növlәrini vә onların
funksiyalarını vurğulayır.
2. İribuynuzlu heyvandarlıq üçün tövlә tiplәri vә onların xüsusiyyәtlәrini izah edir.
3. Xırdabuynuzlu heyvandarlıq üçün tövlә tiplәri vә onların xüsusiyyәtlәrini qeyd edir.
4. Quşçuluq tәsәrrüfatları üçün tövlә tiplәri vә onların xüsusiyyәtlәrini sadalayır.
Tәlim nәticәsi 2: Heyvandarlıqda istifadә edilәn tövlәdaxili texnika haqqında
mәlumatları bilir vә onlardan istifadә etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.
2.
3.
4.
5.

Sağım binasının bölmәlәri vә onların funksiyaları haqqında mәlumat verir.
Sağım texnikası haqqında biliklәri tәtbiq edir.
Sağım robotu vә mobil sağım texnikası vasitәsilә sağım aparır.
Yemlәmә texnikası ilә әlaqәdar işlәmә mexanizmlәrini nümayiş etdirir.
Peyin tәmizlәmә qurğularından vә tövlәlәrdә havalandırma sistemlәrindәn istifadә
edir.

Tәlim nәticәsi 3: Kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin yüklәmә vә boşaltma texnikasını bilir.
1. Taxıl anbarlarının xüsusiyyәtlәrini vә onların formalarını tәsvir edir.
2. Taxılın qurudulması şәraitini vә havalandırma (ventilyasiya) yollarını izah edir.
3. Meyvә tәrәvәz anbarları vә onların iqlim şәraiti haqqında ümumi mәlumatları mәruzә
edir.
4. Sadә vә ixtisaslaşdırılmış meyvә-tәrәvәz anbarlarını müqayisә edir.
5. Kartof anbarları vә onların formaları haqqında mәlumat verir.

Modulun adı: Heyvanların anatomiyası vә fiziologiyası
Modulun kodu: 7
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә heyvanların orqanları
vә onların funksiyaları, sağlamlıq vәziyyәti, zooloji tәsnifat haqqında mәlumat әldә edәcәk,
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mikroskopik tәhlillәr aparmağı, orqan vә hüceyrәlәrin işindә pozulmaları müәyyәn edә
bilәcәkdir.
Tәlim nәticәsi 1: Mühüm kәnd tәsәrrüfatı heyvanlarının anatomiyası vә fiziologiyası
haqqında bilir vә mikroskopik tәhlillәr aparmağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Skelet haqqında mәlumat verir.
2. Heyvanların әzәlәlәri haqqında danışır.
3. Orqanların yerlәşmәsindәn bәhs edir.
4. Heyvanların anatomiyasına dair mikroskopik tәhlillәr aparır.
Tәlim nәticәsi 2: Qan dövranı vә tәnәffüs sistemi haqqında bilir vә pozulmaları
müәyyәn etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Qanın tәrkibini şәrh edir.
2. Qan dövranını izah edir.
3. Ürәk vә tәnәffüs orqanlarından danışır.
4. Orqan vә hüceyrәlәrin işindә pozulmaları müәyyәn edir.
Tәlim nәticәsi 3: Hәzm prosesi, hәzm orqanlarının quruluşu, qida maddәlәri, bioloji
aktiv maddәlәr haqqında bilir vә pozulmaları müәyyәn etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Heyvanların hәzm orqanlarını sadalayır.
2. Qida maddәlәri haqqında danışır.
3. Maddәlәr mübadilәsini tәsvir edir.
4. Pozulmaları müәyyәn edir.
Tәlim nәticәsi 4: Zooloji tәsnifat sistemi haqqında bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Mәmәlilәr haqqında mәlumat verir.
2. Quşlar haqqında danışır.
3. Zәrәrvericilәr vә xәstәlik törәdicilәrindәn bәhs edir.
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Modulun adı: Heyvanların yemlәnmәsi
Modulun kodu:
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu bitirdikdәn sonra tәlәbә mühüm yemlәri, onların
müxtәlif heyvanlar üçün istifadә imkanlarını vә heyvanların mәhsuldarlığına tәsirini
qiymәtlәndirmәyi bilәcәkdir.
Tәlim nәticәsi 1: Mühüm yem bitkilәrinin tәrkibini bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Yem bitkilәri haqqında mәlumat verir.
2. Yem bitkilәrinin tәrkibini sadalayır.
3. Yemlәrin tәsnifatını izah edir.
Tәlim nәticәsi 2: Tәcrübәdә tәtbiq edilәn yem bitkilәrinin qiymәtlәndirmә sistemini
bilir vә qiymәtlәndirmә cәdvәllәrini işlәmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Yem bitkilәrinin qiymәtlәndirmә sistemindәn danışır.
2. Ümumi vә xalis enerji hәcmini tәsvir edir.
3. Mәhsuldarlıq sәviyyәsindәn asılı olaraq müxtәlif k/t heyvanlarının tәlәbat normalarını
müәyyәn edir.
4. Yem bitkilәrinin qiymәtlәndirmә cәdvәllәrinә әsasәn qiymәtlәndirir.
Tәlim nәticәsi 3: Tәlәbә uyğun yem rasionlarını hasablamağı bilir vә bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Minimal vә yüksәk mәhsuldarlığa görә tәlәbatı müәyyәn edir.
2. Yem rasionunun balanslaşmasını tәsvir edir.
3. Yem rasionunu hazırlayır.
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Modulun adı: Südlük maldarlıq
Modulun kodu: 9
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә südlük maldarlığın
ümumi әsaslarını, iqtisadi әhәmiyyәtini bilәcәk, südlük maldarlıqda heyvanların düzgün
saxlanılması vә yetişdirilmәsi üçün lazım olan tәdbirlәri hәyata keçirmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Südlük maldarlığın iqtisadi әhәmiyyәti vә sәmәrәliliyini bilir, südlük
maldarlıqda әsas gәlir vә xәrc amillәrini müәyyәnlәşdirir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Südlük maldarlığın iqtisadi әhәmiyyәtini izah edir.
2. Südlük maldarlıqda әsas gәlir amillәrini müәyyәnlәşdirir.
3. Südlük maldarlıqda әsas xәrc amillәrini müәyyәnlәşdirir.
Tәlim nәticәsi 2: Mühüm yem bitkilәri haqqında bilir vә yem bitkilәrinin
qiymәtlәndirilmәsini, yem rasionu hazırlamağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Yemlәrin tәrkibi haqqında mәlumat verir.
2. Yem bitkilәrinin qiymәtlәndirilmәsini hәyata keçirir.
3. Tәlәbata uyğun olaraq düzgün yem rasionunu hazırlayır.
4. Sәhv yemlәmәnin nәticәlәrini sadalayır.
Tәlim nәticәsi 3: Süd istehsalı vә süd emalı haqqında bilir vә süd istehsalının vә
emalının iqtisadi sәmәrәliliyini hesablamağı, sağım prosesini yerinә yetirmәyi
bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Südün formalaşması prosesi haqqında mәlumat verir.
2. Südün tәrkibini izah edir.
3. Sağım prosesini hәyata keçirir.
4. Süd emalı haqqında danışır.
5. Süd istehsalının vә emalının iqtisadi sәmәrәliliyini hesablayır.
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Tәlim nәticәsi 4: İnәklәrin düzgün saxlanılmasına olan tәlәblәri bilir vә tәtbiqini
bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Tövlә texnikası haqqında danışır.
2. Tövlәdә saxlama formalarını izah edir.
3. Dırnaqlara qulluq işlәrini yerinә yetirir.
Tәlim nәticәsi 5: Buzov, cavan heyvan vә düyәlәrin yetişdirilmәsi haqqında bilir vә
onların düzgün yetişdirilmәsi üçün tәdbirlәr görmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Buzovun doğulması prosesini izah edir.
2. Buzovların yemlәnmәsini hәyata keçirir.
3. Buzovda olan xәstәliklәr vә müalicә üsulları haqqında danışır.
4. Düyәlәrin yetişdirilmәsi prosesini izah edir.
5. Yem rasionunun tutulmasını yerinә yetirir.
6. Düyәlәrdә rast gәlinәn xәstәliklәr haqqında mәlumat verir.
Tәlim nәticәsi 6: Qaramalın kökәldilmәsi haqqında bilir vә yem rasionunun
tutulmasını, kökәltmә üzrә әsas gәlir vә xәrc maddәlәrinin hesablanmasını bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Qaramalın kökәldilmәsi haqqında bilir.
2. Kökәltmә üsullarını sadalayır.
3. Yem rasionunun tutulmasını yerinә yetirir.
4. Kökәltmә tәsәrrüfatında rast gәlinәn xәstәliklәri şәrh edir.
5. Kökәltmә üzrә әsas gәlir vә xәrc maddәlәrinin hesablayır.
Tәlim nәticәsi 7: Yerli cinslәrin xüsusiyyәtlәri, damazlıq işi haqqında bilir vә cinslәri
qiymәtlәndirmәyi, damazlıq işinin tәşkilini bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Azәrbaycanda qaramalın cins tәrkibi haqqında danışır.
2. Cinslәri qiymәtlәndirir.
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3. Damazlıq işi haqqında mәlumat verir.
4. Damazlıq işinin tәtbiq üsullarını sadalayır.
5. Damazlıq işinin tәşkilini bacarır.
Tәlim nәticәsi 8: Qaramalda boğazlıq vә balavermә haqqında bilir vә boğazlığın tәyin
edilmәsini, doğuşa hazırlığı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Boğazlıq haqqında danışır.
2. Hövrә gәlmәni tәyin edir.
3. Doğuşa hazırlığı hәyata keçirir.
4. Balavermә pozulmalarını sadalayır.
Tәlim nәticәsi 9: Heyvanlarla davranış zamanı tәhlükәsizlik tәdbirlәrini bilir vә onlara
riayәt etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Heyvanlar ilә davranış qaydalarını sadalayır.
2. Tövlә şәraitindә әmәyin tәhlükәsizliyi qaydalarına riayәt edir.

Modulun adı: Qoyunçuluq
Modulun kodu: 10
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә qoyunçuluğun
tәsәrrüfat üçün iqtisadi әhәmiyyәtini, qoyunçuluğun әsasları vә saxlanma şәraitlәrinә olan
tәlәblәri, mühüm damazlıq mәqsәdlәrini vә mühüm yerli cinslәrin xüsusiyyәtlәrini bilәcәk vә
әldә edilmiş süddәn, yundan istifadә etmәyi, damazlıq üçün uyğun heyvanları seçmәyi,
pendir hazırlamağı bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Qoyunçuluğun tәsәrrüfat üçün iqtisadi әhәmiyyәtini vә
qoyunun saxlanma formalarını bilir.
1. Qoyun әti, yun mәhsullarının iqtisadi әhәmiyyәtini izah edir.
2. Qoyunların gübrәlәmәdә әhәmiyyәtini vurğulayır.
3. Qoyunların tövlәdә saxlama formalarını tәsvir edir.
4. Otlaqda (yataqda) saxlanma forması haqqında danışır.
5. Tamamlayıcı qoyunçuluğu izah edir.
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6. Region üçün mühüm qoyun cinslәrini tanıyır.
Tәlim nәticәsi 2: Qoyun tövlәsinә olan tәlәblәri bilir vә qoyun tövlәsini idarә etmәyi
bacarır.
1. Tövlәnin tәchizatını müәyyәn edir.
2. Tövlәnin hava şәraiti vә yerә olan tәlәbatını vurğulayır.
3. Yem, su ilә tәchizat vә peyinin tәmizlәnmәsi prosesini tәsvir edir.
4. Tövlәdә görülәn gündәlik işlәri seçir.
5. Qoyunları yaşa vә cinsә görә qruplara ayırır.
Tәlim nәticәsi 3: Qoyunların yemә olan tәlәbatını bilir vә yem rasionunu hesablamağı
bacarır.
1. Qaba yem, qüvvәli yem ilә yemlәmәni izah edir.
2. Tövlәdә saxlanma forması üçün yem rasionunu hesablayır.
3. Çәmәn sahәlәrinin bölünmәsini tәsvir edir.
4. Quzuların yemlәnmәsini prosesini izah edir.
Tәlim nәticәsi 4: Süd istehsalının tәbii vә texniki faktorlarını bilir vә sağılan süddәn
pendir hazırlamağı bacarır.
1. Südün formalaşması vә әldә edilmәsi prosesini izah edir.
2. Yel xәstәliklәrini müәyyәn edir.
3. Südün tәrkibi haqqında mәruzә edir.
4. Sağım prosesini hәyata keçirir.
5. Pendir istehsal edir.
Tәlim nәticәsi 5: Qoyunların sağlam saxlanması üçün lazım olan tәdbirlәri bilir.
1. Gigiyena vә dırnaqlara qulluq qaydalarını tәsvir edir.
2. Parazitlәri müәyyәn edir.
3. Parazitlәrә qarşı mübarizә tәdbirlәrini sadalayır.
Tәlim nәticәsi 6: Damazlığın әsaslarını bilir vә damazlıq heyvanların
seçilmәsini bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Heyvanları qiymәtlәndirir.
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2. Damazlıq mәqsәdlәrini vurğulayır.
3. Damazlıq heyvanların seçilmәsini hәyata keçirir.
4. Hövrәgәlmә davranışları vә hövrәgәlmә prosesini izah edir
5. Mayalanma növlәrini sadalayır
Tәlim nәticәsi 7: Uğurlu qoyunçuluq üçün heyvanların optimal yetişdirilmәsinin әsas
şәrtlәrini bilir.
1. Doğuşdan әvvәl, doğuş zamanı vә doğuşdan sonra görülәcәk tәdbirlәri izah edir.
2. Doğuşa kömәklik göstәrilmәsini tәsvir edir
3. Yeni doğulmuş quzulara qulluq qaydasını müәyyәn edir.
4. Xәstәliklәri sadalayır.
Tәlim nәticәsi 8: Qoyunları qırxa bilir vә uyğun şәraiti hazırlamağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Qırxım yerini (otağını) hazırlayır.
2. Quyruğun qırxılması vә tam qırxılmanı nümayiş etdirir.
3. Yunu sortlaşdırır.
4. Qırxma aparatına texniki xidmәti izah edir.

Modulun adı: Quşçuluq
Modulun kodu: 11
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu bitirdikdәn sonra tәlәbә quşçuluğun formalarını,
tәsәrrufat üçün iqtisadi әhәmiyyәtini, quşculuğun әsaslarını vә heyvanların saxlanma
şәraitlәrinә olan tәlәblәri, yetişdirilmәsi üçün lazım olan bütün tәdbirlәri hәyata keçirmәyi,
yemlәr vә yemlәrә olan tәlәbat haqqında bilәcәk vә quşları düzgün kәsә vә satış ucun
hazırlamağı bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Quşçuluğun saxlanma formalarının tәsәrrüfat üçün iqtisadi
әhәmiyyәtini bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Quşçuluğun iqtisadi әhәmiyyәtindәn danışır.
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2. Quşçuluq mәhsullarının maya dәyәrinә tәsir edәn amillәri mәruzә edir
3. Quşçuluğun

inkişafı

üçün

çatışmazlıqların

aradan

qaldırılması

mәsәlәlәrini

müәyyәnlәşdirir
Tәlim nәticәsi 2: Yumurtalıq quşçuluğun formalarını vә quşların saxlanması
üsullarını tәsvir etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Quşların saxlanması zamanı yuxarı vә aşağı temperaturda yarana bilәcәk mümkün
halları müәyyәn edir.
2. Tövlәnin tәchiz edilmәsi zamanı nәzәrә alınması vacib olan mәsәlәlәri sadalayır.
3. Cücәlәrin tövlәyә yerlәşdirilmәsi vә onların düzgün yemlәnmә formaları haqqında danışır.
4. Yumurtalıq toyuqların çöldә saxlanması vә saxlanma zamanı әmәl edilmәsi vacib olan
qaydaları mәruzә edir
Tәlim nәticәsi 3: Yumurtanın әhәmiyyәti vә toyuqlarda yumurtlama prosesini bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Yumurtanın formalaşması fiziologiyası vә onun istifadә qaydaları haqqında mәlumat verir.
2. Yumurta qabığının quruluşu haqqında tәsәvvürlәrә malik olur.
3. Yumurtanın çoxalma vә qidalanma zamanı әhәmiyyәti barәdә danışır.
4. Yumurtada xolesterinin orqanizmә mәnfi vә müsbәt tәsirlәrini vә onun yüksәk enerji vә
qidalılıq qabiliyyәtini ifadә edir.
5. Toyuqların öz yumurtalarını dimdiklәmәsinin başlıca sәbәlәri barәdә danışır.
Tәlim nәticәsi 4: Yumurtlayan vә әtlik toyuqların mәhsuldarlığını yüksәltmәk üçün
antibiotiklәr haqqında bilir vә mәhsuldarlığa uyğun yem rasionunu tәyin etmәyi
bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Yem amillәrinin yumurtanın tәrkibinә tәsirini qiymәtlәndirir.
2. Ana toyuqların enerji vә qida maddәlәrinә olan tәlәbatı hesablayır.
3. Yumurtlayan ana toyuqların günlük vitamin vә mineral maddәlәrә olan tәlәbatı haqqında
mәlumat verir
4. Quşların yemlәnmәsi sistemlәri vә yemlәmә zamanı istifadә olunan zulali yemlәr barәdә
danışır.
5. Toyuqların suya olan günluk tәlәbatını mәyyәn edir.
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6. Cücәlәrin vә cavan toyuqların yetişdirilmәsi zamanı düzgün bәslәnmә vә yetişdirilmә
qaydalarından istifadә edir
7. Cavan vә yumurtlayan toyuqların yetişdirilmәsi vә saxlanması zamanı gözlәnilmәsi vacib
olan normativlәri vә yemlik antibiotik normasını müәyyәnlәşdirir.
Tәlim nәticәsi 5: Uyğun quş növlәrinin saxlanması vә bәslәnmәsi zamanı onların
yemlәnmәsini bilir vә saxlanma qaydalarını tәtbiq etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarı
1. Toyuqların vә cücәlәrin bәslәnmәsi vә onların düzgün yerlәşmәsi qaydalarını xarakterizә
edir.
2. Quşları cinsiyyәt qruplarına görә ayırır
3. Ördәklәrin saxlanması prosesini göstәrir.
4. Qazların saxlanması vә effektiv çoxaldılması vә yemlәnmәsi ilә bağlı görülәn tәdbirlәri
müәyyәn edir.
5. Qaz dәstәsi üçün başçı vә çoxaltma mәqsәdi ilә yumurtaları vә romensk qaz cinsini seçir.
6. Hind quşu vә onların çoxaldılma saxlanma yemlәnmәsi qaydaları haqqında mәlumat
verir.
Tәlim nәticәsi 6: Tövlәdә gündәlik işlәr vә tövlәnin planlaşdırılması haqqında bilir vә
әtlik quşçuluq üçün olan tәlәblәrә uyğun tәdbirlәr görmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarı
1. Әtlik toyuqların saxlanması vә әsas tәlәblәrinin ödәnilmәsi, onların yerlәşmә sıxlığı vә
sıxlığın çox olması zamanı yaranan nәticәlәri izah edir.
2. Tövlәnin yeri, tәchizatı vә çatışmazlıqları vә kökәltmә tövlәlәrindә işıqlanma vә
temperatur normalarını müәyyәnlәşdirir.
3. Broylerlәrin suya olan tәlәbatını miqdarı vә onun әtinin kimyәvi tәrkibi ilә bağlı qrafik
tәrtib edir
Tәlim nәticәsi 7: Әtlik quşçuluqda mәhsuldarlığa vә yaş sәviyyәsinә uyğun yemә
olan tәlәbi bilir vә yem rasionunun tutulmasını bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarı
1. Broylerlәrin saxlanması tәlәblәri haqqında danışır.
2. Broylerlәr üçün yemin sәrfiyyatını müәyyәnlәşdirir.
3. Broylerlәrin qida maddәlәrinә olan tәlәbatını hesablayır.
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Tәlim nәticәsi 8: Quşçuluqda yayılmış mühüm xәstәlik vә parazitlәr haqqında bilir
vә onlarla mübarizә aparmağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarı
1. Mikroorqanizmlәrin quş orqanizmindә yayılması yolları vә infeksiyanın növlәrini
sadalayır.
2. İnfeksiyanın baş vermәsi vә inkişafında makroorqanizmin vә xarici mühit amillәrinin
rolunu vә infeksiyon xәstәliklәrinin ümumi profilaktikasını müәyyәn edir.
3. Parazitar xәstәliklәr vә onlarla mübarizәnin iqtisadi sәmәrәliliyi haqqında danışır.
4. Quşlarda sirinqofilyoz, infeksion bronxiti, pasterellyoz, nyukasl ,çiçәk xәstәliyi vә ona
qarşı mübarizә tәdbirlәrini izah edir.
5. Qazların viruslu enteritis,ördәklәrin taun xәstәliyi, klinik әlamәtlәri,diaqnozu, mübarizә
tәdbirlәri vә profilaktikasını nümayiş etdirir.
6. Ev toyuqlarında parazitlik edәn eymeriyalar vә quşların pulloroz – tifin (salmonella)
diaqnozu, mübarizә tәdbirlәri vә profilaktikasını müәyyәnlәşdirir.
Tәlim nәticәsi 9: Quşları kәsimi ilә bağlı prosesi bilir vә tәtbiqini bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarı
1. Quşların tükünün tәmizlәnmәsi, içalatın vә yarım içalatın çıxarılması,soyudulması
qaydalarını izah edir.
2. Quşların soyudulması, sortlaşdırma vә markalanma ,qablaşdırması mәrhәlәlәrini
gödtәrir.
Tәlim nәticәsi 10: Heyvanların müdafiәsi qanununu әsas müddәalarını bilir vә
qaydalara әmәl etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarı
1. Ev heyvanlarının saxlanması, kәsimi qaydalarını mәruzә edir.
2. Heyvanlar alәminin mühafizәsi vә istifadәsi sahәsindә idarәetmәnin әsas prinsiplәrini
sadalayır.
3. Mәhsulların sahibinә satışına icazә verәn ekspertiza aktının tәqdim edilmәsi vә ya
mәhsulun (әtin, heyvan vә quş cәmdәklәrinin vә s.) üzәrindә nişan qoyulmasını yerinә
yetirir.
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Modulun adı : Mikrobiologiya vә gigiyena
Modulun kodu: 12
Modulun mәqsәdi: Әmәk tәhlükәsizliyi tәlәblәri nәzәrә alınmaqla dezinfeksiya işlәrinin icrası,
yolxudu xәstәliklәrә qarşı görülmәli tәdbirlәr, mikroorqanizmlәr vә onların xüsusiyyәtlәri,
dezinfeksiya vә sterilizasiya işlәri üzrә bilik vә bacarıqlara yiyәlәnmәkdir.
Tәlim nәticәsi 1. Yolxucu vә zoonoz xәstәliklәrә qarşı xüsusi tәdbirlәri icra edә bilir
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Heyvanlardan insan yoluxan (zoonoz) xәstәliklәri sadalayır.
2. Xәstәliklәr üzrә infeksiyanın insanlara yoluxma formalarını izah edir.
3. Xәstәliklәrin yoluxmamasının qarşısını almaq üçün tәdbirlәri izah edir.
Tәlim nәticәsi 2. Mikroorqanizmlәr vә onların xüsusiyyәtlәrini şәrh edir
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Mikroskop, onun növlәri vә tәnzimlәmәlәri, hәmçinin istifadә üsullarını izah edir.
2. Bakteriyalar vә onların xüsusiyyәtlәrini bilir.
3. Göbәlәklәr vә onların xüsusiyyәtlәrini bilir.
4. Virusların xüsusiyyәtlәrini bilir.
Tәlim nәticәsi 3. Dezinfeksiya işlәrini icra edә bilir
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Tәlimata uyğun olaraq dezinfeksiyaya hazırlıq işlәrini görür.
2. Qoyun südünün fayadalarını bilir.
3. Şәxsi gigiyena tәdbirlәri nәzәrә almaqla dezinfeksiya işlәrini tәlimata uyğun olaraq hәyata
keçirir.
4. Әmәk tәhlükәsizliyi tәdbirlәrinә әmәl etmәklә kimyәvi anteseptik maddәlәr ilә tәdbirlәri icra
edir.
Tәlim nәticәsi 4. Sterilizasiya işlәrini icra edir
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Sterilizasiya üsuluna uyğun olaraq sterilizasiya üçün hazırlıq işlәrini görür.
2. Әmәk tәhlükәsizliyi tәdbirlәrinә әmәl etmәklә isitmә üsulları ilә sterilizasiya işlәrini hәyata
keçirir.
3. Әmәk tәhlükәsizliyi tәdbirlәrinә әmәl etmәklә kimyәvi üsul vә maddәlәr ilә sterilizasiya icra
edir.
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Modulun adı : Baytarlıq fәaliyyәtinin planlanması vә sәnәdlәşmә
Modulun kodu: 13
Modulun mәqsәdi: Baytar hәkimin nәzarәti altında gündәlik, hәmçinin növbәti günlәr vә aylar üzrә
görülәcәk işlәri planlaşdırmaq, icrasında iştirak etmәk vә düzgün sәnәdlәşmәsinin aparılması üzrә
bilik vә bacarıqlara yiyәlәnmәkdir.
Tәlim nәticәsi 1. Baytar hәkimin nәzarәti altında gündәlik, hәmçinin növbәti günlәr vә aylar
üçün görülәcәk işlәri planlaşdırır
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Gündәlik vә növbәti günlәr üzrә görülәcәk işlәri planlaşdırır vә iş planları hazırlayır..
2. Növbәti aylar üçün görülәcәk işlәri planlaşdırır vә iş planları hazırlayır.
3. Aylar üzrә iş planları tәrtib edir.
Tәlim nәticәsi 2. Baytar hәkimin nәzarәti altında görülәn işlәri sәnәdlәşdirmәk
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Gündәlik görülmüş işlәri tәlimata uyğun sәnәdlәşdirir.
2. Baytarlıq arayışları vә hesabatları formalarını bilir vә müvafiq olaraq sәnәdlәşdirnәyi
bacarır.
3. Baytarlıq qeydiyyat jurnalları, sәnәdlәrini düzgün doldurmağı bacarır.

Modulun adı : Zootexniki vә zoogigiyenik tәdbirlәr
Modulun kodu: 14
Modulun mәqsәdi: Tәlәbәlәrә heyvandarlıq qeydiyyatı vә identifikasiyası, sürü idarә etmә
üsullarının tәtbiqi, üsullara uyğun düzgün zootexniki tәdbirlәr vә yemlәmәnin aparılması,
zoogigiyenik tәdbirlәr üzrә bilik vә bacarıqlara yiyәlәnmәsidir.
Tәlim nәticәsi 1. Heyvanların identifikasiyası vә qeydiyyatı üzrә işlәr icra edә bilir
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Heyvanların nömrәlәnmәsi işlәrinin әhәmiyyәtini bilir.
2. Heyvanların qulaq küpәsi vә digәr üsullarla nömrәlәnmәsini hәyata keçirir.
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3. Heyvanların cins şәcәrәsi vә damazlıq göstәricilәrinin düzgün qeydiyyatını apara bilir.
Tәlim nәticәsi 2. Sürü idarә etmә üsullarını bilir vә tәtbiq etmәyi bacarır
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. İlk cütlәşmә yaşı, hәvәsә gәlmә vә mayalandırma vaxtlarını izah edir.
2. Doğum vә doğum sonrası fәaliyyәtlәri izah edir.
3. İnәklәrin sağım vә qurutma dövrlәri üzrә xüsusiyyәtlәri izah edir.
4. Heyvanlarda yaş müәyyәnlәşdirmәni hәyata keçirir.
Tәlim nәticәsi 3. Heyvanlara zoogigiyenik qulluq işlәrini icra edir
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Heyvanların qaşınma, onun әhәmiyyәti vә alәtlәrini bilir.
2. Heyvanların çimizdirilmәsinin әhәmiyyәti vә tәlimata uyğun çimizdirmәnin aparılmasını
bacarır.
3. Heyvanların dıqnaqlarına qulluğun әmәmiyyәti, tәtbiq edilәn alәt vә maddәlәri bilir.
4. Heyvanlarda buynuz kәsimi vә yandırmanın әhәmiyyәti vә tәtbiq üsullarını bilir.
5. Heyvanların qırxımı, әhәmiyyәti vә tәtbiq üsullarını bilir.

Modulun adı : Süni mayalandırma vә doğum
Modulun kodu: 15
Modulun mәqsәdi: Heyvanlarda hәvәsә gәlmә tәyini vә kontrolu, mayalanmada sinxronlaşma,
spermaların

düzgün

saxlanması

vә

süni

mayalanmanın

düzgün

icrası,

boğazlığın

müәyyәnlәşdirilmәsi vә doğum prosesinә kömәk, sağımda gigiyena tәlәblәrinin tәmini vә mastit
xәstәliklәrinin qarşısının alınması üzrә bilik vә bacarıqlara yiyәlәnmәsidir.
Tәlim nәticәsi 1. Heyvanlarında hәvәsә gәlmә müәyyәnlәşdirilmәsi vә kontrolunu,
mayalanma sinxronlaşmasını icra edә bilir
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Heyvanların hәvәsә gәlmә әlamәt vә xüsusiyyәtlәri bilir.
2. Heyvanların әn uyğun mayalandırma dövrünü müәyyәn edә bilir.
3. Heyvanlarda mayalanmanın sinxronlaşdırma proqramlarını tәtbiq edir.
Tәlim nәticәsi 2. Süni mayalanma üçün spermanın düzgün әldә edilmәsi, saxlanmasını bilir
vә düzgün süni mayalanmanı icra etmәyi bacarır
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Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Heyvanlardan sperma alınması vә spermanın düzgün saxlanması tәlәblәrini izah edir.
2. Azot qablarında spermanın düzgün saxlanması vә istifadәsini bilir.
3. Süni mayalanma öncәsi hazırlıqları edir vә heyvanların düzgün süni mayalanmasını icra
edir.
4. Heyvanlarda döl tutmama sәbәblәrini izah edә bilir.
Tәlim nәticәsi 3. Heyvanlarda boğazlıq tәyini vә doğuma yardım işlәrini icra edir
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Heyvanlarda boğazlıq tәyini üsullarını vә tәlәblәri izah edә bilir.
2. Rektal müayinә üsulu ilә heyvanlarda boğazlığın tәyin edә bilir.
3. Çәtin doğuşlar vә onlara kömәklik üsullarını izah edir.
4. Doğum prosesinә dәstәk tәdbirlәrindә hәkimә kömәklik göstәrir.
5. Doğum sonrası ana vә balaya düzgün qulluq tәdbirlәrini izah edir vә tәtbiq etmәyi bacarır.
Tәlim nәticәsi 4. Sağım gigiyenasına olan tәlәblәri bilir vә mastit xәstәliyini tәyin edә bilir
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Yel (әmcәk) vә sağım gigiyenasının әsaslarını izah edir.
2. Yelin fiziki müayinәsi vә mastitin tәyinini izah edir
3. Mastit testi hәyata keçirir.
4. Sağımın düzgün tәşkili vә sağım sonrası gigiyenik qaydaları izah edir.

Modulun adı : Heyvanların inyeksiyası vә kliniki xidmәtlәr
Modulun kodu: 16
Modulun mәqsәdi: Әmәk tәhlükәsizliyi qaydalarına riayәt etmәklә heyvanların tәlimata uyğun
inyeksiya olunması üçün düzgün tutulması vә inyeksiya edilmәsi, hәmçinin xәstәliklәrin
diaqnostikası üçün heyvanın maüyinәyә hazırlanması vә tәyin olunan müalicә tәdbirlәrinin icrası
ilә bağlı bilik vә bacarıqlara yiyәlәnmәkdir.
Tәlim nәticәsi 1. Heyvanların tәlimata uyğun inyeksiya olunması üçün düzgün tutulması
qaydalarını bilir
Qiymәtlәndirmә meyarları
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1. Böyük vә kiçik baş heyvanların ayaq üstә vә uzanmış halda düzgün tutulması üsullarını
izah edir.
2. Quşların inyeksiya olunması üçün düzgün tutulma qaydalarını izah edir.
3. Ev heyvanlarının (it, pişik vә s.) inyeksiya olunması üçün düzgün tutulma qaydalarını izah
edir.
Tәlim nәticәsi 2. Heyvanların tәlimata uyğun inyeksiya etmәyi bacarır
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. İnyeksiya işinin icrası üçün hazırlıq işlәrini görür.
2. Dәri altı vә dәri içi inyeksiyanı etmәyi bacarır.
3. Әzәlәyә inyeksiyanı icra edir.
4. Damara inyeksiyanı hәyata keçirir.
Tәlim nәticәsi 3. Heyvanın maüyinәyә hazırlanması vә tәyin olunan müalicә tәdbirlәrini icra
edir
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Heyvanlara punksiya vә kateter qoşulması işlәrini icra edә bilir.
2. Heyvanlara dәrmanların (ağız içinә, әmcәyә, uşaqlığa) tәtbiqini icra edir.
3. Heyvanlara serum qoşmağı bacarır.
4. Heyvan yaralarını tәmizlәmәk, sarğı dәyişmәk vә bandaj taxmaq işlәrini icra edә bilir.

Modulun adı : Heyvandarlıq mәhsulların nümunәlәrin götürülümәsi vә ekspertizası
Modulun kodu: 17
Modulun mәqsәdi: Әmәk tәhlükәsizliyi qaydalarına riayәt etmәklә heyvanların tәlimata uyğun
olaraq xәstәliklәrin diaqnostikası üçün müayinәyә hazırlanması, laboratoriya nümunәlәri götürmәk
vә müxtәlif ekspertiza işlәrinin icrası ilә bağlı bilik vә bacarıqlara yiyәlәnmәkdir.
Tәlim nәticәsi 1. Kәnar laboratoriyalara analizә göndәrilәcәk nümunәlәri hazırlamaq,
göndәrilmәk vә alınmış nәticәlәri tәhlil etmәyi bacarır
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Kәnar laboratoriyalara analizә göndәrilәcәk nümunәlәrin hazırlanması qaydalarını
sadalayır.
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2. Kәnar laboratoriyalara analizә göndәrilәcәk nümunәlәr üçün sifariş blanklarının
doldurulması qaydalarını şәrh edir.
3. Kәnar laboratoriyalara analizә göndәrilәcәk nümunәlәri (orqan nümunәsi, sidik vә nәcis
nümunәsi, süt nümunәsi vә s.) hazırlyır.
4. Kәnar laboratoriyalara analizә göndәrilәcәk nümunәlәr üzrә qan almağı bacarır vә
nümunәlәri hazırlayır.
5. Nümunәlәrin analiz üçün kәnar laboratoriyalara göndәrilmәsi qaydaları vә alınmış
cavabları izah vә tәhlil edir.
Tәlim nәticәsi 2. Baytar hәkimin rәhbәrliyi altında müxtәlif baytarlıq nәzarәti vә sanitar
ekspertiza işlәrini hәyata keçirmәyi etmәyi bacarır
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Heyvan kәsiminә baytarlıq nәzarәti qaydalarını sadalayır.
2. Sanitar ekspertizasının forma vә üsullarını sadalayır.
3. Baytar hәkimin nәzarәti ilә heyvan kәsiminә baytarlıq nәzarәti prosesini vә sanitar
ekspertizasını hәyata keçirir.
4. Ev heyvanlarının axtalanması üsul vә qaydaları sadalayır.

Modulun adı : Xәstәliklәrlә mübarizә tәdbirlәri
Modulun kodu: 18
Modulun mәqsәdi: Tәlәbәyә peyvәndlәmә, xәstәlik materialını götürmә, biotәhlükәsizlik tәdbirlәri,
xәstәlik yaranan әrazi üzrә baytarlıq tәdbirlәri, zoonoz vә zoonoz olmayan xәstәliklәr, quşlarda
epidemik xәstәliklәr, daxili vә kәnar parazit xәstәliklәrә qarşı mübarizә tәdbirlәri ilә bağlı bilik vә
bacarıqlara yiyәlәnmәkdir.
Tәlim nәticәsi 1. Heyvanların peyvәndlәnmәsi üzrә tәdbirlәri icra etmәyi bacarır
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Peyvәnd növlәri vә onların saxlanma şәraiti ilә bağlı mәlumatları bilir.
2. Peyvәndin heyvan orqanizminә faydası vә tәtbiq üsullarını sadalayır.
3. Müxtәlif növ peyvәndlәri vura bilir.
Tәlim nәticәsi 2. Müxtәlif xәstәlik materialını götürmәyi etmәyi bacarır
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Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Heyvan orqanlarından nümunә götürmәk qaydasını izah edir.
2. Müxtәlif erkәk vә dişi heyvanlardan peyin, nәcis vә sidik nümunәsi götürmәk qaydasını
izah edir.
3. Dәri hissәsindәn vә tük nümunәlәri götürmәk qaydasını izah edir.
4. Süd nümunәlәri götürmәk qaydasını izah edir.
Tәlim nәticәsi 3. Biotәhlükәsizlik tәdbirlәrini icra etmәyi bacarır
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Heyvanlara xәstәliklәrin yoluxma mәnbәlәrini sadalayır.
2. Tәsәrrüfatlarda yolxucu xәstәliklәrin önlәnmәsi üzrә görülmәli tәdbirlәri izah edir.
3. Mәvburi mәlumat verilmәli xәstәliklәri sadalayır vә xәstәliyә qarşı düzgün karantin
tәdbirlәrini izah edir.
4. Tibbi tullantıların zәrәrsiz hala gәtirilmәsi vә düzgün atılması qaydalarını izah edir.
5. Hәşәrat vә gәmiricilәrә qarşı mübarizә tәdbirlәrini izah edir.
Tәlim nәticәsi 4. Zoonoz vә zoonoz olmayan xәstәliklәrә qarşı mübarizә tәdbirlәrini bilir
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Tuberkuloz xәstәliyi vә onunla mübarizә tәdbirlәrini izah edir.
2. Bruselyoz xәstәliyi vә onunla mübarizә tәdbirlәrini izah edir.
3. Qarayara xәstәliyi vә onunla mübarizә tәdbirlәrini izah edir.
4. Quduzluq xәstәliyi vә onunla mübarizә tәdbirlәrini izah edir.
5. Dabaq xәstәliyi vә onunla mübarizә tәdbirlәrini izah edir.
6. Qoyun vә keçilәrdә çiçәk vә vәba xәstәliyi vә onunla mübarizә tәdbirlәrini izah edir.
Tәlim nәticәsi 5. Quşlarda epidemik xәstәliklәrә qarşı mübarizә tәdbirlәrini bilir
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Neukasl xәstәliyi vә onunla mübarizә tәdbirlәrini izah edir.
2. Toyuq vәbası xәstәliyi vә onunla mübarizә tәdbirlәrini izah edir.
3. Quşlarda salmonella xәstәliyi vә onunla mübarizә tәdbirlәrini izah edir.
Tәlim nәticәsi 6. Daxili vә kәnar parazit xәstәliklәrә qarşı mübarizә tәdbirlәrini bilir
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Trematodların sәbәb olduğu xәstәliyi vә onunla mübarizә tәdbirlәrini izah edir.
2. Sestodların sәbәb olduğu xәstәliyi vә onunla mübarizә tәdbirlәrini izah edir.
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3. Nematodların sәbәb olduğu xәstәliyi vә onunla mübarizә tәdbirlәrini izah edir.
4. Ev heyvanlarda çox müşahidә edilәn parazitlәr vә onlara qarşı mübarizә tәdbirlәrini izah
edir.
5. Kәnar parazitlәrә qarşı mübarizә üçün dәrmanların tәtbiqi üsullarını izah edir.

Modulun adı : Ev heyvanları xәstәliklәri vә müalicәsi (PET heyvanlar)
Modulun kodu: 19
Modulun mәqsәdi: Pişik vә itlәrә qulluq vә qidalandırma, tualet vә baza itaәt tәlimi, tutuquşu,
göyәrçin, dovşan vә akvaryum balıqları saxlanması üzrә bilik vә bacarıqlara yiyәlәnmәkdir.
Tәlim nәticәsi 1. Pişik vә itlәrә qulluq vә qidalandırma, tualet vә baza itaәt tәlimi üçün
qaydalarını bilir
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Geniş yayılmış it vә pişik cinslәri vә onların xüsusiyyәtlәrini izah edir.
2. İt vә pişiklәrin düzgün qidalandırılması, dırnaq qulluq işlәrini vә çimizdirilmәsini icra edir.
3. İt vә pişiklәrә tualeti düzgün edilmәsini öyrәdir.
4. İtlәrdә müxtәlif komandalar (otur, dur, gәl, gözlә vә s.) üzrә öyrәdilmәsini icra edir.
Tәlim nәticәsi 2. Tutuquşu vә göyәrçin saxlanması üzrә bilik vә bacarıqlara sahibdir
Qiymәtlәndirmә meyarları
5. Tutuquşu vә göyәrçin cinslәri vә onların xüsusiyyәtlәrini izah edir.
6. Tutuquşu vә göyәrçin saxlanması üzrә tәlәblәri sadalayır vә qulluq işlәrini icra edir.
7. Tutuquşu vә göyәrçin yetişdirilmәsi vә çoxaldılmasını izah edir.
Tәlim nәticәsi 3. Doşvan saxlanması üzrә bilik vә bacarıqlara sahibdir
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Dovşan cinslәri vә onların xüsusiyyәtlәrini izah edir.
2. Dovşan saxlanması üzrә tәlәblәri sadalayır vә qulluq işlәrini icra edir.
Tәlim nәticәsi 4. Akvarium baqıqların yetişdirilmәsi üzrә bilik vә bacarıqlara sahibdir
Qiymәtlәndirmә meyarları
3. Akvarium şәraitinin istifadәyә uyğun hazırlanmasını hәyata keçirir.
4. Su bitkilәri vә balıq növlәrini sadalayır vә fәrqlәndirir.
5. Balıqlara qulluq işlәrini icra edir vә balıqlarda sıx görülәn xәstәliklәri ayırd edә bilir.
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Modulun adı : İstehsalat tәlimi / İstehsalat tәcrübәsi
Modulun kodu: 20 / 21
Tәlim nәticәsi 1
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Mikroskop altında bakteriya vә göbәlәklәri araşdırır.
2. Tövlә vә heyvandarlıq lәvazimatlarının dezinfeksiya işlәrini tәlimata uyğun olaraq hәyata
keçirir.
3. Әmәk tәhlükәsizliyi tәdbirlәrinә әmәl etmәklә kimyәvi anteseptik maddәlәr ilә tәdbirlәri icra
edir.
4. Әmәk tәhlükәsizliyi tәdbirlәrinә әmәl etmәklә isitmә vә kimyәvi üsullar ilә sterilizasiya
işlәrini hәyata keçirir.
5. Baytarlıq qeydiyyat jurnalları, sәnәdlәrini düzgün doldurur.
Tәlim nәticәsi 2
6. Heyvanların qulaq küpәsi vә digәr üsullarla nömrәlәnmәsini hәyata keçirir.
7. Doğum vә doğum sonrası fәaliyyәtlәri icra edir.
8. Heyvanlarda yaş müәyyәnlәşdirmәni hәyata keçirir.
9. Heyvanların tәlimata uyğun çimizdirilmәsini hәyata keçirir.
10. Heyvanların dıqnaqlarına qulluq işlәrini icra edir.
11. Heyvanlarda buynuz kәsimi vә yandırmasını hәyata keçirir.
12. Heyvanların qırxımını icra edir.
Tәlim nәticәsi 3
13. Heyvanlarda mayalanmanın sinxronlaşdırma proqramlarını tәtbiq edir.
14. Süni mayalanma öncәsi hazırlıqları edir vә heyvanların düzgün süni mayalanmasını icra
edir.
15. Rektal müayinә üsulu ilә heyvanlarda boğazlığın tәyin edә bilir.
16. Doğum prosesinә dәstәk tәdbirlәrindә hәkimә kömәklik göstәrir.
17. Doğum sonrası ana vә balaya düzgün qulluq tәdbirlәrini icra edir.
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18. Mastit testi hәyata keçirir.
Tәlim nәticәsi 4
19. Heyvanların inyeksiya olunması üçün düzgün tutulmasını icra edir.
20. Dәri altı vә dәri içi inyeksiyanı etmәyi bacarır.
21. Әzәlәyә inyeksiyanı icra edir.
22. Damara inyeksiyanı hәyata keçirir.
23. Heyvanlara punksiya vә kateter qoşulması işlәrini icra edә bilir.
24. Heyvanlara dәrmanların (ağız içinә, әmcәyә, uşaqlığa) tәtbiqini icra edir.
25. Heyvanlara serum qoşmağı bacarır.
26. Heyvan yaralarını tәmizlәmәk, sarğı dәyişmәk vә bandaj taxmaq işlәrini icra edә bilir.
Tәlim nәticәsi 5
27. Kәnar laboratoriyalara analizә göndәrilәcәk nümunәlәr üzrә qan almağı bacarır vә
nümunәlәri hazırlayır.
28. Müxtәlif növ peyvәndlәri vura bilir.
29. Heyvan orqanlarından nümunә götürür.
30. Müxtәlif heyvanlardan peyin, nәcis vә sidik nümunәsi götürür.
31. Dәri hissәsindәn vә tük nümunәlәri, süd nümunәlәri götürür.
32. Tibbi tullantıların zәrәrsiz hala gәtirilmәsi vә düzgün atılmasını icra edir.
Tәlim nәticәsi 6
33. Hәşәrat vә gәmiricilәrә qarşı mübarizә tәdbirlәrini icra edir.
34. Tuberkuloz xәstәliyinә qarşı mübarizә tәdbirlәrini icra edir.
35. Bruselyoz xәstәliyinә qarşı mübarizә tәdbirlәrini icra edir.
36. Qarayara xәstәliyinә qarşı mübarizә tәdbirlәrini icra edir.
37. Quduzluq xәstәliyinә qarşı mübarizә tәdbirlәrini icra edir.
38. Dabaq xәstәliyinә qarşı mübarizә tәdbirlәrini icra edir.
39. Qoyun vә keçilәrdә çiçәk vә vәba xәstәliyinә qarşı mübarizә tәdbirlәrini icra edir.
40. Nyukasl xәstәliyinә qarşı mübarizә tәdbirlәrini icra edir.
41. Toyuq vәbası xәstәliyinә qarşı mübarizә tәdbirlәrini icra edir.
42. Quşlarda salmonella xәstәliyinә qarşı mübarizә tәdbirlәrini icra edir.
43. Trematodların sәbәb olduğu xәstәliklәrә qarşı mübarizә tәdbirlәrini icra edir.
44. Sestodların sәbәb olduğu xәstәliklәrә qarşı mübarizә tәdbirlәrini icra edir.
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45. Nematodların sәbәb olduğu xәstәliklәrә qarşı mübarizә tәdbirlәrini icra edir.
46. Parazitlәrә qarşı mübarizә üçün dәrmanları tәtbiq edir.
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