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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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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. 

 

4. Peşә ilә bağlı yazılı materialın tәqdimatını qiymәtlәndirir. 
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Modulun adı: Hesablama әmәliyyatları 

Modulun kodu: 3 

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: 4 

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: Şәxsi inkişaf vә karyera planlaşdırılması 
Modulun kodu: 5 
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.  

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: 6 

Modulun  ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә peşәkarlığın әsas 



13 
 

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: 7 

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: 8 

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: 9 

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: 10 

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: Sxem, çertyoj vә qrafiki işlәr 

Modulun kodu: 11 

Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә çertyojun qaydaya 

salınma üsulları, hәndәsi qurmalar, texniki rәsmin xüsusiyyәtlәri, naturadan çertyojun 

rәnglәnmә prosesi, kәsik vә kәsimlәr haqqında bilәcәk vә onları tәtbiq etmәyi bacaracaqdır. 

Tәlim nәticәsi 1: Çertyojların tәrtib edilmәsi qaydalarını vә hәndәsi qurmaları bilir. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Çertyojların formatlarını, miqyaslarını, әsas yazı vә xәtlәrin növlәrini sadalayır. 

2. Çertyojlarda şriftlәrin, yazı vә ölçülәrin qoyulmasını  izah edir. 

3. Parçaların, bucaqların, çevrәlәrin bölünmәsini, qövsün radiusunun tapılmasını, müxtәlif 

qovuşmaların vә lekal әyrisinin qurulmasını göstәrir. 

Tәlim nәticәsi 2: Çertyojlarda görünüşlәri, kәsik vә kәsimlәri bilir vә bunları ayırd 

etmәyi bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Çertyojlarda görünüşlәrin növlәrini vә onların hәr birinin ötürdüyü mәlumatları ayırd edir. 

2. Әşyanın daxili quruluşunu aşkar edәn kәsimlәr haqqında biliklәrini nümayiş etdirir. 

3. Kәsimlәrin növlәrini, tәtbiq sahәlәrini vәişarә olunmasını ayırd edir. 

4. Kәsiklәrdә vә kәsimlәrdә materialların qrafiki işarәlәrini qoyur. 

Tәlim nәticәsi 3: Aksonometrik proyeksiyaların mahiyyәtini bilir vә sadә fiqurların 

aksonometrik proyeksiyalarını qurmağı bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Proyeksiyalama metodları, aksonometrik tәsvirin vә çertyojun mahiyyәtini izah edir. 

2. Yastı fiqurların (düzbucaqlı, altıbucaqlı, çevrә) aksonometrik proyeksiyalarını qurur. 

3. Cismin aksonometrik proyeksiyalarının qurulmasını göstәrir. 

Tәlim nәticәsi 4: Kölgәlәrin ştrixlәnmәsini, tuş vә müxtәlif boyalarla rәnglәmә 

üsullarını bilir, natura vә çertyojdan detalı çәkmәyi bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. Texniki rәsmin xüsusiyyәtlәrini izah edәrәk müstәvi fiqurları (üçbucaq, kvadrat, düzbucaq, 

altıbucaqlı, dairә) çәkir. 

2. Hәndәsi fiqurların (kub, prizma, piramida, silindr, konus, kürә) qurulması ardıcıllığını izah 
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edir. 

3. Texniki şәkildә işıq-kölgә vә kölgәlәrin ştrixlәnmәsinin yerinә yetirilmә ardıcıllığına riayәt 

edir. 

4. Rәsmin çәkilmәsi mәrhәlәlәrini vә rәnglәnmәsini göstәrir. 

 

Modulun adı: İş yerindә әmәk, tәhlükәsizlik vә sağlamlıq qaydaları 

Modulun kodu: 12 

Modulun ümumi mәqsәdi: Modul başa çatdıqdan sonra tәlәbә, әmәyin, әtraf mühitin 

mühafizә olunma qaydalarını, istehsalat sanitariyası, әmәk gigiyenası bilәcәk 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 tәhlükәsiz iş üsullarına 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. Baş verә bilәcәk yanğın tәhlükәsinin qarşını ala bilәcәk tәdbirlәri  vә yanğının yayılmasın 

qarşı mübarizәdә yanğın söndürmә vasitәlәrini seçir. 

4. Nәrdivanların, meydançaların vә pillәkәnlәrin tәtbiqi zamanı tәhlükәsizlik tәlәblәrini 

әlaqәlәndirir. 

Tәlim nәticәsi 3: İstehsalat zәdәlәnmәlәrinin növlәrini, yaranma sәbәblәrini bilir vә 
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müvafiq tәdbirlәr görmәyi bacarır. 

Qiymәtlәndirmә meyarları 

1. İstehsalat zәdәlәnmәlәrinin növlәrini vә  sәbәblәrini izah edir. 

2. Zәdәlәnmә vә peşә xәstәliklәri әsas sәbәblәrini tәsvir edir. 

3. İstehsalatda zәdәlәnmә sәbәblәrinin qarşısını almaq üçün müәyyәn tәdbirlәr görür. 

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 haqda ümumi bilgilәri vә inkişafının әsas mәrhәlәlәrini izah edir    

2. Zәrәrli vә tәhlükәli faktorların tәsnifatını tәsvir edir.  

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

tәsirini müәyyәn edir. 

4. Әmәkprosesininxüsusiyyәtlәrindәnvә rejimindәnasılı olanzәrәrlәrikateqoriyalara(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 qanuna dair mәlumatları bilir.  

2. Ekoloji şәraitin yaxşılaşdırılmasına yardımçı olan üsulları sadalayır. 

3. Müәssisәdә olan yanğınsöndürmә vasitәlәrindәn düzgün istifadә edir.  
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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: Materiallar, konstruksiyalar vә elektrik dövrәsi 

Modulun kodu: 13 

Tәlim nәticәsi 1:  Metal vә xәlitәlәrin xassәlәrini bilir vә tәtbiq etmәyi bacarır. 

Tәlim nәticәsi 2: Dәmir vә onun әrintilәrinin qaynaq zamanı metallurgiya xüsusiyyәtlәrini bilir.  

Tәlim nәticәsi 3: Deformasiya olunmuş metalın strukturuna qızmanın tәsirini bilir. 

Tәlim nәticәsi 4:  Transformator, çevricilәrin vә açarların iş prinsipini bilir, onları dövrәyә 

qoşmağı bacarır. 

  

Modulun adı: Qaynaq avadanlıqları vә elektrodlar, qazla kәsmә 

Modulun kodu: 14 

Tәlim nәticәsi  1: Qaynağin mahiyyәtini vә üstünlüklәrini bilir, qaynaq postlarında çalışmağı 

bacarır. 

Tәlim nәticәsi 2: Qaynaq mәftili, elektrod örtüklәrini vә elektrodun tiplәrini ayırd etmәyi bacarır. 

Tәlim nәticәsi 3:  Qaynaq üsullarını bilir vә tәtbiq etmәyi bacarır. 

Tәlim nәticәsi 4:  Qaynaq tikişlәrini vә tikişlәrin yoxlanma üsullarını bilir vә tәtbiq etmәyi 

bacarır. 

  

Modulun adı: Avadanlıqlara texniki xidmәt 

Modulun kodu: 15 

Tәlim nәticәsi 1: Asetilen generatorları,sıxılmış qaz balonlarının vә qaynaq qorelkalarının iş 

prinsipini bilir, tәnzimlәmәyi bacarır. 

Tәlim nәticәsi 2: Qaynaq transformatoru vә qaynaq çeviricisinin iş prinsipini bilir vә 

nizamlamağı bacarır. 

  

Modulun adı: Tәmir çilingәr işlәri 
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Modulun kodu: 16 

Tәlim nәticәsi 1: Ölçmә vә nişanlanma işlәrini bacarır. 

Tәlim nәticәsi 2: Tәmir çilingәr işlәri haqqında nәzәri biliklәrә malikdir vә biliklәrini tәtbiq 

etmәyi bacarır. 

 

Modulun adı: İstehsalat tәcrübәsi (İş yerindә öyrәnmә) 

Modulun kodu: 17 

Tәlim nәticәsi 1.Transformator, çevricilәr vә açarları dövrәyә qoşur. 

Tәlim nәticәsi 2.Asetilen generatorları, sıxılmış qaz balonları vә qaynaq qorelkalarını 

tәnzimlәmlәyir. 

Tәlim nәticәsi 3. Qaynaq tikişlәri edir. 

 

Modulun adı: İstehsalat tәlimi 

Modulun kodu: 18 

Tәlim nәticәsi 1. Qaynaq postları vә iş yerlәrindә qaynaq transformatoru, qaynqa 

çeviricisini işә hazırlamağı vә onlarla işlәmәyi bacarır 

1. Elektrik cәrәyanı ilә zәdәlәnmәsinә tәsir göstәrәn amillәr vә tәtbiq olunan mühafizә 

vasitәlәrindәn istifadәni bacarır 

2. Elektrik cәrәyanında zәdәlәnmişlәrә ilk yarımı etmәyi bacarır 

3. Zәdәlkәnmiş şәxsi cәrәyan  tәsirindәn azad edilmәsi, ilk yardım tәdbirlәrinin tәtbiq etmәyi 

bacarır  

Tәlim nәticәsi 2. Detalı qaynaq prosesinә hazırlamağı vә qaynaq üsullarını tәtbiq etmәyi 

bacarır 

1. Әl qövs qaynağının texnikasını tәtbiq etmәyi bacarır 

2. Qaynaq qövsünün quruluşünu müәyyәn etmәyi bacarır  

Tәlim nәticәsi 3. Bütün növ elektrik qaynaq tikişlәrini vә tikişlәrin yoxlama üsullarını 

bilir vә tәtbiq etmәyi bacarır  

1. Qaynaq tikişlәrini bilir vә tәtbiq etmәyi bacarır 

2. Qaynaq birlәşmәlәrindәn düzgün istifadә etmәyi bacarır 

3. Qaynq tikişlәrini yoxlanma üsullarını iazah etmәyi bacarır  
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Tәlim nәticәsi 4.Bütün mühitlәrdә qaynaq qövsünü, qövsdә gedәn proseslәri bilir vә 

qynaq etmәyi bqcqrır 

1. Qoruyucu qazlarda qaynağın mahiyyәtini bilir. 

2. Qoruyucu qazlarda qaynağın metallurgiyasını sadalağı bacarır. 

3. Karbon qazı mühitindә qaynaq texnologiyasını tәtrbiq etmәyi bacarır. 

Tәlim nәticәsi 5. Qaynaq mәftili , elektrod örtüklәrini vә elektrodun tiplәrini ayrıd etmәyi 

bacarır.  

1. Qaynaq mәftilini, elektrodları  onların metallarını, tәsnifatını vә örtüklәrini ayrıd etmәyi 

bacarır. 

2. Elektrodun hәrәkәt etmә texnikasını bilir vә tәtbiq etmәyi bacarır. 

3. Qaynaq qövsünün alınmasını vә qaynaq qövsündә gedәn bütün proseslәri bacarır. 

4. Qrafiklәşdirilmiş elektrodları sadalamağı bacarır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


