İxtisasın tәdris planı - modulların siyahısı
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İxtisasın adı: Heyvandarlıq mütәxәssisi (tam orta tәhsil)
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İxtisasın adı: Heyvandarlıq mütәxәssisi (ümumi orta tәhsil)
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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, peşәkar mәsәlәlәri ilә bağlı şifahi vә yazılı şәkildә ünsiyyәt qurmağı vә peşәyә dair
yazılı materiallardan istifadә etmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Peşәkar ünsiyyәti tәhlil edir.
1.
2.
3.
4.

Qiymәtlәndirmә meyarları
Gәlәcәk iş yerindә kimlәrlә ünsiyyәt quracağını araşdırır.
Gәlәcәk iş yerinindәn 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.
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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.
1.
2.
3.
4.

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 izah 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 izah edir.
3. Maliyyә mәsәlәlәri ilә bağlı mövzularda 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.
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2. Müxtәlif rәqәmsal texnologiyalardan mәlumat almaq üçün istifadә edir.
3. Texnologiyanın әhәmiyyәtini izah edir.
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 hazırlayıb,
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.
Qiymәtlәndirmә meyarları
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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: İnformasiya texnologiyaları
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,
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.
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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 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:
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.
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Modulun adı: Peşә etikası
Modulun kodu: 6
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
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bilәcәyini tәsvir edir.
Tәlim nәticәsi 4: İş yerindә davranış qaydalarını tәhlil etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.
2.
3.
4.

Etik davranışın hansı mәnanı ifadә etdiyini nümayiş etdirir.
İş etikası anlayışını vә fәrdi etik davranışların nә olduğunu izah edir.
Müәssisә vә tәşkilatlarda gündәlik etik davranış qaydalarını sadalayır.
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.
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.
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3. Biznes plan hazırlanmasından sonrakı addımlarını müәyyәn edir.
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 sadәüsullarla icra edir.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

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
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: 10
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modul tamamlandıqdan sonra tәlәbә dövlәt tәhlükәsizliyinin
tarixi vә hüquqi әsasları, sıra vә intizam nizamnamәlәrinin ümumi müddәalarını bilәcәkdir.
Tәlim nәticәsi 1: Azәrbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvәlәrindә istifadә olunan
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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
müdafiәbacarıqlarına, 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 tәrkibindәәlaqәli 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: Kәnd tәsәrrüfatı maşınları vә avadanlıqları
Modulun kodu: 11
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu bitirdikdәn sonra tәlәbә kәnd tәsәrrüfatı maşınlarının
vә aqreqatlarının növlәrini, iş prinsiplәrini, onların işlәrindә tәtbiq edilәn fiziki anlayışları,
maşın vә aqreqatlardan istifadә qaydalarını vә kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin becәrilmәsi vә
istehsalı işlәrindә tәtbiqini bilәcәk vә bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Kәnd tәsәrrüfatı maşınlarında güc ötürmәsinә tәsir edәn fizikanın
qanunlarını bilir vә onların tәtbiqini bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Burucu momentin planetar çoxaldıcısının iş mexanizmini izah edir.
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2. Dişli çarx ötürmәlәrini, onların növlәrini vә tәtbiqini müәyyәn edir.
3. Qayış vә zәncir ötürmәlәri, onların növlәri vә tәtbiq qaydaları haqqında mәlumat verir.
4. Hidravlik vә pnevmatik intiqallardan istifadә edir.
Tәlim nәticәsi 2: Torpaqbecәrәn, toxum sәpәn maşın vә aqreqatların quruluşunu bilir
vә aqrotexniki tәlәblәr gözlәnilmәklә onları tәtbiq etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Torpaqbecәrәn, toxum sәpәn maşın vә aqreqatların quruluşunu tәsvir edir.
2. Torpağın becәrilmәsi üçün kotanları iş vәziyyәtinә gәtirir.
3. Becәrilmiş torpaqda yaranan problemlәri aradan qaldırmaq üçün mala vә vәrdәnәlәrdәn
istifadә edir.
4. Torpaq sәthindә kultivasiyanı hәyata keçirmәk üçün kultivatorlardan istifadә edir.
5. Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının daha keyfiyyәtli vә mәhsuldar olması üçün hamarlayıcılar
vasitәsilә sahәni planlaşdırır.
6. Xüsusi mәqsәdlәr üçün hazırlanmış maşınlar vasitәsilә torpaq sahәlәrini әkinә hazırlayır.
Tәlim nәticәsi 3: Toxum, gübrә vә bitki mühafizә vasitәlәri üçün avadanlıqları vә
aqrotexniki tәlәblәr gözlәnilmәklә onların iş qaydasını bilir vә tәtbiq etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Toxum, gübrә vә bitki mühafizә vasitәlәri üçün avadanlıqlar haqqında mәlumat verir.
2. Sәpin prosesini yerinә yetirmәk üçün toxumsәpәn maşınlardan istifadә edir.
3. Punktir vә kvadrat –yuva üsulu ilә işlәyәn toxumsәpәn maşınlar vasitәsilә sәpin prosesini
hәyata keçirir
4. Gübrәnin torpağa verilmәsi üsullarını hәyata keçirmәk üçün mineral vә üzvi gübrә
paylayan aqreqatlardan istifadә edir.
5. Doldurucu-şirәsәpәlәyәnlәrin quruluşu vә iş qaydalarını izah edir
Tәlim nәticәsi 4: Mәhsulyığan maşınların növlәrini, quruluşlarını, iş qaydalarını bilir vә
onlardan istifadә etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Mәhsulyığan maşınların, növlәrini, quruluşlarını vә iş qaydalarını izah edir.
2. Ot biçininin yerinә yetirilmәsini hәyata keçirәn müxtәlif konstruksiyalı otbiçәn
maşınlarından istifadә edir.
3. Ot vә samanpreslәyәn maşınlardan istifadә edir.
4. Silos hazırlamaq üçün müxtәlif konstruksiyalı kombaynların iş mexanizmini nümayiş
etdirir.
5. Dәnli bitkilәrin yığımı prosesini hәyata keçirәn kombaynları idarә edir.
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6. Kombaynlardan istifadә etmәklә qarğıdalı vә kartof yığımını hәyata keçirir.

Modulun adı: İqlim vә әtraf mühit
Modulun kodu:13
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. Ekoloji faktorları vә onların әhәmiyyәtini vurğulayır.
2. Ekoloji faktorların qarşılıqlı tәsirini vә tәhlükәsini qeyd edir.
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3. Ekoloji tarazlıq vә onun pozulmaları haqqında danışır.
4. Bioloji tarazlıq vә onun pozulmaları haqqında mәlumat verir.
5. Maddәlәr vә enerji dövranını şәrh edir.
Tәlim nәticәsi 4: Görülәn tәdbirlәr, bitki tәrkibi vә landşaft arasındakı әlaqәlәri bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Tәbii bitki qruplarını sadalayır.
2. Tәbii şәraiti qruplaşdırır (rütubәtli zonalar, quraq zonalar).
3. K/t üçün bitki qruplarını dәqiqlәşdirir.
4. Meşә vә indikator bitkilәrini müәyyәn edir.
5. 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. Ekoloji tәmiz әkin prosesini izah edir.
2. Növbәli әkinin әsaslarını vә әhәmiyyәtini vurğulayır.
3. Torpağın becәrilmәsi vә gübrәlәnmәsinin vacibliyini vurğulayır.
4. Torpağın münbitliyinin qorunmasını qeyd edir.

Modulun adı: Torpaqşünaslıq
Modulun kodu: 14
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
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tәyin etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Torpağın tәrkib hissәlәri haqda mәlumat verir.
2. Minerallar, humus, su, hava amillәrini vurğulayır.
3. Torpağın struktur növlәrini sadalayır.
4. Torpağın su ötürmә qabiliyyәtini, istilik tutumunu, turşuluq dәrәcәsini tәyin edir.
5. Torpağın bioloji fәallığı vә mikroorqanizmlәrin әhәmiyyәtindәn danışır.
6. 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. Torpaq nümunәsinin götürülmә yerini müәyyәn edir.
2. Lazım olan torpaq kәsimlәrini qoyur.
3. Torpaq nümunәlәri götürür.
4. Torpaq nümunәsini laboratoriya analizi üçün etiketlәyir.

23

Modulun adı: Heyvanların anatomiyası vә fiziologiyası
Modulun kodu: 15
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә heyvanların orqanları
vә onların funksiyaları, sağlamlıq vәziyyәti, zooloji tәsnifat haqqında mәlumat әldә edәcәk,
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
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1. Mәmәlilәr haqqında mәlumat verir.
2. Quşlar haqqında danışır.
3. Zәrәrvericilәr vә xәstәlik törәdicilәrindәn bәhs edir.

Modulun adı: Heyvandarlıq
Modulun kodu: 16
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu bitirdikdәn sonra tәlәbә heyvanların saxlanması
üçün lazımi tәlәblәri bilәcәk vә heyvanların düzgün saxlanmasını hәyata keçirmәyi
bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: K/t heyvanlarının saxlanması üçün tәlәb olunan şәrtlәri bilir vә
heyvanların daşınmasını bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Qaramal, qoyun vә quşların qaydalara uyğun saxlanmasını tәsvir edir.
2. K/t tövlәlәrinә olan tәlәb vә normaları müәyyәn edir.
3. Heyvanların daşınmasını hәyata keçirir.
Tәlim nәticәsi 2: K/t heyvanlarının sәmәrәli saxlanmasını bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Heyvanlara tәlәb olunan qaydalara uyğun qulluq edir.
2. Gigiyena qaydalarına әmәl edir.
3. Süni mayalanmanı hayata keçirir.
Tәlim nәticәsi 3: K/t heyvanlarına nәzarәt etmәyi bilir vә xәstә heyvanların
sağaldılması üçün sadә tәdbirlәri hәyata keçirmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
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1. K/t heyvanlarının xәstәliklәrini müәyyәn edir.
2. Yaranmış xәstәliklәri aradan qaldırır.

Modulun adı: Heyvanların yemlәnmәsi
Modulun kodu: 17
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: 18
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.
Tәlim nәticәsi 4: İnәklәrin düzgün saxlanılmasına olan tәlәblәri bilir vә tәtbiqini
bacarır.
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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.
3. Damazlıq işi haqqında mәlumat verir.
4. Damazlıq işinin tәtbiq üsullarını sadalayır.
5. Damazlıq işinin tәşkilini bacarır.
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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: 19
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.
6. Region üçün mühüm qoyun cinslәrini tanıyır.
Tәlim nәticәsi 2: Qoyun tövlәsinә olan tәlәblәri bilir vә qoyun tövlәsini idarә etmәyi
bacarır.
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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.
2. Damazlıq mәqsәdlәrini vurğulayır.
3. Damazlıq heyvanların seçilmәsini hәyata keçirir.
4. Hövrәgәlmә davranışları vә hövrәgәlmә prosesini izah edir
5. Mayalanma növlәrini sadalayır
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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: 20
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.
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
31

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.
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.
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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.
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
33

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.

Modulun adı: Yemçilik
Modulun kodu: 21
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә yemçiliyin әsaslarını,
tәsәrrüfatda növbәli әkini müәyyәnlәşdirәn faktorları, öz regionu üçün mühüm olan әsas yem
bitkilәrinin xüsusiyyәtlәrini, yem bitkilәrinin biçilmә vaxtını müәyyәn edә vә mәhsulun düzgün
saxlanmasını tәşkil edә bilәcәk vә yem bitkilәrinin sәmәrәli әkilmәsi üçün bütün lazımi
tәdbirlәri hәyata keçirmәyi, bitki tәrkibini tәlәbata әsasәn qida maddәlәri ilә tәmin etmәyi vә
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zәrәrvericilәrdәn mühafizә etmәyi, mәhsul yığımını hәyata keçirmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Yemçiliyin imkanları, heyvandarlıq vә növbәli әkin üçün
yemçiliyin әhәmiyyәtini bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Qaba yem istehsalını tәsvir edir.
2. Növbәli әkin sisteminin mahiyyәti haqqında danışır.
3. Torpağın tәrkibindә azotun miqdarının tәnzimlәnmәsindә paxlalı bitkilәrin rolunu izah edir.
4. Torpağın mәhsuldarlığını müәyyәnlәşdirir.
5. Torpağın eroziyadan mühafizә olunması prinsiplәrini sadalayır.
Tәlim nәticәsi 2: Regionda yemçiliyin әsasını tәşkil edәn bitkilәrinin yem kimi
xüsusiyyәtlәrini bilir vә onları tanımağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Birillik yem bitkilәrini seçir.
2. Çoxillik yem bitkilәrini qeyd edir.
3. Aralıq yem bitkilәrini tәsnif edir.
4. Yem bitkilәri tәrkibinin qiymәtlәndirilmәsi göstәricilәrini müәyyәn edir.
Tәlim nәticәsi 3: Tәsәrrüfatda növbәli әkinә vә yem bitkilәrinin torpaq, iqlim vә
növbәli әkin sisteminә qarşı tәlәblәrini bilir
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Növbәli әkin sisteminin әsaslarını izah edir.
2. Yem bitkilәrinin tәlәblәrini müәyyәnlәşdirir.
3. Silosun hazırlanma texnologiyasını tәsvir edir.
4. Senajın hazırlanma texnologiyası vә üstünlüklәrini sadalayır.
5. Quru otun hazırlanma texnologiyasını izah edir.
6. Quru kütlә tәrkibini sadә üsulla müәyyәnlәşdirir.
Tәlim nәticәsi 4: Yem bitkilәrinin istehsal texnikası vә saxlanma üsulları bilir vә
әkinini hәyata keçirmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Yem bitkilәrinin әkinini hәyata keçirir
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2. Torpağın becәrilmәsi proseslәrini müәyyәn edir.
3. Digәr aqrotexniki tәdbirlәrini izah edir.

Modulun adı: Çәmәnçilik
Modulun kodu: 22
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә çәmәnçiliyin әsaslarını,
istifadә intensivliyinә tәsir göstәrәn faktorları, yerlәşmә şәraitindәn asılı olaraq çәmәnlәrdә
hәdәflәnәn bitki tәrkibini, bitki tәrkibinin biçilmә vaxtlarını müәyyәn etmәyi, mәhsulun düzgün
saxlanması qaydalarını bilәcәk vә otlaqların sәmәrәli istifadәsi üçün bütün lazımi tәdbirlәri
hәyata keçirmәyi, çәmәnlәri tәlәbata uyğun olaraq lazımi qida maddәlәri ilә tәmin etmәyi,
bitki tәrkibinin inkişafı haqqında biliklәr әsasında tәbiәt hadisәlәri nәzәrә alınmaqla yüksәk
keyfiyyәtli yem әldә etmәk üçün tәdbirlәri düzgün vә vaxtında tәtbiq etmәyi, mәhsul yığımını
hәyata keçirmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Çәmәn vә otlaqların maldarlıq üçün iqtisadi әhәmiyyәtini izah edә
bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Çәmәn vә otlaqların maldarlıq üçün әhәmiyyәtini izah edir.
2. Xırdabuynuzlu heyvanların yaylaqda otarılması xüsusiyyәtlәrini tәsvir edir.
3. Çәmәnlik vә otlaqların südlük maldarlıqda istifadәsi haqqında danışır.
4. Otlaq sahәlәrinin istifadәsindә çatışmazlıqları vә sәbәblәrini aydınlaşdırır.
Tәlim nәticәsi 2: Çәmәn bitkilәrinin torpağa vә iqlimә olan tәlәblәrini bilir vә bu
tәlәblәri yerinә yetirmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Otlaqların idarә edilmәsindә torpağa vә iqlimә olan tәlәblәri müәyyәn edir.
2. Torpağın yaxşılaşdırılması üçün tәlәblәri müәyyәnlәşdirәrәk hәyata keçirir.
3. İqlimin tәsәrrüfat fәaliyyәtindә әhәmiyyәtini vurğulayır.
4. İqlimin istilәşmәsinin kәnd tәsәrrüfatına vә bitki örtüyünә tәsirini izah edir.
Tәlim nәticәsi 3: Mühüm çәmәn bitkilәrinin әhәmiyyәti, becәrilmәsi vә biçilmәsi
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xüsusiyyәtlәrini bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Çәmәn bitkilәrinin әhәmiyyәtini izah edir.
2. Çayır otunun әkilmәsi, gövşәyәn heyvanlar üçün әhәmiyyәti haqqında mәlumat verir.
3. Otlağın zәngin bitki örtüyünü şәrh edir.
4. Yonca bitkisinin becәrilmә texnologiyası vә әhәmiyyәtini vurğulayır.
5. Yoncanın biçilmәsi xüsusiyyәtlәrini tәsvir edir.
Tәlim nәticәsi 4: Çәmәnçiliyin әsaslarını bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Gübrәlәmәnin әhәmiyyәtini izah edir
2. Heyvandarlığın intensiv inkişafında keyfiyyәtli yemin rolunu tәsvir edir.
3. Yem ehtiyatının saxlanması vә samanın saxlanması üçün tәlәblәri müәyyәnlәşdirir.

Modulun adı: İş şәraitindә әmәk, tәhlükәsizlik vә sağlamlıq qaydaları
Modulun kodu: 11
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә әmәyin, әtraf
mühitin mühafizә olunma qaydalarını, istehsalat sanitariyası, әmәk
gigiyenasıqaydalarını 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
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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 yayılmasına
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
müvafiq tәdbirlәr görmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.İstehsalat zәdәlәnmәlәrinin növlәrini vә sәbәblәrini izah edir.
2.Zәdәlәnmә vә peşә xәstәliklәrinin әsas sәbәblәrini tәsvir edir.
3.İstehsalatda zәdәlәnmә sәbәblәrinin qarşısını almaq üçün müәyyәn tәdbirlәr görür.
4.İstehsalatda bәdbәxt hadisәlәr vә peşә xәstәliklәri nәticәsindә peşә әmәk qabiliyyәtinin
itirilmәsi hallarında icbari sığorta olunanlar vә onların iqtisadi fәaliyyәt növlәri üzrә kateqoriya
vә risk qruplarını seçir.
Tәlim nәticәsi 4: Әmәk gigiyenası haqqında bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.Әmәk gigiyenası haqqında ümumi bilgilәri vә inkişafının әsas mәrhәlәlәrini izah edir.
2.Zәrәrli vә tәhlükәli faktorların tәsnifatını tәsvir edir.
3Әmәyin gigiyenası, әmәk prosesini vә istehsalat şәraitini, onların orqanizmlә qarşılıqlı
tәsirini müәyyәn edir.
4.Әmәk prosesinin xüsusiyyәtlәrindәn vә rejimindәn asılı olan zәrәrlәri kateqoriyalara
(qruplara) bölür.
Tәlim nәticәsi 5: İstehsalat sәs-küylәrinin vә titrәyişlәrin insan orqanizminә tәsirini
bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.İstehsalat sәs-küylәrinin tәsnifatını şәrh edir.
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2.İşçilәrin orqanizminә sәs-küylәrin tәsirini izah edir.
3.Sәs-küylәrin insan orqanizminә xoşagәlmәz tәsirinin profilaktikasını tәsvir edir.
4.Müxtәlif güclü vә tezlikli sәslәrin nizamsız (xaotik) birlәşmәsindәn sәs-küy (gurultu)
yaranmasını müәyyәn edir.
Tәlim nәticәsi 6: Әtraf mühitin mühafizәsi vә yanğınsöndürmә vasitәlәrinә dair ilkin
tәdbirlәri bilir vә hәyata keçirmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.Ekoloji qanunları tәsvir edir.
2.Ekoloji şәraitin yaxşılaşdırılmasına yardımçı olan üsulları sadalayır.
3.Müәssisәdә olan yanğınsöndürmә vasitәlәrindәn düzgün istifadә edir.
4.Yanğın baş verәrkәn yanğın tәhlükәsizliyinin әsas vә fәrdi ehtiyat tәdbirlәri ilә otaqlardan
çıxma qaydalarını uyğunlaşdırır.
5.İşlәri başa çatdırdıqdan sonra әtraf mühitin qorunması naminә әrazini tәmizlәyir.

Modulun adı: Enerjinin әldә edilmәsi texnologiyası
Modulun kodu:
Modulun ümumi mәqsәdi: Tәhsil alan hәr bir kәnd tәsәrrüfatı mütәxәssisi müxtәlif
enerji növlәri vә mәnbәlәrinin әhәmiyyәtini başa düşәcәk, bәrpa olunmayan enerji
mәnbәlәrinin mәdud mövcudluğunu bilәcәk vә bu sәbәbdәn dә alternativ vә bәrpa
olunan enerji mәnbәlәrindәn istifadә imkanları haqqında tәsәvvürә malik olacaq.
Tәlim nәticәsi 1:

Mühüm enerji növlәri vә mәnbәlәrini bilir.

Qiymәtlәndirmә meyarları
1.Enerji növlәri haqqında mәlumat verir.
2.Enerji mәnbәlәrini sadalayır.
3.Müxtәlif avadanlıq vә qurğuların enerji saxlama qabiliyyәti, göstәricilәri izah edir.
Tәlim nәticәsi 2: K/t-da enerji istehlakı haqqında bilir.
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Qiymәtlәndirmә meyarları
1.K/t-da enerji istifadәsi sahәlәri vә formalarından danışır.
2.K/t maşın vә aqreqatlarında enerji istifadәsinı izah edir.
3.Gübrә vә bitki mühafizә vasitәlәrinin tәtbiqinә enerji istifadәsini müәyyәn edir.
4.Enerji balansını hesablayır.
Tәlim nәticәsi 3: Bәrpa olunan enerji istehsalını bilir vә iş prinsiplәrini tәtbiq etmәyi
bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.Günәş kollektorları haqqında mәlumat verir.
2.Günәş kollektorlarının funksiyaları vә iş prinsiplәrini tәsvir edir.
3.Külәk turbinlәrinin funksiyaları vә iş prinsiplәri izah edir.
4.Su turbinlәri vә çarxları göstәrir.
Tәlim nәticәsi 4: Biokütlәdәn enerji әldә edilmәsini bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.Biokütlәdәn istilik әldә edilmәsi prosesini tәsvir edir.
2.Bioqaz qurğusundan danışır.
3.İsitmә (qızdırma) sistemlәri vә qurğularını göstәrir.
4.Bitkilәrdәn әldә edilәn yanacaq vә sürtgü materiallarından istifadә edir.

Modulun adı: Botanika, seleksiya, bitki mühafizә tәdbirlәri
Modulun kodu: 19
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu bitirdikdәn sonra tәlәbә bitkilәrin quruluşunu
vә funksiyasını, inkişaf mәrhәlәlәrini, bitkiçilik vә toxum istehsalında istifadә edilәn
seleksiya üsullarını, yaranan xәstәliklәrin sәbәblәrini bilәcәk vә bitkilәrә qulluq
tәdbirlәrini bacaracaqdır.
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Tәlim nәticәsi 1: Bitkinin ümumi quruluşunu, bitki toxumalarını, vegetativ vә generativ
orqanların quruluş vә funksiyalarını bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Bitki hüceyrәsinin quruluşu vә tәrkibi barәdә mәlumat verir.
2. Bitki toxumalarının hissәlәrini vә çoxalma yollarını ayırd edir.
3. Kök vә gövdәnin morfoloji quruluşunu vә funksiyasını tәsvir edir
4.Yarpaq haqqında ümumi mәlumatları, xarici vә anatomik quruluşunu, bitki üzәrindә
düzülüş formalarını izah edir.
5. Çiçәyin quruluşunu vә hissәlәrinin funksiyalarını şәrh edir.
6.Meyvәlәrin vә toxumun quruluşunu, növlәrini, әmәlә gәlmәsini tәsvir edir.
Tәlim nәticәsi 2: Hüceyrәlәrin bölünmәsi prosesini, müxtәlif bitkilәrin çoxalması
yollarını bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Xromosomun quruluşunu izah edir.
2. Mitoz, meyoz bölünmә, Mendel qanunları, genotip vә fenotip anlayışlarını şәrh edir.
3. Vegetativ vә generativ çoxalma üsullarını xarakterizә edir.
4. Bitkilәrin inkişaf fazalarını müәyyәn edir.
Tәlim nәticәsi 3: Kәnd tәsәrrüfatı bitkilәrinin әsas seleksiya üsullarını vә toxumçuluq
haqqında ümumi mәlumatları bilir vә toxumun tәmizlәnmәsi, qurudulması,
saxlanılması prosesini bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.Çarpazlaşma vә seleksiya haqqında mәruzә edir.
2. Gen texnikası vә sortların xüsusiyyәtlәrini izah edir.
3.Toxumun sәpin keyfiyyәt göstәricilәrini müәyyәn edir.
4.Dövlәt toxum standartları vә toxumçuluğun dövlәt tәnzimlәnmәsini qeyd edir.
5. K/t bitkilәrinin tәsnifatı haqqında mәlumat verir.
Tәlim nәticәsi 4: Bitki xәstәliklәri, zәrәrvericilәri vә alaq otlarının xüsusiyyәtlәrini vә
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onlarla mübarizә üsullarını bilir vә mübarizә tәdbirlәrinin tәtbiqini bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Bitki xәstәliklәrinin simtomlarını tәyin edәrәk onları tәsnif edir.
2. Bakteriya, göbәlәk, virus mәnşәli xәstәliklәri müәyyәn edir.
3. Bitki zәrәrvericilәri vә xәstәliklәrinә qarşı mübarizә üsullarından istifadә edir.
4. Karantin vә inteqrә olunmuş mübarizә haqqında mәlumat verir.
5. Alaq otlarını tәsnif edәrәk mübarizә üsullarından istifadә edir.
Tәlim nәticәsi 5: Bitki mühafizә vasitәlәri haqqında mәlumatları bilir vә tәhlükәsizlik
qaydalarına riayәt etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Dәrmanların tәtbiqinin müsbәt vә mәnfi tәrәflәrini tәrif edir.
2. Dәrmanların insana vә әtraf mühitә tәsirini izah edir.
3. Tәsir formalarına görә dәrmanları tәsnif edir.
4. Bitki mühafizә vasitәlәrindәn istifadә zamanı tәhlükәsizlik qaydalarına riayәt edir.

Modulun adı: Kimyәvi әsaslar
Modulun kodu: 17
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә әsas kimyәvi
termin vә anlayışları, oksidlәrin, әsasların, turşuların, duzların, üzvi maddәlәrin
quruluşunu vә xassәlәrini bilәcәk, torpaqda gedәn proseslәri, gübrәlәmә, bitkilәrdә
qida maddәlәrinin qәbulu vә parçalanması proseslәrini izah etmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Әsas kimyәvi termin vә anlayışları, elementlәrin dövri sisteminin
qanunauyğunluqlarını bilir, kimyәvi reaksiya vә formulları yazmağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.

Atom vә molekulların quruluşunu izah edir.

2.

İon vә izotopların tәrkibini aydınlaşdırır.

3.

Elementlәrin dövri cәdvәlinin quruluşunu, kimyәvi elementlәrin cәdvәldә yerlәşmә
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qanunauyğunluqlarını müәyyәn edir.
4.

Kimyәvi elementlәri vә onların xassәlәrini sadalayır.

5.

Kimyәvi reaksiyaların әlamәtlәrini, baş vermә sәbәblәrini izah edir.

6.

Kimyәvi reaksiya vә formulları tәrtib edir.

Tәlim nәticәsi 2: Mühüm kimyәvi birlәşmәlәrin xüsusiyyәtlәrini bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.Kimyәvi birlәşmәlәr vә mәhlullar haqqında ümumi mәlumat verir.
2.Maddәlәri (oksid, әsas, turşu, duz) tәrkibinә görә tәsnif edir.
3.Oksidlәrin adlandırılması, tәsnifatı, alınma üsullarını sadalayır.
4.Әsasların tәsnifatı, adlandırılması, turşuluğunu izah edir.
5.Turşuların tәsnifatı, adlandırılması, әsaslığını müәyyәn edir.
6.Duzların tәsnifatı, adlandırılması, alınma üsullarını sadalayır.
Tәlim nәticәsi 3: Qida maddәlәrinin qәbulu vә parçalanma proseslәrini izah edә bilir
vә yemlәrin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsini bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.

Heyvan yemlәrinin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi tәdbirlәrini hәyata keçirir.

2.

Yemlәrin kimyәvi vә fizioloji xarakteristikasını aydınlaşdırır.

3.

Qida maddәlәrinin qәbulu vә parçalanması prosesini izah edir.

4.

Hәzmin biokimyasını vә hәzm kanalından maddәlәrin sorulması prosesini vurğulayır.

Tәlim nәticәsi 4: Üzvi maddәlәrin quruluşu vә xüsusiyyәtlәrini bilir, qıcqırma
reaksiyalarını aparmağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.

Üzvi maddәlәr haqqında ümumi mәlumatları tәqdim edir.

2.

Şәkәr vә nişasta molekulunun quruluşunu izah edir.

3.

Üzvi turşuların quruluşu vә xassәlәrini aydınlaşdırır.

4.

Spirtә vә süd turşusuna qıcqırma reaksiyalarını aparır.
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Modulun adı: Daxili yanma mühәrriki
Modulun kodu: 12
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu bitirdikdәn sonra tәlәbә daxili yanma
mühәrriklәrinin müxtәlif növlәrini tanıyacaq, onların xüsusiyyәtlәrinә uyğun tәtbiq
sahәlәrini qiymәtlәndirә bilәcәk, onlara texniki xidmәt vә sadә tәmir işlәrini aparmağı
bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Daxili yanma mühәrriklәrinin quruluşunu vә iş prinsiplәrini bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.
Daxili yanma mühәrriklәrinin tәsnifatını vә onların ümumi quruluşunu tәsvir edir.
2.
Daxili yanma mühәrriklәrinә dair әsas anlayışları vә parametrlәri izah edir.
3.
Dördtaktlı vә ikitaktlı mühәrriklәrin iş qaydasını şәrh edir.
4.
Daxili yanma mühәrriklәrinin mexanizmlәrinin quruluşunu vә iş prinsipini izah edir.
Tәlim nәticәsi 2: İstifadә olunan yanacaqların, yanıcı qarışıqların vә alışdırmaların
növlәrini bilir vә fәrqlәndirmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.
Daxili yanma mühәrriklәri üçün yanacaqların xarakteristikaları haqqında danışır.
2.
Daxili yanma mühәrriklәri üçün yanıcı qarışıqları tәsnif edir.
3.
Batareyadan vә maqnetodan alışdırmanın xarakteristikasını izah edir.
4.
Daxili yanma mühәrriklәrinin işә salma sistemlәri haqqında mәlumat verir.
5.
Tәhlükәsizlik tәdbirlәrini yerinә yetirir.
Tәlim nәticәsi 3: Karbüratorlu vә dizel mühәrriklәrinin iş prinsiplәrini bilir vә
fәrqlәndirmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.
Benzinlә işlәyәn çoxsilindrli karbüratorlu mühәrriklәrinin iş prinsiplәrini tәsvir edir.
2.
Qazla işlәyәn çoxsilindrli karbüratorlu mühәrriklәrinin iş prinsiplәrini izah edir.
3.
Çoxsilindrli dizel mühәrriklәrinin iş prinsiplәrini mәruzә edir.
4.
Benzin vә qazla işlәyәn karbüratorlu vә dizel yanacağı ilә işlәyәn dizel mühәrriklәrinin
iş prinsiplәrini müqayisә edir.
Tәlim nәticәsi 4: Daxili yanma mühәrriklәrinin qidalanma, yağlama vә soyutma
sistemlәrinin iş prinsiplәrini bilir vә yaranan nasazlıqları aradan qaldırmağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.
Karbüratorlu mühәrriklәrin qidalanma sisteminin quruluşunu vә iş prinsipini şәrh edir.
2.
Dizel mühәrriklәrinin qidalanma sisteminin quruluşunu vә iş prinsipini müәyyәn edir.
3.
Daxili yanma mühәrriklәrinin soyutma sistemlәrinin quruluşu vә iş prinsipi haqqında
mәlumat verir.
4.
Daxili yanma mühәrriklәrinin yağlama sistemlәrinin quruluşunu vә iş prinsipini nümayiş
etdirir.
5.
Yaranan nasazlıqları aradan qaldırır.
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Modulun adı: Aqrar iqtisadiyyat
Modulun kodu:
Modulun ümumi mәqsәdi: Tәhsil alan bu modul vasitәsi ilә mühüm iqtisadi anlayışları
bilir vә tәsәrrüfat üçün mühüm iqtisadi mәlumatları toplamağı bacarır. O, müәssisәnin
iqtisadi strukturunu dәrk edir, müәssisәnin tәchizatı vә iqtisadi nәticәlәri haqqında
tәsәvvürә malik olur.
Tәlim nәticәsi 1:
bilir.

Kәnd tәsәrrufatı müәsissәlәrindә gәlir vә xәrclәrin hesablanmasını

Qiymәtlәndirmә meyarları
1.Enerji növlәri haqqında mәlumat verir.
2.Enerji mәnbәlәrini sadalayır.
3.Müxtәlif avadanlıq vә qurğuların enerji saxlama qabiliyyәti, göstәricilәri izah edir.
Tәlim nәticәsi 2: Mühüm istehsal sahәlәri üzrә xәrc strukturunu müәyyәnlәşdirә vә
xәrclәri hesablamağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.Toxum, gübrә, yem üçün xәrclәri hesablayır.
2.K/t maşınları üçün xәrclәri hesablayır.
3.Alternativ xәrclәri hesablayır.
Tәlim nәticәsi 3: Mühüm istehsal sahәlәri üçün sadә marjinal gәlir hesablamalarını
bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.Mәhsul vә bazar qiymәtlәrini izah edir.
2.Dәyişәn xәrclәrdәn danışır.
3.İqtisadi nәticәlәri tәhlil edir.
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Modulun adı: Ağac vә plastik materialların emalı
Modulun kodu: 12
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu bitirdikdәn sonra tәlәbә ağac növlәrinin,
plastik materialların xüsusiyyәtlәrini vә tәtbiqini bilәcәk, ağac vә plastik
materiallardan sadә konstruksiyalar düzәltmәyi vә onlardan düzgün şәkildә istifadә
etmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Müxtәlif ağac vә plastik material növlәri vә onlardan istifadә
haqqında bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.Oduncağın quruluşunu izah edir.
2.Oduncağın növlәrini sadalayır.
3. Plastik materiallar haqqinda mәlumat verir.
4. Plastik materialların tәtbiqi sahәlәrini şәrh edir.
Tәlim nәticәsi 2: Oduncağın fiziki vә mexaniki xassәlәrini bilir, qüsurları tәyin etmәyi
bacarır.
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Qiymәtlәndirmә meyarları
1.Oduncağın fiziki vә mexaniki xassәlәrini izah edir.
2.Oduncağın mühafizәsi haqqında mәlumat verir.
3.Oduncağın qüsurları barәsindә mәlumat verir.
4.Oduncağın rәnglәnmәlәrini tәsnifatlandırır.
Tәlim nәticәsi 3: Ağac emalı texnologiyalarını bilir vә tәtbiq etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.Ağac emalı vә mebel sәnayesi haqqında mәlumat verir.
2.Ağac emal edәn dәzgahlar haqqında mәlumat verir.
3.Mişarlama, rәndәlәmә, deşmә әmәliyyatlarını şәrh edir.
4.Xarrat vә dülgәr işlәrini tәhlil edir.
Tәlim nәticәsi 4: Ağacdan alınan mәmulatları tanıyır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.Qapı bloklarının hazırlanmasını izah edir.
2.Faner haqqında mәlumatı verir.
3.Pәncәrә bloklarının hazırlanmasını tәsvir edir.
4.Ağac emalı zamanı әsas tәhlükәsizlik qaydalarına әmәl edir.

Modulun adı: Tikinti texnikası və materialları
Modulunümumi məqsədi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tələbə mühüm tikinti
materiallarını və istiliyin izolyasiya edilməsini, hava şəraitinin təmizlənməsinin fiziki
qanunlarını biləcək və onların kənd təsərrüfatı müəssisələrində istifadəsini bacaracaqdır.
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Təlim nəticəsi 1: Mühüm tikinti materiallarını bilir və onların kənd təsərrüfatı
müəssisələrində istifadəsini bacarır.
Qiymətləndirmə meyarları
1. Tikinti materiallarının istehsalı haqqında məlumat verir.
2. Ağac materialının tətbiq sahələrini təsvir edir.
3. Döşəmə və tavanın vurulma qaydasını izah edir.
4. Bünövrənin qurulma və hazırlanma texnologiyası haqqında danışır.
5. Mişar daşı və kərpicdən divar hörmə qaydalarını izah edir.
Təlim nəticəsi 2: İstiliyi izolyasiya etməyin fiziki qanunlarını, hava şəraitinin
təmizlənməsini və nəmliyin izolyasiya imkanlarını bilir.
Qiymətləndirmə meyarları
1. Şüşə və şüşə məmulatlarını izah edir.
2. İstiliyi və səsi izolyasiya edən materiallar haqqında danışır.
3. İstilik izolyasiya materiallarından istifadə edir.
4. Kənd təsərrüfatı tikililərini izah edir.
Təlim nəticəsi 3: Sadə inşaat texnologiyalarından istifadə etməyi, onları müqayisə etməyi
bilir və onların istifadə imkanlarını qiymətləndirməyi bacarır.
Qiymətləndirmə meyarları
1. İnşaat materiallarının xassələrini izah edir.
2. Armaturlardan istifadə etməklə karkas qurur.
3. Ağac karkas evlərin quraşdırılmasını izah edir.
4. Sadə inşaat çertyojlarını hazırlayır.

Modulun adı:Çilingәr işi
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә emalatxanada mövcud
olan avadanlıqlar haqqında tәsәvvürә malik olmaqla müxtәlif metalların xüsusiyyәtlәrini, metal
emalının mühüm istiqamәtlәrini, müxtәlif birlәşmә növlәrini bilәcәk vә qaynaq işini, qaz ilә
qaynaqlamaq üçün vә qaynaqdan sonrakı işlәri yerinә yetirmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Metalın xüsusiyyәtlәrini bilir vә istifadә etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Müxtәlif metal vә әrintilәrin xüsusiyyәtlәrini izah edir.
2. Cilalama, qığılcım vә sınma sınağının әhәmiyyәtini izah edir.
3. Metalların termiki vә kimyәvi-termiki emalının әhәmiyyәtini izah edir.
Tәlim nәticәsi 2:Metalların emal texnologiyasını bilir vә işә uyğun olaraq birlәşmәlәri
tәtbiq etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Yeyәlәmә, çapma, düzәltmә-әymә, kәsmә, sürtmә, burğulama әmәliyyatlarını izah edir.
2. Qaz, abraziv dairә, lazer ilә kәsmә üsullarını tәtbiq edir.
3. Bolt (yivli), pәrçim vә lehim birlәşmәlәrini hәyata keçirir.
Tәlim nәticәsi 3:Elektrik qaynaq avadanlıqlarına texniki xidmәt qaydalarını bilir vә
avadanlıqlardan istifadә etmәklә qaynağı yerinә yetirmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
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Qaynaq aparatlarının, qaynaqçının alәt vә lәvazimatlarının xüsusiyyәtlәrini izah edir.
Qaynaq rejimini seçir.
Müxtәlif tikiş vә birlәşmәlәri yerinә yetirir.
Qaynaq zamanı yarana bilәn travmalar vә onlarla mübarizә tәdbirlәrini hәyata keçirir.
Tәlim nәticәsi 4: Qaz qaynağında istifadә edilәn qazları vә aparatları
müәyyәnlәşdirmәyi bilir vә tәtbiq etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
Qaz qaynağında istifadә edilәn qazlar, әrimә materialları vә flüslәri izah edir.
Sıxılmış qazların balonlarını vә reduktorlarını tәsnif edir.
Qaz qaynağında istifadә edilәn odluqlar haqda mәlumat verir.
Qaynaq alovunun xassәlәri vә tәnzimlәnmәsini izah edir.
Qaz qaynağının әsas üsullarını hәyata keçirir.

Modulun adı: Traktorlar vә digәr mexaiki nәqliyyat vasitәlәrinin idarә olunması
Modulun kodu: 16
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu bitirdikdәn sonra tәlәbә yol hәrәkәti qaydalarının
әsas anlayışlarını, hәrәkәt iştirakçılarının vә sürücünün vәzifәlәrini, hәrәkәtin nizamlanması
vә yol nişanlarının tәlәblәrini bilәcәk vә traktor vә digәr mexaniki nәqliyyat vasitәlәrini müxtәlif
şәraitlәrdә (az intensiv hәrәkәt olan yollarda, böyük intensivlik olan yollarda, tarla yolları vә
tarlada) praktiki olaraq sәrbәst idarә etmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Yol hәrәkәti qaydalarına dair әsas anlayışları, hәrәkәt iştirakçılarının
vәzifәlәrini vә hüquqlarını, yol nişanlarını, yolun nişanlanması vә onun
xarakteristikasını, işıqforun vә nizamlayıcının siqnallarının mahiyyәtini bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
5. Yol hәrәkәti qaydalarına dair әsas anlayışları, hәrәkәt iştirakçılarının vәzifәlәrini vә
hüquqlarını izah edir.
6. Yol nişanları vә onların mahiyyәtini anlayır.
7. Yolların nişanlanmasını vә onun xarakteristikasını tәsvir edir.
8. İşıqforun vә nizamlayıcının siqnallarının mahiyyәtini qeyd edir.
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Tәlim nәticәsi 2: Hәrәkәtә başlama vә manevr etmә, traktor vә digәr mexaniki nәqliyyat
vasitәlәrinin yolun hәrәkәt hissәsindә yerlәşmәsi, hәrәkәt sürәti, ötmә, qarşılıqlı
keçmә, dayanma vә durma, yolayrıcının keçilmә qaydalarına әmәl etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Hәrәkәtә başlama vә manevr etmә qaydalarını yerinә yetirir.
2. Traktor vә digәr mexaniki nәqliyyat vasitәlәrinin yolun hәrәkәt hissәsindә yerlәşmәsi
qaydalarına әmәl edir.
3. Hәrәkәt sürәti, ötmә vә qarşılıqlı keçmә, dayanma vә durma qaydalarına әmәl edir.
4. Yolayrıcının keçilmә qaydalarını yerinә yetirir.
Tәlim nәticәsi 3: Dәmir yol keçidlәrindәn keçmә, yaşayış zonalarında hәrәkәt, xarici
işıq cihazlarından vә sәs siqnallarından istifadә qaydalarını bilir vә tәtbiq etmәyi
bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Dәmir yol keçidlәrindәn keçmә qaydalarını izah edir.
2. Yaşayış zonalarında hәrәkәt qaydalarını tәsvir edir.
3. Xarici işıq cihazlarından vә sәs siqnallarından istifadә edir.
4. Dәmir yol keçidlәrindәn keçmә qaydalarını vә yaşayış zonalarında hәrәkәt qaydalarını
nümayiş etdirir.
Tәlim nәticәsi 4: Yedәyә alma qaydalarını, istismarı qadağan edәn nasazlıqları vә
şәraitlәri bilir vә tәhlükәsizlik qaydalarına әmәl etmәklә tәtbiqini bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Yedәyә alma qaydalarını izah edir.
2. İstismarı qadağan edәn nasazlıqları göstәrir.
3. İstismarı qadağan edәn şәraitlәri müәyyәn edir.
Tәlim nәticәsi 5: Traktor vә digәr mexaniki nәqliyyat vasitәlәrinin idarә olunmasında
tәhlükәsizlik qaydalarını bilir vә qәza zamanı ilk tibbi yardım göstәrmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
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1. Traktor vә digәr mexaniki nәqliyyat vasitәlәrinin idarә olunmasında

tәhlükәsizlik

qaydalarını izah edir.
2. Bayılmalar zamanı ilkin tibbi yardımın göstәrilmәsini yerinә yetirir.
3. Qabırğaların sınığı vә döş qәfәsinin zәdәlәnmәsi zamanı ilkin tibbi yardım göstәrir
4. Sınıqlar zamanı ilkin tibbi yardım nümayiş etdirir.
5. Yara, yara infeksiyasına qarşı sarğıların qoyulmasını hәyata keçirir.
6. Xarici qanaxmanın vә burun qanaxmalarının dayandırılmasını yerinә yetirir.
Tәlim nәticәsi 6: Traktoru işә salmazdan öncә göstәricilәrә nәzarәt edә bilir vә düzgün
işә salma qaydalarını bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Traktora minmә vә düşmә qaydalarını maşinistin kabinәsindә sükan arxasında әylәşmә
qaydasını yerinә yetirir.
2. Sürücünün kabinәsindәki nәzarәt cihazlarının işi ilә tanışlığı nümayiş etdirir.
3. Traktor mühәrrikini işә salır.
Tәlim nәticәsi 7: Tәlim meydançasında (poliqonda) traktor vә digәr mexaniki nәqliyyat
vasitәlәrinin sürülmәsini yerinә yetirmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Tәkәrli hәrәkәt hissәli traktorun yerindәn tәrpәdilmәsini nümayiş etdirir.
2. Tәkәrli hәrәkәt hissәli traktorların dәyişәn sürәtlәrlә sürülmәsini göstәrir.
3. Tırtıllı hәrәkәt hissәli traktorun yerindәn tәrpәdilmәsini nümayiş etdirir.
4. Tırtıllı hәrәkәt hissәli traktorların dәyişәn sürәtlәrlә sürülmәsini hәyata keçirir.
Tәlim nәticәsi 8: Traktora (tәkәrli vә tırtıllı) aqreqat vә qoşquları qoşmağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Traktorlara aqreqat vә qoşquların qoşulmasını yerinә yetirir.
2. Traktorları qoşqu ilә idarә edir.
3. Traktorun gücayırma valından hәrәkәt alan aqreqatları traktora qoşaraq idarә edir.
4. Traktorun asma tipli aqreqata yaxınlaşma qaydalarına әmәl edәrәk aqreqatlara qoşur.
5. Traktorun qoşqu ilә qoşulması üçün qoşquya yaxınlaşma qaydalarına әmәl edәrәk
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traktorun qoşqu ilә qoşulmasını yerinә yetrir.
6. Gücötürmә valından hәrәkәt alan aqreqatların traktorlara qoşulmasını göstәrir.
Tәlim nәticәsi 9: Traktor vә digәr mexaniki nәqliyyat vasitәlәrinin hәrәkәt
intensivliyinin az vә çox olduğu yollarda idarә olunmasını bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Traktorun hәrәkәt intensivliyi az olan yollarda idarә olunmasını göstәrir.
2. Traktorun hәrәkәt intensivliyi çox olan yollarda idarә olunmasını yerinә yetirir.
3. Traktorla hәrәkәtdә olarkәn sağa vә ya sola manevrlәri nümayiş etdirir.
Tәlim nәticәsi 10: Traktorların aqreqatlaşdıqları maşınlarla vә digәr mexaniki nәqliyyat
vasitәlәrinin tarlada idarә etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Traktorların aqreqatlaşdıqları maşınlarla tarlada idarә edir.
2. Digәr mexaniki nәqliyyat vasitәlәrinin tarlada idarә edir.
3. Traktorun şumlama kotanı ilә tarlada idarәsini nümayiş etdirir.
4. Traktorun kultivator-malalarla aqreqatlaşmasının tarlada idarә olunmasını yerinә yetirir.
5. Traktorun sәpin maşını ilә tarlada idarә olunmasını hәyata keçirir.
Tәlim nәticәsi 11: İşlәrin әmәk mühafizәsi vә tәhlükәsizlik texnikası, yanğın
tәhlükәsizliyi, istehsalat sanitariyası vә gigiyenası vә әtraf mühitin mühafizәsi
qaydalarına әmәl etmәklә yerinә yetirilmәsini vә yanacaq sürtkü materiallarının
mәsrәfinә dair sәnәdlәrin tәrtibatını bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Әmәk mühafizәsi vә tәhlükәsizlik texnikası, yanğın tәhlükәsizliyi qaydalarına әmәl edir.
2. İstehsalat sanitariyası vә gigiyenası vә әtraf mühitin mühafizәsi qaydalarına әmәl
edilmәsini tәşkil edir.
3. Kәnd tәsәrrüfatında yanğından mühafizә qaydalarını nümayiş etdirir.
4. Yerinә yetirilmiş işlәrin hәcminә görә yanacaq sürtkü materiallarının mәsrәfi vә maşının
işinin uçotuna dair ilkin sәnәdlәri tәrtib edir.
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Modulun adı : İstehsalat tәlimi
Modulun kodu: 23
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Tәsәrrüfat üçün südlük maldarlığın iqtisadi әhәmiyyәtini bilir.
2. Tәlәbata uyğun yem rasionlarının hazırlanmasını bilir.
3. Süd istehsalı vә emalı prosesini bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Inәklәrin, buzovların, düyәlәrin düzgün bәslәnmәsini vә saxlanmasını bilir.
2. Buzov vә cavan heyvanların düzgün yetişdirilmәsini bilir.
5.Qaramalda boğazlıq vә balavermә proseslәrini bilir.
6.Qoyunçuluğun tәsәrrüfat üçün iqtisadı әhәmiyyәtini bilir.
7.Qoyunların saxlanma formalarını bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Qoyunların yemlәnmәsinin әhәmiyyәtini bilir.
2. Qoyun südünün fayadalarını bilir.
3.Yumurtanın әhәmiyyәti vә toyuqlarda yumurtlama proseini bilir.
4.Toyuqlar üçün mәhsuldarlığa uyğun yem rasionunun tәşkilini bilir
5.Әtlik quşçuluqda yemin tәrkibi vә yemin keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsini bilir.
53

6.Quşların kәsimini bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Heyvandarlıqda yemçiliyin әhәmiyyәtini bilir.
2.Yem bitkilәrinin istehsal texnikası vә saxlanma üsullarını bilir.
3.Çәmәn bitkilәrinin torpağa vә iqlimә olan tәlәblәrini bilir.
4.Mühüm çәmәn bitkilәrini tanıyır.

Modulun adı: İstehsalat tәcrübәsi
Modulun kodu: 24
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. İş yerindә әmәk tәhlükәsizliyi qaydalarına riayәt edir.
2. Inәklәrin, buzovların, düyәlәrin düzgün bәslәnmәsini vә saxlanması qaydalarını bacarır.
3.Tәlәbata uyğun yem rasionlarının hazırlanmasını qaydalarını bacarır.
4. Süd istehsalı vә emalı prosesinin üsullarını tәtbiq etmәyi bacarır. Buzov vә cavan
heyvanların düzgün yetişdirilmәsini, yerli cinslәrin xüsusiyyәtlәrini, mühüm damazlıq işlәrini
tәtbiq etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Qoyunların saxlanma formalarını bilir, yemlәmә qaydalarını tәtbiq etmәyi bacarır,ölkә vә
region üçün mühüm qoyun cinslәrini ayırır.
2. Qoyun tövlәsinә olan tәlәblәri vә tövlәnin tәchizatını düzgün qurur.
3. Heyvanların yetişdirilmәsini, damazlığın әsaslarını, qoyunların qırxmını, qoyunlarda
sağlamlıq tәdbirlәrini tәtbiq etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Quşçuluğun iqtisadi әhәmiyyәtini ayırır, quşların tövlәdә saxlanma qaydalarını tәtbiq
etmәyi bacarır.
2. Yumurtanın әhәmiyyәti bilir vә toyuqlarda yumurtlama prosesini, toyuqlar üçün
mәhsuldarlığa uyğun yem rasionunun tәşkil qaydalarını tәtbiq etmәyi bacarır.
3. Quşlarda infeksiya vә infeksion xәstәliklәri ayırmağı bacarır.
4. Quşların kәsimini qaydalarını tәtbiq etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
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1. Heyvandarlıqda yemçiliyin әhәmiyyәtini, öz regionu üçün yem bitkilәrini ayırmağı bacarır.
2. Yem bitkilәrinin növbәli әkinә, hәmçinin torpaq vә iqlimә olan tәlәblәrini müәyyәn etmәyi
bacarır.
3. Yem bitkilәrinin istehsal texnikası vә saxlanma üsullarını ayırmağı bacarır.
4. Çәmәn vә otlaqların maldarlıq üçün iqtisadi әhәmiyyәtini, mühüm çәmәn bitkilәrini
ayırmağı bacarır.
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