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.
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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.
4. Peşә ilә bağlı yazılı materialın tәqdimatını qiymәtlәndirir.

Modulun adı: Xarici dildә ünsiyyәt
Modulun kodu: 2
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә gündәlik ünsiyyәt zamanı
lazım olan sözlәrdәn sәrbәst şәkildә istifadә etmәyi bilәcәk, özünü aydın ifadә etmәyi, vә
elәcә dә müxtәlif sahәlәrә uyğun terminologiyalar tәtbiq etmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Gündәlik mәsәlәlәr, tәhsil, iş, iş yerindә sağlamlıq vә tәhlükәsizlik
mövzularında ünsiyyәt qurmağı vә özünü ifadә etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Gündәlik hәyatda sadә cümlәlәr ilә özünü ifadә edir;
2. Tәhsil mövzusu әtrafında olan mәtnlәri tәhlil edir;
3. İş hәyatında istifadә olunan әsas anlayışlardan istifadә edәrәk öz sahәsini tәsvir edir;
4. İş yerindә sağlamlıq vә tәhlükәsizlik qaydalarını xarici dildә sadalayır.
Tәlim nәticәsi 2: Gündәlik mәsәlәlәr üzrә baza sәviyyәsindә ünsiyyәt qurmağı
bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Müxtәlif ölkәlәrә sәyahәtlә bağlı müzakirәlәrdә iştirak edir;
2. Әtraf mühitlә bağlı ilkin anlayışları tәsvir edir;
3. Maliyyә ilә bağlı mәsәlәlәrdә ünsiyyәt qurur;
4. Gündәlik xәbәrlәrlә bağlı fikir mübadilәsi aparır.
Tәlim nәticәsi 3: Müasir texnologiya ilә bağlı terminlәri bilir vә diskusiyyalar
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aparmağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Ünsiyyәtin müxtәlif növlәrini tәtbiq edir;
2. Müxtәlif rәqәmsal texnologiyalardan mәlumat almaq üçün istifadә edir;
3. Texnologiyanın әhәmiyyәtini şәrh edir.

Modulun adı: 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.
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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
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,
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
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1. Müvafiq mәlumat göstәricilәrini (verilәnlәr), mәlumat vә rәqәmsal mәzmunu müәyyәn
edir.
2. Müvafiq mәlumat göstәricilәrinin, mәlumat vә rәqәmsal mәzmunun keyfiyyәtini
dәyәrlәndirir.
3. Rәqәmsal mühitlәrdә mәlumat göstәricilәrini, mәlumatları vә rәqәmsal mәzmunu idarә
edir.
Tәlim nәticәsi 2: Sosial media vasitәlәrindәn istifadә edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Müvafiq rәqәmsal texnologiyalar vasitәsilә peşәkarcasına işlәyir.
2. Müvafiq rәqәmsal texnologiyalardan istifadә etmәklә mәlumat göstәricilәrini, mәlumat vә
rәqәmsal mәzmunu paylaşır.
3. Rәqәmsal texnologiyalar vasitәsilә öz işlәrini yerinә yetirir.
4. Müvafiq rәqәmsal texnologiyalar vasitәsilә peşәkarcasına davranır.
5. Peşәkar şәbәkә vasitәsilә ünsiyyәt qurur.
6. Rәqәmsal kimliyi idarә edir.
Tәlim nәticәsi 3: Rәqәmsal mәzmun hazırlayır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Müvafiq formatlarda peşәkar rәqәmsal mәzmunu hazırlayır.
2. Yeni müvafiq mәzmun hazırlanması üçün mövcud rәqәmsal mәzmunu inteqrasiya
edәrәk uyğunlaşdırır.
3. Müәlliflik hüququ vә lisenziyaların mәlumat göstәricilәrinә, mәlumat vә rәqәmsal
mәzmuna necә tәtbiq edilmәsini tәsvir edir.
Tәlim nәticәsi 4: İnformasiya texnologiyalarından tәhlükәsiz şәkildә istifadә etmәyi
bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Müvafiq cihazları qoruyur.
2. Şәxsi mәlumat vә mәxfiliyi qoruyur.
3. Cihazlardan istifadә edәrkәn sağlamlığını qoruyur.
4. Cihazlardan istifadә edәrkәn әtraf mühiti qoruyur.
Tәlim nәticәsi 5: Sadә texniki problemlәri hәll edir.
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Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Müvafiq cihazları işlәdәrkәn yaranmış texniki problemlәri hәll edir.
2. Texnologiyalardan istifadә etmәklә işlә әlaqәli müvafiq ehtiyacları müәyyәn edәrәk,
bunların texnoloji hәlli yollarını seçir.
3. Öz rәqәmsal bacarılarındakı çatışmazlıqları müәyyәn edir.
4. Öz rәqәmsal bacarıqlarındakı çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün inkişaf planını
tәqdim edir.
Modulun adı: Şәxsi inkişaf vә karyera planlaşdırması
Modulun kodu: 5
Modulun

ümumi

mәqsәdi:

Bu

modulu

tamamladıqdan

sonra

tәlәbә

Azәrbaycan

qanunvericiliyi barәdә ümumi anlayışları bilәcәk, dövlәt vә özәl müәsissәlәri fәrqlәndirmәyi,
müasir iş axtarma üsullarından istifadә etmәyi vә әtraf mühitin mühafizәsi üçün ilkin tәdbirlәri
hәyata keçirmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Azәrbaycan cәmiyyәtinin xüsusiyyәtlәri vә әsas qanunvericililik
sәnәdlәrini şәrh edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Azәrbaycan vәtәndaşı kimi özünә müvafiq olan qanunları nәzәrdәn keçirir.
2. Azәrbaycan vәtәndaşı kimi hüquqlarını tәhlil edir.
3. Azәrbaycanda bir işçi kimi öz peşәsi üçün müvafiq olan qanunları nәzәrdәn keçirir.
4. Azәrbaycanlı işçi kimi hüquqlarını tәhlil edir.
Tәlim nәticәsi 2: Dövlәt vә özәl müәssisәlәrin fәrqini vә onların әsas xüsusiyyәtlәrini
tәhlil edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Müәssisә anlayışının mәnasını izah edir.
2. Dövlәt müәssisәlәrinin әsas xarakterik xüsusiyyәtlәrini tәhlil edir.
3. Özәl müәssisәlәrin әsas xarakterik xüsusiyyәtlәrini tәhlil edir.
4. Dövlәt vә özәl müәssisәlәrini fәrqlәndirәn әsas xüsusiyyәtlәri ayırd edir.
Tәlim nәticәsi 3: Karyera mәqsәdlәrini müәyyәn edir vә müasir iş axtarma vә müraciәt
üsullarınıdan istifadә etmәyi bacarır.
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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.
Tәlim nәticәsi 4: Әtraf mühitin mühafizәsi vә yanğınsöndürmә vasitәlәrinә dair ilkin
tәdbirlәri tәtbiq edir.
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: Peşә etikası
Modulun kodu: 6
Modulun

ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә peşәkarlığın әsas

prinsiplәrini bilәcәk vә vaxtdan sәmәrәli istifadә etmәyi, qrup şәklindә işlәmәyi vә iş yerindә
mövcud davranış qaydalarını tәhlil etmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Peşәkarlıq prinsiplәrini bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.

Peşәkarlıq anlayışının nә olduğunu müәyyәn edir.

2.

Peşәkarlığın әsas kriteriyaları izah edir.

3.

Peşәkar davranışın әsas meyarlarını izah edir.

4.

Peşәkarlığın karyera inkişafındakı rolunu dәrk edir.

Tәlim nәticәsi 2: Vaxtdan sәmәrәli istifadә etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.

Vaxt anlayışını vә onun әhәmiyyәtinin nәdәn ibarәt olduğunu sadalayır.

2.

Vaxtın idarә olunmasındakı әsas yanaşmaları tәhlil edir.
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3.

İdarәetmә funksiyaları vә vaxtın idarә olunması arasında әlaqәni izah edir.

4.

Vaxtdan sәmәrәli istifadәyә mane olan әsas әngәllәri aradan qaldırma üsullarını

sadalayır.
5.

Fәrdi vaxt planlaşdırma üsullarını nümayiş etdirir.

Tәlim nәticәsi 3: Qrup daxilindә sәmәrәli işlәmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.

Öz peşәsi ilә bağlı qruplarda necә işlәdiyini izah edir.

2.

Sәciyyәvi qrup işlәrindә qrupdakıların rollarını tәsvir edir.

3.

Qrup işindә öz şәxsi rolunu tәhlil edir.

4.

Öz peşәsi ilә bağlı qrup işindә problemlәrin nümunәlәrini nәzәrdәn keçirir.

5.

4-cü qiymәtlәndirmә meyarında müәyyәn edilәn problemlәrin hәllinә necә kömәk edә

bilәcәyini tәsvir edir.
Tәlim nәticәsi 4: İş yerindә davranış qaydalarını tәhlil etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1.

Etik davranışın hansı mәnanı ifadә etdiyini nümayiş etdirir.

2.

İş etikası anlayışını vә fәrdi etik davranışların nә olduğunu izah edir.

3.

Müәssisә vә tәşkilatlarda gündәlik etik davranış qaydalarını sadalayır.

4.

Әtraf mühiti bir işçi kimi necә qoruya bilәcәyini tәsvir edir.

5.

Müәssisә vә tәşkilatlarda davranış qaydalarının idarә olunması prinsiplәrini

müәyyәnlәşdirir.
Modulun adı: Sahibkarlıq
Modulun kodu: 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.
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2. Sahibkarlıq fәaliyyәti üçün әlindә olan imkanları müәyyәn edir.
3. Sahibkarlıq ideyalarını müәyyәnlәşdirir.
4. Sahibkarlıq ideyasını qiymәtlәndirir.
Tәlim nәticәsi 2: Sadә biznes layihәsini hazırlayır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Biznes planın mәqsәd vә strukturunu izah edir.
2. Marketinq planını hazırlayır.
3. Satış vә insan resurslarını planlaşdırır.
4. İnvestisiya vә maliyyә planını hazırlayır.
5. Büdcәni planlaşdırır.
6. Qeyri-müәyyәnlik vә risk hallarında necә qәrar qәbul edәcәyini tәsvir edir.
Tәlim nәticәsi 3: Sahibkarlıq ideyalarını necә hәyata keçirmәli olduğunu göstәrir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Yaradılan müәssisәnin hüquqi mәsәlәlәrini tәsvir edir.
2. Sahibkarlıq prosesindә başqaları ilә sәmәrәli әmәkdaşlıq üçün nә edәcәyini tәsvir edir.
3. Biznes plan hazırlanmasından sonrakı addımlarını müәyyәn edir.
Modulun adı: 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
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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.
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.
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3. Şәxsiyyәtin hormonik inkişafını tәsvir edir.
4. Fiziki tәrbiyә üzrә nәzәri biliklәri izah edir.
Tәlim nәticәsi 2: Fiziki tәrbiyә prosesindә intizam vә rejim qaydalarına әmәl edir,
birgә fәaliyyәt bacarıqları nümayiş etdirir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Aktiv hәrәkәtlәrlә bağlı bacarıq vә vәrdişlәrini nümayiş etdirir.
2. Aktiv hәrәkәtlәrin icrasında әlverişli üsullarından istifadә edir.
3. Aktiv hәrәkәtlәrinә nәzarәt edir.
4. Şәraitә uyğun ilkin tibbi yardım göstәrir.
5. Bәrpaedici vasitәlәrdәn sәmәrәli istifadә edir.
Tәlim nәticәsi 3: İdman oyunlarını, o cümlәdәn milli idman oyunlarını vә onların
növlәrini tәqdim edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Fiziki hazırlığını artırmaq üçün aktiv hәrәkәtlәrdәn vә xüsusi vasitәlәrdәn müntәzәm
istifadә edir.
2. Yaş qrupuna müvafiq hәrәkәtlәrә qadir olduğunu nümayiş etdirir.
3. Hәrәkәtlәrin icrası zamanı әlverişli metodlar tәtbiq edir.
4. Aktiv hәrәkәtlәrә qadir olduğunu nümayiş etdirir.
Modulun adı: Çağırışaqәdәrki hazırlıq
Modulun kodu: 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.
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Tәlim nәticәsi 2: Azәrbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvәlәrinin nizamnamәlәrindә
tәsbit olunmuş әsas müddәaları mәnimsәdiyini, tibbi yardım vә mülki müdafiә
bacarıqlarına, topoqrafik vәrdişlәrә yiyәlәndiyini nümayiş etdirir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Müasir ümumqoşun döyüşü haqqında mәlumatları şәrh edir.
2. Müasir döyüş vasitәlәrini tәsvir edir.
3. Topoqrafiya üzrә bacarıqlarını nümayiş etdirir.
4. Fövqәladә hadisәlәr zamanı әhalinin mühafizәsi haqqında biliklәrini tәsnif edir.
5. Mühafizә vasitәlәrindәn düzgün istifadә edir.
6. Radiasiyaya nәzarәt vә kimyәvi kәşfiyyat cihazlarından istifadә edir.
Tәlim nәticәsi 3: Mülki müdafiә, sıra tәlimi vә fiziki hazırlığa aid normativlәri yerinә
yetirir, onların icrası zamanı qrup vә komanda tәrkibindә әlaqәli fәaliyyәt göstәrir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Sağlam hәyat tәrzi üzrә biliklәri әlaqәlәndirir.
2. Sağlamlığın mühafizәsi haqqında ümumi müddәaları şәrh edir.
3. Yaralanma vә bәdbәxt hadisә zamanı zәrәrçәkәnlәrә ilkin tibbi yardım göstәrir.
4. Fövqәladә hadisәlәrdә zәdәlәnmәlәrin profilaktikasını vә ilkin tibbi yardım qaydalarını
tәtbiq edir.
5. Radiasiya şüalanmaları vә kimyәvi zәdәlәnmәlәr zamanı ilkin tibbi yardımı yerinә yetirir.
Modulun adı: Tikiş mәmulatlarının materialşünaslığı
Modulun kodu: 11
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә toxuculuq liflәri, parça
növlәrinin toxunması vә keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi, tәrkibinin müәyyәn edilmәsi, bәrkidici
astar haqqında bilәcәk vә bәzәk materiallarını seçmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Liflәrin xassәlәrini bilir vә növlәrә ayırmağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Toxuculuq liflәrinin saplarını vә quruluşun xassәlәrini tәsnif edir.
2. Tәbii liflәri tәsnifata әsasәn sadalayır.
3. Tәbii liflәrin xassәlәrini vә emalını şәrh edir.
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4. Heyvan mәnşәli liflәrin xassәlәrini tәsnif edir.
5. Kimyәvi liflәri vә növlәrini izah edir.
6. Sapın nömrәsini vә tekstini tәyin edir.
Tәlim nәticәsi 2: Parçanın toxunması haqqında bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Toxuculuq dәzgahı haqqında ümumi mәlumat verir.
2. Parçanın әriş vә arğac saplarının qarşılıqlı hörülmәsini izah edir.
3. Hörmә parçanın xassәlәrini sadalayır.
4. Parçanın toxunma üsullarını müәyyәn edir.
5. Parçanın boyaq bәzәk texnologiyasını izah edir.
6. Parçanın merselizә prosesini tәşkil edir.
Tәlim nәticәsi 3: Parçaları növlәrinә, xassәlәrinә görә seçә bilir vә tikiş prosesindә
tәtbiq etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Parça çeşidlәrini nümayiş etdirir.
2. Parçaların növlәri haqqında mәlumat verir.
3. Hörmә parçalarını növlәrә ayırır.
4. Toxunmayan parçaları növlәrinә görә fәrqlәndirir.
5. Müxtәlif növ parçalardan istifadә edir.
Tәlim nәticәsi 4: Parçanı keyfiyyәtinә görә qiymәtlәndirmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Parçanın fiziki-mexaniki xassәlәrini izah edir.
2. Parçanın xarici görünüşündәki qüsurları müәyyәn edir.
3. Boyağın möhkәmliyi üzrә parçaların qiymәtlәndirmә meyarlarını sadalayır.
4. Parçanı növlәrә ayırmaq üçün üsulları seçir.
5. Parçanın tәrkibini tәyin edir.
Tәlim nәticәsi 5: Bәrkidici, astarlıq vә bәzәk materiallarını seçә bilir vә onlardan
istifadә etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Tikiş istehsalında tәtbiq olunan yapışqan vә yapışqanlı araqatı materiallarını müәyyәn edir.
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2. İsti araqatı materiallarının xüsusiyyәtini izah edir.
3. Tәbii dәrinin işlәnmә texnologiyası haqqında mәlumat verir.
4. Süni dәrinin işlәnmә üsullarını izah edir.
5. Geyimlәr üçün furniturların çeşidlәrini tәsvir edir.
6. Geyimlәrdә dәbә uyğun bәzәk materiallarını seçir.
Modulun adı: Tikiş istehsalının avadanlıqları
Modulun kodu: 12
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu bitirdikdәn sonra tәlәbә tikiş istehsalında istifadә
edilәn alәt, tәrtibat vә avadanlıqların texnoloji xarakteristikasını bilәcәk vә qaydalara әsasәn
idarә etmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Tikiş istehsalında tәtbiq edilәn tikiş maşınları, İsti – nәmlәşdirmә
әmәliyyatlarının (İNӘ) avadanlıqları haqqında ümumi mәlumatı bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Tikiş maşınlarının tәsnifatını tәsvir edir.
2. Tikiş maşınlarının әsas işçi orqanlarını sadalayır.
3. Tikiş maşınlarının hissәlәrinin strukturunun tәsvirini nümayiş edir.
4. Maşın iynәlәrinin tәsnifatını müәyyәn edir.
5. İsitmә nәmlәndirmә әmәliyyatı avadanlıqlarının tәyinatını izah edir.
Tәlim nәticәsi 2: Düz tikişli mәkikli toxunmalı bәrkidici tikiş maşınlarının texnoloji
xarakteristikasını bilir vә idarә etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Mәkikli tikiş sırasının xüsusiyyәtlәrini sadalayır.
2. Mәkikli tikiş sırasının alınma prinsipini izah edir.
3. Düz tikişli birxәtli iki saplı mәkik toxumalı maşının texniki xarakteristikasını tәsvir edir.
4. İki saplı mәkik toxumalı tikiş maşınını idarә edir.
Tәlim nәticәsi 3: Sapdırıcı iynәli tikiş maşınlarının texnoloji xarakteristikasını bilir vә
idarә edәn zaman tikişdә yaranan nöqsanları aradan qaldırmağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. İki paralel tikiş arasında mәsafәsi tәnzimlәnәn maşının texnoloji xarakteristikasını
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müәyyәn edir.
2. Dar ixtisaslaşmış tikiş maşınlarının tiplәrini izah edir.
3. İki iynәli (iş prosesindә lazım gәlәrsә iynәnin birini dayandırmaqla) işlәyәn maşının iş
prinsipini izah edir.
4. Tikişdәn әmәlә gәlәn nöqsanları aradanqaldırır.
Tәlim nәticәsi 4: Zәncirvarı toxumalı tikiş maşınlarının texnoloji xüsusiyyәtlәrini bilir
vә idarә etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Bir saplı zәncirvari toxumalı tikiş maşınlarının texnoloji xüsusiyyәtlәrini tәsvir edir.
2. İki saplı zәncirvari toxumalı tikiş maşınlarının iş prinsipini izah edir.
3. Üç saplı zәncirvari toxumalı tikiş maşınlarını idarә edir.
4. Zәncirvari toxumalı tikiş maşınlarının xüsusiyyәtlәrini izah edir.
5. Fәrdi elektrik ötürücüsü, avtomatlaşdırılmış elektrik ötürücüsü haqqında biliklәrini nümayiş
etdirir.
Modulun adı: Geyimin bәdii layihәlәndirilmәsi
Modulun kodu: 13
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә istәnilәn modeldә
geyimin eskizini çәkmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Rәnglәri xüsusiyyәtlәrinә görә seçmәyi bilir vә drapirovkanı tәsvir
etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Әsas rәnglәr haqqında ümumi mәlumatları sadalayır.
2. İsti vә soyuq rәnglәri seçir.
3. Rәnglәrin qarışığından alınan rәnglәri ayırd edir.
4. Sadә drapirovkanı çәkir.
5. Mürәkkәb drapirovkanı çәkir.
Tәlim nәticәsi 2: İnsan fiqurunun mütәnasibliyә görә sxemini qurub çәkmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. İnsan fiqurunun mütәnasibliyini tәsvir edir.
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2. Müxtәlif növ geyimlәrin eskizini çәkir.
3. İnsan bәdәninin cizgisini çәkir.
4. İnsan bәdәnini müxtәlif formalarda çәkir.
Tәlim nәticәsi 3: Qadın geyimlәrinin tәsvirini bilir vә eskizini çәkmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Qadın fiqurunun rәsmini çәkir.
2. Qadın geyiminin eskizini çәkir.
3. Modeldәki bütün konstruktiv dekorativ xәtlәri tәsvir edir.
4. Modeldә rәng vә tonları uyğunlaşdırır.
5. Milli geyimi tәsvir edir.
Tәlim nәticәsi 4: Kişi vә uşaq geyimlәrinin eskizini çәkmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Kişi fiqurunun rәsmini çәkir.
2. Uşaq fiqurunun rәsmini çәkir.
3. Kişi geyimlәrinin eskizini çәkir.
4. Uşaq geyimlәrinin eskizini çәkir.
5. Uşaq geyimlәrini rәngarәng tәsvir edir.
6. Kişi milli geyimini tәsvir edir.
Modulun adı: Tikiş mәmulatlarının hazırlanma texnologiyası
Modulun kodu: 14
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu bitirdikdәn sonra tәlәbә sifarişә uyğun tәlәb olunan
forma vә ölçülәrdә müxtәlif növ tikiş mәmulatlarını tikmәyi bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Әl vә maşın işlәrini yerinә yetirmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Texniki tәhlükәsizlik qaydalarına әmәl etmәklә işçi yerini düzgün tәşkil edir.
2. Alәt vә avadanlıqları iş prosesindә tәtbiq edir.
3. Әl vә maşın tikişlәrinin növ vә tәyinatını müәyyәnlәşdirir.
4. Әl vә maşın tikişlәrini yerinә yetirәrkәn texniki şәrtlәrә әmәl edir.
Tәlim nәticәsi 2: İsti nәmlәşdirmә әmәliyyatları (İNӘ) haqqında bilir vә onlardan iş
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prosesindә istifadә etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Texniki tәhlükәsizlik qaydalarına uyğun iş yerini düzgün tәşkil edir.
2. Alәt vә avadanlıqlar haqqında mәlumat verir.
3. İNӘ növlәrini vә tәyinatını müәyyәn edir.
4. İNӘ-nı yerinә yetirәn zaman texniki şәrtlәrә әmәl edir.
Tәlim nәticәsi 3: Mәmulatın ayrı – ayrı hissәlәrini hazırlamağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Mәmulatın kiçik hissәlәrini hazırlayır.
2. Ciblәrin hazırlanma qaydalarını tәtbiq edir.
3. Müxtәlif növ yaxalıqları tikir.
4. Bağlamaların növlәrini sadalamaqla tikilmә üsulunu müәyyәn edir.
5. Tәlәbә axınında müxtәlif әmәliyyatları yerinә yetirir.
Tәlim nәticәsi 4: Müxtәlif növ tikiş mәmulatlarını hazırlamağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Bel mәmulatlarını tikir.
2. Qadın paltarlarını texnoloji ardıcıllıqla hazırlayır.
3. Jileti tikir.
4. Tekstil mәmulatlarını hazırlayır.
Tәlim nәticәsi 5: Tikiş istehsalının tәşkili haqqında bilir vә müәyyәn tәmir işlәrini
yerinә yetirmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Tәcrübә, hazırlıq, biçim istehsalının әmәliyyatları haqqında mәlumat verir.
2. Tikiş mәmulatlarının yoxlanılmaqla hazırlanma ardıcıllığını sadalayır.
3. Tikiş mәmulatlarını tәmir edir.
4. Standartlaşmanın mahiyyәtini vә mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәti izah edir.
5. İş vaxtı itkisinin aradan qaldırılmasını nәzәrә almaqla fәhlә әmәyini mütәrәqqi formada
tәşkil edir.
Modulun adı: Tikiş mәmulatlarının konstruksiyası
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Modulun kodu: 15
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu bitirdikdәn sonra tәlәbә müxtәlif növ tikiş
mәmulatlarını konstruksiya etmәyi vә ülgülәri hazırlamağı bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Tikiş mәmulatlarının hazırlanması üçün konstruksiyanın sistem vә
metodlarını bilir vә ölçü cәdvәlini qurmağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Tikiş mәmulatlarının tәsnifatı vә onlara qoyulan tәlәblәri sadalayır;
2. Tikiş mәmulatlarının konstruksiyasının sistem vә metodlarını müәyyәn edir;
3. Bәdәn quruluşunun tiplәrini seçir;
4. Fәrdi vә kütlәvi istehsalatda ölçülәrin götürülmәsi vә şәrti işarәlәrlә yazılma qaydasını
tәtbiq edir;
5. Ölçmә işini dәqiq aparmaqla ölçü cәdvәlini qurur.
Tәlim nәticәsi 2: Geyimin bazis torunu qurmağı bacarır
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Yüngül geyimlәrin konstruksiya edilmәsindә nәzәrdә tutulan payların sahәlәr arasında
bölünmәsini müәyyәn edir;
2. Üst geyimlәrin konstruksiya edilmәsindә nәzәrdә tutulan payları sahәlәr arasında
bölüşdürür;
3. Mәmulatın әsas ölçülәrinә әsasәn texniki hesablamanı aparır;
4. Hesablama üsullarından istifadә etmәklә geyimin bazis torunu qurur.
Tәlim nәticәsi 3: Müxtәlif növ tikiş mәmulatlarının konstruksiya çertyojunu qurmaqla
ülgülәri hazırlamağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Bel mәmulatlarının konstruksiya çertyojunu qurmaqla ülgülәri hazırlayır;
2. Çiyin mәmulatlarının konstruksiya çertyojunu qurmaqla ülgülәri hazırlayır;
3. Üst geyimlәrinin konstruksiya çertyojunu qurmaqla ülgülәri hazırlayır;
4. Tekstil mәmulatlarını konstruksiya edir.
Tәlim nәticәsi 4: Müxtәlif formalı qolları vә yaxalıqları konstruksiya etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Qolun bazis torunu qurur;
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2. Müxtәlif formalı qolların konstruksiya çertyojunu qurmaqla ülgülәri hazırlayır;
3. Yaxalığın bazis torunu qurmaqla ülgülәri hazırlayır;
4. Müxtәlif formalı yaxalıqları konstruksiya edir.
Tәlim nәticәsi 5: Ülgülәrin hazırlanması vә texniki artırılma üsullarını bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Ülgülәrin növlәrini vә hazırlanması üçün lazımi materialları tәsvir edir;
2. Ülgülәrin standartlara uyğunluğunu müәyyәn etmәklә texniki artırılma üsullarını izah edir;
3. EHM-i tәtbiq etmәklә ülgülәrin çoxaldılmasını tәsvir edir.
Modulun adı: Tikiş avadanlıqlarının istismarı
Modulun kodu: 16
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә verilәn tapşırıqlar
әsasında tikiş maşınlarını idarә etmәyi vә onların kiçik tәmirini aparmağı bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1:Tikiş sәnayesindә işçi yerini planlaşdırmağı vә tikiş maşınlarından
düzgün istifadә etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Texniki tәhlükәsizlik qaydalarına әmәl etmәklә iş yerini tәşkil edir;
2. Tikilәcәk mәmulatın xüsusiyyәtinә vә tәyinatına әsasәn işçi vәziyyәtinә gәtirir;
3. Avtomat vә qeyri-avtomat aparatlarından istifadә edir;
4. Axın xәttinin sürәtinә uyğun olaraq avadanlığı idarә edir.
Tәlim nәticәsi 2: Universal maşınları növlәrә ayırmağı vә idarә etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Universal maşınların növlәrini fәrqlәndirir;
2. Tikiş maşınlarında istifadә olunan kiçik mexanizmlәri vә tәrtibatları sadalayır;
3. Universal maşınları növlәrindәn asılı olaraq idarә edir;
4. Tikiş maşınlarının işindә yaranan nöqsanları vә onların әmәlә gәlmә sәbәbini aşkar edir;
5. Nöqsanların aradan qaldırılması yollarını müәyyәn edir.
Tәlim nәticәsi 3: Xüsusi tikiş maşınlarının texniki xarakteristikası haqqında mәlumatı
bilir vә onlardan istifadә etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
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1. Hörmәlәyici maşının konstruksiyası vә texniki xarakteristikasını izah edir;
2. Gizli tikiş maşınlarının texniki xarakteristikasını müәyyәn edir;
3. İlgәk vә bәndlәmә maşınlarından istifadә edir;
4. Düymә tikәn vә bәnd hazırlayan maşınların istismarını hәyata keçirir;
5. Ziqzaqabәnzәr tikişi әmәlә gәtirәn maşınlardan düzgün istifadә edir;
6. Yeni xüsusi tikiş maşınları haqqında mәlumat verir.
Tәlim nәticәsi 4: Hazırlıq vә biçim sexlәrinin avadanlıqları barәdә bilir vә onları tәtbiq
etmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Hazırlıq sexlәrinin iş prinsipini vә avadanlıqlarını müәyyәn edir;
2. Biçim sexinin avadanlıqlarını sadalayır;
3. Parçanın döşәnmә növündәn asılı olaraq biçim avadanlıqlarını tәtbiq edir;
4. Sexdaxili nәqliyyat qurğuları haqqında mәlumat verir.
Modulun adı: Tikiş istehsalının tәşkili
Modulun kodu: 17
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә kütlәvi istehsalatda
dövlәt standartlarına uyğun müxtәlif çeşidli tikiş mәmulatlarını hazırlamağı bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: İsti – nәmlәşdirmә әmәliyyatlarını yerinә yetirmәyi bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. İNӘ zamanı işçi yerini düzgün tәşkil edir;
2. Görülәcәk işin tәyinatına әsasәn İNӘ-in növlәrini tәyin edir;
3. Hazırlanacaq mәmulatın növündәn asılı olaraq alәt vә avadanlıqları seçir;
4. Tikiş mәmulatlarının hazırlanmasında yapışqanlı materiallardan tәyinata әsasәn istifadә
edir.
Tәlim nәticәsi 2: Geyim mәmulatlarını müvafiq texnoloji ardıcıllıqla hazırlamağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Kişi vә qadın köynәklәrini tikir;
2. Müxtәlif növ qadın paltarlarını tikir;
3. Uşaq paltarlarını hazırlayır;
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4. Pencәyi texnoloji ardıcıllıqla hazırlayır.
Tәlim nәticәsi 3: Geyimә aid olmayan tikiş mәmulatları hazırlamağı bacarır
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Yeni doğulmuş körpәlәr üçün nәzәrdә tutulmuş tikiş mәmulatlarını hazırlayır;
2. Müxtәlif növ yataq dәstlәrini tikir;
3. Parçanın xüsusiyyәtindәn asılı olaraq pәrdәnin tikilmә üsulunu vә ardıcıllığını müәyyәn
edir;
4. Mәişәtdә işlәdilәn müxtәlif növ örtüklәri (süfrәlәri, yataq örtüklәrini) hazırlayır.
Modulun adı: Geyimlәrin konstruksiyası
Modulun kodu: 18
Modulun ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә müxtәlif növ tikiş
mәmulatlarını konstruksiya edib vә ülgülәri hazırlamağı bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1: Müxtәlif modelli bel mәmulatlarının konstruksiya çertyojunu qurmağı,
ülgülәri çıxarmağı bacarır
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Geyimin konstruksiyasında nәzәrdә tutulan payları sahәlәr arasında bölüşdürür;
2. Düz yubkanın çertyoju әsasında müxtәlif yubka modellәrini konstruksiya edir;
3. Şalvarın çertyoju әsasında müxtәlif şalvar modellәrini konstruksiya edir;
4. Müxtәlif modelli bel geyimlәrinin ülgülәrini hazırlayır.
Tәlim nәticәsi 2: Müxtәlif modelli çiyin mәmulatlarının konstruksiya çertyojunu
qurmaqla ülgülәri hazırlamağı bacarır
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Kişi köynәyinin konstruksiya çertyojunu qurur;
2. Qadın köynәyinin konstruksiyasını qurur;
3. Qadın vә uşaq paltarının konstruksiya çertyojunu çәkir;
4. Müxtәlif modelli üst geyimlәrinin konstruksiya edilmәsini hәyata keçirir;
5. Müxtәlif növ çiyin mәmulatlarının çertyoju әsasında ülgülәri çıxarır.
Tәlim nәticәsi 3: Geyimә aid olmayan tikiş mәmulatlarını konstruksiya etmәyi vә ülgü
çıxarmağı bacarır.
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Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Yeni doğulmuş körpәlәr üçün nәzәrdә tutulmuş tikiş mәmulatlarını konstruksiya edir;
2. Müxtәlif modelli yataq dәstlәrini konstruksiya edir;
3. Müxtәlif növ pәrdә modellәrinin konstruksiyasını hәyata keçirir;
4. Mәişәtdә işlәdilәn müxtәlif növ örtüklәri (süfrәlәri, yataq örtüklәrini) konstruksiya edir;
5. Modelә uyğun ülgü çıxarır.
Modulun adı: İstehsalat tәcrübәsi (iş yerindә öyrәnmә)
Modulun kodu: 19
İş yerindә öyrәnmәnin ümumi mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә müxtәlif
çeşidli tikiş mәmulatlarını fәhlә axını prosesindә yerinә yetirmәyi bacaracaqdır.
Hüquqi şәrtlәr vә müqavilә:
Tәlim nәticәsi 1: Sifarişi yerinә yetirmәk üçün işçi yerini planlaşdırmağı bacarır
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. İşçi yerini texniki tәhlükәsizlik qaydalarına uyğun tәşkil edir;
2. Sifarişi yerinә yetirmәk üçün lazım olan alәt vә avadanlıqları seçir;
3. Tәlimata әsasәn verilәn әmәliyyatı yerinә yetirir;
4. Әmәliyyatlararası ütülәmә prosesini düzgün yerinә yetirir.
Tәlim nәticәsi 2: Geyim mәmulatlarını standarta uyğun müvafiq texnoloji ardıcıllıqla
hazırlamağı bacarır
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Bel mәmulatlarını (yubka, şalvar) hazırlayır;
2. Kişi vә qadın köynәklәrini tikir;
3. Müxtәlif növ qadın vә uşaq paltarlarını tikir;
4. Üst geyimlәri hazırlayır.
Tәlim nәticәsi 3: Geyimә aid olmayan tikiş mәmulatlarını hazırlamağı bacarır
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Müxtәlif növ yataq dәstlәrini tikir;
2. Müxtәlif növ pәrdәlәri tikir;
3. Mәişәtdә işlәdilәn müxtәlif növ örtüklәri (süfrәlәr, dәsmallar, yataq örtüklәri vә s.)
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hazırlayır;
4. Fәhlә axını prosesindә bütün әmәliyyatları yerinә yetirir;
5. Әmәk bölgüsünә әsasәn briqada üsulunda işlәyir.

Modulun adı: İstehsalat tәlimi
Modulun kodu: 20
Tәlim nәticәsi 1: Tikiş istehsalı sahәlәrindә әmәk tәhlükәsizliyini bilir.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Tikiş istehsalatında istehsal sahәlәrli ilә tanış olmağı bacarır.
2. Tikiş emalatxanasında әmәyi, tәhlükәsizlik texnikası qaydalarına uyğun tәşkil edir.
3. Tikiş avadanlıqlarını seçir.
4. Tikiş istehsalında istifadә olunan alәt vә avadanlıqlala әmәk tәhlükәsiziliyinә әmәl
etmәklә işlәyir.
Tәlim nәticәsi 2: Biçilmiş hissәlәri tikişә hazırlamağı bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Tikiş mәmulatlarını çeşidlәrinә uyğun seçir.
2. Geyimlәrin hissәlәrini nömrәlәmәyi ,nömrәyә uyğun tikmәyi nümayiş etdirir.
3. Nömrәlәnmәyә uygun hissәlәrin tikişә verilmәsini yerinә yetirir
Tәlim nәticәsi 3: Tikiş mәmulatlarının tikilmәsini bacarır.
Qiymәtlәndirmә meyarları
1. Universal vә xüsusi maşınları sapla tәmin etmәyi bacarır.
2. Tikiş maşınlarının cari tәmirini yerinә yetirir.
3. Kiçik hissәlәri texnologiyaya uygun tikir.
4. Geyim hissәlәrini texlogiyaya uygun tikmәyi bacarır.
5. Müxtәlif tәyinatlı tikiş mәmulatlarını texnoloji ardıcıllıqla tikir.
6. Hazır mәmulatda tamamlama işini yerinә yetirir,qablaşdırmağı bacarır.
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Modulun adı:İstehsalat tәcrübәsi
Modulun kodu :21
İş yerindә öyrәnmәnin әsas mәqsәdi: Bu modulu tamamladıqdan sonra tәlәbә
kütlәvi tikiş istehsalının sahәlәrini tanıyacaq әmәk tәhlükәsizliyi qaydalarına әmәl
etmәklә konveyr üsulu ilә tikiş mәmulatlarını hazırlamağı bacaracaqdır.
Tәlim nәticәsi 1. Tikiş istehsalı sahәlәrindә әmәk tәhlükәsizliyinә әmәl edir.
Qiymәtlәndirmә meyarları.
1 Tikiş istehsalatında istehsal sahәlәrli ilә tanış olmağı bacarır.
2 Tikiş emalatxanasında әmәyi, tәhlükәsizlik texnikası qaydalarına uyğun tәşkil edir.
3 Tikiş avadanlıqlarını seçir.
4 Tikiş istehsalında istifadә olunan alәt vә avadanlıqlala әmәk tәhlükәsiziliyinә әmәl
etmәklә işlәyir.
5 Universal vә xüsusi maşınları tәhlükәsilik qaydalarına әmәl etmәklә idarә edir.
6 İNӘ avadanlıqları ilı tәyinatına uyğun әmәk tәhlükәsizliyiniә әmәl etmәklә işlәmәyi
bacarır.
Tәlim nәticәsi 2 Tikiş istehsalında istifadә olunan avadanlıqlarla ilkin bacarıqlara
yiyәlәnir.
Qiymәtlәndirmә meyarları.
1 Universal vә xüsusi maşınları tikiş üçün hazır edir vә idarә etmәyi bacarır.
2 Mәkikli düz tikişlәri tikir.
3 Tikiş addımlarını tәyinata uyğun dәyişir,tikişlәrin paralelliyini qoruyur.
4 Tikişlәr arası mәsafәni saxlamaqla tikmәyi bacarır.
5 İNӘ nı tәhlükәsizlik qaydalarına әmәl etmәklә yerinә yetirir.
Tәlim nәticәsi 3 Biçilmiş hissәlәri tikişә hazırlamağı bacarır
Qiymәtlәndirmә meyarları
1 Tikiş mәmulatlarını çeşidlәrinә uyğun seçir.
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2 Geyimlәrin hissәlәrini nömrәlәmәyi ,nömrәyә uyğun tikmәyi nümayiş etdirir
3 Nömrәlәnmәyә uygun hissәlәrin tikişә verilmәsini yerinә yetirir
4 Biçilmiş hissәlәrin tikilmә texnologiyasını nümayiş etdirir.
Tәlim nәticәsi 4 Tikiş mәmulatlarının texnoloji ardıcıllıqla tikilmәsini bacarır
Qiymәtlәndirmә meyarları
1 Universal vә xüsusi maşınları sapla tәmin etmәyi bacarır.
2 Tikiş maşınlarının cari tәmirini yerinә yetirir
3 Kiçik hissәlәri texnologiyaya uygun tikir
4 Geyim hissәlәrini texlogiyaya uygun tikmәyi bacar
5 Geyim hissәlәrini texlogiyaya uygun tikmәyi, әmәliyyatlar arası İNӘ nı yerinә yetirmәyi
bacarır.
6 Hazır mәmulatda tamamlama işini yerinә yetirir,qablaşdırmağı bacarır
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