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İSTİFADƏ OLUNAN ANLAYIŞLAR 

 

Bacarıq Verilmiş iş üzrə vəzifə və fəaliyyətləri yerinə yetirmək qabiliyyətidir. 

Bacarıq səviyyəsi Həyata keçirilən fəaliyyətlərin əhatəliliyi və mürəkkəbliyi ilə müəyyən 
olunur, burada fəaliyyətlərin mürəkkəbliyi əhatə üzərində üstünlüyə 
malikdir. Hər bir bacarıq səviyyəsi üzrə müvafiq bilik səviyyəsi tələb olunur. 
ISCO-da, eləcə də Məşğulluq Təsnifatında aşağıdakı dörd geniş bacarıq 
səviyyəsi müəyyən edilir: 

Birinci bacarıq səviyyəsi 

Birinci bacarıq səviyyəsi üzrə peşələr sadə və dövri fiziki fəaliyyətlərin 
yerinə yetirilməsini zəruri edir. Bundan əlavə, birinci bacarıq səviyyəsində 
bir çox peşələr fiziki güc və dözümlülük tələb etdiyi halda, əksəriyyətində 
sadə yazıb-oxuma və rəqəmlərlə işləmə bacarığı tələb olunur. Bu bacarıqlara 
ehtiyac duyulduğu halda belə, onlar işin əsas hissəsini təşkil etmir.  

Birinci bacarıq səviyyəsinə daxil olan bəzi peşələrdə səriştəli fəaliyyət üçün 
ibtidai təhsili və ya əsas təhsilin birinci mərhələsini başa vurmaq (ISCED üzrə 
1-ci səviyyə) tələb oluna bilər. Bəzi işlər üçün isə iş yerlərində qısamüddətli 
təlimlər tələb oluna bilər. 

Birinci bacarıq səviyyəsi üzrə təsnifatlaşdırılan peşələr ixtisası olmayan işçi 
qüvvəsini əhatə edir.  

İkinci bacarıq səviyyəsi 

İkinci bacarıq səviyyəsi üzrə bütün peşələrdə səriştəli fəaliyyət üçün tələb 
olunan bilik və bacarıqlar, adətən, ümumi orta təhsilin birinci mərhələsini 
başa vurmaqla (ISCED üzrə 2-ci səviyyə) əldə olunur. Bəzi peşələrdə ümumi 
orta təhsilin ikinci mərhələsini bitirmək zəruri hesab olunur (ISCED üzrə 3-
cü səviyyə) ki, bura ixtisaslaşmış peşə təhsili və iş yerlərində həyata keçirilən 
təlim də daxil ola bilər. Müəyyən peşələr ümumi orta təhsili bitirdikdən 
sonra ilk peşə-iхtisas təhsili almağı (ISCED üzrə 4-cü səviyyə) tələb edir. Bəzi 
hallarda isə iş təcrübəsi və iş yerlərində həyata keçirilən təlim formal təhsili 
əvəz edə bilər. 

İkinci bacarıq səviyyəsi üzrə təsnifatlaşdırılan peşələrə ixtisaslı işçilər 
daxildir.  

Üçüncü bacarıq səviyyəsi 

Üçüncü bacarıq səviyyəsindəki peşələr, adətən, ixtisaslaşmış sahə üzrə geniş 
praktiki, texniki və metodoloji biliklər tələb edən mürəkkəb texniki və 
praktiki fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsini əhatə edir. Bu bacarıq səviyyəsi 
üzrə peşələr, ümumiyyətlə, yüksək səviyyədə yazıb-oxuma və rəqəmlərlə 
işləmə bacarığı, eləcə də inkişaf etmiş ünsiyyət bacarığı tələb edir. 

Üçüncü bacarıq səviyyəsi üzrə tələb olunan bilik və bacarıqlar, adətən, 
ümumi orta təhsil bazasına əsaslanan təhsil müsəssisələrində 1-3 illik təhsil 
vasitəsi ilə əldə olunur (ISCED üzrə 5b səviyyəsi). Azərbaycanda bu bacarıq 
səviyyəsinə uyğun təhsil adətən orta ixtisas təhsili müəssisələrində 
(kolleclər) verilir. Bəzi hallarda müvafiq sahə üzrə geniş iş təcrübəsi və iş 
yerlərində həyata keçirilən uzunmüddətli təlim formal təhsili əvəz edə bilər. 

Üçüncü bacarıq səviyyəsi üzrə təsnifatlaşdırılan peşələr əsasən texniki 
işçiləri əhatə edir. 
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Dördüncü bacarıq səviyyəsi 

Dördüncü bacarıq səviyyəsinə, adətən, ixtisaslaşmış sahə üzrə geniş nəzəri 
və praktiki biliklər əsasında mürəkkəb problemlərin həlli və qərarların qəbul 
edilməsini tələb edən fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsi daxildir. Bu bacarıq 
səviyyəsi üzrə peşələr, ümumiyyətlə, yüksək səviyyədə yazıb-oxuma və 
rəqəmlərlə işləmə bacarığı, eləcə də təkmilləşmiş ünsiyyət bacarığı tələb 
edir. 

Dördüncü bacarıq səviyyəsi üzrə tələb olunan bilik və bacarıqlar, adətən, ali 
təhsil müəssisələrində birinci və ya daha yüksək elmi dərəcənin verilməsi ilə 
yekunlaşan 3-6 illik təhsil vasitəsi ilə əldə olunur (ISCED üzrə 5a səviyyəsi və 
ya daha yüksək səviyyə). Bu bacarıq səvviyyəsi üçün Azərbaycanda adətən 
bakalavriat və daha yüksək təhsil pillələri uyğun gəlir. 

Dördüncü bacarıq səviyyəsi üzrə təsnifatlaşdırılan peşələrə menecerlər, 
mühəndislər, müəllimlər, həkimlər və s. daxildir ki, bunlar çox vaxt 
peşəkarlar adlandırılır. 

Bilik Təhsil və ya təcrübə vasitəsilə əldə edilən məlumat və faktlar toplusunu 
əhatə edir. 

Əlavə / ümumi 
səriştələr 

Müvafiq əmək fəaliyyətini həyata keçirə bilmək üçün tələb olunan səriştələrə 
əlavə olaraq, arzuolunan faydalı səriştələri əhatə edir. Buraya əmək 
fəaliyyətini təkmilləşdirə bilən, bir çox peşələr üçün ümumi olan və 
gələcəkdə tələb olunacaq səriştələr daxildir. Bunlar işçilərin fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsi üçün əsas kimi çıxış etmir. 

Əvvəlki təlimin 
tanınması 

 

Harada və necə təhsil almasından asılı olmayaraq, qeydə alınmış ixtisaslar və 
vahid standartlar baxımından insanların əvvəlki təliminin tanınması 
prosesidir. İnsanlar təhsil müəssisəsində formal təlim keçmələrindən və ya 
qeyri-formal təlim əldə etmələrindən asılı olmayaraq, öyrənmə prosesini heç 
vaxt dayandırmırlar. 

Əvvəlki təlimin qiymətləndirilməsi və tanınması prosesi aşağıdakı kimidir: 

• Şəxsin nə bildiyi və nə bacardığının müəyyənləşdirilməsi; 

• Şəxsin bilik və bacarıqlarının xüsusi standartlar, səriştələrin 
qiymətləndirilməsi üzrə əlaqəli meyarlar ilə müqayisə edilməsi; 

• Bu standartlara münasibətdə təlimin qiymətləndirilməsi; 

• Şəxsin formal, qeyri-formal və informal təlimlər vasitəsilə keçmişdə 
topladığı bacarıq, bilik və təcrübənin tanınması. 

Fəaliyyət Fərdin vəzifələrinin bir hissəsi olan iş və ya məsuliyyəti əks etdirir. Buna 
görə də vəzifə bir sıra fəaliyyətlərə bölünür. 

Formal təlim Azərbaycan Respublikasının təhsil və təlim müəssisələrində həyata keçirilir, 
dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə nəticələnir. Təhsil müəssisələrində 
formal təlimlər dövlət təhsil standartlarına uyğun olaraq aparılır. Əldə edilən 
səriştələr testlər vasitəsilə yoxlanır və dövlət təhsil sənədi verilir. 

İnformal təlim Özünütəlim yоlu ilə bilik və bacarıqlara yiyələnmənin fоrmasıdır. Təhsil və 
təlim müəssisələrindən kənarda həyata keçirilir və təbii olaraq gündəlik 
həyatımızda müşahidə olunur. Formal və qeyri-formal təlimdən fərqli olaraq, 
informal təlim çox vaxt qeyri-ixtiyari baş verir və beləliklə, hətta fərdlərin 
özləri də səriştələrinin artırılmasında onun rolunu hiss etməyə bilər 
(məsələn, kütləvi informasiya vasitələrindən, ictimaiyyət arasında gündəlik 
qarşılıqlı əlaqələrdən və ümumi münasibətlərdən məlumatın əldə edilməsi). 
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O, təlimin həyata keçirilməsi sahəsində (xüsusilə) ixtisaslaşmamış hər hansı 
bir şəxs (yəni ailə üzvləri, digər əlaqəli şəxslər və s.) tərəfindən 
istiqamətləndirildiyi halda, məqsədli xarakter daşıya bilər. İnformal təlim 
ölkə səviyyəsində qəbul edilən diplom və sertifikatların verilməsi ilə 
nəticələnmir. 

İş Fərdin işəgötürən üçün və ya sərbəst məşğulluq şəraitində həyata keçirdiyi 
vəzifə və ya fəaliyyətlərin toplusudur (ISCO-08 -ə uyğun olaraq). 

İşə yanaşma Müəyyən ideya, obyekt, şəxs və ya vəziyyətə müsbət və ya mənfi münasibəti 
əks etdirir. 

Yanaşma fərdin fəaliyyət seçimini, çətinlik, həvəsləndirmə və mükafatlara 
(hamısı birlikdə stimul adlanır) cavab reaksiyasını müəyyən edir. Bu 
baxımdan yanaşma iş üçün xeyli vacibdir.  

Yanaşmanın 4 əsas komponenti var: (1) Emosional: hiss və həyəcan; 
(2) İdrak: məntiqlə həyata keçirilən inam və fikirlər; (3) İradi: fəaliyyət 
meylləri; (4) Qiymət: stimullara mənfi və ya müsbət münasibət. 

Qeyri-formal təlim Təhsil sistemi ilə paralel şəkildə aparılır və dövlət təhsil sənədinin verilməsi 
ilə müşayiət оlunmur. Qeyri-formal təlimlər iş yerlərində və ya formal təlim 
sistemlərinə yardım üçün yaradılmış təşkilat və ya mərkəzlərdə, 
dərnəklərdə, fərdi məşğələlərdə, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları və 
qruplarında həyata keçirilə bilər. 

Qiymətləndirmə 
metodu 

Səriştəni ölçmək üçün üsul və ya alətdir. 

Qiymətləndirmə 
paketi 

Fəaliyyət meyarı da daxil olmaqla fərdin səriştələrinin qiymətləndirilməli 
olduğu müxtəlif qiymətləndirmə metodlarıdır. 

Qiymətləndirmə sxemi Qiymətləndirmə standartlarının vəzifələrini və onların yerinə yetirilmə 
istiqamətlərini müəyyən edir. 

Peşə standartları üzrə qiymətləndirmənin məqsədi fərdin müvafiq peşə 
standartını fəaliyyətlər, vəzifələr və ya tapşırıqlar üzrə həyata keçirə 
bilməsini müəyyən etməkdir. Sözügedən tapşırıqlar, peşə standartında 
müəyyən edilən texniki bacarıqları, planlaşdırma və problemləri həlletmə 
biliklərini, gözlənilməz vəziyyətlərdə hərəkət etmək bacarığını, digər şəxslər 
ilə işləmək bacarığını və ünsiyyət bacarıqlarını əhatə etməlidir.  

Peşə standartları üzrə qiymətləndirmənin məqsədlərinə, digər məsələlərlə 
yanaşı, aşağıdakılar daxildir: 
• İşəgötürmə; 
• Karyera yüksəlişi; 
• Bilik və bacarıqlarda olan boşluqların və təlim ehtiyaclarının müəyyən 

edilməsi; 
• İşçi heyətinin qiymətləndirilməsi. 

Qiymətləndirməni planlaşdıran zaman onun xarakterik cəhətlərinə xüsusi 
diqqət yetirmək lazımdır: qiymətləndirmə hansı interval çərçivəsində həyata 
keçirilməlidir, hansı hədəflər müəyyən edilməlidir, hansı qiymətləndirmə 
metodları daha məqsədəuyğundur. Qiymətləndirmə sxemi aşağıdakı 
qiymətləndirmə metodlarından 2 və ya 3-nü əhatə etməlidir: i) Əmək 
fəaliyyətinin müşahidə edilməsi; ii) İşin nəticəsinin qiymətləndirilməsi; 
iii) Simulyasiya; iv) Suallar (şifahi və ya yazılı); v) Layihə işi; vi) Portfel 
əsasında qiymətləndirmə; vii) Dinləmə qiymətləndirməsi; viii) Fərdi 
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araşdırmalar; ix) Müştəri qiymətləndirməsi (məsələn, müştəri sorğu 
formaları), ekspert və şəxsi qiymətləndirmə və s. 

Peşə standartı və peşə standartı üzrə qiymətləndirmə arasındakı əlaqə 
aşağıdakı sxemdə göstərilmişdir. 

  

Məşğulluq təsnifatı 
(MT) 

Ölkədə əmək bazarının inkişafına, beynəlxalq təcrübədə qəbul edilmiş uçot 
və statistikaya uyğun olaraq ISCO-08 təsnifatından istifadə edilməklə, onun 
genişləndirilməsi əsasında 2010-cu ildə hazırlanmışdır. Onun strukturu 
ISCO-08 təsnifatının strukturu ilə eynidir. MT Standartlaşdırma, Metrologiya 
və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin 20 Dekabr 2010-cu il 180 saylı qərarı ilə  
təsdiq edilmiş və AZT041-2010 nömrəsi ilə dövlət qeydiyyatına alınmışdır. 

Peşə Yüksək oxşarlıq dərəcəsinə malik əsas vəzifə və fəaliyyətlərdən ibarət olan 
işlərin məcmusudur. Şəxsin hər hansı bir peşə ilə bağlılığı onun hazırda 
tutduğu vəzifə, əlavə və ya əvvəlki işləri vasitəsi ilə müəyyən olunur.   

Peşə standartı Konkret peşə sahələrində işçilərin yerinə yetirdikləri əmək funksiyalarına 
qoyulan ümumi tələbləri sistemli şəkildə əks etdirən normativ sənəddir. O, 
müvafiq səriştələr çərçivəsində işçinin bilik, bacarıq və vərdişləri nəzərə 
alınmaqla, onun əmək funksiyalarını yerinə yetirməsinə imkan verəcək 
konkret vəzifə öhdəliklərinin və fəaliyyətlərin siyahısını özündə ehtiva edir. 
Peşə standartı işdəki rolu təyin etməyə, işçinin fəaliyyətini 
qiymətləndirməyə, eləcə də, təkmilləşmə, peşə yüksəlişi üçün yollar 
müəyyən etməyə və hazırlamağa kömək edə bilər.  

Peşə standartları ISCO-ya və Məşğulluq təsnifatına uyğun olaraq 
təsnifatlaşdırılır. 

Peşə standartı üzrə 
qiymətləndirmə 
nümunəsi 

Qiymətləndirmə hər hansı bir sahədə səriştənin aşkar edilməsi məqsədilə 
fərdin fəaliyyətinin aydın şəkildə müəyyən edilmiş standartlar ilə 
müqayisədə ədalətli və dəqiq şəkildə ölçülməsinə imkan verən prosesdir. İş 
yerinin qiymətləndirilməsi prosesi iş yeri ilə bağlı gündəlik fəaliyyətin tərkib 
hissəsini təşkil edir. Qiymətləndirmə zamanı əldə edilən nəticələr fərdlərə öz 
işlərini necə yerinə yetirdiyini öyrənməyə imkan verir. Bu, biliklərin, 
bacarıqların, yanaşma və davranışın inkişaf etdirilməsində, beləliklə, 
səriştənin nümayiş etdirilməsində onlara yardım edir. 

Peşə standartı üzrə qiymətləndirmə nümunəsi qiymətləndirmə sxemi, 
fəaliyyət meyarları, qiymətləndirməni həyata keçirmək üçün zəruri 
qiymətləndirmə metodları və resurslarını əhatə edir. 

Peşə standartı üzrə qiymətlən-
dirmənin hazırlanması metodo-

logiyası / prosedurları 

 

Fəaliyyət meyarı 
. 
. 
Qiymətləndirmə proqramı 
(metodlar, şərtlər və s.) 
 
 
 
 
 
 

Vəzifələr / fəaliyyətlər 
.  
. 
Qiymətləndirmə sxemləri 
 
 
 Peşə standartı 

Təlim standartı 
Qiymətləndirmə 
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Peşələrin Beynəlxalq 
Standart Təsnifatı 
(ISCO)   

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) məsul olduğu əsas beynəlxalq 
təsnifatlardan biri olmaqla, beynəlxalq iqtisadi və sosial təsnifat qrupuna 
daxildir. 

ISCO iş prosesində qarşıya qoyulan vəzifə və fəaliyyətlərə müvafiq şəkildə 
müəyyən edilmiş qruplara uyğun olaraq işlərin təşkilində vasitə rolunu 
oynayır. Onun əsas vəzifələri aşağıdakıları təmin etməkdən ibarətdir:  

• Peşələrə dair statistik və inzibati məlumatların beynəlxalq hesabatını, 
müqayisəsini və mübadiləsini həyata keçirmək üçün baza rolunu 
oynamaq; 

• Peşələrin milli və regional təsnifatlarının hazırlanması üçün model 
rolunu oynamaq; 

• Bilavasitə özlərinin milli təsnifatını hazırlamayan ölkələrdə tətbiq oluna 
biləcək sistem rolunu oynamaq. 

O, statistik və müştəri yönümlü proqramlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Müştəri yönümlü proqramlara iş axtaranların iş yerlərinə yönəldilməsi, 
ölkələr arasında işçilərin qısa və uzunmüddətli miqrasiyasının idarə 
edilməsi, peşə təlimi proqramları və təlimatlarının hazırlanması daxildir. 

ISCO-nun ilk versiyası 1957-ci ildə qəbul edilmiş, daha sonra isə ISCO-68, 
ISCO-88 və hazırkı ISCO-08 versiyaları hazırlanmışdır. 

Səriştə Müvafiq əmək fəaliyyətini həyata keçirə bilmək üçün lazımi səviyyədə bilik, 
bacarıq, yanaşma və davranışa malik olmaqdır. 

İş kontekstində istifadə olunan “Səriştə” anlayışı iş yerində tətbiq olunan 
bacarıqları əks etdirir. Səriştə şəxs nəyi bilir (bilik), nəyi bacarır (bacarıq), 
nəyi etmək istəyir (yanaşma) və bunu necə edir (davranış) məhfumlarının 
birləşməsinin nəticəsidir. Beləliklə, səriştə işi yerinə yetirmək üçün lazım 
olan texniki peşə elementləri, ümumi şəxsi xüsusiyyətlər və istəklərin 
birləşməsidir. 

Səriştələr həmçinin işçinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün baza rolunu 
oynayır. 

Təhsilin Beynəlxalq 
Standart Təsnifatı 
(ISCED) 

1970-ci illərin əvvəllərində UNESCO tərəfindən həm ayrı-ayrı ölkələrdə, həm 
də beynəlxalq səviyyədə təhsilə dair statistik məlumatların əldə olunması, 
toplanması və təqdim olunmasına xidmət edən bir vasitə kimi 
hazırlanmışdır. ISCED 1975-ci ildə Cenevrədə keçirilən Təhsilə dair 
Beynəlxalq Konfransda qəbul edilmiş və daha sonra 1978-ci ildə Parisdə 
keçirilən UNESCO-nun Ümumi Konfransında qüvvəyə minmişdir. Hazırda 
istifadə edilən təsnifat ISCED 2011-dir. 

Təlim standartı İş yerində vəzifə və fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsi üçün zəruri səriştələri 
(bilik, bacarıq və yanaşmaları, həmçinin əlavə ümumi səriştələri) təsvir edir. 
Bu səbəbdən, onlar fəaliyyət meyarları hesab edilir və aşağıdakı hallarda 
istifadə olunur: 

• istehsaldan ayrılmadan peşə təlimlərinin hazırlanması; 

• istifadəyə yararlı səriştələrin inkişaf etdirilməsi və təmin olunması üçün 
təlim institutları ilə müəssisələr arasında əlaqə; 

• peşə təlimləri üçün təhsil standartları və kurikulumların hazırlanması. 

Vəzifə İşin icrası üçün zəruri olan fəaliyyətləri əhatə edir. 
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A. NÜMUNƏVİ PEŞƏ STANDARTI 

Geoloq 
Peşənin qısa təsviri 

Geoloq yer qabığının tərkibi, quruluş xüsusiyyətləri və tarixini araşdırır, yerin formalaşmasına öz 
təsirini göstərən proseslərin ardıcıllığını müəyyən etmək üçün dağ süxurları, minerallar və qazıntı 
halında çıxarılan qalıqları tədqiq edir. Bu peşə kimya, fizika, biologiya, coğrafiya və riyaziyyat elmləri 
ilə əlaqəli şəkildə geoloji hadisələri izah edir və faktiki olaraq mineral və neft yataqlarının, eləcə də 
yeraltı su ehtiyatlarının yerini müəyyən etməyə kömək edir. Geoloq Yerdə vulkan və sürüşmə hallarını 
tədqiq edərək püskürmə və zəlzələlər barədə qabaqcadan xəbər verilməsində və onların zərərinin 
minimuma endirilməsi məqsədi ilə ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsində iştirak edir. O, eyni 
zamanda, geoloji hesabatlar və xəritələr hazılayır, məlumatları şərh edir, əlavə tədqiqat və tədbirlərin 
həyata keçirilməsini tövsiyə edir. 

Məşğulluq Təsnifatında (MT) peşənin kodu:  2114 (Geoloq) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 4 

ISCO 08-də işin kodu:  2114 (Geologist) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 4 

Hazırlanma tarixi: İyun, 2012-ci il 

Təsdiq edən qurum:  

Təsdiq tarixi:  

Təklif olunan yenilənmə tarixi: İyun, 2017-ci il 
 

 

A.1. İŞƏ DAİR XÜSUSİ MƏLUMAT  

A.1.1. ƏMƏK ŞƏRAİTİ 

• İş təcrid edilmiş ərazilərdə, çirkli, tozlu, səs-küylü, şəraitdə həyata keçirilir. Bəzi hallarda 
zərərli vasitələrin təsirinə məruz qala bilər;  

• Geoloqların iş saatları onların gördükləri işin növündən asılı olaraq dəyişir. Elmi-tədqiqat 
institutları, universitetlər və təşkilatlarda çalışan geoloqlar bir çox hallarda müntəzəm iş 
saatlarında işləyir. Dağ-mədən ərazilərində çalışan geoloqlar isə günün bütün saatlarında 
işləyə bilər;  

• Uzun müddət evdən kənarda olmaq zəruri ola bilər;  
• Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydaları Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyası, Əmək Məcəlləsi, Texniki təhlükəsizlik haqqında Qanun və digər müvafiq 
qanunvericilik aktları ilə müəyyən olunur. 
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A.1.2. İŞƏ QƏBUL TƏLƏBLƏRİ 

• Əmək münasibətləri Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Əmək Məcəlləsi və digər 
hüquqi-normativ aktlarla tənzimlənir; 

• Əməyin mühafizəsi və fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə üzrə təlimlər icbari xarater 
daşıyır; 

• İşə qəbul olunarkən sağlamlıq haqqında tibbi arayış, sonradan vaxtaşırı icbari tibbi 
müayinədən keçmək haqqında tibbi arayış (Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 
qərarı və Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq əmrləri ilə nəzərdə 
tutulduğu hallarda) təqdim olunur. 

 

A.1.3. TABEÇİLİK 

Kimə tabedir: Müəssisə rəhbəri. 

Kim ona tabedir: Yardımçı işçilər və texniklər. 
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A.1.4. PEŞƏ STANDARTLARI ÜÇÜN MƏSULİYYƏT VƏ MÜSTƏQİLLİK SƏVİYYƏLƏRİ 

Səviyyələr Məsuliyyət, fəaliyyətlərin mürəkkəbliyi və müstəqillik 

Uyğun 
gələn 

səviyyə 

1 

Planlaşdırılmış qaydada birbaşa nəzarət altında işləmək 

İş təkrarlanan xarakterə malikdir və mürəkkəb olmayan bir neçə funksiyanı 
əhatə edir.  

2 

Nəzarət altında işləmək, kiçik səlahiyyətlərə malik olmaq 

Təcrübə tələb edən fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsi və əlaqələndirilməsi üçün 
məsuliyyət daşımaq 

Öz fəaliyyətlərini planlaşdırmaq və nəticələri barədə hesabat vermək 

Digər şəxslərlə əməkdaşlıq etmək və komandada işləmək 

 

3 

Əvvəlcədən məlum olan vəzifə və fəaliyyətlər çərçivəsində müstəqil 
idarəetmə və komandanın idarə edilməsini həyata keçirmək (eyni zamanda 
həm idarəetmə, həm də istehsal subyekti kimi çıxış etmək) 

İşə yanaşmasını dəyişən şəraitə uyğunlaşdırmaq və dövri problemlərin həlli 
zamanı elementar nəzəriyyələrdən istifadə etmək 

Digər şəxslərin gündəlik işinə nəzarət etmək, əmək fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsi üçün məsuliyyət daşımaq və işin təkmilləşdirilməsi ilə 
bağlı təkliflər vermək 

İşçilərə rəhbərlik etmək 

Mürəkkəb fəaliyyətləri əlaqələndirmək və yerinə yetirmək. Ümumi 
təcrübədən istifadə etməklə xüsusi yeni fəaliyyətlər müəyyən etmək 

 

4 

Yeni və çox vaxt yaradıcı metodlar tələb edən məsələlərlə məşğul olmaq. 
Mürəkkəb məsələlərin həllində geniş təcrübədən istifadə etmək 

Gözlənilməz dəyişiklik olduğu halda əmək fəaliyyətinə rəhbərlik və nəzarəti 
həyata keçirmək 

Özü və başqaları üçün fəaliyyət meyarları hazırlamaq, onları nəzərdən 
keçirmək və təkmilləşdirmək  

Gözlənilən və ya gözlənilməz iş rejimi şəraitində qərarların qəbul edilməsinə 
məsuliyyət daşımaq 

Fərdlərin və qrupların peşəkar inkişafının idarə olunmasına məsuliyyət 
daşımaq 

Fəaliyyətləri müşahidə etmək, qiymətləndirmək, müvafiq hesabatlar 
hazırlamaq və dəyişikliklər təklif etmək 

 

 

A.1.5. KARYERA YÜKSƏLİŞİ VƏ SƏRBƏST MƏŞĞULLUQ İMKANLARI 

• Təcrübə qazanmaqla nəzarətçi vəzifəsinə və rəhbər vəzifələrə yüksəlmək mümkündür;  
• Təlim keçməklə bu peşə ilə əlaqədar yüksək ixtisaslaşmış işlərə keçid imkanları mövcuddur;  
• İnvestisiya olduğu təqdirdə və xüsusi lisenziya əsasında sərbəst məşğulluq üçün imkanlar 

vardır. 
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A.2. ƏSAS VƏZİFƏLƏRİN (V) VƏ VƏZİFƏLƏR DAXİLİNDƏ 
FƏALİYYƏTLƏRİN (F) SİYAHISI 

V.1.  Layihəni müəyyən etmək: 
F.1.1.   Layihə tələblərini müvafiq personala təqdim etmək; 
F.1.2.   Mövcud  yataqların geoloji aspektlərini tədqiq etmək və məlumatı yoxlamaq; 
F.1.3.   Layihə təkliflərini hazırlamaq. 

 
V.2.  İlkin hazırlıq tədbirləri: 

F.2.1.   Ərazi üzrə geoloji, geokimyəvi və geofiziki araşdırmaları planlaşdırmaq və aparmaq, 
əldə olunmuş nəticələri təhlil etmək; 

F.2.2.   Tədqiqat və tətbiq məqsədi ilə məlumat toplamaq üçün qazma və digər sınaq 
proqramlarını hazırlamaq; 

F.2.3.   Torpaq, minerallar, dağ süxurları və qazıntı halında çıxarılan qalıqları toplamaq, 
yoxlamaq, ölçmək və təsnif etməklə yer qabığının tərkibini və  əsas xüsusiyyətlərini 
tədqiq etmək; 

F.2.4.   Tədqiqat məqalələri və ya ekoloji, tarixi və texniki hesabatları araşdırmaq və nəzərdən 
keçirmək. 
 

V.3.  Ərazidə kəşfiyyat işlərini hazırlamaq: 
F.3.1.   İstifadə olunacaq avadanlıq, toplanacaq nümunə və sınaq üsullarını müəyyən etmək 

üçün təlimatları nəzərdən keçirmək; 
F.3.2.   Qazıntı aparılan ərazi, götürülən nümunələr, sınaq üsulları və istifadə olunan 

avadanlıqla bağlı təhlükələri müəyyən etmək və müəssisənin təhlükəsiz iş qaydalarına 
əməl etmək; 

F.3.3.   Qazıntı aparılacaq yeri, əraziyə giriş üçün icazəni, vaxt və sifarişçinin hər hansı bir 
tələbini təsdiq etmək; 

F.3.4.   Tələb olunan bütün avadanlıq və ya materialları toplamaq və onların istismar üçün 
yararlılığını yoxlamaq; 

F.3.5.   Avadanlıq və materialların təhlükəsiz daşınmasını təmin etmək məqsədi ilə onları 
lazımi qaydada yerləşdirmək; 

F.3.6.   Maddi-texniki təminatı təşkil etmək; 
F.3.7.   Təhlükəsizliyin təminatı və zəruri halda digərləri ilə əlaqənin pozulmasının minimuma 

endirilməsi üçün müvafiq ərazi personalı ilə əlaqə saxlamaq. 
 

V.4.  Geoloji strukturları və prosesləri tədqiq etmək: 
F.4.1.   Ərazinin ümumi relyef formasını tədqiq etmək və strukturu geoloji proseslər ilə 

əlaqələndirmək; 
F.4.2.   Sadə geoloji xəritələr, diaqramlar və aerofotoşəkilləri şərh etmək; 
F.4.3.   Ümumi dağ süxurları, faydalı qazıntılar, torpaqlar və su təbəqəsinin formalaşması və 

əmələ gəlməsini izah etmək üçün geoloji proseslər üzrə qaydalar və geoloji vaxt 
ölçüsündən istifadə etmək. 
 

V.5.  Ümumi dağ süxurlarını və faydalı qazıntıları müəyyən etmək: 
F.5.1.   Çöküntü, vulkanik mənşəli və metamorfik dağ süxurlarının quruluş və mineraloji 

xüsusiyyətlərini müşahidə etməklə onların kiçik nümunələrini çeşidləmək; 
F.5.2.   Ümumi dağ süxurları və minerallarının fiziki xüsusiyyətlərini təsnifat sxemləri və 

cədvəllər ilə müqayisə edərək onların kiçik nümunələrini müəyyən etmək. 
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V.6.  Ümumi torpaq növləri və onların xüsusiyyətlərini müəyyən etmək: 
F.6.1.   Nəzərdə tutulan avadanlıq və üsullardan istifadə etməklə  torpaq nümanələri əldə 

etmək; 
F.6.2.   Dağ süxurlarının növü, drenaj, yaş və iqlim amillərinin  kəsimlərinin formalaşmasına 

təsirlərini müəyyən etmək; 
F.6.3.   Eroziyaların ümumi formalarını tədqiq etmək; 
F.6.4.   Optik cihazlar, rentgen şuaları, əritmə üsulu, turşu və dəqiq alətlərdən istifadə etməklə 

sənaye almazları və abraziv materialların, torpaq və ya dağ süxurlarının geoloji 
xüsusiyyətlərini müəyyən etmək və yoxlamaq. 
 

V.7.  Flora, fauna və torpaqdan istifadə arasında yerli geoloji əlaqəni müəyyən etmək: 
F.7.1.   Qazıntı aparılan yerləri şərh etmək məqsədi ilə ana süxurlar, iqlim, topoqrafiya, 

torpaqlar və canlı ekosistemin komponentləri arasında əsas əlaqələri tətbiq etmək; 
F.7.2.   Yerli geologiyanın qazıntı aparılan yerlərin və bitki örtüyünün bərpasına mümkün 

təsirini tədqiq etmək. 
 

V.8.  Geoloji layihələri planlaşdırmaq və təhlil etmək: 
F.8.1.   Texniki tələbləri müəyyən etmək üçün tapşırıqları nəzərdən keçirmək; 
F.8.2.   Təşkilatın təlimatlarına əsasən layihənin məqsədləri, nəticələri, məhdudiyyətlər və 

başlıca fəaliyyət istiqamətlərini müəyyən etmək və sənədləşdirmək; 
F.8.3.   Faydalı qazıntıların çıxarılmasında zəruri olan dağ süxurlarının növünü, strukturunu 

müəyyən etmək və təhlil etmək; 
F.8.4.   Suxurların möhkəmliyini yoxlamaq və ərazinin dayaq vasitələri ilə təchiz olunmasına 

nəzarət emək; 
F.8.5.   Faydalı qazıntıların çıxarılmasında zəruri olan filiz və mineralları müəyyən etmək və 

təhlil etmək; 
F.8.6.   Filiz və mineral nümunələri əldə etmək üçün metodları müəyyən etmək  və təhlil etmək; 
F.8.7.   Müvafiq qanunvericiliyə əsasən idarəetmə, geodeziya və təhlükəsizlik ilə əlaqədar 

geoloji qaydaları tətbiq etmək; 
F.8.8.   Bütün avadanlıqların istifadəsini istehsalçının texniki tələblərinə uyğun şəkildə 

planlaşdırmaq. 
 

V.9.  Tədqiqat işlərinə hazırlıq: 
F.9.1.   Dağ-mədən sənayesi, mühəndislik işi və idarə işlərinə cəlb olunan personalın istifadəsi 

üçün texniki hesabat hazırlamaq; 
F.9.2.   Yeri, ölçünü, əraziyə giriş üçün icazə imkanını, həcm, qiymət, eləcə də faydalı qazıntılar, 

neft və qaz yataqlarının iqtisadi baxımdan mümkün səmərəliliyini müəyyən etmək üçün 
xəritələri, yataqları, qazılacaq quyuların ərazisini və ya mədənləri tədqiq etmək; 

F.9.3.   Texniklər, texnoloqlar, topoqraflar, mühəndislər, alimlər və digər dağ-mədən personalı 
ilə əlaqəli işləmək; 

F.9.4.   Qrafiklər, hesabatlar, eləcə də mədənlərin hazırlanması və istismarı ilə əlaqədar 
xərclərin həcmini hazırlamaq; 

F.9.5.   Faydalı qazıntılar və onların təhlükəsiz, sərfəli, ekoloji baxımdan düzgün çıxarılması 
məqsədi ilə prosesləri, əməyin düzgün istifadəsini və avadanlıqları dəqiq müəyyən 
etməklə əraziləri seçmək; 

F.9.6.   Təhlükəsizlik, xərc və yataqların quruluş xüsusiyyətlərinə əsasən faydalı qazıntıların 
yerini, çıxarılma üsullarını seçmək və ya hazırlamaq. 
 

V.10.  Tədqiqat işlərini həyata keçirmək: 
F.10.1.   Mədən, qurğu, sistem və ya avadanlıqların hazırlanmasını layihələşdirmək, təchiz 

etmək və nəzarət etmək; 
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F.10.2.   Mədənin layihələşdirilməsi, nümunəsinin hazırlanması, xəritənin tərtib olunması və 
mədənlərin vəziyyətinə nəzarət etmək kimi dağ-mədən işlərində isfadə olunacaq 
kompüter proqramlarını təyin etmək, hazırlamaq və tətbiq etmək; 

F.10.3.   Meliorasiya, su və havanın çirklənməsi, qazılmış süxurun saxlanması kimi 
problemlərin həlli yollarıni araşdırmaq; 

F.10.4.   Tədqiqat nəticələrini yoxlamaq, sınaqdan keçirmək üçün geoloji təcrübələr aparmaq 
və ya yönləndirmək; 

F.10.5.   Zəhərli qazları aşkar etmək üçün havanı yoxlamaq və onların aradan qaldırılması 
istiqamətində havalandırma şaxtalarının quraşdırılması kimi tədbirlər tövsiyə etmək; 

F.10.6.   Geoloji təhlükəsizliyin təmin olunması üzrə proqramları, o cümlədən qoruyucu və 
xilasedici avadanlıqları və qurğuları təchiz etmək və əlaqələndirmək. 
 

V.11.  Fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi: 
F.11.1.   Seysmoqraf, torsion tərəzi və maqnitometr kimi avadanlıqlardan istifadə etməklə 

yerin səciyyəvi xüsusiyyətləri, o cümlədən ağırlıq qüvvəsi və maqnit sahələrini müəyyən 
etmək; 

F.11.2.   Tikinti materiallarının yataqlarını müəyyən etmək, materialların xüsusiyyətini və 
istifadəyə yararlığını qiymətləndirmək; 

F.11.3.   Geoloji məlumatların təhlili və izahı üçün proqram təminatı hazırlamaq; 
F.11.4.   Texniki nəzarət üzrə materiallar, qazılmış quyular, quyuların geofiziki tədqiqatı üzrə 

dioqram və aerofotoşəkillər kimi mənbələrdən istifadə etməklə geoloji, geokimyəvi və 
geofiziki məlumatları təhlil etmək və şərh etmək; 

F.11.5.   Ərazidə aparılan işlər və laborator tədqiqatların nəticəsindən istifadə etməklə geoloji 
xəritələr, köndələn kəsilmiş diaqramlar, sxemlər, eləcə də faydalı qazıntıların 
çıxarılması, torpaqdan istifadə və resursların idarə edilməsi ilə əlaqədar hesabatlar 
hazırlamaq; 

F.11.6.   Aerofotoşəkillər, sxemlər, eləcə də tədqiqatların nəticələrindən istifadə etməklə 
mümkün təbii qaz, neft və faydalı filiz yataqları və yeraltı su resurslarının yerini 
müəyyən etmək və qiymətləndirmək; 

F.11.7.   Tullantıların idarə edilməsi, marşrut və ərazinin seçilməsi, eləcə də çirklənmiş 
ərazilərin bərpasını əhatə edən məsələlər ilə bağlı məsləhət vermək üçün torpaq və səth 
üzərində suların hərəkətini qiymətləndirmək; 

F.11.8.   Torpaqdan istifadəni araşdırmaq, heyvanların məskunlaşdığı əraziləri monitorinq 
etmək, bitki və heyvan resurslarına və ya onların yayılma arealına nəzarət etmək. 
 

V.12.  Ehtiyatlar üzrə məlumatlardan istifadə etmək: 
F.12.1.   Mövcud vaxt çərçivəsində iş bölgüsü aparmaq   və qrafik tərtib etmək; 
F.12.2.   Razılaşdırılmış qrafik və planlara əsasən fəaliyyətlər üzrə irəliləyişləri yoxlamaq, 

qeydə almaq və məruzə etmək üçün layihənin idarəedilməsi mexanizmlərini həyata 
keçirmək; 

F.12.3.   Layihənin üzvləri, müştərilər və digər maraqlı tərəflər arasında razılaşdırılmış 
məlumat mübadiləsi prosesini həyata keçirmək və prosesə nəzarət etmək; 

F.12.4.   Layihənin mümkün risklərinin idarə strategiyasını SƏTƏM (Sağlamlıq, Əməyin 
Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin Mühafizəsi) və qanunvericiliyin tələblərinə 
uyğunlaşdırmaq; 

F.12.5.   Müvafiq hüquqi və qanuni normalara riayət etmək; 
F.12.6.   Layihənin texniki tələblərə uyğunluğunu təmin etmək üçün gözlənilməz halların və 

məhdudlaşdırıcı şəraiti əvvəlcədən müəyyən etmək. 
 

V.13.  Təhlükəsiz iş mühitini təmin etmək: 
F.13.1.   Şəxsi və digər işçilərin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə təhlükəsiz iş qaydaları 

və qoruyucu vasitələrdən istifadə etmək; 
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F.13.2.   Torpaq sürüşmələri, zəlzələlər və vulkan püskürmələri kimi təbii fəlakətlər üçün 
riskləri müəyyən etmək və mümkün zərərin azaldılması istiqamətində tövsiyələr almaq; 

F.13.3.   Nümunələr və ya sınaqlar nəticəsində əmələ gələn tullantıların ətraf mühitə təsirlərini 
minimuma endirmək; 

F.13.4.   Ekoloji və ya karantin tələblərinə və müəssisə prosedurlarına uyğun olaraq bütün 
tullantıların idarəsi prosedurlarına riayət etmək; 

F.13.5.   Geoloji sahədə bilik tətbiq etmək, eləcə də sınaq avadanlıqları və qazma maşınlarından 
istifadə etməklə texniki tapşırıqları təhlil etmək üçün inşaat layihələrini yoxlamaq. 
 

V.14.  Məlumatları məruzə etmək və sənədləri tamamlamaq: 
F.14.1.   Ərazi üzrə məlumatları zəruri formatda və gözlənilən vaxt çərçivəsində məruzə etmək; 
F.14.2.   Bütün zəruri sənədləri tamamlamaq; 
F.14.3.   Layihənin texniki tələblərinə əsasən ərazinin parametrlərinə dair məlumatları 

arxivləşdirmək; 
F.14.4.   Müəssisənin texniki tələblərinə uyğun olaraq məlumatların və səndələrin 

təhlükəsizliyi və məxfiliyini qorumaq. 

 

A.3. SƏRİŞTƏLƏR HAQQINDA  

Fərdin "Geoloq" peşə standartı üzrə vəzifə və fəaliyyətləri həyata keçirməsi üçün zəruri olan əsas 
səriştələr "Geoloq" peşəsi üzrə müvafiq təlim standartında göstərilmişdir (formal, qeyri-formal və 
informal təlimlər vasitəsilə əldə olunan bilik, bacarıq, yanaşma və davranış). 

 

A.4. QİYMƏTLƏNDİRMƏLƏR HAQQINDA 

Bu peşədə fərdin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi prosesi "Geoloq" peşəsi üzrə müvafiq peşə 
standartının qiymətləndirilməsində öz əksini tapır. Fərdin sistemli qiymətləndirilmələr vasitəsilə 
qiymətləndirilməsi işəgötürənə müxtəlif məqsədlər (yəni işəgötürmə, karyerada irəli çəkmə, heyətin 
qiymətləndirilməsi, təlim ehtiyaclarının qiymətləndirilməsi) baxımından faydalı ola bilər. 
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B. PEŞƏ STANDARTI ÜZRƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ NÜMUNƏSİ 

Geoloq 
Qiymətləndirməyə dair qısa məlumat 

Geoloq üçün qiymətləndirmə nümunəsi yer qabığının tərkibi, quruluş xüsusiyyətləri və tarixinin 
araşdırılması, yerin formalaşmasına öz təsirini göstərən proseslərin ardıcıllığını müəyyən etmək üçün 
dağ süxurları, minerallar və qazıntı halında çıxarılan qalıqları tədqiq etmək üçün tələb olunan bilik və 
bacarıqları müəyyən edir və qiymətləndirir.  

Hazırkı peşə üçün tövsiyə edilən qiymətləndirmə metodları aşağıdakılardır: (i) fəaliyyətin 
qiymətləndirilməsi və (ii) yazılı testlər. Sözügedən peşə üçün qiymətləndirmə proqramının nümunəsi 
aşağıda verilmişdir. 

Məşğulluq Təsnifatında (MT) peşənin kodu:  2114 (Geoloq) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 4 

ISCO 08-də işin kodu:  2114 (Geologist) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 4 

Test versiyası: 01 

Hazırlanma tarixi: İyun, 2012-ci il 

Təsdiq edən qurum:  

Təsdiq tarixi:  

 

B.1. FƏALİYYƏT MEYARLARI  

Bu meyarlar peşə standartındakı vəzifə və fəaliyyətlərlə birbaşa əlaqəlidir. Onlar ölçülə bilən formada 
müəyyən edilməlidir ki, qiymətləndirmə nümunələri hazırlayanlar üçün qiymətləndirmə maddələrinin 
formalaşdırılması baxımından faydalı olsun. Birinci (V.1) və sonuncu (V.14) vəzifələrə uyğun gələn 
fəaliyyət meyarları ilə bağlı nümunə aşağıda göstərilmişdir. 

 

Fəaliyyət meyarı nümunəsi: 

V.1.  Layihəni müəyyən etmək: 
F.1.1.   Layihə tələblərini müvafiq personala təqdim etmək; 
F.1.2.   Mövcud  yataqların geoloji aspektlərini tədqiq etmək və məlumatı yoxlamaq; 
F.1.3.   Layihə təkliflərini hazırlamaq. 

 
. . . 

V.14.  Məlumatları məruzə etmək və sənədləri tamamlamaq: 
F.14.1.   Ərazi üzrə məlumatları zəruri formatda və gözlənilən vaxt çərçivəsində məruzə etmək; 
F.14.2.   Bütün zəruri sənədləri tamamlamaq; 
F.14.3.   Layihənin texniki tələblərinə əsasən ərazinin parametrlərinə dair məlumatları 

arxivləşdirmək; 
F.14.4.   Müəssisənin texniki tələblərinə uyğun olaraq məlumatların və səndələrin 

təhlükəsizliyi və məxfiliyini qorumaq. 
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B.2. QİYMƏTLƏNDİRMƏ İLƏ BAĞLI RESURSLAR  

a) Material və komponentlər: layihə sxemləri, xəritələr, aerofotoşəkillər və digər məlumatlar. 

b) Alət və avadanlıqlar: kompas, lupa. 

c) İstehlak malları: karandaş, pozan, qələm. 

 

B.3. QİYMƏTLƏNDİRMƏ METODLARI 

Fərdin səriştəsini qiymətləndirmək məqsədilə aşağıdakı iki metoddan istifadə olunur: (i) fəaliyyətin 
qiymətləndirilməsi və (ii) yazılı test. 

B.3.1. FƏALİYYƏTİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  

İcra müddəti: 2 saat. 

İşlərin sayı: 1. 

 

İşlərin icrasını qiymətləndirmək üçün meyarlar işəgötürən tərəfindən müəyyən olunur. 

 

Əhatə olunan sahələr: 

30%  Layihəni müəyyən etmək 

 Layihə tələblərini müvafiq personala təqdim etmək 
Mövcud  yataqların geoloji aspektlərini tədqiq etmək və məlumatı yoxlamaq 
Layihə təkliflərini hazırlamaq 

20%  İlkin hazırlıq tədbirləri 

 Ərazi üzrə geoloji, geokimyəvi və geofiziki araşdırmaları planlaşdırmaq və aparmaq, əldə 
olunmuş nəticələri təhlil etmək 
Tədqiqat və tətbiq məqsədi ilə məlumat toplamaq üçün qazma və digər sınaq proqramlarını 
hazırlamaq 
Torpaq, minerallar, dağ süxurları və qazıntı halında çıxarılan qalıqları toplamaq, yoxlamaq, 
ölçmək və təsnif etməklə yer qabığının tərkibini və  əsas xüsusiyyətlərini tədqiq etmək 
Tədqiqat məqalələri və ya ekoloji, tarixi və texniki hesabatları araşdırmaq və nəzərdən 
keçirmək 

20%  Geoloji strukturları və prosesləri tədqiq etmək 

 Ərazinin ümumi relyef formasını tədqiq etmək və strukturu geoloji proseslər ilə 
əlaqələndirmək 
Sadə geoloji xəritələr, diaqramlar və aerofotoşəkilləri şərh etmək 
Ümumi dağ süxurları, faydalı qazıntılar, torpaqlar və su təbəqəsinin formalaşması və əmələ 
gəlməsini izah etmək üçün geoloji proseslər üzrə qaydalar və geoloji vaxt ölçüsündən 
istifadə etmək 

30%  Geoloji layihələri planlaşdırmaq və təhlil etmək 

 Texniki tələbləri müəyyən etmək üçün tapşırıqları nəzərdən keçirmək 
Təşkilatın təlimatlarına əsasən layihənin məqsədləri, nəticələri, məhdudiyyətlər və başlıca 
fəaliyyət istiqamətlərini müəyyən etmək və sənədləşdirmək 
Faydalı qazıntıların çıxarılmasında zəruri olan dağ süxurlarının növünü, strukturunu 
müəyyən etmək və təhlil etmək 
Suxurların möhkəmliyini yoxlamaq və ərazinin dayaq vasitələri ilə təchiz olunmasına 
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nəzarət emək 
Faydalı qazıntıların çıxarılmasında zəruri olan filiz və mineralları müəyyən etmək və təhlil 
etmək 
Filiz və mineral nümunələri əldə etmək üçün metodları müəyyən etmək  və təhlil etmək 
Müvafiq qanunvericiliyə əsasən idarəetmə, geodeziya və təhlükəsizlik ilə əlaqədar geoloji 
qaydaları tətbiq etmək 

Bütün avadanlıqların istifadəsini istehsalçının texniki tələblərinə uyğun şəkildə 
planlaşdırmaq 

 

İş nümunəsi 1: Ərazinin təhlili. 

Maksimum müddət: 2 saat. 

İştirakçının görəcəyi işlər: Layihə sahəsində verilmiş materialları təhlil etmək. Geoloji struktur və 
proseslərə dair məlumatlar vermək. Torpağın ümumi tərkibini və onların xassələrini müəyyən etmək. 
Müşahidə məlumatları, quyuların geofiziki təhlili diaqramları, buruq quyuları və havadan çəkilən 
şəkillər kimi müxtəlif mənbələr üzrə əldə edilən geoloji, geokimyəvi və geofiziki informasiyanı təhlil və 
şərh etmək. 

 

 

B.3.2. YAZILI QİYMƏTLƏNDİRMƏ 

İcra müddəti: 45 dəqiqə 

Sualların sayı: 37 

 

Yazılı qiymətləndirməni keçmək üçün tələb olunan düzgün cavabların sayı işəgötürən tərəfindən 
müəyyən olunur. 

Tövsiyə olunan nisbət: 70%. 

 

Əhatə olunan vəzifələr: 

20%  İlkin hazırlıq tədbirləri 

 Ərazi üzrə geoloji, geokimyəvi və geofiziki araşdırmaları planlaşdırmaq və aparmaq, əldə 
olunmuş nəticələri təhlil etmək 
Tədqiqat və tətbiq məqsədi ilə məlumat toplamaq üçün qazma və digər sınaq proqramlarını 
hazırlamaq 
Torpaq, minerallar, dağ süxurları və qazıntı halında çıxarılan qalıqları toplamaq, yoxlamaq, 
ölçmək və təsnif etməklə yer qabığının tərkibini və  əsas xüsusiyyətlərini tədqiq etmək 
Tədqiqat məqalələri və ya ekoloji, tarixi və texniki hesabatları araşdırmaq və nəzərdən 
keçirmək 

10%  Ərazidə kəşfiyyat işlərini hazırlamaq 

 İstifadə olunacaq avadanlıq, toplanacaq nümunə və sınaq üsullarını müəyyən etmək üçün 
təlimatları nəzərdən keçirmək 
Qazıntı aparılan ərazi, götürülən nümunələr, sınaq üsulları və istifadə olunan avadanlıqla 
bağlı təhlükələri müəyyən etmək və müəssisənin təhlükəsiz iş qaydalarına əməl etmək 
Qazıntı aparılacaq yeri, əraziyə giriş üçün icazəni, vaxt və sifarişçinin hər hansı bir tələbini 
təsdiq etmək 
Tələb olunan bütün avadanlıq və ya materialları toplamaq və onların istismar üçün 
yararlılığını yoxlamaq 
Avadanlıq və materialların təhlükəsiz daşınmasını təmin etmək məqsədi ilə onları lazımi 
qaydada yerləşdirmək 
Maddi-texniki təminatı təşkil etmək 
Təhlükəsizliyin təminatı və zəruri halda digərləri ilə əlaqənin pozulmasının minimuma 
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endirilməsi üçün  müvafiq ərazi personalı ilə əlaqə saxlamaq 

20%  Geoloji strukturları və prosesləri tədqiq etmək 

 Ərazinin ümumi relyef formasını tədqiq etmək və strukturu geoloji proseslər ilə 
əlaqələndirmək 
Sadə geoloji xəritələr, diaqramlar və aerofotoşəkilləri şərh etmək 
Ümumi dağ süxurları, faydalı qazıntılar, torpaqlar və su təbəqəsinin formalaşması və əmələ 
gəlməsini izah etmək üçün geoloji proseslər üzrə qaydalar və geoloji vaxt ölçüsündən 
istifadə etmək 

20%  Ümumi torpaq növləri və onların xüsusiyyətlərini müəyyən etmək 

 Nəzərdə tutulan avadanlıq və üsullardan istifadə etməklə  torpaq nümanələri əldə etmək 

Dağ süxurlarının növü, drenaj, yaş və iqlim amillərinin  kəsimlərinin formalaşmasına 
təsirlərini müəyyən etmək 
Eroziyaların ümumi formalarını tədqiq etmək 
Optik cihazlar, rentgen şuaları, əritmə üsulu, turşu və dəqiq alətlərdən istifadə etməklə 
sənaye almazları və abraziv materialların,  torpaq və ya dağ süxurlarının geoloji 
xüsusiyyətlərini müəyyən etmək və  yoxlamaq 

10%  Tədqiqat işlərini həyata keçirmək 

 Mədən, qurğu, sistem və ya avadanlıqların hazırlanmasını layihələşdirmək, təchiz etmək və 
nəzarət etmək 
Mədənin layihələşdirilməsi, nümunəsinin hazırlanması, xəritənin tərtib olunması və 
mədənlərin vəziyyətinə nəzarət etmək kimi dağ-mədən işlərində isfadə olunacaq kompüter 
proqramlarını təyin etmək, hazırlamaq və tətbiq etmək 
Meliorasiya, su və havanın çirklənməsi, qazılmış süxurun saxlanması kimi problemlərin 
həlli yollarını araşdırmaq 
Tədqiqat nəticələrini yoxlamaq, sınaqdan keçirmək üçün geoloji təcrübələr aparmaq və ya 
yönləndirmək 
Zəhərli qazları aşkar etmək üçün havanı yoxlamaq və onların aradan qaldırılması 
istiqamətində havalandırma şaxtalarının quraşdırılması kimi tədbirlər tövsiyə etmək 
Geoloji təhlükəsizliyin təmin olunması üzrə proqramları, o cümlədən qoruyucu və xilasedici 
avadanlıqları və qurğuları təchiz etmək və əlaqələndirmək 

20%  Ehtiyatlar üzrə məlumatlardan istifadə etmək 

 Mövcud vaxt çərçivəsində iş bölgüsü aparmaq   və qrafik tərtib etmək 
Razılaşdırılmış qrafik və planlara əsasən fəaliyyətlər üzrə irəliləyişləri yoxlamaq, qeydə 
almaq və məruzə etmək üçün layihənin idarəedilməsi mexanizmlərini həyata keçirmək 
Layihənin üzvləri, müştərilər və digər maraqlı tərəflər arasında razılaşdırılmış məlumat 
mübadiləsi prosesini həyata keçirmək və prosesə nəzarət etmək 
Layihənin mümkün risklərinin idarə strategiyasını SƏTƏM (Sağlamlıq, Əməyin 
Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin Mühafizəsi) və qanunvericiliyin tələblərinə uyğunlaşdırmaq 
Müvafiq hüquqi və qanuni normalara riayət etmək 
Layihənin texniki tələblərə uyğunluğunu təmin etmək üçün gözlənilməz halların və  
məhdudlaşdırıcı şəraiti əvvəlcədən müəyyən etmək 

 

Sual nümunələri: 

1. Aşağıdakılardan hansı mineral və süxurları daha yaxşı təyin edir? 
A. Süxur mineralların yaşlı, təkrarlanan, geometrik və daxili birləşməsinə malikdir; 

mineral süxurların daşlaşmış və ya bərkimiş aqreqatıdır. 
B. Mineral geometrik baxımdan təkrarlanan struktur formasından paylanan özək 

atomlardan ibarətdir; süxurda, atomlar heç bir geometrik əlaqə olmadan təsadüfü 
şəkildə birləşirlər. 

C. Mineralda özək atomlar ardıcıl, təkrarlanan, daxili struktur formasında birləşir; süxur 
müxtəlif mineral tozların daşlaşmış və ya bərkimiş aqreqatıdır. 



“ISCO 88/08-ə uyğun təkmilləşdirilmiş peşə standartlarının və əlaqədar təlim standartlarının hazırlanması”  

 19 

D. Süxur ardıcıl, geometrik qaydalara uyğun birləşmiş atomlardan ibarətdir; mineral 
müxtəlif süxur hissəciklərinin bərkimiş aqreqatıdır. 

 
2. Aşağıdakılardan hansı mineral deyildir?  

A. olivin 
B. əhəngdaşı 

C. kalsit 

D. kvars 
 

3. Hansı geoloji konsepsiya “indiki zaman keçmişin açarıdır” ifadəsi ilə təsvir edilə bilər? 
A. bibliyaqabaqgörənliyi 
B. uniformitarianizm 

C. Aristotel məntiqi 

D. Katastrofizm 
 

4. Yer qabğının orta qalınlığı təqribən nə qədərdir? 

A. 35-40 km          

B. 100-200 km                         

C. 1000-2000 km                     
D. 5-10 km 

 
5. Tektonik tavalar……. 

A. Yerin bərk qatının ən kənar layıdır.                                   
B. təqribən 100 km qalınlığa malik bərk, möhkəm təbəqədir  

C. yer qabığını və üst mantiya təbəqəsini əhatə edir 

D. yuxarıdakı bütün cavablar  
 

6. Yer qabığının ən çox yayılmış iki elementi hansıdır? 
A. dəmir və maqnezium 

B. oksigen və silikon 

C. azot və oksigen 
D. silikon və kalsium  

 

7. Eyni elementin atomları (məsələn, oksigen) eyni sayda _______ malikdirlər. 
A. nüvə elektronlarına 

B. nüvə protonlarına  

C. kənar nüvə qabığında neytronlara 

D. valent əlaqəsi səviyyəsində elektronlara  
 

8. Hansı mineral təbiətdə məlum olan ən bərk mineraldır? 

A. qrafit 
B. təbii qızıl 

C. brilyant 

D. muskovit 
 

9. Nə üçün qabbro ilə müqayisədə bazalt daha narın xırdalana bilir? 
A. qabbro sürətlə soyuyan maqmadan əməli gəlmişdir.   

B. bazalt sürətlə soyuyan maqmadan əmələ gəlmişdir. 
C. bazalt mafik tərkibə malikdir. 
D. qabbro mafik tərkibə malikdir. 

 
10. Görünə bilən kvars və potassium sahə şpatı qırıntıları ________ əsas tərkib hissəsidir  
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A. qranitin 
B. qabbronun 

C. bazaltın 
D. riolitin 

 

11. Aşağıdakı minerallardan hansı soyuan silikat maqmadan daha erkən krsitallaşacaqdır?  
A. biotit 

B. kvars 

C. olivin 
D. muskovit 

 

12. Subduksiya zonasında maqmanın yaranmasına əsas səbəb…… 

A. subduksiya tavasından suyun və uçan maddələrin ayrılmasıdır 
B. subduksiya tavasında təzyiqin azalmasıdır   
C. ətraf mantiyada temperaturun yüksəlməsidir  

D. yuxarıdakı bütün cavablar  
 

13. Aşağıdakılardan hansı fiziki (mexaniki) eroziya prosesi deyildir? 
A. şaxta aşınması  

B. tökülmə 

C. termal genişlənmə  

D. həllolma   
 

14. Aşağıdakı silikat minerallardan hansı kimyəvi aşınmaya qarşı daha davamlıdır? 

A. kvars                

B. olivin                

C. buynuz maddəsi                        

D. potassium sahə şpatı 7 
 

15. Torpaqda yer qatı  

A. 0 təbəqədən aşağıda yerləşir                                      
B. yuyulma zonası adlanır  

C. ”yuxarı torpaq” təbəqənin tərkib hissəsidir                                                   
D. Yuxarıdakı bütün cavablar  

 

16. Çöküntü süxurlarında yeganə ən mühüm, orijinal, aparıcı xüsusiyyət hansıdır? 
A. qum dənəciklərinin ölçüsü  

B. daşlaşma dərəcəsi  
C. təbəqələşmə və qatılaşma  

D. palçıq və gilin qarışması  
 

17. Konqlomerat və çöküntü breksiya arasında əsas fərq nədir? 

A. Breksiya parçaları bucaq formasında olur; konqlomerat parçalar yumru olur. 

B. Breksiya yaxşı təbəqələşmişdir; konqlomerat pis təbəqələşmişdir. 
C. Breksiya parçaları beysbol topu ölçüsündə olur; konqlomerat parçaları daha iri 

həcmdə olur. 
D. Breksiya sıxılmış, gil ilə zəngin matrislərdir; konqlomerat matris deyil. 

 
18. Qırıntılardan əmələ gələnə çökmə süxurlar ______ əsasında təsnifləşdirilir (adlanır). 

A. sement mineralların rəngləri  

B. qırıntı hissəciklərin dənələrinin həcmi  
C. əriyən mineralların tərkibləri  
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D. sıxılma və daşlaşma dərəcəsi  
 

19. Çaxmaq daşı, yaşma və flint ________ mikro-kristalın formasıdır. 
A. kvarsın (SiO2)                                                  

B. hematitin (Fe2O3) 

C. halitin (NaCl)                                                      
D. kaliitin (CaCO3) 

 
20. Aşağıdakılardan hansı kimyəvi çökmə süxurlarının ən geniş yayılmış növüdür? 

A. əhəngdaşı                                                         

B. çaxmaq daşı  

C. Fosfat süxuru                                                

D. Kvars qumdaşı  
 

21. Aşağıdakı çökmə süxurların hansı biri çöküntülərin uzun məsafəli hərəkətini göstərir? 

A. kvars qumdaşı  

B. breksiya 

C. arkos (çox sayda sahə şpatı hissəciklərinə malik qumdaşı) 
D. yuxarıdakı cavablardan heç biri  

 

22. Aşağıdakılardan hansı regional metamorfizmin ən yüksək dərəcəsində formalaşır? 
A. qneys                                                                

B. şist  
C. şifer                                                                    

D. fillit  
 

23. Əhəngdaşının mərmərə çevrilməsi zamanı hansı əhəmiyyətli dəyişiklik baş verir? 

A. kalsit dənəcikləri daha böyük və qarşılıqlı bağlanmış dənələrə təkrar kristallaşır. 
B. gillər mikalara kristallaşır və yüksək şistli, mika-zəngin süxur əmələ gətirir  

C. əhəngdaşı dənələri reaksiyaya girərək kvars və sahə şpatı əmələ gətirirlər  

D. kalsit dənələri həll olur və yalnız mərmər kristallar qalır  
 

24. Hansı növ şistlər metamorfik süxurda çoxsaylı, iri-dənəli, mika hissələrinin paralel düzülməsi 
nəticəsində yaranır? 

A. şistli  

B. qneissik bağlı  

C. şistli laylanma                                                   

D. fillitik struktur  
 

25. Metamorfik süxurlar _______ yarada bilir  

A. çökmə süxurlar           
B. vulkanik süxurlar                   

C. metamorfik süxurlar                           

D. yuxarıdakı bütün cavablar. 
 

26. Çökmə süxurların pozulmayan, üfüqi təbəqəsinin yaşı  
A. yuxarıdan aşağıya doğru artır  

B. yuxarıdan aşağıya doğru azalır  
C. rəngi əsasında müəyyən edilə bilir  
D. eynidir  

 
27. Geoloji zman cədvəli üzrə hansı geoloji era ən cavandır? 
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A. Prekambrian.                    
B. Mezozoy.                         

C. Paleozoy.                          
D. Kaynozoy. 

 

28. Drenaj xətlərindəki yan qol, adətən, ___ ilə bağlı olur  
A. normal zədələr.                                   

B. əks zədələr.                  

C. təzyiq zədələri.                                     
D. zərbə xarakterli zədələr. 

 

29. ________ zamanı elastik deformasiya əhəmiyyətli olur  

A. Temperatur yüksək olan  
B. Saxlama təzyiqi yüksək olan  
C. Deformasiya yavaş-yavaş baş verən  

D. Yuxarıdakı bütün cavablar  
 

30. Strukturlu hövzədə, ən gənc təbəqə harada yerləşir?  
A. hövzənin mərkəzində  

B. hövzənin kənarlarında  

C. hövzənin mərkəzi ilə kənarları arasında  

D. yaşlı təbəqənin altında. 
 

31. Bütün məsamələrin su ilə dolduğu səthə yaxın zona necə adlanır? 

A. doymuş zona. 

B. sulu zona. 

C. su cədvəli. 

D. susaxlayan təbəqə. 
 

32. Susaxlayan təbəqə: 

A. suyun asanlıqla keçə bildiyi doymuş süxur və ya çöküntü hissədir. 
B. yeraltı suların hərəkətinə mane olan süxur qatıdır. 

C. su keçirməyən süxur layıdır. 
D. su saxlayan süxur hissəsidir. 

 

33. Hansı süxurlar daha çox susaxlayıcı təbəqə yarada bilir? 
A. şist. 

B. qranit. 
C. alevrit. 

D. qumdaşı. 
 

34. Nə üçün yuxarıdakı süxur növü yaxşı susaxlayıcı təbəqə yarada bilir? 

A. Onda çox sayda məsamələr vardır. 

B. O çox zaman kifayət qədər nüfuz edə bilir  
C. Onda çox sayda məsamələr var və çox zaman kifayət qədər nüfuz edir. 

D. O çox möhkəmdir və onda qazılan quyular dağılmır. 
 

35. Aşağıdakılardan hansı yeraltı suların axın sürətini müəyyən edir? 
A. Hündürlük. 
B. Nüfuzetmə. 

C. Su təzyiqi. 
D. Yuxarıda qeyd edilənlərin hər biri yeraltı suların axın sürətini müəyyən edir. 
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36. Yeraltı sular: 

A. hər zaman yamaca doğru axır. 
B. yüksək qalxmalardan aşağı qalxmalara doğru axır. 

C. yüksək nüfuzetmə qabiliyyətinə malik ərazilərdən aşağı nüfuzetmə qabiliyyətinə malik 
ərazilərə. 

D. yüksək hidravlik təzyiqə malik ərazilərdən aşağı hidravlik təzyiqə malik ərazilərə. 
 

37. Suyun susaxlayıcı təbəqədən davamlı çəkilməsi: 

A. su saxlayıcı təbəqəni tükəndirə bilər. 
B. torpaq qatının çökməsi. 
C. su saxlayıcı təbəqənin məsaməliyini və ya nüfuzetmə qabiliyyətini dəyişdirə bilər. 

D. yuxarıdakı bütün cavablar. 
 

B.4. NƏTİCƏLƏRİN QEYDƏ ALINMASI 

Hər bir iştirakçı üçün fərdi hesabatlar hazırlanmalı və fəaliyyətin qiymətləndirilməsi, eləcə də yazılı 
qiymətləndirmə üzrə toplanan balların hesabatı onlara təqdim edilməlidir. Qiymətləndirmə bir nəfər 
üçün bir dəfədən artıq istifadə edildiyi təqdirdə hesabatda qiymətləndirmədən əvvəlki və sonrakı 
ballar arasındakı faiz dəyişikliyi də əks olunmalıdır. 

“Peşə standartları üzrə qiymətləndirmənin hazırlanması prosedurları” adlı sənəddə qiymətləndirmə 
üzrə geniş nəzəri və praktiki məlumatlar verilmişdir. 
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C. MÜƏSSİSƏLƏR ÜÇÜN NÜMUNƏVİ TƏLİM STANDARTI 

Geoloq 
Təlim standartına dair qısa məlumat 

Hazırkı təlim standartı geoloq peşəsi üzrə fəaliyyəti olan müəssisələr, təlim təşkilatları və təlim 
iştirakçıları üçün hazırlanmışdır. İşlə bağlı səriştənin nümayiş etdirilməsi üçün tələb olunan bilik və 
bacarıqların əldə edilməsinə xidmət edən təlim proqramları, kurikulumlar və təlim materiallarının 
hazırlanmasında bu standartdan təlimat kimi istifadə etmək olar. Bu standart əsasında hazırlanmış 
təlim peşə üzrə əsas səriştələrə malik olan, mövcud bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirmək, geniş 
profilə malik olmaq, yaxud işdə məhsuldarlığını artırmaq istəyən şəxslər üçün də uyğun ola bilər. 

Məşğulluq Təsnifatında (MT) (bu təlimin müvafiq 
olduğu) peşənin kodu:  

2114 (Geoloq) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 4 

ISCO 08-də işin kodu:  2114 (Geologist) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 4 

Milli İxtisas Çərçivəsi ilə əlaqə:  

ISCED-də kodu:  

Hazırlanma tarixi: İyun, 2012-ci il 

Təsdiq edən qurum:  

Təsdiq tarixi:  

Təklif olunan yenilənmə tarixi: İyun, 2017-ci il 

 

C.1. SƏRİŞTƏLƏRİN QISA TƏSVİRİ 

Bilik: • Geologiyanın əsas sahələrinə dair ümumi məlumat  
• Yerin əsas strukturu, o cümlədən nüvəsi, qabığı və əsas komponentləri  
• Geomorfologiyanın əsasları və relyeflər, o cümlədən eroziyanı doğuran 

amillər, yerdəyişmə, müxtəlif mühitlərdə dağ süxurlarının və mineralların 
möhkəmliyi, eləcə də süxurların çökmə prosesi  

• Reqolit, o cümlədən fiziki və kimyəvi eroziya, iqlimə təsirlər, mineralların 
möhkəmliyi, eroziya prosesləri, torpağın formalaşması, ümumi torpaq 
növləri və tərkibi  

• Dağ süxurlarının formalaşma dövrü  
• Vulkanik mənşəli süxurlar, o cümlədən maqmanın əmələ gəlməsi və 

hərəkəti, vulkan mənşəli, vulkanların növləri və sadə tektonik quruluş ilə 
tanışlıq  

• Çöküntü süxurları, o cümlədən qırıntılardan əmələ gəlmiş, kimyəvi və üzvi 
növləri, quruluşun ölçüsü  

• Çöküntülərin quruluşu və çöküntülərin formalaşmasında ətraf mühit 
amilləri ilə tanışlıq  

• Metamorfik süxurlar, o cümlədən məhəlli, birləşmə və dinamik metamorfik 
zonalar, süxurların strukturu və quruluşu ilə tanışlıq  
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• Struktur geoloji konsepsiyalar, o cümlədən qatlar, sürüşmələr, yamaclar və 
yüksəkliklər  

• Geoloji vaxt, o cümlədən eralar, dövrlər, müvafiq vaxt, stratiqrafik üsullar 
haqqında ümumi təsəvvür  

• Paleontologiya, o cümlədən yeraltı qazıntıların qorunması və süxurların 
hansı dövrə aid olmasının müəyyən edilməsində onların rolu barədə 
təsəvvür  

• Yerli geologiya, iqlim, topoqrafiya və ekosistemin canlı komponentləri 
arasında əlaqə barədə təsəvvür  

• Müntəzəm olaraq vəzifədən irəli gələn geoloji nümunələrin götürülməsi və 
ərazidə aparılan sınaq üsulları  

• Dağ-mədən işlərinin texniki tələbləri, növü, təsnifatı və məqsədi  
• Məlumatların format olunması, idarə edilməsi, emalı və istifadə üsulları  
• Yeraltı qazıntı işləri zamanı tunellərin hazırlanması  
• İqtisadi geologiya  
• Mədən çıxarma ilə əlaqədar müvafiq tapşırıqlar və hesablamalar  
• Sənaye standartları  
• Qanunvericilik və müvafiq sənaye sahəsi üzrə tələblər və normalar  
• Faydalı qazıntıların axtarış və kəşfiyyat üsulları: geofiziki, geokimyəvi və 

geoloji üsullar  
• Təşkilati siyasət və təlimatlar, o cümlədən SƏTƏM  
• Tədqiqat prosedurlarının mərhələləri və hər bir mərhələyə uyğun mümkün 

tədqiqat üsulları  
• Mineral yataqların tədqiq edilməsi ilə əlaqədar üsullar və prosedurlar  
• Ərazinin kordinat sistemi  
• Dağ-mədən işləri ilə əlaqədar terminalogiya və nomenklatura  
• Maddələr, kimyəvi proseslər və onların məruz qaldığı dəyişikliklərin 

kimyəvi tərkibi, strukturu və xüsusiyyətləri  
• Riyaziyyat, cəbr, geometriya, hesablama, statistika və onların tətbiqi  
• Bitki və heyvan orqanizmləri, onların toxumaları, hüceyrələri, vəzifələri, 

qarşılıqlı asılılıq, bir-biri və ya ətraf mühit ilə qarşılıqlı əlaqəsi  
• Maşınqayırma texnologiyasının praktik tətbiqi  
• CİS texnologiyaları və ArcGİS və digər proqram vasitələri  
• Torpaqların qiymətləndirilməsi və bonitirovkası üsulları  
• Müvafiq sahə üzrə İSO standartları  
• Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturu 

Bacarıq: • Məlumatı səmərəli şəkildə çatdırmaq üçün müxtəlif tərəflərlə əməkdaşlıq 
etmək  

• Problemləri həll etmək üçün elmi qaydalar və üsullardan istifadə etmək  
• Xüsusi geodeziya avadanlıqlarını tətbiq etmək  
• İş ilə bağlı bütün təlimatları başa düşmək və şərh etmək  
• Mümkün fəaliyyətlərə uyğun olaraq xərcləri hesablamaq  
• Mümkün variantları hazırlamaq, qiymətləndirmək və həll yollarını təqdim 

etmək üçün mürəkkəb problemləri müəyyən etmək və aidiyyatı məlumatı 
təhlil etmək  

• Sistemin, şəraitin, iş və ətraf mühitdəki dəyişikliklərin nəticələrə təsirini 
müəyyən etmək  

• Problemlərin həllində və hesablamaların aparılmasında riyazi biliklərin 
tətbiqi  

• Avadanlıqları və texnologiyanı hazırlamaq və istehsalçı tələblərinə 
uyğunlaşdırmaq  

• Ərazidə aparılan işlər ilə əlaqədar ehtiyatları planlaşdırmaq və təşkil etmək  
• Qanunvericiliyin tələbləri, standart üsullar, geoloji nümunələrin götürülməsi 
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və ərazidə sınaqların aparılmasını tənzimləyən müəssisənin qayda və 
təlimatlarına riayət etmək  

• Topoqrafik xəritələr, aerofotoşəkillər və sadə geoloji xəritələri oxumaq  
• Ərazi üzrə sadə geoloji məlumatların toplanması, müqayisə edilməsi və 

qeydə alınması  
• Ərazidə tələb olunan işi yerinə yetirmək üçün avadanlıqlardan istifadə 

etmək və saz vəziyyətdə saxlamaq  
• Qısa yazılı və ya şifahi hesabatlar hazırlamaq  
• Təhlil bacarıqları  
• Texniki tələbləri layihələşdirmək bacarığı  
• Kompüter və informasiya texnologiyaları üzrə bacarıqlar (texniki sahədə 

yüksək)  
• İş yeri ilə əlaqədar məlumatları qiymətləndirmək, hazırlamaq və istifadə 

etmək  
• Statistik məlumatları şərh, təhlil etmək və yüksək səviyyədə hesablamalar 

aparmaq üçün hesablama bacarığı  
• Müasir GPS avadanlıqları ilə işləmə bacarığı 

Yanaşma: • İş tapşırıqlarını icra edən zaman təfərrüatlara diqqət yetirmək  
• Etibarlı, məsuliyyətli və öhdəlikləri yerinə yetirmək  
• Rəhbərlik etmək, təşəbbüs göstərmək, rəy və ya göstəriş verməyə hazır 

olmaq  
• İş yerində dəyişiklik və müxtəlifliyə açıq olmaq  
• Fərdi və qrup halında işləməyə hazır olmaq  
• İş vaxtı digər şəxslər ilə nəzakətli, mehriban və ünsiyyətcil olmaq  
• Yüksək dəqiqlik  
• Dəyişkən iş saatlarına uyğunlaşma  
• Təhlükəsiz işləmək  

Əlavə / 
ümumi 
səriştələr:  

• Azərbaycan dili ilə yanaşı digər dillərdə olan təlimatları başa düşmək 
• Texniki cəhətdən daim yenilikləri izləmək və yeni bilikləri tətbiq etmək  

Peşə standartına uyğun olaraq, bu peşə üzrə təcrübi və nəzəri təlim keçən geoloq  yuxarıda göstərilən 
səriştələri qazanmaqla, aşağıdakı vəzifə və fəaliyyətləri yerinə yetirə bilər: 

 

Əsas vəzifələrin (V) və vəzifələr daxilində fəaliyyətlərin (F) siyahısı 1 

V.1.  Layihəni müəyyən etmək: 
F.1.1.   Layihə tələblərini müvafiq personala təqdim etmək; 
F.1.2.   Mövcud  yataqların geoloji aspektlərini tədqiq etmək və məlumatı yoxlamaq; 
F.1.3.   Layihə təkliflərini hazırlamaq. 

 
V.2.  İlkin hazırlıq tədbirləri: 

F.2.1.   Ərazi üzrə geoloji, geokimyəvi və geofiziki araşdırmaları planlaşdırmaq və aparmaq, 
əldə olunmuş nəticələri təhlil etmək; 

F.2.2.   Tədqiqat və tətbiq məqsədi ilə məlumat toplamaq üçün qazma və digər sınaq 
proqramlarını hazırlamaq; 

                                                             

1 Müvafiq sahə üçün olan peşə standartındakı ilə eynidir. 
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F.2.3.   Torpaq, minerallar, dağ süxurları və qazıntı halında çıxarılan qalıqları toplamaq, 
yoxlamaq, ölçmək və təsnif etməklə yer qabığının tərkibini və  əsas xüsusiyyətlərini 
tədqiq etmək; 

F.2.4.   Tədqiqat məqalələri və ya ekoloji, tarixi və texniki hesabatları araşdırmaq və nəzərdən 
keçirmək. 
 

V.3.  Ərazidə kəşfiyyat işlərini hazırlamaq: 
F.3.1.   İstifadə olunacaq avadanlıq, toplanacaq nümunə və sınaq üsullarını müəyyən etmək 

üçün təlimatları nəzərdən keçirmək; 
F.3.2.   Qazıntı aparılan ərazi, götürülən nümunələr, sınaq üsulları və istifadə olunan 

avadanlıqla bağlı təhlükələri müəyyən etmək və müəssisənin təhlükəsiz iş qaydalarına 
əməl etmək; 

F.3.3.   Qazıntı aparılacaq yeri, əraziyə giriş üçün icazəni, vaxt və sifarişçinin hər hansı bir 
tələbini təsdiq etmək; 

F.3.4.   Tələb olunan bütün avadanlıq və ya materialları toplamaq və onların istismar üçün 
yararlılığını yoxlamaq; 

F.3.5.   Avadanlıq və materialların təhlükəsiz daşınmasını təmin etmək məqsədi ilə onları 
lazımi qaydada yerləşdirmək; 

F.3.6.   Maddi-texniki təminatı təşkil etmək; 
F.3.7.   Təhlükəsizliyin təminatı və zəruri halda digərləri ilə əlaqənin pozulmasının minimuma 

endirilməsi üçün müvafiq ərazi personalı ilə əlaqə saxlamaq. 
 

V.4.  Geoloji strukturları və prosesləri tədqiq etmək: 
F.4.1.   Ərazinin ümumi relyef formasını tədqiq etmək və strukturu geoloji proseslər ilə 

əlaqələndirmək; 
F.4.2.   Sadə geoloji xəritələr, diaqramlar və aerofotoşəkilləri şərh etmək; 
F.4.3.   Ümumi dağ süxurları, faydalı qazıntılar, torpaqlar və su təbəqəsinin formalaşması və 

əmələ gəlməsini izah etmək üçün geoloji proseslər üzrə qaydalar və geoloji vaxt 
ölçüsündən istifadə etmək. 
 

V.5.  Ümumi dağ süxurlarını və faydalı qazıntıları müəyyən etmək: 
F.5.1.   Çöküntü, vulkanik mənşəli və metamorfik dağ süxurlarının quruluş və mineraloji 

xüsusiyyətlərini müşahidə etməklə onların kiçik nümunələrini çeşidləmək; 
F.5.2.   Ümumi dağ süxurları və minerallarının fiziki xüsusiyyətlərini təsnifat sxemləri və 

cədvəllər ilə müqayisə edərək onların kiçik nümunələrini müəyyən etmək. 
 

V.6.  Ümumi torpaq növləri və onların xüsusiyyətlərini müəyyən etmək: 
F.6.1.   Nəzərdə tutulan avadanlıq və üsullardan istifadə etməklə  torpaq nümanələri əldə 

etmək; 
F.6.2.   Dağ süxurlarının növü, drenaj, yaş və iqlim amillərinin  kəsimlərinin formalaşmasına 

təsirlərini müəyyən etmək; 
F.6.3.   Eroziyaların ümumi formalarını tədqiq etmək; 
F.6.4.   Optik cihazlar, rentgen şuaları, əritmə üsulu, turşu və dəqiq alətlərdən istifadə etməklə 

sənaye almazları və abraziv materialların, torpaq və ya dağ süxurlarının geoloji 
xüsusiyyətlərini müəyyən etmək və yoxlamaq. 
 

V.7.  Flora, fauna və torpaqdan istifadə arasında yerli geoloji əlaqəni müəyyən etmək: 
F.7.1.   Qazıntı aparılan yerləri şərh etmək məqsədi ilə ana süxurlar, iqlim, topoqrafiya, 

torpaqlar və canlı ekosistemin komponentləri arasında əsas əlaqələri tətbiq etmək; 
F.7.2.   Yerli geologiyanın qazıntı aparılan yerlərin və bitki örtüyünün bərpasına mümkün 

təsirini tədqiq etmək. 
 

V.8.  Geoloji layihələri planlaşdırmaq və təhlil etmək: 
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F.8.1.   Texniki tələbləri müəyyən etmək üçün tapşırıqları nəzərdən keçirmək; 
F.8.2.   Təşkilatın təlimatlarına əsasən layihənin məqsədləri, nəticələri, məhdudiyyətlər və 

başlıca fəaliyyət istiqamətlərini müəyyən etmək və sənədləşdirmək; 
F.8.3.   Faydalı qazıntıların çıxarılmasında zəruri olan dağ süxurlarının növünü, strukturunu 

müəyyən etmək və təhlil etmək; 
F.8.4.   Suxurların möhkəmliyini yoxlamaq və ərazinin dayaq vasitələri ilə təchiz olunmasına 

nəzarət emək; 
F.8.5.   Faydalı qazıntıların çıxarılmasında zəruri olan filiz və mineralları müəyyən etmək və 

təhlil etmək; 
F.8.6.   Filiz və mineral nümunələri əldə etmək üçün metodları müəyyən etmək  və təhlil etmək; 
F.8.7.   Müvafiq qanunvericiliyə əsasən idarəetmə, geodeziya və təhlükəsizlik ilə əlaqədar 

geoloji qaydaları tətbiq etmək; 
F.8.8.   Bütün avadanlıqların istifadəsini istehsalçının texniki tələblərinə uyğun şəkildə 

planlaşdırmaq. 
 

V.9.  Tədqiqat işlərinə hazırlıq: 
F.9.1.   Dağ-mədən sənayesi, mühəndislik işi və idarə işlərinə cəlb olunan personalın istifadəsi 

üçün texniki hesabat hazırlamaq; 
F.9.2.   Yeri, ölçünü, əraziyə giriş üçün icazə imkanını, həcm, qiymət, eləcə də faydalı qazıntılar, 

neft və qaz yataqlarının iqtisadi baxımdan mümkün səmərəliliyini müəyyən etmək üçün 
xəritələri, yataqları, qazılacaq quyuların ərazisini və ya mədənləri tədqiq etmək; 

F.9.3.   Texniklər, texnoloqlar, topoqraflar, mühəndislər, alimlər və digər dağ-mədən personalı 
ilə əlaqəli işləmək; 

F.9.4.   Qrafiklər, hesabatlar, eləcə də mədənlərin hazırlanması və istismarı ilə əlaqədar 
xərclərin həcmini hazırlamaq; 

F.9.5.   Faydalı qazıntılar və onların təhlükəsiz, sərfəli, ekoloji baxımdan düzgün çıxarılması 
məqsədi ilə prosesləri, əməyin düzgün istifadəsini və avadanlıqları dəqiq müəyyən 
etməklə əraziləri seçmək; 

F.9.6.   Təhlükəsizlik, xərc və yataqların quruluş xüsusiyyətlərinə əsasən faydalı qazıntıların 
yerini, çıxarılma üsullarını seçmək və ya hazırlamaq. 
 

V.10.  Tədqiqat işlərini həyata keçirmək: 
F.10.1.   Mədən, qurğu, sistem və ya avadanlıqların hazırlanmasını layihələşdirmək, təchiz 

etmək və nəzarət etmək; 
F.10.2.   Mədənin layihələşdirilməsi, nümunəsinin hazırlanması, xəritənin tərtib olunması və 

mədənlərin vəziyyətinə nəzarət etmək kimi dağ-mədən işlərində isfadə olunacaq 
kompüter proqramlarını təyin etmək, hazırlamaq və tətbiq etmək; 

F.10.3.   Meliorasiya, su və havanın çirklənməsi, qazılmış süxurun saxlanması kimi 
problemlərin həlli yollarıni araşdırmaq; 

F.10.4.   Tədqiqat nəticələrini yoxlamaq, sınaqdan keçirmək üçün geoloji təcrübələr aparmaq 
və ya yönləndirmək; 

F.10.5.   Zəhərli qazları aşkar etmək üçün havanı yoxlamaq və onların aradan qaldırılması 
istiqamətində havalandırma şaxtalarının quraşdırılması kimi tədbirlər tövsiyə etmək; 

F.10.6.   Geoloji təhlükəsizliyin təmin olunması üzrə proqramları, o cümlədən qoruyucu və 
xilasedici avadanlıqları və qurğuları təchiz etmək və əlaqələndirmək. 
 

V.11.  Fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi: 
F.11.1.   Seysmoqraf, torsion tərəzi və maqnitometr kimi avadanlıqlardan istifadə etməklə 

yerin səciyyəvi xüsusiyyətləri, o cümlədən ağırlıq qüvvəsi və maqnit sahələrini müəyyən 
etmək; 

F.11.2.   Tikinti materiallarının yataqlarını müəyyən etmək, materialların xüsusiyyətini və 
istifadəyə yararlığını qiymətləndirmək; 

F.11.3.   Geoloji məlumatların təhlili və izahı üçün proqram təminatı hazırlamaq; 
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F.11.4.   Texniki nəzarət üzrə materiallar, qazılmış quyular, quyuların geofiziki tədqiqatı üzrə 
dioqram və aerofotoşəkillər kimi mənbələrdən istifadə etməklə geoloji, geokimyəvi və 
geofiziki məlumatları təhlil etmək və şərh etmək; 

F.11.5.   Ərazidə aparılan işlər və laborator tədqiqatların nəticəsindən istifadə etməklə geoloji 
xəritələr, köndələn kəsilmiş diaqramlar, sxemlər, eləcə də faydalı qazıntıların 
çıxarılması, torpaqdan istifadə və resursların idarə edilməsi ilə əlaqədar hesabatlar 
hazırlamaq; 

F.11.6.   Aerofotoşəkillər, sxemlər, eləcə də tədqiqatların nəticələrindən istifadə etməklə 
mümkün təbii qaz, neft və faydalı filiz yataqları və yeraltı su resurslarının yerini 
müəyyən etmək və qiymətləndirmək; 

F.11.7.   Tullantıların idarə edilməsi, marşrut və ərazinin seçilməsi, eləcə də çirklənmiş 
ərazilərin bərpasını əhatə edən məsələlər ilə bağlı məsləhət vermək üçün torpaq və səth 
üzərində suların hərəkətini qiymətləndirmək; 

F.11.8.   Torpaqdan istifadəni araşdırmaq, heyvanların məskunlaşdığı əraziləri monitorinq 
etmək, bitki və heyvan resurslarına və ya onların yayılma arealına nəzarət etmək. 
 

V.12.  Ehtiyatlar üzrə məlumatlardan istifadə etmək: 
F.12.1.   Mövcud vaxt çərçivəsində iş bölgüsü aparmaq   və qrafik tərtib etmək; 
F.12.2.   Razılaşdırılmış qrafik və planlara əsasən fəaliyyətlər üzrə irəliləyişləri yoxlamaq, 

qeydə almaq və məruzə etmək üçün layihənin idarəedilməsi mexanizmlərini həyata 
keçirmək; 

F.12.3.   Layihənin üzvləri, müştərilər və digər maraqlı tərəflər arasında razılaşdırılmış 
məlumat mübadiləsi prosesini həyata keçirmək və prosesə nəzarət etmək; 

F.12.4.   Layihənin mümkün risklərinin idarə strategiyasını SƏTƏM (Sağlamlıq, Əməyin 
Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin Mühafizəsi) və qanunvericiliyin tələblərinə 
uyğunlaşdırmaq; 

F.12.5.   Müvafiq hüquqi və qanuni normalara riayət etmək; 
F.12.6.   Layihənin texniki tələblərə uyğunluğunu təmin etmək üçün gözlənilməz halların və 

məhdudlaşdırıcı şəraiti əvvəlcədən müəyyən etmək. 
 

V.13.  Təhlükəsiz iş mühitini təmin etmək: 
F.13.1.   Şəxsi və digər işçilərin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə təhlükəsiz iş qaydaları 

və qoruyucu vasitələrdən istifadə etmək; 
F.13.2.   Torpaq sürüşmələri, zəlzələlər və vulkan püskürmələri kimi təbii fəlakətlər üçün 

riskləri müəyyən etmək və mümkün zərərin azaldılması istiqamətində tövsiyələr almaq; 
F.13.3.   Nümunələr və ya sınaqlar nəticəsində əmələ gələn tullantıların ətraf mühitə təsirlərini 

minimuma endirmək; 
F.13.4.   Ekoloji və ya karantin tələblərinə və müəssisə prosedurlarına uyğun olaraq bütün 

tullantıların idarəsi prosedurlarına riayət etmək; 
F.13.5.   Geoloji sahədə bilik tətbiq etmək, eləcə də sınaq avadanlıqları və qazma maşınlarından 

istifadə etməklə texniki tapşırıqları təhlil etmək üçün inşaat layihələrini yoxlamaq. 
 

V.14.  Məlumatları məruzə etmək və sənədləri tamamlamaq: 
F.14.1.   Ərazi üzrə məlumatları zəruri formatda və gözlənilən vaxt çərçivəsində məruzə etmək; 
F.14.2.   Bütün zəruri sənədləri tamamlamaq; 
F.14.3.   Layihənin texniki tələblərinə əsasən ərazinin parametrlərinə dair məlumatları 

arxivləşdirmək; 
F.14.4.   Müəssisənin texniki tələblərinə uyğun olaraq məlumatların və səndələrin 

təhlükəsizliyi və məxfiliyini qorumaq. 
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C.2. TƏLİM İLƏ BAĞLI XÜSUSİ MƏLUMAT  

C.2.1. TƏLİMİN NÖVLƏRİ 

Bu peşə üçün zəruri səriştələr aşağıda göstərilən təlim metodları vasitəsilə əldə edilə bilər: 

Formal təlim 

Tövsiyə olunan formal təlim Uyğun gələn 
təlim növü 

Qeydlər 

Tam orta təhsil2   

Texniki peşə təhsili və ya 
akkreditasiyadan keçmiş təlim 
müəssisəsində təlim 

  

Orta ixtisas təhsili   

Ali təhsil  Tətbiqi riyaziyyat, coğrafiya, fizika, qrafik 
dizayn, multimedia proqramları, eskizlərin 
hazırlanması və planlaşdırma üzrə kurslar 
zəruridir. 

Digər:   

Qeyri-formal və (və ya) informal təlim tələb olunan səriştələrin genişləndirilməsinə şərait yarada 
bilər. Bəzən geoloq zəruri səriştələri yalnız qeyri-formal və (və ya) informal təlim vasitəsi ilə əldə edə 
bilər. 

Qeyri-formal təlim 

Qeyri-formal təlimin ən yaxşı yolu iş yerində öyrənməkdir. Təlim istehsalatdan ayrılmadan aparılan 
təlim kursları ilə əlaqələndirilməlidir. 

İnformal təlim 

İnformal təlim də həmçinin tələb olunan nəzəri və təcrübi bilikləri verir, lakin bu, çox məhdud 
səviyyədə olur və səriştələrin tanınması haqqında rəsmi sənədi təmin etmir. 

C.2.2. TƏLİMİN İSTİQAMƏTİ 

Normal təlim istiqaməti tam orta təhsili bitirdikdən sonra ali təhsil almaqdan, eyni zamanda geologiya 
ilə məşğul olan hansısa nəşriyyatda təcrübə keçməkdən ibarətdir. Riyaziyyat və informasiya 
texnologiyaları bu peşədə vacibdir. Fizika və coğrafiya kimi sahələr də tətbiqi bilik olaraq faydalıdır. 
Kompüter proqramları, qrafik dizayn, tətbiqi riyaziyyat, planlaşdırma, təqdimat və idarəetmə 
sahələrində olan kurslar da xüsusi əhəmiyyətə malikdir.  

                                                             

2 Ümumi orta təhsil ölkə vətəndaşları üçün icbari xarakter daşıdığından cədvəldə əks olunmayıb. 
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C.2.3. ƏVVƏLKİ TƏLİMİN TANINMASI3 

Gələcəkdə geologiya sahəsində ən azı iki il təcrübəsi olanlar səriştələrin yoxlanması üçün imtahana 
müraciət edə və yalnız imtahanı keçdikdən sonra səriştələrin tanınması haqqında rəsmi sənəd əldə 
edə bilər.  

  

 

 

                                                             

3 Azərbaycanda səriştələrin tanınması üçün qiymətləndirmə sistemi hazırda mövcud deyildir. 


