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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 

Üzləyici-mozaikaçı 
 

Peşənin qısa təsviri 

Üzləyici-mozaikaçı yeni tikililərdə və ya bütün növ köhnə tikililərin yenidən bərpası zamanı kirəmit və 
mozaikaları kəsir və döşəyir, texniki tələblərə ciddi riayət etməklə dəqiq ölçü ilə divar və fasadlara 
örtük vurur. Materiallar adətən kirəmit, kəsmə daşlar, fibro-beton, mərmər və mozaikadan ibarət  
olur, lakin bəzən plastik və penoplast kimi başqa materiallardan da istifadə olunur. 

Məşğulluq Təsnifatında (MT) peşənin kodu:  7122 (Üzlükçü-mozaikçi) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

ISCO 08-də işin kodu:  7122 (Layer, tile) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Hazırlanma tarixi: İyul, 2011-ci il 

Təsdiq edən qurum: …… 

Təsdiq tarixi: …… 

Təklif olunan yenilənmə tarixi: İyul, 2016-cı il 

Oxşar peşəyə eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
kollegiyasının 16-4/1 nömrəli 29 mart 1997-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş Tikinti, quraşdırma və 
təmir-tikinti işləri bölməsi üzrə Fəhlə Peşələri və İşlərin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçasında 
“Üzləyici-mozaikaçı” adı altında (Hissə 3, peşə N: 183) rast gəlinir. 

A.1. İŞƏ DAİR XÜSUSİ MƏLUMAT  

A.1.1. ƏMƏK ŞƏRAİTİ 

• İş həm daxili, həm də xarici məkanda həyata keçirilir. İşçi ona həvalə olunmuş tapşırıqları 
vaxtında təhvil verməyə və qeyri-standart iş saatlarında işləməyə hazır olmalıdır; 

• Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası və fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə üzrə 
təlimlər icbari xarakter daşıyır; 

• Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydaları Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyası, Əmək Məcəlləsi, Texniki təhlükəsizlik haqqında Qanun və digər müvafiq 
qanunvericilik aktları ilə müəyyən olunur. 

A.1.2. İŞƏ QƏBUL TƏLƏBLƏRİ 

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

• 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. 
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A.1.3. TABEÇİLİK 

Kimə tabedir: Tikinti sahəsinin rəhbəri. 

Kim ona tabedir: Yardımçı işçilər. 

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. 
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A.1.5. KARYERA YÜKSƏLİŞİ VƏ SƏRBƏST MƏŞĞULLUQ İMKANLARI 

• Müəyyən təcrübə əldə etdikdən sonra tikinti işləri üzrə texnik və ya digər rəhbər vəzifələrə 
yüksəlmək imkanları vardır, lakin gələcəkdə əlavə təlimlərdə iştirak tələb oluna bilər.  

• Səriştələr universaldır, xarici ölkələrdə tətbiq oluna bilər. 

 

 

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

V.1. Hazırlıq işləri: 

F.1.1. Sxem və texniki tələblərə əsasən məkana baxış keçirmək; 

F.1.2. Ümumi davamlılığı təmin etmək və ya axmanın qarşısını almaq məqsədilə səthi 
hazırlamaq və altını yoxlamaq; 

F.1.3. Şaquli istiqamətdə aparılan işlər üçün metal ayaqaltılar qurmaq; 

F.1.4. Yapışdırıcı, suvaq və doldurmaları, suvaq işləri üçün mayak və kəsici alətləri 
hazırlamaq. 

 
V.2. Sadə strukturları və ya mürəkkəb nümunələri yerləşdirmək,  montaj və dizayn işləri aparmaq: 

F.2.1. Nazik və qalın lay metodlarına əsasən tələb edilən  formaya uyğun olaraq səthi  
dəqiqliklə ölçmək və işarələmək, ilkin obyektləri yerləşdirmək; 

F.2.2. Mürəkkəb, şaquli, üfiqi, maili səthlərdə örtük və döşəmələri uyğunlaşdırmaq və 
yerləşdirmək; 

F.2.3. Sütun, nərdivan və taxtavan kimi struktur vasitələrdən istifadə etmək; 

F.2.4. Üzlük və tökmə materiallarını qarışdırmaq; 

F.2.5. Quraşdırma-tikinti üsullarından istifadə etməklə əvvəlcədən hazır elementləri 
yerləşdirmək; 

F.2.6. Araskəsmələri quraşdırmaq. 

 
V.3. Bərkitmə işləri: 

F.3.1. Çat və birləşmələri doldurmaq və yapışdırmaq; 

F.3.2. Zəruri hallarda izolyasiya işləri aparmaq. 

 
V.4. Texniki xidmət və təmir işləri:  

F.4.1. Örtük və üzlüklərdə zədələrin mövcudluğunu və ya təmirə ehtiyac olub-olmadığını 
yoxlamaq; 

F.4.2. Qopmuş hissələri dəyişmək və bərkitmə işlərini düzgün yerinə yetirmək. 

 
V.5. Gündəlik iş, işin gedişi və nəticələri barədə hesabat vermək. 

 

A.3. SƏRİŞTƏLƏR HAQQINDA  

Fərdin üzləyici-mozaikaçı peşə standartı üzrə vəzifə və fəaliyyətləri həyata keçirməsi üçün zəruri olan 
əsas səriştələr üzləyici-mozaikaçı peşəsi üzrə müvafiq təlim standartında göstərilmişdir (formal, 
qeyri-formal və informal təlimlər vasitəsilə əldə olunan bilik, bacarıq, yanaşma və davranış). 
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A.4. QİYMƏTLƏNDİRMƏLƏR HAQQINDA 

Bu peşədə fərdin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi prosesi üzləyici-mozaikaçı 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 

Üzləyici-mozaikaçı 
Qiymətləndirməyə dair qısa məlumat 

Üzləyici-mozaikaçılar üçün qiymətləndirmə nümunəsi sadə və mürəkkəb bəzəklərin planlaşdırılması 
və döşənməsi, keramika və mozaikaların dizaynı və yığılması ilə əlaqədar tələb olunan bilik və 
bacarıqları müəyyən edir. Testə işdə istifadə olunan material və alətlərin növləri üzrə suallar daxildir. 

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:  7122 (Üzlükçü-mozaikçi) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

ISCO 08-də işin kodu:  7122 (Layer, tile) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Test versiyası: 01 

Hazırlanma tarixi: İyul, 2011-ci il 

Təsdiq edən qurum: …… 

Təsdiq tarixi: …… 

 

B.1. FƏALİYYƏT MEYARLARI  

Bu meyarlar peşə standartındakı vəzifə və fəaliyyətlərlə birbaşa əlaqəlidir. Onlar anlaşılan dildə, sadə  
formada müəyyən edilməlidir ki, qiymətləndirmə nümunələri hazırlayanlar üçün qiymətləndirmə 
maddələrinin formalaşdırılması baxımından faydalı olsun. Birinci (V.1) və sonuncu (V.5) vəzifələrə 
uyğun gələn fəaliyyət meyarları ilə bağlı nümunə aşağıda göstərilmişdir. 

 

Fəaliyyət meyarı nümunəsi: 

V.1. Hazırlıq işləri: 

F.1.1. Sxem və texniki tələblərə əsasən məkana baxış keçirmək; 

F.1.2. Ümumi davamlılığı təmin etmək və ya axmanın qarşısını almaq məqsədilə səthi 
hazırlamaq və altını yoxlamaq; 

F.1.3. Şaquli istiqamətdə aparılan işlər üçün metal ayaqaltılar qurmaq; 

F.1.4. Yapışdırıcı, suvaq və doldurmaları, suvaq işləri üçün mayak və kəsici alətləri 
hazırlamaq. 

. . . 

V.5.      Gündəlik iş, işin gedişi və nəticələri barədə hesabat vermək. 
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B.2. QİYMƏTLƏNDİRMƏ İLƏ BAĞLI RESURSLAR  

a) Material və komponentlər: minalanmış plitə, beton, çürük kömür, şüşə, gips, terra kotta 
bloku və s. 

b) Alət və avadanlıqlar: səviyyəölçən alət, kürəkcik, iskənə, muftalar, çəkiclər, bucaqölçən 
alət və s. 

c) İstehlak malları: ehtiyac yoxdur. 

 

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: 3 saat. 

İşlərin sayı: 1. 

 

İşlərin icrasını qiymətləndirmək üçün meyarlar işəgötürən tərəfindən müəyyən olunur. 

 

Əhatə olunan sahələr: 

20% Hazırlıq işləri: 

 Çertyojlara  və texniki şərtlərə uyğun olaraq tikinti sahəsini hazırlamaq;  
Çıxışlara doğru meyillilik,  ümumi dayanıqlılıq baxımından səth hissəni yoxlamaq və 
hazırlamaq; 
Şaquli işlər üçün hündür konstruksiyalar qurmaq;  
Yapışqdırıcı materialı, plasteri, eləcə də kəsici və cilalama alətlərini hazırlamaq. 

30% Sadə strukturları və ya mürəkkəb nümunələri yerləşdirmək, montaj və dizayn işləri aparmaq: 

 Özülün üz hissəsini ölçmək,  dəqiq şəkildə işarələmək və tələb olunan nümunələrə uyğun 
olaraq predmetləri nazik  və ya qalın təbəqə metodları əsasında döşəmək; 
Qarışıq, şüquli, üfüqi və maili səthlər üçün örtük və əlavələr hazırlamaq; 
Dayaqlar, pilləkənlər və taclar kimi struktur elementlərini örtmək; 
Üz və astar hissəni hazırlamaq və təmin etmək; 
Quru tikinti metodlarından istifadə etməklə  əvvəldən hazırlanan elementləri qurmaq; 
Yükqaldıran qurğuları və əvvəlcədən hazırlanan divarları qurmaq. 

20% Bərkitmə işləri: 

 Birləşmələri bərkitmək;  
İzolyasiya tətbiq etmək. 

20% Texniki xidmət və təmir işləri: 

 Örtüklərdə və üzlükdə zədələrin olub-olmadığını yoxlamaq və potensial təmir işlərini 
müəyyən etmək; 
Sınmış plitələri bərpa etmək və münasib bərkitmə metodları tətbiq etmək. 

10% Keyfiyyətə nəzarət etmək,  gündəlik işlər və dövri nəticələr barədə hesabat vermək. 
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İş nümunəsi: Müvafiq alət və materiallardan istifadə etməklə 4 m x 4m sahəsi olan otağın döşəməsinə 
mozaika döşəmək. 
 
Maksimum müddət: 3 saat. 
 
İştirakçının görəcəyi işlər: İştirakçı müvafiq texniki şərtlərə uyğun olaraq 4m x 4m ölçüsündə olan 
otağın döşəməsinə mozaika döşəyəcəkdir. 
 

B.3.2. YAZILI QİYMƏTLƏNDİRMƏ 

İcra müddəti: 15 dəqiqə.  

Sualların sayı: 13. 

 

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

Tövsiyə olunan nisbət: 70%. 

 

Əhatə olunan vəzifələr: 

40% Hazırlıq işləri 

15% Sadə strukturları və ya mürəkkəb nümunələri yerləşdirmək, montaj və dizayn işləri aparmaq  

15% Bərkitmə işləri 

15% Texniki xidmət və təmir işləri 

15% Keyfiyyətə nəzarət etmək,   gündəlik işlər və dövrü nəticələr barədə hesabat vermək 

 
Sual nümunələri: 
 
1. Üz hissədə hər hansı bir şəkil və ya görüntü əks etdirmək  məqsədilə əşyanın gilə sıxılması ilə 
həyata keçirilən bəzək metodu necə adlanır ? 
A. Mille Fiore 
B. Basma  
C. Sqraffito 
D. Sürüşərək bağlama  
 
2. Yanmış keramika hissələrinin üzərindəki şüşəyə bənzər örtük necə adlanır? 
A. Slip  
B. Bisk 
C. Şüşələmə  
D. Raku 
 
3. Gilin tərkibində müəyyən kimyəvi maddələrin dəyişilməsi üçün onun yüksək temperaturda 
qızdırılması metodu necə adlanır? 
A. Yandırma  
B. Parıldatma  
C. Sürüşdürmə  
D. Döyəcləmə  
 
4. Aşağıdakı hansı termin mina çəkilmədən yandırılmış keramika hissələrini ifadə edir?  
A. Yanmayan saxsı  
B. Bisk 
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C. Muma dayanıqlıq  
D. Möhkəm dəri  
 
5. Səviyyənin dəqiqliyi necə ölçülə bilər?  
A. Onu düz kənar ilə tutuşdurmaqla  
B. Səviyyəni düz kənara qarşı çevirməklə  
C. Onu gözəyarı ölçməklə  
D. Fabrikə geri göndərməklə.  
 
6.  __________ plitəsi obyekti tamamlamaq məqsədilə baş və yan tərəflərdə istifadə edilən kirəmitdir.  
A. Kənar bucaq  
B. Aşağı bucaq  
C. Baza  
D. Fincan  
 

7. Sərbəst qərar qaydasına əsasən iş üçün tələb olunan mozaikanın miqdarı müəyyən edildikdən 

sonra sınma və itkilər üçün 10% əlavə olunmalıdır. 

A.  İş üçün tələb olunan mozaika:  560  
İtkilər / sınma ilə bağlı tələb olunan əlavə miqdar:  ________ 
B.  İş üçün tələb olunan mozaika:  1250  
İtkilər / sınma ilə bağlı tələb olunan əlavə miqdar:  ________ 
 
8.  Divarlar və tavan boyunca dəqiqliklə və ehtiyatla yerləşdirilən uzun, ensiz tikinti qarışığı zolağı 
necə adlanır?   
A. Rezin örtük qatı  
B. Mayak  
C. Düz kənar  
D. Əsas 
 
9. İş üçün tələb olunan tikinti qarışığının həcmini hesabladıqdan sonra itkiləri kompensasiya 

etmək üçün 10-25% əlavə etməlisiniz. 

A Tələb edilən tikinti qarışığının həcmi:  13.5 kubmetr   
İtkilər ilə bağlı tələb edilən əlavə miqdar (10%-lik silinmə göstəricisindən istifadə etməklə):  ______ 
B Tələb edilən tikinti qarışığının həcmi:  10.2 kubmetr   
İtkilər ilə bağlı tələb edilən əlavə miqdar (25%-lik silinmə göstəricisindən istifadə etməklə):  ______ 
 
10. Təqribən 3 mm qalınlığında olan sement materiallı təbəqə üçün əhəng, mərmər və puççolanın 
nisbəti ən yaxşı halda necə olmalıdır? 
A. 3:1:1 
B. 2:1:1 
C. 1:1:1 
D. 1:2:1 
 
11. Mərmər hissələri və ya plitələri döşəyib qurtardıqdan sonra növbəti addıma keçməzdən əvvəl nə 
qədər  gözləmək lazımdır? 
A. 12 saat 
B. 24 saat 
C. 36 saat 
D. 48 saat 
 
12. ______  döşəmələri, divarları, vanna otaqlarını və digər stolüstü əşyaların örtülməsi məqsədilə 
plitələrdən istifadə olunur. 
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A. Ev  
B. Dam 
C. Zirzəmi  
D. Mətbəx  
 
13. Dam plitələri adətən _______ mühafizə  məqsədilə qurulur və ənənəvi olaraq gil, şist və s. bu kimi 
yerli şəraitdə mövcud olan materiallardan hazırlanır.  
A. Yağıntıdan  
B. İqlimdən  
C. Yağışdan  
D. Kənar hava şəraitindən 
 
 

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  

Üzləyici-mozaikaçı 
Təlim standartına dair qısa məlumat 

Hazırkı təlim standartı üzləyici-mozaikaçı peşəsi ilə məşğul olan müəssisələr, təlim mərkəzləri və 
institutları, 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 üzləyici-mozaikaçı peşəsi üzrə əsas səriştələrə malik olan, mövcud səriştələrini 
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:  

7122 (Üzlükçü-mozaikçi) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

ISCO 08-də işin kodu:  7122 (Layer, tile) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Milli İxtisas Çərçivəsi ilə əlaqə: …… 

ISCED-də kodu: 54 

Hazırlanma tarixi: İyul, 2011-ci il 

Təsdiq edən qurum: …… 

Təsdiq tarixi: …… 

Təklif olunan yenilənmə tarixi: İyul, 2016-cı il 

 

C.1. SƏRİŞTƏLƏRİN QISA TƏSVİRİ 

Bilik: • Bütün növ kirəmit və əsas növ mozaikaların davamlılıq və keyfiyyət göstəriciləri 
barədə məlumat 

• Yapışdırıcı və doldurucu materiallar haqqında məlumat 

• Kəsmə, ölçmə alətləri, əl alətləri və maşınları, onların funksiyaları barədə 
məlumatlılıq 

• Sxem və texniki  cizgilər 

• Tikinti ərazisində əməyin mühafizəsi, təhlükəsizilik texnikası qayda və 
normaları 

Bacarıq: • İşi planlaşdırmaq və təşkil etmək 

• Dəqiq ölçmə, kəsmə, uyğunlaşdırma və döşəmə işlərini həyata keçirmək 

• Üzlükləri sadə və mürəkkəb şəkildə döşəmək 

• Nəticələri yoxlamaq, işi razılaşdırılmış qrafikdə və keyfiyyət standartlarına  
uyğun icra etmək 

Yanaşma: • Qəbul edilmiş standartlara uyğun işləmək 
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• Yardımçı işçilər, xidmət işçiləri və rəhbərlərlə əməkdaşlıq etmək 

• İsrafçılığa yol verməmək, iqtisadi nəticələr və ətraf mühitin mühafizəsi 
haqqında məlumatı olmaq 

• İşin icrasında  təhlükəsizlik texnikası normalarına riayət etmək 

• Yenilikçi və yaradıcı yanaşma ilə yeni səmərəli üsullar təklif etmək 

Əlavə / 
ümumi 
səriştələr:  

• Yeni material, metodologiya və fəaliyyət nümunələri axtarışında İT-dən istifadə 
etmək 

• Azərbaycan dili ilə yanaşı, digər dillərdə olan təlimatları başa düşmək 

• Yeni və mürəkkəb tərkibli materiallar, öncədən istehsal olunmuş elementlər, 
onların tətbiqi üsulları və  keyfiyyət göstərciləri barədə məlumatlılıq 

• Həndəsə və onun iş sahəsində tətbiqi haqqında məlumatlılıq 

 

 

C.2. TƏLİM SXEMİ  

Müvafiq təlim kursunu uğurla başa vuran “Üzləyici-mozaikaçı” aşağıdakıları etməyi 
bacaracaqdır / biləcəkdir: 

 
Bölmə 1: İşi planlaşdırmaq və təşkil etmək. 
Öyrənmə nəticələri: 

   Nəticə 1. İş sahəsinin necə hazırlanmasını göstərmək, o cümlədən: 

• Yaxınlıqdakı ərazinin maskalanması və müvafiq şəkildə daha geniş ərazinin 
üzlüklə qorunması; 

• Kaşının vurulması prosesi zamanı minimum dağılmanı təmin etmək üçün 
barrikadaların və göstəricilərin quraşdırılması.  

Nəticə 2. İş spesifikasiyalarına və planlarına əsasən, tələb olunan materialların kəmiyyətinin 
necə hesablanmasını göstərmək; 

Nəticə 3. Alət və avadanlıqların siyahısını hazırlamaq və onların xidmətə yararlı olmasının 
yoxlanılması prosesini təsvir etmək; 

Nəticə 4. Materialların, o cümlədən qumun, sementin, yapışqanların və duru məhlulun necə 
hazırlanmasını göstərmək; 

Nəticə 5. Hündürlükdə təhlükəsiz şəkildə necə işləməyi göstərmək, o cümlədən: 

• Hündürlükdə işləyən zaman riskin müəyyən edilməsinə hazırlıq; 

• Hündürlükdə işləmək üçün məhdudiyyətləri, qaydaları və tələbləri təsvir edə 
bilmək; 

• Yıxılma zamanı fərdi mühafizə sistemlərindən istifadə; 

• Hündürlüyə qalxma avadanlığının ilkin yoxlamalarının həyata keçirilməsi və bu 
avadanlığın çatışmazlıqlardan azad olmasının təmin edilməsi; 

Nəticə 6. Kirəmitin düzülməsi üçün səthin necə hazırlanmasını göstərmək, o cümlədən: 

• Suvaq və ya yapışdırıcı maddələrdən istifadə etməklə kirəmitlə örtülmüş 
səthləri qəbul etmək üçün yeni və mövcud blokların düzülməsi işinin 
hazırlanması; 

• Suvaq və ya yapışdırıcı maddələrdən istifadə etməklə kirəmitlə örtülmüş 
səthləri qəbul etmək üçün yeni və mövcud kərpiclərin düzülməsi işinin 
hazırlanması; 
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• Suvaq və ya yapışdırıcı maddələrdən istifadə etməklə kirəmitlə örtülmüş 
səthləri qəbul etmək üçün yeni və mövcud betonlama işinin hazırlanması; 

• Müvafiq səthlərin emalı ilə kirəmitlə örtülmüş səthləri qəbul etmək üçün yeni 
və mövcud suvaqlama işinin hazırlanması; 

• Müvafiq səthin emalı, o cümlədən ağac materialı və fibrolit döşəmələrlə 
kirəmitlə örtülmüş səthləri qəbul etmək üçün yeni və mövcud istehsal olunan 
lövhələrin hazırlanması. 

 
Bölmə 2: Sadə və mürəkkəb yollarla kaşıların və örtük materiallarının düzülməsi və bərkidilməsi. 
Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1. İş spesifikasiyalarına və planına əsaslanaraq, müvafiq alət və vasitələrin necə 
seçilməsini göstərmək, o cümlədən: 

• Texniki şərtlərdə olan kaşılar, yapışdırıcı maddələr, duru maddələr, boru 
kəmərlərində açıq metal armaturlar və köməkçi vasitələr; 

• Yapışdırıcı maddələr və kəsici kaşılar üçün əl alətləri və mexaniki alətlər; 

• Qarışdırma və səthin hazırlanması üçün istifadə olunan köməkçi avadanlıqlar, o 
cümlədən, əllə qarışdırılan avadanlıqlar, mexaniki qarışdırma avadanlığı, səthin 
hamarlaşdırılması üçün avadanlıq və ölçmə avadanlığı. 

Nəticə 2. Texniki şərtlərdən və planlardan istifadə etməklə və ölçmələrin dəqiq aparılmasını 
təmin etməklə, kirəmitlə örtüləcək ərazilərin necə müəyyən edilməsini göstərmək; 

Nəticə 3. Vacib tikililərin necə tikildiyini və ya təchiz olunduğunu göstərmək: 

• Üzlüklərin və qəliblərin qurulması və təchiz edilməsi; 

• Tam yığılmış tikinti texnologiyalarından istifadə etməklə quraşdırılan əşyaların 
təchiz edilməsi; 

• Yığılan divarların quraşdırılması. 

Nəticə 4. Döşəmələrin səthinin kirəmitlə necə örtüldüyünü göstərmək, o cümlədən: 

• Adi və qeyri-adi döşəmə sahələrinə mozaikanın vurulması; 

• Dekorativ panellərin və hərəkətli bənd yerlərinin quraşdırılması; 

• İstilik və drenaj borularını çəkmək üçün kaşıların kəsilməsi; 

• Kaşıların məhlulla doldurulması və emalı; 

• Kanallara, qanovlara və drenaj çıxışlarına duru məhlulun doldurulması və emal 
edilməsi; 

• Daxili və xarici bucaqların, o cümlədən, qapı və pəncərə açılışlarının qurulması. 

Nəticə 5. Divarların səthinin kirəmitlə necə örtülməsini göstərmək, o cümlədən: 

• Adi və qeyri-adi divarların üst qatına mozaikanın vurulması; 

• Dekorativ panellərin və hərəkətli bənd yerlərinin quraşdırılması; 

• Lazım olduqda, drenaj və istilik boruları üçün qazıma; 

• Kaşıların məhlulla doldurulması və emalı; 

• Kirəmitin soffitlərə, maili qapı səthlərinə və pəncərə altlarına düzülməsi və 
emal edilməsi; 

• Daxili və xarici bucaqların, o cümlədən, qapı və pəncərə açılışlarının qurulması. 

Nəticə 6. Kaşılar və mozaikalardan ibarət təmir işlərinin necə aparılmasını göstərmək, o 
cümlədən: 

• Qüsurlu və ya ziyan vurulmuş kaşıların və itmiş bəzək vurulacaq səthlərin  
müəyyən edilməsi; 

• Kaşıların və səthlərin çıxarılması və yenilənməsi üçün alət və vasitələrin 
seçilməsi; 
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• Qüsurlu və ya ziyan vurulmuş kaşıların çıxarılması; 

• Qüsurlu və ya ziyan vurulmuş səthlərin yaxşılaşdırılması; 

• Əlaqəli armaturların və bərkidicilərin divara və döşəmə kaşılarına bərkidilməsi; 

• Kirəmitlərin mövcud modellərə və səthlərə uyğun gəlməsi üçün yerləşdirilməsi 
və bərkidilməsi; 

• Tamamlanmaq üçün kirəmitlə örtülmüş səthlərə duru məhlulun çəkilməsi. 

Nəticə 7. Təşkilat prosedurlarına əsasən, istənilən tullantı materiallarını ataraq iş sahəsinin necə 
bərpa olunmasını göstərmək. 

 
Bölmə 3: İş fəaliyyətlərinin razılaşdırılmış vaxt cədvəllərinə və keyfiyyət standartlarına uyğun 
olduğuna nəzarət etmək. 

Öyrənmə nəticələri: 
Nəticə 1. İş miqyasına dair məlumatlardan ibarət sənədlərin siyahısını hazırlamaq və iş planları 

barədə məlumat vermək üçün bunun necə izah olunmasını izah etmək, o cümlədən: 

• İş təlimatları; 

• Planlar; 

• Texniki şərtlər; 

• Keyfiyyət tələbləri; 

• İş barədə təfsilatlar. 

Nəticə 2. Aşağıdakı məlumatlardan istifadə edərək iş planının necə hazırlanmasını göstərmək: 

• İstifadə olunacaq alət və avadanlıqların növü; 

• Materiallar və hesablanmış kəmiyyətlər; 

• İşin başa çatdırılması üçün vaxt müddətləri; 

• Məlumatlandırılacaq digər şəxslər və bunun nə vaxt və necə edilməsi. 

Nəticə 3. Əlavə məlumatın əldə edilməsi və ya iş planı üzrə təsdiqlənməsi və bu məlumatın 
haradan əldə olunması prosesini izah etmək; 

Nəticə 4. İşə müvafiq olan Peşə Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi qaydalarının, ekoloji qaydaların 
siyahısını hazırlamaq və bu qaydalara tabe olmağın vacibliyini izah etmək. 

 

Yuxarıdakı sahələr üzrə təlim keçmiş şəxs aşağıdakı vəzifə və fəaliyyətləri yerinə yetirə bilər: 

 

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

V.1. Hazırlıq işləri: 

F.1.1. Sxem və texniki tələblərə əsasən məkana baxış keçirmək; 

F.1.2. Ümumi davamlılığı təmin etmək və ya axmanın qarşısını almaq məqsədilə səthi 
hazırlamaq və altını yoxlamaq; 

F.1.3. Şaquli istiqamətdə aparılan işlər üçün metal ayaqaltılar qurmaq; 

F.1.4. Yapışdırıcı, suvaq və doldurmaları, suvaq işləri üçün mayak və kəsici alətlər 
hazırlamaq. 

 
V.2. Sadə strukturları və ya mürəkkəb nümunələri yerləşdirmək,  montaj və dizayn işləri aparmaq: 

                                                             

1 Müvafiq sahə üçün olan peşə standartındakı ilə eynidir. 



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

 21 

F.2.1. Nazik və qalın lay metodlarına əsasən tələb olunan formaya uyğun olaraq səthi  
dəqiqliklə ölçmək və işarələmək, ilkin obyektləri yerləşdirmək; 

F.2.2. Mürəkkəb, şaquli, üfiqi, maili səthlərdə örtük və döşəmələri uyğunlaşdırmaq və 
yerləşdirmək; 

F.2.3. Sütun, nərdivan və taxtavan kimi struktur vasitələrdən istifadə etmək; 

F.2.4. Üzlük və tökmə materiallarını qarışdırmaq; 

F.2.5. Quraşdırma-tikinti üsllarından istifadə etməklə əvvəlcədən hazır elementləri 
yerləşdirmək; 

F.2.6. Araskəsmələri quraşdırmaq. 

 
V.3. Bərkitmə işləri: 

F.3.1. Çat və birləşmələri doldurmaq və yapışdırmaq; 

F.3.2. Zəruri hallarda izolyasiya işləri aparmaq. 

 
V.4. Texniki xidmət və təmir işləri:  

F.4.1. Örtük və üzlüklərdə zədələrin mövcudluğunu və ya təmirə ehtiyac olub-olmadığını 
yoxlamaq; 

F.4.2. Qopmuş hissələri dəyişmək və bərkitmə işlərini düzgün yerinə yetirmək; 

F.4.3. Gündəlik iş, işin gedişi və nəticələri barədə hesabat vermək. 

 

V.5. Gündəlik iş, işin gedişi və nəticələri barədə hesabat vermək. 
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C.3. TƏLİM İLƏ BAĞLI XÜSUSİ MƏLUMAT  

C.3.1. 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 

 İlkin təlim akkreditasiyadan keçmiş peşə 
məktəbləri və sertifikatlaşdırılmış 
müəssisələr tərəfindən təşkil olunur. Bu təlim 
praktikadan qazanılan geniş təcrübə ilə 
əlaqələndirilməlidir. 

Yalnız praktiki təlim keçirildiyi hallarda 
səriştələrin tanınması haqqında sənəd əldə 
etmək üçün işçinin əlavə nəzəri təlim keçməsi 
və qiymətləndirilməsinə ehtiyac var3. 

Orta ixtisas təhsili   

Ali təhsil   

Digər:   

Qeyri-formal və (və ya) informal təlim tələb olunan bilik, bacarıq və yanaşmanın genişləndirilməsinə 
şərait yarada bilər. Bəzən üzləyici-mozaikaçıların zəruri səriştələrə yalnız qeyri-formal və (və ya) 
informal təlim vasitəsi ilə sahib olmaları mümkündür. 

Qeyri-formal təlim 

Qeyri-formal təlimin ən yaxşı yolu iş yerində usta yanında öyrənməkdir. İş yerində, təlim mərkəzində 
və ya bilavasitə ixtisaslaşmış təlimatçı və ya usta tərəfindən keçirilən təlimdir. 

İnformal təlim 

İnformal təlim, ənənəvi olaraq, ailə sexlərində yer alır, tələb olunan nəzəri və təcrübi bilikləri verir, 
yalnız formal olaraq qəbul olunan təhsil haqqında sənədi təmin etmir. 

C.3.2. TƏLİMİN İSTİQAMƏTİ 

Normal ilkin təlim istiqaməti orta  təhsil  məktəbini bitirdikdən sonra peşə məktəblərində təhsil almaq 
və razılıq əsasında inşaat şirkətlərində təcrübə keçməkdir. Buna baxmayaraq, üzləyici-mozaikaçı üçün 
təlim istiqamətləri yuxarıda göstərildiyi kimi, qeyri-formal və ya informal təlimdən də ibarət ola bilər. 

                                                             

2 Ümumi orta təhsil ölkə vətəndaşları üçün icbari xarakter daşıdığından cədvəldə əks olunmayıb. 

3 Azərbaycanda səriştələrin tanınması üçün qiymətləndirmə sistemi hazırda mövcud deyildir. 
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C.3.3. ƏVVƏLKİ TƏLİMİN TANINMASI 

Gələcəkdə tikinti sahəsində ən azı iki il müntəzəm təcrübəsi olanlara bacarıqlarını yoxlamaq üçün 
müraciət edərək imtahandan keçdikdən sonra formal ixtisas verilə bilər. 

Peşəkar istiqamətlərini dəyişmək istəyən namizədlər təhsildə oxşaqlıqların qəbul edildiyi halda 
praktiki bacarıqların keçidinə nail ola bilər. Ümumi təhsil və ya alternativ peşə təhsilindən əldə edilən 
ümumi səriştələrin yeni peşələrdə qəbul olunmasından  sonra  optimal halda ümumi təhsilin tamamilə 
əvəzlənməsi mümkündür .   

 


