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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 

Vebmaster 
Peşənin qısa təsviri 

Vebmaster internet və intranet veb saytların layihələndirilməsi, hazırlanması, saxlanılması və 
yenilənməsi üçün məsul olan şəxsdir. Onlar əlavə işçilər və ya kənar xidmətlərin idarə olunması üçün 
məsul olan menecer funksiyasını yerinə yetirirlər. 

Məşğulluq Təsnifatında (MT) peşənin kodu:  3514 (Vebmaster) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 3 

ISCO 08-də işin kodu:  3514 (Assistant, 
computer/communications) 

ISCO 08-də bacarıq səviyyəsi 3 

Hazırlanma tarixi: İyul, 2011-ci il 

Təsdiq edən qurum: …… 

Təsdiq tarixi: …… 

Təklif olunan yenilənmə tarixi: İyul, 2012-cı il 

 

A.1. İŞƏ DAİR XÜSUSİ MƏLUMAT 

A.1.1. ƏMƏK ŞƏRAİTİ 

 Vebmasterin ümumi fəaliyyəti iş saatları ərzində İT şəbəkəsinə çıxışı olan hər hansı ofis 
mühitində mümkündür; 

 İnternet səhifəsinin qurulması və ona xidmət fəaliyyətləri üçün axşam və həftəsonu iş tələb 
oluna bilər; 

 Vebmaster nasazlıqlar və ya pozulmaların aradan qaldırılması üçün daim gözləmə 
mövqeyindədir; 

 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: Maliyyə meneceri, İT üzrə menecer. Müvafiq struktur və ya şöbə rəhbərliyi. 

Kim ona tabedir: İnternet səhifəsinin hazırlanması üzrə köməkçilər. 

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 

 Təcrübə əldə etməklə, İT üzrə menecer vəzifəsinə yüksəliş imkanları vardır. 
 
 

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

V.1. Veb səhifələrin müvafiq təşkilatların məqsədlərinə cavab verdiyini təmin etmək: 
F.1.1. İT menecer ilə birlikdə VEB (şəbəkə) xidmətlərin iqtisadi məqsədləri üzrə qərar qəbul 

etmək; 
F.1.2. Rəhbərlik və ya sifarişçi ilə birlikdə müvafiq büdcə çərçivəsində VEB saytın sxemi, 

məzmunu və təşkili üzrə qərar qəbul etmək; 
F.1.3. Səhifələr ilə bağlı aidiyyatı şəxslər ilə əlaqə qurmaq və onların rəy və təkliflərini əldə 

etmək. Saytlar üçün göstəricilər müəyyən etmək. 
 
V.2. Cari rejimdə saytın optimal fəaliyyətini təmin etmək: 

F.2.1. Qrafik müraciətlər ilə daxil olma sürəti üzrə tələbləri balanslaşdırmaq; 
F.2.2. Texniki tədbirlərə nəzarət etmək. 

 
V.3. Təşkilat daxilində VEB saytı təşviq etmək və aidiyyatı məsələlər və texnologiya barədə 

insanları məlumatlandırmaq: 
F.3.1. VEB saytda məlumatların yerləşdirilməsi üzrə təlimatlar hazırlamaq. 

 
V.4. VEB saytın hazırlanması və saxlanması ilə bağlı büdcə hazırlamaq və təklif etmək. 
 
V.5. İnsanların və kənar xidmətlərin VEB sayt ilə bağlı işlərini əlaqələndirmək (məsələn, VEB 

dizaynerləri, VEB texnikləri, VEB xidməti üzrə şirkətlər). 
 
V.6. Digər şəxslərin RGD-ni asan və birmənalı şəkildə tapa bilmələri üçün internetdə müxtəlif 

kataloqlar və indeks serverlərində WWW serverlərinin qeydiyyatının idarə edilməsini təmin 
etmək.  

 
V.7. Sayta daxil olanların izlənməsi və sayı barədə məlumatların əldə edilməsi üçün məqsədləri və 

proqram təminatını müəyyən etmək: 
F.7.1. İstifadə statistikası kimi müxtəlif qeydiyyatdan keçmə hallarının izlənməsi üçün sistem 

yaratmaq (serverə kim və nə zaman daxil olmuşdur). 
 
V.8. Tələblərlə daxili məmnunluğu balanslaşdırmaq məqsədilə təşkilat daxilində VEB saytda 

maraqlı tərəflərlə informasiya mübadiləsini təmin etmək. 
 
V.9. Keyfiyyəti müqayisə etmək və kənar təcrübəni öyrənmək məqsədilə digər VEB saytları 

monitorinq etmək. 
 
V.10. VEB saytın nəticəsi barədə rəhbərliyə hesabat vermək, dəyişikliklər və təkmilləşdirmələr 

barədə təkliflər vermək. 
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A.3.SƏRİŞTƏLƏR HAQQINDA 

Fərdinvebmasterpeşə standartı üzrə vəzifə və fəaliyətləri həyata keçirməsi üçün zəruri olan əsas 
səriştələrvebmasterpeşəsi 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 vebmasterpeşəsi 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 

Vebmaster 
Qiymətləndirməyə dair qısa məlumat 

 

Vebmaster üçün qiymətləndirmə nümunəsi internet səhifəsinin hazırlanması, istifadə və təşviq 
edilməsi məqsədi ilə tələb olunan bilik və bacarıqları müəyyən edir. Test iş üçün zəruri olan 
proqramlar və proqramlaşdırma dilləri ilə bağlı sualları əks etdirir. 

 

Məşğulluq Təsnifatında (MT) peşənin kodu:  3514 (Vebmaster) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 3 

ISCO 08-də işin kodu:  3514 (Assistant, 
computer/communications) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 3 

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 ölçülə bilən formada 
yazılmalıdır ki, qiymətləndirmə nümunələri hazırlayanlar üçün qiymətləndirmə maddələrinin 
formalaşdırılmasında faydalı olsun. Birinci (V.1) və sonuncu (V.10) vəzifələrə uyğun gələn fəaliyyət 
meyarları ilə bağlı nümunə aşağıda göstərilmişdir. 

 

Fəaliyyət meyarı nümunəsi: 

V.1. Veb səhifələrin müvafiq təşkilatların məqsədlərinə cavab verdiyini təmin etmək: 
F.1.1. İT menecer ilə birlikdə VEB (şəbəkə) xidmətlərin iqtisadi məqsədləri üzrə qərar qəbul 

etmək; 
F.1.2. Rəhbərlik və ya sifarişçi ilə birlikdə müvafiq büdcə çərçivəsində VEB saytın sxemi, 

məzmunu və təşkili üzrə qərar qəbul etmək; 
F.1.3. Səhifələr ilə bağlı aidiyyatı şəxslər ilə əlaqə qurmaq və onların rəy və təkliflərini əldə 

etmək. Saytlar üçün göstəricilər müəyyən etmək. 
. . . 

 
V.10. VEB saytın nəticəsi barədə rəhbərliyə hesabat vermək, dəyişikliklər və təkmilləşdirmələr 

barədə təkliflər vermək. 
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B.2. QİYMƏTLƏNDİRMƏ İLƏ BAĞLI RESURSLAR  

a) Material və komponentlər: ehtiyac yoxdur. 

b) Alət və avadanlıqlar: kompüter, kompüter şəbəkəsi, modem. 

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: 65 dəqiqə 

İşlərin sayı: 5 

 

İşlərin icrasını qiymətləndirmək üçün meyarlar işəgötürən tərəfindən müəyyən olunur. 

 

İş nümunəsi 1: PHP. 

Maksimum müddət: 20 dəqiqə. 

İştirakçının gördüyü işlər:  

Aşağıdakı PHP mətnində dəyişəni adlandırın və kodun dəyişəni necə manipulyasiya etdiyini təsvir 
edin: 

1. <?php 

2. $vocal = “you’re hired!”; 

3. print (“convince me you are the best person for the job and I will say $utterance”); 

4. print (“<p>”); 

5. $vocal = “you are fired!”; 

6. print (“if you screw up I’m going to say $utterance”); 

7. ?> 

İş nümunəsi 2: n12br() funksiyasının istifadəsini izah edin. 

Maksimum müddət: 10 dəqiqə. 

İştirakçının gördüyü işlər: Funksiyanın izahı. 
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İş nümunəsi 3: Məlumatlar sətri nədir? 

Maksimum müddət: 10 dəqiqə. 

İştirakçının gördüyü işlər: Ümumi bilik. 

 

İş nümunəsi 4: Ön Səhifədə (FronPage) açıq səhifəyə hiperlinklər ilə bütün səhifələri necə 

görürsünüz? 

Maksimum müddət: 10 dəqiqə. 

İştirakçının gördüyü işlər: Proqram barədə məlumatlılıq. 

 

İş nümunəsi 5: Cisco ruterində yaradıla bilən 6 növ Çıxış Nəzarət sistemi vardır. Sözügedən 6 sistemi 

sadalayın və onların hər biri ilə bağlı olan ədədlər toplusunu söyləyin. 

Maksimum müddət: 15 dəqiqə. 

İştirakçının gördüyü işlər: Ümumi bilik. 

 

B.3.2. YAZILI QİYMƏTLƏNDİRMƏ 

İcra müddəti: 1 saat 

Sualların sayı: 55 

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

Tövsiyə olunan nisbət: 70%. 

 

Əhatə olunan vəzifələr: 

30%  Proqramlaşdırma üzrə səlis biliklər: 

 

Proqramlaşdırma üzrə səlis biliklər veb səhifə ustasına müvafiq veb səhifəni idarə 
etməyə və yaranan problemləri tez bir zamanda həll etməyə imkan verir; 

HTML, CSS, Perl CGI, MySQL və JavaScript. 

20% Skriptinq və məlumat bazası üzrə biliklər: 

 Məlumat bazası və skriptinq üzrə biliklər. 

15% Mexanizmin optimallaşdırılması və marketinq yollarının axtarılması: 

 

Uğurlu vebmaster veb səhifəni təşviq etməyi bacarmalıdır; 

Vebmaster hazırladığı veb səhəfinin münasib axtarış mexanizminə çevrilməsi yollarını 
bilməlidir;  
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Axtarış mexanizminin cari rejimdə optimallaşdırılması və saytları korlaya bilən “black-
chat” adlanan sistemlərdən kənar durmaq (əgər aşkar edilərsə); 

Reklam, cəlbetmə (linkbaitinbg) və istifadəçiləri geri qayıtmağa sövq edəcək müntəzəm 
yeniləşən məzmun vasitəsilə arzu edilən istifadəçilər bazasının necə əldə edilməsini 
bilməlidir; 

Bütün sadalanan tədbirlərin məqsədi veb səhifənin təşkilatın məqsədlərini irəli apara 
bilməsini təmin etməkdən ibarətdir. 

15% Digər fərdi bacarıqlar: 

 

Maraq və motivasiya. Həm işdə, həm də işdən kənarda tədbirlərdə iştirak etmək və 
həyata keçirmək istəyi. İşin fərdin məmnunluğu baxımından əhəmiyyət kəsb etdiyinə 
dair dəlillər; 

Fərdi bacarığını inkişaf etdirilməsi istiqamətində davamlı tədbirlərə dair dəlillər. 
Özünü-qiymətləndirmə bacarığı; 

Təhsil dəyərləri. Əsaslandırılmış təhsil fəlsəfəsinə malik olmaq və nümayiş etdirmək. 

20% İdarəetmə bacarığı: 

 

Problemin təhlili. Vəziyyətin mühüm elementlərini müəyyən etmək üçün müvafiq 
məlumat axtarmaq və informasiyanı təhlil etmək bacarığı; 

Mühakimə. Mövcud məlumatlar əsasında məntiqi nətcələr çıxarmaq və yüksək 
keyfiyyətli qərarlar qəbul etmək bacarığı: prioritetləri müəyyən etmək; zərurət olan 
yerdə xəbərdarlıq etmək; 

Təşkilatçılıq bacarığı və qətilik. Effektiv şəkildə planlaşdırmaq və qrafik yaratmaq 
bacarığı; 

Müvafiq şəkildə ötürmək; qərar qəbulunun nə zaman tələb olunduğunu müəyyən etmək 
və müvafiq tədbirlər görmək. 

 

Sual nümunələri: 

Ümumi 

1. Kompüter eyni zamanda həm müştəri və server rolunu oynaya bilərmi? 
a- Bəli 
b- Xeyr 

 

2. "Protokol" 
a- Sistemin konfiqurasiyasının başqa bir ifadəsidir.  
b- Standratlaşdırılmış məlumat toplusudur  
c- Şəbəkə boyu kommunikasiya üçün kompüterlərdə istifadə olunan metoddur  
d- Sadalanan variantların heç biri  

 

3. "Paket:" 
a- Standartlaşdırılmış məlumat toplusudur  
b- Şəbəkə kommunikasiyaları çərçivəsində adətən məlumatarı müəyyən edən “başlıqdan” 

(header) ibarət olur  
c- Ötürülməli olan məlumatları əhatə edən “orqana” malikdir  
d- Sadalanan bütün variantlar  

 

4. IP ünvanı nədir? 
a- URL ilə eynidir  
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b- Paket sözünün digər bir ifadəsi  
c- İnternetdə hər bir şəbəkə “host”unu müəyyən edir  
d- Sadalanan variantların heç biri 

 

5. HTML: 
a- İnternetdə veb-səhifələrin baza dilidir  
b- Javanın baza dilidir 
c- CGI-nin baza dilidir 
d- PERL-in  baza dilidir    

 

6. Veb brauzer serverdir yoxsa müştəri? 
a- Server 
b- Müştər 

 

7. Soyuq Birləşmə (ColdFusion): 
a- “Sun”ın yeni mətn dilidir  
b- Java kiçik proqramının (applet) yaratmağa imkan verən sistemdir  
c- Məlumat bazalarının internetə çıxışını təmin edən server-yönlü sistemdir  
d- Sübut olunmayan enerji mənbəyidir  

 

8. İnternetdə məktub göndərmək üçün kompüterlərdə hansı metoddan istifadə olunur? 
a- Poçt Ofisi Protokolu (POP3) 
b- TCP/IP 
c- DHTML 
d- Sadə Poçt Transferi Protokolu (SMTP) 

 

9. Aşağıda sadalanan brauzer sistemlərindən hansı biri veb səhifədə daxil olunan linklərin 
daxil olnunmuş link kimi göstərilməsinə xidmət edir? 
a- “Cookies” 
b- Təhlükəsizlik mexanizmləri 
c- Tarix  
d- Proksilər 

 

10. Aşağıda sadalananlardan hansı biri potensial olaraq ən sürətli internet birləşməsi təklif 
edir? 
a- 56k Modem 
b- T1 
c- DSL 
d- T3 
 

HTML 4.0 

 

11. Görüntü xəritəsini yaratmaq üçün hansı teqlərdən istifadə olunur? 
a- <MAP> və <SHAPE> 
b- <MAP> və <AREA> 
c- <A> və <MAP> 
d- <IMGMAP>və <SELECT> 

 

12. <I> teqi HTML sistemində hansı funksiyanı yerinə yetirir? 
a- Paraqraf yaradır 
b- Mətnə kursiv fon verir  
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c- Şəkil daxil edir  
d- İstifadəçinin verdiklərini qəbul edir  

13.  Bunlardan hansı biri HTML daxiletmə növü deyildir? 
a- Check Box 
b- Combo Box 
c- Radio 
d- Reset 

 

14. JavaScript-ni veb səhifənizə daxil etmək üçün aşağıdakı teqlərdən hansı birindən 
istifadə edərdiniz? 
a- <JAVA> 
b- <SCRIPT> 
c- <JAVASCRIPT> 
d- <JS> 

 

15. Qalın hərfli mətn yaratmaq üçün aşağıdakı teqlərin hansından istifadə etmək lazımdır? 
a- <BOLD> 
b- <B> 
c- <BD> 
d- <TEXT TYPE="B"> 

 

16. Aşağıdakı hansı xüsusiyyətlərə görə CSS simvolları və qiymətləri bir-birindən ayrılır? 
a- Nöqtəli vergül 
b- Boşluq 
c- Vergül 
d- İki nöqtə 

 

17. Aşağıdakı hansı hiper istinadı göstəriciyə (anker) əlavə etdikdə digər şəxsə elektron 
məktub göndərmək mümkün olur? 
a- Email: 
b- Em: 
c- Emailto: 
d- mailto: 

 

18. Birdən artıq qiymətə malik CSS simvolundan istifadə edən zaman müvafiq qiymətlər 
hanı xüsusiyyət görə ayrılır 
a- Nöqtəli vergül 
b- İkili dırnaq işarəsi 
c- Vergül 
d- Boşluq 

 

19. “Hex code #0000ff” vasitəsilə müəyyən edilən rəngi aşağıdakı hansı rəng ilə daha yaxşı 
təsvir etmək mümkündür? 
a- Qırmızı 
b- Göy 
c- Yaşıl 
d- Sarı 

 

20. “ActiveX control” və ya “Java Applet” kimi brauzerlər tərəfindən dəstəklənməyən 
məlumatları daxil etmək üçün aşağıdakı hansı teqlərdən istifadən olunur? 
a- <SCRIPT> 
b- <OPTION> 
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c- <TABLE> 
d- <OBJECT> 

 
21. Kaskad Tipli Vərəqlər (CSS) HTML sistemində nəyə xidmət edir? 

a- HTML sistemini hazırlayanlar bu vərəqələrdən HTML elementləri üçün mövcud olan 
müxtəlif növlərə operativ istinad kimi istifadə edir 

b- Bir vərəqədə HTML elementləri üçün növlər seçməyə və bu növlərdən çoxsaylı səhifələrdə 
istifadə etməyə imkan verir  

c- Kaskad növü sizə mətni kaskad formasında brauzer ekranının üst hissəsindən düşürtməyə 
imkan verir  

d- Kaskad tipli vərəqələr C++ proqramı ilə birlikdə istifadə olunur və HTML üçün tətbiq 
olunmur  

 

22. Aşağıdakılardan hansılar uyğunlaşdırma “valign” simvolu üçün xarakterik deyildir? 
a- Yuxarı 
b- Bərabər 
c- Orta 
d- Aşağı 

 

23. Aşağıdaklardan hansı Cədvəl teqi üçün xarakterik işarə deyildir? 
a- Boş 
b- Vsides 
c- Rhs 
d- Aşağı 

 

24. Tərkib elementləri üçün iş vaxtı rejimini müəyyən etmək məqsədilə <PARAM> teqi  
______ teqi daxilində yerləşdirilir. 
a- <SCRIPT> 
b- <BUTTON> 
c- <PRE> 
d- <OBJECT> 

 

25. Kənar üslub formatını yükləmək üçün aşağıdakı teqlərin hansından istifadə olunur? 
a- <style src="corporate.css" type="text/css"> 
b- <hr style="color: black"> 
c- <LINK href="corporate.css" type="text/css"> 
d- <object classid="corporate.css" height="480" width="640"> 

 

26. Rezervasiya edilmiş fərdi teq adı nəyi bildirir? 
a- Link yeni pəncərəyə yüklənəcəkdir  
b- Link geriyə özünə istinad eidr  
c- Link boş HTNL səhifəsinə yüklənəcək  
d- Link hazırkı pəncərədə açılacaqdır  

 

27. Aşağıdakılardan hansı <BASE>  teq kimi istifadə oluna bilər? 
a- Bu teq həm Internet Explorer, həm də Netscape brauzer sistemlərində əks olunduğu 

kimidir. 
b- Müvafiq səhifə üçün müəlliflik hüquqi ilə bağlı informasiyanı müəyyən etmək üçün HTML 

sənədinin başlığında istifadə olunur. 
c- Baza (ankor) teqin işarə edə bildiyi səhifədə nöqtə müəyyən edir. 
d- Müvafiq istinadların başlanmalı olduqları yerləri müəyyən edir. 
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28. <BR>  teqin məqsədi nədir? 
a- Qalın mətn yaradır  
b- Sətir arakəsməsi daxil edir  
c- Ekrana bucaq mötərizələri qoyur  
d- Veb səhifəsində çəpəki dayaq yaradır  

 

29. Bunlardan hansı HTML4.0 səhifəsində İspan dilinin seçilməsinin doğru yoludur? 
a- <html lang="SP"> 
b- <meta name="dil" məzmun="İspan"> 
c- <lang src="SP"> 
d- <meta name="ölkə" məzmun="İspan"> 

 

30. Bunlardan hansı CSS işarəsini düzgün müəyyən edir? 
a- font-family: Times New Roman; 
b- font-family: "Times New Roman"; 
c- font-family: 'Times New Roman'; 
d- font-family = Times New Roman; 

 

C++ 

 

31. Bunlardan hansı sinfin adı ilə birlikdə işlədildikdə sinfin destruktorunu müəyyən edir? 
a- ~ 
b- / 
c- * 
d- & 

 

32. Hansı C++ açar sözü özəl sinif üzvləri üçün sinifdən kənarda funksiyaya çıxış imkanı 
verir? 
a- Müdafiə olunur  
b- İstifadə edilir 
c- Dəyişən 
d- Dost 

 

33.  Aşağıda açar sözlərdən hansı sinfin üzvünün funksiyası adlanan obyekti göstərən 
işarəyə malikdir? 
a- Hal 
b- Defolt 
c- Bu 
d- Atmaq 

 

34. Hansı C++ açar sözü eyni yaddaş bölgəsini paylaşmaq üçün birdən artıq dəyişənin 
istifadəsinə imkan verir? 
a- İkili 
b- Birlik 
c- İstifadə 
d- Dost 

 

35. Aşağıdakılardan hansı sizə +, - kimi operatorları yenidən müəyyən etməyə və sizin 
özünüzün məlumat tipinə uyğun olan obyektlər ilə işləməyə imkan verir?   
a- operatorun yüklənməsi   
b- redef 
c- operatorun strukturunun dəyişdiirlməsi 
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d- polimorfizm 

 

36. C++ ilə hansı törəmə termin bağlıdır? 
a- Funksiyada dəyişənin miqyasının dəyişdirilməsi  
b- İnformasiyaya xələl gətirmədən oxun davamlı olaraq təkrar müəyyən edilməsi  
c- Sinfin dəyişdirilməsi  
d- Kodun kəsilməsi və  layihənizə daxil edilməsi prosesi  

 

37. Aşağıdakı xətdə göstərildiyi kimi CCrate sinfi formalı CBox alan zaman CBox-un dövlət 
sektoru üzvləri CCrate-da hansı çıxış xüsusiyyətinə malik olacaqlar ? 
class CCrate: CBox 
a- Dövlət 
b- Özəl  
c- Müdafiə edilən 
d- Məhdud 

 

38.  Törəmə CCrate sinfi CBox-dan alındıqda və hər bir sinif özünün fərdi həcm funksiyasını 
seçdikdə törəmə sinfin obyektindən alınan baza sinif versiyasını necə adlandırardınız? 
a- volume() 
b- CBox->volume() 
c- CBox::volume() 
d- CBox.volume() 

 

39. Açar söz hansı məqsədə xidmət edir? 
a- Boş dəlillər və qayıdış yaradır  
b- Video yaddaşda 3D şəkil xəritəsi yaradır  
c- Törəmə və baza siniflər arasında sükunətli əlaqəni aradan qaldırır  
d- Törəmə siniflərdə dəlil məlumat növlərinin operativ olaraq seçilməsinə imkan verir  

 

40. Çıxarış kimi təsvir edilməsi üçün sinif aşağıdakılardan hansı birini əhatə etməlidir? 
a- Heç birini 
b- Heç bir verilənlər obyekti, yalnız funksiya-üzvü  
c- Heç bir funksiya-üzvü, yalnız verilənlər obyekti  
d- Tam virtual funksiya 

 

41. Bunlardan hansı müvafiq kod blokunun nəticəsi olacaqdır? 

int num1 = 45; 

int main() 
{ 
int num1 = 33; 
cout << ::num1; 
return 0; 
} 

a- 33 

b- 78 

c- 45 

d- 12 

 

42. Aşağıdakı ilmə nə qədər davam edəcəkdir? 
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for(;;) 
{ 
continue; 
} 

a- 1 

b- Sonsuz 

c- 0, xəta ilə 

d- 0, xəta olmadan 

 

43. Aşağıdakı ilmə neçə dəfə davam edəcəkdir? 

char indicator = 'y'; 

while(indicator = 'y') 

{ 

cin >> indicator; 

} 

a- Sonsuz 

b- İstifadəçi ‘y’ daxil edənə qədər 

c- 1 

d- 0 

 

44. Aşağıdakı funksiya başlığından hansı məlumat növünün qayıdacağı gözlənilir? 

int* strinq(duble x) 

a- Tamr 

b- Dubl 

c- Strinq 

d- Tama işarə 

 

JAVA SKRİPT 

 

45.  Aşağıdakı kod xətlərindən hansı biri strinq 1 və strinq 2 olmaqla iki strinq dəyişəni 
arasında düzgün birləşdirici rolunu oynayır? 

a- var whole_thing = "string1" + "string2"; 

b- var whole_thing = string1 + string2; 

c- var whole_thing = conc(string1,string2); 

d- var whole_thing = string1_string2; 

 

46. My_strinq dəyişəninin "Cincinnatti" sözünün əhatə edəcəyini fərz edərək aşağıdakı 
ifadədən nə qayıdacaqdır? 

my_string.substring(2,5); 

a- Inc 

b- Incin 

c- Nci 

d- Ncinn 

 

47. Aşağıdakı JavaSkript bildirişinin nəticəsi nə olacaqdır? 

Math.floor(Math.random()*10); 
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a- 1 və 10 arasında təsadüfi ədəd 

b- 1 və 100 arasında təsadüfi ədəd  

c- 0 və 9 arasında təsadüfi rəqəm  

d- 0 və 99 arasında təsadüfi ədəd  

 

48. Dəyişənin əmsalı 4-ə bərabər olduqda aşağıdakı kod xəttinin nəticəsi nə olacaqdır?  

var new_count = index++;4 

a- dəyəri yeni_hesab dəyişənində saxlanılacaqdır  

b- dəyişən əmsalı üçün göstərici yaradılacaqdır  

c- Xəta yaranacaqdır  

d- 5 dəyəri yeni_hesab dəyişənində saxlanılacaqdır  

 

49.  JavaSkriptində dırnaq işarələri arasında simvollar seriyası necə adlanır?   

a- Xəta 

b- Dəyişən 

c- Strinq 

d- Funksiya 

 

50. Kursor mətn elementinin içərisinə hərəkət etdikdə hansı hadisə baş verir? 

a- onBlur() 

b- onFocus() 

c- onLoad() 

d- reset() 

 

51. Aşağıdakı ifadə nə zaman doğru olur? 

if (age = "26") 

a- Bu ifadə hər zaman doğrudur  

b- Dəyişən yaş 26-ya bərabər olduqda  

c- Bu ifadə heç zaman doğru deyildir  

d- Əgər bu ayın 26-cı günü olarsa  

 

52. Funksiyanın məzmunu aşağıdakı simvollardan hansı bir ilə əhatə olunur? 

a- { } 

b- <> 

c- ( ) 

d- [ ] 

 

53. Qonaq səhifəni tərk etmək istədikdə aşağıdakı hansı<BODY> teq operatoru fəaliyyətə 
başlayır? 

a- onFocus 

b- onError 

c- onBlur 

d- onUnload 
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54. Aşağıda göstərildiyi kimi mötərizə vasitəsilə funksiyaya keçən dəyər və ya dəyişən necə 
bilinir? 

 document.write("Information in here for example") 

a- Dəyişən 

b- Parametr 

c- Sabit 

d- Funksiya 

 

55. Aşağıda ilmə salam sözünün neçə dəfə ekrana gətirəcədkir? 

var index = 0; 
while (index < 3) 
{ 
window.document.writeln("HELLO!"); 
index = index + 1; 
} 

a- 4 

b- 3 

c- 2 

d- 0 

 

 

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  

Vebmaster 
Təlim standartına dair qısa məlumat 

Hazırkı təlim standartı İnternet və intranet veb saytların layihələşdirilməsi, hazırlanması, saxlanılması 
və yenilənməsiilə 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 təlimvebmaster peşəsi 
üzrə əsas səriştələrə malik olan, mövcud bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirmək,geniş profiləmalik 
olmaq, yaxud işdə məhsuldarlığını artırmaqistəyən şəxslər üçün də uyğun ola bilər. 

 

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

3514 (Vebmaster) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 3 

ISCO 08-də işin kodu:  
3514 (Assistant, 
computer/communications) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 
 
ISCED-də kodu: 

3 
 
48 

Milli İxtisas Çərçivəsi ilə əlaqə:  

Hazırlanma tarixi: İyul, 2011-ci il 

Təsdiq edən qurum: …… 

Təsdiq tarixi: …… 

Təklif olunan yenilənmə tarixi: İyul, 2012-cü il 

 

 

C.1. SƏRİŞTƏLƏRİN QISA TƏSVİRİ 

Bilik:  VEB saytların kommunikasiyanın müxtəlif ehtiyaclarına cavab verən fərqli 
planları 

 VEB saytın hazırlanması alətləri 

 VEB əsaslı kommunikasiya və satışlar üçün ümumi xarakterik xüsusiyyətləri 

 Konseptual layihələndirmə işlərinin həyata keçirilməsi 

 Büdcənin tərtib edilməsi 

Bacarıq:  VEB saytın profile barədə şirkətin rəhbərliyinə təklif vermək 

 Resursları və vaxt qarafikini planlaşdırmaq və xərcləri hesablamaq 

 VEB saytın hazırlanması işinə rəhbərlik etmək 

 Proses və nəticələrə nəzarət etmək və  təsirləri qiymətləndirmək 

 VEB saytın uğurunu müəyyən etmək üçün göstərici və qiymətlər təyin etmək 

Yanaşma:  Daxili və kənar müstəvidə ünsiyyətlər qurmaq 
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 Sayta töhfələrin verilməsini təşkil etmək 

 Təşkilatı VEB sayt hazırlamağa sövq etmək 

 Potensial dəyişiklikləri və yenilikləri aşkar etmək məqsədilə meylləri izləmək 

Əlavə / 
ümumi 
səriştələr:  

 İngilis dilində danışıq bacarığı 

 Potensial yeni kommunikasiya və satış kanallarını müəyyən etmək məqsədilə 
yeni mexanizmlərə, proqram təminatlarına və sistemlərə maraq göstərmək 

 Tətbiqi riyaziyyatsahəsində dərin bacarıqlara 

 İnformasiya texnologiyası sahəsində mənbələrdən istifadə etmək üçün ingilis 
dili biliklərinə ehtiyac vardır 

 İnformasiya və kommunikasiya sahəsindəki yeniliklərə maraq arzuolunandır 

 

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

 

Əsas vəzifələrin (V) və vəzifələr daxilində fəaliyyətlərin (F) siyahısı1 

V.1. Veb səhifələrin müvafiq təşkilatların məqsədlərinə cavab verdiyini təmin etmək: 
F.1.1. İT menecer ilə birlikdə VEB (şəbəkə) xidmətlərin iqtisadi məqsədləri üzrə qərar qəbul 

etmək; 
F.1.2. Rəhbərlik və ya sifarişçi ilə birlikdə müvafiq büdcə çərçivəsində VEB saytın sxemi, 

məzmunu və təşkili üzrə qərar qəbul etmək; 
F.1.3. Səhifələr ilə bağlı aidiyyatı şəxslər ilə əlaqə qurmaq və onların rəy və təkliflərini əldə 

etmək. Saytlar üçün göstəricilər müəyyən etmək. 
 
V.2. Cari rejimdə saytın optimal fəaliyyətini təmin etmək: 

F.2.1. Qrafik müraciətlər ilə daxil olma sürəti üzrə tələbləri balanslaşdırmaq; 
F.2.2. Texniki tədbirlərə nəzarət etmək. 

 
V.3. Təşkilat daxilində VEB saytı təşviq etmək və aidiyyatı məsələlər və texnologiya barədə 

insanları məlumatlandırmaq: 
F.3.1. VEB saytda məlumatların yerləşdirilməsi üzrə təlimatlar hazırlamaq. 

 
V.4. VEB saytın hazırlanması və saxlanması ilə bağlı büdcə hazırlamaq və təklif etmək. 
 
V.5. İnsanların və kənar xidmətlərin VEB sayt ilə bağlı işlərini əlaqələndirmək (məsələn, VEB 

dizaynerləri, VEB texnikləri, VEB xidməti üzrə şirkətlər). 
 
V.6. Digər şəxslərin RGD-ni asan və birmənalı şəkildə tapa bilmələri üçün internetdə müxtəlif 

kataloqlar və indeks serverlərində WWW serverlərinin qeydiyyatının idarə edilməsini təmin 
etmək.  

 
V.7. Sayta daxil olanların izlənməsi və sayı barədə məlumatların əldə edilməsi üçün məqsədləri və 

proqram təminatını müəyyən etmək: 
F.7.1. İstifadə statistikası kimi müxtəlif qeydiyyatdan keçmə hallarının izlənməsi üçün sistem 

yaratmaq (serverə kim və nə zaman daxil olmuşdur). 
 

                                                             

1
Müvafiq sahə üçün olan peşə standartındakı ilə eynidir. 
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V.8. Tələblərlə daxili məmnunluğu balanslaşdırmaq məqsədilə təşkilat daxilində VEB saytda 
maraqlı tərəflərlə informasiya mübadiləsini təmin etmək. 

 
V.9. Keyfiyyəti müqayisə etmək və kənar təcrübəni öyrənmək məqsədilə digər VEB saytları 

monitorinq etmək. 
 
V.10. VEB saytın nəticəsi barədə rəhbərliyə hesabat vermək, dəyişikliklər və təkmilləşdirmələr 

barədə təkliflər vermək. 
 

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  Təlim akkreditasiyadan keçmiş təhsil 
müəssisələri və sertifikatlaşdırılmış 
müəssisələr tərəfindən təşkil olunur.  

Bütün əsas funksiyalarda əldə edilmiş təcrübə 
üzrə praktika keçilmədikdə bacarıqların heç 
biri tanına bilməz. 

İdarəetmə və qabaqcıl planlaşdırma 
bacarıqları potensial olaraq uzunmüddətli 
peşə kursları ilə birgə praktika əsasında əldə 
edilə bilər. 

Əldə edilən səriştələr milli ixtisas çərçivəsində 
istifadə oluna bilər. 

Ali təhsil   

Digər:   

Qeyri-formal və (və ya) informal təlim tələb olunan bilik, bacarıq və yanaşmanın genişləndirilməsinə 
şərait yarada bilər. Bəzən vebmasterlər zəruri səriştələri yalnız qeyri-formal və (və ya) informal təlim 
vasitəsi ilə əldə edə bilərlər. 

 

Qeyri-formal təlim 

Təlim müəssisələrdə istehsalatdan ayrılmadan aparılan təlim formasında keçilə bilər, lakin bu halda 
bir sahədən digərinə rəsmi keçid imkanı verilmir. 

                                                             

2Orta təhsil ölkə vətəndaşları üçün icbari xarakter daşıdığından cədvəldə əks olunmayıb. 
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İnformal təlim 

İnformal təlim kompüterlə fərdi məşğul olmaq, kütləvi informasiya vasitələri, o cümlədən İnternet 
vasitəsi ilə tələb olunan nəzəri və təcrübi bilikləri əldə etməkdən ibarətdir. 

 

C.2.2. TƏLİMİN İSTİQAMƏTİ 

Müvafiq sahədə (menecment, iqtisadiyyat və ya dil) akademik diploma malik olan, VEB səhifələrinin 
idarə olunması sahəsində əsas vəzifələrdə ən azı 6 ay peşə təcrübəsi və konkret sahədə xüsusi əlavə 
təlimkeçmiş şəxslər üçün alternativ iş istiqamətləri mövcuddur. 

 

C.2.3. ƏVVƏLKİ TƏLİMİN TANINMASI3 

Xidmət sektoru müəssisəsisində ən azı iki illik intensiv təcrübə keçmiş bir şəxs işə uyğun əlavə 
səriştələr əldə etmək üçün uzunmüddətli kurslarda iştirak edə bilər. Namizəd həmçinin səriştələrin 
qiymətləndirilməsi üçün müraciət edə və bəzi hallarda buna uyğun olaraq əlavə təhsil sənədlərləri 
əldə edə, yaxud səriştələrin artırılması üçün təhsil sisteminə cəlb olunmaq məqsədilə qiymətləndirilə 
bilər.Əvvəlki təlimin tanınması Təhsil, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliklərinin qaydalarına 
uyğun olaraq həyata keçirilə bilər. 

   

 

                                                             

3Azərbaycanda səriştələrin tanınması üçün qiymətləndirmə sistemi hazırda mövcud deyildir. 


