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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 

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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qiymətləndirmə metodları və resurslarını əhatə edir. 

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 

Karkas-üzlüklü konstruksiyaları 
quraşdıran usta 

Peşənin qısa təsviri 

Karkas-üzlüklü konstruksiyaları quraşdıran usta qoruyucu konstruksiya və arakəsmələrin qurulması 
ilə bağlı kompleks işləri yerinə yetirir. O, tavan, döşəmə, arakəsmə, həmçinin üzlük və fasad kimi bütöv 
sistemlərdən istifadə etməklə və gipsokarton, gips lifli lövhələr, akvapanel tipli sement-mineral 
lövhələr, penapolistirol və mineral plitələr və hazır inşaat qarışıqlarını tətbiq etməklə binaların və 
tikililərin daxili və xarici səthlərinin işlənməsi, yenidən qurulması, təmirini həyata keçirir. 

Məşğulluq Təsnifatında (MT) peşənin kodu:  7123 (Suvaqçı, şüşəlifli gips) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2  

ISCO 08-də işin kodu:  7123 (Plasterer, fibrous sheet) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Hazırlanma tarixi: Mart, 2012-ci il 

Təsdiq edən qurum:  

Təsdiq tarixi:  

Təklif olunan yenilənmə tarixi: Mart, 2017-ci il 
 

A.1. İŞƏ DAİR XÜSUSİ MƏLUMAT 

A.1.1. ƏMƏK ŞƏRAİTİ 

• Tənzimlənmiş iş günləri;  
• Məkanda və açıq havada iş;  
• Havanın aşağı temperaturu, yüksəklikdə iş, ağır yükün qaldırılması iş yerindəki təhlükələrə 

daxildir;  
• 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; 

• Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydaları ilə təlimatlandırmalar və fərdi 
mühafizə vasitələri ilə təminatməcburi xarakter daşıyır. 
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A.1.3. TABEÇİLİK 

Kimə tabedir: Müəssisə rəhbəri, tikinti sahəsinin rəisi yaxud ixtisaslı karkas-üzlüklü 
montajçı. 

Kim ona tabedir: Yoxdur. 

 

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 yetirilməsivə 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 
zamanıelementar 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 və müvafiq təhsil əldə etdikdən sonra rəhbər vəzifəyə yüksəlmək mümkündür;  
• Özünüməşğulluq imkanları mövcuddur. 

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

V.1.  Hazırlıq işləri görmək: 
F.1.1.   İşlərin aparılması məqsədi ilə qoruyucu konstruksiyaları düzəltmək, daxili və xarici 

məkan səthlərini işləmək və yenidən qurmaq, təmir etmək, arakəsmələr üçün sahələri 
hazırlamaq; 

F.1.2.   Sahələri nişanlamaq; 
F.1.3.   Konkret iş növlərinin yerinə yetirilməsi üçün müxtəlif səthləri hazırlamaq: təmizləmək 

(o cümlədən tozdan), astarlamaq; 
F.1.4.   Mexanikləşmiş avadanlıqdan istifadə etməklə və ya əl ilə tikinti məhlulları və 

qarışıqlarını hazırlamaq. 
 

V.2.  Qoruyucu konstruksiya  və arakəsmələri qurmaq,  komplekt sistemlərdən, lövhəli 
materiallardan, panellərdən, hazır tikinti qarışıqlarından istifadə etmək, daxili və xarici məkan 
səthləri işləmək: 
F.2.1.   Karkasların quraşdırılması üçün materialları hazırlamaq; 
F.2.2.   Qapı, pəncərə  və digər boşluqları  çərçivələmək, taxta və metal karkas hissələrini 

quraşdırmaq; 
F.2.3.   İstilik və səs izolyasiyalı materiallarıdüzməklə lövhəli materialları dizayna uyğun 

quraşdırmaq; 
F.2.4.   Karkassız üzlükləri qurmaq; 
F.2.5.   Quru inşaat qarışıqlarından istifadə etməklə daxili və xarici suvaq işlərini görmək; 
F.2.6.   Quru bərkidici yığma döşəmə əsaslarını quraşdırmaq; 
F.2.7.   Döşəmə əsaslarını, üzlükləri və örtüklərini təmir etmək. 

 
V.3.  Səthlərin tamamlama işlərini hazırlamaq: 

F.3.1.   Birləşmə yerlərini və tikişlərini işləmək, şpaklevkalamaq; 
F.3.2.   Şpaklevkadan sonra səthləri cilalamaq. 

 
V.4.  İşdən əvvəl  və sonra iş yerini hazırlamaq: 

F.4.1.   İşlərin yerinə yetirilməsi üçün iş yerini hazırlamaq; 
F.4.2.   İşlər bitdikdən sonra iş yerini hazırlamaq; 
F.4.3.   Quraşdırma texnologiyasına əsasən gips plitələri düzmək; 
F.4.4.   Lövhəli materialların quraşdırılmasına hazırlıq görmək. 

 
V.5.  Materialların sərfiyyatı, avadanlaqlar, alətlər və qurğularla bağlı etiyacları müəyyən etmək: 

F.5.1.   Layihə daxilində işlərin tamamlanması üçün istifadə ediləcək materialların  
nomenklaturası, miqdarı, görüləcək işlərin ardıcıllığı və həcmini müəyyən etmək; 

F.5.2.   Layihə daxilində işlərin görülməsi üçün cihaz, alət və qurğuların siyahısını müəyyən 
etmək. 
 

V.6.  Gipsokarton və akvapanel növlü sement-minerallı panellərdən istifadə edərək əyrixətli və qırıq 
səthləri düzəltmək: 
F.6.1.   Mürəkkəb həndəsi formalı karkasların quraşdırılması üçün materialları hazırlamaq; 
F.6.2.   Mürəkkəb konstruksiyalı karkas hissələri qurmaq; 
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F.6.3.   Əyrixətli karkas üzlük hissələri üçün qəliblər hazırlamaq; 
F.6.4.   Mürəkkəb həndəsi formalı karkas üzlüklərinin hissələrinidizayna uyğun hazırlamaq və 

quraşdırmaq; 
F.6.5.   Dekorativ və memarlıq elementlərindən istifadə edərək karkasları üzləmək. 

 
V.7.  Briqadanın işini təşkil etmək: 

F.7.1.   Tikinti sahəsində briqadanın işini planlaşdırmaq və təşkil etmək; 
F.7.2.   Yeni işçilərin səmərəli və təhlükəsiz iş metodları ilə, işin düzgün təşkili ilə tanış 

olmasına nəzarət etmək. 
 

A.3.SƏRİŞTƏLƏR HAQQINDA  

Fərdin "Karkas-üzlüklü konstruksiyaları quraşdıran usta" peşə standartı üzrə vəzifə və fəaliyyətləri 
həyata keçirməsi üçün zəruri olan əsas səriştələr "Karkas-üzlüklü konstruksiyaları quraşdıran usta" 
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 "Karkas-üzlüklü konstruksiyaları quraşdıran 
usta" 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 

Karkas-üzlüklü konstruksiyaları 
quraşdıran usta 

Qiymətləndirməyə dair qısa məlumat 

Karkas-üzlüklü konstruksiyaları quraşdıran usta üçün qiymətləndirmə nümunəsi qoruyucu 
konstruksiyaların, arakəsmələrin qurulması ilə bağlı kompleks işlərin yerinə yetirilməsi; komplekt 
sistemlərdən istifadə etməklə binaların və tikililərin daxili və xarici səthlərinin işlənməsi, yenidən 
qurulması və təmiri işlərinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar tələb olunan bilik və bacarıqları müəyyən 
edərək 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:  7123 (Suvaqçı, şüşəlifli gips) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2  

ISCO 08-də işin kodu:  7123 (Plasterer, fibrous sheet) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Test versiyası: 01 

Hazırlanma tarixi: Mart, 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.7) vəzifələrə uyğun gələn 
fəaliyyət meyarları ilə bağlı nümunə aşağıda göstərilmişdir. 

 

Fəaliyyət meyarı nümunəsi: 

V.1.  Hazırlıq işləri görmək: 
F.1.1.   İşlərin aparılması məqsədi ilə qoruyucu konstruksiyaları düzəltmək, daxili və xarici 

məkan səthlərini işləmək və yenidən qurmaq, təmir etmək, arakəsmələr üçün sahələri 
hazırlamaq; 

F.1.2.   Sahələri nişanlamaq; 
F.1.3.   Konkret iş növlərinin yerinə yetirilməsi üçün müxtəlif səthləri hazırlamaq: təmizləmək 

(o cümlədən tozdan), astarlamaq; 
F.1.4.   Mexanikləşmiş avadanlıqdan istifadə etməklə və ya əl ilə tikinti məhlulları və 

qarışıqlarını hazırlamaq. 

… 
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V.7.  Briqadanın işini təşkil etmək: 
F.7.1.   Tikinti sahəsində briqadanın işini planlaşdırmaq və təşkil etmək; 
F.7.2.   Yeni işçilərin səmərəli və təhlükəsiz iş metodları ilə, işin düzgün təşkili ilə tanış 

olmasına nəzarət etmək. 
 

 

B.2. QİYMƏTLƏNDİRMƏ İLƏ BAĞLI RESURSLAR  

a) Material və komponentlər: vacib deyil 

b) Alət və avadanlıqlar: vacib deyil 

c) İstehlak malları: vacib deyil 

 

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: 1 saat. 

İşlərin sayı: 1. 

 

İşlərin icrasını qiymətləndirmək üçün meyarlar işəgötürən tərəfindən müəyyən olunur. 

 

Əhatə olunan sahələr: 

20% Hazırlıq işləri görmək: 

 İşlərin aparılması məqsədi ilə qoruyucu konstruksiyaları düzəltmək, daxili və xarici məkan 
səthlərini işləmək və yenidən qurmaq, təmir etmək, arakəsmələr üçün sahələri hazırlamaq; 

Sahələri nişanlamaq; 

Konkret iş növlərinin yerinə yetirilməsi üçün müxtəlif səthləri hazırlamaq: təmizləmək(o 
cümlədən tozdan), astarlamaq; 

Mexanikləşmiş avadanlıqdan istifadə etməklə və ya əl ilə tikinti məhlulları və qarışıqlarını 
hazırlamaq. 

20% Qoruyucu konstruksiya  və arakəsmələri qurmaq,  komplekt sistemlərdən, lövhəli 
materiallardan, panellərdən, hazır tikinti qarışıqlarından istifadə etmək, daxili və xarici 
məkan səthləri işləmək: 

 Karkasların quraşdırılması üçün materialları hazırlamaq; 

Qapı, pəncərə  və digər boşluqları  çərçivələmək, taxta və metal karkas hissələrini 
quraşdırmaq; 

İstilik və səs izolyasiyalı materiallarıdüzməklə lövhəli materialları dizayna uyğun 
quraşdırmaq; 

Karkassız üzlükləri qurmaq; 

Quru inşaat qarışıqlarından istifadə etməklə daxili və xarici suvaq işlərini görmək; 

Quru bərkidici yığma döşəmə əsaslarını quraşdırmaq; 

Döşəmə əsaslarını, üzlükləri və örtüklərini təmir etmək. 
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10% Səthlərin tamamlama işlərini hazırlamaq: 

 Birləşmə yerlərini və tikişlərini işləmək, şpaklevkalamaq; 

Şpaklevkadan sonra səthləri cilalamaq. 

30% Materialların sərfiyyatı, avadanlaqlar, alətlər və qurğularla bağlı etiyacları müəyyən etmək: 

 Layihə daxilində işlərin tamamlanması üçün istifadə ediləcək materialların  
nomenklaturası, miqdarı, görüləcək işlərin ardıcıllığı və həcmini müəyyən etmək; 

Layihə daxilində işlərin görülməsi üçün cihaz, alət və qurğuların siyahısını müəyyən etmək. 

20% Gipsokarton və akvapanel növlü sement-minerallı panellərdən istifadə edərək əyrixətli və 
qırıq səthləri düzəltmək: 

 Mürəkkəb həndəsi formalı karkasların quraşdırılması üçün materialları hazırlamaq; 

Mürəkkəb konstruksiyalı karkas hissələri qurmaq; 

Əyrixətli karkas üzlük hissələri üçün qəliblər hazırlamaq; 

Mürəkkəb həndəsi formalı karkas üzlüklərinin hissələrinidizayna uyğun hazırlamaq və 
quraşdırmaq; 

Dekorativ və memarlıq elementlərindən istifadə edərək karkasları üzləmək. 

 

İş nümunəsi 1: Aşağıdakı suallara cavab verin, cavablarınızı aydın şəkildə izah edin. 

Maksimum müddət: 1 saat  

İştirakçının görəcəyi işlər:  

a) Nə üçün bəzi hallarda polad elementlərin kənarlarına qaynaq prosesindən əvvəl faska açılır?  

b) AİSC 1-ci tip birləşmə ilə AİSC 2-ci tip birləşmə arasında fərq nədir?  

c) Konsol künclər vasitəsilə birləşmə nə zaman tətbiq oluna bilər və nə üçün?   

d) Hansı şəraitdə sütun-sütun birləşməsində uc-uca qoyma metodundan istifadə edilir?   

e) Nə üçün sütunlar özüldən yuxarıda, bel hissədə bitişdirilir?   

f) Hansı həlledici inqrediyentlərin nisbəti konstruksiyalı poladin keyfiyyətini müəyyən edən əsas 
amildir?   

g) Yüksək dayanıqlı boltun lazımı sıxlıqda bərkidiyini müəyyən etməyin üç yolunu sadalayın.   

h) Polad çərçivənin yan yüklənməyə qarşı möhkəmləndirilməsinin bir yolu diaqonal bərkitmədir. 
Digər iki yolu sadalayın. 

 

B.3.2. YAZILI QİYMƏTLƏNDİRMƏ 

İcra müddəti: 56 dəqiqə. 

Sualların sayı: 56. 

 

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

Tövsiyə olunan nisbət: 70%. 

 

Əhatə olunan vəzifələr: 

 

20% Hazırlıq işləri görmək 

30% Qoruyucu konstruksiya  və arakəsmələri qurmaq,  komplekt sistemlərdən, lövhəli 
materiallardan, panellərdən, hazır tikinti qarışıqlarından istifadə etmək, daxili və xarici 
məkan səthləri işləmək 

10% İşdən əvvəl və sonra iş yerini hazırlamaq 

20% Materialların sərfiyyatı, avadanlıqlar, alətlər və qurğularla bağlı etiyacları müəyyən etmək 
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20% Gipskarton və akvapanel növlü sement-minerallı panellərdən istifadə edərək əyrixətli və 
qırıq səthləri düzəltmək 

 

Sual nümunələri: 

1. 8 metr uzunluğunda və 4.3 metr hündürlüyündə olan divarın hər iki tərəfini üzləmək üçün neçə 

kvadrat metr gipskarton lövhə tələb olunur? 

a) 33.8 m² 

b) 50.7 m² 

c) 68.8 m² 

d) 68.4 m² 

 

2. Karkas-üzlüklü konstruksiyalarda qapının dayanıqlığını artırmaq üçün hansı tədbirlər görülür? 

a) Əlavə gücləndirici profillərdən istifadə olunur. 

b) Şuruplar vasitəsilə bir neçə əlavə yerdən bərkidilir. 

c) Qapı profilinə yaxın yerlərdə əlavə profillər quraşdırılır. 

d) Heçbir əlavə tədbir görülmür. 

 

3. Gipskarton lövhənin əyilməyə davamlığını nə təmin edir? 

a) Su 

b) Karton 

c) Gips 

d) Quru qarışıq 

 

4. Gipskarton divarın quraşdırılması üçün aşağıdakı ardıcıllığı düzgün şəkildə qurun. 

1. Aşağı istiqamətləndirici profilləri bərkitmək. 

2. Dayaq profillərini quraşdırmaq. 

3. Gipskarton lövhələri bərkitmək. 

4. Qapı üçün yer açmaq. 

5. Yuxarı istiqamətləndirici profilləri bərkitmək. 

6. Dayaq profillərin addımını təyin etmək. 

 

a) 1, 6, 2, 4, 3, 5 

b) 2, 1, 3, 5, 6, 4 

c) 1, 5, 6, 2, 4, 3 

d) 1, 6, 5, 3, 2, 4 

 

5. Aşağıdakı divar sistemlərini səs izolyasiya qabiliyyətinə görə azdan çoxa doğru düzün 

quraşdırılması göstərilmişdir: 

1. 2. 3. 4. 

   
 

a) 4, 1, 3, 2 

b) 2, 1, 3, 4 

c) 4, 1, 3, 2 

d) 4, 1, 2, 3 
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6. Odadavamlılıq və səs izolyasiyası tələb olunan zaman gipskarton lövhədən yığılan arakəsmələrin 

boşluğuna yerləşdirilir?  

a) Mineral mahlıc 

b) Penopolisterol 

c) Karton 

d) Kağız 

 

7. Seysmoaktiv rayonlarda arakəsmələrin quraşdırlması zamanı dayaq profilləri hansı uzunluqda 

olmalıdır? 

a) Tavanla döşəmə arasında olan məsafəyə bərabər 

b) Tavanla döşəmə arasında olan məsafədən 10 mm qısa 

c) Tavanla döşəmə arasında olan məsafədən 20 mm qısa 

d) Tavanla döşəmə arasında olan məsafədən 30 mm qısa 

 

8. Hansı tip binalarda gipskarton lövhələrdən istifadə etmək olar? 
a) İstehsalat binaları, məişət məkanları, anbarlar 
b) ümumi təyinatlı binalar 
c) yaşayış, tibbi təyinatlı, İstehsalat binaları, məişət məkanları və ümumi təyinatlı binalar 

 
9. Gipskarton lövhələrin arakəsmə və üzlüklərdə yerləşmə forması: 

a) Şaquli vəziyyətdə 
b) Fərqi yoxdur 
c) Üfüqi vəziyyətdə 

 
10. Karton gipskarton lövhələrdə nəyin artmasına səbəb olur? 

a) Əyilməyə davamlılıq 
b) Səs izolyasiyası 
c) Sıxılmaya davamlılıq 

 
11. Arakəsmənin bir üzündəki eninə tikişlər digər tərəfdəki eninə tikişlərə nəzərən hansı üsulla 

yerləşdirilir? 
a) Üz-üzə yerləşdirilir 
b) Fərqi yoxdur 
c) Sürüşdürmə ilə yerləşdirilir. 

 
12. Gipskarton lövhənin bərkidilməsi zamanı şuruplar profilə daxil olmalıdırlar: 

a) 5 mm-dən az olmamaqla 
b) 10 mm-dən az olmamaqla 
c) 15 mm-dən az olmamaqla 

 
13. Asma tavanlar dəmir-beton səthlərə asqlarla birləşdirilərkən  nə ilə bərkidilir? 

a) Plastik dübellərlə 
b) Metal anker dübellərlə 
c) İstənilən dübellə  

 
14. Gipskarton lövhələr əyilməyə daha çox davamlıdır: 

a) Lövhənin uzununa 

b) Lövhənin eninə 

c) İki halda eynidir 

 

15. Quru qarışıqların hazırlanması zamanı iş ardıcıllığı: 
a) Quru qarışıq səpilir, sonra, su tökülür 
b) Su tökülür, sonra, quru qarışıq səpilir 
c) Fərqi yoxdur 

 
16. Akustik Mineral Mahlıcdan gipskarton sistemlərdə nə üçün istifadə olunur? 

a) Səs izolyasiya əldə etmək üçün 
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b) İstilik izolyasiyası əldə etmək üçün 

c) Səs və istilik izolyasiya əldə etmək üçün 

 

17. Kipləşdirici lent arakəsmə sistemlərdə nə üçün istifadə olunur? 
a) Zərbə küyünün qonşu konstruksiyalara ötürülməsinin qarşısını almaq üçün 
b) Kostruksiyanın dayanıqlığını artırmaq üçün 

c) Metalda karroziyanın qarşısını almaq üçün 
 

18. Gipskarton arakəsmə sistemlərində temperatur (deformasiya) tikişi neçə metrdən bir qoyulur? 

a) 12 m 

b) 25 m 
c) 15 m 

 
19. Gipskarton əsasında yığılmış divarın hündürlüyü nədən asılı ola bilər? 

a) Profilin növündən 
b) Sistemin markasından 

c) İkisindəndə 
 

20. Karkasın dayanıqlığı nədən asılıdır? 

a) Profilin metalının qalınlığından 

b) Profillərin addımından 
c) Profillərin növündən 

d) Hərbirindən 
 

21. Künc profili nə üçün istifadə olunur? 

a) İstismar zamanı mümkün zədələrdən qorumaq üçün suvaqlanacaq səthlərin xarici 

künclərini qoruyur. 

b) İstismar zamanı mümkün zədələrdən qorumaq üçün suvaqlanacaq səthlərin bütün 

kəsişmə yerlərin qoruyur. 

c) Heçbir rol oynamır. 
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Alətlərə aid suallar 

1. 2. 3. 

 
 

 

4. 5. 6. 

 

  

7. 8. 9. 

 

 

 

22. Hansı alətdən profilləri bir-birinə pərçimləmək üçün istifadə olunur? 

a) 1       b)  8       c)  6       d)   4        e)   1 

 

23. Hansı alətdən gipskartonun kənarlarını soymaq üçün rəndə kimi istifadə olunur? 

a) 1       b)   2      c)  4        d)   9        e)  8 

 

24. Hansı alətdən gipskartonda kənar haşiyəni çıxarmaq üçün istifadə olunur?  

a) 1        b)   2     c)  3       d)   4        e)  6 

 

25. Hansı şəkildə iynəli diyircək göstərilmişdir?  

a) 8        b)   2     c)  5      d)   4        e)  6 

 

26. Hansı şəkildə vintburanlı mala aləti göstərilmişdir? 
a) 5        b)   7     c)  3      d)   4        e)  9 

 

27. Hansı alətdən daxili küncləri malalamaq üçün istifadə olunur? 
a) 1        b)   3     c)  2      d)   8        e)  7 

 

28. Hansı şəkildə məcun qarışdırmaq üçün qab göstərilmişdir? 

a) 2        b)   3     c)  4      d)   5        e)  7 

 

29. Hansı şəkildə gipskarton lövhəni daşımaq üçün alətlər göstərilib? 

a) 9       b)   8     c)  7     d)  6        e)  5 

 

30. Hansı şəkildə “ensiz çapacaq” aləti göstərilib? 
a) 1       b)  2     c)  3     d)  4        e)  5 
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31. Yüngül dayanıqlı konstruksiyalarda istifadə üçün metal profillər necə hazırlanır? 

a) Soyuq halda yayılma üsulu ilə  

b) Xüsusi peçlərdə əridilərək 

c) Xüsusi əl alətləri ilə 
 

32. Qapı çərçivələri quraşdırılmalıdır: 

a) Arakəsmə karkaslarının montajı ilə eyni zamanda 

b) Arakəsmə karkaslarının montajından sonra 

c) Arakəsmə karkaslarının montajından öncə 

d) Fərqi yoxdur 

 

33. Özül səthdə havanın tempraturu neçə dərəcə olduqda astarlanma işləri aparılmır? 

a) +5ºC-dən aşağı olduğu zaman 

b) +5ºC-dən yuxarı olduğu zaman 

c) +10ºC-dən aşağı olduğu zaman 

 

34. Asma tavanların bir səviyyəli quraşdırılması mümkündürmü?  

a) Mümkündür 

b) Mümkün deyil 

c) Ancaq xüsusi gipskartonlar üçün mümkündür 

 

35. Asma tavan profilləri daşıyıcı tavana nə ilə birləşdirilir? 

a) Asqılar vasitəsi ilə 

b) Xüsusi profillər vasitəsi ilə 

c) Plastik dübellər vasitəsi ilə 

d) Asma tavan profilləri tavana birləşdirilmir 

 

36. Nəm ərazilərdə hansı lövhələrdən istifadə olunur? 

a) Nəmə davamlı lövhələrdən. 

b) Adi lövhələrdən 

c) Odadavamlı lövhələrdən 

d) Fərqi yoxdur 

 

37. Dəmir anker elementi istifadə olunur: 

a) Asma tavan elementlərinin bərkidilməsində 

b) İstiqamətləndirici profilin divara bərkidilməsində 

c) Gipskarton divara əşya asmaq üçün 
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Sxemlərə aid suallar 

38. Hansı şəkildə şurupun gipskartona bərkidilməsi düzgün göstərilmişdir? 

 
 

  

a) b) c) d) 

 

39. Hansı şəkildə kənar divar küncünün düzgün şəkildə quraşdırlıması göstərilməmişdir?    

 
   

a) b) c) d) 

 

40. Hansı şəkildə tavanasərtbirləşmə göstərilmişdir? 

 
 

 

a) b) c) 

 

41. Gipskarton lövhələrin quraşdırılması zamanı elektrik qutu altlıqlarının düzgün quraşdırılması 

göstərilmişdir: 

   

1. 2. 3. 

a) 1, 2 

b) 1, 2, 3 

c) Yalnız 3 

d) Yalnız 1 

 

42. 50 mm-lik profildən istifadə etməklə hansı sistemdə daha yüksək divar əldə etmək olar? 
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a) b) c) d) 

 

43. Şurupun profilə bərkidilməsi düzgün göstərilmişdir: 

 

 
   

1. 2. 3. 4. 

 

a) 1, 2, 3                  B.  2, 4                   C.   2, 3                D. Yalnız 2 

 

44. Üzləmə sistemlərində gipskartonun döşəmədən hündürlüyü nə qədərdir?  

 

a) 10-15 mm 

b) 25-30 mm 
c) 15-30 mm 

d) 40-45 mm    

 

45. Hansı şəkildə üz tərəfdən yarımdairəvi gipskarton göstərilmişdir?                   

  

a) b) 

  

c) d) 
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46.   Gipskarton sistemlərdə şurup gipskartona kəsilmiş (kartonla üzlənməmiş) kənardan hansı 

məsafədə bərkidilir?           

 

a) 15 mm 
b) 25 mm 

c) 10 mm 

d) 18 mm 

 

47. Şəkildə gipskarton əsasında yığılmış sistem göstərilmişdir. Şəkilə əsasən müdaxilə qapağını 

göstərin! 

 

a)   1        b) 2       c) 3       d) 4 

48.  Hansı şəkildə profillərin quraşdırılması düzgün göstərilmişdir? 

 
 

a) b) 

  

c) d) 

 

49. Hansı şəkildə ikisəviyyəli asma tavan sistemi göstərilmişdir? 

 
  

1. 2. 3. 
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a) Yalnız 2 

b) 1, 2, 3 

c) 2, 3 

d) 1 və 3  

 

50.  Hansı şəkildə birsəviyyəli asma tavan sistemi göstərilmişdir? 

a) Yalnız 3 

b) 1 və 3 

c) 1, 2 və 3 

d) Yalnız 1 

 

51. Gipskarton üçün nəzərdə tutulmuş asqıları yükgötürmə qabiliyyətinə görə çoxdan aza doğru 

düzün! 

  
 

1. 2. 3. 

a) 1, 2, 3 

b) 2, 3, 1 

c) 3, 1, 2 

d) 3, 2, 1 

 

52. Aşağıdakı şəkillərdə qapı çərçivəsinin gücləndirilməsi göstərilmişdir. Verilmiş göstəricilər 

əsasında yükgötürmə qabiliyyətinə görə azdan çoxa doğru düzülüşünü göstərin! 

1. 

 

Qapı çərçivəsinin gücləndirilməsində taxta 

profillərdən istifadə edilmişdir. 

2. 

 

Qapı çərçivəsinin gücləndirilməsində metal 

profillərdən istifadə edilmişdir. 

3. 

 

Qapı çərçivəsinin gücləndirilməsində 

gücləndirici UA metal profillərdən istifadə 

edilmişdir 
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a) 2, 3, 1 

b) 3, 2, 1   

c) 2, 1, 3 

d) 1, 2, 3 

 

Təhlükəsizlik norma və qaydalarına aid suallar 

53. Təhlükə potensiallı obyektlərdə işlərin aparılması, habelə qəza və hadisə şəraitində fəaliyyət 

qaydalarını müəyyənləşdirən hansı sənədlərin tələblərinə əməl etmək lazımdır? 

a) Texniki-normativ sənədlərin  

b) İşçi cizgi albomlarının 

c) Şəhərsalma sənədlərinin 

d) İnşaatda tikinti norma və qaydalarının 

 

54. Qəza və ya hadisə baş verdikdə işlər: 

a) Dərhal dayandırlır 

b) Davam etdirilir 

c) Hadisənin səbəbləri araşdırılır 

d) Əlavə yardım çağırılır 

 

55. Karkas-üzlüklü kostruksiyaları quraşdıran usta ilkin olaraq hansı təhlükəsizlik qaydalarına riayət 

etməlidir? 

a) Alətlərlə təhlükəsizlik istifadə qaydalarına 

b) İlkin mühafizə avadanlıqlarından istifadə qaydalarına 

c) Təhlükəsiz quraşdırılma qaydalarına 

d) Hamısı 

 
56. Karkas-üzlüklü kostruksiyaları quraşdıran hansı təhlükəsizlik tədbirlərini öncədən 

planlaşdırmalıdır? 

a) İşçiləri təhlükəsizlik qaydaları ilə tanış etməli 

b) Avadanlıqladan düzgün istifadə qaydaları ilə işçiləri təlimatlandırmalı 

c) Elektrik avadanlıqları ilə ehtiyatlı davranma qaydaları haqda təlimatlandırmalı 

d) Hamısı 

 

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 

Karkas-üzlüklü konstruksiyaları 
quraşdıran usta 

Təlim standartına dair qısa məlumat 

Hazırkı təlim standartı müəssisələr, təlim mərkəzləri və institutları, təlim iştirakçıları üçün 
hazırlanmışdır və karkas-üzlüklü konstruksiyaları quraşdıran usta üçün tələb olunan səriştələri əks 
etdirir. 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 digər peşələr 
üzrə səriştələrə malik olan, mövcud səriştələrini inkişaf etdirmək, mövcud iş yerində digər vəzifələri 
icra edə bilmək, yaxud digər müəssisədə və ya digər peşə üzrə iş tapmaq üçün yeni ümumi səriştələr 
əldə etmək istəyən şəxslər üçün də uyğun ola bilər 

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

7123 (Suvaqçı, şüşəlifli gips) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2  

ISCO 08-də işin kodu:  7123 (Plasterer, fibrous sheet) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Milli İxtisas Çərçivəsi ilə əlaqə:  

ISCED-də kodu:  

Hazırlanma tarixi: Mart, 2012-ci il 

Təsdiq edən qurum:  

Təsdiq tarixi:  

Təklif olunan yenilənmə tarixi: Mart, 2017-ci il 

 

C.1. SƏRİŞTƏLƏRİN QISA TƏSVİRİ 

Bilik: • İstifadə olunan material və məhsullar, onların fiziki və texniki xüsusiyyətləri 
və tipik ölçüləri; 

• Keyfiyyətə olan tələblər; 
• Yüklərin və materialların daşınması üçün istifadə olunan avadanlıq və 

alətlərin təyinatı, istismar qaydaları; 
• Səthlərin nişanlanması üçün alətlərin işlədilmə qaydası və təyinatı; 
• Məkanların səthləri üzərində karkasların düzülüşünü nişanlama qaydaları 

və üsulları; 
• Mayakların növü, təyinatı və quraşdırılma ardıcıllığı; 
• Qoruyucu profillərin təyinatı və quraşdırılma ardıcıllığı; 
• Müxtəlif növ işləmələr üçün səthlərin hazırlanmasına tələblər; 
• Hazırlıq üsulları: təmizləmə, astarlama, tozdan və yağdan təmizləmə; 
• Astarların növü və təyinatı; 
• Səthlərin müxtəlif astarlanma xüsusiyyətləri; 
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• Elektroavandanlıqların istismarı ilə bağlı təhlükəsizlik prosedurları; 
• Daxili və xarici işləmələr üçün yapışdırıcı və məcun qarışıqları; 
• Hidroizolyasiya mastikası və onun tətbiqi qaydaları; 
• Daxili və xarici işlər üçün suvaq qarışıqları, etalon konus istifadəsi ilə məhlul 

və qarışıqların konsistensiyasının müəyyən edilmə üsulları; 
• Normativ-texniki və texnoloji sənədlərin növləri və onların oxunma 

qaydaları; 
• İşlərin istehsalat sxemi, onların planı və inşaat cizgilərinin növləri; 
• Sxem və cizgilərin tərtibinin əsas qaydaları; 
• Profillərin növü və təyinatı; 
• Metal və taxta karkas elementlərinin doğranması növləri və qaydaları; 
• Konstruksiya biçimi üçün alət və avadanlıqların istismar qaydaları və 

təyinatı; 
• Kipləşdirmə materiallarının təyinatı, xüsusiyyətləri və istifadə qaydaları: 

lent, germetika və s.; 
• Gips plitələrdən tək və ikili arakəsmələrin konstruktiv xüsusiyyətləri; 
• Gips plitələrin elastik və bərk birləşmələri; 
• Gips plitələrin quraşdırılmasında həyata keçirilən əməliyyatların ardıcıllığı 

və tərkibi; 
• Gips plitələrdə, konstruksiyalarda qapı və digər boşluqların qurulmasının 

xüsusiyyətləri; 
• İç və çöl künclərin bərkidilmə üsulları; 
• Gips plitəli arakəsmələrdə elektrik naqillərinin və zəif cərayanlı şəbəkələrin 

quraşdırılma qaydaları; 
• Gips plitəli arakəsmələrdə mühəndis kommunikasiyalarının quraşdırılma 

texnologiyası; 
• Gips plitəli arakəsmələrdə müxtəlif əşyaların bərkidilmə şərtləri; 
• Gips plitələrin quraşdırılma və doğranması ücün alətlərin təyinatı və istifadə 

qaydaları; 
• Gipsokarton lövhələrin istifadəsi zamanı materialların nəmliyi, məkanda 

rütubət və tempratur rejimininmüşahidə qaydaları; 
• Gipsokarton, gipslifli lövhələrin, akvapanel daxili, akvapanel xarici tipli 

sement-mineral panellərin və s. quraşdırılmadan əvvəl hazırlanması və 
doğranması qaydaları; 

• Elektrik qutuları, ventilyasiya qəfəsləri və s. üçün dəliklərin kəsilmə üsulları; 
• Lövhələrin calaqlanması və haşiyələrin işlənməsi qaydaları; 
• Tavan karkaslarının lövhəli materiallarla üzlənməsi texnologiyası; 
• Texnoloji aralar və vintlərarası qoyulan məsafələr də daxil olmaqla   

gipsokarton və gipslifli lövhələrin karkasa bərkidilmə qaydaları; 
• Bərkitmə məmulatlarının növləri və təyinatı; 
• Qapı və pəncərə boşluqlarının üzlənməsi, mühəndis komunikasiyalarının 

üzlənməsi, arakəsmələrin, iki və üç qatlıgipsokarton, gipslifli lövhələrin, 
akvapanel tipli sement-mineral panellərin quraşdırılması texnologiyası; 

• Müxtəlif növ səs, istilikizolyasiyalı və buxarizolyasiyalı materialların 
düzülmə texnologiyası, xüsusiyyətləri və onların bərkidilməsi; 

• Üzlüklərə asma avadanlıqların və interyer əşyaların bərkidilmə qaydaları və 
xüsusiyyətləri; 

• Daxildə və xaricdə istifadə üçün suvaqların tərkibi, fiziki-kimyəvi 
xususiyyətləri və onlarla işləmə qaydaları; 

• Suvaq qarışıqların növləri və sərfiyyat norması; 
•  Suvaq qarışıqlarla işləmə metodları və üsulları; 
• Quru sıxıcı yığma döşəmələrin quraşdırılma texnologiyası;  
• Quru sıxıcı döşəmələrin quraşdırılması həyata keçirilən məkanda nəmlik 

səviyyəsinə olan tələblər və döşəmə üçün tökmənin keyfiyyət tələbləri; 
• Gipslifli lövhələrin, zavod şəraitində hazırlanan gipslifli döşəmə 
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elementlərinin, akvapanel tipli sement mineral panellərin və s. fiziki- texniki 
xüsusiyyətləri və onların doğranma xüsusiyyətləri; 

• Kənar lentin bərkidilmə üsulları; 
• Bərkidici elementlərin quraşdırılma qaydaları; 
• Səthlərin təmiri haqqında ümumi məlumatlar; 
• Defektlərin növləri, onların aşkarlanması və aradan qaldırılması üsulları; 
• Məcunlanma işləri üçün səthlərin hazır olmasına olan tələblər; 
• Səthlərin bütöv və ya qismən məcunlanması, künc tinlərinin, 

nazikləşdirilmiş kənar tikişlərinin, vintlərin izlərinin, səthlərin defektlərinin 
işlənmə qaydaları və metodları; 

• Məcunlanma işləri üçün alətlərin təyinatı və namenklaturu, onların istifadə 
qaydaları; 

• Armaturlama lentinin təyinatı və istifadəsi; 
• Alətlərin doldurulma, itilənmə, təmizlənmə və sazlanma qaydaları; 
• SƏTƏM (Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin Mühafizəsi) 

norma və qaydaları. 

Bacarıq: • Səthləri, konstruksiya elementlərini, məkanı səmtləşdirmə və nişanlama 
üçün avadanlıq və alətlərdən istifadə etmək; 

• Səthləri payalarla nişanlamaq; 
• Səthləri astarlamaq; 
• Məcun və yapışdırıcı qarışıqları təhlükəsiz daşımaq, saxlamaq və 

hazırlamaq; 
• Gips plitələrinin düzülməsi üçün montaj, hidroizolyasiya, suvaq və s. 

qarışığından istifadə etmək; 
• İnşaat mikserlərindən istifadə etmək; 
• Normativ, texniki və texnoloji sənədlər hazırlamaq və istifadə etmək; 
• Elektrik və əl alətlərindən istifadə etmək; 
• Karkas-üzlüklü konstruksiyaları yığmaq və və quraşdırmaq; 
• Beton  səthin cilalanması üçün alət və avadanlqları seçmək; 
• Öz iş yerini zamanında və səmərəli hazırlamaq; 
• Yükləri hesablamaq; 
• Problemləri həll etmək bacarığı; 
• Vaxtı idarə etmək bacarığı; 
• Komandada işləmək bacarığı; 
• Təşəbbüskarlıq və sahibkarlıq bacarıqları. 

Yanaşma: • Məsuliyyətli və etibarlı olmaq və dəqiq iş qrafikinə uyğun  işləmək; 
• Şifahi və yazılı təlimatları başa düşmək və yerinə yetirmək; 
• Texniki yenilikləri izləmək və yeni bilikləri praktik tətbiq etmək. 

Əlavə / 
ümumi 
səriştələr:  

• Xarici dil bilikləri (ingilis, alman və rus dillərinə üstünlük verilir). 
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C.2. TƏLİM SXEMİ  

Müvafiq təlim kursunu uğurla başa vuran  “Karkas-üzlüklü konstruksiyaları quraşdıran usta”  
aşağıdakıları bacaracaqdır / biləcəkdir: 

 

Bölmə 1: Gips-karton lövhələri montaj üçün hazırlamaq 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 Ruletka, reysşina, metal günyənin köməkliyi ilə GKL-in sadə şəkilli nişanlanması 

və  ölçülməsini göstərmək; 

Nəticə 2 GKL-nin nişanlama xətti üzrə tikiş bıçağı, bıçqı, diskli plitə ilə kəsilməsini əks 

etdirmək; 

Nəticə 3 

 

Nəticə 4 

GKL-in kənarlarının soyucu rəndə və cilalayıcı raşpillə və ya sumbata kağızı ilə 

emal edilməsini izah etmək; 

Elektrik açarları, elektrik qutuları, rozetkalar üçün dəyişdirilən başlıqlı drellə 

deşiklərin açılmasını nümayiş etdirmək. 

  

  

Bölmə 2: Gips-karton lövhələrini karkas elementlərinə birləşdirmək 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 

Nəticə 2 

 

Nəticə 3 

Nəticə 4 

GKL-in bərkidilməsi üçün lazım olan materialları, alətləri, qurğuları seçmək; 

Hazırlanmış GKL-i quraşdırılmış metal və taxta karkasa  
bərkidilməsini göstərmək; 

Divarların və arakəsmələrin iki laylı üzlənməsini yerinə yetirmək; 

Divara müxtəlif çəkili obyektləri asmaq üçün asılqan quraşdırmaq. 

 

Bölmə 3: Köbə tikişli tavanları qurmaq 

Öyrənmə nəticələri:  

Nəticə 1 

Nəticə 2 

Nəticə 3 

 

Nəticə 4 

 

Nəticə 5 

Köbə tavanın qurulması üçün nişanlama işlərini izah etmək; 

Biroxlu taxta karkasın qurulmasını göstərmək; 

İkiqatlıtaxta karkasın qurulmasını göstərmək; 

“KNAUF” sistemi dəstinin D-211 konstruksiyalı köbə tavanının qurulmasını 

nümayiş etdirmək; 

“KNAUF” sistemi dəstinin D-212 konstruksiyalı köbə tavanının və deşikli köbə 

tavanlarının qurulmasını nümayiş etdirmək. 

Bölmə 4: Gips-karton konstruksiyaların səthini və tikişləri alçılamaq 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 Uniflot və Fugen materiallarından istifadə etməklə GKL-in tikişlərinin 

alçılanmasını izah etmək; 

Nəticə 2 GKL-in tikişlərinin metallı və metalsız lentlərlə alçılanmasını nümayiş etdirmək; 

Nəticə 3 GKL-in daxili və xarici künc tikişlərinin alçılanmasını göstərmək; 

Nəticə 4 Alçılanmış tikişlərinin sürtüb təmizlənməsini izah etmək. 
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Bölmə 5: Qapı və pəncərə yerlərinin üzləmələrini quraşdırmaq 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 Pəncərə yerlərinin üzləmələrinin yerinə yetirilməsini izah etmək; 

Nəticə 2 

 

Qapı yerlərinin üzləmələrinin yerinə yetirilməsini izah etmək. 

 

Bölmə 6: Karkasın əsas elementlərinin yerinin nişanlanmasını həyata keçirmək 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 Təbaşirli qaytan vasitəsi ilə döşəmə üzərində istiqamətləndirici xətlərin 

nişanlanmasını göstərmək; 

Nəticə 2 

 

Nəticə 3 

Şaqulun köməkliyi ilə istiqamətləndirici xəttin döşəmədən tavana köçürülməsini 

nümayiş etdirmək; 

Karkasın əsas elementlərinin yerinin nişanlanmasını izah etmək. 

Bölmə 7: Şablonları və GKL-dən böyük radiuslu, əyrixətli elementləri hazırlamaq 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 Şablon və əyri xətli element hazırlamaq üçün GKL-in və digər materialların 

ölçüsünü müəyyən etmək; 

Nəticə 2 

Nəticə 3 

GKL-ni əymək üçün şablon hazırlayıb nümayiş etdirmək; 

GKL-dən böyük radiuslu, əyrixətli elementlərinin  hazırlanması və onun karkasa 

bərkidilməsini izah etmək. 

 
Bölmə 8: GKL-dən kiçik radiuslu, əyrixətli elementləri hazırlamaq 
Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1  GKL-dən əyrixətli elementlərin hazırlanması üçün materialların hazırlanmasını 

izah etmək; 

Nəticə 2 Kiçik radiuslu, əyrixətli elementlərdən konstruksiyalar üçün karkas 

quraşdırılmasını izah etmək. 

 

Bölmə 9: GKL-nin sınmış səthlərinin düzəldilməsini həyata keçirmək 
Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 Müxtəlif növ və müxtəlif en kəsikli səthlərində V şəkilli kəsiklərin 

formalaşdırılmasını izah etmək; 

Nəticə 2 

Nəticə 3 

Kommunikasiyaların və pilyastrların üzlənməsini nümayiş etdirmək; 

Pəncərə yerlərinin formalaşdırılmasını göstərmək. 

 
Bölmə 10: Asma tavanların tikiş yerlərini alçılamaq 
Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 “Fugen” alçısı ilə gips-karton lövhələrin köndələn və uzununa tikişlərinin 
alçılanmasını izah etmək; 

Nəticə 2 

Nəticə 3 

“Uniflot” alçısı ilə gips-karton lövhələrin köndələn və uzununa tikişlərinin 
alçılanmasını göstərmək; 
“Fugen QV” alçısı ilə gips-karton lövhələrin köndələn və uzununa tikişlərinin 

alçılanmasını nümayiş etdirmək. 
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Yuxarıdakı sahələr üzrə təlim keçmiş şəxs aşağıdakı vəzifə və fəaliyyətləri yerinə yetirə bilər: 

 

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

V.1.  Hazırlıq işləri görmək: 
F.1.1.   İşlərin aparılması məqsədi ilə qoruyucu konstruksiyaları düzəltmək, daxili və xarici 

məkan səthlərini işləmək və yenidən qurmaq, təmir etmək, arakəsmələr üçün sahələri 
hazırlamaq; 

F.1.2.   Sahələri nişanlamaq; 
F.1.3.   Konkret iş növlərinin yerinə yetirilməsi üçün müxtəlif səthləri hazırlamaq: təmizləmək 

(o cümlədən tozdan), astarlamaq; 
F.1.4.   Mexanikləşmiş avadanlıqdan istifadə etməklə və ya əl ilə tikinti məhlulları və 

qarışıqlarını hazırlamaq. 
 

V.2.  Qoruyucu konstruksiya  və arakəsmələri qurmaq,  komplekt sistemlərdən, lövhəli 
materiallardan, panellərdən, hazır tikinti qarışıqlarından istifadə etmək, daxili və xarici məkan 
səthləri işləmək: 
F.2.1.   Karkasların quraşdırılması üçün materialları hazırlamaq; 
F.2.2.   Qapı, pəncərə  və digər boşluqları  çərçivələmək, taxta və metal karkas hissələrini 

quraşdırmaq; 
F.2.3.   İstilik və səs izolyasiyalı materialları düzməklə lövhəli materialları dizayna uyğun 

quraşdırmaq; 
F.2.4.   Karkassız üzlükləri qurmaq; 
F.2.5.   Quru inşaat qarışıqlarından istifadə etməklə daxili və xarici suvaq işlərini görmək; 
F.2.6.   Quru bərkidici yığma döşəmə əsaslarını quraşdırmaq; 
F.2.7.   Döşəmə əsaslarını, üzlükləri və örtüklərini təmir etmək. 

 
V.3.  Səthlərin tamamlama işlərini hazırlamaq: 

F.3.1.   Birləşmə yerlərini və tikişlərini işləmək, şpaklevkalamaq; 
F.3.2.   Şpaklevkadan sonra səthləri cilalamaq. 

 
V.4.  İşdən əvvəl  və sonra iş yerini hazırlamaq: 

F.4.1.   İşlərin yerinə yetirilməsi üçün iş yerini hazırlamaq; 
F.4.2.   İşlər bitdikdən sonra iş yerini hazırlamaq; 
F.4.3.   Quraşdırma texnologiyasına əsasən gips plitələri düzmək; 
F.4.4.   Lövhəli materialların quraşdırılmasına hazırlıq görmək. 

 
V.5.  Materialların sərfiyyatı, avadanlaqlar, alətlər və qurğularla bağlı etiyacları müəyyən etmək: 

F.5.1.   Layihə daxilində işlərin tamamlanması üçün istifadə ediləcək materialların  
nomenklaturası, miqdarı, görüləcək işlərin ardıcıllığı və həcmini müəyyən etmək; 

F.5.2.   Layihə daxilində işlərin görülməsi üçün cihaz, alət və qurğuların siyahısını müəyyən 
etmək. 
 

V.6.  Gipsokarton və akvapanel növlü sement-minerallı panellərdən istifadə edərək əyrixətli və qırıq 
səthləri düzəltmək: 
F.6.1.   Mürəkkəb həndəsi formalı karkasların quraşdırılması üçün materialları hazırlamaq; 
F.6.2.   Mürəkkəb konstruksiyalı karkas hissələri qurmaq; 
F.6.3.   Əyrixətli karkas üzlük hissələri üçün qəliblər hazırlamaq; 

                                                             

1Müvafiq sahə üçün olan peşə standartındakı ilə eynidir. 
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F.6.4.   Mürəkkəb həndəsi formalı karkas üzlüklərinin hissələrini dizayna uyğun hazırlamaq və 
quraşdırmaq; 

F.6.5.   Dekorativ və memarlıq elementlərindən istifadə edərək karkasları üzləmək. 
 

V.7.  Briqadanın işini təşkil etmək: 
F.7.1.   Tikinti sahəsində briqadanın işini planlaşdırmaq və təşkil etmək; 
F.7.2.   Yeni işçilərin səmərəli və təhlükəsiz iş metodları ilə, işin düzgün təşkili ilə tanış 

olmasına nəzarət etmək. 
 

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 var. 

Orta ixtisas təhsili   

Ali təhsil   

Digər:   

Qeyri-formal və (və ya) informal təlim tələb olunan səriştələrin genişləndirilməsinə şərait yarada 
bilər. Bir çox hallarda karkas-üzlüklü konstruksiyaları quraşdıran usta zəruri səriştələri yalnız qeyri-
formal və (və ya) informal təlim vasitəsi ilə əldə edə bilər. 

  

                                                             

2Ümumi orta təhsil ölkə vətəndaşları üçün icbari xarakter daşıdığından cədvəldə əks olunmayıb. 
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Qeyri-formal təlim 

Təcrübə göstərir ki, qeyri-formal təlimin ən yaxşı yolu iş yerində usta yanında öyrənməkdir. Bu zaman 
praktiki təlim iş yerində aparılır, təlim mərkəzlərində, yaxud bilavasitə ixtisaslaşmış təlimatçı və ya 
usta tərəfindən keçirilən təlimlə əlaqələndirilir. 

İnformal təlim 

İnformal təlim, ənənəvi olaraq, ev təsərrüfatına aid olan işlər, eyni zamanda kütləvi informasiya 
vasitələri və sosial şəbəkələr vasitəsi ilə baş verir. O, tələb olunan nəzəri və təcrübi bilikləri verə bilər, 
lakin fərdi yoxlamadan başqa, digər qaydada müşahidə edilməsi demək olar ki, mümkün deyil və 
ölçülməsi çətindir. 

C.3.2. TƏLİMİN İSTİQAMƏTİ 

Normal təlim istiqaməti orta məktəbdən sonra ilkin peşə təhsili və təliminin əldə edilməsindən və hər 
hansı tikinti müəssisəsində keçirilmiş təcrübədən ibarətdir. Bəzən peşə sahibləri orta ixtisas təhsili və 
ya ali təhsil pilləsində təhsilini davam etdirə və sonra əmək bazarına daxil ola bilər. Eyni zamanda, 
təlim istiqamətləri yuxarıda göstərildiyi kimi, bütün mərhələlərdə qeyri-formal və ya informal təlimi 
də əhatə edə bilər. 

C.3.3. ƏVVƏLKİ TƏLİMİN TANINMASI3 

Gələcəkdə karkas-üzlüklü konstruksiyaların quraşdırılması sahəsində ən azı iki iliş təcrübəsi olanlar 
səriştələrin yoxlanması üçün imtahana müraciət edə və yalnız imtahanı keçdikdən sonra səriştələrin 
tanınması haqqında rəsmi sənəd əldə edə bilərlər. 

  

                                                             

3Azərbaycanda səriştələrin tanınması üçün qiymətləndirmə sistemi hazırda mövcud deyildir. 


