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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. 

Dördüncü bacarıq səviyyəsi 

Dördüncü bacarıq səviyyəsinə, adətən, ixtisaslaşmış sahə üzrə geniş nəzəri 
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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). 
O, təlimin həyata keçirilməsi sahəsində (xüsusilə) ixtisaslaşmamış hər hansı 
bir şəxs (yəni ailə üzvləri, digər əlaqəli şəxslər və s.) tərəfindən 
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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 
araşdırmalar; ix) Müştəri qiymətləndirməsi (məsələn, müştəri sorğu 
formaları), ekspert və şəxsi qiymətləndirmə və s. 
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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. 

Peşələrin 
Beynəlxalq 

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

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 



“ISCO88/08-ə uyğun təkmilləşdirilmiş peşə standartlarının və əlaqədar təlim standartlarının hazırlanması”  

 6 

Standart Təsnifatı 
(ISCO)  

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 

 Pivəbişirən 
 

Peşənin qısa təsviri 

Pivəbişirən bütün növ pivələrin istehsal prosesini qurur və monitorinqini keçirir. O həmçinin spirtsiz 
içkilər və meyvə şirələri istehsal edə bilər. Pivəbişirən pivə zavodlarında, supermarketlərdə və bir sıra 
restoran və xırda pivə sexlərində mütəxəssis kimi işə cəlb olunur.  

Pivəbişirən xammalın saxlanılması rejiminə nəzarət edir, prosesi idarə edir  və effektiv işləməklə 
yanaşı itkilərin həcmini minimuma endirir. O, çirklənmənin qarşısını almağa çalışır, həmçinin 
fəaliyyətlərində gigiyenik norma və qaydalara ciddi  riayət edir. 

Məşğulluq Təsnifatında (MT) peşənin kodu:  8160 (Pivəbişirən) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

ISCO 08-də işin kodu:  8160 (Brewer) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Hazırlanma tarixi: İyun, 2011-ci il 

Təsdiq edən qurum: …… 

Təsdiq tarixi: …… 

Təklif olunan yenilənmə tarixi: İyun, 2016-cı il 

 

A.1. İŞƏ DAİR XÜSUSİ MƏLUMAT 

A.1.1. ƏMƏK ŞƏRAİTİ 

 İş saatları adətən gündüz vaxtlarında təşkil olunur, lakin gecə saatlarında işləmək də tələb 
oluna bilər;  

 Sağlamlıq və təhlükəsizlik qaydaları pivəbişirəndən şəxsi gigiyenik və təhlükəsizlik 
qaydalarına ciddi şəkildə riayət etməyi, eləcə də sanitar qaydalara uyğun iş şəraiti təmin 
etməyi tələb edir; 

 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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 Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydaları ilə təlimatlandırmalar və fərdi 
mühafizə vasitələri ilə təminat məcburi xarakter daşıyır. 

 

A.1.3. TABEÇİLİK 

Kimə tabedir: Baş pivəbişirən və ya şirkətin rəhbəri. 

Kim ona tabedir: Köməkçi işçilər. 

A.1.4. PEŞƏ STANDARTLARI ÜÇÜN MƏSULİYYƏT VƏ MÜSTƏQİLLİK SƏVİYYƏLƏRİ 

Səviyyələr Məsuliyyət, fəaliyyətlərin mürəkkəbliyi və müstəqillik 

Uyğun 
gələn 

səviyyə 

1 

Planlaşdırılmış qaydada birbaşanəzarət 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. 
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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 

 Baş pivəbişirən vəzifəsinə keçid təcrübə və səriştə əldə etməklə mümkündür. 

 

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

V.1. Xammalı sifariş etmək, qəbul etmək, keyfiyyətini yoxlamaq və saxlamaq: 

F.1.1. Tələblərin və ya ehtiyacların müəyyən edilməsi və ya təchizatın sifarişində iştirak 
etmək; 

F.1.2. Sifarişin təfsilatlarını müəyyən etmək məqsədilə təchizat şöbəsinin nümayəndələri ilə 
ünsiyyət qurmaq; 

F.1.3. Xammalın və hazır məhsulların saxlanılması, yüklənməsi və ya boşaldılması ilə bağlı 
düzgün qaydaların hazırlanmasında iştirak etmək. 

 

V.2. Pivə və qarışıq spirtsiz içkilər istehsal etmək: 

F.2.1. Səmənini emal prosesi üçün hazırlamaq, ədviyyatı, həcm artırma və saxlama 
materiallarını müvafiq reseptə əsasən  əlavə etmək; 

F.2.2. Acıtma prosesinə nəzarət etmək; 

F.2.3. Qazanları tənzimləmək və çənləri dəqiq şəkildə ölçmək; 

F.2.4. Proses zamanı yaranan problemlərlə bağlı müvafiq addımlar atmaq və aidiyyəti 
şəxslərə məlumat vermək. 

 

V.3. Pivə, qarışıq içilər və alkoqolsuz içkilər istehsal etmək: 

F.3.1. Qarışdırma maşınlarını tənzimləmək və ya proqramlaşdırmaq; 

F.3.2. Qarışdırma maşınlarını lazımi inqrediyent və  materiallarla təmin etmək; 

F.3.3. Qarışdırma maşınlarının səmərəli işləməsinə nəzarət etmək. 

 

V.4. Pivəbişirmədə avtomatlaşdırılmış  proseslərə nəzarət etmək və onları tənzimləmək:  

F.4.1. Maşın və avadanlıqları istismar etmək və onlara nəzarət etmək; 

F.4.2. Məhsul və materialları təmin etmək; 

F.4.3. Proses zamanı yaranan problemlərlə bağlı aidiyyəti şəxslərə məlumat vermək. 

 

V.5. Həm müstəqil şəkildə, həm də komanda üzvü kimi işləmək: 

F.5.1. Texniki işçi heyətinə nəzarət və yardım etmək, həmçinin  səmərəli ünsiyyəti təmin 
etmək;  

F.5.2. Qiymətlərin hesablanması, büdcənin tutulması, satış qiymətlərinin 
müəyyənləşdirilməsi və satışın qiymətləndirilməsində yardımçı olmaq. 

 

V.6. Planlaşdırma tədbirləri:  

F.6.1. Səmərəli fəaliyyətin təmin edilməsi üçün öz vaxtını düzgün şəkildə planlaşdırmaq; 

F.6.2. Mövcud standartlara əsasən keyfiyyətə təminat məsələləri üzrə yardımçı olmaq; 

F.6.3. İstehsal nəticələri barədə dəqiq hesabat vermək və statistik məlumatları təqdim etmək. 
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A.3.SƏRİŞTƏLƏR HAQQINDA  

Fərdin pivəbişirən peşə standartı üzrə vəzifə və fəaliyyətləri həyata keçirməsi üçün zəruri olan əsas 
səriştələr pivəbişirən 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 pivəbişirən 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 

Pivəbişirən 
Qiymətləndirməyə dair məlumat 

Pivəbişirənüçün qiymətləndirmə nümunəsi xammal seçilməsi, pivənin bişirilməsi və digər alkoqolsuz 
içkilərin qarışdırılması, habelə tərkibində pivə olan qarışıq və ya alkoqolsuz içkilərin hazırlanması ilə 
əlaqədar lazım olan bilik və bacarıqları müəyyən edir.  
Hazırkı peşə üçün tövsiyə edilən qiymətləndirmə metodları aşağıdakılardır: (i) fəaliyyətin 
qiymətləndirilməsi və (ii) yazılı testlər. Sözügedən peşə üçün qiymətləndirmə proqramının nümunəsi 
aşağıda verilmişdir. 
Bütün qiymətləndirmələr Yeyinti məhsulları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu və digər 
normativ-hüquqi aktlara uyğun olaraq həyata keçirilməlidir. 

 

Məşğulluq Təsnifatında (MT) peşənin kodu:  8160 (Pivəbişirən) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

ISCO 08-də işin kodu:  8160 (Brewer) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Test versiyası: 01 

Hazırlanma tarixi: İyun, 2011-ci il 

Təsdiq edən qurum: …… 

Təsdiq tarixi: …… 

 

B.1. FƏALİYYƏT MEYARLARI  

Bu meyarlar peşə standartındakı vəzifə və fəaliyyətlərlə birbaşa əlaqəlidir. Onlar anlaşılan dildə, sadə 
şəkildə  yazılmalıdır ki, qiymətləndirmə nümunələri hazırlayanlar üçün qiymətləndirmə maddələrinin 
formalaşdırılmasında faydalı olsun. Birinci (V.1) və sonuncu (V.6) vəzifələrə uyğun gələn fəaliyyət 
meyarları ilə bağlı nümunə aşağıda göstərilmişdir. 

 

Fəaliyyət meyarı nümunəsi: 

V.1. Xammalı sifariş etmək, qəbul etmək, keyfiyyətini yoxlamaq və saxlamaq: 

F.1.1. Tələblərin və ya ehtiyacların müəyyən edilməsi və ya təchizatın sifarişində iştirak 
etmək; 

F.1.2. Sifarişin təfsilatlarını müəyyən etmək məqsədilə təchizat şöbəsinin nümayəndələri ilə 
ünsiyyət qurmaq; 

F.1.3. Xammalın və hazır məhsulların saxlanılması, yüklənməsi və ya boşaldılması ilə bağlı 
düzgün qaydaların hazırlanmasında iştirak etmək. 

. . . 

 

V.6. Planlaşdırma tədbirləri:  

F.6.1. Səmərəli fəaliyyətin təmin edilməsi üçün öz vaxtını düzgün şəkildə planlaşdırmaq; 

F.6.2. Mövcud standartlara əsasən keyfiyyətə təminat məsələləri üzrə yardımçı olmaq; 
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F.6.3. İstehsal nəticələri barədə dəqiq hesabat vermək və statistik məlumatları təqdim etmək. 

 

B.2. QİYMƏTLƏNDİRMƏ İLƏ BAĞLI RESURSLAR  

a) Material və komponentlər: ehtiyac yoxdur. 

b) Alət və avadanlıqlar: ehtiyac yoxdur. 

c) İstehlak malları: ehtiyac yoxdur. 

 

B.3. QİYMƏTLƏNDİRMƏ METODLARI 

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

 

B.3.1. FƏALİYYƏTİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  

İcra müddəti: 3 saat. 

İşlərin sayı: 9. 

 

İşlərin icrasını qiymətləndirmək üçün meyarlar işəgötürən tərəfindən müəyyən olunur. 

 

 

Əhatə olunan sahələr: 

20% Xammalı sifariş vermək, qəbul etmək, keyfiyyətini yoxlamaq və saxlamaq: 

 Tələblərin və ya ehtiyacların müəyyən edilməsi və ya təchizatın sifarişində iştirak 
etmək; 

Sifarişin təfsilatlarını müəyyən etmək məqsədilə təchizat şöbəsinin nümayəndələri ilə 
ünsiyyət qurmaq; 

Xammalın və hazır məhsulların saxlanılması və yüklənməsi / boşaldılması ilə bağlı 
düzgün qaydaların hazırlanmasında iştirak etmək. 

40% Pivə və qarışıq spirtsiz içkilər istehsal etmək: 

 Səmənini emal prosesi üçün hazırlamaq və düzgün ədviyyat, həcm artırma və saxlama 
materialları müvafiq reseptə əsasən əlavə etmək;   

Acıtma prosesinə nəzarət etmək;   

Qazanları tənzimləmək və cənləri dəqiq şəkildə ölçmək; 

        Proses zamanı yaranan problemlərlə bağlı müvafiq addımlar atmaq və aidiyyəti 
şəxslərə məlumat vermək. 

 

40% Pivəbişirmədə avtomatlaşdırılmış  proseslərə nəzarət etmək və onları tənzimləmək: 
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 Maşın və avadanlıqları istismar etmək və onlara nəzarət etmək; 

Məhsul və materialları təmin etmək; 

Proses zamanı yaranan problemlərlə bağlı aidiyyəti şəxslərə məlumat vermək. 

 

 

Aşağıdakı hər bir işin təqdimatına 10 dəqiqə vaxt ayrılır. Həm təqimatın məzmunu, həm də təqdimat 
bacarığı qiymətləndirilir. Hər bir təqdimat və təqdimatlarası fasilə üçün 10 dəqiqə vaxt verilir. 

İş nümunəsi 1: Minimum ilkin çəkisi 1.070 və daha yüksək olan 3 qıcqırdılmış pivə növünü müəyyən 
edin. Hər bir növün təqdimatı üçün hesabat hazırlayın və aşağıdakı mövzulara müraciət etməklə  bu 
növlər arasındakı oxşarlıq və fərqləri qeyd edin.  

Hər bir növün ətirini, görünüşünü, dadını və ağızdakı dadını təsvir edin. 

Hər biri növləri fərqləndirən inqrediyentlərin ən az 1  cəhətini (maya, mayaotu, kimyəvi su tərkibi) və 
ya əlavə məlumatlarını (tarix, qıcqırma üsulları və şəraitləri və ya xidmət metodları) müəyyən edin. 

Bu 3 növ arasındakı fərqli və oxşar cəhətləri təsvir edin. 

 

İş nümunəsi 2: Pivənin aşağıdakı səciyyəvi xüsusiyətlərini təsvir və müzakirə edin. Onlara nə səbəb 
olur, onlarınbaş verməməsi  üçün və ya onlara nəzarət etmək üçün nə etmək lazımdır? Onlar nə 
dərəcədə uyğundur  və belə olduğu halda hansı pivə növündə rast gəlinə bilər ? (3 növ göstəriləcək) 
aşağıdakı mövzulara müraciət edin:  

Hər bir xüsusiyyəti təsvir edin;  

Hər bir xüsusiyyətin yaranma səbəbini və normalaraını müəyyən edin;  

Müvafiq və qeyri-müvafiq növləri nüəyyən edin. 

 

Seçimlər aşağıda qeyd olunmuşdur:  

 a) bulanıqlıq   b) yağlılıq                     c) az köpüklülük  

 d) büzüşdürücülük   e) fenollu  f) zəif qatılılıq 

 g) meyvə dadlı   h) turşməzəlik               i) bişmiş buğda  

 j)  acılıq    k) qeyri-təbiilik  l) xeresə-bənzərlik  

m) asetaldehid (sirkəli aldehid)   n) spirtli 

 

İş nümunəsi 3: Hər bir pivə çəkənin a) pivənin köpüklü saxlanılmasını, b) şəfafflığı və c) müvafiq 
diasetil səviyyəsini əldə etmək üçün tətbiq etdiyi üsulları izah edin. Onlara nə səbəb olur və necə 
nəzarət edilir? Onlar belə olduğu halda hansı pivə növü üçün və nə dərəcədə müvafiq deyil ? Aşağıdakı 
mövzulara müraciət edin:  

Hər bir xüsusiyyəti təsvir edin.  

Hər bir xüsusiyyətin yaranma səbəbini və idarə olunma üsullarını  müəyyən edin.  

Müvafiq və qeyri-müvafiq növləri nüəyyən edin. 

 

İş nümunəsi 4: Qıcqırtma/mayalandırma prosesini izah edin, rənginə və dadına görə pivədə özünü 
göstərən müxtəlif maya növlərini müəyyən edin və təsvir edin. Sonda spesifik mayaların birləşdiyi ən 
az 4 pivə növünü qeyd edin. Aşağıdakı mövzulara müraciət edin:  

Qıcqırtma/mayalandırma prosesini təsvir edin;  

Maya növlərini müəyyən edin;  

Müvafiq pivə növlərini müəyyən edin. 

 

İş nümunəsi 5: Mayanın hazırlanma  mərhələlərini təsvir edin və verilən pivə növü üçün müvafiq 
maya növünü seçməkdə 5 əsas göstəricini qeyd edin. Aşağıdakı mövzulara müraciət edin.  
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Mayanın  hazırlanma mərhələlərini təsvir edin.  

5 əsas seçim göstəricilərini qeyd edin.  

 

İş nümunəsi 6:Pivəbişirməprosesində maye göstəricilərini və ən azından dünyada məşhur olan4 əsas 
pivə növünün inkişafında suyun əhəmiyyətini müzakirə edin. Aşağıdakı mövzulara müraciət edin 

Pivəbişirməprosesində suyun əhəmiyyətini müzakirə edin.  

Pivə növlərinin hazırlığında rolu müzakirə edin. 

 

İş nümunəsi 7:Pivəbişirməüsullarını müzakirə edin: a)qıcqırtma/mayalandırma b) gips əlavə etmək 
c) saflaşdırmaq. Onlar pivəyə necə təsir edir? Aşağıdakı mövzulara müraciət edin. 

Hər bir xüsusiyyəti təsvir edin. 

Onların hazır pivə üzərində təsirini müəyyən edin. 

 

İş nümunəsi 8: Müvafiq vaxt və temperatur göstəriciləri də daxil olmaqla  mayanın əzilməsi prosesini 
izah edin. 3 müxtəlif əzmə üsulunu və onların hər birinin üstünlüklərini və zərərini təsvir edin. 
Aşağıdakı mövzulara müraciət edin:  

Prosesi təsvir edin;  

3 üsulu müəyyən edin;  

Onların hər birinin üstünlüklərini və zərərini müəyyən edin.  

 

İş nümunəsi 9:Pivəbişirməprosesində diastatik və proteolotik ferment/mayaların əhəmiyyətini və 
onların hazır pivə göstəricilərinə təsirini təsvir edin. Aşağıdakı mövzulara müraciət edinI  

Mayaların nə olduğunu təsvir edin;  

Onların hazır pivəyə təsirini təsvir edin. 

 

B.3.2. YAZILI QİYMƏTLƏNDİRMƏ 

İcra müddəti: 25 dəqiqə. 

Sualların sayı:23. 

 

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

Tövsiyə olunan nisbət: 70%. 

30% Xammalı sifariş vermək, qəbul etmək, keyfiyyətini yoxlamaq və saxlamaq: 

 Tələblərin və ya ehtiyacların müəyyən edilməsi və ya təchizatın sifarişində iştirak 
etmək; 

Sifarişin təfsilatlarını müəyyən etmək məqsədilə təchizat şöbəsinin nümayəndələri ilə 
ünsiyyət qurmaq; 

Xammalın və hazır məhsulların saxlanılması və yüklənməsi / boşaldılması ilə bağlı 
düzgün qaydaların hazırlanmasında iştirak etmək. 

10% Pivə və qarışıq spirtsiz içkilər istehsal etmək: 
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 Səmənini emal prosesi üçün hazırlamaq və düzgün ədviyyat, həcm artırma və saxlama 
materialları müvafiq reseptə əsasən əlavə etmək;   

Acıtma prosesinə nəzarət etmək;   

Qazanları tesinə nəzarət etmək;  amaq və düzgün ədviy; 

Proses zamanı yaranan probleml;  amaq və düzgün ədviyyat, həcm artırma və saxlama 
materialları arın h 

 

60% Pivəbişirmədə avtomatlaşdırılmış  proseslərə nəzarət etmək və onları tənzimləmək: 

 Maşın və avadanlıqları istismar etmək və onlara nəzarət etmək; 

Məhsul və materialları təmin etmək; 

Proses zamanı yaranan problemlərlə bağlı aidiyyəti şəxslərə məlumat vermək. 

 

 

Sual nümunələri: 

1. Aşağıdakı pivəbişirməmateriallarından hansı tünd və açıq pivənin tərkibini əhəmiyyətli 
dərəcədə fərqləndirir? 

A. Qatqı 

B. Mayaotu 

C. Səməni 

D. Maya 

 

2. Aşağıdakı faktlardan hansı 2-si doğrudur? 

A. Tərkibini dəyişmiş mayanın izotermik şəkil dəyişməsi üçün  qızqırdıcı çəndən istifadə olunur.  

B. İzotermik mayalar üçün süzgəc çənindən istifadə olunur.  

C. Tərkibini az dəyişmiş mayanın şəkil dəyişməsi üçün  qızqırdıcı çəllək daha uyğundur. 

D. Açıq pivə üçün səməni mayasının mərhələli temperatur artımını konversiya etmək üçün  
konversiya konteynerindən  istifadə zəruridir. 
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3. Şəkildə göstərilən sürətli  pasterizə avadanlığının hansı hissəsində pivə arzuolunan pasterizə 
temperaturunu alır? 

 
 

 

A. W 

B. X 

C. Y 

D. Z 

 

4. Şəkildə göstərilən  hansı 2  səbəb qablaşdırma materialının/taranın keyfiyyətində 
problemlərə səbəb olur? 

A. Yüksək qızdırılma temperaturu 

B. Yüksək spirtlilik dərəcəsi 

C. Qablaşdırma materialının/taranın sıxılması 

D.  Həddən artıq doldurma 

 

5. Çox qatı pivənin durulaşdırılma göstəricilərinə əsasən durulaşma həcmini hesablayın: 

Durulaşdırılmadan əvvəl pivənin  ilkin çəkisi .... 1060 (15oP) 

Durulaşdırılmalı olan həcm ............. 500hl 

Tələb olunan  ilk çəki........................ 1048 (12oP) 

Hesablamaları hektolitrlə aparın (hl) 

 

6. Göstərilən hansı 3 faktor müxtəlif mayalandırma üsulları üçün qaneedici olan yeni arpa 
çeşidlərinin potensialını  ölçmək məqsədi ilə istifadə olunur? 

A. Mayalandırma prosesi zamanı itkinin dərəcəsi. 

B. Qabıq maddədə qırmızı və bənövşəyi piqmentlərin çatışmazlığı 

C. Yerli iqlimə uyğunlaşma 

D. Ekstraktın qıcqırdılması. 
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7. Əlavə taxıl dənələrinin seramik peçlərdə infraqırmızı enerjiyə məruz qalması və 140ºC-də 
qızdırılması prosesi necə adlanır? 

A. Mikronizasiya 

B. Yandırma  

C. Taxılın sıxılıb-əzilməsi 

D. Infraqırmızı qızarma 

 

8. Aşağıda göstərilən daha əhəmiyyətli  2 hansı xüsusiyyət acıtmalıq maya çeşidləri üçün 
taxıl yetişdirmə proqramına xasdır? 

A. Taxılın inkişafını dayandıran  qış soyuğuna  davamlılığı, yəni yarovizasiya (bar vermə prosesini 
tezləşdirmək, məhsuldarlığı yüksəltmək üçün bitki toxumlarının xüsusi surətdə işlənməsi). 

B. Xəstəliklərə qarşı davamlılıq 

C. Yüksək α-turşuluğu 

D. Mayatotu kolları arasında alaq otlarını təmizləmək üçün istifadə olunan üsullara (əsasən 
qlifosat) davamlılıq. 

E. Əsas yağların həcmi və orqanoleptik qəbulu 

 

9. Yeni pivəbişirməprosesi üçün məkan seçimində su təchizatının yararlılığı baxımından  aşağıdakı 
faktlardan hansı məqbul sayıla bilər? 

A. Əsas təhcizatçılara daha yaxın ərazilərdə, hal-hazırda pivəçəkmədə bu daha münasibdir. 

B. Su quyuları vasitəsilə  çıxarılması mümkün olan   yeraltı sulara yaxın ərazilərdə 

C. Çaya və ya su ehtiyatına yaxın olan dağlıq sahələrdə 

D. Suyun kalsium-bikorbonat və sulfatıla zəngin olduğu ərazilərdə 

 

10. Üyüdülmüş dənin analizi üçün kəpək horrasını ayıran avadanlıq müvafiq üyütmə üsulunu 
müəyyən edir. Aşağıdakı faktlardan hansı bu analizləri əldə etmək üçün daha müvafiq 
üyütmə avadanlığını təsvir edir? (Flour-un, Husk-toxum qabığı, Coarse grits-iridənəli 
yarma, Fine grits-əla növ yarma). 

 

 

A. A 6-çarxlı dəyirman; B 4-çarxlı dəyirman; C üyütmə dəyirmanı. 

B. A 6-çarxlı dəyirman; B döyənəkli dəyirman; C 4-vallı dəyirman. 

C. A 4-çarxlı dəyirman; B 6-çarxlı dəyirman; C  üyütmə dəyirmanı. 

D. A 4-çarxlı dəyirman; B üyütmə dəyirmanı C 6-çarxlı dəyirman 

 

11. Aşağıdakılardan hansı təchizatçının istehsal avadanlıqlarının fəaliyyətinin yoxlanılması 
vəzifələrinə daxil deyil? 

A. Bütöv istehsal prosesini əhatə edən prosedurları yoxlamaq 

B. Istehsala dair müvafiq hesabatların  aparılmasını təsdiq etmək 

C. İstehsal proseslərinin effektivliyini təmin etmək üçün monitorinq keçirmək 

D. Zəruri yerlərdə müvafiq və düzgün fəaliyyətləri yerinə yetirməklə qüsurların aradan 
qaldırılmasını təmin etmək. 

 

12. Soyudulmadan sonra pivədə çöküntü yaradan əsas komponentlər hansılardır? 

A. Protein və nişasta 

B. Protein və β-qlükan 

C. Protein və polifenol 
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D. Nişasta və polifenol 

 

13. Mayalandırma konteyner təmizlənməsi üçün istifadə olunan qələvili yuyucu vasitələrin 4 ümumi 
komponentlərini sadalayın. 

A. ……….. 

B. ……….. 

C. ……….. 

D. ……….. 

 

14. Aşağıdakı hansı 2 mikroorqanizm yetişmə və kondisiyalaşdırılma mərhələlərində diasetilin 
səviyyəsinin qalxmasına səbəb olur? 

A. Zimomonas 

B. Laktobassilin 

C. Enterobakteriya 

D. Brettanomis 

E. Pediokokus 

 

15. Sabitləşdirmə süzgəclərində PPVP suspenziyasından istifadə prosesini təsvir edin. Eyni zamanda 
istifadə üçün bu üsulun vacibliynə dair bütün parametrləri də daxil edin. 

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………… 

 

16. Pivənin süzülməsindən əvvəl onun tərkibindəki həllolunmayan bərk kütlənin ayırılmasının 2 
üsulunu təsvir edin. 

A. …………… 

B. ………….. 

 

17. Pivəbişirilənərazidə fermentasiya sahəsində suyun istifadəsinin azaldılmasının 3 üsulunu təsvir 
edin. 

A. ………….. 

B. ………….. 

C. ………….. 

 

18. Zəif qıcqırtmanın mümkün səbəblərini və normal fəaliyyətini bərpa etmək üçün  düzəliş xarakterli 
tədbirləri qısaca təsvir edin. 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

 

19. Qabların doldurulma dövriyyəsi zamanı doldurma maşınlarında baş verən 4 əsas prosesi 
müəyyənləşdirin . Bütöv prosesdə hər bir mərhələnin vacibliyini təsvir edin. 

A. …………………… 

B. …………………… 

C. …………………… 

D. …………………… 
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20. Şüşə butulka istehsalında baş verə biləcək 5 əsas nöqsanı və bunun doldurma prosesinə və 
istifadəçiyə təsirini qısaca təsvir edin. 

A. ………………….. 

B. ………………….. 

C. ………………….. 

D. ………………….. 

 

21. Qablaşdırma materiallarını pərçimləyən maşınlarda baş verən proseslər hermetik qabların 
davamlılığına nə dərəcədə zəmanət verir? 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

 

22. Doldurma  xəttində baş verən hansı nöqsanlara Təhlükələrin Analizi və Zəruri Nəzarət Nöqtələri 
(HACCP)  adlı sistem vasitəsi ilə nəzarət  olunmur? 

A. Xlorlu həlledicilər ilə buxarın qarışması 

B. Oksigenlə CO2 qarışması 

C. Məhsulun ammiak tərkibli soyuducu maye ilə qarışması 

D. Sıxılmış havanın neft məhsulları ilə qarışması. 

 

23. Açıq rəngli pivənin pasterizəsi üçün zəruri lövhəşəkilli istilik mübadiləsini gösətərən sxem-
diaqram qurun. Nümunə kimi 5g/l CO2 tərkibli açıq pivə növünü götürün. 

 

 

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 

Pivəbişirən 
Təlim standartınadairməlumat 

Hazırkı təlim standartı pivəbişirmə ilə məşğul olan müəssisələr, təlim mərkəzləri və institutları, təlim 
iştirakçıları üçün hazırlanmışdır. İşlə bağlı səriştənin nümayiş etdirilməsi üçün tələb olunan bilik və 
bacarıqların əldə edilməsinə xidmət edən təlim proqramları, kurikulumlar və təlim materiallarının 
hazırlanmasında bu standartdan təlimat kimi istifadə etmək olar. Bu standart əsasında hazırlanmış 
təlimpivəbişirmə 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:  

8160 (Pivəbişirən) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

ISCO 08-də işin kodu:  8160 (Brewer) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Milli İxtisas Çərçivəsi ilə əlaqə:  

ISCED-də kodu: 54 

Hazırlanma tarixi: İyun, 2011-ci il 

Təsdiq edən qurum: …… 

Təsdiq tarixi: …… 

Təklif olunan yenilənmə tarixi: İyun, 2016-cı il 

 

C.1. SƏRİŞTƏLƏRİN QISA TƏSVİRİ 

Bilik:  Yerli və xarici pivə istehsalı ənənələri, məhsullar və onların xüsusiyyətləri; 

 Pivə istehsalı prosesində bioloji və kimyəvi reaksiyalar; 

 Pivəbişirmə reseptinə əsasən inqrediyentlərin düzgün nisbətinin əldə edilməsi 
üzrə hesablamalar; 

 Pivəbişirmə ilə əlaqədar Azərbaycan dili; 

 Yanğından mühafizə qaydaları; 

 Pivə istehsalı ilə bağlı gigiyenik və sağlamlıq qaydaları. 

Bacarıq:  Xammalı müəyyən etmək və keyfiyyətini yoxlamaq; 

 Pivəbişirmə  prosesində istifadə edilən maşın və avadanlıqları düzgün şəkildə 
proqramlaşdırmaq, tənzimləmək və istismar etmək; 

 Əsas sıxma avadanlıqlarını istismar etmək və tənzimləmək; 

 Acıtma və qıcqırtma proseslərini planlaşdırmaq və nəzarət etmək; 

 İstehsala yararlı mayanı, səmənini və digər xammalları hazırlamaq və 
qiymətləndirmək; 

 Bütün materialların sağlamlıq və təhlükəsizlik normalarına uyğun olaraq 
gigiyenik şəraitdə düzgün şəkildə saxlanılmasını təmin etmək; 
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 Prosesləri sağlamlıq və təhlükəsizlik normalarına uyğun olaraq hıyata keçirmək;  

 Qrupun tərkin hissəsi kimi işləmək; 

 Digərləri ilə effektiv şəkildə ünsiyyət qurmaq; 

 Problemləri həll etmək bacarığı; 

 Vaxtı idarə etmək bacarığı. 

Yanaşma:  Plana uyğun olaraq effektiv işləmək; 

 Xarici görünüşü səliqəli və işdə intizamlı olmaq; 

 Texniki işçilərə təlim keçmək və onları dəstəkləmək; 

 Fəaliyyət və statistik göstəricilər barədə sadə və aydın dildə hesabat vermək. 

Əlavə / 
ümumi 
səriştələr:  

 Əməkdaşlıq etmək; 

 Sadə proqram təminatı da daxil olmaqla vəzifələrə uyğun kompüter bacarığı; 

 İxtisaslaşmış pivəbişirmə bazarının və müştərinin tələblərinin başa düşülməsi 
və inkişaf etdirilməsi üzrə sahibkarlıq davranışı; 

 Yeni məhsulların yaradılması üzrə yaradıcı olmaq. 

 

C.2. TƏLİM SXEMİ 

Müvafiq təlim kursunu uğurla başa vuran  “Pivəbişirən” aşağıdakıları bacaracaqdır / 
biləcəkdir: 

 

Bölmə 1: Xammalı müəyyən etmək və keyfiyyətini yoxlamaq 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1. Xammalın optimal şəraitdə saxlanmasının əhəmiyyətini və bu şəraitin nədənibarət  

olduğunu izah etmək; 

Nəticə 2.  İstehsal üçün təyin edilən xammalı müəyyən etmək və onların istifadəyəyararlığına əmin 

 olmaq üçün nəzərdən keçirmək; 

Nəticə 3.  Standartlara cavab verməyən materialları müəyyən etmək və onlarla bağlıprosedurları izah  

etmək. 

 

Bölmə2: Pivə istehsalı prosesində istifadə edilən maşın və avadanlıqları proqramlaşdırmaq, sazlamaq  

və effektiv şəkildə istismar etmək. 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1.  İstismara hazırlıq səviyyəsini müəyyən etmək üçün maşın və avadanlıqların  

üzərində ilkin yoxlamaların necə həyata keçirildiyini göstərmək; 

Nəticə 2.  İstehsal səviyyəsini təmin etmək üçün tələb olunan material və inqrediyentlərin hazır 
olmasının vacibliyini izah etmək; 

Nəticə 3.  Müəssisənin istehsal xüsusiyyətlərindən istifadə etməklə avadanlığın necə  

proqramlaşdırılmasını göstərmək və istehsal tələblərinə uyğun olaraq bişirmə 

prosesinə başlamaq; 

Nəticə 4.  Əldə edilən informasiya əsasında bişirmə prosesi zamanı istehsal məlumatlarının necə  

qeydə alındığını göstərmək və istehsal prosesi barədə məlumatı təmin etmək üçündəqiqməlumat 
hazırlamaq; 
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Bölmə 3: Avtomatlaşdırılmış qablaşdırma və ya doldurma (qarışıq) avadanlıqlarının əsas növlərini 
istismar etmək və tənzimləmək. 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1.  İstismara hazırlıq səviyyəsini müəyyən etmək üçün maşın və avadanlıqların  

üzərində ilkin yoxlamaların necə həyata keçirildiyini göstərmək;  

Nəticə 2.  İstehsal səviyyəsini təmin etmək üçün tələb olunan materialların hazır olmasının vacibliyini 
izah etmək; 

Nəticə 3.  Müəssisənin istehsal tələblərinə uyğun olaraq avadanlığın necə istismar olunduğunu 
göstərmək. 

 

Bölmə 4: Qıcqırtma prosesini planlaşdırmaq və nəzarət etmək. 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1.  Qıcqırtma prosesinin mərhələlərini, ona təsir edə bilən kənar amilləri və bu təsirin  

məhsulun keyfiyyətinə təsirini təsvir etmək; 

Nəticə 2.  Qıcqırma şəraiti ilə pivənin keyfiyyəti arasındakı əlaqəni izah etmək; 

Nəticə 3.  Qıcqırtma prosesində hazır şəkildə tətbiq edilməsi üçün müvafiq avadanlıq və alətləri  

hazırlamaq; 

Nəticə 4.  Qıcqırtma prosesinin necə monitorinq edilməsini və dəqiq qeydə alınmasını göstərmək və 
bunun məhsulun keyfiyyətinin təmin edilməsi baxımından nə üçün  

əhəmiyyət kəsb etdiyini izah etmək; 

Nəticə 5.  Qıcqırtma prosesi zamanı baş verən və məhsulun keyfiyyətinə təsir edə bilən hər hansı 
amilləri müəyyən etmək və onlar barədə vaxtında məlumatverilməsinin əhəmiyyətini 

izah etmək; 

Nəticə 6.  İstehsal prosesi barədə dəqiq məlumatıtəmin etmək üçün nəticələrin necə qeydə  

alındığını və qıcqırtma ilə bağlı digər zəruri qeydlərin necə aparıldığını göstərmək. 

 

Bölmə 5: Dəymə prosesini planlaşdırmaq və nəzarət etmək  

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1.  Dəymə prosesinin məqsədini və onun məhsulun keyfiyyətinə necə təsir göstərdiyini  

izah etmək; 

Nəticə 2.  Müəssisə tərəfindən müəyyən edilən pivələr üçün optimal temperatur və dəymə  

vaxtlarını təyin etmək; 

Nəticə 3.  Optimal keyfiyyətin saxlanılması üçün sərinləşdirilən və filtrdən keçirilən pivənin  

saxlanılması və emal edilməsi şərtlərini (tövsiyə edilən) müəyyən etmək; 

Nəticə 4.  Müəssisənin istehsal tələblərinə uyğun olaraq dəymə prosesinin necə monitorinq  

edildiyini və qeydə alındığını göstərmək; 

Nəticə 5.  Dəymə prosesi zamanı baş verən və məhsulun keyfiyyətinə təsir edə bilən hər hansı amilləri 
müəyyən etmək və onlar barədə vaxtında məlumat verilməsinin əhəmiyyətiniizah etmək; 

 

Bölmə 6: Maya, səməni və istehsal prosesində istifadə edilən digər xammalı hazırlamaq və 
qiymətləndirmək 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1.  İstehsal tələblərinə cavab vermək üçün lazım olan xammalın növlərini və miqdarını  

müəyyən etmək; 

Nəticə 2.  İstehsala yararlığına əmin olmaq üçün seçilmiş xammalın necə yoxlanıldığını göstərmək 

Nəticə 3.   İstehsalın texniki şərtlərinə uyğun olaraq miqdarı hesablamaq və inqrediyentləri  
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dəqiqliklə qarışdırmaq və ya dəyişdirmək; 

Nəticə 4.  İnqrediyentlərə etiketlərin dəqiq şəkildə necə vurulmasını və istehsal prosesi üçün  

hazır saxlanılmasını göstərmək. 

 

Bölmə 7: Sağlamlıq və təhlükəsizlik normalarına uyğun olaraq bütün materialları düzgün gigiyenik 

şəraitdə saxlamaq.  

 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1.  Materialların saxlanılması ilə bağlı sağlamlıq, təhlükəsizlik və gigiyenik qaydaları izah  

etmək; 

Nəticə 2.  Tələb olunan gigiyenik standartlara uğun olaraq mal və məhsulların düzgün saxlanılma  

metodlarını nümayiş etdirmək; 

Nəticə 3.  Sağlamlıq, təhlükəsizlik və ya gigiyena ilə bağlı hər hansı tələblərin pozulması halları  

barədə aidiyyəti şəxslərə vaxtında məlumatın verilməsinin əhəmiyyətini izah etmək. 

 

 

 

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

 

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

V.1. Xammalı sifariş etmək, qəbul etmək, keyfiyyətini yoxlamaq və saxlamaq: 

F.1.1. Tələblərin və ya ehtiyacların müəyyən edilməsi və ya təchizatın sifarişində iştirak 
etmək; 

F.1.2. Sifarişin təfsilatlarını müəyyən etmək məqsədilə təchizat şöbəsinin nümayəndələri ilə 
ünsiyyət qurmaq; 

F.1.3. Xammalın və hazır məhsulların saxlanılması, yüklənməsi və ya boşaldılması ilə bağlı 
düzgün qaydaların hazırlanmasında iştirak etmək. 

 

V.2. Pivə və qarışıq spirtsiz içkilər istehsal etmək: 

F.2.1. Səmənini emal prosesi üçün hazırlamaq, ədviyyatı, həcm artırma və saxlama 
materiallarını müvafiq reseptə əsasən  əlavə etmək; 

F.2.2. Acıtma prosesinə nəzarət etmək; 

F.2.3. Qazanları tənzimləmək və çənləri dəqiq şəkildə ölçmək; 

F.2.4. Proses zamanı yaranan problemlərlə bağlı müvafiq addımlar atmaq və aidiyyəti 
şəxslərə məlumat vermək. 

 

V.3. Pivə, qarışıq içilər və alkoqolsuz içkilər istehsal etmək: 

F.3.1. Qarışdırma maşınlarını tənzimləmək və ya proqramlaşdırmaq; 

F.3.2. Qarışdırma maşınlarını lazımi inqrediyent və  materiallarla təmin etmək; 

F.3.3. Qarışdırma maşınlarının səmərəli işləməsinə nəzarət etmək. 

 

V.4. Pivəbişirmədə avtomatlaşdırılmış  proseslərə nəzarət etmək və onları tənzimləmək:  

                                                             

1
Müvafiq sahə üçün olan peşə standartındakı ilə eynidir. 
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F.4.1. Maşın və avadanlıqları istismar etmək və onlara nəzarət etmək; 

F.4.2. Məhsul və materialları təmin etmək; 

F.4.3. Proses zamanı yaranan problemlərlə bağlı aidiyyəti şəxslərə məlumat vermək. 

 

V.5. Həm müstəqil şəkildə, həm də komanda üzvü kimi işləmək: 

F.5.1. Texniki işçi heyətinə nəzarət və yardım etmək, həmçinin  səmərəli ünsiyyəti təmin 
etmək;  

F.5.2. Qiymətlərin hesablanması, büdcənin tutulması, satış qiymətlərinin 
müəyyənləşdirilməsi və satışın qiymətləndirilməsində yardımçı olmaq. 

 

V.6. Planlaşdırma tədbirləri:  

F.6.1. Səmərəli fəaliyyətin təmin edilməsi üçün öz vaxtını düzgün şəkildə planlaşdırmaq; 

F.6.2. Mövcud standartlara əsasən keyfiyyətə təminat məsələləri üzrə yardımçı olmaq; 

F.6.3. İstehsal nəticələri barədə dəqiq hesabat vermək və statistik məlumatları təqdim 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 
praktikada qazanılan geniş təcrübə ilə 
əlaqələndirilməlidir. 

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

Orta ixtisas təhsili   

Ali təhsil   

                                                             

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

3Azərbaycanda səriştələrin tanınması üçün qiymətləndirmə sistemi hazırda mövcud deyildir. 
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Digər:   

 

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

 

Qeyri-formal təlim 

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

 

İnformal təlim 

İnformal təlimənənəvi pivəbişirmə sexlərində yer alır, tələb olunan nəzəri və təcrübi bilikləri verir, 
lakin səriştələrin tanınması haqqında rəsmi sənədi təmin etmir. 

 

C.3.2. TƏLİMİN İSTİQAMƏTİ 

Normal təlim istiqaməti orta məktəbdən sonra ilkin peşə təhsilinin alınmasından, razılıq əsasında pivə 
istehsal edən bir şirkət və kiçik pivə zavodunda təcrübə keçməkdən ibarətdir. 

İlkin təlimdən sonra pivənin hazırlanması mövzusunda, pivənin hazırlanması prosesinə dair 
planlaşdırma və sənədləşdirmə, eləcə də keyfiyyət təminatı sahəsində mikrobioloji anlayış üzrə ətraflı 
bir təlim təşkil oluna bilər. 

 

C.3.3. ƏVVƏLKİ TƏLİMİN TANINMASI 

Gələcəkdə pivəbişirmə sahəsində ən azı 2 il təcrübəsi olanlar səriştələrin yoxlanması üçün müraciət 
edə və yalnız imtahanı keçdikdən sonra səriştələrin tanınması haqqında rəsmi sənəd əldə edə bilər.  

 


