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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 

Qənnadçı 
Peşənin qısa təsviri 

Qənnadçı müxtəlif qənnadı məmulatlarını, desertləri və bu qəbildən olan digər oxşarşirniyyatları 
hazırlayan peşəkar aşpazdır. O, verilmiş reseptura üzrə tortlar, pirojnalar, ruletlər, kekslər, peçenyelər 
üçün müxtəlif formada xəmirlər hazırlayır, içlik, krem, pomada, şokolad, çalınmış qaymaq, jele və s. 
düzəldir, qənnadı məmulatlarını bişirir (fərdi və kiçik seriyalı istehsal prosesləri üçün xarakterikdir), 
onlara müxtəlif forma verir, üzləyir-örtükləyir (şokolad, qlazur və s. ilə) və bəzəyir. Qənnadçı 
sadalananlardan əlavə olaraq qənnadı məmulatlarının bişirilməsi və hazırlanması prosesində bir sıra 
texniki əməliyyatları icra edir. Buraya resept üzrə tərkib hissələrin (inqrediyentlərin) çəkilməsi, 
qarışdırılması, həll edilməsi və qaynadılması daxildir. 

Məşğulluq Təsnifatında (MT) peşənin kodu:  7512 (Qənnadçı) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2  

ISCO 08-də işin kodu:  7512 (Confectioner) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Hazırlanma tarixi: Dekabr, 2012-ci il 

Təsdiq edən qurum:  

Təsdiq tarixi:  

Təklif olunan yenilənmə tarixi: Dekabr, 2017-ci il 

 

A.1. İŞƏ DAİR XÜSUSİ MƏLUMAT 

A.1.1. ƏMƏK ŞƏRAİTİ 

 İş yeri: kombinatlar və ya qənnadı fabrikləri, ictimai iaşə obyektləri (otellər, restoranlar, 
kafelər, yeməkxanalar, şirniyyat evləri,şirniyyat mağazaları və s.); 

 İş zamanı uzun müddət ayaq üsə qalmaq tələb oluna bilər və fəaliyyət çox zaman təkrarlanan 
xarakter daşıyır; 

 İşin əhəmiyyətli hissəsi xususi avadanlıqlardan istifadə etməklə əl ilə yerinə yetirilir;  
 Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydalarına, sanitar – gigiyenik normalara ciddi 

şəkildə riayət edilməsi tələb olunur;  
 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 
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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; 

 Fiziki güc və dözüm tələb olunur. 

A.1.3. TABEÇİLİK 

Kimə tabedir: Menecer, usta. 

Kim ona tabedir: Yardımçı işçi(lər). 
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A.1.4. PEŞƏ STANDARTLARI ÜÇÜNMƏSULİYYƏT VƏ MÜSTƏQİLLİKSƏVİYYƏLƏRİ 

Səviyyələr Məsuliyyət, fəaliyyətlərin mürəkkəbliyi və müstəqillik 

Uyğun 
gələn 

səviyyə 

1 

Planlaşdırılmış qaydada birbaşa nəzarət altında işləmək. 

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

2 

Nəzarət altında işləmək, kiçik səlahiyyətlərə malik olmaq. 

Təcrübə tələb edən fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsi və əlaqələndirilməsi 
üçün məsuliyyət daşımaq. 

Öz fəaliyyətlərini planlaşdırmaq və nəticələri barədə hesabat vermək. 

Digər şəxslərlə əməkdaşlıq etmək və komandada işləmək. 

 

3 

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

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

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

İşçilərə rəhbərlik etmək. 

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

 

4 

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

Gözlənilməz dəyişiklik olduğu halda əmək fəaliyyətinə rəhbərlik və nəzarəti 
həyata keçirmək. 

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

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

Fərdlərin və qrupların peşəkar inkişafının idarə olunmasına məsuliyyət 
daşımaq. 

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

 

A.1.5. KARYERA YÜKSƏLİŞİ VƏ SƏRBƏST MƏŞĞULLUQ İMKANLARI 

 Təcrübə əldə etdikdən və müəyyən təlim keçdikdən sonra usta (sahə ustası), nəzarətçi və ya 
rəhbər vəzifələrə keçmək imkanı vardır. 
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A.2. ƏSAS VƏZİFƏLƏRİN (V) VƏ VƏZİFƏLƏR DAXİLİNDƏ 
FƏALİYYƏTLƏRİN (F) SİYAHISI 

V.1.  Qənnadı məhsullarının istehsalına hazırlaşmaq: 
F.1.1.   Müxtəlif növ içliklər və kremlər hazırlanmaq, kremi rəngləmək; 
F.1.2.   Müxtəlif xəmir növlərini hazırlamaq; 
F.1.3.   Müxtəlif şirə və kremləri hazırlamaq; 
F.1.4.   Qəlibləri hazırlamaq, habelə istifadə ediləcək qəliblərin təmiz, parıltılı,tozsuz və ya 

qalıqsız olmasını təmin etmək (fərdi və kiçik seriyalı istehsal prosesləri üçün 
xarakterikdir); 

F.1.5.   Verilmiş reseptura üzrə xammalı (tərkib hissələri) tərəzidə çəkmək və ölçmək; 
F.1.6.   Şirəni bişirmək. 

 
V.2.  Qənnadı məhsullarını hazırlamaq: 

F.2.1.   Xəmiri yoğurmaq, çalmaq (duru xəmir üçün xarakteriktir) və müəyyən səviyyəyə 
(qalınlığa) kimi yaymaq; 

F.2.2.   Məmulatı müəyyən ölçülərdə kəsmək, formalaşdırmaq və lövhələrə (təbəqələrə) 
yığmaq; 

F.2.3.   Hazırlanmış xəmiri maşından çıxarmaq və təbəqələrin üzərinə qoymaq; 
F.2.4.   Yarımfabrikat biskviti (bişmiş xəmiri) yerbəyer etmək, hamarlamaq və ölçülərə görə 

qatlara ayırmaq; 
F.2.5.   Mürəkkəb fiqurlu peçenyenin hazırlanma prosesini aparmaq; 
F.2.6.   Hopdurucu kisələri xəmirlə doldurmaq, peçenye və pirojnanı təbəqələrin üzərinə əl ilə 

hopdurmaq; 
F.2.7.   Hopdurucu maşının silindirini xəmirlə doldurmaq; 
F.2.8.   Maşının barabanını krem, yaxud içlik ilə doldurmaq; 
F.2.9.   Dondurmadan hazırlanan məmulatları soyuducuya qoymaq (dondurmaq); 
F.2.10.   Davamlı iş rejimini təmin etmək üçün temperatura nəzarət etmək; 
F.2.11.   Qənnadı məmulatlarının (tort, pirojna, fiqurlu peçenye və s.) hazırlanması prosesində 

ayrı-ayrı işləri yerinə yetirmək. 
 

V.3.  Qənnadı məmulatlarını bəzəmək: 
F.3.1.   Məmulatın bəzədilməsi üçün üz hissəni hazırlamaq; 
F.3.2.   Məmulatı bəzəmək (pomada, krem, şokolad, qlazur, meyvələrlə, habelə uyudulmuş 

(xirdalanmış) badam, qoz və bu qəbildən olan digər ləpəli meyvələrlə). 
 

V.4.  Məlumat vermək: 
F.4.1.   Gündəlik görülən işlər və qarşıya çıxan çatışmamazlıqlar barədə müvafiq şəxslərə 

məlumat vermək. 
 

A.3.SƏRİŞTƏLƏR HAQQINDA  

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

Bu peşədə fərdin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi prosesi "Qənnadçı" 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 

Qənnadçı 
Qiymətləndirməyə dair qısa məlumat 

Qənnadçı üçün qiymətləndirmə nümunəsi müxtəlif qənnadı məmulatlarının, desertlərin və bu 
qəbildən olan digər oxşar şirniyyatların hazırlanması üçün tələb olunan bilik və bacarıqları müəyyən 
edir və qiymətləndirir. 

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

Məşğulluq Təsnifatında (MT) peşənin kodu:  7512 (Qənnadçı) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2  

ISCO 08-də işin kodu:  7512 (Confectioner) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Test versiyası: 01 

Hazırlanma tarixi: Dekabr, 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.4) vəzifələrə uyğun gələn 
fəaliyyət meyarları ilə bağlı nümunə aşağıda göstərilmişdir. 

 

Fəaliyyət meyarı nümunəsi: 

V.1.  Qənnadı məhsullarının istehsalına hazırlaşmaq: 
F.1.1.   Müxtəlif növ içliklər və kremlər hazırlanmaq, kremi rəngləmək; 
F.1.2.   Müxtəlif xəmir növlərini hazırlamaq; 
F.1.3.   Müxtəlif şirə və kremləri hazırlamaq; 
F.1.4.   Qəlibləri hazırlamaq, habelə istifadə ediləcək qəliblərin təmiz, parıltılı,tozsuz və ya 

qalıqsız olmasını təmin etmək (fərdi və kiçik seriyalı istehsal prosesləri üçün 
xarakterikdir); 

F.1.5.   Verilmiş reseptura üzrə xammalı (tərkib hissələri) tərəzidə çəkmək və ölçmək (fərdi və 
kiçik seriyalı istehsal prosesləri üçün xarakterikdir); 

F.1.6.   Şirəni bişirmək (fərdi və kiçik seriyalı istehsal prosesləri üçün xarakterikdir). 

… 
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V.4.  Məlumat vermək: 
F.4.1.   Gündəlik görülən işlər və qarşıya çıxan çatışmamazlıqlar barədə müvafiq şəxslərə 

məlumat vermək. 

 

B.2. QİYMƏTLƏNDİRMƏ İLƏ BAĞLI RESURSLAR  

a) Material və komponentlər: fərdi mühafizə vasitələri. 

b) Alət və avadanlıqlar: mikser, qarışdırma kasaları, bıçaq, tavalar (sous və sote (yağ) üçün), 
spatula (xüsusi mətbəx qaşığı), soba və s. 

c) İstehlak malları: ələnmiş un, xüsusi növ yağ, yumurtalar, yağ, qızartma yağı, şəkər tozu, 
pudra, maya, qabartma tozu, amortizator (efir yağı), rəngləndirici, duz və s. 

 

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: 4 saat. 

İşlərin sayı: 4. 

 

İşlərin icrasını qiymətləndirmək üçün meyarlar işəgötürən tərəfindən müəyyən olunur. 

 

Əhatə olunan sahələr: 

 

30% Qənnadı məhsullarının istehsalına hazırlaşmaq: 

 Müxtəlif növ içliklər və kremlər hazırlanmaq, kremi rəngləmək; 

Müxtəlif xəmir növlərini hazırlamaq; 

Müxtəlif şirə və kremləri hazırlamaq; 

Qəlibləri hazırlamaq, habelə istifadə ediləcək qəliblərin təmiz, parıltılı,tozsuz və ya 
qalıqsız olmasını təmin etmək (fərdi və kiçik seriyalı istehsal prosesləri üçün 
xarakterikdir); 

Verilmiş reseptura üzrə xammalı (tərkib hissələri) tərəzidə çəkmək və ölçmək (fərdi və 
kiçik seriyalı istehsal prosesləri üçün xarakterikdir); 

Şirəni bişirmək (fərdi və kiçik seriyalı istehsal prosesləri üçün xarakterikdir). 

40% Qənnadı məhsullarını hazırlamaq: 

 Xəmiri yoğurmaq, çalmaq (duru xəmir üçün xarakteriktir) və müəyyən səviyyəyə 
(qalınlığa) kimi yaymaq; 

Məmulatı müəyyən ölçülərdə kəsmək, formalaşdırmaq və lövhələrə (təbəqələrə) 
yığmaq; 

Hazırlanmış xəmiri maşından çıxarmaq və təbəqələrin üzərinə qoymaq; 

Yarımfabrikat biskviti (bişmiş xəmiri) yerbəyer etmək, hamarlamaq və ölçülərə görə 
qatlara ayırmaq; 

Mürəkkəb fiqurlu peçenyenin hazırlanma prosesini aparmaq; 
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Hopdurucu kisələri xəmirlə doldurmaq, peçenye və pirojnanı təbəqələrin üzərinə əl ilə 
hopdurmaq; 

Hopdurucu maşının silindirini xəmirlə doldurmaq; 

Maşının barabanını krem, yaxud içlik ilə doldurmaq; 

Dondurmadan hazırlanan məmulatları soyuducuya qoymaq (dondurmaq); 

Davamlı iş rejimini təmin etmək üçün temperatura nəzarət etmək (fərdi və kiçik seriyalı 
istehsal prosesləri üçün xarakterikdir); 

Qənnadı məmulatlarının (tort, pirojna, fiqurlu peçenye və s.) hazırlanması prosesində 
ayrı-ayrı işləri yerinə yetirmək. 

30% Qənnadı məmulatlarını bəzəmək: 

 Məmulatın bəzədilməsi üçün üz hissəni hazırlamaq; 

Məmulatı bəzəmək (pomada, krem, şokolad, qlazur, meyvələrlə, habelə üyudulmuş 
(xirdalanmış) badam, qoz və bu qəbildən olan digər ləpəli meyvələrlə). 

 

İş nümunəsi 1: Qaynadılmış xəmir. 

Maksimum müddət: 1 saat. 

İştirakçının görəcəyi işlər: Qaynadılmış xəmir məhsullarının üç növünü hazırlamaq, içlik tələb 
olunmur (müvafiq qabda hər növ üzrə 4 porsiya təqdim etmək):  

 Ekler o Svan (qu quşu)  

 Paris‐brest (böyük üzük) 

 

İş nümunəsi 2: Çiyələkli Meyvə Tortu. 

Maksimum müddət: 1 saat. 

İştirakçının görəcəyi işlər: Qaynadılmış xəmir (Pate’Sucree) və 8 düymlük (20 sm-lik) meyvə tortu 
hazırlamaq (xəmir və krem ilə doldurulmuş). 

 Krem və meyvə imtahan zamanı hazırlanmalıdır. 
 Müvafiq qabda təqdim edilməli vəərik şirəsi (qlazuru) ilə tamamlanmalıdır. 

 

İş nümunəsi 3: Şokoladlı piroq. 

Maksimum müddət: 1 saat. 

İştirakçının görəcəyi işlər: Şokoladlı piroq hazırlanmalı (ümumi çəkisi 1 kq olmalıdır.) və xüsusi 
qabda təqdim edilməlidir.  

 

İş nümunəsi 4: İşveçrə ruletləri. 

Maksimum müddət: 1 saat. 

İştirakçının görəcəyi işlər: İşveçrə ruletləri hazırlamaq, sonra onu çevirmək və ya müvafiq krem ilə 
Yule (şokoladlı) hazırlamaq üçün onu bəzəmək.  

B.3.2. YAZILI QİYMƏTLƏNDİRMƏ 

İcra müddəti:  14 dəqiqə. 

Sualların sayı:  14. 

 

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

Tövsiyə olunan nisbət: 70%. 
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Əhatə olunan vəzifələr: 

 

40% Qənnadı məhsullarının istehsalına hazırlaşmaq 

30% Qənnadı məhsullarını hazırlamaq 

30% Qənnadı məmulatlarını bəzəmək 

 

Sual nümunələri: 

 

1. Mətbəxdə təmiz qoruyucu geyim geyilməsinin məqsədi nədir? 

a) İşçini qəşəng göstərmək. 

b) İşçini bakterial çirklənmədən qorumaq. 

c) Ərzağı bakterial çirklənmədən qorumaq. 

d) İşçini təmiz saxlamaq. 

 

2. Mətbəx döşəməsi və divarları arasında dairəvi səth nə üçün məsləhət görülür? 

a) Təmizlik zamanı divarları zədədən qorumaq üçün. 

b) Tarakanların qarşısını almaq üçün. 

c) Mətbəx təmizliyini təmin etmək üçün. 

d) Gəmiricilərin aradan qaldırılması üçün. 

 

3. Şirniyyat məhsullarının hazırlanması zamanı standart reseptlərdən və üsullardan istifadənin 
məqsədi nədir? 

a) Təchizatçıların inqredientləri vaxtında çatdıra bilməsini təmin etmək. 

b) İşəgötürənə iş cədvəlini və fasilələri təşkil etməyə imkan yaratmaq. 

c) Avadanlıqların keyfiyyətinə nəzarəti təmin etmək. 

d) Məhsulların keyfiyyətinə nəzarəti təmin etmək. 

 

4. Aşağıdakı şirniyyatlarından hansı qaynadılmış xəmirdən hazırlanır? 

a) Meyvə tartaletləri. 

b) Eklerlər. 

c) Kremli buynuzlar. 

d) Kərə yağı dilimləri. 

 

5. Aşağıdakılardan hansı piroqların hazırlanmasında istifadə olunan “krem metodunu” daha yaxşı 
təsvir edir? 

a) Yağ və şəkəri yumurta ilə çalmaq, un ilə qarışdırmaq. 

b) Şəkər tozunuvə yumurtanı un ilə qarışdırmaq. 

c) Yağ vəşəkər tozunu, daha sonrayumurta və şəkər tozunu un ilə qarışdırmaq. 

d) Yağ və unu yumurta ilə çalmaq, şəkər tozu və süd ilə qarışdırmaq. 

 

6. Aşağıdakılardan hansı əsaslardan inək pendirinin (vaçerin) hazırlanmasında istifadə edilir? 

a) Yağlı xəmir. 

b) Merenqa beze. 

c) Kövrək unlu (Sablé). 
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d) Biskvit. 

 

7. Bavarois (desertin növü) hazırlanarkən nə zaman jelatin əlavə edilir? 

a) İngilis kremi (anglaise)əsas sousu soyuduqdan sonra 

b) süd soyuq olduqda 

c) İngilis kremi (anglaise) sousu isti olduqda 

d) çalınmış qaymaq əlavə edildikdən sonra. 

 

8. Aşağıdakılardan hansı birini əldə etmək üçün karamel aşağı temperaturda hazırlanır? 

a) Yumurtanın jelatinləşdirilməsi 

b) Yumurtanın köpüklənməsi 

c) Yumurtanın tündləşməsi 

d) Yumurtanın müəyyən edilməsi. 

 

9. Çörək keksləri (Skonları) hazırlamaq üçün istifadə edilən 500 qr çörək bişirmə ununa nə qədər 
qabartma tozu əlavə edilməlidir? 

a) 30 qr qabartma tozu 

b) 50 qr qabartma tozu 

c) 70 qr qabartma tozu 

d) 100 qr qabartma tozu. 

 

10. TarteTatin (desert) hazırlanması üçün hansı meyvədən istifadə edilir? 

a) Limonlardan. 

b) Almalardan. 

c) Portağallardan. 

d) Kivilərdən. 

 

11. Aşağıdakı cavablardan hansı həm zənginləşmiş baba (piroqun növü), həm də drojlu çörək 
xəmirinin əldə edilməsi üçün istfadə olunan ərzaqları göstərir? 

a) Təzə süd və şəkər tozu 

b) Yağ və təzə bütöv yumurta 

c) Təzə yumurta ağı və duz 

d) Soya unu və limon şirəsi. 

 

12. Frangipane-də (desert) əsas inqredient hansıdır?  

a) fondant 

b) üyüdülmüş badam 

c) sirop 

d) sultana (kişmiş). 

 

13.  İngilis kremi (Anglaise) sousunda əsas ətir (dad) nədir? 

a) Portağal suyunun ətri (dadı). 

b) Limon qabığının qırıntısı. 

c) Vanil ətri (dadı). 
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d) Fındıq əzməsi. 

 

14. Qaynadılmış karamelin hazırlanmasında istifadə olunan şəkər neçə dərəcə qızdırılır? 

a) 600C-650C 

b) 1000C-1050C 

c) 1600C-1750C 

d) 3500C-3550C 

 

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  

Qənnadçı 
Təlim standartına dair qısa məlumat 

Hazırkı təlim standartı müəssisələr, təlim mərkəzləri və institutları, təlim iştirakçıları üçün 
hazırlanmışdır və qənnadçı 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:  

7512 (Qənnadçı) 

MT-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2  

ISCO 08-də işin kodu:  7512 (Confectioner) 

ISCO 08-də ixtisas (bacarıq) səviyyəsi: 2 

Milli İxtisas Çərçivəsi ilə əlaqə:  

ISCED-də kodu:  

Hazırlanma tarixi: Dekabr, 2012-ci il 

Təsdiq edən qurum:  

Təsdiq tarixi:  

Təklif olunan yenilənmə tarixi: Dekabr, 2017-ci il 

 

C.1. SƏRİŞTƏLƏRİN QISA TƏSVİRİ 

Bilik:  Müxtəlif qənnadı məhsulları, o cümlədən şokolad və şokolad qarışığı, likör, 
buz (zolaqlı və bütün formalar), şəkərli qənnadı məmulatlarınınnövləri, 
şəkərsiz qənnadı məmulatlarınınnövləri, rezin əsaslı növlər və qazanda 
bişən məhsul növləri;  

 Müxtəlif qənnadı məhsul növlərinin hazırlanması, istehsalı, formaya 
salınması və qablaşdırılması üçün istifadə edilən istehsal sistemləri;  

 Qənnadı məmulatlarının hazırlanması və istehsalı ilə bağlı istehsal 
sistemləri, o cümlədən istehsal təlimatları, keyfiyyətə təminat tələbləri və / 
və ya şərtləri, istehsal şərtləri və ya tələbləri, istehsal avadanlıqları, istehsal 
prosedurları, təmizləmə prosedurları, material və xammal;  

 Qənnadı məmulatlarında rast gəlinən əsas inqrediyentlərin rolu;  
 Qənnadı məmulatlarının hazırlanması və istehsalı ilə bağlı əsas amillər;  
 Qənnadı məmulatlarının hazırlanması və istehsalı ilə bağlı resurs tələbləri;  
 İstehsal zamanı və son məhsulda qüsurların aşkar edilməsi;  
 Qablaşdırma prosedurları;  
 Şokolad ilə təmas üçün xüsusi tələblər;  
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 Şokolad istehsalı ilə bağlı istifadə edilən ümumi kulinariya terminləri;  
 Şokolad ilə təmas ilə bağlı gigiyena tələbləri və prinsipləri;  
 Şokolad və şokolad məhsulları sahəsində keçmiş və hazırkı meyllər;  
 Qənnadı məmulatlarında istifadə edilən xammal;  
 Qənnadı məmulatlarının növləri;  
 Xammalın xarakterik xüsusiyyətləri;  
 Xammalın təsiri və istifadəsi;  
 Ümumi problemlər və tələb olunan tədbirlər;  
 Xammalın saxlanması və emalı tələbləri;  
 İstehsal və fəaliyyət məlumatlarının verilməsi ilə bağlı prosedur və 

məsuliyyət;  
 Müvafiq olduğu təqdirdə təmizlik və sanitariya prosedurları;  
 Şokoladın növləri, tarixi və meyllərini araşdırmaq üçün bilik. 

Bacarıq:  Dad yaddaşı;  
 Bədii yaradıcılıq;  
 İncə zovq; 
 Şokolad və qənnadı məmulatları ilə bağlı yaradıcılıq;  
 Sistem və ya avadanlıqda baş verən nasazlıqları aradan qaldırmaq üçün 

problemi həlletmə bacarığı;  
 Məhsulların maya dəyərini hesablamaq və porsiyalara nəzarət etmək üçün 

hesablama bacarıqları;  
 Təfərrüatlı və mürəkkəb işləri yerinə yetirmək bacarığı;  
 Ünsiyyət bacarığı;  
 Qənnadı məmulatlarının hazırlanması zamanı istifadə edilən avadanlıqların 

istismarı; 
 Vaxtı idarə etmək bacarığı; 
 Komandada işləmək bacarığı. 

Yanaşma:  Dəqiq iş qrafikinə uyğun olaraq effektiv şəkildə çalışmaq;  
 Səliqəli xarici görünüş və intizamlı fəaliyyət;  
 İş saatları çərçivəsində çeviklik;  
 Müştəri yönümlü;  
 İncə zövq;  
 Etibarlı, dəqiq və məsuliyyətli olmaq və öhdəlikləri yerinə yetirmək;  
 Təmizlik və sağlamlıq, təhlükəsizlik məsələlərinə diqqət etmək. 

Əlavə / 
ümumi 
səriştələr:  

 Yeni məhsullar hazırlamaq üçün yaradıcılıq;  
 Xarici dillərdə olan təlimatları başa düşmək. 

 

C.2. TƏLİM SXEMİ 

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

  

Bölmə 1: Şokolad və qənnadı məmulatları ilə bağlı yaradıcılıq bacarığı nümayiş etdirmək 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 Aşağıdakı qənnadı məmulatlarının xüsusiyyətlərini izah etmək 

 Şokolad və şokolad qarışığı 
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 Likör, buz (zolaqlı və bütün formalar) və şəkərli qənnadı məmulatlarının 
növləri 

 Şəkərsiz qənnadı məmulatlarının növləri 

 Rezin əsaslı növlər və qazanda bişən məhsul növləri 

Nəticə 2 Müxtəlif qənnadı məhsul növlərinin hazırlanması, istehsalı, formaya salınması və 
qablaşdırılması üçün istifadə edilən istehsal sistemlərini təsvir etmək 

Nəticə 3 Şəkər mastikasından tortların bəzədilməsi üçün müxtəlif fiqurlarının 
hazırlamasını nümayiş etdirmək 

  

Bölmə 2: Qənnadı məmulatlarını hazırlamaq 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 İstehsal prosedurunu izah etmək 

Nəticə 2 Qənnadı məmulatlarında rast gəlinən əsas inqrediyentlərin rolunu izah etmək 

Nəticə 3 Qənnadı məmulatlarının hazırlanması və istehsalı ilə bağlı resurs tələblərini 
sadalamaq 

Nəticə 4 Qablaşdırma prosedurlarını izah etmək 

Nəticə 5 Şokolad ilə təmas üçün xüsusi tələbləri sadalamaq 

Nəticə 6 

 

Şokolad istehsalı ilə bağlı istifadə edilən ümumi kulinariya terminlərini 
sadalamaq 

Nəticə 7 Qənnadı məmulatlarında istifadə edilən xammalın növünü sadalamaq 

Nəticə 8 Qənnadı məmulatlarının növlərinl sadalamaq 

Nəticə 9 Xammalın xarakterik xüsusiyyətlərini izah etmək 

Nəticə 10 Xammalın saxlanması və emalı tələblərini izah etmək 

Nəticə 11 Aşağıdakı qənnadı məhsulları inqrediyentlərinin hazırlanmasını nümayiş 
etdirmək: 

 İçliklər 

 Kremlər 

 Xəmir növləri 

Nəticə 12 Şirənin bişirilməsini nümayiş etdirmək 

Nəticə 13 Xəmirin hazırlanması üzrə aşağıdakı fəaliyyətləri nümayiş etdirmək 

 Xəmirin yoğurulması 

 Çalınması 

 Müəyyən səviyyəyə qədər yayılması 

Nəticə 14 Məmulatların hazırlanması üzrə aşağıdakı fəalliyətləri nümayiş etdirmək 

 Məmulatın müəyyən ölçülərdə kəsilməsi 

 Formalaşdırılması 

 Lövhələrə yayılması 

Nəticə 15 Mürəkkəb fiqurlu peçenyenin hazırlanma prosesini təsvir etmək 

Nəticə 16 Undan hazırlanan şirniyyat məmulatlarının texnoloji  

prosesinin mərhələlərini izah etmək 

Nəticə 17 Reseptura üzrə kəsmikdən, almalardan və povidlodan qiymələrin hazırlanması 
üçün xammalı seçmək 

Nəticə 18 Resepturaya uyğun olaraq biskvit xəmiri üçün xammalı seçmək 

Nəticə 19 Reseptura üzrə biskvit piroqunun hazırlanmasını nümayiş etdirmək 

Nəticə 20 Biskvit xəmirinin hazırlanmasını nümayiş etdirmək 
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Nəticə 21 Povidloyla biskvit ruletinin hazırlanmasını nümayiş etdirmək 

Nəticə 22 “Yumru” biskvit pirojnasının hazırlanmasını nümayiş etdirmək 

Nəticə 23 Dəm kremiylə biskvit tortunun hazırlanmasını nümayiş etdirmək 

Nəticə 24 Xam (çiy) və dəm üsulu ilə pryanik xəmirinin hazırlanmasını nümayiş etdirmək 

Nəticə 25 Texnologiya üzrə şəkər xəmirin hazırlanmasını nümayiş etdirmək 

Nəticə 26 Şəkər xəmirindən “şəkərli” peçenyenin hazırlanmasını nümayiş etdirmək 

Nəticə 27 Şəkər xəmirindən  “halqa”  pirojnanın hazırlanmasını nümayiş etdirmək 

Nəticə 28 Texnoloji prosesə uyğun olaraq dəm xəmirinin hazırlanmasını nümayiş etdirmək 

Nəticə 29 Mayalı xəmirdən bulkaların formalaşdırılması və bişirilməsini nümayiş etdirmək 

Nəticə 30 Reseptura üzrə kəsmiklə vanil vatruşkalarının formalaşdırılması  və bişirilməsini 
nümayiş etdirmək 

Nəticə 31 Povidloyla və ya cemlə piroqun hazırlanmasını nümayiş etdirmək 

Nəticə 32 Texnologiyaya riayət edərək yağlı, duzsuz xəmirin hazırlamasını göstərmək 

Nəticə 33 Texnologiya üzrə qat-qat xəmirin hazırlanmasını göstərmək 

Nəticə 34 60-70 qramlıq  qat-qat bulkaların hazırlanmasını nümayiş etdirmək 

Nəticə 35 Aşağıdakı pirojna növlərinin hazırlanma qaydalarını izah etmək 

 Qozlu kövrək halqa 

 Qırıntılı kövrək halqa 

 Meyvə içliyi olan kövrək halqa 

 Hörmə 

 Fındıq 

 Yolka 

 Çiçək tacı 

 Yarpaq 

 Meyvə içi ilə kövrək zolaq 

Nəticə 36 Hazırlanma qaydasına əsasən aşağıdakı tortlarının hazırlanıb bişirilməsini 
nümayiş etdirmək 

 Kövrək-kremli 

 Kövrək-meyvəli 

 Abrikotin 

 Qara qarağat 

 Noyabr 

Nəticə 37 Aşağıdakı peçenye növlərinin hazırlanıb bişirilməsini nümayiş etdirmək 

 Yarpaq 

 Ev peçenyesi 

 Yumru 

 Limonlu 

 Kövrək-şokoladlı 

 Qlapoliklər 

 Ulduz 
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 Çobanyastığı 

Nəticə 38 Hazırlanma qaydasına uyğun olaraq aşağıdakı , "Ekler", "Səpmə ilə dəm 
borucuqları", "Pendirli dəm nalı", "Şabalıd" dəm pirojnalarının hazırlanmasını 
nümayiş etdirmək 

 Ekler 

 Səpmə ilə dəm borucuqları 

 Pendirli dəm nalı 

 Şabalıd 

Nəticə 39 Hazırlanma qaydasına əsasən, pendirdən kəsmik qoğalları və yumru bulkaların 
hazırlanmasını nümayiş etdirmək 

 Şokoladlı 

 Qat-qat 

 Bişmiş 

Nəticə 40 Mayalı yağlı xəmirdən hazırlama qaydasına müvafiq olaraq aşağıdakı kekslərin 
hazırlanmasını nümayiş etdirmək 

 May 

 Sağlamlıq 

 Bahar 

Nəticə 41 Mayasız laylı xəmirdən aşağıdakı tortların hazırlanmasını nümayiş etdirmək 

 Laylı-kremli 

 Laylı-konfityurlu 

 İdman 

 Çiyələk 

Nəticə 42 Qat-qat mayasız xəmirdən aşağıdakı peçenyelərin hazırlanmasını nümayiş 
etdirmək 

Nəticə 43 Cemli qat-qat piroqun bişirilməsini nümayiş etdirmək 

Nəticə 44 Hazırlama qaydasına uyğun olaraq qat-qat xəmirdən aşağıdakı pirojnaların 
hazırlanmasını nümayiş etdirmək 

 Qat-qat xəmirdə alma 

 Meyvəli qat-qat vatruşka 

 Qat-qat dilciklər 

 Şəkər səpilmiş qatlama 

 Zərf 

 Kitabça 

 Üçbucaq 

 Rasteqay 

 Bant 

 Kömbə 

 Palmira 

 Napoleon 

 Mufta 

 Qat-qat kremli borucuqlar 

Nəticə 45 Yağlı biskvitin hazırlanma texnologiyasını izah etmək 
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Nəticə 46 Hazırlama qaydasına uyğun olaraq aşağıdakı kekslərin hazırlanmasını nümayiş 
etdirmək 

 Paytaxt 

 Çay üçün 

 Qozlu 

 Kəsmikli 

 Kişmişli-kəsmikli 

 İkirəngli 

 Meyvəli 

Nəticə 47 Hazırlanma qaydasına uyğun olaraq aşağıdakı vaflilər üçün xəmirin 
hazırlanmasını nümayiş etdirmək 

 Laylı 

 Laylı-şəkərli 

 Vafli layları (yarımfabrikat) 

Nəticə 48 Vafli xəmirinin hazırlanması prosesində çatışmazlıqların yaranma səbəbini izah 
etmək 

Nəticə 49 Şokolad şirəsinin hazırlanması təsvir etmək 

Nəticə 50 Xəmirin növləri, hazırlanmasının mürəkkəbliyi və ölçüləri üzrə tortların 
təsnifatını müəyyən etmək 

Nəticə 51 Qənnadı məmulatlarının istehsalında aşağıdakı qatqılardan istifadə qaydalarını 
izah etmək 

 Qida turşuları 

 Xörək duzu 

 Su 

 Aromatizatorlar 

 Ədviyyatlar 

Nəticə 52 Mayalı xəmirin xəmir-mayalı və xəmir-mayasız üsulla texnoloji hazırlanma 
prosesinin xüsusiyyətlərini izah etmək 

Nəticə 53 Xarici əlamətlərinə görə qıcqırma prosesinin qurtarmasını müəyyən etmək 

 

Bölmə 3: Qənnadı məmulatlarını bəzəmək 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 Məmulatın bəzədilməsi üçün üz hissənin hazırlanmasını nümayiş etdirmək  

Nəticə 2 Qənnadı məmulatlarını aşağıdakı bəzək maddələri ilə bəzəmək: 

 Pomada 
 Krem 
 Şokolad 
 Qlazur 
 Meyvə 
 Üyüdülmüş badam 
 Qoz 

Nəticə 3 

 

Reseptura üzrə un və meyvə rəsm kütlələrindən bəzəklərin hazırlanmasını 
nümayiş etdirmək 

Nəticə 4 Tor və şablon vasitəsi ilə səpmələrdən naxışların hazırlanmasını nümayiş 
etdirmək 

Nəticə 5 Qəlibin və bıçağın köməyi ilə jeledən naxışların hazırlanmasını nümayiş etdirmək 
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Nəticə 6 Məmulatların meyvəli rəsm kütləsi ilə bəzənməsini nümayiş etdirmək 

Nəticə  7 Tortun təzə, kompotdan, mürəbbədən çıxarılan meyvələrlə bəzənməsini nümayiş 
etdirmək 

Nəticə 8 Şirniyyat darağından və şirniyyat torbasından istifadə edərək  məmulatların 
kremlə bəzənməsini nümayiş etdirmək 

Nəticə 9 Məmulatlara yumurta ağının kütləsindən naxışların vurulmasını nümayiş 
etdirmək 

Nəticə 10 Məmulatların şokoladlı naxışlarla bəzənməsini nümayiş etdirmək 

 

Bölmə 4: Qənnadı məmulatlarının hazırlanması zamanı istifadə edilən avadanlıqlardan istifadə etmək 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 Avadanlıq və alətlərin istifadə qaydaları, təmiri və qulluq qaydalarını izah etmək 

Nəticə 2 Stolüstü siferblat çəkilərində 10 qram dəqiqliklə xammalın və hazır məhsulun 
çəkilməsini nümayiş etdirmək 

Nəticə 3 

 

 

Şirniyyat məmulatlarının istehsalı qurğularının işlədilməsini təsvir etmək 

Aşağıdakı alətlər dəstinin növlərini sadalamaq: 

 İnventar 
 Qab-qacaq 
 Şirniyyat sexinin alətlər dəsti 

Nəticə 4 

 

Xəmiryoğuran, çalma və xəmir açan maşınlarından istifadə qaydalarını izah 
etmək 

 

Bölmə 5: Müştərilərlə və həmkarlarla effektiv ünsiyyət qurmaq 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 Korlanma hallarının minimum səviyyəyə endirilməsi və müştərilər və həmkarlar 
üçün risklərin azaldılması baxımından müvafiq prosesləri lazımı şəkildə izah 
etmək 

 

Nəticə 2 Müştərilər və həmkarlar ilə effektiv ünsiyyətin saxlanılmasının əhəmiyyətini 
təsvir etmək 

 

 

Bölmə 6: İş prosedurlarını təhlükəsiz həyata keçirmək və tələblərə riayət etmək 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 Aşağıdakı hallarda ilk yardımın göstərilməsini təsvir etmək: 

 Elektrik cərəyanı ilə zədələnmə 
 Yaralanma 
 Qanaxma 
 Sınıq 
 Çıxıq 
 Zərbə 
 Termik yanıq 

Nəticə 2 Yanğınlarla mübarizə tədbirlərini sadalamaq: 

 Müəssisədə yanğınların yaranması səbəbləri 

Nəticə 3 İctimai iaşə müəssisələrində istehsalat sanitariyasının norma və qaydalarını 
sadalamaq 

Nəticə 4 Siropların keyfiyyətini orqanoleptik metodla müəyyən etmək 

Nəticə 5 Keyfiyyətə təminat tələblərini sadalamaq 



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

 26 

Nəticə 6 Məhsulun qüsurlarının orqanoleptik metodla müəyyən edilməsini təsvir etmək 

Nəticə 7 Yarımfabrikat və hazır məmulatların qüsurlarının yaranma səbəblərini izah 
etmək 

Nəticə 8 Mayalı xəmirin qüsurlarının aradan qaldırılması üsullarını izah etmək 

Nəticə 9 Şirniyyat istehsalında istifadə edilən xammalın növlərinin fərqləndirmək 

Nəticə 10 Yağ, yumurta ağı və ya dəm kremi ilə bəzədilmiş məmulatların yararlılıq 
müddətlərini izah etmək 

 

Bölmə 7: Qənnadı məmulatlarını hazırlamaq üçün lazım olan inqrediyentləri hazırlamaq 

Öyrənmə nəticələri: 

Nəticə 1 Şarlota və yumurta ağından dəm kreminin hazırlanmasını nümayiş etdirmək 

Nəticə 2 Məmulatların şirələnməsi və hopdurulması üçün siropun hazırlanmasını nümayiş 
etdirmək: 

 25% rütubətlə ətalətli siropun hazırlanmasını nümayiş etdirmək 

Nəticə 3 Biskvit yarımfabrikatından biskvit səpməsinin hazırlanmasını nümayiş etdirmək 

Nəticə 4 Aşağıdakı məhsullardan qiymə hazırlanmasını nümayiş etdirmək: 

 Alma 
 Kəsmik 
 Povidlo 
 Soğanla ət 
 Balıq 
 Yumurta ilə düyü 

Nəticə 5 Qiymələrin hazır olmasını orqanoleptik metodla müəyyən etmək 

Nəticə 6 Məmulatların şirələnməsi üçün aqar-aqardan jelenin hazırlanmasını nümayiş 
etdirmək 

Nəticə 7 Aşağıdakı məhsullardan istifadə edərək səpmələrin hazırlanma texnologiyasını 
təsvir etmək 

 Püstə 
 Badam 
 Şokolad 

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

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

V.1.  Qənnadı məhsullarının istehsalına hazırlaşmaq: 
F.1.1.   Müxtəlif növ içliklər və kremlər hazırlanmaq, kremi rəngləmək; 
F.1.2.   Müxtəlif xəmir növlərini hazırlamaq; 
F.1.3.   Müxtəlif şirə və kremləri hazırlamaq; 
F.1.4.   Qəlibləri hazırlamaq, habelə istifadə ediləcək qəliblərin təmiz, parıltılı,tozsuz və ya 

qalıqsız olmasını təmin etmək (fərdi və kiçik seriyalı istehsal prosesləri üçün 
xarakterikdir); 

                                                             

1Müvafiq sahə üçün olan peşə standartındakı ilə eynidir. 
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F.1.5.   Verilmiş reseptura üzrə xammalı (tərkib hissələri) tərəzidə çəkmək və ölçmək (fərdi və 
kiçik seriyalı istehsal prosesləri üçün xarakterikdir); 

F.1.6.   Şirəni bişirmək (fərdi və kiçik seriyalı istehsal prosesləri üçün xarakterikdir). 
 

V.2.  Qənnadı məhsullarını hazırlamaq: 
F.2.1.   Xəmiri yoğurmaq, çalmaq (duru xəmir üçün xarakteriktir) və müəyyən səviyyəyə 

(qalınlığa) kimi yaymaq; 
F.2.2.   Məmulatı müəyyən ölçülərdə kəsmək, formalaşdırmaq və lövhələrə (təbəqələrə) 

yığmaq; 
F.2.3.   Hazırlanmış xəmiri maşından çıxarmaq və təbəqələrin üzərinə qoymaq; 
F.2.4.   Yarımfabrikatbiskviti (bişmiş xəmiri) yerbəyer etmək, hamarlamaq və ölçülərə görə 

qatlara ayırmaq; 
F.2.5.   Mürəkkəb fiqurlu peçenyenin hazırlanma prosesini aparmaq; 
F.2.6.   Hopdurucu kisələri xəmirlə doldurmaq, peçenye və pirojnanı təbəqələrin üzərinə əl ilə 

hopdurmaq; 
F.2.7.   Hopdurucu maşının silindirini xəmirlə doldurmaq; 
F.2.8.   Maşının barabanını krem, yaxud içlik ilə doldurmaq; 
F.2.9.   Dondurmadan hazırlanan məmulatları soyuducuya qoymaq (dondurmaq); 
F.2.10.   Davamlı iş rejimini təmin etmək üçün temperatura nəzarət etmək (fərdi və kiçik 

seriyalı istehsal prosesləri üçün xarakterikdir); 
F.2.11.   Qənnadı məmulatlarının (tort, pirojna, fiqurlu peçenye və s.) hazırlanması prosesində 

ayrı-ayrı işləri yerinə yetirmək. 
 

V.3.  Qənnadı məmulatlarını bəzəmək: 
F.3.1.   Məmulatın bəzədilməsi üçün üz hissəni hazırlamaq; 
F.3.2.   Məmulatı bəzəmək (pomada, krem, şokolad, qlazur, meyvələrlə, habelə üyudulmuş 

(xirdalanmış) badam, qoz və bu qəbildən olan digər ləpəli meyvələrlə). 
 

V.4.  Məlumat vermək: 
F.4.1.   Gündəlik görülən işlər və qarşıya çıxan çatışmamazlıqlar barədə müvafiq şəxslərə 

məlumat vermək. 
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C.3. TƏLİM İLƏ BAĞLI XÜSUSİ MƏLUMAT 

C.3.1. TƏLİMİN NÖVLƏRİ 

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

Formal təlim 

Tövsiyə olunan formal təlim Uyğun gələn 
təlim növü 

Qeydlər 

Tam orta təhsil2   

Texniki peşə təhsili və ya 
akkreditasiyadan keçmiş təlim 
müəssisəsində təlim 

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

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

Orta ixtisas təhsili   

Ali təhsil   

Digər:   

Qeyri-formal və (və ya) informal təlim tələb olunan səriştələrin genişləndirilməsinə şərait yarada 
bilər.Qənnadçı bir çox hallarda 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 tərəfindən keçirilən təlimdir. 
Qeyri-formal təlimin ən yaxşı yolu təcrübəli usta yanında öyrənməkdir. 

İnformal təlim 

İnformal təlim, ənənəvi olaraq, ailədaxili şirniyyat istehsalı, 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. 

  

                                                             

2Ümumi orta təhsil ölkə vətəndaşları üçün icbari xarakter daşıdığından cədvəldə əks olunmayıb. 
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C.3.2. TƏLİMİN İSTİQAMƏTİ 

Normal ilkin təlim istiqaməti ümumi orta təhsili bitirdikdən sonra ilkin peşə təhsili almaq və şirniyyat 
məmulatlarının istehsalı ilə məşğul olan müəssisədə, yaxud təcrübəli usta yanında praktika 
keçməkdir. 

C.3.3. ƏVVƏLKİ TƏLİMİN TANINMASI3 

Gələcəkdə şirniyyat məmulatlarının hazırlanması sahəsində ən azı iki iliştəcrübəsi olan şəxs 
səriştələrin yoxlanması üçün imtahana mürəciət edə və yalnız imtahanı keçdikdən sonra səriştələrin 
tanınması haqqında rəsmi sənəd əldə edə bilər. 

                                                             

3Azərbaycanda səriştələrin tanınması üçün qiymətləndirmə sistemi hazırda mövcud deyildir. 


