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1. Qoʻllanilish sohasi 

Mazkur malaka talabi Oʻzbekiston Respublikasida Turar-joy kommunal xoʻjaligi 
ustasikasbi boʻyicha kadrlar tayyorlashning zaruriy bilimlar mazmuni va kasbiy 
kompetensiyasiga qoʻyiladigan talablarni va pirovard maqsadlarini, shuningdek ta’lim 
oluvchilarning oʻquv yuklamalari hajmi va standart talablarini bajarilishi nazoratini 
belgilaydi. 

Malaka talabi ta’lim oluvchilarning kasbiy tayyorgarligi sifati va kasbiy 
kompetensiyasini baholashda hamda ta’lim muassasalarini attestatsiyadan 
oʻtkazishda asosiy mezon hisoblanadi. Mazkur talablarning bajarilishi professional 
ta’lim muassasalarining bitiruvchilariga professional ta’limning tegishli darajasini 
olganligi toʻgʻrisida davlat namunasidagi hujjat berilishi uchun asos hisoblanadi. 

Malaka talabi ta’limni boshqarish davlat organlari va ta’lim faoliyati sub’ektlari 
tomonidan, idoraviy boʻysunuvi va mulkchilik shakllaridan qat’iy nazar, tadbiq etilishi 
majburiydir. 

Ushbu malaka talabi Chilangar santexnik (F.045.060.0037/B-20), 
Elektrgazpayvandchi (F.041.060.0035/B-20) Duradgor (F.025.060.0043/B-20) va 
Haus master (F.025.060.0043/B-20) kasblarining tasdiqlangan kasbiy standart 
talablari asosida ishlab chiqildi.  

 2. Kasbiy ta’lim xususiyati 
2.1. 30730202 - Turar joy kommunal xoʻjaligi ustasi kasbi doirasida beriladigan 

kvalifikatsiyalar: 
1. Chilangar santexnik 
2.Elektrgazpayvandchi 
3.Duradgor 
4. Haus master 
Umumta’lim muassasalarining 9-sinf bitiruvchilari hisobidan shakllantirilgan 

guruhlarda 2 yillik.  
Kamida umumiy oʻrta ma’lumotga ega boʻlgan shaxslar hisobidan 

shakllantirilgan guruhlarda tanlangan kvalifikatsiyalar sonidan kelib chiqib oʻqish 
muddati belgilanadi. Bu guruhlarda kasb doirasida beriladigan kvalifikatsiyalardan 
birortasini muvaffaqqiyatli oʻzlashtirgan shaxslarga belgilangan namunadagi diplom 
beriladi va mehnat bozorida  ishlash huquqi beriladi. Egallanmagan kvalifikatsiyalarni 
qayta oʻzlashtirishga ruxsat beriladi va mazkur kvalifikatsiyani muvaffaqiyatli 
oʻzlashtirganlarga belgilangan tartibda sertifikat beriladi.    

2.2. Ruhiy-fiziologik fazilatlar minimumi: kuzatuvchanlik, diqqatni bir joy 
qaratish, fikrni jamlash, qoʻl-oyoq harakatini jarayonga moslashtirish, har tomonlama 
tez fikrlash va faraz qilish, yorugʻlikni sezish, faol va tez xotirlash, harakat xotirasi va 
moslashuvchanlik. 

2.3. Ta’limni davom ettirish imkoniyatlari. 
Turar-joy kommunal xoʻjaligi ustasikasbi bitiruvchisi keyinchalik kasbiy ta’limini 

chuqurlashtirish maqsadida: 



                                                                                                                      

 

kadrlar malakasini oshirish tizimida, tarmoq oʻquv muassasalarida va maxsus 
kurslarida malakani oshirishi; 

kasbiy faoliyatning tegishli sohasida yanada yuqoriroq malakaga erish 
maqsadida oliy ta’lim muassasasida oʻqishni davom ettirishi mUKin. 

2.4. Oʻqishga qabul shartlari.  
Oʻqishga qabul shartlari amaldagi qonunchilik asosida amalga oshiriladi. 

3. Bitiruvchilarning kasbiy faoliyati tavsifi 
3.1. Bitiruvchining kasbiy faoliyat sohasi: 

Bino va inshoot qismlarini kommunal xoʻjaligi, gaz, suv ta’minoti oʻrnatish va 
ta’mirlash ishlarini bajarish. 

3.1. Bitiruvchining kasbiy faoliyat ob’ektlari: 
3.1.1. Chilangar-santexnigi kvalifikatsiyasi boʻyicha: 
binolarni suv bilan ta`minlash tarmoqlari va jihozlari; 
sovutish, shamollatish tizimlari, uskunalar ; 
binolarni gaz bilan taminlash tarmoqlari va jihozlari; 
issiqlik ta`minoti tizimi jihozlari; 
chilangar-santexnigi jixoz va materiallar;  
chilangar-santexnigi asbob uskuna va moslamalar. 
3.1.2. Elektrgazpayvandchi kvalifikatsiyasi boʻyicha: 
asosiy payvandlash texnalogiyasi;   
payvandlash turlari ; 
elektrod turlari va materiallar; 
payvandlash chizmalari; 
elektrgazpayvandchi tayyorlash uchun jixoz va  materiallar;  
kesuvchi va ulovchi asbob uskuna va jixozlari; 
elektrgazpayvandchi tayyorlangan turli konstruksiyalar. 
3.1.3. Duradgor kvalifikatsiyasi boʻyicha: 
binolar va inshootlar, ularning elementlari; 
duradgorlik ishlari uchun materiallar; 
duradgorlik ishi texnologiyalari; 
ishlab chiqarish uchun qoʻlda va mexanizatsiyalashgan vositalar, moslamalar va 

uskunalar; 
duradgorlik ishlari va buyumlari ; 
duradgorlik ishlarini ishlab chiqarish uchun chizmalar. 
duradgorlik majmualari; 
kesuvchi asboblar va jihozlar; 
texnik va ma’lumotnoma hujjatlar. 
3.1.4. Haus master 
binolarning konstruktiv va tarkibiy qisimlari; 
binolarning hajmiy-rejaviy va loyhaviy hujjatlari; 
bino turlari; 
binolarga texnik xizmat koʻrsatish turlari; 



                                                                                                                      

 

haus- master (uy ustasi) ni asbob uskuna va jixozlari; 
binolarni ta’mirlash. 
3.2.  30730202 - Turar-joy kommunal xoʻjaligi ustasi kasbi boʻyicha ta’lim 

oluvchi qoʻyidagi faoliyat turlariga tayyorlanadi: 
3.2.1. Chilangar-santexnigi kvalifikatsiyasi boʻyicha: 
chilangar-santexnigi texnik va loyxaviy hujjatlar bilan ishlash; 
kanalizatsiya tarmoqlarini tuzatish; 
suv, gaz va sovitish isitish jihozlarini oʻrnatish ; 
suv, gaz va sovitish isitish jihozlariga texnik hizmat koʻrsatih; 
jixoz va materiallarni ishlatish; 
chilangar-santexnigi asbob uskuna va moslamalar bilan ishlash. 
3.2.2. Elektrgazpayvandchi kvalifikatsiyasi boʻyicha: 
elektrgazpayvandchi texnik hujjatlar bilan ishlash; 
har - xil turdagi birikmalar hosil qilish; 
payvandlash jixoz va materiallarini ishlatish; 
elektrgazpayvandchi asbob uskuna bilan ishlash ; 
elektrgazpayvandchi tayyorlangan turli konstruksiyalari. 
3.2.3. Duradgor kvalifikatsiyasi boʻyicha: 
binodagi ichki oʻrnatilgan mebellarga texnik xizmat koʻrsatish; 
binolarga eshik, deraza oʻrnatish va tamirlash; 
bino pollariga texnik xizmat koʻrsatish; 
mebellarni yigʻish; 
duradgorlik jihozlari; 
duradgorlik ishlari uchun materiallarni tanlash va ishlatish; 
duradgor asbob uskuna va moslamalar; 
duradgor bino va inshootlarning turli konstruksiyalari montaji. 
3.2.4. Haus master 
binolarni loyixaviy hujjatlari bilan ishlash; 
binolarga texnik xizmat koʻrsatish; 
binolarda tamir talab ishlarni bajarish; 
haus - master (uy ustasi)ni asbob uskuna va jixozlarini ishlatish; 
poydevor va uy oldi hududidan texnik foydalanish; 
binolarni deraza, eshik va yoritish fonlariga texnik xizmat koʻrsatish. 
 

4. Ta’lim dasturini oʻzlashtirgan bitiruvchining umumiy va kasbiy 
kompetensiyalariga qoʻyiladigan talablar  

4.1. Turar-joy kommunal xoʻjaligi ustasi kasbi bitiruvchilari umumiy 
kompetensiyasiga qoʻyiladigan talablar:  

Umumkasbiy kompetensiya: 
UK-1. Kasbiy faoliyat doirasida vujudga keladigan turli masalalar yechimini 

topish usullarini tanlay olish;  
UK-2. Rahbar tomonidan belgilangan maqsadga erishish uchun jamoada ishlay 

olish; 



                                                                                                                      

 

UK-3. O‘zining kasbiy malakasini va shaxsiy kamolotini takomillashtirib borish; 
UK-4. Jamoada va ma’lum vazifani bajarishga yo‘naltirilgan guruhda ishlash, 

hamkasblar, rahbarlar va mijozlar bilan samimiy, xushmuomala  
va samarali muloqot qilish; 

UK-5. Ta’lim olgan tilida fikrini og‘zaki va yozma ravishda ravon bayon qilish; 
UK-6. Umuminsoniy fazilatlarga ega bo‘lish, o‘z millatini va Vatanini sevish, u 

bilan faxrlanish, milliy urf-odatlar, qadriyatlarni hurmat qilish; 
UK-7. Professional vazifalarni samarali bajarish uchun zarur bo‘ladigan 

ma’lumotlarni qidirish; 
UK-8. Kasbiy faoliyatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llash; 
UK-9. Kasbga doir hujjatlar bilan ishlash; 
UK-10. Kasbiy faoliyatda xavfsizlik texnikasi va mehnat muhofazasi qoidalariga 

amal qilish ko‘nikmalariga ega bo‘lish. 
4.2. Turar-joy kommunal xoʻjaligi ustasi kasbi ta’lim dasturini oʻzlashtirgan 

bitiruvchi  quyidagi kasbiy kompetensiyalarga ega boʻlishi kerak.  
4.2.1. Chilangar-santexnigi kvalifikatsiyasi boʻyicha: 
KK-1.1. Santexnik jixozlarini oʻrnatish. 
KK-1.2. Ichimlik suv va kanalizatsiya tarmoqlarini oʻrnatish. 
KK-1.3. Santexnik tekshiruv ishlarini bajarish. 
4.2.2 Elektrogazpayvandlovchi kvalifikatsiyasi boʻyicha: 
KK-2.1. Elektr yoyi bilan payvandlash ishlarida materiallar va jixozlarni ishlatish. 
KK-2.2. Gaz alangasida payvandlash ishlarida materiallar va jixozlaridan 

foydalanish. 
KK-2.3. Payvand choklarni sifatli payvandlash va tekshirish ishlarini bajarish. 
4.2.3. Duradgor kvalifikatsiyasi boʻyicha: 
KK-3.1. Eshik va derazalarni oʻrnatish va qayta ta’mirlash ishlarini bajarish. 
KK-3.2. Binolarda pollarni oʻrnatish va ta’mirlash ishlarini bajarish. 
KK-3.3. Duradgorlik ishlarini sifatli bajarish va tekshiruv ishlarini olib borish.  
4.2.4. Haus master (uy ustasi ) kvalifikatsiyasi boʻyicha: 
KK-4.1. Binolarni loyihaviy hujjatlari bilan ishlash. 
KK-4.2. Binolarni kompleks ta’mirlashda texnika xavsizligi qoidalariga rioya 

qilish. 
KK-4.3. Haus - master (uy ustasi) ni asbob uskuna va jixozlarini ishlatish. 
KK-4.4. Haus - master (uy ustasi) binolarga texnik xizmat koʻrsatish. 
KK-4.5. Tekshiruv ishlarini bajarish.  
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5. Oʻquv reja tuzilmasi va ularga qoʻyiladigan talablar hamda bitiruvchida shakllantiriladigan kompetensiyalar 
 

T/r Fan (modul) nomi 
Bitiruvchi oʻzlashtirishi lozim boʻlgan bilim va koʻnikmalar  Shakllantiriladigan  

kompetensiyalar Bilimlar Koʻnikmalar 

UmUKasbiy fanlar bloki  
1.  Qurilish 

chizmachiligi 
- chizmachilik va geometriya asoslarini; 
- kostruktorlik hujjatlari yagona tizimi 

(eskd) talablarini; 
- ishchi chizmalar va eskizlarni 

chizmalarini bajarishni; 
- –binolar va inshootlarning 

rejasi,qirqimi,fasadini chizish va 
oʻqish. 

- texnik chizmalarni, sxemalar va 
grafiklarni oʻqishni va chizishni; 

- binolar rejasiqirqimi fasadini 
oʻqish va tahlil qilish; 

- detallar.uzellar qirqimlari va 
kesimlarini oʻqish va tahlil qilish; 

- materiallar spetsifikatsiyasini 
tuzish, oʻqish va tahlil qilish;  

- chizmalarda oʻlchamlar 
qoʻyishni, ularda oʻlchov aniqligi 
va yigʻish talablari (dopusk va 
posadkalar)ni qayd etishni; 

- texnik adabiyot va 
ma’lumotnomalardan 
foydalanishni; 

- yigʻma chizmalarni, sxemalarni 
oʻqish. 

UK-2, UK-4, UK-3 , UK-
4, UK-7 , UK-8, UK-9,  

 KK-1.1, KK-2.3, KK-4.1 

2.  Mehnat muxofazasi 
va havfsizlik 
texnikasi 

- mehnat havfsizligi qoidalarini; 
- mehnat qonunchiligini; 
- mehnat gigienasi va ishlab chiqarish 

sanitariyasi qoidalarini; 

- kasbiy faoliyatda mehnat 
havfsizligi talablariga muvofiq 
ishni tashkil etish va mehnat 
havfsizligini ta’minlash; 

UK-2, UK-4, UK-10, KK-
1.2, KK-2.1, KK-3.1,  

KK-4.1 



                                                                                                                      

 

- kasbiy faoliyatda shikastlanishga 
sabab boʻladigan holatlar toʻgʻrisida 
ma’lumotlarni; 

- elektr havfsizligi va elektr tokidan 
shikastlashdan himoya qilish 
qoidalarini; 

- yongʻinga qarshi himoya tizimlari; 
- yer osti konlari mehnat muhofazasi 

talablari. 

- texnik tizimlar va texnologik 
jarayonlarda sodir boʻladigan 
havflardan saqlanish  

- shaxsiy himoya vositalaridan 
foydalanish; 

- elektr tokidan yoki boshqa 
sababdan shikastlanganda 
birinchi yordam koʻrsatish; 

- yongʻinni oʻchirish 
foydalaniladigan jihozlarni 
ishlatish. 

3.  Qurilish mashinalari - qurilish mashinalari va jihozlari haqida 
umumiy ma’lumotlar; 

- yuk koʻtarish mashinalari; 
- transport vositalari va yuklash-

tushirish mashinalari; 
- suvoqchilik ishlari uchun 

mexanizatsiya vositalari va jihozlari; 
- boʻyoqchilik va gulqogʻoz 

yopishtirishda qoʻllaniladigan 
mexanizm va jihozlar; 

- tekislash, plita terish va mozaika 
ishlari uchun mexanizmlar, asboblar 
va moslamalar; 

- qoʻl mashinalari; 
- qurilish mashinalaridan foydalanish. 

- qurilish mashinalari va jihozlari 
haqida umumiy ma’lumotlar; 

- yuk koʻtarish mashinalari; 
- transport vositalari va yuklash-

tushirish mashinalari; 
- suvoqchilik ishlari uchun 

mexanizatsiya vositalari va 
jihozlari 

- boʻyoqchilik va gulqogʻoz 
yopishtirishda qoʻllaniladigan 
mexanizm va jihozlar; 

- tekislash, plita terish va mozaika 
ishlari uchun mexanizmlar, 
asboblar va moslamalar; 

- qoʻl qurilish mashinalaridan 
foydalanishda mehnat 
muxofazasiga rioya qilish. 

UK-2, UK-4, UK-7, UK-
8, UK-10, KK-1.3, KK-

2.3, KK-3.3, KK-4.3 



                                                                                                                      

 

4.  Qurilish materiallari - qurilish materiallarining asosiy 
xossalari; 

- qurilishbop yogʻoch materiallar; 
- tabiiy tosh materiallari; 
- sopol buyumlar; 
- shisha asosida olinadigan buyumlar; 
- qurilishda ishlatiladigan metallar; 
- mineral bogʻlovchi moddalar; 
- betonlar; 
- temir-beton buyumlari. 

- qurilish qorishmalari; 
- mineral bogʻlovchilar asosidagi 

qurilish materiallari; 
- organik bogʻlovchilar va ular 

asosidagi materiallar; 
- polimer materiallar; 
- issiqlikdan izolyatsiyalovchi 

materiallar; 
- lok-boʻyoq materiallaridan 

foydalanishda mehnat 
muxofazasiga rioya etish. 

UK-1, UK-7, UK-8, UK-
9, UK-10,  

KK-1.2, KK-2.2, KK-3.2,  
KK-4.2 

5.  Bino va inshootlar 
konstruktsiyasi 

- bino va inshootlar haqida umumiy 
tushuncha; 

- binolarning asosiy konstruktiv 
elementlari; 

- zamin va poydevorlar; 
- devorlar va ularning sinch qismlari; 
- pol, deraza va eshik konstruktsiyalari; 
- orayopma, yopma va tom 

konstruktsiyalari; 
- zinalar konstruktsiyalari; 
- binoning yirik va hajmiy 

konstruktsiyalari. 

- bino va inshootlar haqida 
umumiy tushuncha; 

- binolarning asosiy konstruktiv 
elementlari; 

- zamin va poydevorlar; 
- devorlar va ularning sinch 

qismlari; 
- pol, deraza va eshik 

konstruktsiyalari; 
- orayopma, yopma va tom 

konstruktsiyalari; 
- zinalar konstruktsiyalari; 
- binoning yirik va hajmiy 

konstruktsiyalari; 
- maxsus shart-sharoitlarda 

qurilish. 

UK-1, UK-4, UK-7, UK-
9, 

KK-1.2, KK-2.3, KK-3.1, 
KK-4.1 



                                                                                                                      

 

6.  Biznes asoslari  - kichik biznes va tadbirkorlik faoliyati 
mazmuni; 

- tadbirkorlarning huquq va 
majburiyatlari; 

- tadbirkorlik faoliyatining tashkiliy 
huquqiy shakllarni va ta’sis hujjatlari; 

- biznes-rejaning vazifasi va asosiy 
boʻlimlari; 

- kichik biznes va tadbirkorlik 
sub’ektlarida marketing faoliyatini 
tashkil etishning uslubiy asoslari; 

- biznes faoliyatini yuritishda marketing 
tadqiqotlari; 

- bankdan kredit olish va 
rasmiylashtirish tartibi; 

- tadbirkorlik faoliyatini amalga 
oshirishga qaratilgan barcha qonuniy 
va me’yoriy hujjatlar yuzasidan 
axborotga ega boʻlish;  

- innovatsion tadbirkorlik mazmuni; 
- tadbirkorlik sub’ektlarini  soliqqa 

tortish tartibi. 

- shaxsiy biznesni tashkil etish va 
uni davlat roʻyxatidan oʻtkazish, 
litsenziya olish;  

- biznes-reja ishlab chiqish, 
shaxsiy biznes faoliyatini  yuritish 
va uni boshqarish;  

- biznes faoliyatini iqtisodiy tahlil 
qilish;  

- biznes faoliyatini yuritish uchun 
marketing tadqiqotlarini 
oʻtkazish va tahlil qilish; 

- “start-up” loyihalarini ishlab 
chiqish; 

- mahsulotlarini reklama qilish; 
- kreditlarni rasmiylashtira olish; 
- soliq va kredit imtiyozlaridan 

foydalana olish; 
- ish izlay olish va hujjatlar bilan 

ishlay olish; 
- ishbilarmonlik etikasidan 

foydalanish va boshqalar. 

UK-1, UK-7, UK-9 

1. Chilangar santexnik kvalifikatsiyasi boʻyicha  

7.  
Maxsus fan: 
Santexnik ishlari 
texnologiyasi 

- binoning ichki suv tarmogʻi tizimidan 
texnik foydalanish; 

- oqava suvlar tizimidan texnik 
foydalanish. 

- binoning ichki suv tarmogʻi 
tizimidan texnik foydalanish; 

- oqava suvlar tizimidan texnik 
foydalanish; 

UK-2, UK-4, UK-8, UK-
10 

KK-1.1, KK-1.2, KK-1.3.  
 



                                                                                                                      

 

- isitish va shamollatish tizimidan texnik 
foydalanish; 

- issiq suv ta’minoti tizimidan texnik 
foyda- lanish; 

- gaz ta’minoti tizimidan texnik 
foydalanish; 

- axlat oʻtkazish kuvurlari tizimidan 
texnik foydalanish; 

- liftlardan texnik foydalanish; 
- binolarning elektr jihozlari, 

radiotarmogʻi va teleantenalardan 
texnik foydalanish; 

- binolardan texnik foydalanish tizimida 
fav- qulotda holat xizmati va nozimlik 
xizmati; 

- turar-joy va jamoat binolaridan 
foydalanish boʻyicha asosiy me’yoriy 
talablar; 

- chilangar-santexnika ishlari ishlarida 
mehnatni muhofaza qilish qoidalari va 
talablari.  

- isitish va shamollatish tizimidan 
texnik foydalanish; 

- issiq suv ta’minoti tizimidan 
texnik foyda- lanish; 

- gaz ta’minoti tizimidan texnik 
foydalanish; 

- axlat oʻtkazish kuvurlari 
tizimidan texnik foydalanish; 

- liftlardan texnik foydalanish; 
- binolarning elektr jihozlari,                             

radiotarmogʻi va 
teleantenalardan texnik 
foydalanish; 

- binolardan texnik foydalanish 
tizimida favqulotda holat xizmati 
va nozimlik xizmati; 

- turar-joy va jamoat binolaridan 
foydalanish boʻyicha asosiy 
me’yoriy talablar; 

- chilangar-santexnika ishlari 
ishlarida mehnatni muhofaza 
qilish qoidalari va talablari. 

8.  

Oʻquv amaliyoti: 
 Chilangar santexnik 
ishlari  

- binoning ichki suv tarmogʻi tizimidan 
texnik foydalanish. 

- oqava suvlar tizimidan texnik 
foydalanish. 

- isitish va shamollatish tizimidan texnik 
foydalanish. 

- binoning ichki suv tarmogʻi 
tizimidan texnik foydalanish. 

- oqava suvlar tizimidan texnik 
foydalanish. 

- isitish va shamollatish tizimidan 
texnik foydalanish. 

UK-2, UK-4, UK-7, UK-
10, 

KK-1.1, KK-1.2, KK-1.3.  
 



                                                                                                                      

 

- issiq suv ta’minoti tizimidan texnik 
foyda- lanish. 

- gaz ta’minoti tizimidan texnik 
foydalanish. 

- axlat oʻtkazish kuvurlari tizimidan 
texnik foydalanish. 

- liftlardan texnik foydalanish. 
- binolarning elektr jihozlari, 

radiotarmogʻi va teleantenalardan 
texnik foydalanish. 

- binolardan texnik foydalanish tizimida 
favqulotda holat xizmati va nozimlik 
xizmati. 

- turar-joy va jamoat binolaridan 
foydalanish boʻyicha asosiy me’yoriy 
talablar. 

- chilangar-santexnika ishlari ishlarida 
mehnatni muhofaza qilish qoidalari va 
talablari.  

- issiq suv ta’minoti tizimidan 
texnik foyda- lanish. 

- gaz ta’minoti tizimidan texnik 
foydalanish. 

- axlat oʻtkazish kuvurlari 
tizimidan texnik foydalanish. 

- liftlardan texnik foydalanish. 
- binolarning elektr jihozlari, 

radiotarmogʻi va 
teleantenalardan texnik 
foydalanish. 

- binolardan texnik foydalanish 
tizimida favqulotda holat xizmati 
va nozimlik xizmati. 

- turar-joy va jamoat binolaridan 
foydalanish boʻyicha asosiy 
me’yoriy talablar. 

- chilangar-santexnika ishlari 
ishlarida mehnatni muhofaza 
qilish qoidalari va talablari. 

9.  Ishlab chiqarish 
amaliyoti 

-  -  KK-1.1, KK-1.2, KK-1.3. 

10.  Diplom oldi 
amaliyoti 

  KK-1.1, KK-1.2, KK-1.3. 

2. Elektrgazpayvandchi kvalifikatsiyasi 

11.  Maxsus fan: - Zamonaviy yoyini ta’minlash 
manbalarining tuzilishi va ishlash 

- Yoyini ta’minlash manbalarini 
farqlash va tavsifiga asoslanib 
qо‘llash; 

UK-2, UK-4, UK-7, UK-
10, 

 KK-2.1, KK-2.2 



                                                                                                                      

 

Qo‘lda yoyli 
payvandlash jixozlari 
va texnologiyasi 

prinsipini apparatlarining turlarini va 
ularning tavfisi;  

- payvand yoyi va uning 
klassifikatsiyasi; 

- qо‘lda yoyli payvandchinig asboblari 
va jihozlari; 

- qо‘lda yoyli payvandchinig postiga 
bо‘lgan talablari; 

- koplamali eriydigan elektrodlar turi, 
markasi, belgilanishi va ularning 
tavsifi; 

- payvandlash rejimini tanlash va 
о‘rnatish qoidalari; 

- uglerodli va konstruksion pо‘latlarni 
eriydigan (MMAW (111) va 
erimaydigan elektrod bilan qо‘lda 
yoyli payvandlash (TIG (141) 
texnologiyasi; 

- rangli metal va qotishmalardan 
tayorlangan detallarni eriydigan va 
erimaydigan elektrod bilan qо‘lda 
yoyli payvandlash texnologiyasi; 

- qо‘lda yoyli payvandlash jihozlarida 
metallarni kesish texnologiyasi; 

- eriydigan (MMAW (111) va 
erimaydigan elektrod bilan qо‘lda 
yoyli payvandlash (TIG (141) ilgʻor 
usullari; 

- qо‘lda yoyli payvandchinig 
asboblari va jihozlarini maqsadli 
qо‘llash; 

- payvandchi postiga bо‘lgan 
talablarini bajarish; 

- elektrodlarni bajariladigan ish, 
metall markasiga asoslanib 
tanlash; 

- payvandlash rejimini tanlash va 
о‘rnatish; 

- uglerodli va konstruksion 
pо‘latlarni eriydigan (MMAW 
(111) va erimaydigan elektrod 
bilan qо‘lda yoyli payvandlash 
(TIG (141) texnologiyasiga rioya 
qilish; 

- rangli metal va qotishmalardan 
tayorlangan detallarni eriydigan 
(MMAW (111) va erimaydigan 
elektrod bilan qо‘lda yoyli 
payvandlash (TIG (141) 
texnologiyasiga rioya qilish; 

- qо‘lda yoyli payvandlash 
jihozlarida metallarni kesish 
qoidalariga rioya qilish; 

- ilgʻor usullaridan foydalanish; 
- sarflanadigan materiallar va vaqt 

meyorlarini xisoblash.  



                                                                                                                      

 

- eriydigan (MMAW (111) va 
erimaydigan elektrod bilan qо‘lda 
yoyli payvandlash (TIG (141) ishlarini 
meyorlash; 

- qо‘lda yoyli payvandlashda xavfsizlik 
talablari; 

- himoya gazlar va ularning 
aralashmalari muhitida 
payvandlashga qoʻyiladigan talablar. 

12.  Maxsus fan: 
Gaz alangasida 
payvandlash jixozlari 
va texnologiyasi 

- Gaz payvandchiga qо‘yilgan 
talablarni; 

- yonuvchi gazlar tavsifi; 
- kalsiy karbid tarkibi va kislorod 

navlari;  
- atsetsilen va boshqa yonuvchi gazlar 

bilan ishlaganda xavsizlik qoidalari;  
- atsetsilen generatorlar turi va 

ularning tuzulishi; 
- gaz ballonlariga bо‘lgan talablar va 

ularni tekshiruvdan о‘tkazish; 
- gaz alangasida payvandlash jihozlari 

va ularning tavsifi; 
- gaz alangasida payvandchinig 

asboblari va jihozlarining turi; 
- gaz alangasi turlari va ularning tavsifi, 

atsetsilen gazi kislorod bilan 
aralashish meyorlari; 

- gaz alangasida payvandlash rejimi; 

- Gaz payvandchiga qо‘yilgan 
talablarni bajarish; 

- yonuvchi gazlarni tanlash; 
- xavsizlik texnikasiga rioya qilish; 
- payvandlash jihozlari va ularning 

tavsifi bо‘yicha tanlash; 
- jihozlarni nazoratdan о‘tkazish; 
- gaz ballonlarini texnik holati va 

sinovdan о‘tkazilganligini 
tekshirish; 

- atsetilen generatorini texnik 
holatini tekshirish; 

- payvandlash shlanglarini holatini 
tekshirish; 

- gaz alangasini sozlash; 
- gaz alangasida payvandlash 

rejimini о‘rnatish; 

UK-2, UK-4, UK-7, UK-
10, 

 KK-2.1, KK-2.2 
 



                                                                                                                      

 

- gazpayvandlash asboblari va 
jihozlaridan foydalanish qoidalari; 

- uglerodli pо‘lat, legirlangan pо‘lat, 
rangli metall va ularning qotishmalari 
hamda chо‘yanlarni gaz alangasida 
payvandlash texnologiyasi; 

- metallarni kislorod va kislorod-
flyusyordamida kesish usullari va 
texnologiyasi; 

- gaz alangasida eritib qoplash va 
kavsharlash texnologiyasi; 

- kislorod va kislorod-flyusyordamida 
kesish jihozlari va texnologiyasi; 

- polimer quvurlarni payvandlash va 
biriktirish usullari va texnologiyasi; 

- gaz alangasida payvandlash ishlarini 
meyorlash. 

- qoidalarga asosan 
gazpayvandlash asboblari va 
jihozlaridan foydalanish; 

- gaz alangasida payvandlash 
texnologiyasi bо‘yicha 
tayyorgarlik qilish va 
payvandlash;  

- metallarni kislorod va kislorod-
flyusyordamida kesish 
texnologiyasini va usullari 
bо‘yicha bajarish; 

- gaz alangasida texnologiyaga 
asosan eritib qoplash va 
kavsharlash ishlarini bajarish; 

- kislorod va kislorod-
flyusyordamida kesish jihozlarini 
sozlash 

- polimer quvurlarni payvandlash 
va biriktirish; 

- sarflanadigan materiallar va vaqt 
meyorlarini xisoblash. 

13.  

Oʻquv amaliyoti: 
Qо‘lda yoyli 
payvandlash ishlari 

- Payvandlash apparatini elektr 
tarmogʻiga ulash qoidalarini, uni ishga 
tushirish va sozlash tartibi; 

- kabellarni payvandlash apparati, 
elektrodtutgichga va о‘zaro ulanishi 
talablari; 

- Payvandlash apparatini elektr 
tarmogʻiga elektr xavfsizligi 
qoidalariga rioya qilib ulash, uni 
ishga tushirish va sozlash; 

- kabellarni payvandlash apparati, 
elektrodtutgichga va о‘zaro 
ulanish talabi darajasida ulash; 

UK-2, UK-4, UK-8, UK-
10, 

 KK-2.1, KK-2.2 
 



                                                                                                                      

 

- kо‘lda yoyli payvandlash ish joyini 
tartibga keltirish talablari; 

- elektrod uchini siljitish texnikasi, 
ogʻish burchaklari va elektrodni 
harakatlanish tezligining chok hosil 
bо‘lishiga ta’siri; 

- har qanday fazoviy holatida bir 
tomonlama uchma–uch 
payvandlashda valikni shakllanish 
usullari; 

- payvandlashning har qanday fazoviy 
holatida tavrli hamda burchakli 
birikmalarni payvandlash usullari; 

- payvandlash jarayonini nuqsonsiz 
davom etish usullari; 

- uglerodli va konstruksion pо‘latlarni 
barcha fazoviy holatda (ship va 
vertikal payvandlashda yuqoridan 
pastga holatdan tashqari) erishgan 
elektrod bilan qо‘lda yoyli 
payvandlash uslub va usullari; 

- rangli metal va qotishmalardan 
tayorlangan detallarni barcha fazoviy 
holatda (ship va vertikal 
payvandlashda yuqoridan pastga 
holatdan tashqari) eriydigan elektrod 
bilan qо‘lda yoyli payvandlash uslub 
va usullari;  

- mehnat muhofazasi va havfsizlik 
texnikasi, sanitariya gigiyena, 
yongʻin, portlash va elektr 
xavfsizligi qoidalariga rioya qilib 
ishdan oldin ish vaqtida va 
ishdan sо‘ng ish joyini tartibga 
keltirish; 

- elektrod uchini siljitish texnikasi, 
ogʻish burchaklarini va 
elektrodni harakatlanish tezligini 
boshqarish; 

- metall yuzasida turli valiklarni 
hamda har qanday fazoviy 
holatida bir tomonlama uchma–
uch payvandlashda valikni 
shakllantirish; 

- payvandlashning har qanday 
fazoviy holatida tavrli hamda 
burchakli birikmalarni 
texnologiyaga asosan 
payvandlashni bajarish; 

- payvandlash jarayonini 
nuqsonsiz davom etish; 

- uglerodli va konstruksion 
pо‘latlarni barcha fazoviy 
holatda (ship va vertikal 
payvandlashda yuqoridan pastga 
holatdan tashqari) erishgan 



                                                                                                                      

 

- tо‘ldiruvchi va qoplama qatlamlarini 
tayyorlash usullari (о‘tishlar, valiklar); 

- metallarni yoyyordamida kesish 
texnikasi va texnologiyasi; 

- payvandlash ishlaridan sо‘ng 
payvandlash jihozlarini tekshirish 
talabi. 

elektrod bilan qо‘lda yoyli 
payvandlash; 

- rangli metal va qotishmalardan 
tayorlangan detallarni barcha 
fazoviy holatda (ship va vertikal 
payvandlashda yuqoridan pastga 
holatdan tashqari) erishgan 
elektrod bilan qо‘lda yoyli 
payvandlash; 

- tо‘ldiruvchi va qoplama 
qatlamlarini bajarish; 

- metallarni yoyyordamida kesish 
texnikasi va texnologiyasiga 
asosan kesish; 

- ish joyini tartibga keltirish, 
jihozlarni nazoratdan о‘tkazish. 

14.  

Oʻquv amaliyoti:                
Gaz payvandlash 
ishlari 

- payvandlash postini yoki ish joyini 
tashkil qilish talablari; 

- atsetilen generatorini ishga 
tayyorlash va tushirish qoidalari; 

- gaz ballonni kо‘chirish va ishlatish 
qoidalari; 

- bosim ostidagi shlanglarni ulash, 
uzaytirish va ishlatish talablari; 

- sozlovchi va himoyalovchi vositalarni 
ulash va tekshirish qoidalari; 

- yongʻin, portlash, xavfsizlik 
texnikasiga rioya qilib gaz 
alangasida payvandlash posti 
ishini tashkil qilish; 

- atsetilen generatorini qoidalarga 
rioya qilib ishga tayyorlash va 
ishga tushirish; 

- gaz ballonni qoidalar bо‘yicha 
kо‘chirish va ishlatish; 

- talablarga rioya qilib shlanglarni 
о‘lash; 

UK-2, UK-4, UK-7, UK-
8, UK-10, 

 KK-2.1, KK-2.2 
 



                                                                                                                      

 

- gaz alangasida payvandlash 
gorelkasini ulash, tekshirish va 
alangani yoqish tartibini;  

- uglerodli, legirlangan pо‘lat, rangli 
metall va ularning qotishmalari 
hamda chо‘yanlarni payvandlashning 
о‘ziga xos xususiyatlari; 

- payvand brikmalarini fazodagi holati 
bо‘yicha payvandlash va kesish 
usullari; 

- quvurlarni payvandlash va kesish 
usullari; 

- turli burchakli va tavrli birikmalarni 
payvandlash usullari; 

- payvandlash ishlaridan sо‘ng 
payvandlash jihozlarini tekshirish 
talabi; 

- reduktor va boshqa jihozlarni 
ishlashini tekshirish; 

- gaz alangasida payvandlash 
gorelkasini ishga tushirish; 

- payvandlash ishlarida uglerodli 
va legirlangan pо‘lat, rangli 
metall va ularning qotishmalari 
hamda chо‘yanlarni 
xususiyatlarini hisobga olib 
payvandlash; 

- payvand brikmalarini fazodagi 
holati bо‘yicha payvandlash va 
kesish; 

- turli diametrdagi quvurlarni 
payvandlash va kesish; 

- 30o; 45o; 60o burchaklarni va 
tavrli birikmani payvandlash. 

- ish joyini tartibga keltirish, 
jihozlarni nazoratdan о‘tkazish. 

15.  
Ishlab chiqarish 
amaliyoti 

  KK-2.1, KK-2.2, KK-
3.3.KK-2.1 , KK-2.2 ,KK-

2.3 
16.  

Diplom oldi 
amaliyoti 

  KK-2.1, KK-2.2, KK-
3.3.KK-2.1 , KK-2.2 ,KK-

2.3 

3.Duradgor kvalifikatsiyasi 



                                                                                                                      

 

19. Maxsus fan: 
Duradgorlik ishlari 
texnologiyasi 

- qurilish duradgorligi ishlari 
texnologiyasi; 
loyiha chizmalari va texnologik 
xaritalarni oʻqish; 

- qurilish me’yori va qoidalarini; 
- materiallarni tanlash, sertifikat 

hujjatlari; 
- dastaki va mexanizatsiyalashtirilgan 

asboblar turlari; 
- dastgoh va asboblarning ishlash 

prinsiplari; 
- dastgohlar va asboblarda ishlashda 

texnika xavfsizligi, elektr va 
yongʻin xavfsizligi qoidalari; 

- turli duradgorlik buyumlarini 
tayyorlash usullari; 

- ta’mirlash ishlari; 
- duradgorlik ishlarini bajarishda 

zamonaviy texnologiyalarni qoʻllash. 

- loyiha chizmalari va texnologik 
xaritalarga binoan duradgorlik 
buyumlarini tayyorlash; 

- qurilish me’yori va qoidalariga 
rioya qilish; 

- yogʻochga ishlov beruvchi 
dastgohlar va asboblarni 
ishlatish; 

- dastgoh va asboblarni sozlash; 
- dastgohlar va asboblarda 

ishlashda texnika xavfsizligi, 
elektr va 
yongʻin xavfsizligi qoidalariga 
rioya qilish; 

- ta’mirlash ishlarini bajarish; 
- bajarilgan ishlar hajmi va 

materiallar sarfini xisoblash; 
- duradgorlik buyumlarini saqlash. 

UK-4, UK-2, UK-4, UK-
7, UK-9 
KK-3.1,  

KK-3.2, KK-3.3 

20. Oʻquv amaliyoti: 
Duradgorlik ishlari 

- oʻquv ustaxonalarida mehnat 
muhofazasi va texnika xavfsizligiga 
qoʻyiladigan talablar; 

- qurilish va yogʻochni qayta ishlash 
korxonalariga ekskursiya; 

- duradgorlik ishlari uchun, materiallar 
bilan sertifikat hujjatlarga asosan 
tanishish; 

- oʻquv ustaxonalarida mehnat 
muhofazasi va texnika 
xavfsizligiga 
qoʻyiladigan talablarga rioya 
qilishni; 

- loyiha chizmalari va texnologik 
xaritalarga asosan ish oʻrnini 
tashkil qilishni; 

- materiallarni saralash, saqlashni; 

UK-4, UK-2, UK-4, UK-
7, UK-10 
KK-3.1,  

KK-3.2, KK-3.3 



                                                                                                                      

 

- duradgorlik ishlarida qoʻllaniladigan 
dastgohlar va asbob 
uskunalarning texnik pasportlari, 
kinematik va elektrik 
sxemalari bilan tanishish; 

- loyiha chizmalari, texnologik xaritalar 
bilan tanishish; 

- materiallar sarfini aniqlash; 
- bajarilgan ishlar xajmi va sifatini 

aniqlash. 

- duradgorlik ishlarida 
qoʻllaniladigan asbob-uskuna va 
jixozlarni ishga tayyorlashni; 

- duradgorlik ishlarida 
qoʻllaniladigan asbob-uskuna va 
jixozlarni 
ishlatishni; 

- duradgorlik ishlarida texnologik 
jarayonga rioya qilish. 

21. Ishlab chiqarish 
amaliyoti 

  
KK-3.1, KK-3.2, KK-3.3 

22. Diplom oldi 
amaliyoti 

  
KK-3.1, KK-3.2, KK-3.3 

4. Haus master (uy ustasi ) kvalifikatsiyasi boʻyicha 

24. 

Maxsus fan: 
Haus – master ishlari 
texnologiyasi 

- bino va inshootlar haqida umumiy 
tushuncha 

- binolarning asosiy konstruktiv ele-
mentlari; 

- loyiha chizmalari, texnologik xaritalar 
bilan tanishish; 

- turar joy va jamoat binolarining kon-
struktsiyalaridan foydalanishda texnik 
hizmat koʻrsatish; 

- qurilishdagi zamonaviy texnalogiyalar 
; 

- binolarga texnik hizmat koʻrsatish ; 
- zamonaviy uylar texnalogiyasi; 

- bino va inshootlar haqida 
umumiy tushuncha 

- binolarning asosiy konstruktiv el-
ementlari 

- loyiha chizmalari, texnologik xar-
italar bilan ishlash ; 

- turar joy va jamoat binolarining 
konstruktsiyalaridan foyda-
lanishda texnik hizmat koʻrsatish 
ishlari; 

- qurilishdagi zamonaviy 
texnalogiyalar bilan ishlash; 

UK-3, UK-4, UK-7, UK-8 
UK-10 

KK-4.1, KK-4.2, KK-4.3.  
 



                                                                                                                      

 

- bajarilgan ishlar hajmi va sifati; 
- uy ishlarida ishlatiladigan  asboblarn-

ing ishlash prinsiplari; 
asboblarda ishlashda texnika xa-
vfsizligi, elektr va 
yongʻin xavfsizligi qoidalari. 

- binolarga texnik himat koʻrsatish 
ishlari; 

- yangi zamonaviy qurillayotgan 
uylar texnalogiyasi; 

- bajarilgan ishlar hajmi va sifati 
tushunchasi; 

- uy ishlarida ishlatiladigan as-
boblarning ishlash prinsiplarini 
bilish ; 
asboblarda ishlashda texnika xa-
vfsizligi, elektr va 
yongʻin xavfsizligi qoidalariga 
rioya qilish. 

25. 

Oʻquv amaliyoti: 
Haus - master (uy 
ustasi) ishlari 

- binolar haqida umumiy ma`lumotlar;  
- binoning muhandislik jihozlaridan 

texnik foydalanish; 
- turar joy va jamoat binolaridan foyda-

lanish boʻyicha asosiy myoriy talablar; 
- binolardan foydalanishni tashkil etish; 
- binolarni ta`mirlash; 
- loyiha chizmalari, texnologik xaritalar 

bilan tanishish; 
- binolarga optimal xizmat koʻrsatish; 
- turar joy va jamoat binolarining kon-

struktsiyalaridan foydalanishda texnik 
hizmat koʻrsatish. 

- binolar haqida umumiy ma`lu-
mot tushuchasi ; 

- binoning muhandislik jihozlari-
dan texnik hizmat koʻrsatish ish-
lari; 

- turar joy va jamoat binolaridan 
foydalanish boʻyicha asosiy myo-
riy talablar bilish; 

- binolardan foydalanishni tashkil 
etish; 

- binolarni ta`mirlash ishlari; 
- loyiha chizmalari, texnologik xar-

italar bilan ishlash; 
- binolarga optimal xizmat koʻrsat-

ish; 

UK-3, UK-4, UK-7, UK-8 
UK-10 

KK-4.1, KK-4.2, KK-4.3.  
KK-4.5 

 



                                                                                                                      

 

- turar joy va jamoat binolarining 
konstruktsiyalaridan foyda-
lanishda texnik hizmat koʻrsatish 
ishlari. 

26. Ishlab chiqarish 
amaliyoti 

  KK-4.1, KK-4.2, KK-4.3, 
KK-4.4 KK-4.5 

27. Diplom oldi 
amaliyoti 

  KK-4.1, KK-4.2, KK-4.3, 
KK-4.4 KK-4.5 
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6. Turar-joy kommunal xoʻjaligi ustasikasbining oʻquv yuklamasi. 

6.1. Turar-joy kommunal xoʻjaligi ustasikasbining oʻquv muddati 2 yilni,ya’ni 80 
xaftani tashkil etadi. 

6.2. Turar-joy kommunal xoʻjaligi ustasi kasbining namunaviy va ishchi oʻquv 
rejasini ishlab chiqishda bloklar, fan (modul)lar nomini saqlagan holda ajratilgan 
vaqtni quyidagi jadvalda koʻrsatilgan chegarada kamaytirish va koʻpaytirish imkoniyati 
beriladi. 

6.3. Fan bloklariga ajratilgan chegara.  

Umumta’lim fanlar 37 
UmUKasbiy va maxsus fanlar (ta’lim muassasasi ixtiyoridagi 
soat bilan)  

15-19 

Oʻquv amaliyoti 16-20 
Ishlab chiqarish va diplom oldi amaliyoti 24-28 
Davlat attestatsiyasi 1-3 

Davlat attestatsiyasiga 1 hafta ajratiladi.  
Oʻquv yilida ta’til vaqtining umumiy hajmi 10-14 hafta etib belgilanadi.  

 
 7. Turar-joy kommunal xoʻjaligi ustasikasbining ta’lim dasturini oʻzlashtirgan 

bitiruvchilarga qoʻyilgan talablarni baholash. 
7.1. Turar-joy kommunal xoʻjaligi ustasikasbining malaka talabi MSKOning 4-

darajasiga mos kadrlarni tayyorlash huquqi mavjud boʻlgan ta’lim muassasalarida 
qoʻllash majburiy hisoblanadi.  

7.2. Turar-joy kommunal xoʻjaligi ustasikasbining ta’lim dasturini oʻzlashtirish 
uchun PTMlari tegishligi boʻyicha fan xonalari, laboratoriya xonalari va oʻquv amaliyot 
xonalari hamda poligonlar bilan ta’minlangan boʻlishi kerak. Fanlarning amaliy 
mashgʻulotlari va oʻquv amaliyotlari ishlab chiqarish korxonalar yoki boshqa ta’lim 
muassasalarida olib boriladigan PTMlarida amaliyot xonalari va poligonlar talab 
qilinmaydi.  

7.3. Turar-joy kommunal xoʻjaligi ustasikasbi boʻyicha ta’lim dasturini 
oʻzlashtirgan bitiruvchilarni sifatini baholash quyidagi yoʻnalishlarda amalga 
oshiriladi: 

- fan (modul)ni oʻzlashtirish darajasini baholash; 
- kasbni oʻzlashtirish darajasini baholash. 
7.4. Professional ta’lim oʻquvchilarining bilim saviyasi, koʻnikma va malakalarini 

nazorat qilishning reyting tizimi toʻgʻrisidagi nizom talablari asosida fanni oʻzlashtirishi 
baholanadi.  

7.5. Professional ta’limi muassasalarida yakuniy davlat attestatsiyasini oʻtkazish 
tartibi toʻgʻrisida Nizom talablari asosida kasbni oʻzlashtirish darajasi baholanadi va 
quyidagi kasbiy kompetensiyalarini baholash indikatorlaridan foydalanadi.  

 
 



 

 

7.6.1. Chilangar-santexnigi kvalifikatsiyasi boʻyicha: 
 

Kodi Kasbiy kompetensiyalar Baholash indikator 

KK-1.1 Santexnik jixozlarini oʻrnatish 
- santexnika jixozlarini tanishtirish; 

- santexnika jixozlarini oʻrnatish. 

KK-1.2 Ichimlik suv va kanalizatsiya 
tarmoqlarini oʻrnatish 

- ichimlik suv va kanalizatsiya tarmoqlari 
haqida ma’lumot berish; 

- suv kanalizatsiya tarmoqlarini 
oʻrnatish. 

KK-1.3 Santexnik tekshiruv ishlarini 
bajarish 

- santexnik tekshiruv ishlarini 
tushintirish; 

- santexnik tekshiruv ishlarini bajarish. 

7.6.2. Elektrgazpayvandchi kvalifikatsiyasi boʻyicha: 

Kodi Kasbiy kompetensiyalari Baholash indikatori 

KK-2.1 
Elektr yoyi bilan payvandlash 
ishlarida matryallar va 
jixozlarni ishlatish 

- elektr payvandlash jixozlarini 
tanishtirish; 

- elektr payvandlash jixozlarini oʻrnatish. 

KK-2.2 
Gaz alangasida payvandlash 
ishlarida matryallar va 
jixozlaridan foydalanish 

- gaz alangasida payvandlash jixozlarini 
tanishtirish; 

- gaz alangasida payvandlash jixozlarini 
oʻrnatish. 

KK-2.3 
Payvand choklarni sifatli 
payvanlash va  tekshirish 
ishlarini bajarish 

- payvand choklarini tekshiruv ishlarini 
tushintirish; 

- payvandlangan joylarni tekshiruv 
ishlarini bajarish. 

7.6.3. Duradgor kvalifikatsiyasi boʻyicha: 

Kodi Kasbiy kompetensiyalar Baholash mezonlari 

KK-3.1 
Eshik va derazalarni oʻrnatish va 
qayta ta`mirlash ishlarini 
bajarish 

- eshik va derazalar haqida ma’lumot 
berish; 

- eshik va derazalarni oʻrnatish. 

KK-3.2 

Binolarda pollarni oʻrnatish va 
ta`mirlash ishlarini bajarish 

- binolardagi pollar haqida ma’lumot 
berish; 

- binoda pollarni oʻrnatish ishlarini 
bajarish. 



 

 

KK-3.3 
Duradgorlik ishlarini sifatli 
bajarish va tekshiriuv ishlarini 
olib borish 

- duradgorlik ishlarini sifatli bajarish 
haqida ma’lumot berish; 

- duradgorlik ishlarida tekshiruv ishlari. 

7.6.4. Haus master (uy ustasi ) kvalifikatsiyasi boʻyicha: 

Kodi Kasbiy kompetensiyalar Baholash mezonlari 

KK-4.1 Binolarni loyhaviy hujjatlari 
bilan ishlash 

- binolarning loyiha hujjatlari turlari; 

- loyiha hujjatlar bilan ishlash. 

KK-4.2 Binolarni ta’mirlashda texnika 
xavsizligi qoidalariga rioya qilish 

- binolarni ta’mirlash ishlarida texnika 
xavsizligini tushuntirish; 

- binolarni ta’mirlash ishlarida texnika 
xavsizligi qoidalariga rioya qilgan holda 
ish oʻrinlarini yaratish. 

KK-4.3 
Haus - master (uy ustasi) ni 
asbob uskuna va jixozlarini 
ishlatish 

- haus - master (uy ustasi) ni asbob 
uskuna va jixozlarini ishlatish tartibini 
tushuntirish; 

- haus - master (uy ustasi) ni asbob 
uskuna va jixozlaridan sifatli hamda 
samarali foydalanish. 

KK-4.4 
Haus - master (uy ustasi) 
binolarga texnik xizmat 
koʻrsatish 

- haus - master (uy ustasi) texnik xizmat 
koʻrsatish ish tartiblari; 

- haus - master (uy ustasi) texnik xizmat 
koʻrsatish va ishlarni oʻz vaqtida 
topshirish. 

KK-4.5 Tekshiruv ishlarini bajarish 

- santexnika ishlarini sifatli bajarish 
haqida ma’lumot berish; 

- santexnika ishlarida tekshiruv ishlari. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tayanch soʻzlar:  

Professional ta’lim, kasb, mutaxassislik, kvalifikatsiya, ta’lim dasturi, ta’lim 
standarti, malaka talabi, oʻquv reja, kompetensiya, umumiy kompetensiya, kasbiy 
kompetensiya, bilim, koʻnikma kasbiy faoliyat ob’ekti, kasbiy faoliyat turi, kasbiy 
faoliyat sohasi, oʻquv fani, kasbiy fanlar, kasbiy fanlar, umUKasbiy fanlar, maxsus 
fanlar, amaliyotlar, oʻquv amaliyoti, texnologik amaliyoti, kvalifikatsion amaliyot, 
mustaqil ta’lim. 

Bino, inshoat, kommunal xujali, armatura karkasi, xomashyolar, materiallar, 
konstruksiyalar, asbob uskunalar, nazorat-oʻlchov asboblar. 
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№ F.I.SH. Ish joyi va lavozimi Imzo 

1. 1 O.Saxibov 
Oliy va o‘rta maxsus talim vazirligi O‘quv-
normativ hujjatlarni ishlab chiqishni 
tashkil etish bo‘limi boshlig‘i  

 

2.  O.Sarmanov 
Oliy va o‘rta maxsus talim vazirligi O‘quv-
normativ hujjatlarni ishlab chiqishni 
tashkil etish bo‘limi bosh mutaxassisi 

 

3.  Sh.Raximov 
Pedagogik innovatsiyalar instituti,          
Professional ta’limni innovatsion 
rivojlantirish boshqarmasi boshligʻi 

 

4.  I.Sharapov 

Pedagogik innovatsiyalar instituti,                
Professional ta’limni innovatsion 
rivojlantirish boshqarmasi bosh            mu-
taxassisi 

 

5.  N.Bazarbayeva  
Xorazm Arxitektura va qurilish texnikumi 
oʻquv va tarbiyaviy ishlari boʻyicha 
direktor oʻrinbosari 

 

6.  R.Soataliyev  
Namangan viloyati Kosonsoy tumani 
Kosonsoy tuman 3-son KHM maxsus fan 
oʻqituvchisi 

 

 

 

 

 

 


