1005_Az_Æ
yani_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 1005 Әmәyin tәşkilinin әsasları
1 Әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi üçün maddi stimullaşdırmanın güclәndirilmәsinin forma vә
üsulları:

•

әmәyin tәşkili sahәsindәki işә görә mükafatın verilmәsi
müxtәlif istehsal sahәlәrindә istirahәtin tәşkili
әmәyin ödәnilmәsi prinsiplәrinin onun kәmiyyәt vә keyfiyyәt üzrә ardıcıl keçirilmәsi, yüksәk ödәniş, yaşayış
sahәlәrinin verilmәsi, istirahәt evlәrinә göndәriş
maddi vә mәnәvi stimulların tәsirinin artması üzrә mükafatların tәsis olunması
müәssisәdә әmәk vә istirahәt rejiminin tәşkili

2 Stimullaşdırmanın tәbiәtindә, mәzmununda bir sıra funksiyalar vardır. Onların sayı:

•
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3 Stimullaşdırmanın tәbiәtindә, mәzmununda hansı funksiyalar vardır?

•

әmәk bölgüsü vә kooperasiyasının tәkmillәşdirilmәsi
iqtisadi, sosial, sosialpsixoloji funksiyalar
әmәyin elmi tәşkilinin tәtbiqi
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması
iqtisadi yarışın tәşkili

4 Әmәyin stimullaşdırılması funksiyalarının sayı:

•
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5 Müәssisәdә әmәk vә istirahәt rejimini müәyyәn edәrkәn hansı cәhәtlәrә diqqәt yetirilmәlidir?

•

işin sürәti vә ahәnginә
istirahәt üçün, fasilә üçün vaxt norması, hәr bir fasilәnin davamı, növbә әrzindә lazım olan fasilәlәrin sayı,
fasilәlәrin mәzmununa
әmәyin intensivliyi vә ağırlıq sәviyyәsinә
işarası әmәk mühafizәsinә vә texniki tәhlükәsizliyә
iş yerinin tәşkili sәviyyәsinә

6 Әmәk şәraitinin sanitariyagigiyena amillәrinә nәlәr daxildir?

•

temperatur, havanın tәmizlik sәviyyәsi, istehsalat sәsi, titrәyiş vә tәkanlar, işıqlanma vә ultramaqnit
şüalanmaları daxildir
gәrginliyin artması, әmәyin mәzmununun azalması daxildir
tez yorulma, zәrәrli vә tәhlükәli ünsürlәr
әmәk yeknәsәkliyi, fiziki qüvvә sәrfi, işin ahәngdarlığı daxildir
iş qabiliyyәtinin aşağı düşmәsi, xәstәliyin artması daxildir

7 İstehsalata vә orqanizmә mәnfi tәsir göstәrәn amillәr:

•

istehsalat sәsküyü, titrәyişlәr, iş binası havasının qaz, buxar vә tozla çirklәnmәsindәn ibarәtdir
işıqlandırma normal sәviyyәdә olduqda
temperatur aşağı olduqda orqanizmin tәnzimedicisi pozulur
әmәyin vә istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması
texnoloji proseslәrin tәkmillәşdirilmәsi

8 İstirahәti tәşkil edәrkәn hәll edilmәli mәsәlәlәrin sayı:

•
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9 Әmәyin yeknәsәkliyinin aradan qaldırılması istiqamәtlәrinin sayı:

•
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10 Әmәk vә istirahәt rejiminin mahiyyәti:

•

әmәk vә istirahәt rejiminin müәyyәn edilmәsi әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması ilә bağlıdır
әmәk vә istirahәt rejimi әmәk prosesindә yorğunluğun yaranması vә inkişafı ilә әlaqәdardır
әmәk vә istirahәt rejimi әmәliyyat üzrә әmәk bölgüsünün tәkmillәşdirilmәsi ilә әlaqәlidir
әmәk vә istirahәt rejimi vaxt büdcәsindәn istifadәnin tәşkilini, iş vaxtı ilә istirahәt vaxtının növbәlәşmәsi
qaydasını, iş vaxtının vә istirahәt vaxtının müddәtinin müәyyәn edilmәsini nәzәrdә tutur.
әmәk vә istirahәt rejimi

11 Әmәk şәraiti nәdir?

•

әmәk şәraiti әmәk prosesindә işçinin sağlamlığına vә iş qabiliyyәtinә tәsir göstәrәn istehsal mühiti amillәrinin
mәcmuudur
әmәk şәraiti müәssisәlәrdә әldә edilmiş qabaqcıl iş tәcrübәsinin yayılmasıdır
әmәk şәraiti işdә gәrginliyin azalmasını göstәrir
әmәk şәraiti müәssisәdә istehsal işçilәrinin mәhsul istehsalında yerinә yetirdiklәri işә görә bölünmәsini
nәzәrdә tutur
әmәk şәraitini fәhlәnin öz peşәsi yaxud da başqa peşә dairәsindә biliyinin genişlәndirilmәsidir

12 Müәssisәdә әmәk vә istirahәt rejiminin işlәnib hazırlanması mәrhәlәlәrinin sayı:

•
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13 Müәssisәdә işçinin iş qabiliyyәtinin mәrhәlәlәri:

•

işәqәdәrki vәziyyәt, işә alışmanın dövrü, әmәk qabiliyyәtinin davamlılıq dәrәcәsi, işdәn sonrakı dövr
iş qabiliyyәtinә vә onun iş vaxtından kәnar vaxtına işin hәm dә tez başlaması, hәm dә çox tez qurtarması
iş vaxtından kәnar görülәn işlәr

çoxdәzgahlı iş şәraitindә nahar fasilәsinin müddәtinin ixtisar edilmәsi
iş hәftәsinin kiplәşdirilmәsi

14 Әmәk vә istirahәt rejimini müәyyәn edәrkәn yerinә yetirilәn işlәrin sayı:

•
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15 İnsanın sağlamlığı vә iş qabiliyyәti üçün işığın nә kimi әhәmiyyәti vardır?

•

yaxşı işıqlandırma şәraitindә nәfәs üzvlәrinin fәaliyyәti güclәnir, gözün gәrginlәşmәsi aradan qalxır, işçi emal
etdiyi mәmulatı daha yaxşı fәrqlәndirir
işıqlandırma işçilәrdә uzun müddәt özünә gәlә bilmәyәn yorğunluq hissi әmәlә gәtirir
işıqlandırma işığın titrәmәsinә, gözün qamaşmasına kifayәt qәdәr tәsir göstәrir
işıqlandırma nәticәsindә bәdbәxt hadisәlәrin sayı çoxluq tәşkil edir
işıqlandırma işığın gәrginliyinin kәskin dәyişilmәsinә tәsir göstәrir

16 Müәssisәdә әmәk vә istirahәt rejiminin işlәnib hazırlanması mәrhәlәlәrinin sayı:

•
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17 İş qabiliyyәtinin mәrhәlәlәri dedikdә nә başa düşülür?

•

iş qabiliyyәtinin mәrhәlәlәri dedikdә, işçinin yaşında vә sәhhәtindәki dәyişikliklәr başa düşülür
iş qabiliyyәtinin mәrhәlәlәri dedikdә, işә qәdәrki vәziyyәt, işә alışma dövrü, әmәk qabiliyyәtinin davamlılıq
dәrәcәsi, işdәn sonrakı dövr başa düşülür
iş qabiliyyәtinin mәrhәlәlәri dedikdә, onun әmәk mәhsuldarlığı ilә әlaqәsidir
iş qabiliyyәtinin mәrhәlәlәri dedikdә, iş qabiliyyәti dinamikası tәdqiqatı başa düşülür
iş qabiliyyәtinin mәrhәlәlәri dedikdә, iş dövrünün uzunluğu, ayrıayrı elementlәrin ardıcıllığı başa düşülür

18 әmәk vә istirahәt rejiminin ictimai әhәmiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

düzgün növbәlәşdirilәn әmәk vә istirahәt rejimi yorğunluğun çıxmasına, iş qabiliyyәtinin artmasına vә işlә
tәmin olunmasına sәbәb olur
әmәk vә istirahәt rejimi әmәk prosesindә yorğunluğun inkişafı ilә әlaqәdardır
әmәk vә istirahәt rejiminin ictimai әhәmiyyәti әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması ilә bağlıdır
әmәk vә istirahәt rejimi әmәk kooperasiyasının formalarının tәkmillәşdirilmәsi ilә bağlıdır
әmәk vә istirahәt rejimi әmәliyyat üzrә әmәk bölgüsünün inkişafı ilә bağlıdır

19 Qeyrinormal әmәk şәraiti hansı mәnfi ünsürlәri yaradır?

•

tez yorulma, zәrәrli vә tәhlükәli ünsürlәr, gәrginliyin artması, xәstәliyin artması, iş qabiliyyәtinin aşağı
düşmәsi
fәhlәnin ixtisas sәviyyәsinin aşağı düşmәsinә
binanın quruluşuna vә avadanlıqların yerlәşdirilmәsinә
fәhlәnin әsәb yükünün artmasına
hәrarәtin vә havanın sürәtinin normadan kәnarlaşmasına

20 İstirahәti tәşkil edәrkәn hәyata keçirilmәli tәdbirlәr:

•

istehsalat titrәyişlәrini aradan qaldırmalı
istirahәtin ümumi müddәti necә olmalıdır, bu müddәtin müәyyәn edilmәsi üsulları, istirahәtin ümumi
müddәtinin iş günü üzәrindә bölüşdürülmәli
istehsalat tozlarını aradan qaldırmalı
yeni istehsal sahәlәri yaratmalı
yorğunluğu doğuran amillәri aradan qaldırmalı

21 әmәk şәraitinin sanitariyagigiyena ünsürlәri nәdәn ibarәtdir?

•

iş qabiliyyәtinin aşağı düşmәsindәn ibarәtdir
temperatur, havanın tәmizlik sәviyyәsi, istehsalat sәsküylәri, titrәyiş vә tәkanlar, işıqlanmadan ibarәtdir
әmәk yeknәsәkliyi, işin ahәngdarlığından ibarәtdir
gәrginliyin artmasından ibarәtdir
tez yorulma, zәrәrli ünsürlәrdәn ibarәtdir

22 Müәssisәdә әmәk vә istirahәt rejiminin işlәnib hazırlanması neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•
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23 İş qabiliyyәtinin göstәricilәri hansılardır?

•

işarası fasilәlәrin sәmәrәliliyi
saatlıq әmәk mәhsuldarlığının sәviyyәsi, әmәliyyat vaxtının davamı, mәhsulun keyfiyyәti
iş yerinin tәşkili sәviyyәsi
işin sürәti vә ahәngi
әmәk rejimi vә istirahәt

24 Müәssisәlәrdә istirahәti tәşkil edәrkәn neçә mәsәlәlәr nәzәrә alınmalıdır?

•
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25 Hansı amillәr istehsalata vә orqanizmә mәnfi tәsir edir?

•

texnoloji proseslәrin tәkmillәşdirilmәsi
әmәyin vә istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması
istehsalat sәsküyü, titrәyişlәr, iş binasının havasının qaz, buxar vә tozla çirklәnmәsi
müәssisәdә әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi
yeni istehsal sahәlәrinin meydana gәlmәsi

26 Funksiya vә peşәlәrin qovuşması neçә layihәdәn ibarәtdir?

•

2
4
3
6
5

27 Müәssisәdә әmәk yeknәsәkliyinin aradan qaldırılmasının neçә yolları vardır?

•

2
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28 Normal әmәk şәraiti nәyi nәzәrdә tutur?

•

normal әmәk şәraiti әmәyin sәmәrәli tәşkilini nәzәrdә tutur
normal әmәk şәraiti iş yerlәrinә xidmәti nәzәrdә tutur
normal әmәk şәraiti onu xarakterizә edәn amillәrin normativә bәrabәr olmasını nәzәrdә tutur
normal әmәk şәraiti istehsalat sәsküylәrinin aradan qaldırılmasını nәzәrdә tutur
normal әmәk şәraiti әmәk bölgüsü növlәrinin tәkmillәşdirilmәsini nәzәrdә tutur

29 İstirahәti tәşkil edәrkәn neçә tәdbirlәr yerinә yetirilmәlidir?

•
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30 әmәk vә istirahәt rejiminin hazırlanması neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•
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31 Müәssisәlәrdә әmәk rejimi vә onun tәrkib hissәlәrinin sayı:

•
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32 әmәk prosesindә işçilәrin sağlamlığı vә iş qabiliyyәtinә tәsir eәn amillәr neçә tәsnifata ayrılır?

•

müәyyәn edilmiş istirahәt vaxtından, mәzuniyyәtdәn istifadә
müәyyәn edilmiş istirahәt vaxtından, mәzuniyyәtdәn istifadә
sanitariyagigyena şәraiti, psixoloji şәrait, estetik şәrait, sosialpsixoloji şәrait
әmәk müqavilәlәrindә, kollektiv müqavilәlәrdә nәzәrdә tutulan şәrtlәr
әmәyin mühafizәsi, texniki tәhlükәsizlik normalarının gözlәnilmәsi

33 Müәssisәlәrdә әmәk şәraitini formalaşdıran amillәrin sayı:

•
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34 Müәssisәlәrdә әmәk şәraitini formalaşdıran amillәr hansılardır?

•

zәhmәtkeşlәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin artırılması
normal işıqlandırma sәviyyәsinin tәmin edilmәsi
hәqiqi tәbiәt, sosialiqtisadi, istehsalat vә iş yerinin tәşkili, psixolojisosial
әmәk bölgüsü vә kooperasiyası formalarının tәtbiq olunması
iş yerinin tәchizatının tәmin edilmәsi

35 Müәssisәlәrdә әmәyin yeknәsәkliyinin aradan qaldırılmasının neçә yolları vardır?

•

5
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36 Әmәk prosesindә yorğunluğun yaranmasının vә inkişafının nәlәrә mәnfi tәsir göstәrir?

•

yorğunluğun yaranması vә inkişafı әsәb sisteminin funksional pozğunluğuna sәbәb olur
yorğunluğun yaranması vә inkişafı әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılmasına mәnfi tәsir göstәrir
әmәk prosesindә yorğunluğun yaranması vә inkişafı әmәk mәhsuldarlığına mәnfi tәsir göstәrir, işçinin
sәhhәtindә öz zәrәrli әksini tapır
yorğunluğun yaranması vә inkişafı istehsalın sәmәrәliliyinin aşağı düşmәsinә tәsir göstәrir
yorğunluğun yaranması vә inkişafı әmәyin tәşkilinә mәnfi tәsir göstәrir

37 İş qabiliyyәtinin sәviyyәsinә tәsir göstәrәn amillәrin sayı:

•

5
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38 әmәk şәraitinin estetik amillәri dedikdә nә başa düşülür?

•

әmәk şәraitinә mәnfi tәsir edәn amillәrin aradan qaldırılması
temperatur, havanın tәmizlik sәviyyәsi
funksional müsiqi, iş yeri vә binanın düzgün rәnglәnmәsi, sexin vә müәssisә әrazisinin yaşıllaşdırılması, iş
paltarı vә ayaqqabı ilә fәhlәnin tәmin olunması
әmәk vә istirahәt rejiminin sәmәrәliliyi
iş qabiliyyәtinin vә fizioloji funksiyaların dәyişmәsi

39 әmәk şәraitinin psixofizioloji ünsürlәri nәdәn ibarәtdir?

•

әmәk şәraitinin psixoloji ünsürlәri әmәk şәraitinә mәnfi tәsir edәn amillәrdәn ibarәtdir
әmәyin psixoloji ünsürlәri birbirindәn fәrqlәnir vә hәm dә vәhdәtlik tәşkil edir
fiziki yüklәnmәnin sinir vә emosional gәrginlik, işin ritmi vә tempi, onun yeknәsәkliyi, informasiyanın qәbul
edilmәsi vә yenidәn işlәnmәsi hәcmindәn ibarәtdir
әmәk şәraitinin psixoloji ünsürlәri әmәk vә istirahәt rejiminin sәmәrәliliyindәn ibarәtdir
әmәk şәraitinin psixoloji ünsürlәri iş vaxtı orqanizmin yüklәnmә xarakteri vә miqdarından ibarәtdir

40 İş prosesindә qısamüddәtli fasilәlәrin verilmәsindә mәqsәd nәdәn ibarәtdir?

•

mәqsәd işin yeknәsәkliyinin aradan qaldırılmasından ibarәtdir
mәqsәd işçinin iş qabiliyyәtinin normal sәviyyәdә saxlanması vә onun vaxtından әvvәl yorulması hallarının
aradan qaldırılmasından ibarәtdir
mәqsәd әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılmasından ibarәtdir
mәqsәd zәrәrli vә tәhlükәli ünsürlәri aradan qaldırmaqdır

mәqsәd işin ağırlığının aradan qaldırılmasından ibarәtdir

41 Yorğunluq vә әzginliyin dәrәcәsi hansı amillәrdәn asılı olaraq müәyyәn edilir?

•

İşin ağırlığından, әmәyin gәrginliyindәn, sürәtindәn, işçinin duruş vәziyyәtindәn, әmәk vә istirahәt rejimindәn
asılı olaraq müәyyәn edilir;
Әmәk kooperasiyasının formalarının tәtbiqindәn asılı olaraq müәyyәn edilir;
Әmәk bölgüsünün tәtbiqindәn asılı olaraq müәyyәn edilir;
Istehsalda mürәkkәb maşınların vә avtomatların tәtbiqindәn asılı olaraq müәyyәn edilir;
Әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsindәn asılı olaraq müәyyәn edilir;

42 Müәssisәlәrdә әmәk şәraitinin sağlamlaşdırılması üzrә ilk növbәdә hәyata keçirilәcәk tәdbirlәrin
sayı:

•

5
2
4
3
6

43 Müәssisәlәrdә әmәk şәraitinin sağlamlaşdırılması üzrә ilk növbәdә hәyata keçirilәn tәdbirlәr
hansılardır?

•

İş vaxtı itkilәrini doğuran sәbәblәrin aradan qaldırılması;
Әmәyin vә istehsalın qismәn mexaniklәşdirilmәsini hәyata keçirmәk;
Normal işıqlandırma, tikililәrin zövqlә rәnglәnmәsi, iş yerindә әlverişli iqlim şәraitinin yaradılması, sәs
küylәrin normaya qәdәr azaldılması, fәrdi iş paltarları ilә tәmin edilmәsi, işçilәrin mәişәt tikililәrilә tәmin
edilmәsi;
Fәhlәlәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi;
Әmәyin fәnd vә üsullarının tәkmillәşdirilmәsi;

44 İstehsal briqadaları dedikdә nә başa düşülür?

•

istehsal briqadaları dedikdә, müxtәlif kompleks işlәrin icrası başa düşülür
istehsal briqadaları dedikdә, istehsal tapşırığını birgә yerinә yetirәn, әmәyin nәticәsi üzrә kollektiv mәsuliyyәt
daşıyan fәhlәlәrin birliyi nәzәrdә tutulur
istehsal briqadaları dedikdә, müxtәlif peşәdәn olan fәhlәlәrin birlәşmәsi başa düşülür
istehsal briqadaları dedikdә, briqadaların işinin sәmәrәliliyinin müәyyәnlәşdirilmәsi başa düşülür
istehsal briqadaları dedikdә, briqada daxilindә olan fәhlәlәrin icra funksiyası başa düşülür

45 әmәyin tәşkilinin kollektiv formalarının formalaşdırılmasının mahiyyәti:

•

әmәyin tәşkilinin kollektiv forması iş yerinә xidmәtin hәyata keçirilmәsi әsasında formalaşır
әmәyin tәşkilinin kollektiv formaları әmәk kooperasiyasının formalarının tәtbiqi әsasında formalaşır
әmәyin tәşkilinin kollektiv formasının formalaşdırılması vә inkişafı bir tәrәfdәn obyektiv istehsalat vacibliyi,
digәr tәrәfdәn iqtisadi psixofizioloji vә sosial elementlәri әks etdirәn prosesdir
әmәyin tәşkilinin kollektiv forması әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması әsasında formalaşır
әmәyin tәşkilinin kollektiv forması әmәk bölgüsünün tәtbiqi ilә әlaqәdardır

46 әmәyin tәşkilinin formalarının sayı:

•

4
2
6
5
3

47 Briqadalar neçә növdәn ibarәtdir?

•

5
3
2
6
4

48 Müәssisәdә neçә kompleks briqadalar fәaliyyәt göstәrir?

•

kömәkçi işlәri icra edәn fәhlәlәr
eyni ixtisasdan olan fәhlәlәr birliyi
oxşar peşәdәn olan fәhlәlәr birliyi
müxtәlif ixtisasdan olan fәhlәlәr birliyi
tam әmәk bölgüsü olan, natamam әmәk bölgüsü olan, әmәk bölgüsü olmayan briqadalar

49 İstehsal briqadaları nәdәn ibarәtdir?

•

istehsal briqadaları müxtәlif peşә vә ixtisasdan olan fәhlәlәrin birlәşmәsindәn ibarәtdir
istehsal briqadaları müxtәlif kompleks işlәrin icrasından ibarәtdir
istehsal briqadaları oxşar texnoloji әmәliyyatların icra olunmasından ibarәtdir
istehsal briqadaları briqadalarda hәr bir fәhlә öz peşәsinә uyğun konkret әmәk funksiyalarının yerinә
yetirilmәsindәn ibarәtdir
istehsal briqadaları istehsal tapşırığının birgә yerinә yetirәn, әmәyin nәticәsi üzrә kollektiv mәsuliyyәt daşıyan
fәhlәlәrin birliyindәn ibarәtdir

50 әmәk bölgüsü cәhәtdәn bir neçә tip kompleks briqadalar mövcuddur. Onların sayı:

•

5
3
2
6
4

51 Müәssisәdә kompleks briqadaların formaları:

•

eyni ixtisasdan olan fәhlәlәrin birliyi
kömәkçi işlәri icra edәn briqadalar
tam әmәk bölgüsü olan, natamam әmәk bölgüsü olan, әmәk bölgüsü olmayan briqadalar
oxşar peşәdәn olan fәhlәlәrin birliyindәn ibarәtdir
müxtәlif ixtisasdan olan fәhlәlәrin birliyi

52 Müәssisәlәrdә әmәyin tәşkilinin briqada formasının әsas mәqsәdlәrinin sayı:

•

7
5
4
10
6

53 әmәk bölgüsünün dәrinliyinә görә kompleks briqadalar neçә növ olur?

•

5
3
2
6

4

54 Briqadaların növlәri hansılardır?

•

briqadaların növlәri dedikdә, müxtәlif әmәk növlәrinin birbirindәn ayrılmasından ibarәtdir
briqadaların növlәri müәssisәlәrdә bütün işlәrin müxtәlif fәaliyyәt sferalarına bölünmәsidir
briqadaların növlәri yığmaçilingәr vә yüklәmәboşaltma işlәrindә yaradılır
briqadaların növlәri әmәliyyat, texnoloji, peşә vә ixtisasa görә yaradılır
ixtisaslaşmış, kompleks, növbәli, qarışıq, tәsәrrüfat hesablı briqadalardan ibarәtdir

55 İstehsal briqadalarının mahiyyәti:

•

istehsal briqadalarının mahiyyәti oxşar texnoloji әmәliyyatların icra edilmәsindәn ibarәtdir
istehsal briqadalarının mahiyyәti müxtәlif kompleks işlәrin icrasından ibarәtdir
istehsal briqadalarının mahiyyәti briqadalarda hәr bir fәhlә öz peşәsinә uyğun konkret әmәk funksiyalarının
yerinә yetirilmәsindәn ibarәtdir
istehsal briqadalarının mahiyyәti istehsal tapşırığını birgә yerinә yetirәn, әmәyin nәticәsi üzrә kollektiv
mәsuliyyәt
istehsalat briqadalarının mahiyyәti müxtәlif peşә vә ixtisasdan olan fәhlәlәrin birlәşmәsindәn ibarәtdir

56 Briqadaların növlәrinin sayı:

•

3
5
7
2
4

57 Briqada yaradılarkәn nәzәrә alınan sosioloji şәrtlәrin sayı:

•

2
3
6
4
5

58 Xüsusilәşmә dәrәcәsinә görә briqadaların әsas formalarının sayı:

•

2
5
3
6
4

59 Xüsusilәşmә dәrәcәsinә görә briqadaların әsas formaları hansılardır?

•

әmәk bölgüsü növlәrindәn ibarәt briqadalar
әsas prosesin bir hissәsini icra edәn briqadalar
xüsusilәşdirilmiş briqadalar, kompleks briqadalar
әsas prosesin bütün әmәliyyatlarını icra edәn briqadalar
әmәk kooperasiyası formalarından ibarәt olan briqadalar

60 Briqadaların növlәrinin sayı:

•

2
3

•

5
6
4

61 әmәk proseslәrinin sәmәrәlәşdirilmәsi yolları:

•

sәmәrәli әmәk üsullarının işlәnib hazırlanması
әmәk mәhsuldarlığının artırılması
fәhlәlәrin ixtisasının artırılması
fәhlәnin әmәk nailiyyәtlәrinin öyrәnilmәsi
istehsalın kompleks mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, hәr bir iş yerinin mütәrәqqi texnologiya ilә
әvәz edilmәsi

62 әmәk proseslәrinin tәkmillәşdirilmәsindә neçә mәsәlәlәri tәhlil etmәk lazımdır?

•

6
2
3
5
4

63 әmәk proseslәrinin öyrәnilmәsi vә sәmәrәlәşdirilmәsi neçә mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir?

•

2
6
5
4
3

64 әmәk proseslәrinin tәkmillәşdirilmәsindә әsasәn hansı mәsәlәlәr tәhlil edilmәlidir?

•

әmәk bölgüsü vә kooperasiyasının vәziyyәti
ayrıayrı hәrәkәtlәrin qovuşması
vaxt üzrә hәrәkәtin xarakteri
fәhlәnin duruş vәziyyәtinin rahatlığı vә davamlılığı
әmәk prosesinin mәzmunu, hәyata keçirilmәsi qaydası, әmәk fәndlәri, onların yerinә yetirilmәsi üsulları

65 әmәk proseslәrinin öyrәnilmәsi vә sәmәrәlәşdirilmәsi bir neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir. Onların sayı:

•

5
6
4
3
2

66 әmәk proseslәrinin sәmәrәlәşdirilmәsi yolları:

•

әmәk bökgüsünün tәkmillәşdirilmәsi
tәdqiqat obyektinin seçilmәsi, әmәk prosesinin öyrәnilmәsi, alınan nәticәnin tәhlili, әmәk prosesinin
tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәrin hazırlanması
әmәk prosesinin uyğun ünsürlәrә ayrılması
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması
әmәk kooperasiyası formalarının tәkmillәşdirilmәsi

67 әmәk proseslәrinin tәhlilinin әn başlıca üstünlüklәri nәdәn ibarәtdir?

•

Әmәk fәndlәrinin vә üsullarının әmәk bölgüsü ilә qarşılıqlı әlaqәsini öyrәnmәkdәn ibarәtdir;
Әmәk proseslәrinin tәrkibini öyrәnmәkdәn ibarәtdir;
Tәhlil zamanı iş vaxtı itkilәrini aşkar etmәkdәn ibarәtdir;
ӘETnin bütün istiqamәtlәri ilә qarşılıqlı әlaqәsini göstәrmәkdәn ibarәtdir;
Qabaqcıl әmәk fәndlәrini aşkara çıxarmaq imkanı vermәsindәn ibarәtdir;

68 әmәk prosesinin ünsürlәri:

•

әmәk şәraitinin hәrtәrәfli yaxşılaşdırılması
әmәk cisimlәri, әmәk alәtlәri
qabaqcıl әmәk üsullarının vә fәndlәrinin öyrәnilmәsi
әmәk hәrәkәtlәri, әmәk fәaliyyәti, әmәk fәndlәri, kompleks әmәk fәndlәri
Kadrların hazırlanması vә onların ixtisasının artırılması

69 İnsanın iş qabiliyyәti anlayışı:

•

insanın iş qabiliyyәti fiziki әmәk şәraitindә orqanizmdә baş verәn dәyişikliklәrә onun әks tәsiridir
iş qabiliyyәti bu vә ya digәr işin yerinә yetirilmәsindә ilk dәfә başlarkәn hasilat yüksәk olur
әsәb sistemindә, hәrәkәtverici aparatda vә vegetativ funksiyaların hәyata keçirildiyi üzvlәrdә fizioloji
proseslәrin intensivliyini artırmaq qabiliyyәtinә iş qabiliyyәti deyilir
insanın iş qabiliyyәti fizioloji proseslәrin intensivliyinin artmasıdır
insanın iş qabiliyyәtinә istehsalat proseslәrinin, onun tәşkilatitexniki әsaslarının başlanğıcı kimi baxılmalıdır

70 әmәk proseslәrinin sәmәrәlilәşdirilmәsindә mәqsәd nәdәn ibarәtdir?

•

mәqsәd fәhlәlәrin peşәixtisas tәrkibinin dәyişilmәsindәn ibarәtdir
mәqsәd istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsindәn ibarәtdir
mәqsәd әmәk prosesinin sәmәrәlilәşdirilmәsi ilә әlaqәdar әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәkdәn ibarәtdir
mәqsәd istehsalın kompleks mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, hәr bir iş yerinin mütәrәqqi
texnologiya ilә әvәz edilmәsindәn ibarәtdir
mәqsәd sәmәrәli әmәk üsullarının işlәnib hazırlanmasından ibarәtdir

71 Maddi istehsal prosesi neçә anın vәhdәtindәn ibarәtdir?

•

3
6
5
4
2

72 Sosioloji cәhәtdәn әmәk prosesinin optimallığı hansı mәsәlәlәrlә әlaqәdardır?

•

qabaqcıl әmәk üsulları vә fәndlәrinin öyrәnilmәsi ilә
iş vaxtı itkilәrinin aradan qaldırılması ilә bağlıdır
fәhlәlәrin ixtisasının artırılması ilә әlaqәdardır
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması ilә әlaqәdardır
şәxsiyyәtin hәrtәrәfli inkişafının tәmin olunması, әmәyin birinci hәyatı tәlәbata çevrilmәsi, qarşılıqlı
münasibәtin tәkmillәşdirilmәsi mәsәlәlәri ilә әlaqәdardır

73 әmәk prosesinin ünsürlәri nәdәn ibarәtdir?

•

әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılmasından ibarәtdir
әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyasından ibarәtdir
әmәk hәrәkәtlәri, әmәk fәaliyyәti, әmәk fәndlәri, kompleks әmәk fәndlәrindәn ibarәtdir
әmәk cisimlәrindәn, әmәk alәtlәrindәn ibarәtdir
qabaqcıl әmәk üsullarının öyrәnilmәsindәn ibarәtdir

74 әmәk proseslәrinin sәmәrәlәşdirilmәsi yollarının sayı:

•

5
3
2
6
4

75 әmәk proseslәrini tәkmillәşdirilmәsindә hansı mәsәlәlәri tәhlil etmәk lazımdır?

•

әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması
әmәk prosesi vә onun istehsal prosesi ilә qarşılıqlı әlaqәsi
әmәk prosesinin mәzmunu, onun hәyata keçirilmәsi qaydası vә ardıcıllığı, әmәk fәndlәri, onların yerinә
yetirilmәsi, üsulları, hәrәkәtin trayektoriyası
әmәk bölgüsü vә kooperasiyası mәsәlәlәri
әmәk hәrәkәtlәrinin tәrkibinin layihәlәşdirilmәsi

76 Müxtәlif iş üsulları şәraitindә әmәk prosesinin sәmәrәlәşdirilmәsi neçә istiqamәtdә hәyata
keçirilir?

•

5
3
2
6
4

77 Cürbәcür iş üsulları şәraitindә әmәk prosesinin sәmәrәlәşdirilmәsi istiqamәtlәrinin sayı:

•

6
4
3
7
5

78 Maddi istehsal prosesi üç onun vәhdәtindәn ibarәtdir. Hansılardır?

•

iş yerinin tәşkili, әmәk şәraiti, ixtisasın artırılması
әmәk, әmәk cisimlәri, әmәk alәtlәri
әmәk prosesi, işçi qüvvәsi, әmәyin tәşkili
әmәyin normalaşdırılması, әmәk fәndi, әmәk hәrәkәti
әmәk bölgüsü, әmәk kooperasiyası, iş yeri

79 әmәyin xarakterindәn vә istehsal prosesinin hәyata keçirilmәsindә fәhlәnin rolundan asılı olaraq
әmәk proseslәri neçә cür fәrqlәndirilir?

•

5
3
2
6
4

80 әmәk prosesinin düzgün tәşkili mәqsәdilә bir sıra amillәr nәzәrә alınır. Onların sayı:

•

5
2
3

•

6
4

81 әmәk üsulları vә fәndlәrinin mәqsәdәuyğun olmasını müәyyәn etmәk mәqsәdilә әmәk
proseslәrinin tәhlili aparılır. Tәhlildә hansı mәsәlәlәrә diqqәәt yetirilir?

•

әmәk proseslәrinin yerinә yetirilmәsi qaydası vә ardıcıllığı, әmәk fәndlәrinin mәzmunu vә onların icra
olunması üsulları, әmәk prosesindә fәhlәnin duruş vәziyyәti, iş yerinin tәşkili vәziyyәti;
fәhlә üçün әlverişli duruş vәziyyәti yaratmaq;
әmәk hәrәkәtlәrinin ardıcıllığı tәhlil edilir;
iş yerlәrindә әlverişli sanitariyagigiyenik şәraitin yaranması;
iş yerlәrinin tәşkili tәhlil edilir;

82 Mövcud әmәk üsulları vә fәndlәrinin mәqsәdәuyğun olmasını müәyyәn etmәk mәqsәdilә әmәk
proseslәrinin tәhlili aparılır. Tәhlildә bir sıra mәsәlәlәrә diqqәt yetirilir. Onlarıın sayı:

•

2
4
3
6
5

83 әmәyin tәşkilinin әsas funksiyaları:

•

ӘET әsas funksiyalarından biri fiziki vә әqli yüklәnmәnin normalaşdırılmasından ibarәtdir
ӘET әsas funksiyalarından biri әlverişli әmәk şәraitinin yaradılmasından ibarәtdir
ӘETnin funksiyalarından biri işçilәrin seçilmәsi vә hazırlanmasından ibarәtdir
ӘET әsas funksiyalarından biri әmәyin rasional forma vә üsullarının işlәnilmәsindәn ibarәtdir
әmәyin tәşkilinin әsas funksiyalarından biri istehsalatda zәhmәtkeşlәrin sağlamlığının gözlәnilmәsinin tәmin
olunmasından ibarәtdir

84 әmәk mühafizәsinin mahiyyәti:

•

әmәk mühafizәsi әmәyin tәşkilinin tәhlilini öyrәnir
әmәk mühafizәsi fәhlәnin tәhlükәsizliyidir
әmәk mühafizәsi әmәk şәraitini yüngüllәşdirәn, bu şәraitin sağlamlıq üçün zәruriliyini vә tam tәhlükәsizliyini
tәmin edәn tәdbirlәr kompleksidir
әmәk mühafizәsi texnoloji proseslәrin tәkmillәşdirilmәsini öyrәnir
әmәk mühafizәsi peşә xәstәliklәrini öyrәnir

85 әsas әsәb proseslәri nәdәn ibarәtdir?

•

istehsalat vәrdişlәrindәn ibarәtdir
psixoloji iqlimdәn ibarәtdir
hәyәcanlanma vә tormozlanmadan ibarәtdir
istehsal mühitindә mәnfi hallara qarşı müqavimәt olmaması
populyar olmayan işlәrdәn ibarәtdir

86 әETnin tәtbiqi üzrә sәmәrәlәşmәnin ümumi iqtisadi göstәricilәrinin sayı:

•

6
5
4
3
2

87 әmәyin tәşkilinin tәhlilinin üçüncü mәrhәlәsinә hansı mәsәlәlәr daxildir?

•

әmәyin tәşkilinin sәviyyәsini sәciyyәlәndirәn mәlumatların toplanması
әldә olunan mәlumatların ümumilәşdirilmәsi, tәhlilin nәticәsinә görә tәkliflәr irәli sürülmәsi
avadanlıqların vaxtından, gücündәn istifadә
әmәyin tәşkili vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
müqayisәli cәdvәllәrin tәrtibi

88 әmәyin tәşkilinin layihәlәndirilmәsi:

•

әmәyin tәşkilinin layihәlәrinin işlәnilmәsi bütövlükdә müәssisәlәrdә çalışan işçilәrin әmәyini әhatә etmir
әmәyin tәşkilinin yüksәk sәviyyәsinin müәyyәnlәşdirilmәsindә әsas şәrt onun layihәlәndirilmәsidir, yәni
әmәyin tәşkilinә aid bütün mәsәlәlәrin vaxtında hәrtәrәfli işlәnilmәsidir
әmәyin tәşkilinin layihәlәndirilmәsindә әmәyin tәşkilinin mövcud vәziyyәti tәhlil edilmәlidir
әmәyin tәşkilinin tipik layihәlәrinin tәrkibi tipik layihәlәndirmәnin konkret obyekti ilә tәyin olunmur.
әmәyin tәşkilinin layihәlәndirilmәsinin 6 әsas növü var

89 әET üzrә bütün tәdbirlәri hansı әlamәtlәrinә әsasәn tәsniflәşdirmәk olar?

•

tәtbiq olunma obyektinә әsasәn, funksional әmәk bölgüsünә görә, tәtbiqi sahәsinә әsasәn, tәtbiqi müddәtinә
görә
әmәk üsulu, әmәk fәndi vә әmәk hәrәkәtlәrinә görә
әmәk kooperasiyasının formalarına görә
iş yerlәrinin tәşkili ünsürlәrinә görә
ӘET planının tәrtibinә görә

90 әET üzrә tәdbirlәrin layihәlәndirilmәsi vә tәtbiqi mәrhәlәlәrinin sayı:

•

10
14
17
15
12

91 әmәyin tәşkilinin layihәlәndirilmәsi növlәrinin sayı:

•

3
2
4
5
6

92 Müәssisәdә әET üzrә tәdbirlәr sistemi layihәlәşdirilәrkәn hansı amillәr nәzәrә alınmalıdır?

•

iş vaxtından sәmәrәli istifadә edilmәsi nәzәrә alınmalıdır
әmәk kooperasiyasının formaları nәzәrә alınmalıdır
müәssisәdә әmәk bölgüsü növlәrinin tәtbiqi nәzәrә olunmalıdır
sәmәrәli әmәk fәndlәri vә üsullarının tәtbiqi nәzәrә alınmalıdır
psixoloji, estetik vә sanitariyagigiyena, iqtisadi, sosioloji amillәr nәzәrә alınmalıdır

93 Müәssisәdә әET planı neçә bölmәdәn ibarәtdir?

•

7
4
3
8

•

5

94 әmәk tәşkilinin tәhlil üsulları hansılardır?

•

az işçi ilә eyni tapşırığın icrası zamanı әmәk tәşkilinin tәhlili
әmәk kooperasiyası formalarından istifadә
әmәk bölgüsündәn sәmәrәli istifadә
tәhlil zamanı әmәk tәşkilinin texniki, texnoloji, tәşkilati әsasları qarşılıqlı әlaqәdә tәhlil edilmәlidir
iş vaxtına vә işçilәrin sayına qәnaәtin tәhlili üsulu, seçmә üsulu, korelyasiya üsulu, qrafik analitik üsulu

95 Texnikisәnayemaliyyә planına daxil olan әET planı neçә bölmәdәn ibarәtdir?

•

6
3
2
8
4

96 Müәssisәdә әmәyin tәşkilinin layihәlәndirilmәsi neçә növdәn ibarәtdir?

•

2
4
3
6
5

97 Müәssisәlәrdә әET üzrә tәdbirlәr sistemi layihәlәşdirilәrkәn nә kimi tәdbirlәr görülmәlidir?

•

müәssisәdә әmәk tәşkilinin ünsürlәri hәyata keçirilmәlidir
müәssisәdә psixoloji, estetik vә sanitariyagigiyena, iqtisadi, sosioloji tәdbirlәr hәyata keçirilmәlidir
әmәk bölgüsü növlәrinin tәtbiqi hәyata keçirilmәlidir
sәmәrәli әmәk fәndlәri vә üsulları tәtbiq edilmәlidir
iş vaxtından sәmәrәli istifadә nәzәrә alınmalıdır

98 әmәyin mәnәvi stimullaşdırılmasının güclәndirilmәsinin konkret forma vә metodlarının sayı:

•

2
4
3
6
5

99 әmәyin mәnәvi stimullaşdırılmasının güclәndirilmәsinin konkret forma vә metodları hansılardır?

•

zәhmәtkeşlәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin artırılması
müxtәlif tapşırıqların yerinә yetirilmәsinә görә hәvәslәndirmә
әmәk tutumunun aşağı salınmasından mükafatlanma
tәrbiyәvi iş, mәnәvi hәvәslәndirmәdәn istifadә ölçülәri, qarşılıqlı kömәk, yoldaşlıq әlaqәsi, istehsalatda
kollektivçilik rolunun artması
müәssisәnin funksional xidmәtinin vә qabaqcıl fәhlәlәrin әmәyinin tәşkili üzrә tәdbirlәrdә iştirakı

100 әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi işlәri üzrә hәvәslәndirmә nәdәn ibarәtdir?

•

yeni texnika üzrә mükafatlandırmadan, әmәk tutumunun aşağı salınması, müxtәlif tapşırıqların yerinә
yetirilmәsinә görә hәvәslәndirmә
әmәyin tәşkili üzrә tәdbirlәrin maliyyәlәşdirilmәsi

әmәyin ödәnilmәsi prinsiplәrinin hәyata keçirilmәsi
әmәyin tәşkilinin hәyata keçirilmәsi üzrә planın yerinә yetirilmәsinә görә hәvәslәndirmә
әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәrin sәmәrәliliyi

101 әmәyin stimullaşdırılmasının funksiyaları dedikdә nәlәr nәzәrdә tutulur?

•

İdarәetmә subyektinin fәaliyyәt növlәri;
işçinin әmәk fәaliyyәti vә davranışı;
İqtisadi, sosial, sosialpsixoloji funksiyalar;
Müxtәlif işlәrin yerinә yetirilmәsi;
Stimullaşdırmanın tәşkili mәsәlәlәrinә ciddi verilmәsi;

102 әmәyin stimullaşdırılması hansı funksiyaları icra edir?

•

İqtisadi funksiya, sosial funksiya, sosialpsixoloji funksiya;
Әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi üzrә hәvәslәndirmәni;
Peşәlәrin vә funksiyaların qovuşması;
Maddi hәvәslәndirmә fondlarından istifadәni;
Müxtәlif tapşırıqların yerinә yetirilmәsinә görә hәvәslәndirmәni;

103 Fәhlә kadrların hazırlanması formaları:

•

fәhlә kadrların hazırlanması istehsalattexniki kurslarda hәyata keçirilir
fәhlә kadrların hazırlanması müәssisә üzrә qabaqcıl tәcrübә mәktәblәrindә hazırlanır
fәhlә kadrların hazırlanması mәqsәdli kurslar vasitәsilә hәyata keçirilir
Fәhlә kadrların hazırlanması müәssisәlәrarası qabaqcıl tәcrübә mәktәblәrindә
fәhlә kadrların hazırlanması formaları bilavasitә müәssisәlәrdә vә texnikipeşә mәktәblәrindә

104 İş yerinin ixtisaslaşmasının mahiyyәti:

•

iş yerinin ixtisaslaşması onun mәntәqәsindә olan әsas texnoloji vә kömәkçi avadanlıqların ixtisaslaşmasıdır
iş yerinin ixtisaslaşması iş yerindә tәtbiq edilәn әşyaların dәqiq siyahısı vә miqdarının müәyyәn edilmәsidir
iş yerlәrinin ixtisaslaşması onların hәr birinә bu vә ya digәr ümumi әlamәtlәrinә görә birlәşәn әmәliyyatların
vә ya işlәrin tәhlil olunmasıdır
iş yerlәrinin ixtisaslaşmasında әsas diqqәt daha sәmәrәli hәrәkәt marşrutunun işlәnib hazırlanmasına
verilmәlidir
iş yerinin ixtisaslaşması fәhlәnin özü tәrәfindәn hәyata keçirilir

105 İş yerinin mahiyyәti:

•

bir vә bir qrup işçinin istehsal prosesinin müәyyәn miqdar әmәliyyatını yerinә yetirmәk üçün tәyin olunan
istehsal meydançasının mәhdud mәntәqәsi iş yerinin mahiyyәtidir
iş yerinin mahiyyәti әmәyin tәşkilinin sәviyyәsinin müәyyәnlәşdirilmәsidir
iş yerinin mahiyyәti әmәk prosesinin düzgün tәşkilindәn ibarәtdir
iş yerinin mahiyyәti onların mexaniklәşmә, әmәk fәndlәrinin tәkmillәşmәsi üçün şәrait yaradılmasından
ibarәtdir
iş yerinin mahiyyәti briqada üzvlәri arasında funksiyaların sәmәrәli bölüşdürülmәsidir

106 İş yerlәrinin tәsnifatının sayı:

•

9
8
10
5
6

107 İş yerlәrinin tәsnifatının mahiyyәti:

•

iş yerlәrinin tәsnifatı dedikdә, әmәk funksiyalarının xarakterindәn vә әmәk prosesindә işçi qüvvәsinin, әmәk
cisimlәrinin birlәşdirilmәsinin müxtәlifliyindәn asılı olan yekcins әlamәtlәr üzrә qruplaşdırılması başa düşülür
iş yerlәrinin tәsnifatı dedikdә, iş yerinә xidmәtin elmi cәhәtdәn әsaslandırılması vә tәtbiqi demәkdir
iş yerlәrinin tәsnifatı dedikdә, iş yerindә eyni vaxtda mәşğul olan fәhlәlәrin peşәlәr üzrә bölünmәsindәn
ibarәtdir
iş yerinin tәsnifatı dedikdә, iş yerinin ixtisaslaşması başa düşülür.
iş yerinin tәsnifatı dedikdә, iş yerinin düzgün planlaşdırılması başa düşülür

108 İxtisaslaşma әlamәtinә görә bütün iş yerlәri neçә qrupa ayrılır?

•

2
4
3
8
6

109 İş yerlәrinә xidmәtin tәkmillәşdirilmәsindә yerinә yetirilәn işlәrin sayı:

•

4
6
5
8
7

110 İstehsalat mәdәniyyәti anlayışı:

•

istehsalat mәdәniyyәti anlayışı istehsalın elmitexniki vә iqtisadi cәhәtdәn, habelә estetika nöqteyinәzәrdәn
mükәmmәlliyini ifadә edir
istehsalat mәdәniyyәti iş yerinә xidmәtin tәşkilinin yaxşılaşdırılmasından ibarәtdir
istehsalat mәdәniyyәti әmәk şәraitinin hәrtәrәfli yaxşılaşdırılmasından ibarәtdir
istehsalat mәdәniyyәti fәhlәlәrin texniki biliyinin artırılmasıdır
istehsalat mәdәniyyәti zәhmәtkeşlәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsindәn ibarәtdir

111 İş yerinin tәşkili ünsürlәrinin sayı:

•

2
4
3
8
6

112 Yorğunluq nәdir?

•

yorğunluq diqqәtin zәiflәmәsi, sәhvlәrә yol verilmәsidir
yorğunluq fiziki vә әqli әmәk şәraitindә orqanizmdә baş verәn dәyişikliklәrә onun әks tәsiridir
yorğunluq әmәk mәhsuldarlığına mәnfi tәsir göstәrir
yorğunluq iş qabiliyyәtinin aşağı düşmәsidir
yorğunluq işçinin sәhhәtindә öz zәrәrli әksini tapır

113 İş yerinin tәchizatının tәlәb etdiyi ünsürlәrin sayı:

•

7
2
3

4
6

114 İş yerinin tәchizatı hansı ünsürlәrin olmasını tәlәb edir?

•

xüsusi alәt, texniki sәnәdlәr
fәhlәlәrin peşәixtisas profili
istehsal qırıntılarını özü tәmizlәmәli
işçi hәrәkәtlәrin mәqsәdәuyğunluğu
әsas avadanlıq, kömәkçi avadanlıq, inventar, alәt vә texnoloji lәvazimat, tәşkilati lәvazimat, texniki
tәhlükәsizlik, erqonomik tәlәblәr

115 әmәyin mexaniklәşmә sәviyyәsinә görә iş yerlәrinin sayı:

•

2
4
3
6
5

116 Müәssisәdә әmәk kooperasiyası hansı mәsәlәlәrin hәllini nәzәrdә tutur?

•

ayrıayrı işçilәrin vә ya işçi qruplarının fәaliyyәtlәri arasında әn yaxşı uzlaşmanı tәmin etmәyi nәzәrdә tutur
işçilәrin әsas vә kömәkçi qruplara bölünmәsini nәzәrdә tutur
әsas işçilәrin işlәrin növünә vә әmәliyyatlara görә bölünmәsini
fәhlәlәrin әsas funksiyalarının yerinә yetirilmәsinә görә mәşğul olmasını nәzәrdә tutur
istehsalatda kadrların yerlәşdirilmәsini nәzәrdә tutur

117 Müәssisәlәrdә iş yerinin tәchizatı ünsürlәrinә nәlәr daxildir?

•

iş yerindә elә şәrait yaradılmalıdır ki, fәhlә işi bükülmüş, әyilmiş vә ya gәrgin vәziyyәtdә yerinә yetirmәli
olmasın
tәchizat әşyalarının, fәhlә vә ya briqada üzvlәrinin mәqsәdәuyğun yerlәşdirilmәsi
iş prosesindә tәtbiq edilәn әşyaların dәqiq siyahısı, habelә miqdarı bilinmәlidir
әsas vә kömәkçi avadanlıqlar, inventor, alәt vә texnoloji lәvazimat, texniki tәhlükәsizlik, erqonomik tәlәblәr
iş yerinin texnoloji avadanlıqla tәmin edilmәsi

118 İş yerinin tәchizatının tәlәb etdiyi elementlәr neçә elementdәn ibarәtdir?

•

8
7
6
5
3

119 әmәyin mexaniklәşmә sәviyyәsinә görә iş yerlәri neçә formada olur?

•

2
6
5
4
3

120 Müәssisәdә iş yerinin tәchizatı neçә elementlәrin olmasını tәlәb edir?
6

•

3
4
5
7

121 İş yerindә eyni vaxtda mәşğul olan fәhlәlәrin sayından asılı olaraq iş yerlәri neçә formada olur?

•

4
6
5
3
2

122 Fәhlәnin yorğunluğu hansı amillәrin tәsiri nәticәsindә xeyli azalır?

•

fәhlәlәrin ixtisasının yüksәldilmәsi nәticәsindә
әmәk bölgüsü formalarının tәtbiqi nәticәsindә
istehsalın mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, әmәk şәraitinin sağlamlaşdırılması nәticәsindә
әmәk bölgüsü formalarının tәtbiqi nәticәsindә
әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi nәticәsindә

123 Müәssisәlәrdә iş xarakterinә görә neçә növ iş yerlәri vardır?

•

stasionar, dәyişәn iş yerlәri
әmәk bölgüsü әsasında iş yerlәri
briqada iş yerlәri
fәrdi iş yerlәri
çoxdәzgahlı iş yerlәri

124 İş yerinә xidmәt bir sıra mәsәlәlәri әhatә edir. Onların sayı:

•

2
3
6
5
4

125 İş yerinin tәchizatının konkret miqdar vә keyfiyyәt xarakteristikası bir sıra amillәrdәn asılıdır.
Onların sayı:

•

4
2
3
5
6

126 İş yerinin tәchizatının konkret miqdar vә keyfiyyәt xarakteristikası hansı amillәrdәn asılıdır?

•

İstehsalattexniki, bioloji vә psixofizioloji amillәr;
Әmәk prosesinin vә briqada növünün xüsusiyyәtindәn asılı olaraq;
Әsas avadanlıq vahidinin miqdarına görә;
İş yerindә avadanlığın, alәtlәrin, qovşaqların düzgün yerlәşdirilmәsindәn asılıdır;
İş yerindә eyni vaxtda mәşğul olan fәhlәlәrin sayından asılıdır;

127 İş yerinin bütün tәchizat әşyaları neçә qrupa ayrılır?

•

•

4
2
3
5
6

128 әmәk mәdәniyyәti mәsәlәlәrinә nәlәr daxildir?

•

Әmәyin fәnd vә üsullarının tәkmillәşdirilmәsi;
Yorğunluğun aradan qaldırılması;
İş vaxtı itkilәrinin aradan qaldırılması;
ӘET, әmәk vasitәlәrinin xarici görünüşü vә rahatlığı, zәrәrli proseslәrin tәcrid edilmәsi, işçilәr üçün optimal
işıqrәng vә sanitariyagigiyena şәraiti, sәsküyün, titrәyişlәrin azalması, mәişәt xidmәti;
İş yerindә әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi;

129 İş yerinin tәchizatının konkret miqdar vә keyfiyyәt xarakteristikası bir neçә amildәn asılıdır.
Onların sayı:

•

2
3
4
5
6

130 Әmәk bölgüsünün dәrinliyinә görә hansı kompleks briqadalar var?

•

әmәyi son mәhsula görә ödәnilәn briqadalar
peşәlәrin geniş qovuşmasına әsaslanan briqadalar
texnoloji cәhәtdәn müxtәlif, birbirilә әlaqәdar olan briqadalar
müxtәlif peşәlәrdәn olan fәhlәlәri birlәşdirәn vә tam әmәk bölgüsünә әsaslanan briqadalar, qismәn әmәk
bölgüsünә әsaslanan briqadalar, әmәk bölgüsü olmayan briqadalar
kompleks briqadalar növbәlik vә ya günlük olur

131 Stimullaşdırmanın әmәk şәraiti ilә әlaqәdar göstәricilәrinin sayı:

•

3
4
7
6
5

132 Stimullaşdırmanın әmәk şәraiti ilә әlaqәdar göstәricilәri hansılardır?

•

işçilәrin onların bacarığı vә hәvәsinә uyğun istifadә olunması;
әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdiirilmәsi üzrә hәvәslәndirmә;
sağlam vә normal әmәk şәraiti, ağır vә zәrәrli әmәk şәraitinin normalaşdırılması, әmәyin tәşkili sәviyyәsinin
yüksәldilmәsi üzrә mükafatlandırma, qabaqcıl әmәk fәnd vә üsulları üzrә stimullaşdırma;
[әmәk tutumunun aşağı salınması;
әmәyin tәşkili sahәsindәki işә görә mükafat;

133 әmәk prosesindә yorğunluğu doğuran amillәr:

•

yorğunluğu doğuran amillәr ağır әl әmәyinә әsaslanan işlәrdir
yorğunluğu doğuran amillәr işin hәcminin çoxluğudur
yorğunluğu doğuran amillәrә mәrkәzi әsәb sisteminә mәnfi tәsir göstәrәn amillәrdir
yorğunluğu doğuran amillәrә zәrәrli istehsal mühiti aid edilir

•

yorğunluğu doğuran amillәrә fövqәladә dәrәcәdә yüksәk iş sürәti vә işin ağırlığıdır

134 әmәk şәraitinin estetik amillәri nәdәn ibarәtdir?

•

işin ahәngdarlığı, iş pozası
әmәk vә istirahәt rejimi, әmәyin cazibәdarlığı
iş yerinin vә binanın düzgün rәnglәnmәsi, әrazinin yaşıllaşdırılması, funksional musiqi, fәhlәlәrin iş paltarları
ilә tәmin olunması
havanın tәmizlik sәviyyәsi, temperatur, tәkanlar
qabaqcıl iş tәcrübәsinin bütün fәhlәlәr arasında yayılması

135 Müәssisәdә әmәk şәraitini tәkmillәşdirәrkәn әsas diqqәt nәyә verilmәlidir?

•

әsas diqqәt istehsal proseslәrinin mexaniklәşdirilmәsinә vә avtomatlaşdırılmasına verilmәlidir
әsas diqqәt daima hәrәkәtdә olmağa verilmәlidir
әsas diqqәt әzәlәyә düşәn yükün azalmasına verilmәlidir
әsas diqqәt fizioloji cәhәtdәn әsaslandırılmış optimal әmәk vә istirahәt rejiminin işlәnib hazırlanmasına
verilmәlidir
әsas diqqәt fәhlәlәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә verilmәlidir

136 İnsanın iş qabiliyyәtinin sәviyyәsinә tәsir edәn amillәrin sayı:

•

3
5
4
7
6

137 Yorğunluq nәdir?

•

yorğunluq fiziki vә әqli әmәk şәraitindә orqanizmdә baş verәn dәyişikliklәrә onun әks tәsiridir
yorğunluq işçinin sәhhәtindә öz zәrәrli әksini tapır
yorğunluq diqqәtin zәiflәmәsi, sәhvlәrә yol verilmәsidir
yorğunluq әmәk mәhsuldarlığına mәnfi tәsir göstәrir
yorğunluq iş qabiliyyәtinin aşağı düşmәsidir

138 әmәk şәraiti dedikdә nә başa düşülür?

•

әmәk şәraiti dedikdә, qabaqcıl iş tәcrübәsinin yayılması başa düşülür
әmәk şәraiti dedikdә, әmәk prosesindә işçinin sağlamlığına vә iş qabiliyyәtinә tәsir göstәrәn istehsal mühiti
amillәrinin mәcmusu başa düşülür
әmәk şәraiti dedikdә, iş yerlәrindә avadanlıqların düzgün yerlәşdirilmәsi başa düşülür
әmәk şәraiti dedikdә, işdә gәrginliyin azalması başa düşülür
әmәk şәraiti dedikdә, fәhlәnin öz peşәsi dairәsindә biliyinin genişlәndirilmәsi başa düşülür

139 Qeyrinormal әmәk şәraitinin yaratdığı mәnfi ünsürlәr hansılardır?

•

tez yorulma, zәrәrli vә tәhlükәli ünsürlәr, gәrginliyin artması, xәstәliyin artması, iş qabiliyyәtinin aşağı
düşmәsi
işin ahәngdarlığı
әmәyin mәzmunu
binanın quruluşu vә avadanlıqların düzgün yerlәşdirilmәmәsi
әmәk yeknәsәkliyi

140 İş qabiliyyәtinin mәrhәlәlәrinin sayı:

•

5
3
2
6
4

141 Qeyrinormal әmәk şәraitinin mәnfi ünsürlәrinin sayı:

•

6
3
2
8
5

142 әmәk şәraiti hansı amillәrdәn asılıdır?

•

fәhlәlәrin ixtisasının artırılmasından
әmәyin mәzmununun azalmasından, iş qabiliyyәtinin aşağı düşmәsindәn
tәbii vә coğrafi amillәrdәn, işin mexaniklәşdirmә sәviyyәsindәn, әmәk prosesinin tәşkilindәn, binanın
quruluşundan vә avadanlıqların yerlәşdirilmәsindәn
әmәk vә istirahәt rejiminin tәtbiqindәn
tez yorulmadan, zәrәrli ünsürlәrdәn

143 İş qabiliyyәti neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

6
4
3
7
5

144 Qeyrinormal әmәk şәraitinin yaratdığı çatışmazlıqlar nәdәn ibarәtdir?

•

әmәk yeknәsәkliyi
iqtisadi yarışın keçirilmәsinә şәrait yaratmır
әmәk mәhsuldarlığının aşağı düşmәsi
avadanlıqların düzgün yerlәşdirilmәmәsi
tez yorulma, zәrәrli vә tәhlükәli ünsülәr, gәrginliyin artması, xәstәliyin artması, iş qabiliyyәtinin aşağı
düşmәsi

145 Normal әmәk şәraiti nәyi nәzәrdә tutur?

•

normal әmәk şәraiti әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılmasını nәzәrdә tutur
normal әmәk şәraiti işçinin fizioloji funksiyalarına tәsir göstәrir
normal әmәk şәraiti onu xarakterizә edәn amillәrin normativә bәrabәr olmasını nәzәrdә tutur
normal әmәk şәraiti insan orqanizminin yüksәk temperatura davamlılığını nәzәrdә tutur
normal әmәk şәraiti işçinin iş qabiliyyәtinә tәsir göstәrir

146 Kadrların hazırlanması sahәsindә bir sıra vәzifәlәr durur. Onların sayı:

•

5
3
2
6
4

147 Kadrların hazırlanması sahәsindә başlıca vәzifәlәr durur. Onlar hansılardır?

•

kadr hazırlığı әmәk bölgüsünün tәlәblәri әsasında hәyata keçirilmәlidir
mürәkkәb maşınları idarә edә bilәn kadr hazırlığı, bir neçә maşın vә avadnlığa xidmәt edә bilәn geniş profilli
kadr hazırlığı, kadrların yenidәn hazırlanması, fәhlә kadrları hazırlığının keyfiyyәtini yüksәltmәk
bir neçә kәnddә xidmәt edәn texnikipeşә mәktәblәrinin sayının artırılması
kadr hazırlığı әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsinin tәlәblәri әsasında hәyata keçirilmәlidir
әmәk bazarına uyğun kadr hazırlığı

148 Müasir şәraitdә kadrların hazırlanması sahәsindә bir sıra vәzifәlәr durur. Onların sayı:

•

2
4
3
6
5

149 Texnikipeşә mәktәblәrindә kadr hazırlığının müsbәt cәhәtlәrinin sayı:

•

2
4
3
6
5

150 Bilavasitә müәssisәlәrdә ixtisaslı fәhlә kadrların hazırlanmasının mәnfi cәhәtlәri nәdәn ibarәtdir?

•

onlara nәzәri biliklәr zәif öyrәdilir, istehsala tәtbiq edilmiş yeni avadanlıqlar üzәrindә çalışa bilmәmәsi, elm
vә texnikanın son nailiyyәtlәrindәn xәbәrsiz olurlar
peşә vә funksiyaların qovuşması imkanlarından xәbәrsiz olurlar
fәhlәlәrin mәdәnitexniki sәviyyәsi aşağı sәviyyәdә olur
әmәyin tәşkili istiqamәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsi mәsәlәlәrindәn xәbәrsiz olurlar
qabaqcıl әmәk metodlarını zәif bilirlәr

151 Zәhmәtkeşlәrin özünә intizamı ilә әmәk intizamının yüksәldilmәsi:

•

zәhmәtkeşlәrin әmәk qaydalarına düzgün әmәl etmәsi әmәk intizamının möhkәmlәndirmәyin, iş vaxtından
sәmәrәli istifadә etmәyin, proqulçuların vә işә gecikmәlәrin qarşısını almağın әsas şәrtidir
zәhmәtkeşlәrin özünә intizamı әmәyin tәşkilinin bütün istiqamәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsindәn ibarәtdir
zәhmәtkeşlәrin özünә intizamı әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılmasının әsasıdır
zәhmәtkeşlәrin özünә intizamı istehsalın sәmәrәliliyinin artırılmasının әsas amillәrindәn biridir
zәhmәtkeşlәrin özünә intizamı әmәk mәhsuldarlığının artırılması amillәrindәn biridir

152 Fәhlәlәrin peşәixtisas tәrkibi texnikitәrәqqi ilә әlaqәdar olaraq dinamiki, dәyişkәn bir xarakter
daşıyır. Özünü bir sıra formalarda tәzahür etdirir. Onların sayı:

•

2
4
6
5
3

153 Bilavasitә müәssisәlәrdә ixtisaslı fәhlә kadrların hazırlanmasının müsbәt cәhәtlәri nәdәn
ibarәtdir?
peşәlәrin qovuşması imkanlarını bilirlәr

•

fәhlәlәrin hazırlanması ilә yanaşı onların ixtisasları da yüksәlir
qısa müddәtdә çoxlu miqdarda ixtisaslı fәhlә hazırlanıb istehsala göndәrilir, onlara çәkilәn xәrc texnikipeşә
mәktәblәrindәkindәn çox ucuz başa gәlir
fәhlәlәrin mәdәnitexniki sәviyyәsi yüksәlir
elm vә texnikanın son nailiyyәtlәrindәn xәbәrdar olurlar

154 Müәssisәdә fәhlә kadrları neçә formada hazırlanır?

•

5
3
2
6
4

155 Fәhlәlәrin ixtisası neçә formada hazırlanır?

•

6
3
2
7
4

156 Müәssisәlәrdә fәhlәlәrin ixtisası neçә formada artırılır?

•

7
5
4
8
6

157 Texnikitәrәqqi ilә әlaqәdar fәhlәlәrin peşәixtisas tәrkibi neçә formada dәyişilir?

•

5
3
2
6
4

158 İstehsalat tәlimatının neçә forması var?

•

8
5
4
6
2

159 İstehsalatda yeni fәhlәlәrin hazırlanması prosesi neçә mәrhәlәdәn keçmәlidir?

•

5
3
2
6
4

160 İkinci vә qovuşan peşәlәrin öyrәnilmәsi üzrә mәktәblәrdә tәdrisin mәqsәdi:

•

geniş profildә peşәlәr üzrә fәhlә kadrları hazırlamaq
başqa peşәyә yiyәlәnmәk, peşә vә funksiyaların qovuşmasının әn sәmәrәli formalarını öyrәnmәk, iş vaxtından
sәmәrәli istifadә etmәk
fәhlәlәrin ixtisasının artırılmasını tәmin etmәk
fәhlәlәrә yeni avadanlıqla yeni növ materialın öyrәdilmәsi
fәhlәlәrә yeni iş üsullarını öyrәtmәk

161 İnsanın iş qabiliyyәti hansı vәziyyәtlәrdәn asılı olaraq dәyişilir?

•

әmәyin tәşkili üsulundan, işçinin yaşından vә ixtisasından, işçinin sәhhәtindәn, ilin fәsillәrindәn, әmәk vә
istirahәt rejiminin sәmәrәliliyindәn asılı olaraq dәyişilir
insanın iş qabiliyyәti fizioloji proseslәrin intensivliyinin artması ilә әlaqәdar dәyişilir
iş qabiliyyәti bu vә ya digәr işin yerinә yetirilmәsindә ilk dәfә başlarkәn hasilat yüksәk olur
insanın iş qabiliyyәti әmәyin vә istehsalın mexaniklәşdirilmәsi nәticәsindә dәyişilir
insanın iş qabiliyyәti fiziki әmәk şәraitindә dәyişilir

162 Müәssisәlәrdә ixtisaslı fәhlә kadrların müsbәt cәhәtlәrinin sayı:

•

2
4
3
6
5

163 Müәssisәlәrdә әmәk intizamının müәyyәn edildiyi vә reqlamnetlәşdirildiyi yolların sayı:

•

2
4
3
7
6

164 Kadr hazırlığı dedikdә nә başa düşülür?

•

kadr hazırlığı dedikdә, peşәyә yiyәlәnmә prosesindә fәhlәnin istehsalat texniki biliklәrә malik olması başa
düşülür
kadr hazırlığı dedikdә, az ixtisaslı fәhlәlәrә yeni iş üsullarının öyrәdilmәsi başa düşülür
kadr hazırlığı dedikdә, fәhlәlәrin ixtisasının artırılması başa düşülür
kadr hazırlığı dedikdә, müәssisәdә texnikitәrәqqi ilә әlaqәdar hәr hansı konkret mәsәlәnin hәll edilmәsi başa
düşülür
kadr hazırlığı dedikdә, peşәyә malik olan fәhlәlәrin ixtisas sәviyyәsinin yüksәldilmәsi başa düşülür

165 Fәhlәlәrin ixtisasının artırılması formaları:

•

istehsalattexniki kursları, ikinci vә qovuşan peşәlәrin öyrәnilmәsi üzrә mәktәblәr, mәqsәdli kurslar, zavod
üzrә qabaqcıl tәcrübә mәktәbi, yüksәk әmәk mәhsuldarlığı mәktәbi
qabaqcıl tәcrübә mәktәblәrindә
texnikipeşә mәktәblәrindә
şagird istehsal briqadalarında
mürәkkәb vә geniş profildә peşәlәr üzrә xüsusi kurslarda

166 Fәhlәlәrin ixtisasının artırılması formalarının sayı:
6
5
4

•

•

7
8

167 Zәhmәtkeşlәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi:

•

zәhmәtkeşlәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi kadrlardan istifadәnin vә onların yerlәşdirilmәsinin
әsasıdır
mәdәnitexniki sәviyyәnin yüksәldilmәsi әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılmasının әsasıdır
zәhmәtkeşlәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi әmәk kooperasiyası formalarının
tәkmillәşdirilmәsidir
mәdәnitexniki sәviyyәnin yüksәldilmәsi ӘET mühüm müqәddәm şәrti olmaqla, әmәk mәhsuldarlığının
yüksәltmәyin әsas vasitәsidir
әmәk bölgüsünün tәkmillәşdirilmәsi zәhmәtkeşlәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin yüksәlmәsinin әsasıdır

168 Zәhmәtkeşlәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsindә mәqsәd:

•

fәhlәlәrin peşә tәrkibinin öyrәnilmәsindәn ibarәtdir
fәhlәlәrin ixtisasındakı dәyişikliklәrin әsas meyllәrini öyrәnmәkdәn ibarәtdir
әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәkdәn ibarәtdir
işçi qüvvәsinin axıcılığının qarşısının alınmasıdır
fәhlәlәrin iş stajının ixtisasla әlaqәsini xarakterizә etmәkdәn ibarәtdir

169 Müәssisәlәrdә fәhlә kadrların hazırlanması formaları hansılardır?

•

çoxdәzgahlıya xidmәt
fәrdi, briqada, xüsusi kurslar
qovuşan peşәlәrin öyrәdilmәsi
müәssisәlәrarası qabaqcıl tәcrübә mәktәbi
yüksәk әmәk mәhsuldarlığı mәktәblәri

170 Fәhlәlәrin ixtisasının artırılması formalarının sayı:

•

5
7
8
6
4

171 İstehsalat vәrdişi anlayışı:

•

istehsalat vәrdişi dedikdә, işçinin müәyyәn peşәyә yiyәlәnmә sәviyyәsi başa düşülür
istehsalat vәrdişi dedikdә, işçidә bilik, bacarıq vәrdişlәrinin cәmlәnmәsi başa düşülür
istehsalat vәrdişi işçinin aldığı biliyinin istehsala tәtbiq edilmәsidir
istehsalat vәrdişi dedikdә, çoxlu miqdarda tәkrar icra etmә әsasında peşә fәaliyyәtinin sәhvsiz vә avtomatik
olunması başa düşülür
istehsalat vәrdişi dedikdә, xüsusi peşә hazırlığı olan işçilәr nәzәrdә tutulur

172 Fәhlәlәrin әmәk intizamına riayәt etmәlәri üçün hәyata keçirilәcәk tәdbirlәrin sayı:

•

6
5
4
3
2

173 Texnikipeşә mәktәblәrindә kadr hazırlığının müsbәt cәhәtlәrinin sayı:

•

4
3
2
6
5

174 Fәhlәlәrin peşәixtisas tәrkibinin texnikitәrәqqi ilә әlaqәdar dәyişilmәsinin sayı:

•

2
4
3
6
5

175 İstehsalatda yeni fәhlәlәrin hazırlanması prosesi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

2
4
3
6
5

176 Fәhlәlәrin әmәk intizamına riayәt etmәlәri üçün hәyata keçirilәn tәdbirlәr:

•

istehsalın vә әmәyin tәşkilinә ictimai baxış, hәr ay iqtisadi yarışın yekunlaşdırılması, qiymәtlәndirilmәsi,
maddi vә mәnәvi maraqlandırma üzrә tәdbirlәr, ӘET tәtbiqindә iqtisadi sәmәrә üzrә konkret tapşırıqlar
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması tәdbirlәri
işçilәrin mәdәnitexniki sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsi
әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi tәdbirlәri
istehsal sahәlәrinin yenidәn planlaşdırılması tәdbirlәri

177 Peşәyә istiqamәtlәndirmә vә peşә seçilmәsi hansı mәsәlәlәri hәll edir?

•

fәhlәlәrin peşә әmәk bölgüsü üzrә yerlәşdirilmәsini hәll edir
işçinin aldığı biliyi istehsalata tez, dәqiq vә başa düşülmüş formada tәtbiqini hәll edir
hәr hansı işçinin seçilmiş peşә üzrә yüksәk mәhsuldarlıqla işlәmә qabiliyyәtini, gәlәcәkdә seçilmiş peşә üzrә
hәmin işçidә yüksәk nәticәlәr әldә etmәk üçün meyl vә qabiliyyәtin aşkar edilmәsini hәll edir
fәhlәlәrin iş vaxtı itkilәrinin aradan qaldırılmasını hәll edir
fәhlәlәrin iş yerinin düzgün planlaşdırılmasını hәll edir

178 Ölkәmizdә ixtisaslı fәhlә kadrlar neçә sistemdә hazırlanır?

•

2
4
3
6
5

179 Müәssisәlәrdә әmәk intizamının pozulmasının bir sıra obyektiv tәrәflәri vardır. Hansılardır?

•

müәssisәdaxili әmәk qaydaları
aylar vә günlәr üzrә işә çıxmanın vәziyyәti]
әmәyin sadә vә ixtisaslı, yüngül vә ağır, fiziki vә zehni әmәyә ayrılması, bir sıra ağır iş sahәlәri aradan
qaldırılmamışdır
әmәk intizamı üzrә tabe uçotunun normal şәkildә aparılmaması
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması üzrә tәdbirlәrin icrası

180 İxtisaslı fәhlә kadrlar bilavasitә müәssisәlәrdә neçә formada hazırlanır?

•

2
4
3
6
5

181 İstehsalattexniki kurslarının tәşkilindә mәqsәd nәdәn ibarәtdir?

•

mәqsәd müәssisәnin texniki inkişaf planına әsasәn istehsalın tәlәbatını ödәmәk üçün fәhlәlәrin ixtisasını
yüksәltmәkdәn ibarәtdir
mәqsәd başqa peşәyә yiyәlәnmәkdәn ibarәtdir
mәqsәd iş vaxtından sәmәrәli istifadә etmәkdir
mәqsәd fәhlәlәrin qabaqcıl iş tәcrübәsini bütün fәhlәlәr arasında yaymaqdan ibarәtdir
mәqsәd az ixtisaslı fәhlәlәrә yeni iş metodlarını öyrәtmәkdәn ibarәtdir

182 İxtisasın artırılması dedikdә nә başa düşülür?

•

ixtisasın artırılması dedikdә, әmәyin tәşkili üzrә işlәrin yüksәk sәviyyәdә hәyata keçirilmәsi başa düşülür
ixtisasın artırılması dedikdә, fәhlәlәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi başa düşülür
ixtisasın artırılması dedikdә, әmәk mәhsuldarlığının artırılması başa düşülür
ixtisasın artırılması dedikdә, peşәyә malik olan fәhlәlәrin ixtisas sәviyyәsinin yüksәldilmәsi mәqsәdilә әlavә
tәhsil alması başa düşülür
ixtisasın artırılması dedikdә, müәssisәnin bütün iqtisadi göstәricilәrinin yaxşılaşdırılması başa düşülür

183 Elmitexniki tәrәqqi şәraitindә әmәk bölgüsündә mühüm keyfiyyәt dәyişikliklәri baş verir. bu
proses bir sıra qanunauyğunluqlarla әlaqәdardır. Onların sayı:

•

2
4
3
6
5

184 İxtisaslı fәhlә kadrlar bilavasitә müәssisәlәrdә hazırlığı hansı yollarla hәyata keçirilir?

•

ӘETnin laboratoriyaları vasitәsilә
fәrdi yolla, xüsusi şagird briqadaları, istehsaldan ayrılmaq vә ayrılmamaqla tәşkil olunan kurslarda
ӘETnin qrupları tәrәfindәn
tәcrübә mübadilәsi üzrә müşavirәlәr vasitәsilә
qabaqcıl tәcrübә mәktәblәri vasitәsilә

185 әmәyin mәzmununun mahiyyәti:

•

әmәyin mәzmunu hәm fiziki, hәm dә zehni әmәk fәaliyyәtini özündә birlәşdirir
әmәyin mәzmunu insanla tәbiәt arasında olan proseslәrdәn ibarәtdir
әmәyin mәzmunu әmәk prosesindә insanla әmәk alәtlәri arasındakı qarşılıqlı әlaqә vә tәsiri ifadә edir
әmәyin mәzmunu işçilәrlә mülkiyyәt vә bölgü münasibәtlәri arasındakı әlaqәnin xarakterilә müәyyәn edilir
әmәyin mәzmunu sosialiqtisadi kateqoriya olmaq etibarı ilә insanın mәqsәdәuyğun fәaliyyәtidir

186 әETnin psixofizioloji mәsәlәlәrinin mәqsәdi:

•

istehsalatda işçinin tәhlükәsiz әmәk şәraiti vә sağlamlığının tәmin olunmasından, fiziki әmәklә zehni әmәyin
uyğunlaşmasından, әmәk vә istirahәt rejiminin müәyyәnlәşdirilmәsindәn ibarәtdir
ӘETnin psixofizioloji mәsәlәlәrinin mәqsәdi estetik cәzbedici istehsalat şәraitinin yaradılmasından ibarәtdir

istehsalat әmәliyyatlarının müxtәlifliyinin çoxaldılmasından ibarәtdir
ӘET psixofizioloji mәsәlәlәrinin mәqsәdi işçi yerlәrinin rasional tәşkilindәn ibarәtdir
ӘETnin psixoloji mәsәlәlәrinin mәqsәdi primitiv әmәk proseslәrinin lәğvindәn, әmәyin fasilәli olmasına
şәrait yaratmaqdan ibarәtdir

187 әmәyin mәzmunu dedikdә nә başa düşülür?

•

әmәyin mәzmunu dedikdә hәm fiziki vә hәm dә zehni әmәk fәaliyyәtinin birlәşdirilmәsi başa düşülür
әmәyin mәzmunu dedikdә, işçilәrlә mülkiyyәt münasibәtlәri arasında әlaqә başa düşülür
әmәyin mәzmunu dedikdә, әmәk prosesindә insanla әmәk alәtlәri arasındakı qarşılıqlı әlaqә vә tәsiri başa
düşülür
әmәyin mәzmunu insanla tәbiәt arasında olan prosesdәn ibarәtdir
әmәyin mәzmunu sosialiqtisadi kateqoriya olmaq etibarı ilә insanın mәqsәdәuyğun fәaliyyәtidir

188 İnsanın әsәb sisteminin funksional vәziyyәtinә nәlәr mәnfi tәsir göstәrir?

•

insanı әhatә edәn şәraitin yekrәng vә yeknәsәk olması, әsәb sisteminin funksional vәziyyәtinә mәnfi tәsir
göstәrir, yorğunluğu dәrinlәşdirir, әmәk mәhsuldarlığını aşağı salır
әmәyin tәşkilindәki dәyişikliklәr
әmәk bölgüsünün düzgün tәtbiq olunmaması
qeyrinormal әmәk şәraiti
sәmәrәli işıqlandırmanın hәyata keçirilmәmәsi

189 İnsan orqanizminә mәnfi tәsir edәn amillәrin sayı:

•

2
4
3
6
5

190 әmәyin mәzmunu nәdir?

•

әmәyin mәzmunu әmәyin tәşkilinә daxil olan ünsürlәr
әmәyin mәzmunu әmәk prosesindә insanla әmәk alәtlәri arasındakı qarşılıqlı әlaqә vә tәsirdәn ibarәtdir
әmәyin mәzmunu fiziki vә zehni әmәk fәaliyyәtlәrinin birlәşdirilmәsidir
әmәyin mәzmunu insanın mәqsәdәuyğun fәaliyyәtidir
әmәyin mәzmunu insanla tәbiәt arasında olan proseslәrdir

191 әET üzrә ikinci ümumittifaq konfransı neçәnci ildә vә hansı şәhәrdә keçirilmişdir?

•

1920ci ildә Kiyev şәhәrindә
1930cu ildә Xarkov şәhәrindә
1924cü ildә Moskva şәhәrindә
1934cü ildә Daşkәnd şәhәrindә
1931ci ildә Bakı şәhәrindә

192 İstehsalı idarәetmәnin Teylor tәrәfindәn tәklif olunan neçә elmi prinsipi mövcuddur?

•

2
4
3
6
5

193 Teylorizmin әsas prinsiplәri müәllifin özü tәrәfindәn neçә mәrhәlәdә göstәrilir?

•

2
4
3
6
5

194 F.Teylor әET vә idarәolunma prinsiplәrini göstәrmişdir. Onların sayı:

•

2
4
6
5
3

195 Ölkәmizdә әmәyin elmi tәşkili cәmiyyәti neçәnci ildә tәşkil olundu?

•

1925ci ildә
1921ci ildә
1920ci ildә
1930cu ildә
1924cü ildә

196 Adametski әmәyin tәşkilinin neçә qanununu işlәyib hazırlamışdır?

•

5
3
2
6
4

197 İstehsalı idarәetmәnin Teylor tәrәfindәn tәklif olunan elmi prinsiplәr nәdәn ibarәtdir?

•

әmәyin normalaşdırılmasının tәkmillәşdirilmәsindәn ibarәtdir
zәhmәtkeşlәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsindәn ibarәtdir
fәhlәlәrin seçilmәsi vә hazırlanmasından ibarәtdir
iş vaxtı itkilәrinin aşkar edilmәsindәn ibarәtdir
işin köhnә fәndlәrlә yerinә yetirilmәsi tәcrübәsinin yeni üsul vә qaydalarla әvәz edilmәsi, fәhlәlәrin seçilmәsi,
onların yeni iş fәndlәri ilә öyrәdilmәsi, hazırlıq işlәrinin icradan ayrılmasından ibarәtdir

198 İstehsalı idarәetmәnin Teylor tәrәfindәn tәklif olunan elmi prinsiplәrinin sayı:

•

5
3
2
6
4

199 Әmәyin tәşkilinin kapitalistcәsinә tәkmillәşdirilmәsindә Amerika mühәndisi F.Gilbertin nә kimi
rolu olmuşdur?

•

F.Gilbert әmәyin tәşkili sahәsindә tutarlı mәslәhәtlәr vermişdir
F.Gilbert ayrıayrı işlәrin icrasının әn yaxşı üsulunu hazırlamış vә hәmin üsulun zәruri şәrtlәrini göstәrmişdir
F.Gilbert әn yüksәk mәhsuldarlığa nail olunması üçün 10 prinsip göstәrmişdir
F.Gilbert ayrıayrı icraçının әmәyinin sәmәrәli tәşkili sahәsindә tәdqiqat aparmışdır
F.Gilbert psixoloji amillәrin әmәk mәhsuldarlığına hәlledici tәsirini göstәrir

200 әmәyin tәşkilinin mahiyyәti:

•

әmәyin tәşkili әmәk mәhsuldarlığının әsasıdır
әmәyin tәşkili iş qüvvәsindәn sәmәrәli istifadә vә az әmәk sәrfi ilә daha çox mәhsul istehsal edilmәsi başa
düşülür
әmәyin tәşkili kompleks texnikitәşkilati tәdbirlәr sistemidir
әmәyin tәşkili әmәk intizamının möhkәmlәndirilmәsindәn ibarәtdir
әmәyin tәşkili iş yerlәrinin tәkmillәşdirilmәsindәn ibarәtdir

201 әmәyin tәşkilinin әsasları kursunun mәzmunu:

•

Kursun mәzmunu ayrıayrı mәcmuu mәsәlәlәri öyrәnir
Kursun mәzmununa iş yerlәrinin tәşkili, әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyası, әmәk intizamının
möhkәmlәndirilmәsi, әmәk üsulları vә әmәk fәndlәrinin tәkmillәşdirilmәsi daxildir
Kursun mәzmununa istehsal şәraitinin insan orqanizminә tәsiri daxildir
Kursun mәzmunu әmәklә bağlı iqtisadi mәsәlәlәri öyrәnir
Kursun mәzmununa xammal vә material ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә daxildir

202 әmәyin tәşkilinin әsasları kursunun başqa fәnlәrlә әlaqәsi:

•

әmәyin tәşkilinin әsasları kursu sahәlәr iqtisadiyyatı ilә әlaqәlidir
kurs texnika vә texnologiyadan sәmәrәli istifadә olunması ilә әlaqәlidir
kurs әmәyin iqtisadiyyatı, normalaşdırılması, istehsalın tәşkili, әmәyin fiziologiyası, әmәyin sosiologiyası ilә
әlaqәlidir
kurs bir çox texniki vә bioloji fәnlәrlә әlaqәdardır
kurs istehsalın vә idarәetmә işlәrinin tәşkili ilә әlaqәdardır

203 әmәyin tәşkilinin mәqsәdi:

•

әmәyin tәşkilinin mәqsәdi kadrların müәssisәdә yerlәşdirilmәsindәn ibarәtdir
әmәyin tәşkilindә mәqsәd zәhmәtkeşlәrin yaradıcı tәşәbbüsü üçün şәrait yaratmaqdır
әmәyin tәşkilindә mәqsәd az әmәk sәrfi ilә daha çox mәhsul istehsalından, işçinin hәrtәrәfli inkişafı üçün
şәrait yaratmaqdan ibarәtdir
әmәyin tәşkilinin mәqsәdi әmәk intizamının möhkәmlәndirilmәsidir
әmәyin tәşkilinin mәqsәdi kollektivin sabitliyini qorumaqdır

204 әmәyin tәşkilinin әsas vәzifәlәri:

•

әmәyin tәşkilinin vәzifәsi әmәk mәhsuldarlığının artırılmasıdır
әmәyin tәşkilinin vәzifәsi iş vaxtından istifadәnin yaxşılaşdırılmasıdır
әmәyin tәşkilinin vәzifәsi әmәk intizamının möhkәmlәndirilmәsidir
әmәyin tәşkilinin vәzifәsi әmәk ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә edilmәsidir
әmәyin tәşkilinin әsas vәzifәsi iqtisadi, psixofizioloji, sosioloji vәzifәlәrdir

205 әmәyin elmi tәşkilinin mahiyyәti:

•

ӘET istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsidir
ӘET peşә vә funksiyaların qovuşmasıdır
ӘET fәhlәlәrin әmәyinin mәzmununun müәyyәn edilmәsidir
ӘET elm vә texnikanın, qabaqcıl tәcrübәnin yeni nailiyyәtlәrinin istehsala tәtbiqi nәticәsindә әmәk
mәhsuldarlığını artırmaqdan ibarәtdir. ӘET әmәyin tәşkilinә qarşı qoyulmur
ӘET istehsalın tapşırığını birgә yerinә yetirәn, әmәyin nәticәsi üzrә kollektiv mәsuliyyәt daşıyan müxtәlif
peşәdәn olan fәhlәlәrin birliyi nәzәrdә tutulur

206 әmәyin tәşkilinin әsas vәzifәsi dedikdә, hansı amillәr nәzәrdә tutulur?
әmәyin tәşkilinin sosialiqtisadi amillәri nәzәrdә tutulur

•

sair vә yaxud tәşkilati amillәr nәzәrdә tutulur
әmәyin tәşkilinin madditexniki amillәri nәzәrdә tutulur
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsindәn ibarәtdir
iqtisadi, psixofizioloji, sosioloji amillәr nәzәrdә tutulur

207 әmәyin elmi tәşkili dedikdә nә başa düşülür?

•

ӘET dedikdә peşә vә funksiyaların qovuşması başa düşülür
ӘET dedikdә istehsalın sәmәrәliliyi başa düşülür
ӘET dedikdә müәssisәdә iş yerlәrinin yaxşılaşdırılması başa düşülür
ӘET dedikdә elm vә texnikanın yeni nailiyyәtlәrinin istehsala tәtbiqi nәticәsindә әmәk mәhsuldarlığının
artırılması başa düşülür
ӘET dedikdә әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi başa düşülür

208 әmәyin tәşkilinin әsas vәzifәlәrinin sayı:

•

2
4
3
6
5

209 әmәyin tәşkilinin әsasları kursu nәdәn bәhs edir?

•

kurs mәzmunu ayrıayrı mәcmuu mәsәlәlәrdәn bәhs edir
kurs iş yerlәrinin tәşkilindәn, әmәk bölgüsü vә kooperasiyasından, әmәk fәndlәri vә üsullarından bәhs edir
kurs әmәklә bağlı iqtisadi mәsәlәlәrdәn bәhs edir
Kurs xammal vә material ehtiyatlarından sәmәrәli istifadәni öyrәnir
Kurs istehsal şәraitinin insan orqanizminә tәsirini öyrәnir

210 әmәyin tәşkilinin әsasları kursunun mәzmununa daxil olan bölmәlәrin sayı:

•

4
8
6
15
11

211 әmәyin tәşkilinin әsasları fәnni hansı fәnlәrlә әlaqәlidir?

•

әmәyin tәşkilinin әsasları fәnni müәssisәnin iqtisadiyyatı, kәnd tәsәrrüfatının iqtisadiyyatı fәnlәri ilә
әlaqәdardır
ӘET xalq tәsәrrüfatının iqtisadiyyatı fәnni ilә әlaqәlidir
әmәyin tәşkilinin әsasları fәnni әmәyin fiziologiyası vә psixologiyası, әmәyin gigiyenası, istehsalat
sanitariyası vә tәhlükәsizlik texnikası, erqonomika fәnlәri ilә әlaqәlidir
ӘET әmәk haqqının tәşkili fәnni ilә әlaqәlidir
ӘET әmәk statistikası fәnni ilә әlaqәlidir

212 Müәssisәlәrdә әmәyin tәşkili dedikdә nә başa düşülür?

•

әmәyin tәşkili dedikdә, әmәk intizamının yaxşılaşdırılması başa düşülür
әmәyin tәşkili dedikdә, iş qüvvәsindәn sәmәrәli istifadә vә az әmәk sәrfi ilә daha çox mәhsul edilmәsi başa
düşülür
әmәyin tәşkili dedikdә, iş yerlәrinin tәkmillәşdirilmәsi başa düşülür
әmәyin tәşkili kompleks texnikitәşkilati tәdbirlәrdәn ibarәtdir
әmәyin tәşkili әmәk mәhsuldarlığının artırılmasından ibarәtdir

213 әETnin birinci bölmәsindә hansı mәsәlәlәr şәrh edilir?

•

әmәk bölgüsünün növlәrinin tәtbiqi şәrh edilir
әmәk kooperasiyasının formaları şәrh edilir
ӘETnin mahiyyәti vә onun istehsal prosesindәki yeri şәrh edilir
iş vaxtı itkilәrinin aradan qaldırılması mәsәlәlәri şәrh edilir
әmәyin normalaşdırılması mәsәlәlәri şәrh edilir

214 әETnin ikinci bölmәsindә hansı mәsәlәlәr şәrh edilir

•

ӘETnin bütün istiqamәtlәrinin mәzmunu şәrh edilir
әmәk prosesi vә onun istehsal prosesi ilә әlaqәsi şәrh edilir
әmәyin tәşkili vә ӘET әlaqәsi şәrh edilir
fiziki әmәklә әqli әmәk arasındakı fәrqlәr şәrh edilir
ӘET mahiyyәti vә vәzifәlәri şәrh edilir

215 әmәk fәaliyyәtinin dәyişilmәsi istiqamәtlәrinin sayı:

•

2
4
3
6
5

216 әETnin üçüncü bölmәsindә hansı mәsәlәlәr şәrh edilir?

•

ӘET üzrә tәdbirlәrin layihәlәşdirilmәsi, әsaslandırılması vә tәtbiqi mәsәlәlәri şәrh edilir
ӘETnin әsas istiqamәtlәri şәrh edilir
әmәyin tәşkili vә ӘETnin әlaqәsi şәrh edilir
fәhlәlәrin hazırlanması vә ixtisaslarının artırılması mәsәlәlәri şәrh edilir
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması mәsәlәlәri şәrh edilir

217 әmәyin elmi tәşkili dedikdә nә başa düşülür?

•

ӘET fәhlәlәrin әmәyinin tәşkilindәn ibarәtdir
ӘET dedikdә elm vә texnikanın, qabaqcıl tәcrübәnin yeni nailiyyәtlәrinin istehsala tәtbiqi nәticәsindә әmәk
mәhsuldarlığının artırılmasından ibarәtdir
ӘET dedikdә әmәk proseslәrinin sәmәrәlәşdirilmәsi başa düşülür
ӘET dedikdә әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması başa düşülür
ӘET dedikdә, әmәk bölgüsü vә kooperasiyasının tәkmillәşdirilmәsi başa düşülür

218 Müәssisәdә әmәyin tәşkilinin әsas vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

әmәyin tәşkilinin vәzifәsi iş vaxtından istifadәnin yaxşılaşdırılmasından ibarәtdir
әmәyin tәşkilinin vәzifәsi istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsindәn ibarәtdir
müәssisәdә әmәyin tәşkilinin әsas vәzifәsi iqtisadi, psixofizioloji, sosioloji vәzifәlәrdir
әmәyin tәşkilinin vәzifәsi әmәk mәhsuldarlığının artırılmasından ibarәtdir
әmәyin tәşkilinin vәzifәsi әmәk ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә edilmәsindәn ibarәtdir

219 әETnin üçüncü bölmәsindә hansı tәdbirlәr hәyata keçirilir?

•

әmәyin tәşkilinin mövcud vәziyyәti öyrәnilir
ӘET üzrә tәdbirlәrin layihәlәndirilmәsi, әsaslandırılması vә tәtbiqi üzrә tәdbirlәr hәyata keçirilir
iş yerlәrinin tәkmillәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәr işlәnilir
fәhlәlәrin hazırlanması vә onların ixtisaslarının artırılması tәdbirlәri hәyata keçirilir
әmәk bölgüsü vә kooperasiyası üzrә tәdbirlәr işlәnilir

220 әETnin ikinci bölmәsindә hansı tәdbirlәrin icrası nәzәrdә tutulur?

•

әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyası formalarının tәtbiqi üzrә tәdbirlәr nәzәrdә tutulur
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması üzrә tәdbirlәr nәzәrdә tutulur
әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi tәdbirlәri nәzәrdә tutulur
iş yerlәrinin planlaşdırılması üzrә tәdbirlәr nәzәrdә tutulur
ӘETnin bütün istiqamәtlәrinin mәzmunu nәzәrdә tutulur

221 әETnin birinci bölmәsinә hansı mәsәlәlәr daxildir?

•

әmәyin tәşkilinin inkişaf mәrhәlәlәri daxildir
ӘETnin mahiyyәti vә onun istehsal prosesindәki yeri daxildir
zәhmәtkeşlәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması mәsәlәlәri daxildir
әmәk bölgüsü vә kooperasiyasının formaları daxildir

222 әETnin üçüncü bölmәsindә hansı tәdbirlәr hәyata keçirilmәlidir?

•

әmәk bölgüsünün layihәlәndirilmәsi
ӘET üzrә tәdbirlәrin layihәlәndirilmәsi, әsaslandırılması vә tәtbiqi
әmәk kooperasiyası formalarının tәkmillәşdirilmәsi
әmәyin fәnd vә üsullarının tәkmillәşdirilmәsi
iş vaxtı itkilәrinin aradan qaldırılması yolları

223 Müәssisәdә әET dedikdә nә başa düşülür?

•

müәssisәdә ӘET dedikdә, az әmәk sәrfi ilә daha çox mәhsul istehsal edilmәsi başa düşülür
müәssisәlәrdә ӘET dedikdә, әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsindәn ibarәtdir
müәssisәdә ӘET dedikdә, elm vә texnikanın, qabaqcıl tәcrübәnin yeni nailiyyәtlәrinin istehsala tәtbiqi
nәticәsindә әmәk mәhsuldarlığını artırmaqdan ibarәtdir
müәssisәlәrdә ӘET dedikdә, iş vaxtı itkilәrinin aşkar edilmәsi başa düşülür
müәssisәdә ӘET dedikdә, әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyasının tәkmillәşdirilmәsi başa düşülür

224 Müәssisәdә әmәyin düzgün tәşkili dedikdә nә başa düşülür?

•

İş qüvvәsindәn sәmәrli istifadә vә az әmәk sәrfi ilә daha çox mәhsul istehsal etmәk vәzifәsi;
Әmәk bölgüsünün tәkmillәşdirilmәsi;
Әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması;
Fәhlә kadrların ixtisaslarının artırılması;
Әmәk kooperasiyası formalarının tәkmillәşdirilmәsi;

225 Müәssisәlәrdә әmәyin tәşkilinә hansı mәsәlәlәr daxildir?

•

Әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyası, әmәk proseslәrinin tәşkil olunması, әmәyin mühafizәsi, әmәk
intizamının möhkәmlәndirilmәsi, işçilәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, әmәk üsulları vә
fәndlәri, iş yerinin tәşkili;
Istehsalın texnoloji prosesinin tәşkili;
Әmәyin mexaniklәşmә sәviyyәsinin yüksәlmәsi;
Texnika vә istehsalın tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi;
Әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi;

226 әmәyin tәşkilinin әsas prinsiplәrinә nәlәr daxildir?

•

İşçilәrin hәyat sәviyyәsinin ardıcıl olaraq yaxşılaşmasının tәmin edilmәsi, әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması,
işçilәrin yaradıcı tәşәbbüsünün inkişaf etdirilmәsi, şәxsi vә kollektiv maddi maraq prinsipinin
möhkәmlәndirilmәsi;

İş yerlәrinin tәşkili;
Mütәrәqqi әmәk üsulları vә fәndlәrinin tәtbiqi;
Әmәk proseslәrinin tәşkil olunması;
Әmәyin mühafizәsi vә texniki tәhlükәsizlik üzrә tәdbirlәr;

227 Müәssisәdә әETnin әhatә etdiyi mәsәlәlәrin sayı neçәdir?

•

4
9
6
13
11

228 әETnin üçüncü bölmәsindә hansı tәdbirlәr hәyata keçirilmәlidir?

•

әmәk bölgüsünün layihәlәndirilmәsi
ӘET üzrә tәdbirlәrin layihәlәndirilmәsi, әsaslandırılması vә tәtbiqi
әmәk kooperasiyası formalarının tәkmillәşdirilmәsi
әmәyin fәnd vә üsullarının tәkmillәşdirilmәsi
iş vaxtı itkilәrinin aradan qaldırılması yolları

229 әET laboratoriyası öz qarşısında duran vәzifәlәrlә әlaqәdar olaraq hansı funksiyaları yerinә
yetirir?

•

laboratoriya öz işini başqa şöbә vә bölmәlәrlә birlikdә hәyata keçirir
әmәyin tәşkilinin mövcud vәziyyәtini öyrәnmәk
ӘET bütün istiqamәtlәrinin öyrәnilmәsi
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması üzrә tәdbirlәr hәyata keçirir
әmәk tәşkili sahәsindә metodik vә tәdqiqat işlәrinin sәviyyәsinә görә, verilәn tәdbirlәrin elmi cәhәtdәn
әsaslandırılması vә iqtisadi cәhәtdәn mәqsәdә uyğunluğuna görә mәsuliyyәt daşıması

230 әET sahәsindә qarşıya bir sıra vәzifәlәr qoyulur. Onların sayı:

•

9
5
3
10
7

231 Müәssisәlәrdә yaradıcı briqadaların funksiyalarının sayı:

•

5
3
2
6
4

232 әET şurasının әsas funksiyaları:

•

iş yerinin tәşkili ünsürlәrini elmi cәhәtdәn әsaslandırılıb tәtbiq etmәk
әmәk bölgüsü formalarının tәtbiqini hәyata keçirmәk
ӘET işlәrinә ümumi rәhbәrlik, ӘET әsas obyektini vә istiqamәtini müәyyәn etmәk, mühüm plan vә tәdbirinә
baxılması, işlәrin daha da tәkmillәşdirilmәsi üçün tövsiyyәlәrin hazırlanması
e) ӘETnin bütün istiqamәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsini hәyata keçirmәk
iş vaxtı itkilәrini aşkar etmәk

233 Müәssisәdә әmәyin tәşkili sahәsindә neçә işlәr hәyata keçirilmәlidir?

•

10
4
8
6
11

234 Müәssisәdә әET şöbәsinin vәzifәlәri:

•

müәssisәnin bütün bölmәlәri üzrә әmәk tәşkilinin sәviyyәsinin tәhlil edilmәsindә vә öyrәnilmәsindә iştirak
edir vә ӘET işlәrindә bütünlükdә rәhbәrliyi hәyata keçirir
müәssisәdә әmәk bölgüsü vә kooperasiyası üzrә işlәri tәhlil edir
müәssisәnin bölmәlәri arasında müәssisә üzrә planın hazırlanmasını hәyata keçirir
müәssisәdә iş vaxtı itkilәrini aşkar edir
müәssisәdә әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılmasını tәmin edir

235 Müәssisәlәrdә әET şurasının әsas funksiyaları:

•

ӘET işlәrinә rәhbәrlik, ӘETnin istiqamәtini müәyyәn etmәk, ӘETnin mühüm plan vә tәdbirinә baxılması,
ӘET üzrә işlәrin daha da tәkmillәşmәsi üçün tövsiyyәlәrin hazırlanması
müәssisәdә әmәyin tәşkilinin tәhlilini hәyata keçirmәk
müәssisәdә ӘETnin әsas istiqamәtlәrini tәkmillәşdirmәk
müәssisәdә әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılmasını hәyata keçirmәk
әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyasında olan nöqsanları aşkar etmәk

236 İstehsalın inkişafının müasir mәrhәlәsindә әmәyin tәşkili sahәsindә vәzifәlәrin sayı:

•

7
9
8
12
10

237 Müәssisәdә әET şurasının әsas funksiyalarının sayı:

•

4
5
3
10
6

238 әET üzrә tәdbirlәrin maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәrinin sayı:

•

3
5
4
8
6

239 әET üzrә tәdbirlәr layihәlәşdirilәrkәn nәzәrә alınan tәdbirlәrin sayı:

•

2
4
3
6

•

5

240 әET planında kadrların hazırlanması vә ixtisasının yüksәldilmәsi bölmәsindә nәzәrә alınan
mәsәlәlәrin sayı:

•

2
4
3
6
5

241 әmәk tәşkilinin tәhlili üsullarının sayı:

•

2
4
3
6
5

242 әET üzrә tәdbirlәr neçә mәnbәdәn maliyyәlәşdirilir?

•

2
4
3
6
5

243 әET üzrә tәdbirlәrin maliyyәlәşdirilmәsi neçә mәnbәdәn ibarәtdir?

•

2
4
3
6
5

244 әET planlaşdırılması prosesi neçә mәrhәlәdәn keçir?

•

2
4
3
6
5

245 әET üzrә tәdbirlәr neçә müxtәlif mәnbәlәrdәn maliyyәlәşdirilir?

•

6
4
3
7
5

246 әmәyin tәşkilinin tәhlilinin dördüncü mәrhәlәsinә hansı mәsәlәlәr daxildir?

•

ilkin mәlumatların toplanması, tәhlili
ӘETnin tәtbiqi
müşahidә nәticәsindә әldә olunan materiallar

әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması üzrә tәdbirlәr
әmәk bölgüsü vә kooperasiyası formalarının tәtbiqi

247 әET üzrә tәdbirlәr sistemi layihәlәşdirilәrkәn hansı amillәr nәzәrә alınmalıdır?

•

psixoloji, estetik vә sanitariyagigiyena, iqtisadi, sosioloji amillәr nәzәrә alınmalıdır
iş vaxtı itkilәrini doğuran sәbәblәr nәzәrә alınmalıdır
әmәk şәraitinin mövcud vәziyyәti nәzәrә alınmalıdır
fәhlәlәrin hazırlanması mәsәlәlәri nәzәrә alınmalıdır
әmәk kooperasiyasının formaları nәzәrә alınmalıdır

248 әET üzrә bütün tәdbirlәri hansı әlamәtinә görә tәsniflәşdirilir?

•

tәtbiq olunma obyektinә әsasәn, funksional әmәk bölgüsünә әsasәn, müәssisәnin quruluşuna müvafiq, tәtbiqi
sahәsinә әsasәn
әmәk tәşkilinin vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinә görә
әmәliyyat üzrә әmәk bölgüsünә görә
peşә vә ixtisas üzrә әmәk bölgüsünә görә
tәdbirlәrin planlaşdırılması üçün ilk mәlumatların әldә edilmәsi әsasında

249 әET üzrә bütün tәdbirlәr bir sıra әlamәtlәrinә әsasәn tәsniflәşdirilir. Onların sayı:

•

2
4
3
6
5

250 İş yerindә әET planının işlәnib hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi mәrhәlәlәrinin sayı:

•

2
4
3
6
5

251 Hәr bir müәssisәdә ixtiraçılıq vә sәmәrәlәşdirmә işlәri üzrә tәrtib olunan illik planın sayı:

•

3
5
4
9
7

252 Kütlәvi ixtiraçılıq vә sәmәrәliliyin ictimaiiqtisadi әhәmiyyәti:

•

fiziki әmәklә zehni әmәk arasındakı mühüm fәrqlәrin aradan qaldırılması, әmәyin yaradıcı xarakter alması
maya dәyәrinin aşağı salınması
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi
ixtiraçılıq vә sәmәrәlәşdirmә tәkliflәrinin tәtbiqi
mәhsulun keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması

253 Müәssisәlәrdә ixtiraçılıq vә sәmәrәlәşdirmә işlәri bir neçә mәrhәlәdәn keçir. Onların sayı:

•

2
4

•

3
6
5

254 İstehsal briqadalarının mahiyyәti:

•

istehsal tapşırığını yerinә yetirәn, әmәyin nәticәsi üzrә kollektiv mәsuliyyәt daşıyan fәhlәlәrin birliyi nәzәrdә
tutulur
briqadaların daxilindә olan fәhlәlәrin icra funksiyasını göstәrir
istehsal briqadalarının mahiyyәti istehsala yeni tәkmillәşmiş iri avadanlıqların tәtbiqidir
istehsal briqadalarının mahiyyәti briqadaların işinin sәmәrәliliyini müәyyәnlәşdirmәkdәn ibarәtdir
briqadaların tәrkibindәki fәhlәlәr müxtәlif işlәrin yerinә yetirilmәsi ardıcıllığını göstәrir

255 Briqadaların növlәri hansılardır?

•

әmәk kooperasiyası, әmәk bölgüsü
ayrıayrı icraçılar arasında yaranan briqadalar
ixtisaslaşmış, kompleks, növbәli, qarışıq, tәsәrrüfat hesablı
növbә müddәtindә iş yerinә xidmәt göstәrәn briqadalar
müәyyәn qrup avadanlığa xidmәt edәn briqadalar

256 Kompleks briqadaların neçә forması vardır?

•

2
4
3
6
5

257 Neçә şәrtlәr daxilindә briqadalar tәşkil edilir?

•

3
5
4
2
6

258 Kompleks briqadaların neçә forması vardır?

•

2
4
3
6
5

259 İxtisaslaşdırılmış briqadaların mahiyyәti:

•

müxtәlif peşә vә ixtisasdan olan fәhlәlәrin birlәşdirilmәsidir
eyni peşәdәn olan fәhlәlәr әsasında tәşkil edilir vә oxşar texnoloji әmәliyyatların icra edilmәsindәn ibarәtdir
briqadaların tәrkibindәki fәhlәlәr müxtәlif işlәrin yerinә yetirilmәsindәn ibarәtdir
briqadalar daxilindә olan fәhlәlәrin icra funksiyalarının tam ixtisaslaşmasından ibarәtdir
әmәyin nәticәsi üzrә kollektiv mәsuliyyәt daşıyan fәhlәlәrin birliyindәn ibarәtdir

260 әmәyin tәşkilinin briqada formasının әsas mәqsәdlәri:
istehsalın sәmәrәliliyinin artırılmasından ibarәtdir

•

fәhlәlәrin ixtisasının artırılmasından ibarәtdir
әmәk kooperasiyası formalarının tәtbiqindәn ibarәtdir
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi, avadanlıqdan istifadәnin yaxşılaşdırılması, iş vaxtı itkilәrinin
azaldılması vә әmәk intizamının möhkәmlәndirilmәsindәn ibarәtdir
iş yerlәrinin tәşkili elementlәrinin yaxşılaşdırılmasından ibarәtdir

261 Briqada yaradılarkәn hansı sosioloji şәrtlәr nәzәrә alınmalıdır?

•

istehsalat kollektivindә qarşılıqlı münasibәt, kollektivin daxili quruluşu, kollektivin xarici quruluşu
әmәk kooperasiyasının formalarına uyğun işçilәrin vәzifәlәri
әmәk bölgüsünün tәlәbi әsasında işçilәrin tutduqları vәzifәlәri
istehsalat sanitariyası vә әmәk mühafizәsi
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması

262 әmәyin tәşkilinin briqada formasının әhәmiyyәti:

•

müәssisәdә әmәk bölgüsü formalarının tәtbiqindәn ibarәtdir
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsindәn, avadanlıqdan istifadәnin yaxşılaşdırılması, iş vaxtı itkilәrinin
azaldılması vә әmәk intizamının möhkәmlәndirilmәsindәn ibarәtdir
әmәk kooperasiyası formalarının tәtbiqindәn ibarәtdir
istehsalın sәmәrәliliyinin artırılmasından ibarәtdir
fәhlәlәrin texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsindәn ibarәtdir

263 İstehsal briqadaları nәyi nәzәrdә tutur?

•

istehsal briqadaları oxşar texnoloji әmәliyyatların icra edilmәsini nәzәrdә tutur
istehsal briqadaları әmәk kooperasiyası formalarının tәtbiqini nәzәrdә tutur
istehsal briqadaları istehsal tapşırığını birgә yerinә yetirәn, әmәyin nәticәsi üzrә kollektiv mәsuliyyәt daşıyan
fәhlәlәrin birliyini nәzәrdә tutur
istehsal briqadaları briqada daxilindә olan fәhlәlәrin peşәlәr üzrә bölgüsünü nәzәrdә tutur
istehsal briqadaları iş yerlәrinin tәkmillәşdirilmәsini nәzәrdә tutur

264 Sәnaye müәssisәlәrindә briqadalar bir sıra hallarda tәşkil edilir. Onların sayı:

•

2
4
3
6
5

265 Tәcrübәdә әmәk bölgüsü cәhәtdәn bir neçә tip kompleks briqadalar fәaliyyәt göstәrir. Bunlar
hansılardır?

•

İxtisaslaşmış briqadalardan kompleks briqadalara keçilmәsi;
ixtisaslaşmış vә kompleks briqadaların günlük briqadalara keçilmәsi;
tam müstәqil әmәk bölgüsündәn olan briqada, qismәn әmәk bölgüsü olan briqada, işçilәri birbirini әvәz edәn
briqada;
fәrdi işdәn prosesin bütün әmәliyyatları üzrә briqadaya keçilmәsi;
әmәyin fәrdi tәşkilindәn mәhsul buraxılışının son әmәliyyatına görә әmәyi ödәnilәn briqadalara keçilmәsi;

266 Sәnaye müәssisәlәrindә istehsalat briqadalarının neçә forması fәaliyyәt göstәrir?

•

2
4
3
6

5

267 Sәnaye müәssisәlәrindә istehsal briqadaları neçә formada fәaliyyәt göstәrir?

•

2
4
3
6
5

268 Funksiya vә peşәlәrin qovuşmasının layihәlәndirilmәsi neçә formada hәyata keçirilir?

•

3
5
4
7
6

269 Funksiya vә peşәlәrin qovuşmasının layihәlәşdirilmәsinin sayı:

•

2
4
3
8
6

270 Müәssisәdә kadrların yerlәşdirilmәsinin mahiyyәti:

•

kadrların yerlәşdirilmәsinin mahiyyәti müәssisәdә әmәyin tәşkilinin istiqamәtlәrindәn istifadәni nәzәrdә tutur
kadrların yerlәşdirilmәsinin mahiyyәti fәhlәlәrin briqada vә iş yerlәri üzrә yerlәşdirilmәsindәn ibarәtdir
kadrların yerlәşdirilmәsinin mahiyyәti icraçılar arasında funksiyaların optimal bölüşdürülmәsindәn ibarәtdir
kadrların yerlәşdirilmәsinin mahiyyәti әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyasının tәlәbi әsasında işçilәrin
tutduqları vәzifәyә vә mәhsul istehsalındakı roluna görә müәssisәnin iş yerlәri arasında bölüşdürülmәsindәn
ibarәtdir
müәssisәdә kadrların yerlәşdirilmәsi fәhlәlәrin әsas vә kömәkçi bölmәlәri üzrә yerlәşdirilmәsidir

271 Müәssisәdә kadrların yerlәşdirilmәsi:

•

müәssisәdә kadrların yerlәşdirilmәsi fәhlәnin istehsalattexniki biliklәrә malik olması başa düşülür
müәssisәdә kadrların yerlәşdirilmәsi fәrdi yolla ixtisaslı fәhlә kadrlarının hazırlanmasından ibarәtdir
müәssisәdә kadrların yerlәşdirilmәsi işçilәrin tutduqları vәzifәyә vә mәhsul istehsalındakı roluna görә
müәssisәnin bölmәlәri vә iş yerlәri arasında bölüşdürülmәsi başa düşülür
müәssisәdә kadrların yerlәşdirilmәsi sәmәrәli әmәk fәndlәri vә üsullarının tәtbiqindәn ibarәtdir
müәssisәdә kadrların yerlәşdirilmәsi ixtisaslı fәhlә kadrların bilavasitә istehsalda hazırlanmasından ibarәtdir

272 әmәk kooperasiyasının formaları:

•

әmәk kooperasiyasının formaları texniki, iqtisadi, fizioloji vә sosial formalardan ibarәtdir
әmәk kooperasiyasının formaları peşә, ixtisas, sәnәt formalarından ibarәtdir
әmәk kooperasiyasının formaları sexarası, sexdaxili, ayrıayrı icraçılar vә briqada arasında, briqada daxili
formalardan ibarәtdir
әmәk kooperasiyasının formaları әmәk fәndi, әmәk üsulu, әmәk hәrәkәtlәrindәn ibarәtdir

273 Funksiya vә peşәlәrin qovuşmasının layihәlәşdirilmәsinin sayı:
2

•

4
3
8
6

274 Әmәyә uyğunlaşmanın hansı növlәri vardır?

•

peşә uyğunlaşması, psixofizioloji uyğunlaşma, sosial uyğunlaşma, sosialpsixoloji uyğunlaşma, ictimaisiyasi
uyğunlaşma
öz peşәsini dәyişmәk
peşә seçmә, peşәlәrin qovuşması
peşәnin öyrәdilmәsi
peşә meyli

275 Müәssisәdә әmәk kooperasiyasının formalarının sayı:

•

2
4
3
6
5

276 Funksiyaların qovuşmasının layihәlәşdirilmәsinin sayı:

•

2
4
3
6
5

277 Peşәlәrin qovuşmasının layihәlәşdirilmәsinin sayı:

•

2
4
3
6
5

278 Müәssisәdә kadrların yerlәşdirilmәsi dedikdә nәlәr nәzәrdә tutulur?

•

müәssisәdә kadrların yerlәşdirilmәsi dedikdә, fәhlәlәrin әsas vә kömәkçi bölmәlәri üzrә yerlәşdirilmәsi
nәzәrdә tutulur
müәssisәdә kadrların yerlәşdirilmәsi dedikdә, әmәk bölgüsü vә kooperasiyasının tәlәblәri әsasında işçilәrin
tutduqları vәzifәyә vә mәhsul istehsalındakı roluna görә iş yerlәri arasında bölüşdürülmәsi nәzәrdә tutulur
müәssisәdә kadrların yerlәşdirilmәsi dedikdә, müәssisәdә әmәyin tәşkili istiqamәtlәrindәn istifadә nәzәrdә
tutulur
müәssisәdә kadrların yerlәşdirilmәsi dedikdә, fәhlәlәrin әmәk bölgüsünә uyğun bölüşdürülmәsi nәzәrdә
tutulur
müәssisәdә kadrların yerlәşdirilmәsi dedikdә, fәhlәlәrin briqada vә iş yerlәri üzrә bölüşdürülmәsi nәzәrdә
tutulur

279 Müәssisәlәrdә peşәlәrin qovuşmasının layihәlәşdirilmәsi neçә formadan ibarәtdir?

•

3
5
4
7

6

280 Funksiyaların qovuşmasının layihәlәşdirilmәsi neçә formada hәyata keçirilir?

•

3
5
4
7
6

281 әmәk kooperasiyası vә әmәk bölgüsü mәsәlәlәri vәhdәt halında öyrәnilir. Vәhdәt halında
öyrәnilәn mәsәlәlәrin sayı:

•

2
6
4
8
7

282 Müәssisәlәrdә әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyasının vәhdәtliyi:

•

müәssisәdә әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyasının formaları birgә fәaliyyәt göstәrir
müәssisәlәrdә әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyasının vәhdәtliyi işlәyәnlәrin fәaliyyәtinin ixtisaslaşması vә
onlar arasında qarşılıqlı әlaqәnin müәyyәn edilmәsi başa düşülür
müәssisәdә әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyası ӘETnin әsas istiqamәtlәrindәndir
müәssisәlәrdә әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyasının tәtbiqi nәticәsindә әmәk mәhsuldarlığı әhәmiyyәtli
dәrәcәdә artır
müәssisәlәrdә әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyası nәticәsindә әmәk proseslәrinin mexaniki mәcmuyu
mürәkkәb insan fәaliyyәti sisteminә çevrilir

283 әmәk prosesinin öyrәnilmәsindә mühәndis Kovalyovun metodunun mahiyyәti:

•

istehsal qabaqcıllarının tәtbiq etdiklәri әn sәmәrәli әmәk fәndlәrinin seçilmәsi, bu fәndlәrin öyrәnilmәsi vә
yayılması
müәssisәlәrdә әmәk kooperasiyası formalarının tәtbiqindәn ibarәtdir
müәssisәdaxili әmәk bölgüsü formalarının tәtbiqindәn ibarәtdir
bilavasitә istehsal prosesindә keçilәn tәlimdәn ibarәtdir
әvvәlcәdәn verilәn tәlimdәn ibarәtdir

284 Qabaqcıl әmәk üsullarının öyrәnilmәsi mәrhәlәlәrinin sayı:

•

2
4
3
6
5

285 әmәk prosesindә fizioloji funksiyaların artması zәruridir, lakin onun müәyyәn hәddi olmalıdır.
Nәyә görә?

•

fizioloji funksiyaların hәddindәn artıq gәrginlәşmәsinә yol vermәk olmaz, çünki o insanın tez yorulmasına vә
iş qabiliyyәtinin aşağı düşmәsinә sәbәb olur
әmәyin tәşkilinә mәnfi tәsir göstәrir
әmәk mәhsuldarlığının aşağı düşmәsinә tәsir göstәrir
iş vaxtı itkilәrinә yol verirlәr
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılmasına mәnfi tәsir edir

286 İstehsalı idarәetmәnin Teylor tәrәfindәn tәklif olunan elmi prinsiplәrinin sayı:

•

6
5
4
3
2

287 әmәyin tәşkili haqqında elmin banisi kim hesab olunur?

•

Q.Emirson
F.Gilbert
K.Adametski
F. Teylor
F.Kovalyov

288 әmәyin tәşkilinin әmәli tәtbiqi ilk dәfә kim tәrәfindәn tәtbiq edilmişdir?

•

F.Gilbert tәrәfindәn
F.Kovalyov tәrәfindәn
H.Ford tәrәfindәn
F.Teylor tәrәfindәn
V.Kuybışev tәrәfindәn

289 Sәnayedә әET üsullarının tәtbiq edilmәsinin ilk banisi kim olmuşdur?

•

A.Oasteyev
F.Teylor
Q.Emirson
F.Kovalyov
Q.Emerson

290 әmәyin elmi tәşkilinin inkişaf mәrhәlәlәri:

•

әmәyin tәşkilinin әmәli tәtbiqi amerikalı Fredrix Teylor tәrәfindәn tәtbiq edilmişdir
ӘET cәmiyyәti 1915ci ildә yaradılmışdır
әmәyin tәşkilinin inkişafı 1920ci illәrdәn başlamışdır
1910cu illәrdә ӘET sәviyyәsi müәyyәn edilmişdir
bir sıra elm nümayәndәlәri ӘET inkişafını göstәrmişlәr

291 әmәyin elmi tәşkilinin inkişafı:

•

әmәyin tәşkilinin inkişafı 1919cu ildәn başlamışdır
ӘET cәmiyyәti 1915ci ildә yaradılmışdır
әmәyin elmi tәşkilinin әmәli tәtbiqi amerikalı Frederix Teylor tәrәfindәn tәtbiq edilmişdir
Sәmәrәli әmәk bölgüsü vә kooperasiyası ӘETnin inkişafının әsasıdır
1910cu ildә ӘET sәviyyәsi müәyyәn edilmişdir

292 Qabaqcıl kapitalist ölkәlәrindә әETnin öyrәnilmәsi:

•

әmәyin tәşkilinin nәzәri vә elmi әsasları ilk dәfә K.Marks tәrәfindәn öyrәnilib hazırlanmışdır
amerika mühәndisi Q.Emirson ayrıayrı icraçının әmәyinin tәşkili sahәsini öyrәnmişdir
amerika mühәndisi F.Gilbert әmәyin tәşkilinin mәrhәlәlәrini şәrh etmişdir
әmәyin tәşkili bir fәnn kimi amerikalı alim F.Gilbertin adı ilә bağlı XIX әsrin axırında yaranmışdır
ӘET ilk dәfә fransız alimi Anri Fayol tәrәfindәn öyrәnilmişdir

293 Teylorizmin әsas prinsiplәri neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

6
4
2
7
5

294 әmәyin tәşkilinin әmәli tәtbiqi ilk dәfә hansı alim tәrәfindәn hәyata keçirilmişdir?

•

A.Fayol tәrәfindәn
F.Gilbert tәrәfindәn
Q.Emirson tәrәfindәn
K.Adametski tәrәfindәn
F.Teylor tәrәfindәn

295 İstehsalı idarәetmәnin Teylor tәrәfindәn tәklif olunan elmi prinsiplәri hansılardır?

•

iş yerlәrinә xidmәtin hәyata keçirilmәsi
müәssisәdә dar ixtisaslaşmanın hәddindәn artıq dar ixtisaslaşmanın nәticәlәrinin aradan qaldırılması
işin köhnә fәndlәrlә yerinә yetirilmәsi tәcrübәsinin yeni üsul vә qaydalarla әvәz edilmәsi, fәhlәlәrin seçilmәsi,
onların yeni iş fәndlәri ilә öyrәdilmәsi, hazırlıq işlәrinin icradan ayrılması
iş vaxtı itkilәrini aşkar etmәk
fәhlәlәrin hazırlanması vә ixtisasın artırılması

296 Sәnaye müәssisәlәrindә әETnin prinsiplәrinin inkişafında mühәndis Kovalyovun iş metodunun
nә kimi rolu vardır?

•

iş yerinin tәşkilindә böyük әhәmiyyәtә malikdir
әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsindә әsaslı rol oynayır
qabaqcıl fәhlәlәrin işlәtdiyi daha sәmәrәli әmәk fәndlәrinin seçilmәsi, onların daha da tәkmillәşmәsi vә sonra
kütlәvi surәtdә tәtbiq olunmasında әhәmiyyәtli rol oynayır
fәhlәlәrin ixtisaslarının artırılmasında әsaslı rol oynayır
iş vaxtı itkilәrinin aşkar olunmasında xüsusi rola malikdir

297 Müәssisәlәrdә әmәyin tәşkilinә daxil olan mәsәlәlәrin sayı:

•

8
2
4
9
6

298 әmәyin tәşkilinin әsasları kursunun әhatә olunduğu mәsәlәlәrin sayı:

•

3
9
6
15
12

299 әET hansı kompleks mәsәlәri әhatә edәn problemdir?
ӘET yeni istehsal sahәlәrinin yaranmasını әhatә edir;
ӘET fәhlәlәrin seçilmәsi vә onlara ardıcıl olaraq yeni әmәk üsullarının öyrәdilmәsidir;

•

•

ӘET sәmәrәli әmәk bölgüsü vә kooperasiyasını, әmәk proseslәrinin, iş yerlәrinin tәşkilini, әmәk şәraitinin
yaradılmasını tәmin edәn kompleks texnikitәşkilati vә iqtisadi tәdbirlәr sistemidir;
ӘET elm vә tәcrübәnin әmәyin mövcud tәşkilinә tәtbiqidir;
ӘET işin icra olunmasının әnәnәvi üsul vә qaydaları әvәzinә tәcrübәnin әn son nailiyyәtidir;

300 Müәssisәlәrdә әmәyin tәşkilinin әsas, müqәddim, ilkin şәrtlәri nәlәrdәn ibarәtdir?

•

Әmәyin mexaniklәşdirmә sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, istehsalın texnoloji prosesinin tәşkili, işçilәrin mәdәni
texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi;
Әmәk şәraitinin sağlamlaşdırılması;
Şәxsi vә kollektiv maddi maraq prinsipinin möhkәmlәndirilmәsi;
Mütәrәqqi әmәk üsulları vә әmәk fәndlәrinin tәtbiqi;
İşçilәrin maddi vә mәnәvi hәvәslәndirilmәsi;

301 әETnin әmәk üsulları vә fәndlәri istiqamәtinә nәlәr daxildir?

•

Qabaqcıl üsul vә fәndlәrin öyrәnilmәsi vә seçilmәsi, sәmәrәli әmәk üsullarının layihәlәndirilmәsi, qabaqcıl
üsullar vә fәndlәr üzrә işçilәrin tәliminin hәyata keçirilmәsi;
Әmәyin tәşkilinin tәhlil edilmәsi;
Әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi;
Әmәyin tәşkili sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsi;
Әmәk bölgüsünün mövcud vәziyyәtinin öyrәnilmәsi;

302 Müәssisәlәrdә әmәyin tәşkilinin әsas, müqәddim, ilkin şәrtlәrinin sayı:

•

4
3
5
2
6

303 Müәssisәlәrdә әETnin bir çox istiqamәtlәri fәalliyyәt göstәrir. Onların ümumi sayı:

•

3
5
6
8
9

304 әETnin neçә istiqamәti fәaliyyәt göstәrir?

•

4
11
6
9
2

305 Müәssisәlәrdә әmәk tәşkilinin әsas, müqәddәm, ilkin şәrtlәrinә nәlәr daxildir?

•

iş yerinin tәşkili, iş yerinә xidmәt, iş yerinin tәchizatı
әmәyin bölgüsü, әmәk kooperasiyası
әmәyin normalaşdırılması
әmәyin mexaniklәşmә sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, istehsalın texnoloji prosesinin tәşkili, istehsalın
ixtisaslaşması, işçilәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
fәhlәlәrin hazırlanması vә ixtisasın artırılması

306 әmәk fәaliyyәtinin dәyişilmәsi hansı tәrәflәrdәn özünü biruzә verir?

•

әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsindә
bir peşәdәn digәr peşәyә keçdikdә, köhnә peşә vә ixtisasın lәğvi, yeni peşә ixtisasa keçәndә, peşәlәrin
qovuşmasında
fәhlәlәrin ixtisasının artırılmasında
iş yerlәrinә xidmәtdә
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılmasında

307 әmәk fәaliyyәtinin dәyişilmәsi özünü hansı istiqamәtlәrdә göstәrir?

•

iş yerlәrinin planlaşdırılmasında
iş yerinin ixtisaslaşdırılmasında
әmәk bölgüsünün tәkmillәşdirilmәsindә
bir peşәdәn digәr peşәyә keçmәk, köhnә peşә vә ixtisasın lәğvi yeni peşә ixtisasa keçmәk, işçi qüvvәsinin
hәrәkәtindә baş verәn dәyişikliklәr, peşәlәrin qovuşması
әmәk kooperasiyasının formalarının tәkmillәşdirilmәsindә

308 Respublikada ilk dәfә çap olunmuş әET kitabının müәllifi kimdir?

•

Ş.Muradov
Z.Sәmәdzadә
A.Mәmmәdov
M.Әhmәdov
T.Quliyev

309 әmәyin elmi tәşkilinin istiqamәtlәrinin sayı:

•

6
12
4
9
10

310 әn yüksәk mәhsuldarlığa nail olunması üçün Q Emirson tәrәfindәn göstәrilәn prinsiplәrin sayı:

•

6
3
2
12
10

311 K.Adametski tәrәfindәn әmәyin tәşkilinin neçә qanunu göstәrilmişdir?

•

6
4
3
2
5

312 Әn yüksәk mәhsuldarlığa nail olunması üçün Q.Emirson tәrәfindәn neçә prinsip göstәrilmişdir?

•

3
10
7
5

•

12

313 Müәssisәdә әET şöbәsi әmәk tәşkilinin sәviyyәsini tәhlil edәrkәn nәzәrә aldığı funksiyaların sayı:

•

9
8
6
10
4

314 Müәssisәdә әET şurasının әsas funksiyalarına daxil olan mәsәlәlәrin sayı:

•

2
4
5
6
3

315 Müәssisәdә әmәyin elmi tәşkili laboratoriyasının vәzifәsi:

•

müәssisәdә fәhlәlәrin hazırlanması vә onların ixtisaslarının artırılması üzrә tövsiyyәlәr hazırlamaq
ӘET üzrә laboratoriya müәssisәnin әmәk tәşkili üzrә elmitәdqiqat işi aparan bir bölmәsidir
müәssisәdә iş vaxtı itkilәrini aşkar etmәkdәn ibarәtdir
müәssisәdә әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması üzrә tәdbirlәr hazırlamaq
müәssisәdә әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi işlәrini aparmaq

316 Müәssisәdә әET laboratoriyasının funksiyasına neçә mәsәlәlәr daxildir?

•

6
5
4
3
2

317 әET laboratoriyasının funksiyalarına daxil olan mәsәlәlәrin sayı:

•

8
5
4
10
7

318 әET üzrә xüsusi şöbә vә laboratoriya hansı işçilәr әsasında yaradılır?

•

nәzarәtçilәr, mühәndislәr, mühafizәçilәr
fәhlәlәr, briqadirlәr
iqtisadçı mühәndislәr, mühәndis texnoloqlar, sosioloqlar, fizioloqlar, hәkimlәr, normalaşdırıcılar, texnik
laborantlar, estetika üzrә mütәxәssislәr
tәhlükәsizlik üzrә mühәndislәr, energetiklәr
kadrlar seçilib yerlәşdirilmәsi ilә mәşğul olanlar

319 Müәssisәlәrdә әmәk intizamı bir sıra yollarla müәyyәn edilir. Onların sayı:

•

2
4
3

6
5

320 Müәssisәlәrdә әmәk fәaliyyәtinin qәnaәtbәxş olmaması bir neçә hallarda kadr axıcılığına sәbәb
olur. Onların sayı:

•

2
4
3
6
5

321 Müәssisәlәrdә peşәixtisas vә yaxud işin mürәkkәbliyinә görә әmәk bölgüsü nәdәn ibarәtdir?

•

peşәixtisas әmәk bölgüsü mәhsul istehsalı prosesinin elә tәrkib hissәlәrinә ayrılması nәzәrdә tutulur ki, onun
hәr biri ayrıca bir fәhlә tәrәfindәn yerinә yetirilmiş olsun
peşәixtisas vә yaxud işin mürәkkәbliyinә görә әmәk bölgüsü fәhlәlәrin peşәlәr üzrә bölünmәsindәn ibarәtdir
peşәixtisas vә yaxud işin mürәkkәbliyinә görә әmәk bölgüsü daha mürәkkәb işlәrin sadә işlәrdәn
ayrılmasından ibarәt olub, özünü fәhlәlәrin peşә vә tarif dәrәcәlәri üzrә bölünmәsindә göstәrir
peşәixtisas üzrә әmәk bölgüsü әmәk kooperasiyası formalarının istehsala tәtbiqindәn ibarәtdir
peşәixtisas üzrә әmәk bölgüsü fәhlәlәrin ixtisasındakı dәyişikliklәrdәn ibarәtdir

322 Әmәk bölgüsü vә kooperasiyasının tәkmillәşdirilmәsindә mәqsәd nәdәn ibarәtdir?

•

Fәhlәlәrin ixtisasının artırılmasından;
Әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsini, avadanlıqlardan istifadә edilmәsinin yaxşılaşdırılmasını tәmin
etmәkdәn;
Әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsindәn;
Әmәk fәndlәri vә üsullarını tәkmillәşdirmәkdәn;
Peşәlәrin qovuşmanı hәyata keçirmәkdәn;

323 Funksional әmәk bölgüsünün mahiyyәti:

•

Funksional әmәk bölgüsü istehsal prosesinin mәrhәlәlәrә, fazalara, әmәliyyatlara parçalanmasıdır
Funksional әmәk bölgüsü işçilәrin peşәlәr üzrә bölüşdürülmәsi başa düşülür
istehsal prosesinin müxtәlif әmәliyyatlara ayrılması vә bu әmәliyyatların bir vә ya bir qrup fәhlә tәrәfindәn
icrasını nәzәrdә tutur
Funksional әmәk bölgüsü әmәk prosesinin daha çox kiçik әmәliyyatlara bölünmәsidir
funksional әmәk bölgüsü sәnaye istehsal işçilәrinin mәhsul istehsalında nә kimi rol oynadıqlarını müәyyәn
edir

324 Peşәixtisas üzrә әmәk bölgüsünün mahiyyәti:

•

Peşәixtisas üzrә әmәk bölgüsü fәhlәlәrin mәhsul istehsalında nә kimi rol oynadıqlarını müәyyәn edir
peşәixtisas üzrә әmәk bölgüsü işin mürәkkәbliyinә görә daha mürәkkәb işlәrin sadә işlәrdәn ayrılmasından
ibarәt olub, özünü fәhlәlәrin peşә vә tarif dәrәcәlәri üzrә bölünmәsindә göstәrir
Peşәixtisas üzrә әmәk bölgüsü fәhlәlәr istehsal prosesinlәrindә funksiyalarına görә әsas vә kömәkçi fәhlәlәrә
ayrılırlar
Peşәixtisas üzrә әmәk bölgüsü әmәliyyatların iş yerlәrindә bir vә yaxud bir qrup fәhlә tәrәfindәn icrasını
nәzәrdә tutur.
Peşәixtisas üzrә әmәk bölgüsü texnoloji prosesin fazalara bölünmәsidir

325 Texnoloji әmәk bölgüsünün mahiyyәti:

•

Texnoloji әmәk bölgüsü bütün işin müxtәlif fәaliyyәt sferalarına bölünmәsidir
Texnoloji әmәk bölgüsü işçilәrin peşәlәr üzrә bölüşdürülmәsidir
texnoloji әmәk bölgüsü istehsal prosesinin mәrhәlәlәrә, fazalara, әmәliyyatlara parçalanması ilә әlaqәdardır

Texnoloji әmәk bölgüsü işçilәrin әmәyin mürәkkәblik dәrәcәsi üzrә bölüşdürülmәsidir
Texnoloji әmәk bölgüsü müxtәlif işlәrin bir fәhlә tәrәfindәn icra edilmәsidir

326 Xüsusi әmәk bölgüsünün mahiyyәti:

•

ictimai istehsalın ayrıayrı sahәlәrinin özlәrinin yarım sahәlәrә bölünmәsi xüsusi әmәk bölgüsüdür
Xüsusi әmәk bölgüsü istehsal prosesinin ayrıayrı әmәliyyatlara parçalanmasıdır
Xüsusi әmәk bölgüsü istehsal fazaları üzrә әmәk bölgüsüdür
Xüsusi әmәk bölgüsünün mahiyyәti müxtәlif әmәk fәaliyyәtlәrinin keyfiyyәtcә birbirindәn tәdris edilmәsidir
Xüsusi әmәk bölgüsü müәssisәdә istehsal işçilәrinin mәhsul istehsalında nә kimi rol oynadıqlarına görә
bölünmәsidir

327 Müәssisәdә bütün sәnaye istehsal heyәti funksional әlamәtinә görә necә qruplaşdırılır?

•

sәnaye istehsal heyәti fәhlәlәrә, mühәndistexniki işçilәrә, qulluqçulara, kiçik xidmәt heyәtinә, şagirdlәrә
texnikanın inkişafı, zәhmәtkeşlәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin daima yüksәldilmәsi
istehsal prosesinin mәrhәlәlәrә, ayrıayrı әmәliyyatlara vә hissәlәrә parçalanmasını nәzәrdә tutur
texnikitәrәqqi vә yeni istehsal sahәlәrinin meydana gәlmәsi әlamәtinә görә
istehsalın idarә edilmәsi, texnik hazırlıq, tәşkili әlamәtinә görә

328 Müәssisәlәrdә әmәk bölgüsü әsasәn hansı vәzifәlәri hәll etmәlidir?

•

müәssisәlәrdә әmәk kooperasiyasının formalarının tәtbiqinә şәrait yaratmaq
canlı әmәkdәn istifadәnin sәmәrәsinin daima artmasını tәmin etmәkdәn, işçilәri hәrtәrәfli inkişaf etdirmәkdәn,
işçilәrin peşә biliyini vә ustalığını artırmaqdan
müәssisәlәrdә ixtisaslı fәhlә kadrların hazırlanmasını hәyata keçirmәkdәn
Müәssisәlәrdә әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyası formalarının tәkmillәşdirilmәsini hәyata keçirmәkdәn
ibarәtdir
Müәssisәlәrdә iş yerinә xidmәtin hәyata keçirilmәsindәn ibarәtdir

329 Xüsusi әmәk bölgüsü dedikdә nә başa düşülür?

•

xüsusi әmәk bölgüsü dedikdә, müxtәlif әmәk fәaliyyәtlәrinin keyfiyyәtcә birbirindәn tәdris olunması başa
düşülür
xüsusi әmәk bölgüsü dedikdә, istehsal fazaları üzrә әmәk bölgüsü başa düşülür
xüsusi әmәk bölgüsü dedikdә, ictimai istehsalın ayrıayrı sahәlәrinin özlәrinin yarım sahәlәrә bölünmәsi başa
düşülür
xüsusi әmәk bölgüsü dedikdә, işçilәrin mәhsul istehsalında nә kimi rol oynadıqları başa düşülür
xüsusi әmәk bölgüsü dedikdә, istehsal prosesinin ayrıayrı әmәliyyatlara bölünmәsi başa düşülür

330 Әmәliyyat üzrә әmәk bölgüsü dedikdә nә başa düşülür?

•

әmәliyyat üzrә әmәk bölgüsü dedikdә, mәhsul istehsalı prosesinin elә tәrkib hissәlәrinә ayrılması nәzәrdә
tutulur ki, onun hәr biri bir fәhlә vә ya fәhlә qrupu tәrәfindәn bir iş yerindә yerinә yetirilmәsi başa düşülür
әmәliyyat üzrә әmәk bölgüsü dedikdә, fәhlәlәrin bütün işin müxtәlif fәaliyyәt sferasına bölünmәsi başa
düşülür
әmәliyyat üzrә әmәk bölgüsü dedikdә, işçilәrin әmәk fәaliyyәti sferasının konkretlәşdirilmәsi başa düşülür
әmәliyyat üzrә әmәk bölgüsü istehsal prosesinin fazalara, ayrıayrı әmәliyyatlara parçalanması başa düşülür
әmәliyyat üzrә әmәk bölgüsü dedikdә, daha әlverişli әmәk şәraitinin yaradılması başa düşülür

331 Texnoloji әmәliyyat dedikdә nә başa düşülür?

•

texnoloji әmәliyyat dedikdә, bir әmәk әşyası ilә bir iş yerindә, bir vә ya qrup işçinin yerinә yetirdiyi әmәk
prosesinin hissәsi başa düşülür
texnoloji әmәliyyat dedikdә, әmәk proseslәrinin hәyata keçirilmәsi başa düşülür
texnoloji әmәliyyat әmәk prosesinin әmәliyyatlara bölünmәsindәn ibarәtdir
texnoloji әmәliyyat müәssisәlәrdә әmәk bölgüsü növlәrinin tәtbiqidir

texnoloji әmәliyyat әmәliyyat vә üsulların müәyyәn olunmuş ardıcıllığıdır

332 Müәssisәdә әmәk bölgüsü vә kooperasiyasının seçilmәsinә tәsir göstәrәn amillәr hansılardır?

•

zәhmәtkeşlәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
peşәsi qovuşan işlәrin tәrkibi vә hәcmi
istehsalın texniki sәviyyәsi, istehsalın tәşkili tipi, sex vә istehsal sahәlәrinin tәşkili prinsiplәri vә xidmәt
sistemi, mәhsulun әmәk tutumu, avadanlıq vә fәhlәnin işlә yüklәnmә sәviyyәsi
icra funksiyalarına әsasәn işin tәrkibi fәhlәnin tәhsil sәviyyәsi
fәhlәnin ixtisası vә istehsal profili

333 Müәssisәdә әmәk bölgüsü vә kooperasiyasının seçilmәsinә tәsir göstәrәn amillәrin sayı:

•

2
4
3
6
5

334 Müәssisәdә bütün sәnaye istehsal heyәti funksional әlamәtinә görә hansı qruplara bölünür?

•

texnikanın inkişafı, fәhlәlәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi әlamәtinә görә bölünür
sәnaye istehsal heyәti texnikitәrәqqi vә yeni istehsal sahәlәrinin meydana gәlmәsi әlamәtinә görә bölünür
sәnaye istehsal heyәti fәhlәlәrә, mühәndistexniki işçilәrә, kiçik xidmәt heyәtinә şagirdlәrә bölünür
istehsalın idarә edilmәsi, texniki hazırlıq tәşkili әlamәtinә görә
istehsal prosesinin mәrhәlәlәrә, ayrıayrı әmәliyyatlara parçalanmasını nәzәrdә tutur

335 Müәssisәlәrdә әmәk bölgüsü hansı mәsәlәlәri hәll etmәlidir?

•

canlı әmәkdәn istifadәnin sәmәrәsinin artmasını tәmin etmәkdәn, işçilәri hәrtәrәfli inkişaf etdirmәkdәn,
işçilәrin peşә biliyini vә ustalığının artırılması kimi mәsәlәlәri hәll etmәlidir
әmәk kooperasiyası formalarının tәkmillәşdirilmәsi mәsәlәlәrini hәll etmәlidir
müәssisәdә ixtisaslı fәhlә kadrların hazırlanmasını hәll etmәlidir
iş yerinә xidmәt mәsәlәlәrini hәll etmәlidir
müәssisәdә әmәk bölgüsünün tәtbiqi mәsәlәlәrini hәll etmәlidir

336 Müәssisәdә әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyasının seçilmәsinә hansı amillәr tәsir göstәrir?

•

müәssisәdә әmәyin tәşkilinin tәhlil edilmәsi
әmәyin tәşkili istiqamәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsi
fәhlәlәrin ixtisaslarının artırılması
istehsalın texniki sәviyyәsi, istehsalın tәşkili tipi, mәhsulun әmәk tutumu, sex vә istehsal sahәlәrinin tәşkili
prinsiplәri vә xidmәt sistemi, fәhlәnin işlә yüklәnmә sәviyyәsi
iş vaxtı itkilәrinin aşkar edilmәsi

337 Fәhlәlәrin tәrkibi әmәk bölgüsündәn asılı olaraq necә qruplaşdırılır vә öyrәnilir. Onların sayı:

•

3
4
5
6
2

338 әET üzrә tәdbirlәrin maliyyәlәşdirilmәsi mәnbәlәri:
istehsalın vә әmәyin tәşkili üzrә tәdbirlәr hәmkarlar tәşkilatının vәsaiti hesabına maliyәlәnir

•

iqtisadi yarışa görә yaradılan mükafatlandırma fondu tәrәfindәn maliyәlәnir
istehsalın inkişaf fondu, dövlәt bankının krediti, ictimaimәdәni tәdbirlәr vә mәnzil tikinti fondu,
mәrkәzlәşdirilmiş kapital qoyuluşu mәnbәlәrindәn maliyәlәşir
yeni növ mәhsullar istehsalı üçün maraqlandırma fondundan maliyyәlәnir
mәhsulun maya dәyәrinin plandan әlavә aşağı salınmasından әldә edilәn qәnaәt hesabına maliyәlәnir

339 әET üzrә tәdbirlәr layihәlәşdirilәrkәn hansı amillәr nәzәrә alınmalıdır?

•

psixoloji estetik, sanitariyagigiyena, iqtisadi, sosioloji amillәr
yeni istehsal sahәlәrinin yaradılması
peşәlәrin qovuşması
yeni texnikanın tәtbiqi
binanın vә avadanlıqların düzgün planlaşdırılması vә rәnglәnmәsi

340 әET üzrә tәdbirlәrin әlamәtlәrinә görә tәsniflәşdirilmәsinin sayı:

•

5
3
2
6
4

341 әmәyin tәşkilinin tәhlilinin birinci mәrhәlәsinә hansı mәsәlәlәr daxildir?

•

әmәyin tәşkili vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
ilkin mәlumatların tәhlili
müqayisәli cәdvәllәrin tәrtibi
әmәk bölgüsü vә kooperasiyası formalarının öyrәnilmәsi
әmәyin tәşkilinin hәqiqi sәviyyәsini sәciyyәlәndirәn mәlumatların toplanması vә emalı

342 әET planlaşdırılması prosesi neçә mәrhәlәdәn keçir?

•

5
3
2
6
4

343 İqtisadi yarışın mahiyyәti:

•

iqtisadi yarışın mahiyyәti yenilikçilәrin qabaqcıl tәcrübәsinin yayılmasıdır
iqtisadi yarış istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsidir
iqtisadi yarış әmәk kooperasiyasından, istehsal vә ictimai әlaqәlәrdәn irәli gәlir, insanların maddi istehsaldakı
birgә fәaliyyәtlәri ilә üzvü surәtdә bağlıdır
iqtisadi yarışın mahiyyәti kollektiv müqavilәlәrin işlәnilib hazırlanması vә yerinә yetirilmәsidir.
iqtisadi yarışın mahiyyәti әmәk bölgüsünün tәkmillәşdirilmәsindәn ibarәtdir

344 Müәssisәdә fәrdi yarışın tәşkilinin әn sәmәrәli forması hansıdır?

•

ayrıayrı briqadalararası yarışdır
ayrıayrı sexlәr üzrә olan yarışdır
fәhlәlәrin peşәlәr üzrә olan yarışıdır
әmәk bölgüsü növlәri üzrә yarışdır
sahәlәr üzrә olan yarışdır

345 İqtisadi yarış dedikdә nә başa düşülür?

•

iqtisadi yarış kollektivdә әmәk bölgüsü növlәrinin tәtbiqidir
iqtisadi yarış dedikdә, әmәk kooperasiyasından, istehsal vә ictimai әlaqәlәrdәn irәli gәlәn, insanların maddi
istehsaldakı bir dә fәaliyyәtlәri ilә üzvü surәtdә bağlılığı başa düşülür
iqtisadi yarış dedikdә, kollektiv müqavilәlәrin işlәnib hazırlanması vә yerinә yetirilmәsi başa düşülür
iqtisadi yarış dedikdә, yenilikçilәrin qabaqcıl tәcrübәsinin yayılması başa düşülür
iqtisadi yarış dedikdә, istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi başa düşülür

346 İqtisadi yarışın tәşkilindә mәqsәd nәdәn ibarәtdir?

•

fәhlәlәrin texniki sәviyyәsini yüksәltmәk
müәssisәlәrdә әmәk bölgüsünü tәkmillәşdirmәk
müәssisәlәrdә әmәk şәraitini yaxşılaşdırmaq
әmәk vә istehsalat sanitariyasını yaxşılaşdırmaq
әmәk mәhsuldarlığını yüksәltmәk, istehsal planının yerinә yetirilmәsi, xammal, material, yanacaq, elektrik
enerjisinә qәnaәt etmәk

347 Müәssisәdә iqtisadi yarış hansı formada tәşkil olunur?

•

fәhlәlәrin ixtisasının yüksәldilmәsi uğrunda yarış
sexlәrarası iqtisadi yarış, sahәlәrarası yarış, istehsal briqadalararası yarış, peşәlәr üzrә fәhlәlәr arasında iqtisadi
yarış tәşkil olunur
müәssisәlәrarası iqtisadi yarış tәşkil olunur
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması üzrә yarış
geridә qalan fәhlәlәr arasında yarış tәşkil edilir

348 Hazırda müәssisәlәrdә iqtisadi yarış neçә formada tәşkil edilir?

•

6
4
3
7
5

349 Müasir iqtisadi yarış nә demәkdir?

•

iqtisadi yarış yenilikçilәrin qabaqcıl tәcrübәsinin yayılmasıdır
iqtisadi yarış yarış şәrtlәrinin vaxtında yerinә yetirilmәsidir
iqtisadi yarış fәhlәlәrin ixtisasının yüksәldilmәsidir
iqtisadi yarış әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsidir
iqtisadi yarış әmәk kooperasiyasından, istehsal vә ictimai әlaqәlәrdәn irәli gәlәn, insanların maddi istehsaldakı
birgә fәaliyyәtlәri ilә üzvü surәtdә bağlılığıdır

350 Sәnaye müәssisәlәrindә iqtisadi yarış hansı formalarda tәşkil olunur?

•

Әmәk şәraitinin yaxşılaşması üzrә iqtisadi yarış;
Sexlәrarası, sahәlәrarası, istehsal briqadaları arası, ustalar arası, peşәlәr üzrә fәhlәlәr arasında iqtisadi yarışlar;
ӘETnin istiqamәtlәrinin tәtbiqi üzrә iqtisadi yarış;
İşçilәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi üzrә iqtisadi yarış;
Әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi üzrә iqtisadi yarış;

351 Müәssisәlәrdә iqtisadi yarışın formalarının sayı:

•

5
3
2
6

4

352 Hazırda müәssisәlәrdә iqtisadi yarış neçә formada fәaliyyәt göstәrir?

•

5
3
7
6
4

353 әmәk kooperasiyasının formalarının sayı:

•

4
6
8
2
5

354 Sahәlәrarası әmәk kooperasiyasının mahiyyәti:

•

sahәlәrarası әmәk kooperasiyası çoxlu sayda fәhlәnin eyni zamanda mәşğul olmasını göstәrir
sahәlәrarası әmәk kooperasiyası ixtisaslaşdırılmış sahәlәrin sexdaxili әmәk kooperasiyasının inkişafıdır
sahәlәrarası әmәk kooperasiyası müәssisәlәrdә әmәyin sexlәrarası kooperativlәşmәsini göstәrir
sahәlәrarası әmәk kooperasiyası kömәkçi sexin bütün işi әsas sexin işinin fasilәsiz olaraq davam etmәsini
tәmin etmәkdәn ibarәtdir
sahәlәrarası әmәk kooperasiyası forması ayrıca işçi sahәlәri vә briqadalar arasında olan sıx istehsal әlaqәlәrini
xarakterizә etmәkdәn ibarәtdir

355 İxtisaslaşmış sexlәrin sexlәrarası kooperasiyasının mahiyyәti:

•

sexlәrarası әmәk kooperasiyası әmәyin sexlәrarası kooperativlәşmәsindәn ibarәtdir
ixtisaslaşmış sexlәrin sexlәrarası kooperasiyasının mahiyyәti müәssisәnin bir neçә sexinin kollektivlәrinin
birgә eyni istehsal prosesindә yaxud müxtәlif, lakin birbirilә әlaqәli istehsal prosesindә iştirakı başa düşülür
sexlәrarası әmәk kooperasiyasının mahiyyәti әmәk bölgüsünün formalarının düzgün tәtbiqindәn ibarәtdir
sexlәrarası әmәk kooperasiyası әsas sexlәrlә kömәkçi sexlәrin arasında әmәk kooperasiyasını hәyata
keçirmәkdәn ibarәtdir
sexlәrarası әmәk kooperasiyası sexlәrin ixtisaslaşmasından ibarәtdir

356 Müәssisәdә әmәk kooperasiyasının vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

istehsalatda kadrların yerlәşdirilmәsindәn ibarәtdir
işçilәrin әsas funksiyalarının yerinә yetirilmәsinә görә mәşğul olmasından ibarәtdir
әsas işçilәrin işlәrinin növünә vә әmәliyyatlara görә bölünmәsindәn ibarәtdir
işçilәrin әsas vә kömәkçi qruplara bölünmәsindәn ibarәtdir
ayrıayrı işçilәrin vә ya işçi qruplarının fәaliyyәtlәri arasında әn yaxşı uzlaşmanı tәmin etmәkdәn ibarәtdir

357 Peşә seçmәnin mahiyyәti:

•

peşәnin seçilmәsi dedikdә, seçilmiş peşә üzrә hәmin işçidә yüksәk nәticәlәr әldә etmәk üçün qabiliyyәtin
aşkar edilmәsi başa düşülür
peşәnin seçilmәsi dedikdә, әhalinin peşә vә sәnәtlәrlә geniş formada tanış etmәkdir
peşәnin seçilmәsi dedikdә, işçinin konkret әmәk növünün icrası üçün yararlı olubolmaması başa düşülür
peşәnin seçilmәsi dedikdә, hәmin işçidәn müәssisәdә hansı peşәdә istifadә etmәyin daha yüksәk fayda
vermәsi başa düşülür
peşәnin seçilmәsi dedikdә, işçinin seçilmiş peşә üzrә yüksәk mәhsuldarlıqla işlәmәsi başa düşülür

358 Müәssisәdә әmәk kooperasiyası formalarının sayı:

•

5
3
2
6
4

359 Müәssisәdә kadrların yerlәşdirilmәsi dedikdә nә başa düşülür?

•

kadrların yerlәşdirilmәsi dedikdә, fәhlәlәrin texniki bilik sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsi başa düşülür
kadrların yerlәşdirilmәsi dedikdә, ixtisaslı fәhlә kadrların hazırlanması başa düşülür
kadrların yerlәşdirilmәsi dedikdә, sәmәrәli әmәk fәnd vә üsullarının tәtbiqi başa düşülür
kadrların yerlәşdirilmәsi dedikdә, işçilәrin funksional әlamәtinә görә qruplaşdırılması başa düşülür
kadrların yerlәşdirilmәsi dedikdә, işçilәrin tutduqları vәzifәyә vә mәhsul istehsalındakı roluna görә
müәssisәnin bölmәlәri vә iş yerlәri arasında bölüşdürülmәsi başa düşülür

360 әmәyә uyğunlaşmanın neçә növü mövcuddur?

•

5
3
2
6
4

361 İşçilәrin psixofizioloji uyğunlaşma dedikdә nә başa düşülür?

•

psixofizioloji uyğunlaşma dedikdә, işçinin müәssisәnin dәyәr meylinә uyğunlaşması prosesi başa düşülür
psixofizioloji uyğunlaşma dedikdә, işçinin әmәk kollektivinin әnәnәlәrinә uyğunlaşması prosesidir
psixofizioloji uyğunlaşma dedikdә, әmәk fәaliyyәtindә, iş yerlәrindә işçi üçün lazım gәlәn, tәlәb olunan şәrait
başa düşülür
psixofizioloji uyğunlaşma dedikdә, işçinin müәssisә normalarına uyğunlaşması başa düşülür
işçilәrin psixoloji uyğunlaşması sabit әmәk göstәricilәrinin әldә edilmәsi başa düşülür

362 Müәssisәdә әmәk kooperasiyası neçә formadan ibarәtdir?

•

5
3
2
6
4

363 İxtisaslaşdırılmış sahәlәrin sexdaxili әmәk kooperasiyası dedikdә nә başa düşülür?

•

sexdaxili әmәk kooperasiyası әsas vә kömәkçi istehsal sahәlәri arasında yarışın keçirilmәsindәn ibarәtdir
ixtisaslaşdırılmış sahәlәrin sexdaxili әmәk kooperasiyası dedikdә, istehsal proseslәrinin birbirilә bağlı olan
planlı, bir dә sahә kollektivlәrinin olması başa düşülür
sexdaxili әmәk kooperasiyası dedikdә, ayrıca işçi sahәlәri arasında olan istehsal sahәsi başa düşülür
sexdaxili әmәk kooperasiyası dedikdә, işçilәrin birbirilә әlaqәli istehsal prosesindә iştirakı başa düşülür
sexdaxili әmәk kooperasiyası müxtәlif istehsal briqadalarında tәtbiq olunmasıdır

364 Funksiya vә peşәlәrin qovuşması neçә formada layihәlәşdirilir?

•

5
3
2
6
4

365 Peşә seçmә nәdir?

•

peşә seçmә dedikdә, әhalinin peşә vә sәnәtlәrlә geniş formada tanış edilmәsi başa düşülür
peşә seçmә dedikdә, işçinin seçilmiş peşә üzrә yüksәk mәhsuldarlıqla işlәmәsi başa düşülür
peşә seçmә dedikdә, işçinin konkret әmәk növünün icrası üçün yararlı olubolmaması başa düşülür
peşә seçmә dedikdә, hәmin işçidәn müәssisәdә hansı peşәdә istifadә etmәyin daha yüksәk fayda vermәsi başa
düşülür
peşә seçmә dedikdә, seçilmiş peşә üzrә hәmin işçidә yüksәk nәticәlәr әldә etmәk üçün qabiliyyәtin aşkar
edilmәsi başa düşülür

366 Funksiya vә peşәlәrin layihәlәşdirilmәsi neçә formada fәaliyyәt göstәrir?

•

1
3
2
6
5

367 Hazırda müәssisәdә әmәk kooperasiyasının neçә forması fәaliyyәt göstәrir?

•

3
5
4
7
6

368 Müәssisәdә ixtiraçılıq vә sәmәrәlәşdirmә işlәrinin neçә mәrhәlәsi fәaliyyәtdәdir?

•

3
5
4
7
6

369 Hazırda müәssisәlәrdә әmәk kooperasiyasının hansı formaları fәaliyyәt göstәrir?

•

işçilәrin işlәrin növünә vә әmәliyyatlara görә bölünmәsi
bölmәlәrarası әmәk kooperasiyası
sexarası әmәk kooperasiyası, sexdaxili әmәk kooperasiyası, sahәdaxili әmәk kooperasiyası, briqadadaxili
әmәk kooperasiyası
işçilәrin әmәk bölgüsü formaları üzrә bölünmәsi
işçilәrin әsas vә kömәkçi qruplara bölünmәsi

370 Qabaqcıl әmәk fәndlәrinin öyrәnilmәsi neçә üsullarla tәşkil edilir?

•

3
5
4
7
6

371 Müәssisәlәrdә qabaqcıl әmәk üsullarının öyrәnilmәsi bir neçә yollarla müәyyәn edilir. Onların
sayı:

•

2
4

•

3
6
5

372 әmәk üsulları vә әmәk fәndlәrinin mәqsәdәuyğun olmasını müәyyәn etmәk üçün әmәk proseslәri
hansı formada tәhlil edilir?

•

әmәk proseslәrinin yerinә yetirilmәsi qaydası vә ardıcıllığı, әmәk fәndlәrinin mәzmunu, әmәk prosesindә
fәhlәnin duruş vәziyyәti, iş yerinin tәşkili vәziyyәti
әmәk proseslәrinin tәhlili iş vaxtı itkilәrini aşkara çıxarır
әmәk proseslәrinin tәhlili peşәlәr üzrә әmәk bölgüsünün tәhlilini zәruri edir
әmәk proseslәrinin tәhlili әmәk kooperasiyasının tәkmillәşdirilmәsini tәlәb edir
әmәk proseslәrinin tәhlili әmәk hәrәkәtlәrinin, әmәk fәaliyyәtinin ardıcıllığını müәyyәnlәşdirir

373 әmәk üsulları vә әmәk fәndlәrinin mәqsәdәuyğun olmasını müәyyәn etmәk mәqsәdi ilә әmәk
proseslәrinin tәhlili aparılır. Tәhlil neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

5
2
6
4
3

374 İstehsalat yenilikçilәrinin tәcrübәsinin yayılması vә tәtbiqinin mühüm formaları:

•

fәhlәlәrin ixtisasının artırılması
istehsalat tәlimatları vә xüsusi mәşqlәr istehsalat yenilikçilәrinin yayılması formasıdır
texnikitәrәqqi ilә әlaqәdar işçilәrin hazırlanması
qabaqcıl fәhlәlәrә tәhkim olunmaq istehsalat yenilikçilәrinin tәcrübәsinin yayılmasının formasıdır
qabaqcıl tәcrübә mәktәblәrindә, ustalar mәktәbi, texnikitәrәqqi universitetlәri, qabaqcıl tәcrübәnin ictimai
institutlarında

375 İri müәssisәlәrdә tәşkilatitexniki plan neçә müstәqil bölmәdәn ibarәtdir?

•

2
4
3
6
5

376 Qabaqcıl әmәk üsullarının vә fәndlәrinin öyrәnilmәsi vә yayılması yollarının sayı:

•

5
7
4
2
3

377 Müәssisәlәrdә yenilikçilәrin qabaqcıl istehsalat tәcrübәsi öz әhәmiyyәtinә vә yayılma miqyasına
görә neçә qrupa ayrılır?

•

2
4
3
7
6

378 әmәyin fәnd vә üsullarının iqtisadi effektliyi necә xarakterizә olunur?

•

әmәyin fәnd vә üsullarının iqtisadi effektliyi tәdbirin tәtbiqindәn sonrakı sәrfiyyatlarının miqyası әsasında
hesablanır
әmәyin fәnd vә üsullarının iqtisadi effektliyi material vә maliyyә vәsaitinin mәhsul vahidi әsasında hesablanır
әmәyin fәnd vә üsullarının iqtisadi effektliyi canlı vә keçmiş әmәyә edilәn qәnaәtin miqdarı ilә xarakterizә
olunur
әmәyin fәnd vә üsullarının iqtisadi effektliyi әmәk üsulu vә fәndlәrinin ardıcıl vә düzgün icra edilmәsi
әsasında hesablanır
әmәyin fәnd vә üsullarının iqtisadi effektliyi sәmәrәlilik sәviyyәsi әsasında hesablanır

379 әlәmәk proseslәrinә nәlәr aid edilir?

•

әlәmәk proseslәrinә fәhlәnin ya tamamilә әllә vә ya heç bir enerji mәnbәyinin tәtbiqi olmadan әlәmәk
alәtlәrinin vasitәsilә hәyata keçirilәn proseslәr aid edilir
әlәmәk prosesi forma әmәlә gәtirәn proseslәrdir
әlәmәk prosesi hәr hansı alәtin vasitәsilә fәhlәnin yerinә yetirdiyi proseslәrdәn ibarәtdir
әlәmәk proseslәrinә dәyişiklik әmәlә gәtirәn proseslәr aid edilir
әlәmәk prosesi әmәk cisimlәrinin ayrıayrı hissәlәrinin birlәşdirilmәsi vә bәrkidilmәsi prosesidir

380 әmәk hәrәkәtlәri neçә formada tәsniflәşdirilir?

•

2
4
3
6
5

381 Qabaqcıl әmәk üsullarının vә fәndlәrinin öyrәnilmәsi vә yayılması neçә formada hәyata keçirilir?

•

2
4
3
6
5

382 Müәssisәdә әmәk prosesinin öyrәnilmәsindә mühәndis Kovalyovun üsulu nәdәn ibarәtdir?

•

bilavasitә istehsal prosesindә keçirilәn tәlimdәn ibarәtdir
müәssisәdaxili әmәk bölgüsü formalarının tәtbiqindәn ibarәtdir
әvvәlcәdәn verilәn tәlimdәn ibarәtdir
әmәk kooperasiyası formalarının tәtbiqindәn ibarәtdir
istehsal qabaqcıllarının tәtbiq etdiklәri әn sәmәrәli әmәk fәndlәrinin seçilmәsi, bu fәndlәrin öyrәnilmәsi vә
yayılmasından ibarәtdir

383 Müәssisәlәrdә yenilikçilәrin qabaqcıl istehsalat tәcrübәsi öz әhәmiyyәtinә vә yayılma miqyasına
görә neçә qrupdan ibarәtdir?

•

3
5
4
7
6

384 Qabaqcıl әmәk fәndlәrinin öyrәnilmәsindә neçә işlәr yerinә yetirilmәlidir?
2

•

4
3
6
5

385 әmәk hәrәkәtlәrinin mәzmununun, müddәtinin, xüsusiyyәtinin tәhlili üsullarından әn әlverişlisi
nәdәn ibarәtdir?

•

vaxtın ölçülmәsi ilә müşayiәt olunan müşahidәdәn ibarәtdir
әn әlverişlisi xronometraj normaların müәyyәn edilmәsidir
әn әlverişlisi kino çәkilişindәn ibarәtdir
әn әlverişlisi istehsal prosesinin öyrәnilmәsindәn ibarәtdir
әn әlverişlisi fәhlәnin növbә әrzindә vaxt mәsrәflәrinin müşahidә edilmәsidir

386 әmәk hәrәkәtlәrinin sәmәrәli tәrkibini layihәlәşdirәrkәn hansı prinsiplәrә riayәt edilmәlidir?

•

hәrәkәtin sadәliyi, dәqiqliyi
әmәk hәrәkәti qısa olmalıdır, hәr iki әl bәrabәr yüklәnmәlidir, hәrәkәtin miqdarı az olmalıdır, yorğunluğun
aşağı salınması
hәrәkәtin öz vaxtında olması
hәrәkәtin sürәti, dәqiqliyi
vaxt üzrә hәrәkәtin xarakteri

387 әmәk prosesi hansı mәsәlәlәri әhatә edir?

•

iqtisadi, sosioloji, psixofizioloji, texnikitexnoloji mәsәlәlәri әhatә edir
әmәk hәrәkәtlәrini, әmәk fәndlәrini әhatә edir
әmәk fәaliyyәtini, kompleks әmәk fәndlәrini әhatә edir
iş vaxtı itkilәrinin aşkar edilmәsini әhatә edir
sәmәrәli әmәk bölgüsü mәsәlәlәrini әhatә edir

388 әmәk prosesinin ünsürlәrinin sayı:

•

3
4
5
7
2

389 İstehsal prosesinin mahiyyәti:

•

istehsal prosesinin mahiyyәti әmәk prosesindә istehsal vasitәlәrinin birlәşmәsini tәmin edәn prosesdir
istehsal prosesinin mahiyyәti müxtәlif әmәk alәtlәri vә әmәk cisimlәrinin istehsala tәtbiqindәn ibarәtdir
istehsal prosesi son mәqsәdinә görә birbirilә qarşılıqlı әlaqәdar olan kompleks yekcins әmәk proseslәri ilә
tәbii proseslәrin mәcmuundan ibarәtdir
istehsal prosesi iş yerindә müәyyәn istehsal tapşırığını yerinә yetirәn işçilәrin fәaliyyәtlәrinin mәcmuudur
istehsal prosesinin mahiyyәti iş yerinә xidmәt göstәrmәklә әmәk mәhsuldarlığının artırılmasından ibarәtdir

390 İstehsalın tәşkili dedikdә nә başa düşülür?

•

istehsalın tәşkili әmәyin tәşkilinin istiqamәtlәrinin mәcmuu halda istehsala tәtbiqidir
istehsalın tәşkili dedikdә, әmәk prosesinin elementlәrinin tәşkili, yәni istehsal vasitәlәrinin tәşkili başa düşülür
istehsalın tәşkili dedikdә, әmәk bölgüsünün vә iş yerlәrinin sәmәrәli tәşkili başa düşülür
istehsalın tәşkili istehsalat vasitәlәrinin funksiyalaşdırma ardıcıllığını tәyin edәn tәşkilat mәsәlәlәrinin birgә
hәllidir

istehsalın tәşkili әmәk alәti, istehsalın texnologiyası, әmәk әşyası vә әmәk kimi әsas komponentlәrin
vahidliyidir

391 әmәk prosesi dedikdә nә başa düşülür?

•

әmәk prosesi deikdә iş qüvvәsinin istehlakı prosesi başa düşülür
әmәk prosesi dedikdә, müәyyәn istehsal әmәliyyatlarını icra etmәk üçün lazım olan әmәk fәaliyyәtinin
mәcmuu başa düşülür
әmәk prosesi dedikdә, bir iş yerindә әmәk cismi üzәrindә hәyata keçirilәn istehsal prosesinin tәcrid olunmuş
bir hissәsi başa düşülür
әmәk prosesi dedikdә, әsas vә kömәkçi istehsal proseslәrinә ayrılması başa düşülür
әmәk prosesi dedikdә, әmәk bölgüsündә baş verәn dәyişikliklәr başa düşülür

392 әmәk prosesinin ünsürlәrinin sayı:

•

5
4
6
3
2

393 әmәk prosesinin düzgün tәşkili dedikdә nә başa düşülür?

•

әmәk prosesinin düzgün tәşkili hәr bir iş yerindә elә istehsal şәraitinin yaradılmasını tәlәb edir ki, bu zaman
fәhlәnin әmәk fәndlәri vә hәrәkәtlәri әn mәhsuldar vә әn az yorucu olması başa düşülür
әmәk prosesinin düzgün tәşkili әmәk mәhsuldarlığının artırılmasından ibarәtdir
әmәk prosesinin düzgün tәşkili dedikdә әmәk bölgüsü formalarının tәtbiqi başa düşülür
әmәk prosesinin düzgün tәşkili dedikdә iş yerinә xidmәtin tәkmillәşdirilmәsi başa düşülür
әmәk prosesinin düzgün tәşkili dedikdә fәhlәlәrin texniki bilik sәviyyәlәrinin artırılması başa düşülür

394 әmәk prosesi vә onun istehsal prosesi ilә qarşılıqlı әlaqәsi:

•

istehsal prosesi mәhsulun hazırlanmasında hәr biri yalnız müәyyәn mәrhәlәdәn ibarәt olan bir sıra әmәk
proseslәri kompleksi әsasında hәyata keçirilir
әmәk prosesinin düzgün tәşkili bir sıra amillәri nәzәrә almalıdır
әmәk prosesinin mәzmunu qarşıda qoyulmuş istehsalat vәzifәlәrindәn ibarәtdir
istehsal prosesi son mәqsәdinә görә birbirilә qarşılıqlı әlaqәdar olan әmәk prosesindәn ibarәtdir
әmәk prosesi vә istehsal prosesinin әlaqәsi şәxsiyyәtin hәrtәrәfli inkişafını tәmin edir

395 İş yeri üzrә әET planına daxil olan istiqamәtlәrin sayı:

•

7
6
5
10
8

396 Müәssisәdә әET şöbәsinin әmәk tәşkilinin sәviyyәsinin tәhlil edilmәsindә nәzәrә aldığı işlәrin
sayı:

•

5
7
6
10
9

397 әmәyin tәşkilinin tәhlili mәrhәlәlәrinin sayı:

•

2
4
3
8
6

398 әmәyin tәşkilinin tәhlil edilmәsindә mәqsәd nәdәn ibarәtdir?

•

mәqsәd mövcud әmәk tәşkilinin ünsürlәrinin müsbәt vә mәnfi tәrәflәrinin aşkar edilmәsindәn, canlı vә
әşyalaşmış әmәkdәn istifadә dәrәcәsinә, zәhmәtkeşlәrin iş qabiliyyәtinә vә sağlamlığına tәsirini müәyyәn
etmәkdәn ibarәtdir
mәqsәd ӘETnin istiqamәtlәrinin mәcmuu halda istehsala tәtbiqindәn ibarәtdir
mәqsәd әmәk tәşkilinә mәnfi tәsir edәn amillәri aşkar etmәkdәn ibarәtdir
mәqsәd müәssisәlәrdә әmәyin tәşkili üzrә tәdbirlәrin layihәlәndirilmәsindәn ibarәtdir
mәqsәd zәhmәtkeşlәrin istehsalın idarә olunmasında iştirakını tәmin etmәkdәn ibarәtdir

399 әmәyin tәşkilinin tәhlilinin әsas vәzifәlәrinin sayı:

•

4
7
6
10
8

400 Nәyә görә müәssisәlәrdә әmәyin tәşkilinin tәhlili aparılır?

•

müәssisәdә әmәk göstәricilәrinin yaxşılaşdırılması üçün tәhlil aparılır
müәssisәdә әmәyin tәşkili üzrә tәdbirlәrin layihәlәndirilmәsi mәqsәdilә tәhlil aparılır
müәssisәdә әmәk tәşkilinә mәnfi tәsir edәn amillәri aşkar etmәk üçün tәhlil aparılır
müәssisәdә әmәyin tәşkilinin bütün istiqamәtlәrinin istehsala tәtbiqi mәqsәdilә tәhlil aparılır
müәssisәdә işçilәrin istehsalın idarә olunmasında iştirakını tәmin etmәk mәqsәdilә tәhlil aparılır

401 әmәyin tәşkilinin sәviyyәsinin tәhlil edilmәsindә әET şöbәsi neçә işlәri yerinә yetirmәlidir?

•

6
8
7
10
9

402 Müәssisәlәrdә әET şöbәsi әsas vәzifәsinә uyğun olaraq icra etdiyi funksiyaların sayı:

•

4
8
6
11
10

403 әET laboratoriyasının bir sıra funksiyaları vardır. Onların sayı:

•

4
6
5
2
8

404 Müәssisәlәrdә yaradıcı briqadalar dedikdә nә başa düşülür?

•

yaradıcı briqadalar dedikdә, fәrdi briqadalar başa düşülür
yaradıcı briqadalar dedikdә әmәk bölgüsü әsasında yaradılmış briqadalar başa düşülür
yaradıcı briqadalar dedikdә, ӘET ilә mәşğul olan әn geniş vә çoxcәhәtli yaradıcı işçilәr birliyi başa düşülür
yaradıcı briqadalar dedikdә, mәqsәdli qruplar başa düşülür
yaradıcı briqadalar dedikdә, fәaliyyәtdә olan kompleks briqadalar başa düşülür

405 Müәssisәlәrdә әmәyin tәşkilinin tәhlili bir neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir. Onların sayı:

•

6
4
3
7
5

406 әmәk şәraitinin mәzmununa daxil olan ünsürlәrin yaxşılaşdırılması üzrә ilk növbәdә görülәcәk
işlәr hansılardır?

•

tez yorulma, zәrәrli vә tәhlükәli ünsürlәri, әmәk bölgüsünün növlәri
normal işıqlandırma, tikililәrin vә avadanlıqların zövqlә rәnglәnmәsi, әlverişli iqlim vә hәrәkәtin yaradılması,
istehsal sәsküyünün vә titrәyişlәrin normaya qәdәr azalması
istehsalın texniki vә tәşkilati sәviyyәsinin artırılması
iş yerinә xidmәt vә iş yerinin tәchizatı
qeyrinormal әmәk şәraitini aradan qaldırmalı

407 İş növbәsi әrzindә istirahәti tәşkil edәrkәn neçә amillәr yerinә yetirilmәlidir?

•

7
5
4
8
6

408 İş qabiliyyәtinin sәviyyәsinә neçә amillәr tәsir edir?

•

8
5
4
10
7

409 İş növbәsi әrzindә istirahәtin tәşkili mәsәlәlәrinin sayı:

•

7
10
6
11
9

410 әmәk şәraitinin mәzmununa daxil olan ünsürlәrin yaxşılaşdırılması üzrә görülәcәk işlәrin sayı:

•

4
6
5
8

7

411 İş qabiliyyәtinin mәrhәlәlәri:

•

iş qabiliyyәti mәrhәlәlәri işçinin yaşından, sәhhәtindәn ibarәtdir
iş qabiliyyәti vә әmәk mәhsuldarlığının әlaqәsi
işәqәdәrki vәziyyәt, işә alışma dövrü, әmәk qabiliyyәtinin davamlılıq dәrәcәsi, işdәn sonrakı dövr
iş qabiliyyәti dinamikasının tәdqiqatı
növbәlilik, iş dövrünün uzunluğu, ayrıayrı elementlәrin ardıcıllığı

412 İnsanın iş qabiliyyәti hansı vәziyyәtlәrdәn asılı olaraq dәyişilir?

•

işçinin yaşından, әmәyin tәşkili üsulundan, sәhhәtindәn, ilin fәsillәrindәn, iş növbәsindә saatların miqdarından
asılı olaraq dәyişilir
yeni istehsal sahәlәrinin yaranması ilә әlaqәdar dәyişilir
әmәyin mexaniklәşmә sәviyyәsindәn asılı olaraq dәyişilir
әmәk bölgüsünün formalarının tәtbiqi ilә әlaqәdar dәyişilir
insanın hәrtәrәfli inkişafı ilә әlaqәdar dәyişilir

413 әmәk şәraitinin psixofizioloji ünsürlәrinin sayı:

•

3
5
4
9
7

414 әmәk şәraitinin fizioloji vә sosioloji amillәri hansılardır?

•

fizioloji vә sosioloji amillәrә fiziki qüvvә sәrfi, әsәb yükü, iş pozası, әmәk yeknәsәkliyi, әmәk vә istirahәt
rejimi
funksional musiqi, binanın düzgün rәnglәnmәsi
iş yerinin rәnglәnmәsi, iş paltarı vә ayaqqabı ilә fәhlәlәrin tәmin olunması
istehsalat sәsküylәri, işıqlanma vә şüalanma
havanın tәmizlik sәviyyәsi, titrәyişlәr vә tәkanlar

415 Müәssisәdә әmәk vә istirahәt rejiminin hazırlanması neçә mәrhәlәdәn keçir?

•

4
6
5
9
8

416 әmәk şәraitinin fizioloji vә sosioloji amillәrinin sayı:

•

6
9
7
5
4

417 әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması yolları:
iş yerlәrinin sәmәrәli planlaşdırılmasından ibarәtdir
әmәk şәraitinin yaxşılaşması yollarından biri iş yerinin ixtisaslaşmasından ibarәtdir

•

Texnoloji proseslәrin tәkmillәşdirilmәsindәn ibarәtdir
iş yerinin işıqlandırılması, hava mühitinin tәmizlәnmәsi, istehsalat sәs, titrәyişlәrin normativә uyğunlaşması,
әn sәmәrәli әmәk vә istirahәt rejiminin seçilmәsindәn ibarәtdir
Müxtәlif amillәrin qeyrinormal sәviyyәdә olmasını aradan qaldırılması

418 İş növbәsi әrzindә istirahәti tәşkil edәrkәn yerinә yetirilәcәk mәsәlәlәrin sayı:

•

4
6
5
8
7

419 Müәssisәdә әmәk vә istirahәt rejiminin işlәnib hazırlanmasının birinci mәrhәlәsindә görülәcәk
işlәrin sayı:

•

2
4
3
6
5

420 İş qabiliyyәtinin sәviyyәsinә tәsir edәn amillәrin sayı:

•

4
7
6
10
8

421 Müәssisәdә iş qabiliyyәtinә hansı amillәr tәsir göstәrir?

•

mәhsulun keyfiyyәti
fәhlәlәrin fizioloji vә psixoloji funksiyalarında baş verәn dәyişikliklәr
әmәyin intensivliyi vә ağırlıq sәviyyәsi, işin yeknәsәkliyi, işin surәti, iş yerinin tәşkili sәviyyәsi, әmәk şәraiti,
әmәk rejimi vә istirahәt
iş yerlәrinin tәşkili ünsürlәrinin tәtbiqi
әmәk bölgüsü növlәrinin tәtbiqi

422 İş növbәsi әrzindә istirahәti tәşkil edәrkәn hansı mәsәlәlәri hәll etmәk lazımdır?

•

yorğunluğu doğuran amillәri aradan qaldırmaq lazımdır
müәssisәdә yeni istehsal sahәlәrinin yaradılmasına diqqәt verilmәlidir
istirahәtin ümumi müddәti necә olmalıdır, bu müddәtin müәyyәn edilmәsi üsulları, istirahәtin ümumi
müddәtinin iş günü әrzindә bölüşdürülmәsi, hansı fasilәlәr daha üstünlük tәşkil edir
istehsalat titrәyişlәri vә tozları aradan qaldırılmalıdır
istehsalat sәsküylәri aradan qaldırılmalıdır

423 әmәk şәraitinin hansı fizioloji vә sosioloji amillәri mövcuddur?

•

fizioloji vә sosioloji amillәrә iş yerinin rәnglәnmәsi, iş paltarı vә ayaqqabı ilә fәhlәlәrin tәmin olunması
fizioloji vә sosioloji amillәrә binanın düzgün rәnglәnmәsi, funksional musiqi
fizioloji vә sosioloji amillәrә fiziki qüvvә sәrfi, әsәb yükü, iş pozası, әmәk yeknәsәkliyi, әmәk vә istirahәt
rejimi
fizioloji vә sosioloji amillәrә istehsalat sәsküylәri, işıqlanma
titrәyişlәr, tәkanlar, havanın tәmizlik sәviyyәsi

424 Müәssisәdә әmәk şәraitinin fizioloji vә sosioloji amillәri hansı mәsәlәlәrdәn ibarәtdir?

•

iş yerinin rәnglәnmәsi, fәhlәlәrin iş paltarları ilә tәmin olunması
fiziki qüvvә sәrfi, әsәb yükü, iş pozası, әmәk yeknәsәkliyi, әmәk vә istirahәt rejimi mәsәlәlәri
istehsalat sәsküylәri, titrәyişlәr
binanın düzgün işıqlanması
havanın tәmizlik sәviyyәsi, tәkanlar

425 Fiziki vә әsәbi yüklәnmәnin aşağı düşmәsinin әsas yolu nәdәn ibarәtdir?

•

istehsalat mәdәniyyәtinin vә әmәyin sanitargigiyenik, fizioloji, estetik şәrtlәrinin sistematik
yaxşılaşdırılmasından ibarәtdir
iş yerinә xidmәtin yaxşılaşdırılmasından ibarәtdir
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılmasından ibarәtdir
әmәk mәdәniyyәtinin yaxşılaşdırılmasından ibarәtdir
әmәk intizamının mәhkәmlәndirilmәsindәn ibarәtdir

426 әmәk prosesindә işçilәrin sağlamlığı vә iş qabiliyyәtinә tәsir edәn istehsal mühiti amillәrinin
tәsnifata ayrılması sayı:

•

2
4
3
6
5

427 İş qabiliyyәti vә әmәk mәhsuldarlığının әlaqәsi:

•

istehsalat sahәsinin dәyişilmәz texniki vә tәşkilati şәraitindә iş qabiliyyәti dinamikası dövrlәri öz әksini әmәk
mәhsuldarlığının dinamikasında tapır
iş qabiliyyәtinin sәviyyәsinә әmәyin intensivliyi tәsir göstәrir
iş qabiliyyәtinin dәyişilmәsi әmәk mәhsuldarlığına mәnfi tәsir göstәrir
işin yeknәsәkliyi vә işin surәti iş qabiliyyәtinә, әmәk mәhsuldarlığına tәsir göstәrir
işin ağırlıq sәviyyәsi iş qabiliyyәtinә vә әmәk mәhsuldarlığına tәsir göstәrir

428 İstirahәt üçün tәnәffüslәrin müxtәlif növlәri hansılardır?

•

iş dövrünün uzunluğu, iş növbәlilik
fiziki vә әsәbi yüklәnmәnin aşağı düşmәsi
illik, hәftәlik, növbәlәrarası, növbәdaxili, reqlamentlәşdirilmiş, mikro vә makro pauzalar
әmәk prosesindә yorğunluğun götürülmәsi
müxtәlif istehsal sahәlәrindә istirahәtin tәşkili

429 әmәk şәraitinin sağlamlaşdırılması üzrә ilk növbәdә görülәcәk işlәrin sayı:

•

4
3
2
6
5

430 Müәssisәlәrdә xidmәtin bir sıra funksiyaları vardır. Onların sayı:

•

9
6
4

3
8

431 İş yerindә fәhlәnin әsas hәrәkәtlәrinin sayı:

•

3
2
4
5
6

432 İş yerinin tәşkili xüsusiyyәtlәri bir sıra amillәrdәn asılıdır. Onların sayı:

•

2
3
4
5
6

433 Müәssisәdә iş yerinin tәchizatına hansı elementlәr daxildir?

•

qaldırıcı qurğular, nәqliyyat vasitәlәri
xüsusi alәt, texniki sәnәdlәr, nәzarәt cihazları
әsas avadanlıq, kömәkçi avadanlıq, inventar, alәt vә texnoloji lәvazimat, texniki tәhlükәsizlik, sanitar
gigiyena, mәdәnimәişәt vasitәlәri
işçi hәrәkәtlәrinin sayı, mәqsәdәuyğunluğu
fәhlәnin istehsal imkanlarına uyğunlaşdırılması

434 İş yerlәrindә әmәk şәraitinin xarakterini müәyyәn edәn amillәr neçә qrupda birlәşdirilir?

•

2
3
4
5
6

435 İş yerinin tәşkili xüsusiyyәtlәri hansı amillәrdәn asılıdır?

•

fәhlәlәrin hazırlanması vә ixtisaslarının artırılmasından
әmәk kooperasiyasının formalarının tәtbiqindәn
әmәk bölgüsü formalarının tәtbiqindәn
işin hәcmindәn, istehsal әmәliyyatlarının sayı vә tәrkibindәn, avadanlıq vahidinin tutumu vә miqdarından,
xidmәt sistemindәn, әmәyin mexaniklәşmә sәviyyәsindәn
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılmasından

436 İxtisaslaşma әlamәtinә görә ayrılan iş yerlәri hansılardır?

•

kütlәvi istehsal vә xüsusi iş yerlәri, iri seriyalı istehsal vә ixtisaslaşmış iş yerlәri, seriyalı vә fәrdi istehsal vә
universal iş yerlәri
çox dәzgaha xidmәtdә iş yerlәri
universal iş yerlәri
tәk dәzgaha xidmәtdә iş yerlәri
fәrdi iş yerlәri

437 әmәyin mexaniklәşmә sәviyyәsinә görә iş yerlәri neçә qrupa bölünür?

•

2
3
4
6
8

438 әmәk prosesinin xarakterinә vә әmәyin mexaniklәşmә sәviyyәsinә görә iş yerlәri hansılardır?

•

briqada iş yerlәri
fәrdi iş yerlәri
birdәzgahlı iş yerlәri
çoxdәzgahlı iş yerlәri
әl әmәyinin tәtbiq edildiyi iş yerlәri, mexaniklәşdirilmiş iş yerlәri, avtomatlaşdırılmış iş yerlәri

439 әmәyin fiziki ağırlığının azaldılmasında әsas tәdbirlәr:

•

әmәyin fiziki ağırlığının azaldılmasında әmәk kooperasiyası formalarının tәkmillәşdirilmәsini hәyata
keçirmәli
әmәyin fiziki ağırlığının azaldılması mәqsәdilә iş yerlәrinin tәşkili ünsürlәrini tәtbiq etmәli
әmәyin vә istehsalın mexaniklәşmә vә avtomatlaşma sәviyyәsini yüksәltmәk, iş yerlәrinin tәkmillәşdirilmәsi,
әmәk üsul vә metodlarının sәmәrәlәşdirilmәsini hәyata keçirmәli
әmәyin fiziki ağırlığını aradan qaldırmaq üçün yeni istehsal sahәlәri yaratmalı
әmәyin fiziki ağırlığının azaldılması üçün fәhlәlәrin ixtisasının artırılması

440 İş yerinin tәşkili ünsürlәri:

•

iş yerinin planlaşdırılması, tәchizatı, iş yerinә xidmәt, ixtisaslaşması
müәssisәlәrdә әmәk bölgüsünün növlәri, iş yerlәrinin tәşkili ünsürlәri
qabaqcıl әmәk üsulları vә fәndlәri
әmәk şәraitinin hәrtәrәfli yaxşılaşdırılması
müәssisәdә әmәk kooperasiyasının formaları iş yerinin tәşkili ünsürüdür

441 Müәssisәlәrdә әmәk bölgüsünün fizioloji hәddi necә müәyyәn edilir?

•

müәssisәlәrdә әmәk bölgüsünün fizioloji hәddi istehsalın sәmәrәliliyinin artırılmasından ibarәtdir
müәssisәlәrdә әmәk bölgüsünün fizioloji hәddi vaxta qәnaәt etmәyi nәzәrdә tutur
müәssisәlәrdә әmәk bölgüsünün fizioloji hәddi işçinin yorğunluq dәrәcәsi ilә müәyyәn edilir
müәssisәlәrdә әmәk bölgüsünün fizioloji hәddi mövcud fәhlәlәrin miqdarı ilә әmәliyyatın sayı arasında
uyğunluq olmasından ibarәtdir
müәssisәlәrdә әmәk bölgüsünün fizioloji hәddi әmәk mәhsuldarlığının artırılmasından ibarәtdir

442 Texnikitәrәqqi vә әmәk bölgüsündә baş verәn dәyişikliklәr:

•

Texnikitәrәqqi vә istehsalın tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi әmәk bölgüsünün dәyişmәsinә tәsir göstәrmir
texnikitәrәqqi ilә әlaqәdar әmәk bölgüsündә keyfiyyәt dәyişikliklәri baş verir, getgedә köhnә peşәlәr aradan
çıxır, yeni peşәlәr meydana gәlir, ağır әl әmәyinә әsaslanan işlәr aradan qalxır, peşәlәrin qovuşması meydana
gәlir, geniş profilli işçilәr formalaşır
texnikitәrәqqi ilә әlaqәdar әmәk bölgüsünün mәzmununda dәyişikliklәr baş verir
Texnikitәrәqqi ilә әlaqәdar әmәk bölgüsündә yaradıclıq imkanları azalır, daha tez yorulma hallarına sәbәb
olan amillәr artır
Texnikitәrәqqi ilә әlaqәdar әmәk bölgüsünün inkişaf prosesindә әmәk bölgüsünün tәrkibi dәyişmir

443 әmәliyyat üzrә әmәk bölgüsünün mahiyyәti:
әmәliyyat üzrә әmәk bölgüsü daha әlverişli әmәk şәraitinin yaradılmasını tәmin edir
әmәliyyat üzrә әmәk bölgüsü fәhlәlәrin bütün işin müxtәlif fәaliyyәt sferalarına bölünmәsi başa düşülür
әmәliyyat üzrә әmәk bölgüsü işçilәrin әmәk fәaliyyәti sferasının konkretlәşdirilmәsi başa düşülür

•

әmәliyyat üzrә әmәk bölgüsü istehsal prosesinin fazalara, ayrıayrı әmәliyyatlara parçalanmasıdır
әmәliyyat üzrә әmәk bölgüsü mәhsul istehsalı prosesinin elә tәrkib hissәlәrinә ayrılması nәzәrdә tutulur ki,
onun hәr biri bir fәhlә vә ya fәhlә qrupu tәrәfindәn bir iş yerindә yerinә yetirilsin

444 әmәliyyat üzrә әmәk bölgüsünün sәmәrәlilik göstәricilәri hansılardır?

•

iş vaxtına qәnaәt
әmәk bölgüsü daxilindә müstәqil işlәrin yaranmasına sәbәb olur
fәhlәlәrin dar ixtisaslaşması nәticәsindә kadr hazırlığına vaxt sәrfi qısalır, eyni işin icrası әsasında fәhlәnin
ustalığı artır, işin sürәti vә ahәngdarlığı yüksәlir, avtomatlaşdırma vә mexaniklәşdirmә üçün geniş imkanlar
yaranır
müxtәlif kateqoriyadan olan işçilәr arasındakı faktiki nisbәtin normativ üzrә nisbәtlә müqayisә olunması
ayrıayrı peşәlәr üzrә fәhlәlәrin optimal sayı müәyyәn edilir

445 Müәssisәdә әmәk bölgüsünün fizioloji hәddinin müәyyәn edilmәsi yolları:

•

müәssisәlәrdә әmәk bölgüsünün fizioloji hәddi әmәk bölgüsü kooperasiyasının tәtbiqi ilә müәyyәn edilir
müәssisәlәrdә әmәk bölgüsünün fizioloji hәddi işçinin yorğunluq dәrәcәsi ilә müәyyәn edilir
müәssisәlәrdә әmәk bölgüsünün fizioloji hәddi vaxta qәnaәt etmәklә müәyyәn edilir
müәssisәlәrdә әmәk bölgüsünün fizioloji hәddi mövcud fәhlәlәrin miqdarı ilә әmәliyyatın sayı arasında
uyğunluq olması ilә müәyyәn edilir
müәssisәlәrdә әmәk bölgüsünün fizioloji hәddi әmәk mәhsuldarlığının artırılması ilә müәyyәn edilir

446 Müәssisәlәrdә әmәk bölgüsü bir sıra vәzifәlәri hәll etmәlidir. Onların sayı:

•

5
3
2
6
4

447 Ümumi әmәk bölgüsü dedikdә nә başa düşülür?

•

ümumi әmәk bölgüsü dedikdә, sәnayenin ayrıayrı sahәlәrә bölünmәsi başa düşülür
ümumi әmәk bölgüsü dedikdә, müәssisәdaxili әmәk bölgüsü başa düşülür
ümumi әmәk bölgüsü dedikdә, ictimai istehsalın öz böyük sahәlәrinә bölünmәsi başa düşülür
ümumi әmәk bölgüsü dedikdә, mürәkkәb işlәrin sadә işlәrdәn ayrılması başa düşülür
ümumi әmәk bölgüsü dedikdә, fәhlәlәrin peşәlәr üzrә bölünmәsi başa düşülür

448 Fәrdi әmәk bölgüsü nәdir?

•

fәrdi әmәk bölgüsü iş yerinin tәşkilinin bir formasıdır
fәrdi әmәk bölgüsü xüsusi әmәk bölgüsünün bir növüdür
fәrdi әmәk bölgüsü fәhlәlәrin peşәlәr üzrә bölünmәsidir
fәrdi әmәk bölgüsü әmәk kooperasiyasının bir formasıdır
fәrdi әmәk bölgüsü müәssisә daxilindә olan әmәk bölgüsüdür

449 İctimai әmәk bölgüsünün neçә növü fәaliyyәt göstәrir?

•

3
6
5
4
7

450 İctimai әmәk bölgüsü neçә formadan ibarәtdir?

•

5
3
2
6
4

451 Fәrdi әmәk bölgüsü dedikdә nә başa düşülür?

•

fәrdi әmәk bölgüsü dedikdә, müәssisә daxilindә olan әmәk bölgüsü başa düşülür
fәrdi әmәk bölgüsü әqli әmәyin fiziki әmәkdәn ayrılması başa düşülür
fәrdi әmәk bölgüsü dedikdә, cәmiyyәt daxilindә olan әmәk bölgüsü başa düşülür
fәrdi әmәk bölgüsü sәnayenin hissәsi kimi ictimaiiqtisadi anlayışdır
fәrdi әmәk bölgüsü istehsal sahәlәrinin kiçik növlәrә ayrılması başa düşülür

452 İctimai әmәk bölgüsünün formalarının sayı:

•

5
3
2
6
4

453 Müәssisәdә texnoloji әmәk bölgüsü dedikdә nә başa düşülür?

•

işçilәrin peşә üzrә bölüşdürülmәsi başa düşülür
istehsal prosesinin ayrıayrı әmәliyyatlara vә әmәk bölgüsü üzrә parçalanması başa düşülür
işçilәrin peşәlәr vә әmәyin mürәkkәblik sәviyyәsi üzrә bölüşdürülmәsi başa düşülür
müәssisәdә bütün işlәrin müxtәlif fәaliyyәt sferalarına bölünmәsi başa düşülür
istehsal prosesinin ayrıayrı әmәliyyatlara parçalanması vә bu әmәliyyatların iş yerlәrindә bir vә ya bir qrup
fәhlә tәrәfindәn icrası başa düşülür

454 Müәssisәdә peşәixtisas әmәk bölgüsü dedikdә nә başa düşülür?

•

peşәixtisas әmәk bölgüsü texnoloji prosesin fazalara bölünmәsidir
peşәixtisas üzrә әmәk bölgüsü daha mürәkkәb işlәrin sadә işlәrdәn ayrılmasından ibarәt olub, özünü
fәhlәlәrin tarif dәrәcәlәri üzrә bölünmәsindә göstәrir
peşәixtisas üzrә әmәk bölgüsü dedikdә, әmәliyyatların iş yerindә bir vә ya bir qrup fәhlә tәrәfindәn icrası
nәzәrdә tutulur
peşәixtisas әmәk bölgüsü dedikdә, fәhlәlәrin mәhsul istehsalında nә kimi rol oynadıqlarının müәyyәn
edilmәsi başa düşülür
peşәixtisas әmәk bölgüsü fәhlәlәrin istehsal prosesindә funksiyalarına görә әsas vә kömәkçi fәhlәlәrә
ayrılırlar

455 Müәssisәnin bütün sәnayeistehsal heyәti yerinә yetirdiklәri funksiyaların xarakterinә görә neçә
qrupa bölünür?

•

5
3
2
6
4

456 Müәssisәlәrdә әmәk bölgüsü formalarının sayı:
5
3

•

2
6
4

457 Fәrdi әmәk bölgüsünün növlәrinin sayı:

•

5
3
2
6
4

458 Ümumi әmәk bölgüsü dedikdә nә başa düşülür?

•

ümumi әmәk bölgüsü dedikdә, müәssisәdaxili әmәk bölgüsü başa düşülür
ümumi әmәk bölgüsü dedikdә, istehsal prosesinin mәrhәlәlәrә ayrılması başa düşülür
ümumi әmәk bölgüsü dedikdә, ictimai istehsalın ayrıayrı sahәlәrә bölünmәsi başa düşülür
ümumi әmәk bölgüsü dedikdә, işçilәrin mәhsul istehsalından nә kimi rol oynadıqları başa düşülür
ümumi әmәk bölgüsü dedikdә, peşә vә funksiyaların qovuşması başa düşülür

459 әmәk bölgüsü vә kooperasiyasının tәkmillәşdirilmәsindә mәqsәd nәdәn ibarәtdir?

•

әsas mәqsәd müәssisәlәrdә iş yerinin ixtisaslaşdırılmasını hәyata keçirmәkdәn ibarәtdir
әsas mәqsәd fәhlәlәrin ixtisasının artırılmasından ibarәtdir
әsas mәqsәd әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsini, avadanlıqlardan istifadә edilmәsinin yaxşılaşdırılmasını
tәmin etmәkdәn ibarәtdir
әsas mәqsәd әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılmasından ibarәtdir
әsas mәqsәd fәhlәlәrin bir neçә peşәyә yiyәlәnmәsini hәyata keçirmәkdәn ibarәtdir

460 İctimai әmәk bölgüsünün formaları:

•

әmәliyyat vә texnoloji әmәk bölgüsü formalarından ibarәtdir
ümumi, xüsusi vә fәrdi әmәk bölgüsündәn ibarәtdir
ictimai әmәk bölgüsünü formaları rayonlar üzrә vә tәbii әmәk bölgüsündәn ibarәtdir
iş yerlәrinә xidmәt vә tәchizatı formalarından ibarәtdir
Peşәixtisas vә funksional әmәk bölgüsündәn ibarәtdir

461 Ümumi әmәk bölgüsünün mahiyyәti:

•

ümumi әmәk bölgüsü mürәkkәb işlәrin sadә işlәrdәn ayrılmasıdır
ümumi әmәk bölgüsü ictimai istehsalın öz böyük sahәlәrinә bölünmәsidir
işçilәrin mәhsul istehsalında nә kimi rol oynadıqlarını göstәrir
ümumi әmәk bölgüsü funksiyaların qovuşmasından ibarәtdir
ümumi әmәk bölgüsü istehsal prosesinin mәrhәlәlәrә ayrılmasıdır

462 Müәssisәdә әmәk bölgüsünün formaları hansılardır?

•

Müәssisәdә әmәk bölgüsünün formaları ayrıayrı icraçılar vә briqada daxili formalardan ibarәtdir
Müәssisәlәrdә әmәk bölgüsünün formaları iş yerinin tәşkili ünsürlәrindәn ibarәtdir
Müәssisәdә әmәk bölgüsünün formaları әmәk fәndi, әmәk üsulu, әmәk hәrәkәtlәrindәn ibarәtdir
müәssisәdә әmәk bölgüsünün formaları texnoloji proseslәr, funksional, peşәixtisas, әmәliyyat üzrә
formalardan ibarәtdir
Müәssisәdә әmәk bölgüsünün formaları texniki, iqtisadi vә sosial formalardan ibarәtdir

463 Fәrdi әmәk bölgüsünün mahiyyәti:

•

Fәrdi әmәk bölgüsü istehsal sahәlәrinin kiçik növlәrә ayrılmasıdır
әqli әmәyin fiziki әmәkdәn ayrılmasıdır
Cәmiyyәt daxilindә olan әmәk bölgüsüdür
Fәrdi әmәk bölgüsü sәnayenin hissәsi kimi ictimaiiqtisadi anlayışdır
fәrdi әmәk bölgüsü müәssisә daxilindә olan әmәk bölgüsüdür

464 Әmәk üsulu nәdir?

•

әmәk üsulu ayrıayrı işçinin әmәk sistemlәrinә tәsiridir
әmәk üsulu әmәk fәndlәri mәcmuyu vә onların yerinә yetirilmәsi ardıcıllığı ilә xarakterizә olunan әmәk
әmәliyyatının hәyata keçirilmәsi üsuludur
әmәk üsulu dedikdә, sәmәrәsiz әmәk fәndlәrinin daha sәmәrәli әmәk fәndlәri ilә әvәz olunmasıdır
әmәk üsulu fәhlәnin ardıcıl hәyata keçirdiyi әmәliyyatın bitmiş әmәk fәaliyyәtlәri mәcmuudur
әmәk üsulu әmәk proseslәrinin sәmәrәlәşdirilmәsidir

465 İstehsalat yenilikçilәrinin tәcrübәsinin yayılması vә tәtbiqi formalarının sayı:

•

5
3
2
6
4

466 Qabaqcıl tәcrübәnin öyrәnilmәsi vә yayılmasında mәqsәd nәdәn ibarәtdir?

•

müәssisәdә әmәk bölgüsü formalarının tәtbiqindәn ibarәtdir
müәssisәdә әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılmasından ibarәtdir
müәssisәnin bütün texnikiiqtisadi göstәricilәrinin yaxşılaşdırılmasından ibarәtdir
әmәyin normalaşdırılmasının tәkmillәşdirilmәsindәn ibarәtdir
iş yerlәrinin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsindәn ibarәtdir

467 Mühәndis Kovalyovun iş metodunun mahiyyәti:

•

әmәk bölgüsü növlәrinin tәtbiqindәn ibarәtdir
zәhmәtkeşlәrin mәdәnitexniki sәviyyәlәrinin yüksәldilmәsindәn ibarәtdir
qabaqcıl fәhlәlәrin işlәtdiyi daha sәmәrәli әmәk fәndlәrinin seçilmәsi, onların daha da tәkmillәşdirilmәsi vә
sonra kütlәvi surәtdә tәtbiqindәn ibarәtdir
әmәk tәşkilinin mövcud vәziyyәtini tәhlil etmәkdәn ibarәtdir
iş yerlәrinә xidmәtin tәkmillәşdirilmәsindәn ibarәtdir

468 Müәssisәdә yenilikçilәrin vә istehsalat qabaqcıllarının tәcrübәsi öz әhәmiyyәti vә yayılma
miqyasına görә neçә qrupa ayrılır?

•

5
3
2
6
4

469 ӘETnin әmәk üsulları vә fәndlәri istiqamәtinә bir sıra amillәr daxildir. Onların sayı:

•

5
3
2
6
4

•

470 әmәk üsulunun mahiyyәti:

•

әmәk üsulu sәmәrәsiz әmәk fәndlәrinin daha sәmәrәli әmәk fәndlәri ilә әvәz olunmasıdır
fәhlәnin ardıcıl hәyata keçirdiyi әmәliyyatı bitmiş әmәk fәaliyyәtlәri mәcmuudur
әmәk fәndlәri mәcmuyu vә onların yerinә yetirilmәsi ardıcıllığı ilә xarakterizә olunan әmәk әmәliyyatının
hәyata keçirilmәsi üsuludur
әmәk üsulu әmәk proseslәrinin sәmәrәlilәşdirilmәsidir
әmәk üsulları ayrıayrı işçinin әmәk cisimlәrinә tәsiridir

471 Qabaqcıl әmәk fәndlәrinin öyrәnilmәsindә hәyata keçirilmәsi nәzәrdә tutulan işlәrin sayı:

•

7
4
3
9
5

472 Qabaqcıl istehsalat tәcrübәsinin yayılması nәyә xidmәt edir?

•

әmәk üsullarının tez vә geniş yayılmasına
kollektiv müqavilәnin yerinә yetirilmәsinә
fәhlәlәrin ixtisasının yüksәldilmәsinә, istehsal normalarının tam vә artıqlaması ilә yerinә yetirilmәsinә,
mәhsulun keyfiyyәtinin artırılmasına, mәhsulun maya dәyәrinin aşağı salınmasına
müәssisәdә әmәk bölgüsünün tәtbiqinә
tәşkilatitexniki tәdbirlәr planının tәrtibi vә yerinә yetirilmәsi

473 әmәk fәndlәri neçә yerә bölünür?

•

5
3
2
6
4

474 Qabaqcıl istehsalat tәcrübәsi formalarının yayılmasının sayı:

•

11
12
14
9
10

475 Müәssisәlәrdә ixtiraçılıq vә sәmәrәlәşdirmә işlәri neçә mәrhәlәdәn keçir?

•

8
5
4
3
6

476 Müәssisәlәrdә iqtisadi yarışın formaları:

•

fәhlәlәrin ixtisasının yüksәldilmәsi uğrunda iqtisadi yarış
sexlәrarası iqtisadi yarış, sahәlәrarası iqtisadi yarış, istehsal briqadalararası, peşәlәr üzrә fәhlәlәr arasında
iqtisadi yarış
müәssisәlәrarası iqtisadi yarış

geridә qalan fәhlәlәr arasında iqtisadi yarış
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması üzrә iqtisadi yarış

477 Müәssisәdә ixtiraçılıq vә sәmәrәlәşdirmә işlәri üzrә tәrtib olunan illik planın sayı:

•

8
10
4
5
6

478 Müәssisәlәrdә ixtiraçılıq vә sәmәrәlәşdirmә işlәrinin mәrhәlәlәrinin sayı:

•

5
4
3
7
8

479 Müәssisәlәrdә iqtisadi yarışın formaları:

•

sexlәrarası, sahәlәrarası, istehsal briqadalararası, ustalararası, peşәlәr üzrә fәhlәlәr arasında yarışlar
әmәk üsullarının tez vә geniş yayılması
kollektiv müqavilәnin yerinә yetirilmәsi vә işlәnmәsi
qabaqcıl tәcrübәnin ümumilәşdirilmәsi
materiallara qәnaәt edilmәsi

480 İqtisadi yarışın nәticәlәrinin gündәlik yekunlaşdırılmasında mәqsәd nәdir?

•

uçotun daha düzgün vә düşüncәli aparılması, briqadada, növbәdә vә sexdә öhdәçiliyin yerinә yetirilmәsindәn
ibarәtdir
peşәlәr üzrә fәhlәlәr arasında yarış qalibini aşkar etmәk
әmәk şәraitini yaxşılaşdırmaqdan ibarәtdir
fәhlәlәrin ixtisasının artırılmasından ibarәtdir
fәrdi surәtdә yarış qalibini müәyyәnlәşdirmәk

481 Peşәlәr üzrә fәhlәlәr arasındakı iqtisadi yarışın tәşkilindә әsas mәqsәd nәdir?

•

iş vaxtı itkilәrini aşkar etmәkdәn ibarәtdir
әmәk şәraitini yaxşılaşdırmaqdan ibarәtdir
fәhlәlәrin texniki sәviyyәsinin artırılmasından ibarәtdir
qabaqcıl tәcrübә vә әmәk vәrdişlәrini genişlәndirmәkdәn, fәhlәlәrin mәdәnitexniki sәviyyәsini
yüksәltmәkdәn, geridә qalan fәhlәlәri qabaqcıllar sırasına çatdırmaqdan ibarәtdir
iş yerinә xidmәtin yaxşılaşdırılmasından ibarәtdir

482 Müәssisәlәrdә ixtiraçılıq vә sәmәrәlәşdirmә işlәri neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•

4
3
5
6
2

483 Müәssisәdә iqtisadi yarışın formalarının sayı:

•

5

•

4
3
2
6

484 Müәssisәlәrdә iqtisadi yarış hansı formalarda hәyata keçirilir?

•

әmәk üsullarının tez vә geniş yayılması
kollektiv müqavilәnin yerinә yetirilmәsi vә işlәnmәsi
qabaqcıl tәcrübәnin ümumilәşdirilmәsi
әmәk intizamının möhkәmlәndirilmәsi uğrunda
sexlәrarası, sahәlәrarası, istehsal briqadalararası, ustalararası, peşәlәr üzrә fәhlәlәr arasında yarışlar

485 Sәnaye müәssisәlәrindә sexlәr, sahәlәr, istehsal briqadaları arasındakı yarış bir neçә göstәricinin
әldә olunması mәqsәdilә tәşkil olunur. Onların sayı:

•

6
4
3
7
5

486 İqtisadi yarışın әhәmiyyәti onun bir neçә funksiyası ilә müәyyәn edilir. Bunlar hansılardır?

•

işçilәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin yüksәldimәsi;
Әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi:
İqtisadi, ictimai, mәnәvietik;
Әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması;
Buraxılan mәhsulun keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi;

487 Müәssisәdә ixtiraçılıq vә sәmәrәlilәşdirmә işlәri hansı mәrhәlәdәn keçir?

•

İxtiraçı vә sәmәrәlilәşdiricilәrin kompleks briqadaların yaradılması;
İxtiraçılıq vә sәmәrәlilәşdirmә tәkliflәrinin işlәnib hazırlanması;
Tәkliflәrin toplanması, rәyә göndәrilmәsi, tәkliflәrә baxılma, ekspertiza, sınaqdan keçirmә, tәkliflәrin tәtbiqi,
qәnaәti hesablamaq üçün sәnәdlәrin toplanması;
İxtiraçılıq vә sәmәrәlilәşdirmә tәkliflәrinin tәtbiqi ilә әlaqәdar olaraq xәrclәr smetası tәrtib edilir;
İxtira vә sәmәrәlilәşdirici tәkliflәrin tәtbiqindәnәldә edilәn qәnaәt planlaşdırılır;

488 Müәssisәlәrdә sexlәr, sahәlәr, istehsal briqadaları arasındakı yarış hansı göstәricilәrin әldә
olunması mәqsәdilә tәşkil edilir?

•

fәhlәlәrin peşәixtisas tәrkibinin dәyişilmәsi mәqsәdilә;
Işçilәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi;
istehsal planının yerinә yetirilmәsi, әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi, buraxılan mәhsulun maya dәyәrinin
aşağı salınması, xammal, material, yanacaq, elektrik enerjisinә qәnaәt;
iş vaxtı itkilәrinin aşkarlanması mәqsәdilә;
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması;

489 Kütlәvi ixtiraçılıq vә sәmәrәlilәşdiricilәrin yaradıcılığının ictimaiiqtisadi әhәmiyyәti nә ilә
әlaqәdardır?

•

Әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsinә kömәk edir;
İşçilәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin yüksәlmәsinә kömәk edir;
Fiziki әmәklә zehni әmәk arasındakı mühüm fәrqlәrin aradan qaldırılması, әmәyin yaradıcı xarakter almasına,
onun texnika ilә silahlanmasının yüksәlmәsinә kömәk edir;

İş vaxtı itkilәrinin aradan qaldırılmasına kömәk edir;
Әmәk şәraitinin yaxşılaşmasına kömәk edir;

490 Qabaqcıl istehsalat tәcrübәsi neçә formada yayılır?

•

9
5
3
11
7

491 Әmәk prosesinin xarakterinә vә әmәyin mexaniklәşmә sәviyyәsinә görә iş yerlәri neçә qrupa
bölünür?

•

2
4
3
8
6

492 Müәssisәdә iş yerinin tәşkilinin әsas vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

iş yerindә fәhlәnin әmәk fәndlәri vә hәrәkәtlәrinin әn mәhsuldar vә әn az yorucu olmasından ibarәtdir
iş yerindә әmәk hәrәkәtlәrinin düzgün ardıcıllığının hәyata keçirilmәsindәn ibarәtdir
iş yerindә әmәk bölgüsü elementlәrinin tәtbiqindәn ibarәtdir
iş yerindә әmәyin mexaniklәşdirmә sәviyyәsinә görә işçilәrin qruplaşdırılmasından ibarәtdir
iş yerindә әmәk fәndlәrinin tәkmillәşdirilmәsindәn ibarәtdir

493 Müәssisәdә әmәk mәdәniyyәtinin yüksәldilmәsi sahәsindә ilk növbәdә görülәcәk işlәrin sayı:

•

2
5
4
9
7

494 İş yeri dedikdә nә başa düşülür?

•

iş yeri dedikdә, onun әmәyin vә istehsalın mexaniklәşmә sәviyyәsinә görә şәraitin yaradılması başa düşülür
iş yeri dedikdә, briqada üzvlәri arasında funksiyaların sәmәrәli bölüşdürülmәsi başa düşülür
iş yeri dedikdә, bir vә bir qrup işçinin istehsal prosesinin müәyyәn miqdar әmәliyyatını yerinә yetirmәk üçün
tәyin olunan istehsal meydançasının mәhdud mәntәqәsi başa düşülür
iş yeri dedikdә, әmәk bölgüsü növlәrinin tәtbiqi başa düşülür
iş yeri dedikdә, iş yeri ünsürlәrinin elmi cәhәtdәn әsaslandırılması başa düşülür

495 İxtisaslı fәhlә kadrlar hazırlığı neçә sistemdә hazırlanır?

•

2
4
3
6
5

496 İş yerinin ixtisaslaşması nә demәkdir?

•

•

iş yerinin ixtisaslaşması onların hәr birinә bu vә ya digәr ümumi әlamәtlәrinә görә birlәşәn әmәliyyatların vә
ya işlәrin tәhkim olunmasıdır
iş yerinin ixtisaslaşması iş yerindә tәtbiq edilәn әşyaların dәqiq siyahısı vә miqdarının müәyyәn edilmәsidir
iş yerinin ixtisaslaşması onun mәntәqәsindә olan әsas texnoloji vә kömәkçi avadanlıqların ixtisaslaşmasıdır
iş yerinin ixtisaslaşması daha sәmәrәli hәrәkәt marşrutunun işlәnib hazırlanmasından ibarәtdir
iş yerinin ixtisaslaşması fәhlәnin özü tәrәfindәn hәyata keçirilir

497 İxtisaslı fәhlә kadrlar hazırlığı hansı sistemdә hazırlanır?

•

fәhlә kadrların hazırlanması mәqsәdli kurslar vasitәsilә hәyata keçirilir
fәhlә kadrların hazırlanması peşәtexniki mәktәblәrdә vә bilavasitә müәssisәlәrdә hazırlanır
fәhlә kadrların hazırlanması müәssisәlәrarası qabaqcıl tәcrübә mәktәblәrindә hәyata keçirilir
fәhlә kadrların hazırlanması istehsalattexniki kurslarda hәyata keçirilir

498 әl әmәyinin tәtbiq edildiyi iş yerlәrindә işin yerinә yetirilmә qaydası:

•

әl әmәyinin tәtbiq edildiyi iş yerlәrindә әsas vә kömәkçi әmәk proseslәri әllә, maşın vә mexanizm tәtbiq
edilmәdәn yerinә yetirilir
әmәk kooperasiyası formalarının tәtbiqi sәmәrәli qaydada aparılmalıdır
istehsal prosesi bir fәhlә vә ya qrup fәhlә tәrәfindәn mexanizmlәr tәrәfindәn yerinә yetirilir
әl әmәyinin tәtbiq edildiyi iş yerlәrindә iş yerinә xidmәt hәyata keçirilmәlidir
әmәk bölgüsü formaları elmi cәhәtdәn әsaslandırılmalı vә tәtbiq olunmalıdır

499 İş xarakterinә görә neçә növ iş yerlәri vardır?

•

2
4
3
6
5

500 Mexaniklәşdirilmiş iş yerlәrindә işlәrin icrası qaydası:

•

mexaniklәşdirilmiş iş yerlәrindә istehsal prosesi bir fәhlә vә ya qrup fәhlә tәrәfindәn maşın vә mexanizmlәr
vasitәsilә yerinә yetirilir
mexaniklәşdirilmiş iş yerlәrindә әmәk prosesi әmәk kooperasiyası formalarının tәtbiqi әsasında yerinә yetirilir
mexaniklәşdirilmiş iş yerlәrindә әmәk prosesi әmәk bölgüsü әsasında hәyata keçirilir
mexaniklәşdirilmiş iş yerlәrindә әmәk prosesi iş yerinә xidmәt әsasında hәyata keçirilir
mexaniklәşdirilmiş iş yerlәrindә istehsal prosesi әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması ilә bağlıdır

501 İş yerinin әsas vәzifәsi dedikdә nә başa düşülür?

•

әmәyin tәşkilinin istiqamәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsi başa düşülür
әmәyin mexaniklәşmәsi sәviyyәsinә görә işçilәrin qruplaşdırılması başa düşülür
iş yerindә fәhlәnin әmәk fәndlәri vә hәrәkәtlәrinin әn mәhsuldar vә әn az yorucu olması başa düşülür
әmәk bölgüsü ünsürlәrinin tәtbiqi başa düşülür
iş yerindә әmәk fәnd vә üsullarının tәkmillәşdirilmәsi başa düşülür

502 Müәssisәdә әmәk mәdәniyyәtinin yüksәldilmәsi sahәsindә neçә tәdbirlәr hәyata keçirilmәlidir?

•

5
3
2
6
4

503 Әl әmәyinin tәtbiq edildiyi iş yerlәrindә yerinә yetirilәn işlәrin ardıcıllığı:

•

iş yerlәrinin tәşkili ona mütәrәqqi xidmәtin tәtbiqini tәlәb edir
texnoloji prosesin mәqsәdinә fәhlәnin heç bir iştirakı olmadan maşının hәrәkәti ilә nail olunur
istehsal prosesi bir fәhlә tәrәfindәn maşın vasitәsilә yerinә yetirilir
fәhlәlәrin ixtisaslarının artırılması yerinә yetirilmәlidir
әl әmәyinin tәtbiq edildiyi iş yerlәrindә әsas vә kömәkçi әmәk proseslәri әllә, maşın vә mexanizm tәtbiq
edilmәdәn yerinә yetirilir

504 İş yerinә xidmәtin tәşkilinin başlıca vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

iş yerinә xidmәtin başlıca vәzifәsi iş yerinin planlaşdırılmasını hәyata keçirmәkdәn ibarәtdir
iş yerinә xidmәtin başlıca vәzifәsi istehsalat prosesindә mümkün fasilәlәrin vә mexanizmlәrin işindәki
nasazlığın vaxtlıvaxtında qarşısının alınmasından ibarәtdir
iş yerinә xidmәtin başlıca vәzifәsi iş vaxtı itkilәrinin aşkar olunmasından ibarәtdir
iş yerinә xidmәtin başlıca vәzifәsi iş yerinin ixtisaslaşmasını hәyata keçirmәkdәn ibarәtdir
iş yerinә xidmәtin başlıca vәzifәsi әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsindәn ibarәtdir

505 İş yerinә xidmәtin tәşkilinin әsas vәzifәsi nәdir?

•

iş yerinә xidmәtin başlıca vәzifәsi iş yerinin ixtisaslaşmasını hәyata keçirmәkdәn ibarәtdir
iş yerinә xidmәtin başlıca vәzifәsi әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsindәn ibarәtdir
iş yerinә xidmәtin başlıca vәzifәsi istehsalat prosesindә mümkün fasilәlәrin vә mexanizmlәrin işindәki
nasazlığın vaxtlıvaxtında qarşısının alınmasından ibarәtdir
iş yerinә xidmәtin başlıca vәzifәsi iş vaxtı itkilәrinin aşkar olunmasından ibarәtdir
iş yerinә xidmәtin başlıca vәzifәsi iş yerinin planlaşdırılmasını hәyata keçirmәkdәn ibarәtdir

506 İş yerinә mütәrәqqi xidmәt sisteminin aparıcı vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

•

aparıcı vәzifәsi әmәyin elmi tәşkili istiqamәtlәrinin istehsala tәtbiqinә şәrait yaratmaqdan ibarәtdir
iş yerinә mütәrәqqi xidmәt sisteminin aparıcı vәzifәsi iş yerlәrindә әmәk mәhsuldarlığının artırılmasından
ibarәtdir
iş yerinә mütәrәqqi xidmәt sisteminin aparıcı vәzifәsi istehsalat prosesindә mümkün fasilәlәrin vә
mexanizmlәrin işindәki nasazlığın vaxtlıvaxtında qarşısının alınmasından ibarәtdir
aparıcı vәzifәsi әmәk bölgüsü vә kooperasiyası formalarının tәtbiqindәn ibarәtdir
aparıcı vәzifәsi әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsindәn ibarәtdir

507 Müәssisәdә әmәk mәdәniyyәtinin yüksәldilmәsi sahәsindә ilk növbәdә görülәcәk işlәrin sayı:

•

5
3
2
6
4

508 İş yerinin düzgün tәşkilinin әsas vәzifәsi:

•

iş yerinin düzgün tәşkilinin әsas vәzifәsi әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılmasından ibarәtdir
iş yerinin düzgün tәşkilinin әsas vәzifәsi iş yerlәrindә әmәk mәhsuldarlığının artırılmasından ibarәtdir
iş yerinin düzgün tәşkilinin әsas vәzifәsi hәr bir iş yerindә elә istehsal şәraitinin yaradılması tәlәb edilir ki, bu
zaman fәhlәnin әmәk fәndlәri vә hәrәkәtlәri әn mәhsuldar vә әn az yorucu olmasından ibarәtdir
iş yerinin düzgün tәşkilinin әsas vәzifәsi iş yeri elementlәrinin elmi cәhәtdәn әsaslandırılıb istehsala
tәtbiqindәn ibarәtdir
iş yerinin düzgün tәşkilinin әsas vәzifәsi fәhlәlәrin ixtisasının artırılmasından ibarәtdir

509 Avtomatlaşdırılmış iş yerlәrinә hansı iş yerlәri aid edilir?

•

avtomatlaşdırılmış iş yerlәrindә işlәr әmәk bölgüsü növlәrinin tәtbiqi әsasında yerinә yetirilir
avtomatlaşdırılmış iş yerlәrinә elә iş yerlәri aid edilir ki, burada texnoloji prosesin mәqsәdinә fәhlәnin heç bir
iştirakı olmadan maşının hәrәkәti ilә nail olunur
avtomatlaşdırılmış iş yerlәrindә istehsal prosesi bir vә ya qrup fәhlә tәrәfindәn yerinә yetirilir
avtomatlaşdırılmış iş yerlәrindә işlәr әmәk kooperasiyası formalarının tәtbiqi nәticәsindә yerinә yetirilir
avtomatlaşdırılmış iş әsas vә kömәkçi proseslәr әllә yerinә yetirilir

510 İş yerinin planlaşdırılması dedikdә nә başa düşülür?

•

alәt vә qurğuların yaxşı saxlanılması vә qәnaәtlә istifadә olunması başa düşülür
tәchizat әşyalarının, fәhlә vә ya briqada üzvlәrinin mәqsәdәuyğun yerlәşdirilmәsi başa düşülür
işә başlamamışdan әvvәl avadanlığın sazlığını yoxlamaqdan vә onu işә hazırlamaq başa düşülür
planlaşmanın funksiyası mәrkәzlәşdirilmiş qaydada aparılması başa düşülür
istehsalat prosesindә mexanizmlәrin işindәki nasazlığın vaxtında qarşısının alınması başa düşülür

511 İş yerinin tәşkili bir sıra mәsәlәlәri әhatә edir. Onların sayı:

•

5
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512 Çoxdәzgahlı iş yerlәri neçә yerә bölünür?

•

5
3
2
6
4

513 İş xarakterinә görә neçә növ iş yerlәri vardır?

•

5
3
2
6
4

514 Müәssisәlәrdә ixtisaslaşma әlamәtinә görә bütün iş yerlәri neçә qrupa ayrılır?

•

2
4
3
6
5

515 ӘETnin әmәk üsulları vә fәndlәri istiqamәtinә hansı tәdbirlәr daxildir?

•

Qabaqcıl üsul vә fәndlәrin öyrәnilmәsi vә seçilmәsi, sәmәrәli әmәk üsullarının layihәlәndirilmәsi, qabaqcıl
üsul vә fәndlәr üzrә işçilәrә tәlim, hәmin üsulların vә fәndlәrin tәtbiqi;
Fәhlәlәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi;
Әmәk proseslәrinin sәmәrәli tәşkili;
Әmәyin normalaşdırılmasının tәkmillәşdirilmәsi;
Әmәk intizamının möhkәmlәndirilmәsi vә әmәyә şüurlu münasibәtin tәrbiyә edilmәsi;

516 Müәssisәlәrdә ixtisaslaşma әlamәtinә görә bütün iş yerlәri bir neçә qrupa ayrılır. Bunlar
hansılardır?

•

İş yerinin ixtisaslaşması üzrә;
Kütlәvi istehsal vә xüsusi iş yerlәri, iri seriyalı istehsal vә ya ixtisaslaşmış, seriyalı vә fәrdi istehsal vә ya
universal iş yerlәri;
Mexaniklәşdirilmiş iş yerlәri;
Әl әmәyinin tәtbiq edildiyi iş yerlәri;
Avtomatlaşdırılmış iş yerlәri;

517 İş yerinin tәşkili hansı mәsәlәlәri әhatә edir?

•

İş yerindә әmәk bölgüsü vә kooperasiyasının tәkmillәşdirilmәsi mәsәlәlәrini әhatә edir;
İş yerindә әmәk mәhsuldarlığının artırılması;
İş yerinin planlaşdırılması, iş yerinin tәchizatı, iş yerinә xidmәt, iş yerinin ixtisaslaşması;
İş yerindә әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması mәsәlәlәrini әhatә edir;
İş yerindә ӘETnin tәtbiqi;

518 Әmәk kooperasiyasının sosialiqtisadi mahiyyәti:

•

әmәk kooperasiyası müәssisәdә daha mürәkkәb işlәrin sadә işlәrdәn ayrılmasından ibarәtdir
әmәk kooperasiyasının sosialiqtisadi mahiyyәti müәssisәdә istehsal işçilәrinin mәhsul istehsalında nә kimi rol
oynadıqlarına görә bölünmәsini nәzәrdә tutur
әmәk kooperasiyasının mahiyyәti müxtәlif әmәk fәaliyyәtlәrinin keyfiyyәtcә birbirindәn tәdris edilmәsidir
әmәk kooperasiyasının mahiyyәti istehsal prosesinin elә tәrkib hissәlәrinә ayrılmasını nәzәrdә tutur ki, onun
hәr biri bir fәhlә tәrәfindәn bir iş yerindә yerinә yetirilmiş olsun
әmәk kooperasiyasının sosialiqtisadi mahiyyәti müәyyәn müәssisәdә vә ya birbirilә әlaqәdar olan müxtәlif
әmәk proseslәrindә fәaliyyәt göstәrәn bir çox adamların birgә işlәmәsi formasıdır

519 İxtisaslaşdırılmış sahәlәrin sexdaxili әmәk kooperasiyasının mahiyyәti:

•

sexdaxili әmәk kooperasiyası әsas vә kömәkçi istehsal sahәlәri arasında keçirilmәsindәn ibarәtdir
sexdaxili әmәk kooperasiyası forması ayrıca işçi sahәlәri arasında olan istehsal sahәsindәn ibarәtdir
ixtisaslaşdırılmış sahәlәrin sexdaxili әmәk kooperasiyası istehsal proseslәri birbirilә bağlı olan planlı, birgә
sahә kollektivlәrinin olmasından ibarәtdir
sexdaxili әmәk kooperasiyası müxtәlif istehsal briqadalarında tәtbiq olunmasından ibarәtdir
sexdaxili әmәk kooperasiyası dedikdә, işçilәrin birbirilә әlaqәli istehsal prosesindә iştirakı başa düşülür

520 Әmәk kooperasiyası dedikdә nә başa düşülür?

•

әmәk kooperasiyası dedikdә, müxtәlif әmәk fәaliyyәtlәrinin keyfiyyәtcә birbirindәn tәdris olunması başa
düşülür
әmәk kooperasiyası dedikdә, müәssisәdә vә ya birbirilә әlaqәdar olan müxtәlif әmәk proseslәrindә fәaliyyәt
göstәrәn bir çox adamların birgә işlәmәsi forması başa düşülür
әmәk kooperasiyası dedikdә, daha mürәkkәb işlәrin sadә işlәrdәn ayrılması başa düşülür
әmәk kooperasiyası dedikdә, müәssisәdә istehsal işçilәrinin mәhsul istehsalında nә kimi rol oynadıqları başa
düşülür
әmәk kooperasiyası dedikdә, istehsal prosesinin tәrkib hissәlәrinә ayrılması başa düşülür

521 İşçilәrin psixofizioloji uyğunlaşması dedikdә nә başa düşülür?

•

psixofizioloji uyğunlaşma işçinin әmәk kooperasiyası formaları üzrә bölüşdürülmәsi başa düşülür
işçilәrin psixofizioloji uyğunlaşması dedikdә, әmәk rejimi vә әmәyin tәşkilinin hәyata keçirilmәsi başa
düşülür
işçilәrin psixofizioloji uyğunlaşması dedikdә, әmәk fәaliyyәtindә, iş yerlәrindә işçi üçün lazım gәlәn, tәlәb
olunan şәrait başa düşülür
psixofizioloji uyğunlaşma işçinin iş yerlәrinin tәşkili üzrә yerlәşdirilmәsi başa düşülür

psixofizioloji uyğunlaşma dedikdә, әmәk bölgüsünün tәtbiqi başa düşülür

522 İşçilәrin psixofizioloji uyğunlaşması nәdәn ibarәtdir?

•

psixofizioloji uyğunlaşma әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılmasından ibarәtdir
psixofizioloji uyğunlaşma istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsindәn ibarәtdir
psixofizioloji uyğunlaşma әmәk mәhsuldarlığının artırılmasından ibarәtdir
psixofizioloji uyğunlaşma әmәk bölgüsü növlәrinә görә işçilәrin bölüşdürülmәsindәn ibarәtdir
psixofizioloji uyğunlaşma әmәk fәaliyyәtindә, iş yerlәrindә işçi üçün lazım gәlәn, tәlәb olunan şәraitdәn
ibarәtdir

523 İşçilәrin psixoloji uyğunlaşması necә xarakterizә edilir?

•

psixoloji uyğunluq әmәk prosesi zamanı müxtәlif psixofizioloji proseslәr üçün şәrait yaradılmasıdır
psixoloji uyğunluq әşyaların, rәnglәrin vә başqa ünsürlәrin insane orqanizminә tәsiridir
psixoloji uyğunluq insan orqanizminә düşәn psixi vә әsәbi yükün minimuma qәdәr azalması ilә xarakterizә
edilir
psixoloji uyğunluq insane bәdәninin anatomic xüsusiyyәtlәri ilә onun ölçüsü, çәkisi, müxtәlif hәrәkәtlәr
etmәsi imkanı ilә şәrtlәnmәsidir
c) psixoloji uyğunluq insan bәdәni hissәlәrinin ölçüsü vә fizioloji xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәdardır

524 İxtisaslaşdırılmış sahәlәrin sexdaxili әmәk kooperasiyası nә demәkdir?

•

sexdaxili әmәk kooperasiyası әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyası formalarının vәhdәtliyindәn ibarәtdir
sexdaxili әmәk kooperasiyası istehsal sahәlәrindә onun formalarının tәtbiqindәn ibarәtdir
sexdaxili әmәk kooperasiyası işçilәrin birbirilә әlaqәli әmәk prosesindә iştirakıdır
sexdaxili әmәk kooperasiyası ayrıca işçi sahәlәri arasında olan istehsal sahәsidir
sexdaxili әmәk kooperasiyası istehsal proseslәrinin birbirilә bağlı olan, bir dә sahә kollektivlәrinin olmasıdır

525 Müәssisәdә әmәyin tәşkilinin әhәmiyyәti:

•

әmәk şәraitinin yaxşılaşması
iqtisadi yarışın hәyata keçirilmәsindәn
istehsalın sәmәrәlliyinin artırılmasıdır
iş qüvvәsindәn sәmәrәli istifadә vә az әmәk sәrf etmәklә daha çox mәhsul istehsal etmәkdir
işçi qüvvәsinә qәnaәt etmәk

526 ӘET hansı mәsәlәlәri öyrәnir?

•

ӘET әmәyin fiziologiyasını öyrәnir
ӘET istehsalın mexaniklәşdirilmәsini öyrәnir
ӘET әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsini öyrәnir
ӘET әmәyin psixologiyasını öyrәnir
ӘET әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyasını, әmәk proseslәrinin, iş yerlәrinin tәşkilini, әmәk şәraitinin
yaxşılaşdırılmasını vә s.

527 Sәnayedә ӘET neçә istiqamәt üzrә öyrәnilir?

•

4
9
10
3
2

528 Әmәyin tәşkili nәyә xidmәt edir?

•

•

iş qüvvәsindәn sәmәrәli istifadә etmәyә vә az әmәk sәrfi ilә daha çox mәhsul istehsal etmәyә
әmәk mәhsuldarlığının artırılmasına
әmәk bölgüsünün tәkmillәşmәsinә
fәhlәlәrin mәdәni texniki sәviyyәsinә
әmәk fәnd vә üsullarının tәkmillәşmәsinә

529 Әmәyin tәşkilinin әsasları kursunun mәzmununa hansı mәsәlәlәr daxildir?

•

iş yerlәrinin tәşkili, әmәk bölgüsü, әmәk kooperasiyası, әmәk üsulları vә әmәk fәndlәri vә s.
әmәk şәraitinin insan orqanizminә tәsiri
әmәk mәhsuldarlığının yüksәlmәsi
fәhlәlәrin ixtisasının artırılması
istehsalın sәmәrәliliyinin yüksәlmәsi

530 Müәssisәdә әmәyin tәşkilinin vәzifәlәrinә hansı mәsәlәlәr daxildir?

•

әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması
iş yerinin tәchizatı
iqtisadi, psixofizioloji, sosioloji amillәr
әmәk mәhsuldarlığının tәşkilatı amillәri
әmәk mәhsuldarlığının madditexniki amillәri

531 Әmәyin tәşkilinin әsasları kursu hansı mәsәlәlәri öyrәnir?

•

әmәyin vә istehsalın mexaniklәşmәsini
iqtisadi yarışı
iş vaxtı itkilәrini
iş yerlәrinin tәşkilini, әmәk bölgüsü vә kooperasiyasını, әmәk fәndlәri vә üsullarını vә s.
iş yerlәrinin tәşkilini, әmәk bölgüsü vә kooperasiyasını, әmәk fәndlәri vә üsullarını vә s.
peşәlәrin qovuşmasını

532 ӘETnin әsas aparıcı istiqamәtlәri:

•

әmәyin avtomatlaşdırılması, elektriklәşdirilmәsi
әmәyin kimyalaşdırılması
iş yerinin tәşkili, әmәk bölgüsü vә kooperasiyası, әmәyin normalaşdırılması, әmәk şәraitinin yaxşılaşması vә
s.
әmәk hәrәkәtlәrinin tәsniflәşdirilmәsi
әmәyin tәşkili, әmәyin mexaniklәşmәsi

533 Әmәyin tәşkilinin әsasları kursuna neçә mövzu daxildir?

•

6
4
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534 “Әmәyin tәşkilinin әsasları” kursunun mәzmunu neçә bölmә üzrә öyrәnilir?

•

6
8
11
15
4

535 Әmәk fәaliyyәtinin dәyişilmәsi nәlәrlә әlaqәdardır?

•

iş vaxtı itkilәrinin arzadan qaldırılması ilә
bir peşәdәn digәr peşәyә keçmәk, köhnә peşә vә ixtisasın lәğvi, yeni peşә vә ixtisasa keçmәk, peşәlәrin
qovuşması vә s.
ixtisasın artırılması ilә
әmәyin normalaşmasının tәkmillәşdirilmәsilә
yeni istehsal sahәlәrinin yaranması ilә

536 Müәssisәdә әmәyin tәşkilinin ilkin şәrtlәrinә nәlәr daxildir?

•

әmәyin mexaniklәşmә sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, istehsalın texnoloji prosesinin tәşkili, istehsalın
ixtisaslaşması
әmәk rejimi
әmәk vә istirahәt rejimi
işçilәrin mәdәni texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması

537 Müәssisәlәrdә ӘET nәyә xidmәt edir?

•

iş vaxtı itkilәrinin aşkar olunmasına xidmәt edir
elm vә texnikanın, qabaqcıl tәcrübәnin yeni nailiyyәtlәrinin istehsala tәtbiqi nәticәsindә әmәk
mәhsuldarlığının artırılmasına xidmәt edir
iş yerlәrinin ixtisaslaşmasına
iş yerinin planlaşdırılmasına
әmәk tәşkilinin tәhlilinә xidmәt edir

538 ӘETnә hansı kompleks mәsәlәlәr daxildir?

•

qabaqcıl mütәrәqqi texnologiyanın tәtbiqi
sәmәrәli әmәk bölgüsü vә kooperasiyası, әmәk proseslәri, iş yerlәrinin tәşkilini, әmәk şәraiti tәmin edәn
kompleks texnikitәşkilati vә iqtisadi tәdbirlәr sistemi daxildir
yeni istehsal sahәlәrinin yaradılması
ӘET haqda elmin meydana gәlmәsi vә inkişafı
әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi
sәmәrәli әmәk bölgüsü vә kooperasiyası, әmәk proseslәri, iş yerlәrinin tәşkilini, әmәk şәraiti tәmin edәn
kompleks texnikitәşkilati vә iqtisadi tәdbirlәr sistemi daxildir
qabaqcıl mütәrәqqi texnologiyanın tәtbiqi
yeni istehsal sahәlәrinin yaradılması

539 Әn yüksәk mәhsuldarlığa nail olmaq üçün Q.Emirson neçә prinsip göstәrmişdir?

•

10
12
8
4
2

540 Әmәyin mәzmunu nәlәrdәn ibarәtdir?

•

insanın mәqsәdәuyğun fәaliyyәtdәn ibarәtdir
işçilәrin texniki sәviyyәsinin yüksәlmәsindәn ibarәtdir
әmәyin mexaniklәşdirilmәsindәn ibarәtdir
әmәk bölgüsü vә kooperasiyasından ibarәtdir
әmәk prosesindә insanla әmәk alәtlәri arasındakı qarşılıqlı әlaqә vә tәsirdәn ibarәtdir

541 Zәruri әsәb proseslәri hansılardır?

•

hәyacanlanma vә tormozlanma
әmәk prosesi vә istehsal prosesi
istehsal mühiti amillәri
psixoloji iqlim
әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyası

542 İşçinin әsәb sisteminә hansı amillәr mәnfi tәsir göstәrir?

•

әmәk hәrәkәtlәrinin sürәti
işçini әhatә edәn şәraitin yeknәsәk vә yekrәng olması, әsәb sisteminә mәnfi tәsir göstәrir, yorğunluğu
dәrinlәşdirir vә s.
әmәk bölgüsü formalarının düzgün tәtbiq olunmaması
әmәk kooperasiyasındakı çatışmazlıqlar
iş yerinә düzgün xidmәt olunmaması

543 Әmәk prosesindә fizioloji funksiyaların dayişilmәsi?

•

fizioloji funksiyaların gәrginlәşmәsinә yol vermәk olmaz, çünki o işçinin tez yorulmasına vә iş qabiliyyәtinin
aşağı düşmәsinә sәbәb olur
әmәk prosesinin quruluşuna mәnfi tәsir göstәrir
ixtisasın artırılmasına mәnfi tәsir göstәrir
әmәk hәrәkәtlәrinin düzgün tәsniflәşdirilmәsinә mәnfi tәsir edir
iş yerlәrinin tәşkilinә mәnfi tәsir göstәrir

544 Әmәk prosesi hansı fizioloji mahiyyәtә malikdir?

•

müxtәlif istehsal sahәlәrindә istirahәtin tәşkilinә malikdir
iş yerlәrindә әlverişli sanitariya gigiyenik şәraitin yaranmasına malikdir
әmәk prosesi әmәk bölgüsündә dayişikliklәrә malikdir
әsas vә kömәkçi istehsal proseslәrinin ayrılmasıdır
insan tәbiәt cisimlәrinә tәsir edәrkәn fiziki vә әsәbi enerji sәrf edir. Bu vәziyyәt әmәk prosesinin fizioloji
tәrәfini xarakterizә edir

545 Әmәk prosesinә nәlәr daxildir?

•

әmәk koopersiyası
işçilәrin mәdәnitexniki sәviyyәsi
iqtisadi, sosioloji, psixofizioloji, texnikitexnoloji mәsәlәlәr
әmәk hәrәkәtlәrinin tәsniflәşdirilmәsi
әmәk mәhsuldarlığı

546 İstehsal prosesi deyәndә nә başa düşülür?

•

birbirilә qarşılıqlı әlaqәdә olan kompleks yekcins әmәk proseslәri ilә tәbii proseslәrin mәcmusu başa düşülür
iş yerlәrinin sәmәrәli tәşkili başa düşülür
әmәk bölgüsünün sәmәrәliliyi
әmәk kooperasiyasının tәkmillәşdirilmәsi
işçilәrin texniki biliyinin artırılması

547 İstehsalın tәşkili nәdәn ibarәtdir?
әmәk bölgüsünün tәkmillәşmәsindәn
ӘETnin bütün istiqamәtlәrinin istehsala tәtbiqindәn
әmәk prosesindә istehsal vasitәlәrinin birlәşmәsindәn

•

iş yerinә xidmәtlә әlaqәdar әmәk mәhsuldarlığının artırılmasından
әmәk proseslәrinin elementlәrinin tәşkili, yәni istehsal vasitәlәrinin tәşkilindәn

548 Әmәk proseslәrinin sәmәrәlәşdirilmәsi nә üçün aparılır?

•

istehsalın kompleks mexaniklәşdirilmәsi vә avtomatlaşdırılması, hәr bir iş yerinin mütәrәqqi texnologiya ilә
әvәz edilmәsi üçün
fәhlәlәrin ixtisas tәrkibinin dәyişilmәsi üçün
fәhlәlәrin peşә tәrkibinin dәyişilmәsi üçün
iş vaxtından sәmәrәli istifadә üçün
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi üçün

549 Müәssisәdә әmәk prosesinin ünsürlәrinә nәlәr daxildir?

•

iş yerinin tәchizatı
әmәk şәraiti
әmәk hәrәkәtlәri, әmәk fәaliyyәti, әmәk fәndlәri, kompleks әmәk fәndlәri
әmәk kooperasiyası
әmәk bölgüsünün növlәri

550 Müasir şәraitdә әmәk proseslәrinin yaxşılaşdırılmasında hansı mәsәlәlәr öyrәnilmәlidir?

•

peşәlәrin qovuşması
әmәk prosesinin mәzmunu, әmәk fәndlәri, onların yerinә yetirilmәsi üsulları
әmәk hәrәkәtlәri
fәhlәlәrin texniki bilik sәviyyәsi
coxdәzgahlıya xidmәt

551 Qabaqcıl tәcrübәnin yayılmasının mühüm forması hansıdır?

•

әmәk koopersiyası formalarının tәtbiqi
әmәk bölgüsü formalarının tәkmillәşdirilmәsi
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması
bilavasitә qabaqcıl müәssisәlәrdә tәşkil olunan sahә müşavirәlәrindәn ibarәtdir
әmәyin fәnd vә üsullarının tәtbiqi

552 Әlәmәk proseslәrinә hansı proseslәr aid edilir?

•

әlәmәk proseslәrinә fәhlәnin әlәmәk alәtlәrinin vasitәsilә hayata keçirilәn proseslәr aid edilir
әmәk hәrәkәtlәrinin ardıcıllığ aid edilir
xüsusi kimyәvi proseslәr aid edilir
dәyişiklik әmәlә gәtirәn proseslәr
mexaniki xassәlәrin dәyişilmәsi prosesi

553 Fasilәli proseslәrә hansı proseslәr aiddir?

•

nәqliyyat proseslәri aiddir
yığma proseslәri aiddir
forma әmәlә gәtirәn proseslәr aiddir
fasilәli proseslәrә әsasәn mexaniki proseslәr aiddir
fasilәli proseslәrә kimyәvi proseslәr aiddir

554 Mexaniki proseslәr hansı proseslәrә bölünür?
fasilәsiz proseslәrә
fasilәli proseslәrә

•

nәqliyyat vә nәzarәt proseslәrinә
emaledici proseslәrә, yenidәn emal proseslәri, forma әmәlә gәtirәn, yığma proseslәri
elektrokimyәvi proseslәrә

555 Әlmexaniklәşdirilmiş proseslәr nәdәn ibarәtdir?

•

kömәkçi iş ünsürlәri fәhlә tәrәfindәn әl ilә yerinә yetirilir
qismәn mexaniklәşdirilmiş üsulla yerinә yetirilir
enerji mәnbәyindәn istifadә edilmәklә fәhlәnin yerinә yetirdiyi proseslәrdәn ibarәtdir
xüsusi aqreqatlar, aparatlar vasitәsilә yerinә yetirilir
әmәk hәrәkәtlәrinin ardıcıllığından ibarәtdir

556 Әmәk proseslәrini tәhlil edәrkәn nәlәrә diqqәt yetirilir?

•

әmәk proseslәrinin yerinә yetirilmәsi qaydası vә ardıcıllığı, әmәk fәndlәrinin mәzmunu, fәhlәnin duruş
vәziyyәtinә, iş yerinin tәşkilinә
әmәk hәrәkәtlәrinin vәziyyәti tәhlil edilir
iş yerinә xidmәtin vәziyyәti tәhlil edilir
iş yerinin ixtisaslaşmasına
әmәk şәraitinin vәziyyәtinә

557 Әmәk proseslәrinin tәhlininin aparılmasının üstün cәhәtlәrinә nәlәr daxildir?

•

әmәk proseslәrinin quruluşunun öyrәnilmәsi
әmәk bölgüsünün tәkmillәşdirilmәsi
әlәmәk proseslәrinin öyrәnilmәsi
әmәyin tәşkili vә ӘETnin qarşılıqlı әlaqәsi
qabaqcıl әmәk fәndlәrini әşkara çıxarmaq imkanı vermәsi daxildir

558 Müәssisәdә әmәk fәndlәri bir neçә yerә bölünür?

•

2
3
5
6
4

559 Әmәyin tәşkilinin kapitalistcәsinә tәkmillәşdirilmәsindә Amerika mühәndisi F.Gilbertin nә kimi
rolu olmuşdur?

•

F.Gilbert psixoloji amillәrin әmәk mәhsuldarlığına hәlledici tәsirini göstәrir
F.Gilbert әmәyin tәşkili sahәsindә tutarlı mәslәhәtlәr vermişdir
F.Gilbert әn yüksәk mәhsuldarlığa nail olunması üçün 10 prinsip göstәrmişdir
F.Gilbert ayrıayrı işlәrin icrasının әn yaxşı üsulunu hazırlamış vә hәmin üsulun zәruri şәrtlәrini göstәrmişdir
F.Gilbert ayrıayrı icraçının әmәyinin sәmәrәli tәşkili sahәsindә tәdqiqat aparmışdır

560 ӘET üzrә ikinci ümumittifaq konfransı neçәnci ildә vә hansı şәhәrdә keçirilmişdir?

•

1920ci ildә Kiyev şәhәrindә
1930cu ildә Xarkov şәhәrindә
1924cü ildә Moskva şәhәrindә
1931ci ildә Bakı şәhәrindә
1934cü ildә Daşkәnd şәhәrindә

561 Müәssisәdә әlәmәk proseslәrinә nәlәr daxildir?

•

•

fәhlәnin ya tamamilә әllә ә ya heç bir enerji mәnbәyinin tәtbiqi olmadan әlәmәk alәtlәrinin vasitәsilә hәyata
keçirilәn proseslәr
istehsal qabaqcıllarının tәtbiq etdiklәri әn sәmәrәli әmәk fәndlәrinin seçilmәsi
әlәmәk prosesinә әmәk bölgüsünün tәkmillәşmәsi
әmәk kooperasiyası
әmәk şәraiti

562 Müәssisәdә әmәk prosesinin öyrәnilmәsindә mühәndis Kovalyovun mtodu nәdәn ibarәtdir?

•

әmәk şәraitinin yaxşılaşmasından
iş yerinin planlaşmasından
istehsal qabaqcıllarının tәtbiq etdiklәri әn sәmәrәli әmәk fәndlәrinin seçilmәsi, bu fәndlәrin öyrәnilmәsi vә
yayılması
әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyasından ibarәtdir
fәhlәlәrin ixtisasının artırılmasından

563 İctimai әmәk bölgüsünün mövcud formalarının sayı neçәdir?

•

4
5
7
3
2

564 Müәssisәdaxili әmәk bölgüsü formaları neçәdir?

•

6
3
2
5
4

565 Müasir iqtisadi әdәbiyyatda ictimai әmәk bölgüsünün neçә formaları göstәrilir?

•

2
3
4
5
6

566 Müasir iqtisadi әdәbiyyatda ictimai әmәk bölgüsünün hansı növlәri göstәrilir?

•

funksional әmәk bölgüsü
әrazi üzrә әmәk bölgüsü
әmәliyyat üzrә әmәk bölgüsü
ixtisas üzrә әmәk bölgüsü
ümumi, xüsusi vә fәrdi

567 Müәssisәdә әmәk kooperasiyasının tәkmillәşmәsi nәlәrә xidmәt edir?

•

әmәk mәhsuldarlığının artırılmasına, avadanlıqlardan istifadә edilmәsinin yaxşılaşmasını tәmin edilmәsinә
iş yerinin tәchizatına
әmәk şәraitinin yaxşılaşmasına
ӘETnin tәtbiqinә
әmәyin normalaşmasının tәkmillәşmәsinә

568 Yorğunluğun mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsidir
әmәk intensivliyinin artırılmasıdır
yorğunluq fiziki vә әqli әmәk şәraitindә orqanizmdә baş verәn dәyişikliklәrә onun әks tәçiridir
fizioloji proseslәrin artırılmasıdır
müxtәlif istehsal sahәlәrinindә istirahәtin tәşkilindәn

569 Müәssisәdә funksional әmәk bölgüsü nәlәri müәyyәn edir?

•

Istehsal prosesinin fazalara parçalanmasını
fәhlәlәrin istehsal prosesindә әsas vә kömәkçi fәhlәlәrә ayrılmasını
texnoloji prosesin fazalara bölünmәsini
iş yerinә xidmәti
sәnaye istehsal işçilәrinin mәhsul istehsalında nә kimi rol oynadıqlarını

570 Müәssisәdә peşәixtisas әmәk bölgüsü özünü nәlәrdә göstәrir?

•

iş yerinin ixtisaslaşmasında
әmәk prosesinin daha çox kiçik әmәliyyatlara bölünmәsindә
әmәyin normalaşmasının tәkmillәşmәsindә
әmәk kooperasiyasının tәkmillәşmәsindә
daha mürәkkәb işlәrin sadә işlәrdәn ayrılmasından ibarәt olub, özünü fәhlәlәrin peşә vә tarif dәrәcәlәri üzrә
bölünmәsindә
daha mürәkkәb işlәrin sadә işlәrdәn ayrılmasından ibarәt olub, özünü fәhlәlәrin peşә vә tarif dәrәcәlәri üzrә
bölünmәsindә

571 Texnoloji әmәk bölgüsünә hansı mәsәlәlәr daxildir?

•

müxtәlif әmәk fәaliyyәtinin keyfiyyәtcә birbirindәn tәcrid olunması
әmәk kooperasiyasının tәkmillәşmәsi
fәhlәlәrin ixtisasının artırılması
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması
istehsal prosesinin mәrhәlәlәrә, fazalara, әmәliyyatlara parçalanması

572 Bütün sәnaye istehsal heyәti funksional әlamәtinә görә hansı formada qruplaşdırılır?

•

yeni istehsal sahәlәrinin meydana gәlmәsi әlamәtinә görә
fәhlәlәrә, mühәndistexniki işçilәrә, qulluqçulara, kiçik xidmәt heyәtinә, şagirdlәrә
istehsalın tәşkili әlamәtinә görә
işçilәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
fәhlәlәrin ixtisasının artırılması әlamәtinә görә

573 Müәssisәdaxili әmәk bölgüsü ictimai әmәk bölgüsünün hansı növünә aiddir?

•

müәssisәdaxili әmәk bölgüsü fәrdi әmәk bölgüsünün eynidir
müәssisәdaxili әmәk bölgüsü fәrdi әmәk bölgüsünün eynidir
müәssisә üzrә әmәk bölgüsü әmәk kooperasiyasının bir formasıdır
müәssisәdaxili әmәk bölgüsü xüsusi әmәk bölgüsüdür
müәssisәdaxili әmәk bölgüsü fәhlәlәrin ixtisasının artırılması formasıdır
müәssisәdaxili әmәk bölgüsü ümumi әmәk bölgüsüdür

574 Ümumi әmәk bölgüsünә nәlәr daxildir?
işçilәrin mәdәnitexniki sәviyyәsinin yüksәlmәsi daxildir
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması daxildir

•

müәssisәdә mövcud olan әmәk bölgüsü daxildir
müәssisәdә әmәk kooperasiyasının formaları daxildir
ictimai istehsalın özünü ayrıayrı böyük sahәlәrinә bölünmәsi daxildir

575 Xüsusi әmәk bölgüsünә nәlәr daxildir?

•

sahәlәrin ayrıayrı yarım sahәlәrә ayrılması
müәssisәdә әmәk bölgüsünün növlәri
ixtisaslı fәhlәlәrin hazırlanması
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması
әmәk kooperasiyasının formaları

576 Fәrdi әmәk bölgüsünә nәlәr daxildir?

•

beynәlxalq әmәk bölgüsü
müәssisә daxili әmәk bölgüsü
xüsusi әmәk bölgüsü
ümumi әmәk bölgüsü
әrazi üzrә әmәk bölgüsü

577 Müәssisәdә funksiya vә peşәlәrin qovuşmasının layihәlәndirilmәsi neçә formada hәyata keçirilir?

•

1
2
3
4
5

578 İxtisaslaşdırılmış sahәlәrin sexdaxili әmәk kooperasiyasına nәlәr daxildir?

•

işçilәrin birbirilә әlaqәli istehsal prosesindә iştirakı daxildir
istehsal proseslәrinin bir birilә bağlı olan planlı, bir dә sahә kollektivlәri olması daxildir
әsas vә kömәkçi istehsal sahәlәri arasında yarışın keçirilmәsi daxildir
әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyası vәhdәtliyi daxildir
әmәk hәrәkәtlәrinin ardıcıllığı daxildir

579 Әmәk kooperasiyası bir neçә formada fәaliyyәt göstәrir. Onların sayı?

•

2
5
4
3
6

580 Müәssisәdә kadrların yerlәşdirilmәsinin mәzmunu nәdәn ibarәtdir?

•

bütün işçilәrin müxtәlif fәaliyyәt sferalarına bölünmәsindәn
işçilәrin peşә üzrә bölüşdürülmәsindәn
müxtәlif әmәk fәaliyyәtlәrinin keyfiyyәtcә birbirindәn tәcrid olunmasından
Işçilәrin әmәk kooperasiyası formaları üzrә tәşkilindәn
işçilәrin tutduqları vәzifәyә vә mәhsul istehsalındakı roluna görә müәssisәnin bölmәlәri vә iş yerlәri arasında
bölüşdürülmәsindәn

581 Müәssisәdә işçilәrin psixofizioloji uyğunlaşmasına nәlәr daxildir?
ictimaisiyasi uyğunlaşma

•

peşә vә ixtisasların qovuşması
işçinin müәssisә normalarına uyğunlaşması
işçinin öz peşәsini dәyişmәk
әmәk fәaliyyәtindә, iş yerlәrindә işçi üçün lazım gәlәn, tәlәb olunan şәrait daxildir

582 Müәssisәdә әmәk kooperasiyasi formaları fәaliyyәt göstәrir. Onların sayı:

•

6
4
5
2
3

583 Müәssisәdә sahәlәrarası әmәk kooperasiyası nәyә xidmәt edir?

•

iş yerinin tәkmillәşmәsinә
sexlәrin ixtisaslaşmasına
әmәk bölgüsünün tәkmillәşmәsinә
әmәk şәraitinin yaxşılaşmasına
ayrıca işçi sahәlәri vә briqadalar arasında olan sex istehsal әlaqәlәrini xarakterizә etmәyә

584 Müәssisәdә peşә seçmә nәyә xidmәt edir?

•

әmәk bölgüsünün inkişafına
fәhlәnin seçilmiş peşә üzrә yüksәk mәhsuldarlıqla işlәmәsinә
işçinin konkret әmәk növünün icrası üçün yararlı olubolmamasına
peşә seçmә әmәk mәhsuldarlığının artırılmasına
işçilәrin peşә vә sәnәtlәrlә әtraflı tanış olmasına

585 Müәssisәdә funksiyaların qovuşmasının layihәlәndirilmәsi neçә formada hәyata keçirilir?

•

2
3
4
1
5

586 Әmәyә uyğunlaşmanın hansı növlәri mövcuddur?

•

peşәlәrin qovuşması
ixtisasın artırılması
peşә uyğunlaşması, psixofizioloji uyğunlaşma, sosial uyğunlaşma vә s.
işçilәrin peşәlәr üzrә meyllәndirilmәsi
işçinin müәssisә normalarına uyğunlaşması

587 Müәssisәlәrdә funksiya vә peşәlәrin qovuşmasının mümkün variantlarının sayı?

•

2
3
4
5
6

588 İşçilәrin psixofizioloji uyğunlaşmasına nәlәr daxildir?

•

iş yerinin planlaşdırılması

•

әmәk fәaliyyәtindә, iş yerlәrindә işçi üçün lazım gәlәn, tәlәb olunan şәrait daxildir
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması
әmәk mühafizәsi vә istehsalat sanitariyası
әmәk hәrәkәtlәrinin ardıcıllığı

589 Müәssisәdә mövcud әmәk kooperasiyasına nәlәr daxildir?

•

iş yerinin tәşkili vә ona mütәrәqqi xidmәt
müәyyәn müәssisәdә vә ya birbirilә әlaqәdar olan müxtәlif әmәk proseslәrindә fәaliyyәt göstәrәn bir ço
adamların birgә işlәmәsi
işçilәrin birbirilә әlaqәli istehsal prosesindә iştirakı
müxtәlif istehsal briqadalarında tәtbiq olunması
әmәyin normalaşdırılması

590 Müәssisәdә әmәk bölgüsünün dәrinliyinә görә bir neçә kompleks briqadalar mövcuddur. Onların
sayı:

•

2
4
5
6
3

591 Müәssisәdә briqadaların hansı növlәri mövcuddur?

•

xüsusilәşdirilmiş
ixtisaslaşmış, kompleks, növbәli, qarışıq, tәsәrrüfat hesablı
peşәlәrin qovuşması üzrә
peşә vә ixtisasa görә
әmәliyyat

592 Müәssisәdә mövcud briqadalar fәaliyyәt göstәrir. Onların sayı:

•

3
2
5
6
4

593 Müәssisәdә mövcud istehsal briqadalarına nәlәr daxildir?

•

әmәk fәnd vә üsullar
müәssisә daxili әmәk bölgüsünün formaları
әmәk kooperasiyasının formaları
istehsal tapşırığını birgә yerinә yetirәn, әmәyin nәticәsi üzrә mәsuliyyәt
bütün işlәrin icrası

594 Müәssisәdә istehsal briqadalarına nәlәr daxildir?

•

müxtәlif kompleks işlәrin yerinә yetirilmәsi
әmәk kooperasiyasının formaları
әmәk bölgüsünün növlәri
istehsal tapşırığın birgә yerinә yetirәn, әmәyin nәticәsi üzrә kollektiv mәsuliyyәt daşıyan fәhlәlәr birliyi
әmәyin fәnd vә üsulları

595 Müәssisәdә kompleks briqadalar neçә formada fәaliyyәt göstәrir?

•

6
5
4
3
2

596 Müәssisәlәrdә ixtisaslaşdırılmış briqadalar necә tәşkil edilir?

•

әmәk bölgüsünün inkişafı nәzәrә alınmaqla
iş yerlәrinin tәşkili nәzәrә alınmaqla
növbә müddәtindә iş yerinә xidmәt göstәrmәklә
ayrıayrı icraçılar arasında
eyni peşәdәn olan fәhlәlәr әsasında tәşkil edilir vә oxşar texnoloji әmәliyyatların icra edilmәsindәn ibarәtdir

597 Müәssisәdә bir neçә kompleks briqadalar fәaliyyәt göstәrir. Onların sayı:

•

5
6
4
3
2

598 İxtisaslı fәhlә kadrlar bilavasitә müәssisәlәrdә hazırlığı hansı yollarla hәyata keçirilir?

•

qabaqcıl tәcrübә mәktәblәri vasitәsilә
ӘETnin qrupları tәrәfindәn
ӘETnin laboratoriyaları vasitәsilә
tәcrübә mübadilәsi üzrә müşavirәlәr vasitәsilә
fәrdi yolla, xüsusi şagird briqadaları, istehsaldan ayrılmaq vә ayrılmamaqla tәşkil olunan kurslarda

599 Fәhlәlәrin әmәk intizamının möhkәmlәndirilmәsi üçün yerinә yetirilәn әsas işlәr?

•

ӘETnin tәtbiqi
әmәk vә istirahәt rejiminin müәyyәn edilmәsi
әmәyin tәşkilinә baxış, hәr ay iqtisadi yarışın yekunlaşdırılması, qiymәtlәndirilmәsi, maddi vә mәnәvi
maraqlandırma üzrә tәdbirlәr vә s.
iş yerinin tәkmillәşdirilmәsi
yeni istehsal sahәlәrinin yaradılması

600 Müәssisәdә peşәyә istiqamәtlәndirmә vә peşә seçilmәsi bir sıra mәsәlәlәri hәll edir. Onlar
hansılardır?

•

fәhlәlәrin funksional әlamәtinә görә qruplaşdırılmasını
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması
iş vaxtı itkilәrinin aşkar edilmәsi
işçinin seçilmiş peşә üzrә yüksәk mәhsuldarlıqla işlәmә qabiliyyәtini, seçilmiş peşә üzrә hәmin işçidә yüksәk
nәticәlәr әldә etmәk üçün meyl vә qabiliyyәtinin әşkar edilmәsi
fәhlәlәrin peşә vә itisasının artırılmasını

601 Әmәk intizamının piozulmasının hansı obyektiv sәbәblәri vardır?

•

günlar üzrә işә çıxmanın vәziyyәti
әmәyin sadә vә ixtisaslı, yüngül vә ağır, fiziki vә zehni әmәyә ayrılması vә s.
әmәk hәrәkәtlәrinin ardıcıllığı
әmәk bölgüsündә çatışmazlıqlar
әmәk intizamı üzrә qeydiyyatın normal aparılması

әmәyin sadә vә ixtisaslı, yüngül vә ağır, fiziki vә zehni әmәyә ayrılması vә s.
әmәk intizamı üzrә qeydiyyatın normal aparılması

602 Fәhlәlәrin әmәk intizamının möhkәmlәndirilmәsi üçün yerinә yetirilәn әsas işlәr?

•

ӘETnin tәtbiqi
iş yerinin tәkmillәşdirilmәsi
yeni istehsal sahәlәrinin yaradılması
әmәyin tәşkilinә baxış, hәr ay iqtisadi yarışın yekunlaşdırılması, qiymәtlәndirilmәsi, maddi vә mәnәvi
maraqlandırma üzrә tәdbirlәr vә s.
әmәk vә istirahәt rejiminin müәyyәn edilmәsi

603 Müәssisәdә peşәyә istiqamәtlәndirmә vә peşә seçilmәsi bir sıra mәsәlәlәri hәll edir. Onlar
hansılardır?

•

әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması
iş vaxtı itkilәrinin aşkar edilmәsi
meyl vә qabiliyyәtinin işçinin seçilmiş peşә üzrә yüksәk mәhsuldarlıqla işlәmә qabiliyyәtini, seçilmiş peşә
üzrә hәmin işçidә yüksәk nәticәlәr әldә etmәk üçün әşkar edilmәsi
fәhlәlәrin peşә vә itisasının artırılmasını
fәhlәlәrin funksional әlamәtinә görә qruplaşdırılmasını

604 Әmәk intizamının piozulmasının hansı obyektiv sәbәblәri vardır?

•

günlar üzrә işә çıxmanın vәziyyәti
әmәk hәrәkәtlәrinin ardıcıllığı
әmәk bölgüsündә çatışmazlıqlar
әmәk intizamı üzrә qeydiyyatın normal aparılması
әmәyin sadә vә ixtisaslı, yüngül vә ağır, fiziki vә zehni әmәyә ayrılması vә s.

605 Müәssisәdә fәhlәlәrin ixtisası neçә formada artırılır?

•

2
4
5
6
3

606 Kadr hazırlığına nәlәr daxildir?

•

işçinin ixtisasının artırılması
fәhlәlәrә peşәlәrin qovuşmasının oyrәdilmәsi
maşın vә mexanizmlәrdә fәhlәlәrin öyrәdilmәsi
әmәyin tәşkilinin tәtbiqi
peşәyә yiyәlәnmә prosesindә fәhlәnin istehsalat texniki biliklәrә malik olması

607 Qovuşan peşәlәrin oyrәnilmәsi üzrә mәktәblәrdә nә üçün tәdris aparılır?

•

peşә vә funksiyaların qovuşmasının әn sәmәrәli formalarını oyrәnmәk, iş vaxtından sәmәrәli istifadә etmәk
üçün
işçilәrin mәdәnitexniki artırılması üçün
fәhlәlәrә yeni avadanlıqla yeni növ materialın oyrәdilmәsi
әmәk bölgüsü dәrindәn oyrәnmәk üçün
ӘETnin istiqamәtlәrini dәrindәn mәnimsәmәk üçün

608 Müәssisәdә fәhlә kadrların hazırlanması formaları fәaliyyәt göstәrir. Onlar hansılardır?

•

ixtisasın artırılması
qabaqcıl tәcrübә mәktәblәri
qovuşan funksiyaların öyrәdilmәsi
fәhlәlәrin peşә tәrkibinin dayişilmәsi
fәrdi, briqada, xüsusi kurslar

609 İxtisaslı fәhlә kadrların kurslarda hazırlanmasının müsbәt cәhәtlәri:

•

әmәyin normalaşdırılmasının vәziyyәti oyrәnilir
әmәk bölgüsü nәzәrә alınaraq hazırlanır
bu tәlim forması başqalarına nisbәtәn daha ucuz başa gәlir, burada ixtisaslı fәhlә kadrları daha әhәmiyyәtli
peşәlәr üzrә hazırlanır
әmәk koopersiyası nәzәrә alınaraq hazırlanır
artıq әmәk hereketleri aşkara çıxarılır

610 Ixtisaslı fәhlә kadrlarının fәrdi yolla hazırlanmasının müsbәt cәhәtlәri hansılardır?

•

Fәhlәlәr ixtisasın artırılması yollarını oyrәnir
Peşәlәrin qovuşmasını oyrәnir
Әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması yollarını oyrәnir
Fәhlәlәr iş vaxt itkilәrinin sәbәblәrini öyrәnir
Fәhlәlәr az bir vaxtda texnika, texnologiya ilә tanış olur, qabaqcıl әmәk metodlarını öyrәnir

611 İxtisaslı fәhlә kadrların fәrdi yolla hazırlanmasının mәnfi cәhәti nәdәn ibarәtdir?

•

Fәhlә texniki tәrәqqinin naliyyәtlәrini oyrәnir
Әmәyin fәnd vә üsullarından istifadәni öyrәnir
Әmәk tәşkilinin vәziyyәtini öyrәnir
Tez bir zamanda çәtin peşәlәrә yiyәlәnir
Şagird ancaq tәhkim olunmuş ustanın bilik çәrçivәsi dairәsindә hazırlanır

612 Müәssisәlәrdә ixtisaslı fәhlә kadrların hazırlanmasının bir sıra mәnfi cәhәtlәri vardır. Hansılardır?

•

fәhlәlәrin peşәixtisas tәrkibi oyrәnilmir
iş vaxtı itgilәrini doğuran sәbәblәri oyrәdilmir
fәhlәlәrә nәzәri biliklәr öyrәdilmir, istehsala tәtbiq edilmiş yeni avadanlıqlar üzәrindә çalışa bilmәmәsidir
fәhlәlәrә nәzәri biliklәr öyrәdilmir, istehsala tәtbiq edilmiş yeni avadanlıqlar üzәrindә çalışa bilmәmәsidir
әmәyinin tәşkilinin mәzmunu mәnimsәnirlәr
yeni istehsal sahәlәrinin yaradılmasında iştirak etmir

613 Әmәk mәdәniyyәtinin yüksәldilmәsi sahәsindә ilk növbәdә müәyyәn işlәr hәyata keçirilir.
Onların sayı:

•

6
2
3
5
4

614 Avtomatlaşdırılmış iş yerlәrinә hansı iş yerlәri aid edilir?

•

әl әmәyinin tәtbiq edildiyi iş yeri
elә iş yerlәri aid edilir ki, burada texnoloji prosesin mәqsәdinә fәhlәnin heç bir iştirakı olmadan maşının
hәrәkәti ilә nail olunur
ixtisaslaşmış iş yerlәri
xüsusi iş yerlәri

universal iş yerlәri

615 İstehsalat mәdәniyyәti nәdir?

•

istehsalat mәdәniyyәti istehsalın elmitexniki vә iqtisadi cәhәtdәn, habelә estetika nöqteyi nәzәrdәn
mükәmmәlliyini ifadә edir
istehsalat mәdәniyyәti әmәk mәdәniyyәtinin bir növüdür
әmәk bölgüsünün sәmәrәli tәtbiqidir
istehsalat mәdәniyyәti iş yerinin ixtisaslaşmasıdır
iqtisadi yarışın tәtbiqidir

616 İş yerinin tәşkili neçә elementdәn ibarәtdir?

•

5
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617 Müasir şәraitdә fәhlә kadrların hazırlanması yolları hansılardır?

•

ölkәnin qabnaqcıl tәcrübә mәktәblәrindә
mәqsәdli kurslarda
bilavasitә müәssisәlәrdә vә texniki peşә mәktәblәrindә
ӘET sistemindә
әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi üzrә

618 Әmәk mәdәniyyәti dedikdә nәlәr başa düşülür?

•

ӘET, әmәk vasitәlәrinin xarici görünüşü vә rahatlığı, işçilәr üçün optimal işıqrәng vә gigiyenasanitariya
şәraiti, sәsküylәrin azalması vә s.
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi
әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi
iş yerinin yaxşılaşdırılması
әmәk bölgüsünün tәkmillәşdirilmәsi

619 Әmәk kooperasiyası nәlәri hәll etmәlidir?

•

әmәk mәhsuldarlığının artırılmasını
әmәk fәnd vә üsullarının tәkmillәşdirilmәsini
әmәk bölgüsünün tәkmillәşdirilmәsini tәmin etmәlidir
ayrıayrı işçilәrin, yaxud işçi qrupların fәaliyyәti arasında әn yaxşı uzlaşmanı tәmin etmәlidir
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılmasını

620 Mexaniklәşdirilmiş iş yerlәrini tәşkil edәrkәn başlıca vәzifә nәdәn ibarәtdir?

•

maşınla insanın işinin, istehsal prosesi ilә әmәk prosesinin uzlaşmasını tәmin etmәkdәn ibarәtdir
iş yerinin ixtisaslaşması tәmin edilmәlidir
iş yerinin tәchizatı hәyata keçmәlidir
iş yerinә xidmәt hәyata keçmәlidir
iş yerinin planlaşdırılması tәtbiq olunmalıdır

621 İş yeri üçün meydança necә müәyyәn olunur?

•

әmәk bölgüsü ilә müәyyәn edilir
әmәk kooperasiyası ilә müәyyәn edilir

•

tәtbiq olunan әsas avadanlıqla, onun miqdarı ilә, iş yerindә mәşğul olan fәhlәlәrin sayı vә s. ilә müәyyәn edilir
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması ilә
әmәyin fәnd vә üsullarının tәkmillәşdirilmәsi ilә müәyyәn edilir

622 İş yerindә fәhlәnin әsas hәrәkәtlәri nәdәn ibarәtdir?

•

artdıq hәrәkәtlәrin aradan qaldırılması
yorucu hәrәkәtlәr
әmәk hәrәkәtlәrinin tәsniflәşdirilmәsi
lüzumsuz hәrәkәtlәrdәn azad olmaq
barmaqların hәrәkәti, barmaqların vә bilәklәrin hәrәkәti, barmaqların, bilәklәrin vә çiynin hәrәkәti vә s.

623 İş yerindә eyni vaxtda mәşğul olan fәhlәlәrin sayından asılı olaraq iş yerlәri hansı formada olur?

•

iş yerinin planlaşdırılması
iş yerinin ixtisaslaşmasından
iş yerinin ixtisaslaşması
fәrdi iş yerlәri, kollektiv iş yerlәri
iş yerlәri vә ona xidmәt

624 İş yerinin tәşkili xüsusiyyәtlәri hansı amillәrdәn asılıdır?

•

әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsindәn
әmәyin fәnd vә üsullarından
işin hәcmindәn, istehsal әmәliyyatlarının sayı vә tәrkibindәn, әmәyin mexaniklәşdirilmәsi sәviyyәsindәn vә s.
әmәk vә istirahәt rejimindәn
ӘETdәn

625 İş xarakterinә görә neçә növ iş yerlәri vardır?

•
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626 İş xarakterinә görә hansı növ iş yerlәri vardır?

•

avtomatlaşdırılmış iş yerlәri
mexaniklәşdirilmiş iş yerlәri
kütlәvi istehsalat şәraitindә
stasonar (sabit) iş yeri, dәyişәn (hәrәkәt edәn) iş yeri
ixtisaslaşmış iş yerlәri

627 Әmәk fәndlәri vә üsullarına nәlәr daxildir?

•

qabaqcıl üsul vә fәndlәrin oyrәnilmәsi, seçilmәsi, sәmәrәli әmәk üsullarının layihәlәndirilmәsi, işçilәrә tәlim,
hәmin üsulların vә fәndlәrin tәtbiqi
iş vaxtı itkilәrinin aşkar edilmәsi
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması
әmәyin normalaşdırılması
әmәk hәrәkәtlәrinin düzgün tәsniflәşdirilmәsi

628 İş yerinin tәşkili ünsürlәri mövcuddur. Onların sayı:
3

•

2
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5
6

629 Әmәk prosesinin xarakterinә vә әmәyin mexaniklәşmә sәviyyәsinә görә hansı iş yerlәri
movcuddur?

•

ictimai iş yerlәri
çoxdәzgahlı iş yerlәri
әl әmәyinin tәtbiq edildiyi, mexaniklәşdirilmiş, avtomatlaşdırılmış iş yerlәri
ixtisaslaşma әlamәtinә görә
dәyişәn iş yerlәri

630 Normal әmәk şәraitinin mahiyyәti:

•

iş qabiliyyәtinin dayişilmәsidir
normal әmәk şәraiti onu xarakterizә edәn amillәrin normativә uyğun olmasıdır
yorğunluğun aradan qaldırılmasıdır
işçilәrin qoruyucu vasitәlәrlә tәchiz olunmasıdır
fizioloji funksiyaların dayişilmәsidir

631 Qeyri normal әmәk şәraitinin әmәlә gәtirdiyi mәnfi elementlәrә nәlәr daxildir?

•

әmәyin intensivliyi
işin ahәngdarlığı
iş yerinin düzgün planlaşdırılmaması
iş vaxtı itkilәri
tez yorulma, zәrәrli vә tәhlükәli ünsürlәr, gәrginliyin artması, xәstәliyin artması vә s.

632 Yorğunluq deyәndә nәlәr başa düşülür?

•

iş prosesindә sәhvlәrә yol verilmәsi
fiziki vә әqli әmәk şәraitindә orqanizmdә baş verәn dәyişikliklәrә onun әks tәsiri başa düşülür
yaddaşın zәiflәnmәsi
әmәk hәrәkәtlәrinin ardıcıllığının pozulmasıdır
iş qabiliyyәtinin aşağı düşmәsi

633 Әmәk prosesindә yorğunluğu doğuran amillәrә nәlәr daxildir?

•

ağır zәhmәt tәlәb edәn işlәr
fövqәladә dәrәcәdә yüksәk iş surәti vә işin ağırlığı
işıqlandırmanın qeyri normal sәviyyәdә olması
ağır әl әmәyinә әsaslanan işlәrdir
işin hәcminin hәddindәn çoxluğudur

634 İşçinin orqanizminә mәnfi tәsir göstәrәn amillәr:

•

әmәk bölgüsündә baş verәn dәyişikliklәr
istehsalat sәsküylәri, titrәyşlәr, iş yerinin havasının qaz, buxar vә tozla çirklәnmәsi
texniki tәrәqqi ilә әlaqәdar işçilәrin azad olunması
iş yerinin ixtisaslaşması
әmәyin vә istehsalın elektriklәşdirilmәsi

635 Әmәk şәraitinin psixofizioloji ünsürlәrinә nәlәr daxildir?

•

әmәk hәrәkәtlәrinin tәsniflәşdirilmәsi daxildir
әmәyin normalaşdırılması daxildir
әmәk fәndi vә üsulları daxildir
әmәk vә istirahәt rejimi
fiziki yüklәnmәnin sinir vә emosional gәrginlik, işin ritmi vә tempi, onun yeknәsәkliyi vә s.

636 İnsan orqanizminә mәnfi tәsir edәn amillәr:

•

әmәyin kimyalaşdırılması
istehsalat sәsküylәri, titrәyişlәr, iş binasının havasının qaz, buxar, tozla çirklәnmәsi
әmәyin mexaniklәşdirilmәsi vә elektriklәşdirilmәsi
әmәyin normalaşdırılmasının tәkmillәşdirilmәsi

637 Müәssisәdә normal әmәk şәraiti nә demәkdir?

•

ӘETnin tәtbiqi demәkdir
iş yerinin tәkmillәşdirilmәsi demәkdir
әmәk kooperasiyasının tәkmillәşmәsi demәkdir
normal әmәk şәraiti onu xarakterizә edәn amillәrin normativә bәrabәr olması demәkdir
fәhlәlәrin ixtisasının artırılması demәkdir

638 Әmәk şәraitinin sanitariyagigiena ünsürlәrinә nәlәr daxildir?

•

әmәk mühafizәsi
iş yerinin planlaşdırılması
әmәk hәrәkәtlәrinin tәsniflәşdirilmәsi
tez yorulma
temperatur, havanın tәmizlik sәviyyәsi, istehsalat sәsküylәri, titrәyişlәr vә s.

639 Yorğunluğun vәәzgikliyin dәrәcәsi bir neçә amillәrlә müәyyәn edilir. Onlar hansılardır?

•

Istehsala yeni maşın vә mexanizmin daxil olması
Iş vaxtı itkilәrinin әşkar olunması
ӘET tәtbiqindәn asılı olaraq
Yeni istehsal sahәlәrinin yaranması
Işin ağırlığı, әmәyin gәrginliyi, surәti, әmәk vә istirahәt rejimi

640 İş qabiliyyәtinin mәrhәlәlәri nә demәkdir?

•

işçinin orqanizmindә baş verәn dәyişikliklәrdir
iş yerinә xidmәt vә iş yerinin tәchizatı
әmәk hәrәkәtlәrinin ardıcıllığıdır
onun әmәk intensivliyi ilә әlaqәsi demәkdir
işә qadәrki vәziyyәt. Işә alışma dövrü, işdәn sonrakı dövr vә s.

641 Müәssisәdә işçinin iş qabiliyyәtinin mәrhәlәlәrinin sayı:

•

3
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642 Müәssisәdә işçinin sağlamlığı vә iş qabiliyyәti üçün işığın rolu?

•

әmәk mәhsuldarlığına tәsir göstәrir

•

işıqlandırma şәraitindә nәfәs üzvülәrinin fәaliyyәti güclәnir, gözün gәrginlәşmәsi aradan qalxır, işçi emal
etdiyi mәmulatı daha yaxşı fәrqlәndirir
işçilәrdә özünә gәlә bilmәyәn yorğunluq hissi әmәlә gәtirir
buraxılan mәhsulun keyfiyyәtinә tәsir göstәrir
gözün qamaşmasına kifayәt qәdәr tәsir göstәrir

643 İşçinin orqanizminә mәnfi tәsir göstәrәn amillәr:

•

әmәyin vә istehsalın elektriklәşdirilmәsi
texniki tәrәqqi ilә әlaqәdar işçilәrin azad olunması
әmәk bölgüsündә baş verәn dәyişikliklәr
iş yerinin ixtisaslaşması
istehsalat sәsküylәri, titrәyşlәr, iş yerinin havasının qaz, buxar vә tozla çirklәnmәsi

644 Әmәk şәraitinin psixofizioloji ünsürlәrinә nәlәr daxildir?

•

fiziki yüklәnmәnin sinir vә emosional gәrginlik, işin ritmi vә tempi, onun yeknәsәkliyi vә s.
әmәk fәndi vә üsulları daxildir
әmәk hәrәkәtlәrinin tәsniflәşdirilmәsi daxildir
әmәk vә istirahәt rejimi
әmәyin normalaşdırılması daxildir

645 Normal әmәk şәraitinin mahiyyәti:

•

yorğunluğun aradan qaldırılmasıdır
fizioloji funksiyaların dayişilmәsidir
iş qabiliyyәtinin dayişilmәsidir
işçilәrin qoruyucu vasitәlәrlә tәchiz olunmasıdır
normal әmәk şәraiti onu xarakterizә edәn amillәrin normativә uyğun olmasıdır

646 Qeyri normal әmәk şәraitinin әmәlә gәtirdiyi mәnfi elementlәrә nәlәr daxildir?

•

işin ahәngdarlığı
iş vaxtı itkilәri
iş yerinin düzgün planlaşdırılmaması
әmәyin intensivliyi
tez yorulma, zәrәrli vә tәhlükәli ünsürlәr, gәrginliyin artması, xәstәliyin artması vә s.

647 Yorğunluq deyәndә nәlәr başa düşülür?

•

iş qabiliyyәtinin aşağı düşmәsi
yaddaşın zәiflәnmәsi
iş prosesindә sәhvlәrә yol verilmәsi
әmәk hәrәkәtlәrinin ardıcıllığının pozulmasıdır
fiziki vә әqli әmәk şәraitindә orqanizmdә baş verәn dәyişikliklәrә onun әks tәsiri başa düşülür

648 Әmәk prosesindә yorğunluğu doğuran amillәrә nәlәr daxildir?

•

işin hәcminin hәddindәn çoxluğudur
işıqlandırmanın qeyri normal sәviyyәdә olması
ağır zәhmәt tәlәb edәn işlәr
ağır әl әmәyinә әsaslanan işlәrdir
fövqәladә dәrәcәdә yüksәk iş surәti vә işin ağırlığı

649 İşçinin orqanizminә mәnfi tәsir göstәrәn amillәr:

•

әmәyin vә istehsalın elektriklәşdirilmәsi
texniki tәrәqqi ilә әlaqәdar işçilәrin azad olunması
әmәk bölgüsündә baş verәn dәyişikliklәr
iş yerinin ixtisaslaşması
istehsalat sәsküylәri, titrәyşlәr, iş yerinin havasının qaz, buxar vә tozla çirklәnmәsi

650 Әmәk şәraitinin psixofizioloji ünsürlәrinә nәlәr daxildir?

•

fiziki yüklәnmәnin sinir vә emosional gәrginlik, işin ritmi vә tempi, onun yeknәsәkliyi vә s.
әmәk fәndi vә üsulları daxildir
әmәk hәrәkәtlәrinin tәsniflәşdirilmәsi daxildir
әmәk vә istirahәt rejimi
әmәyin normalaşdırılması daxildir

651 İnsan orqanizminә mәnfi tәsir edәn amillәr:

•

istehsalat sәsküylәri, titrәyişlәr, iş binasının havasının qaz, buxar, tozla çirklәnmәsi
әmәyin mexaniklәşdirilmәsi vә elektriklәşdirilmәsi
әmәyin normalaşdırılmasının tәkmillәşdirilmәsi
әmәyin kimyalaşdırılması

652 Müәssisәdә normal әmәk şәraiti nә demәkdir?

•

fәhlәlәrin ixtisasının artırılması demәkdir
әmәk kooperasiyasının tәkmillәşmәsi demәkdir
ӘETnin tәtbiqi demәkdir
normal әmәk şәraiti onu xarakterizә edәn amillәrin normativә bәrabәr olması demәkdir
iş yerinin tәkmillәşdirilmәsi demәkdir

653 Әmәk şәraitinin sanitariyagigiena ünsürlәrinә nәlәr daxildir?

•

temperatur, havanın tәmizlik sәviyyәsi, istehsalat sәsküylәri, titrәyişlәr vә s.
әmәk hәrәkәtlәrinin tәsniflәşdirilmәsi
әmәk mühafizәsi
tez yorulma
iş yerinin planlaşdırılması

654 Yorğunluğun vәәzgikliyin dәrәcәsi bir neçә amillәrlә müәyyәn edilir. Onlar hansılardır?

•

Istehsala yeni maşın vә mexanizmin daxil olması
Iş vaxtı itkilәrinin әşkar olunması
ӘET tәtbiqindәn asılı olaraq
Yeni istehsal sahәlәrinin yaranması
Işin ağırlığı, әmәyin gәrginliyi, surәti, әmәk vә istirahәt rejimi

655 İş qabiliyyәtinin mәrhәlәlәri nә demәkdir?

•

işә qadәrki vәziyyәt. Işә alışma dövrü, işdәn sonrakı dövr vә s.
әmәk hәrәkәtlәrinin ardıcıllığıdır
işçinin orqanizmindә baş verәn dәyişikliklәrdir
onun әmәk intensivliyi ilә әlaqәsi demәkdir
iş yerinә xidmәt vә iş yerinin tәchizatı

656 Müәssisәdә işçinin iş qabiliyyәtinin mәrhәlәlәrinin sayı:
5

•
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657 Müәssisәdә işçinin sağlamlığı vә iş qabiliyyәti üçün işığın rolu?

•

әmәk mәhsuldarlığına tәsir göstәrir
işıqlandırma şәraitindә nәfәs üzvülәrinin fәaliyyәti güclәnir, gözün gәrginlәşmәsi aradan qalxır, işçi emal
etdiyi mәmulatı daha yaxşı fәrqlәndirir
işçilәrdә özünә gәlә bilmәyәn yorğunluq hissi әmәlә gәtirir
buraxılan mәhsulun keyfiyyәtinә tәsir göstәrir
gözün qamaşmasına kifayәt qәdәr tәsir göstәrir

658 Әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması yolları hansılardır?

•

normal işıqlandırma, iş yerindә әlverişli iqlim şәraitinin yaradılması, sәsküylәrin normaya qәdәr azaldılması
vә s.
elmitexniki tәrәqqinin istehsala tәtbiqi
әmәyin tәşkilinin tәtbiqi
işçilәrin texniki sәviyyәsinin artırılması
yeni istehsal sahәlәrinin yaradılması

659 Әmәk şәraitinin fizioloji vә soioloji amillәrinә nәlәr daxildir?

•

әmәk hәrәkәtlәrinin tәsniflәşdirilmәsi
işdә gәrginliyin azaldılması
fiziki qüvvә sәrfi, әsәb yükü, iş pozası, әmәk yeknәsәkliyi, әmәk vә istirahәt rejimi
әmәk mәhsuldarlığının artırılması
sәmәrәli sanitariyagigiyena şәraitinin yaxşılaşması

660 İstehsalın tәkmillәşdirilmәsi neçә әsas istiqamәtdә hәyata keçirilir?

•

5
3
2
6
4

661 İstehsalın tәkmillәşdirilmәsi hansı istiqamәtlәr hәyata keçirilir?

•

texniki mәdәniyyәtinin tәkmillәşdirilmәsi, әmәk mәdәniyyәtinin yüksәldilmәsi
yeni istehsal sahәlәrinin yaranması
texniki tәrәqqinin tәtbiqi
әmәyinin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi
әmәk bölgüsü vә kooperasiyasının tәtbiqi

662 Fizioloji funksiyaların hәddindәn artıq gәrginlәşmәsinә yol vermәk olmaz. Nә üçün?

•

işçinin әsәb sisteminә tәsir edir
әmәk mәhsuldarlığını artırır
çünki o insanın tez yorulmasına vә әmәk qabiliyyәtinin aşağı düşmәsinә sәbәb olur
әmәyin tәşkilinin mәnfi tәsir göstәrir
әmәk hәrәkәtlәrinin ardıcıllığını hәyata keçirir

663 İstehsal mühitinin sağlamlaşdırılması dedikdә nә başa düşülür?

•

әmәk fәnd vә üsullarının tәkmillәşdirilmәsi başa düşülür
әmәk bölgüsünün tәkmillәşdirilmәsi başa düşülür
әmәk mәhsuldarlığına mәnfi tәsir edәn amillәrin aradan qaldırılması başa düşülür
әmәk hәrәkәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsi başa düşülür
iş yerinin havasının temperatur vә nәmliyinin, tozun, istehsalat sәsküyünün, titrәyişlәrin orqanizmә zәrәrli
tәsirinin aradan qaldırılması başa düşülür

664 Müәssisәdә әmәk şәraitinin mәzmununa daxil olan ünsürlәrin yaxşılaşdırılması üzrә bir sıra işlәr
görülür. Onların sayı:

•

2
4
3
6
5

665 İş qabiliyyәtinә bir sıra amillәr tәsir göstәrir. Hansılardır?

•

fәhlәlәrin ixtisasının artırılması
әmәk fәnd vә üsullarının tәkmillәşdirilmәsi
iş yerlәrinin planlaşdırılması
әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyasının tәkmillәşdirilmәsi
әmәyin intensivliyi vә ağırlıq sәviyyәsi, işin yeknәsәkliyi, işin surәti, iş yerinin tәşkili sәviyyәsi, әmәk şәraiti
vә s.

666 Müәssisәdә әmәyin stimullaşdırılmasının funksiyalarının sayı:

•

4
5
1
2
3

667 Müәssisәdә әmәyin stimullaşdırılması dedikdә nә başa düşülür?

•

Işçinin ixtisasının artması başa düşülür
iqtisadi, sosial, sosialpsixoloji funksiyalar başa düşülür
maddi vә mәnәvi stimulun artması başa düşülür
iş yerinin yaxşılaşması başa düşülür
әmәk şәraitinin yaxşılaşması başa düşülür

668 Müәssisәlәrdә әmәyin tәşkilinin tәkmillәşmәsi mәqsәdilә maddi stimullaşmanın
güclәndirilmәsinin hansı forma vә üsullarından istifadә edilir?

•

әmәyin ödәnilmәsi prinsiplәrinin onun kәmiyyәt vә keyfiyyәt üzrә ardıcıl keçirilmәsi, yüksәk ödәniş, yaşayış
sahәlәrinin verilmәsi vә s.
әmәk vә istirahәtin rejiminin müәyyәn edilmәsi
әmәyin tәşkili sahәsindәki işә görә mükafat
ӘETnin tәtbiqi sahәsindәki işә görә mükafat
әmәk mәhsuldarlığının artırılması üzrә mükafat

669 Әmәtin stimullaşdırılmasının funksiyası:

•

mәsuliyyәt
texniki biliyin artırılması
intizam vә tәşәbbüskarlıq

•

iqtisadi, sosial, sosialpsixoloji funksiyalar
işçinin әmәk fәaliyyәti vә davranış

670 Stimullaşdırmada başlıca mәqsәd:

•

әmәk bölgüsünü tәkmillәşdirmәkdәn
әmәk şәraitini yaxşılaşdırmaqdan ibarәtdir
әmәyin tәşkilini tәkmillәşdirmәkdәn ibarәtdir
әmәk fәndlәrini tәkmillәşdirmәkdәn
stimullaşdırmada başlıca mәqsәd insanın әmәk davranışını fәallaşdırmaqdan ibarәtdir

671 Stimullaşdırmanın mәzmununa hansı funksiyalar daxildir:

•

әmәk üsulları
әmәk şәraiti
әmәk vә istirahәt rejimi
iqtisadi, sosial, sosialpsixoloji funksiyalar
iş yerinә mütәrәqqi xidmәt sistemi

672 Stimullaşdırmanın iqtisadi funksiyası nәyә xidmәt edir?

•

әmәyin tәşkilinin tәkmillәşmәsinә
әmәk bölgüsünün tәkmillәşmәsinә xidmәt edir
әmәk şәraitinin yaxşılaşmasına xidmәt edir
әmәk kooperasiyasının tәkmillәşmәsinә
istehsalın sәmәrәsinin artmasına әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsinә xidmәt edir

673 Stimullaşdırmanın sosial funksiyası nәyә xidmәt edir?

•

işçinin kollektivdәki sosialiqtisadi vәziyyәti, onun әmәk bölgüsü sistemindә tutduğu mövqe, onların
fәaliyyәtinә kompleks sosial tәdbirlәr vә vasitәlәr qaydasında tәsir göstәrmәk , qabiliyyәtlәrini inkişaf
etdirmәyә xidmәt edir
әmәk mәhsuldarlığınınartırılmasına
fәhlәnin әmәk haqqlarının artırılmasına
iş vaxtı itkilәrinin aşkar edilmәsinә
yeni istehsal sahәlәrinin yaradılmasına

674 Stimullaşdırmanın sosialpsixoloji funksiyası nәyә xidmәt edir?

•

iş vaxtı itkilәrinin aradan qaldırılmasına
fәhlәlәrin peşәixtisas tәrkibinin dәyişilmәsinә
işçilәrin daxili alәminin formalaşmasına, onun sayәsindә işçidә әmәyә münasibәtin formalaşdırılmasına
әmәyin normalaşdırılmasının tәkmillәşdirilmәsinә
ӘETnin tәtbiqinә

675 Stimillaşdırmanın әmәk şәraiti ilә bağlı göstәricilәrinә nәlәr daxildir?

•

әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması üzrә mükafat
sağlam vә normal әmәk şәraiti ağır vә zәrәrli әmәk şәraitinin normalaşdırılması, qabaqcıl әmәk fәnd vә
üsulları üzrә stimullaşdırma vә s.
Peşәlәrin qovuşması üzrә mükafat
әmәyin normalaşdırılması sahәsindә işә görә mükafat
ӘETnin tәtbiqi üzrә hәvәslәndirmә

676 Müәssisәdә әmәyin mәnәvi stimullaşdırılmasının forma vә metodları:

•

müxtәlif tapşırıqların yerinә yetirilmәsi
maddi hәvәslәndirmә fondlarından istifadә
maddi vә mәnәvi stimulların tәsirinin artması
tәrbiyәvi iş, mәnәvi hәvәslәndirmәdәn istifadә ölçülәri, işçilәrdәn onların bacarığı vә hәvәsinә uyğun düzgün
istifadә olunması vә s.
әsaslandırılmış әmәk normalarının tәtbiqi

677 Müәssisәlәrdә stimullaşdırmanın әmәk şәraiti ilә әlaqәdar göstәricilәri:

•

Yeni istehsal sahәlәrinin yaranması üzrә
әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi üzrә mükafat
ӘETnin tәtbiqi üzrә hәvәslәndirmә
әmәyin vә istehsalın mexaniklәşdirilmәsi üzrә
normal әmәk şәraiti, ağır vә zәrәrli әmәk şәraitinin normolaşdırılması, qabaqcıl әmәk vә fәnd üsulları üzrә
stimullaşdırma vә s.

678 Müәssisәdә әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi üzrә hәvәslәndirmә:

•

әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılmasına görә
Iş yerinin tәşkilinә görә mukafat
yeni texnika üzrә hәvәslәndirmә, әmәk tutumunun aşağı salınması, işçilәrin sayının azalması vә әmәk
mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi üzrә vә s.
iş vaxtı itkilәrinin aşkar edilmәsinә görә
yeni istehsal sahәlәrinin yaradılmasına görә

679 Stimullaşdırmanın әmәk şәraiti ilә әlaqәdar göstәricilәrinә nәlәr daxildir?

•

әmәyin tәşkilinin tәkmillәşmәsi üzrә hәvәslәndirmә
işçilәrin ixtisasının artırılması üzrә
yeni istehsal sahәlәrinin yaranması üzrә
әmәyin vә istehsalın mexaniklәşdirilmәsi üzrә
sağlam vә normal әmәk şәraiti, ağır vә zәrәrli әmәk şәraitinin normalaşması, qabaqcıl әmәk fәnd vә üsulları
üzrә mükafatlandırma

680 Müәssisәlәrdә iqtisadi yarışın tәşkili formalar hansılardır?

•

sexlәrarası, sahәlәrarası, istehsal briqadalararası, ustalararası vә s.
әmәk fәnd vә üsulları tәtbiqi üzrә yarış
әmәk bölgüsü üzrә yarış
iş yerinin tәşkili üzrә yarış
әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi üzrә yarış

681 İqtisadi yarışın keçirilmәsi formaları:

•

ӘETnin istiqamәtlәrinin tәtbiqi uğrunda
sexlәrarası, sahәlәrarası yarış, istehsal briqadalararası, peşәlәr üzrә fәhlәlәr arasında iqtisadi yarış
iş vaxtı itkilәrinin aşkar dilmәsi
qabaqcılların müәyyәn edilmәsi
iş vaxtı itkilәrinin aradan qaldırılması

682 Müәssisәdә iqtisadi yarışın aparılması nәyә xidmәt edir?

•

Iş vaxtı itkilәrinin aşkar olunmasına
әmәk mәhsuldarlığının yüksәldilmәsinә, istehsal planının yerinә yetirilmәsinә vә s.
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılmasına
iş yerinin yaxşılaşdırılmasına

әmәyin normalaşdırılmasının tәkmillәşdirilmәsinә

683 İqtisadi yarışın mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılmasından ibarәtdir
әmәk kooperasiyasından, istehsal vә ictimai әlaqәlәrdәn irәli gәlәn, insanların maddi istehsaldakı birgә
fәaliyyәtlәri ilә üzvü surәtdә bağlılığından ibarәtdir
yenilikçilәrin tәcrübәsinin yayılmasından ibarәtdir
әmәk bölgüsünün tәkmillәşmәsindәn
әmәk kooperasiyasının tәkmillәşmәsindәn

684 İqtisadi yarış neçә formadan ibarәtdir?

•

2
3
4
6
5

685 Müәssisәdә iqtisadi yarış neçә tәşkil edilir?

•

idarәetmәni elmi tәşkil etmәklә
әmәk şәraitini yaxşılaşdırmaqla
әmәk mәhsuldarlığını yüksәlmәklә, istehsal planını yerinә yetirmәklә vә s
iş vaxtı itkilәrini aşkar etmәklә
iş yerinin tәşkili ünsürlәrini hәyata keçirmәklә

686 Müәssisәlәrdә iqtisadi yarış bir neçә istiqamәtdә hәyata keçirilir. Onlar hansılardır?

•

әmәk mәhsuldarlığının artırılması üzrә
ӘETnin tәtbiqi üzrә
әmәyin vә istehsalın tәkmillәşmәsi üzrә
sexlәrarası, sahәlәrarası, istehsal briqadalararası, peşәlәr üzrә fәhlәlәr arasında yarışlar
әmәyin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi

687 Müәssisәlәrdә tәşkil olunan iqtisadi yarışın formaların sayı neçәdәn ibarәtdir?

•

6
5
4
3
2

688 İstehsal briqadalar arasındakı yarış hansı göstәricilәrin әldә olunmasına xidmәt edir?

•

әmәk fәnd vә üsullarının tәkmillәşmәsinә
әmәk bölgüsü vә әmәk kooperasiyası formalarının tәkmillәşmәsinә
istehsal planın yerinә yetirilmәsi, әmәk mәhsuldarlığının yüksәlmәsi, xammal, materail, yanacaq, elektrik
enerjisinә qәnaәt
iş yerinә xidmәt

689 Kütlәvi ixtiraçılıq vә sәmәrәlilәşdiricilәrin yaradıcılığının ictimaiiqtisadi әhәmiyyәti dedikdә nә
başa düşülür?

•

fiziki vә zehni әmәk arasında mühüm fәrqlәnir aradan qaldırılması, әmәyin yaradıcı xarakter olması vә s.. başa
düşülür

iş yerinә xidmәt başa düşülür
işçilәrin texniki biliyinin artması başa düşülür
әmәyin tәşkilinin tәkmillәşmәsi
әmәyin normalaşmasının tәkmillәşmәsi

690 Müәssisәdә iqtisadi yarışın әhәmiyyәti onun hansı funksiyaları ilә müәyyәn edilir?

•

әmәk mәhsuldarlığının artırılması
iqtisadi, ictimai, mәnәvietik
Iş yerinin tәşkili
әmәyin fәnd vә üsullarının tәkmillәşdirilmәsi

691 Müәssisәdә iqtisadi yarışın әhәmiyyәti onun hansı funksiyaları ilә müәyyәn edilir?

•

әmәyin fәnd vә üsullarının tәkmillәşdirilmәsi
iqtisadi, ictimai, mәnәvietik
әmәk mәhsuldarlığının artırılması
iş yerinin tәşkili

692 İqtisadi yarışın nәticәlәrinin gündәlik yekunlaşdırılması nә üçün aparılır?

•

әmәk bölgüsünün tәkmillәşdirilmәsi mәqsәdilә
fәhlәlәr arasında yarış qalibini müәyyәn etmәk
ӘETnin tәtbiqi üçün
fәhlәlәrin ixtisasını artırmaq mәqsәdilә
uçotun daha düzgün vә düşüncәli aparılması, öhdәçiliyin yerinә yetirilmәsi üçün

693 Müәssisәdә peşә üzrә fәhlәlәr arasında iqtisadi yarış nә üçün keçirilir?

•

fәhlәlәrin texniki biliyinin artırmaq
iş yerinә xidmәti yaxşılaşdırmaq
әmәk mәhsuldarlığını artırmaq
iş yerinin tәchizatını yaxşılaşdırmaq
qabaqcıl tәcrübә vә әmәk vәrdişlәrini genişlәndirmәk, geridә qalan fәhlәlәri qabaqcıllar sırasına çatdırmaq vә
s.

694 İqtisadi yarışın bir sıra formaları mövcuddur. Onlar hansılardır?

•

ixtisasın artırılması üzrә yarış
qabaqcıl fәhlәlәr arasında yarış
geridә qalan fәhlәlәr arasında yarış
sexlәrarası, sahәlәrarası, istehsal briqadalararası, peşәlәr üzrә fәhlәlәr arasında yarış
әmәk mühafizәsinin yaxşılaşdırılması üzrә

695 Müәssisәdә kütlәvi ixtiraçılıq vә sәmәrәliliyin ictimaiiqtisadi әhәmiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

әmәk bölgüsünün sәmәrәli tәtbiqi
fiziki әmәklә zehni әmәk arasındakı fәrqlәrin aradan qaldırılması, әmәyin yaradıcı xarakter olması
buraxılan mәhsulun keyfiyyәtinin yaxşılaşması
Istehsalın sәmәrәliliyinin artırılması
әmәk kooperasiyası formalarının tәtbiqi

696 Müәssisәdә әmәyin tәşkilinin tәhlili neçә üsuldan ibarәtdir?

•

3
4

•

5
6
2

697 Müәssisәnin iqtisadi göstәricilәrinin yaxşılaşdırılması üçün nәlәr edilmәlidir?

•

әmәk vә istirahәt rejimi yaxşılaşdırılmalıdır
yeni istehsal sahәlәri yaradılmalıdır
sәmәrәli әmәk üsul vә fәndlәri tәtbiq edilmәlidir
müәssisәnin iqtisadi göstәricilәrinin yaxşılaşdırılması üçün tәhlil aparılmalıdır
fәhlәlәrin ixtisası daim yüksәldilmәlidir

698 Müәssisәdә әmәyin tәşkilinin tәhlili aparılır. Tәhlil neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?

•
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699 Әmәk kooperasiyasının sosialiqtisadi mahiyyәti:

•

әmәk kooperasiyasının mahiyyәti müxtәlif әmәk fәaliyyәtlәrinin keyfiyyәtcә birbirindәn tәdris edilmәsidir
әmәk kooperasiyasının sosialiqtisadi mahiyyәti müәssisәdә istehsal işçilәrinin mәhsul istehsalında nә kimi rol
oynadıqlarına görә bölünmәsini nәzәrdә tutur
әmәk kooperasiyasının sosialiqtisadi mahiyyәti müәyyәn müәssisәdә vә ya birbirilә әlaqәdar olan müxtәlif
әmәk proseslәrindә fәaliyyәt göstәrәn bir çox adamların birgә işlәmәsi formasıdır
әmәk kooperasiyası müәssisәdә daha mürәkkәb işlәrin sadә işlәrdәn ayrılmasından ibarәtdir
әmәk kooperasiyasının mahiyyәti istehsal prosesinin elә tәrkib hissәlәrinә ayrılmasını nәzәrdә tutur ki, onun
hәr biri bir fәhlә tәrәfindәn bir iş yerindә yerinә yetirilmiş olsun

700 Psixoloji uyğunlaşmanın әhәmiyyәti:

•

әmәyin tәçkili üzrә tәdbirlәrin layihәlәndirilmәsi
әmәk mәhsuldarlığının artırılması
iş yerinin tәşkilinin yaxşılaşdırılması
artıq әmәk hәrәkәtlәrinin aradan qaldırılması
insan orqanizminә düşәn psixi vә әsәb yükünü minimuma qәdәr azalması

701 Müәssisәdә әmәk prosesinin düzgün tәşkilinin әhәmiyyәti:

•

iş yerinә xidmәtin yaxşılaşması
hәr bir yerindә elә istehsal şәraiti yaradılmalıdır ki, bu zaman fәhlәnin әmәk fәndlәri vә hәrәkәtlәri әn
mәhsuldar vә әn az yorucu olması
әmәk bölgüsü tәkmillәşmәsi
әmәk prosesi vә istehsal prosesinin qarşılıqlı әlaqәsi
әmәk şәraitinin yaxşılaşdırılması

