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TÜRKMENISTANYÒ
MINISTRLER KABINETINIÒ
GIÒIªLEÝIN MEJLISI
AŞGABAT,9-njyiýul(TDH).
Şu gün hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow
Ministrler Kabinetiniň giňişleýin
mejlisini geçirdi. Oňa Milli Ge
ňeşiň wekilleri, ministrlikleriň we
pudaklaýyn dolandyryş edarala
rynyň, ýokary okuw mekdeple
riniň, köpçülikleýin habar beriş
serişdeleriniň ýolbaşçylary, we
laýatlaryň we Aşgabat şäheriniň
häkimleri hemde olaryň orunba
sarlary çagyryldy.
Mejlisde halk hojalyk toplu
mynyň pudaklaryny ösdürmek
boýunça şu ýylyň ýanwar —
iýun aýlarynda ýerine ýetirilen
işleriň netijeleri jemlenildi, de
gişli hasabatlar diňlenildi hem
de amala aşyrylan işlere baha
berildi, Türk me nis ta nyň Pre zi
den ti niň we ýurdumyzy durmuş
ykdysady taýdan ösdürmegiň
beýleki maksatnamalary ara al
nyp maslahatlaşyldy, ikinji ýarym
ýyl üçin ileri tutulýan wezipeler
kesgitlenildi hemde ýolbaşçyla
ry wezipä bellemek, wezipeden
boşatmak baradaky meselelere
garaldy.
Hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow
Ministrler Kabinetiniň giňişleýin
mejlisiniň gün tertibine geçip, il
ki bilen, Merkezi bankyň başlygy
M.Annadurdyýewe söz berdi. Ol
2021nji ýylyň birinji ýarymynda
alnyp barlan işleriň netijeleri ba
rada hasabat berdi.
2020nji ýylyň degişli döw
ri bilen deňeşdirilende, şu ýylyň
alty aýynda hojalyk düzümlerine
berlen karz serişdeleriniň möç
beri artdy. Kiçi we orta telekeçi
lige goldaw bermek üçin berilýän
ýeňillikli karz serişdeleriniň möç

beri 2,6 göterim, hususy önüm
öndürijilere berlen karz serişde
leriniň möçberi bolsa 1,4 esse
ýokarlandy.
Şu ýylyň ýanwar — iýun aýla
rynda “Internetbank” töleg ulga
my arkaly şahsy taraplar we husu
sy telekeçiler tarapyndan geçirilen
hasaplaşyklaryň möçberi köpeldi.
Hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow
hasabaty diňläp, başga işe geç
megi sebäpli, M.Annadurdyýewi
eýeleýän wezipesinden boşatdy.
Şeýle hem döwlet Baştutany
myz işde goýberen kemçilikleri
üçin, Merkezi bankyň başlygynyň
orun ba sa ry M.Oraz dur dy ýe we
käýinç yglan etdi.
Soňra maliýe we ykdysadyýet
ministri M.Serdarow milli ykdysa
dyýetimiziň ösüşiniň jemleri barada
hasabat berdi. 1nji iýul ýagdaýyna
görä, Döwlet býujetiniň girdejile
riniň meýilnamasy 119,1 göterim,
çykdajylarynyň meýilnamasy bolsa
97,3 göterim ýerine ýetirildi.
2021nji ýylyň birinji ýarymyn
da ýerli býujetler boýunça girdeji
leriň meýilnamasy 102,4 göterim,
çykdajylaryň meýilnamasy bolsa
97,8 göterim berjaý edildi.
Hasabat döwründe balans to
parlarynyň 107, şol sanda sebit
lerdäki balans toparlarynyň 93
mejlisi geçirildi.
Alty aýyň dowamynda döwlet
emlägine degişli desgalaryň 70si
hususylaşdyryldy.
2021nji ýylyň 1nji iýuny ýag
daýyna görä, maliýeleşdirmegiň
ähli çeşmeleriniň hasabyna milli
ykdysadyýetimizi ösdürmäge gö
nükdirilen maýa goýumlarynyň
mukdary jemi içerki önümiň 15,9
göterimine barabar boldy.

2021nji ýyl üçin maýa goýum
maksatnamasy 28 göterim ýerine
ýetirildi. Özleşdirilen düýpli ma
ýa goýumlary önümçilik hemde
durmuş we medeni maksatly bi
nalara gönükdirildi.
Oba milli maksatnamasynda
kesgitlenen işleriň ýerine ýetirilişi
baradada hasabat berildi.
Hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow
hasabaty diňläp, “Türkmengaz”
döwlet konserniniň, “Türkmenho
waýollary” agentliginiň we Döwlet
ätiýaçlandyryş guramasynyň işine
nägilelik bildirdi. Geçen ýylyň de
gişli döwri bilen deňeşdirilende, bu
edaralaryň hasabyna gelip gowuş
ýan walýuta serişdeleriniň möçbe
ri azaldy diýip, milli Liderimiz aýtdy
we wezipe borçlaryny talabalaýyk
ýerine ýetirmän, daşary ýurt pu
lunda serişdeleriň gelip gowuşma
gyna gözegçiligi gowşadandygy
üçin maliýe we ykdysadyýet mi
nistri M.Serdarowa, döwlet mi
nistri — “Türkmengaz” döwlet
konserniniň başlygy B.Amanowa,
Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy
nyň baş direktory G.Nurmuham
medowa, “Türkmenhowaýollary”
agentliginiň başlygy D.Saburowa
duýduryş yglan etdi.
Döwlet Baştutanymyz haýsy
dyr bir edara walýuta boýunça
tabşyrygy ýerine ýetirmese, onuň
gelip gowuşýan möçberiniň azal
magyna ýol berse, onda ýylyň
jemleri boýunça eýeleýän wezi
pesinden boşatmaga çenli berk
çäre görüljekdigini duýdurdy.
Milli Liderimiz bu ugurda alnyp
barylýan işleri berk gözegçilikde
saklamak babatda maliýe we yk
dysadyýet ministrine anyk tabşy
ryklar berdi.

Mejlisiň dowamynda hormat
ly Pre zi den ti miz Gurbanguly
Berdimuhamedow degişli Buý
ruklara gol çekdi.
Soň ra Sta tis ti ka ba ra da
ky döwlet komitetiniň başlygy
S.Welbegow ýurdumyzyň mi
nistrlikleriniň we pudaklaýyn do
landyryş edaralarynyň 2021nji
ýylyň birinji ýarymyndaky ykdy
sady görkezijileri barada hasabat
berdi.
Senagat, ulagaragatnaşyk we
obasenagat toplumlarynda hem
de ykdysadyýetiň döwlete da
hylsyz ulgamynda oňyn netijeler
gazanyldy.
Hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow
hasabaty diňläp, statistika ulga
mynyň öňünde goýlan gaýra
goýulmasyz wezipelerden ugur
alyp, degişli tabşyryklar berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başly
gynyň orunbasary G.Müşşikow
2021nji ýylyň alty aýynyň mak
roykdysady görkezijileri barada
hasabat berdi.
Ýurdumyzyň ministrlikleriniň
we pu dak la ýyn do lan dy ryş
edaralarynyň meýilnamalarynyň
ýerine ýetirilişiniň seljermesiniň
netijelerine laýyklykda, hasabat
döwründe jemi içerki önüm 6,1
göterim artdy. Geçen ýylyň de
gişli döwri bilen deňeşdirilende,
jemi öndürilen önüm 5,2 göterim
ýokarlandy.
Ýanwar — iýun aýlarynda
2020nji ýylyň degişli döwri bi
len deňeşdirilende, böleksatuw
haryt dolanyşygy 17,5 göterim,
daşary söwda dolanyşygynyň
möçberi bolsa 3,5 göterim ýokar
landy.
Ýurdumyzyň iri we orta kärha
nalarynda ortaça aýlyk zähmet
haky, geçen ýylyň degişli döwrü
ne görä, 10,5 göterim köpeldi.
“Türkmenistanyň Prezidenti
niň ýurdumyzy 2019 — 2025nji
ýyllarda durmuşykdysady taý
dan ösdürmegiň Maksatnamasy
nyň” ýerine ýetirilişi barada hem
hasabat berildi.
Mej li siň do wa myn da wi se
premýer hormatly Prezidentimi
ziň ýokary okuw mekdepleriniň
birnäçesini hojalyk hasaplaşygy
na geçirmek hemde “Türkmen
başy” döwlet täjirçilik bankynyň
gu ra ma çy lykhu kuk gur lu şy ny
üýtgetmek barada ozal beren
tabşyryklarynyň ýerine ýetirili
şi barada hasabat berdi we milli
Liderimiziň garamagyna degişli
Kararlaryň taslamalaryny hödür
ledi.
Döwlet Baştutanymyz hasa
baty diňläp, berlen tabşyryklara
laýyklykda, ýurdumyzyň ýoka
ry okuw mekdepleriniň birnä
çesini hojalyk hasaplaşygyna
geçirmek we “Türkmenbaşy”
döwlet täjirçilik b a n k y n y ň g u 
r a m a ç y l y k  h u kuk gur lu şy ny
üýt get mek ha kyn da ky teklipleri
makullady we degişli resmina
malara gol çekdi.
Giňişleýin mejlisiň dowamyn
da milli Liderimiz G.Müşşikowy
Merkezi bankyň başlygy wezipe
sine belläp, ony Ministrler Kabi
netiniň Başlygynyň orunbasary
wezipesinden boşatmak karary
na gelendigini aýtdy.
Soňra Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň orunbasary, Ýokary
gözegçilik edarasynyň başlygy,
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň
agzasy S.Berdimuhamedow şu
ýylyň alty aýynda ýerine ýetirilen

işleriň netijeleri barada hasabat
berdi.
Hasabatyň çäklerinde Türk
menistanyň dürli künjeklerinde
bi na edil ýän me de nidur muş
maksatly desgalaryň gurluşykla
rynyň ýagdaýy boýunça geçirilen
seljerme işleri, şeýle hem Daşo
guz welaýatyna amala aşyrylan
iş saparynyň netijeleri barada gi
ňişleýin maglumatlar berildi.
Şeýle hem wisepremýer Aşga
bat şäherinde hemde ýurdumy
zyň welaýatlarynda Watanymy
zyň mukaddes Garaşsyzlygynyň
30 ýyllyk baýramynyň bellenilýän
ýylynda gurlup ulanylmaga beril
megi meýilleşdirilýän desgalarda
ky gurluşyk işleriniň ýagdaýy ba
rada hasabat berdi.
Aşgabat şäherinde Söwda
we dynçalyş, işewürlik mer
kezleri hemde ýaşaýyş jaýlary,
“Garagum” köpugurly işewürlik
merkezli myhmanhana, A.Ny
ýazow şaýoly bilen Hoja Ahmet
Ýasawy köçesiniň ugrunda ýe
rasty geçelgeler, paýtagtymyzyň
günorta künjeginde Magtymguly
Pyragynyň ýadygärligi we beýle
ki desgalar şu ýylyň dowamynda
ulanylmaga berler.
Ýubileý ýylynda açylmagy me
ýilleşdirilýän binalaryň hatarynda
Ahal welaýatynyň Kaka etrabyn
da dokma toplumy, Babadaýhan
etrabynda tikinçilik önümlerini ön
dürýän toplum, Aşgabat — Türk
menabat ýokary tizlikli awtoulag
ýolunyň Aşgabat — Tejen böle
gi, Änew şäherinde, Ak bugdaý,
Tejen, Babadaýhan etraplarynda
umumybilim berýän mekdeple
riň, Balkanabat şäherinde 3 müň
orunlyk “Türkmeniň ak öýi” hem
de 3 müň orunlyk sadaka jaýynyň
binalary, Türkmenbaşy şäherinde
köpugurly hassahana, 100 orun
lyk ýokanç keseller hassahana
sy bar.
Şu ýyl Daşoguz welaýatynda 3
müň orunlyk “Türkmeniň ak öýi”
binasy hemde 3 müň orunlyk sa
daka jaýy, Daşoguz şäherinde
birnäçe döwrebap ýaşaýyş jaý
lary, Gubadag etrabynda bolsa
haly önümleri kärhanasy, Lebap
welaýatynyň Çärjew etrabynda
häzirki zaman gazturbinaly elekt
rik stansiýasy, Saýat etrabynyň
çäklerinde umumybilim berýän
orta mekdepleriň 2si ulanmaga
berler.
Hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow
hasabaty diňläp, “Türkmenistan
— parahatçylygyň we ynanyş
magyň Watany” ýylynda giňden
dabaralandyrylýan şanly seneler
mynasybetli ulanylmaga beril
megi meýilleşdirilýän desgalaryň
gurluşygynyň bellenen möhletler
de tamamlanmagy we ýokary hil
derejesiniň üpjün edilmegi bilen
baglanyşykly meseleleriň üns
merkezinde saklanylmalydygyny
belledi we bu babatda birnäçe
tabşyryklar berdi.
Soňra döwlet Baştutanymyz
S.Berdimuhamedowy Ministrler
Kabinetiniň Başlygynyň ykdysady,
bank we halkara maliýe gurama
lary meseleleri boýunça orunba
sary wezipesine belläp, ony Ýoka
ry gözegçilik edarasynyň başlygy
wezipesinden boşatmak hemde
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň dü
züminden çykarmak barada kara
ra gelendigini aýtdy we oňa işinde
üstünlikler arzuw etdi.
(Dowamy 2-nji sahypada).

Türkmenistanyò Prezidenti
Ysraýyl Döwletiniò Prezidentini gutlady
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türk
menistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem öz
adyndan jenap Ishak Gersogy Ysraýyl Döwletiniň Prezidenti we
zipesine girişmegi mynasybetli tüýs ýürekden gutlady.
“Ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklara biz ýokary
baha berýäris hemde bu gatnaşyklaryň halklarymyzyň bähbidi
ne mundan beýläkde ösdüriljekdigine we pugtalandyryljakdygy
na berk ynanýarys” diýip, milli Liderimiz gutlag hatynda belledi.
Hormatly Prezidentimiz şu ýakymly mümkinçilikden peýdala
nyp, jenap Ishak Gersoga tüýs ýürekden berk jan saglygyny, gu
jurgaýrat, Ysraýyl Döwletiniň dostlukly halkynyň öňe gitmegine
hemde gülläp ösmegine gönükdirilen ähli başlangyçlarynda we
işlerinde uly üstünlikler arzuw etdi.

(TDH).

Türkmenistanyò Prezidentiniò

PERMANY
Türkmenistanyò Ministrler Kabinetiniò ýanynda Ulag we
kommunikasiýalar agentligini döretmek hakynda
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň
134nji maddasyna laýyklykda, ýurdumyzyň bazar gatnaşyklaryna esaslanýan yk
dysadyýete geçmegi bilen bagly ýerine ýetiriji häkimiýetiň we döwlet edaralarynyň
gurluşyny amatly ýagdaýa getirmek, şeýle hem maglumat tehnologiýalaryny häzirki
zamanyň talaplaryna görä ösdürmek, özözüňi dolandyrmak we täze ykdysady şert
lerde ulag we aragatnaşyk pudagyny düýpli özgertmek hemde toplumlaýyn dolan
dyrmak, bu pudaklaryň ykdysady erkinligini giňeltmek arkaly işiniň hilini we edýän
hyzmatlarynyň derejesini hasda ýokarlandyrmak maksady bilen, kararedýärin:
1. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynda Ulag we kommunikasiýalar
agentligini döretmeli.
2. «Türk men de mir ýol lary» agent li gini, «Türk me naragatnaşyk» agentligini,
«Türkmenawtoulaglary» agentligini, «Türkmenhowaýollary» agentligini hemde
«Türkmendeňizderýaýollary» agentligini Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýa
nyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň garamagyna bermeli.

Türkmenistanyò Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.
Aşgabat şäheri, 2021nji ýylyň 9njy iýuly.

Türkmenistanyò Prezidentiniò
PERMANY
Ç.H.PURÇEKOW hakynda
Çarymyrat Hywaliýewiç Purçekowy Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň orunbasary wezipesine belläp, ony Türkmenistanyň energetika ministri
wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyò Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.
Aşgabat şäheri, 2021nji ýylyň 9njy iýuly.

Çarymyrat Hywaliýewiç PURÇEKOW
1968nji ýylda Balkan welaýatynyň
Serdar şäherinde doguldy. 1993nji ýylda
Türkmen politehniki institutyny tamamla
dy. Hünäri boýunça inženerelektrik.
Zähmet ýoluna 1985nji ýylda “Bal
kanenergo” önümçilik birleşiginiň “Ser
darelektrikulgamlary”
kärhanasynda
awtoslesar bolup başlady.
1993nji ýyldan 2007nji ýyla çenli
şu kärhananyň ussasy, inženeri, elekt
rotehniki gullugyň başlygy, soňra kär
hananyň direktory wezipelerinde işle
di.
2007nji ýyldan 2014nji ýyla çenli
“Türkmenenergo” döwlet elektroener
getika korporasiýasynyň “Balkanener
go” önümçilik birleşiginiň baş direktory
wezipesinde zähmet çekdi.
2014nji ýylyň aprelinden noýabr aýy
na çen li “Türk me ne ner go” döw let
elektroenergetika korporasiýasynyň baş
inženeriniň orunbasary wezipesinde iş
ledi.
2014nji ýylyň noýabryndan 2017
nji ýyla çenli Energetika ministrliginiň
“Türkmenenergo” döwlet elektroener

getika korporasiýasynyň başlygynyň
orunbasary wezipesinde zähmet çekdi.
2017nji ýylyň fewral aýyndan 2019njy
ýylyň apreline çenli energetika ministri.
20192020nji ýyllarda Ministrler Ka
binetiniň Başlygynyň orunbasary.
2020nji ýylyň fewralyndan bäri ener
getika ministri.
“Watana bolan söýgüsi üçin” medaly
hemde “Türkmenistanyň Bitaraplygy
nyň 25 ýyllygyna” atly ýubileý medaly
bilen sylaglanyldy.

Türkmenistanyò Prezidentiniò
PERMANY
G.D.ORUNOW hakynda
GuwançDöwletmämmedowiçOrunowy Türkmenistanyň gurluşyk we bina
gärlik ministri wezipesine belläp, ony Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik mi
nistriniň orunbasary wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyò Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.
Aşgabat şäheri, 2021nji ýylyň 9njy iýuly.

Guwanç Döwletmämmedowiç ORUNOW
1979njy ýylda Daşoguz welaýatynyň
Daşoguz şäherinde doguldy. 2000nji
ýylda Türkmen politehniki institutyny ta
mamlady. Hünäri boýunça inženerme
hanik.
Zähmet ýoluna 2000nji ýylda Daşo
guz we la ýa ty nyň “Da şo guz ga zak dy
ryş” müdirliginiň taslamasudurlama bö
lüminiň inženermehanigi wezipesinde
başlady.
2002nji ýyldan 2006njy ýyla çenli
Daşoguz welaýatynyň “Daşoguzga
zakdyryş” müdirliginde dürli wezipeler
de işledi.
2006njy ýylda Daşoguz welaýatynyň
“Daşoguzgazakdyryş” müdirliginiň tas
lamasudurlama bölüminiň başlygynyň
wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji, baş
lygy bolup zähmet çekdi.
20072008nji ýyllarda Daşoguz we
laýat häkimliginiň Binagärlik we şäher
gurluşygy müdirliginiň ýanyndaky Ho
jalyk hasaplaşykly kärhananyň başlygy
bolup işledi.
2008nji ýyldan 2013nji ýyla çenli
Daşoguz welaýat häkimliginiň Binagär
lik we şäher gurluşygy müdirliginde dürli
wezipelerde zähmet çekdi.

20132014nji ýyllarda Daşoguz we
laýat häkimliginiň senagat we gurluşyk
bölüminiň müdiri wezipesinde işledi.
2014nji ýylda Daşoguz welaýat hä
kimliginiň Binagärlik we şäher gurluşygy
müdirliginiň başlygy wezipesinde zäh
met çekdi.
2014nji ýyldan 2020nji ýyla çenli
Daşoguz welaýatynyň häkiminiň gurlu
şyk boýunça orunbasary wezipesinde
işledi.
20202021nji ýyllarda Türkmenista
nyň gurluşyk we binagärlik ministriniň
orunbasary wezipesinde zähmet çekdi.
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2021-nji ýylyò 10-njy iýuly, ºenbe.

Türkmenistanyò
Prezidentiniò
PERMANY
M.Ö.ANNADURDYÝEW hakynda
Merdan Öwezowiç Annadurdyýewi, başga
işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Merkezi ban
kynyň başlygy wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyò Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.
Aşgabat şäheri, 2021nji ýylyň 9njy iýuly.

Türkmenistanyò
Prezidentiniò
PERMANY
G.M.MÜªªIKOW hakynda
Gadyrgeldi Müşşikowiç Müşşikowy Türkme
nistanyň Merkezi bankynyň başlygy wezipesine
belläp, ony Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyò Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.
Aşgabat şäheri, 2021nji ýylyň 9njy iýuly.

Türkmenistanyò
Prezidentiniò
PERMANY
S.G.BERDIMUHAMEDOW hakynda
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başly
gynyň orunbasary Serdar Gurbangulyýewiç
Berdimuhamedowy Türkmenistanyň Ýokary gö
zegçilik edarasynyň başlygy wezipesinden boşat
maly hemde ony Türkmenistanyň Döwlet howp
suzlyk geňeşiniň düzüminden çykarmaly.

Türkmenistanyò Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.
Aşgabat şäheri, 2021nji ýylyň 9njy iýuly.

Türkmenistanyò
Prezidentiniò
PERMANY
D.A.TÄªLIÝEW hakynda
Döwlet Akmuhammedowiç Täşliýewi Türk
menistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy
wezipesine belläp, ony Türkmenistanyň Ýokary gö
zegçilik edarasynyň başlygynyň orunbasary wezi
pesinden boşatmaly.

Türkmenistanyò Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.
Aşgabat şäheri, 2021nji ýylyň 9njy iýuly.

Türkmenistanyò
Prezidentiniò
PERMANY
ª.DURDYLYÝEW hakynda
ŞamuhammetDurdylyýewi, başga işe geçme
gi sebäpli, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyò Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.
Aşgabat şäheri, 2021nji ýylyň 9njy iýuly.

Türkmenistanyò
Prezidentiniò
PERMANY
M.B.ÇAKYÝEW hakynda
Mämmethan Berdimyradowiç Çakyýewi
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky
Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direk
tory wezipesine bellemeli.

Türkmenistanyò Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.
Aşgabat şäheri, 2021nji ýylyň 9njy iýuly.

Türkmenistanyò
Prezidentiniò
PERMANY
Ý.GYLYJOW hakynda
ÝaztaganGylyjowy, başga işe geçmegi sebäpli,
Aşgabat şäheriniň häkimi wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyò Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.
Aşgabat şäheri, 2021nji ýylyň 9njy iýuly.

Türkmenistanyò
Prezidentiniò
PERMANY
R.N.GANDYMOW hakynda
Rahym Nurgeldiýewiç Gandymowy Aşgabat
şäheriniň häkimi wezipesine belläp, ony Türkme
nistanyň gurluşyk we binagärlik ministri wezipesin
den boşatmaly.

Türkmenistanyò Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.
Aşgabat şäheri, 2021nji ýylyň 9njy iýuly.
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TÜRKMENISTANYÒ MINISTRLER KABINETINIÒ
GIÒIªLEÝIN MEJLISI
(Baºlangyjy 1-nji sahypada).
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow wisepremýere, mi
nistrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş
edaralarynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip,
ýylyň ahyryna çenli bellenen işleriň üs
tünlikli ýerine ýetirilmeginiň zerurdygy
ny nygtady.
Milli Liderimiz S.Berdimuhamedowa,
ilkinji nobatda, Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň ähli orunbasarlary bilen
ýygnanyp, ministrlikleriň we pudak
laýyn dolandyryş edaralarynyň kabul
eden maksatnamalarynyň ýerine ýe
tirilişi, şeýle hem geljek ýylyň Döwlet
býujetiniň taslamasy boýunça maslahat
geçirmegi, 2022nji ýylyň maýa goýum
maksatnamasyna düýpli seredip, ony
taýýarlamagy hemde tassyklamagy
tabşyrdy.
Indiki ýylyň býujeti barada aýdylan
da bolsa, bu işi tamamlap, 2022nji ýyl
üçin Döwlet býujetiniň taslamasyny Mil
li Geňeşiň garamagyna ibermeli diýip,
hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow aýtdy. Döwlet býu
jetinde Türkmenistanyň Prezidentiniň
Permanyna laýyklykda, zähmet hakla
rynyň, pensiýalaryň, talyp haklarynyň
we döwlet kömek pullarynyň, şeýle
hem beýleki birnäçe durmuş tölegleri
niň möçberlerini ýokarlandyrmagy göz
öňünde tutmaly, täze ýylyň Döwlet býu
jetinde her etrapda we şäherde mätäç
lik çekýän adamlara ýaşaýyş jaýlaryny
gurmak üçin serişdeleri hem bellemeli.
Şeýlelikde, bu ugurda ministrlikleri
we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryny
ösdürmek hemde maliýe ýagdaýyny
gowulandyrmak üçin olaryň ýolbaşçyla
ry bilen zerur işleri geçirmeli diýip, döw
let Baştutanymyz sözüni dowam etdi.
Milli Liderimiz täze iş ýerlerini döretmek
boýunça kabul edilen maksatnamanyň
doly möçberde ýerine ýetirilmändigini
belläp, şu ýyl tamamlanansoň, bu me
selelere aýratynlykda serediljekdigini
ähli ýolbaşçylara duýdurdy.
Döwlet Baştutanymyz wisepremýer
S.Berdimuhamedowa dünýädäki häzir
ki çylşyrymly ýagdaýlaryň ýurdumyzyň
ykdysadyýetine ýetirýän täsirini düýp
li seljerip, pudaklaryň durnukly ösüşini
üpjün etmek üçin zerur çäreleri görme
gi tabşyrdy. Şeýle hem pudagara al
gybergileri yzygiderli seljerip durmak,
özara bergileriň köpelmeginiň öňüni
almak, hasaplaşyklary wagtynda ge
çirmek üçin zerur çäreleri görmek mö
hümdir.
Bazar ykdysadyýeti şertlerinde işe
würligi we hususy telekeçiligi ösdür
mäge uly üns bermek, döwlet emlägini
hususylaşdyrmak we paýdarlar jem
gyýetine öwürmek boýunça alnyp ba
rylýan işleriň depginini güýçlendirmek
zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.
Da şa ry ýurt ly hyz mat daş lar bi len
gatnaşyklary giňeltmek, maýa goýum
taslamalary üçin halkara maliýe ins
titutlaryndan, hyzmatdaş banklardan
amatly şertlerde karzlary we göni maýa
goýumlaryny çekmek boýunça işleri do
wam etmek möhümdir.
Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30
ýyllyk ýubileýi mynasybetli gurluşygy
tamamlanmagy meýilleşdirilýän, şeý
le hem Ahal welaýatynyň täze edara
ediş merkezinde gurulýan binalaryň
we desgalaryň öz möhletinde ulanma
ga berilmegi üçin wagtynda maliýeleş
dirilmegini berk gözegçilikde saklamak
wajypdyr.
Şunuň bilen birlikde, milli Liderimiz
ýurdumyzda öndürilýän önümleriň da
şary ýurtlara iberilýän we import haryt
larynyň ornuny tutýan önümleriň özü
mizde öndürilýän möçberini artdyrmak
boýunça 2021 — 2025nji ýyllar üçin
Maksatnamanyň taslamasyny taýýar
lamagy çaltlandyrmagy we Ministrler
Kabinetiniň garamagyna hödürlemegi
tabşyrdy.
Döwlet Baştutanymyz Ýokary gözeg
çilik edarasynyň başlygy wezipesine
D.Täşliýewi belläp, ony şu edaranyň
başlygynyň orunbasary wezipesinden
boşatdy hemde oňa işinde üstünlikleri
arzuw etdi.
Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mej
lisiniň dowamynda ýurdumyzyň Baş
prokurory B.Atdaýewe söz berildi. Ol öz
çykyşynda paýtagtymyzyň hojalyk dü
zümlerinde alnyp barylýan işleriň jem
lerine hemde “Türkmendemirýollary”
agentliginiň edaralarynyň işlerine ge
çirilen prokuror barlaglarynyň netijeleri
barada hasabat berdi.
Bu düzümleriň işlerine geçirilen sel
jermeleriň dowamynda şu edaralar
da alnyp barylýan işleriň guramaçylyk
derejesiniň pesdiginiň hemde birnä
çe kemçiliklere ýol berilýändiginiň üsti
açyldy. Döwlet Baştutanymyzyň tabşy
rygyna laýyklykda, beýleki düzümlerde
degişli seljeriş işlerini geçirmek dowam
edýär.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygy
nyň orunbasary Ş.Durdylyýew gözegçi
lik edýän gurluşyksenagat toplumynda
şu ýylyň birinji ýarymynda ýerine ýetiri
len işler barada hasabat berdi.

Wisepremýer hasabat döwründe
öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen
işleriň ösüşiniň 115,2 göterime barabar
bolandygyny aýtdy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow ha sa ba ty diň läp,
başga işe geçmegi sebäpli, Ş.Durdy
lyýewi Ministrler Kabinetiniň Başlygy
nyň orunbasary wezipesinden boşatdy.
Gurluşyk boýunça baý tejribe toplandy
gy göz öňünde tutulyp, Ş.Durdylyýew
“Aşgabatsiti” şäheriniň gurluşyk kär
hanalarynyň direksiýasyna işe iberildi.
Ý.Gylyjow başga işe geçmegi sebäp
li, Aşgabat şäheriniň häkimi wezipesin
den boşadyldy. Milli Liderimiz bu wezi
pä R.Gandymowy belläp, ony gurluşyk
we binagärlik ministri wezipesinden bo
şatdy.
Milli Liderimiz gurluşyk we binagärlik
ministri wezipesine G.Orunowy belläp,
ony şu ministrligiň ýolbaşçysynyň orun
basary wezipesinden boşatdy.
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly
Berdimuhamedow olara işde üstünlik
leri arzuw edip, degişli resminamalara
gol çekdi.
Soňra energetika ministri Ç.Purçe
kow ýolbaşçylyk edýän düzümleriniň şu
ýylyň alty aýynda ýerine ýetiren işleriniň
jemleri, ýurdumyzyň energiýa üpjünçilik
ulgamyny döwrebaplaşdyrmak boýun
ça taslamalaryň durmuşa geçirilişiniň
barşy barada hasabat berdi.
Milli Liderimiz hasabaty diňläp, Mi
nistrler Kabinetiniň Başlygynyň gurlu
şyk, senagat we energetika toplumyna,
“Türkmenhimiýa” döwlet konsernine
hemde paýtagtymyzyň häkimligine gö
zegçilik edýän orunbasary wezipesine
Ç.Purçekowy belläp, ony energetika
ministri wezipesinden boşatdy.
Milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň orunbasary Ç.Purçeko
wyň öňünde durýan möhüm wezipeleri
kesgitläp, ýurdumyzda alnyp barylýan
gurluşyklaryň ýagdaýyny gysga wag
tyň içinde seljermegi tabşyrdy. Ýubileý
ýylynda meýilleşdirilen ähli desgalar öz
wagtynda we ýokary hilli gurlup, ulanyl
maga berilmelidir. 2022nji ýyl üçin gur
luşyk maksatnamasyny kesgitlemek
zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz
nygtady.
Biz täze şäherleriň we şäherçeleriň
gurluşygyna giň gerim bilen başladyk
we bu işi hiç bir ýagdaýa garamazdan,
depginli dowam ederis. Şunuň bilen bag
lylykda, bize gurluşyk serişdelerini, şol
sanda sementi, demir gurnamalaryny,
köp mukdarda timarlaýyş serişdelerini
öndürýän kuwwatly senagat gerek. Biz
bu ugurda işlere başladyk, ýöne ony çalt
landyrmak zerurdyr diýip, milli Liderimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni
dowam etdi.
Çig mal känleriniň ýeterlik bardygy
bilen baglylykda, mineral dökünleri ön
dürýän täze zawodlary gurmagyň üs
tünde hem işlemek wajypdyr. Bu bolsa
ýerden goşmaça hasyl almaga, oba
hojalyk ekinlerini agrotehnikanyň talap
laryna laýyklykda dökünler bilen üpjün
etmäge mümkinçilik berer diýip, milli
Liderimiz aýtdy.
Wisepremýere elektrik energiýasy
ny öndürmek we eksport etmek, aw
toulag ýollarynyň durkuny täzelemek
boýunça taslamalar bilen bagly işleri
dowam etmek tabşyryldy.
Hormatly Prezidentimiz wiseprem
ýer Ç.Gylyjow bilen bilelikde şol mese
leleri çalt seljermek, bu işlere Senagat
çylar we telekeçiler birleşmesini hem
işjeň çekmek barada tabşyryk berdi.
Döwlet Baştutanymyz Permana gol
çekip, wisepremýere işinde üstünlikle
ri arzuw edip, ýakyn wagtda energetika
ministri wezipesine bellemek üçin myna
syp adamy hem hödürlemegi tabşyrdy.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başly
gynyň orunbasary B.Öwezow gözegçi
lik edýän ulgamlarynda şu ýylyň ýan
war — iýun aýlarynda ýerine ýetirilen
işleriň netijeleri barada hasabat berdi.
Hasabat döwründe şu toplum bo
ýunça önüm öndürmek we hyzmatlary
ýerine ýetirmek boýunça önümçilik me
ýilnamasy 118,3 göterim berjaý edildi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow giňişleýin mejlise
gatnaşyjylara ýüzlenip, biziň ykdysa
dyýetde strategik ugrumyz, Konstitu
siýamyzda bellenişi ýaly, bazar ykdy
sadyýetine geçmek bolup durýar diýip
nygtady. Şoňa göräde, ähli döwlet kär
hanalary ýuwaşýuwaşdan hususylaş
dyrylýar ýada olaryň eýeçiliginiň gör
nüşi üýtgedilýär.
Häzirki döwürde Ministrler Kabine
tiniň Başlygynyň ulag we aragatnaşyk
toplumy boýunça orunbasarynyň ga
ramagyndaky ähli ministrlikleriň we
pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň
eýeçiliginiň görnüşi üýtgedilip, olar
agentliklere öwrüldi diýip, döwlet Baş
tutanymyz aýtdy.
Şunuň bilen baglylykda, milli Lideri
miz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
ulag we aragatnaşyk toplumy boýun
ça orunbasarynyň wezipesini ýapmak
barada karara gelendigini aýtdy we
B.Öwezowa eden işleri üçin minnetdar
lyk bildirdi.

Ýapylýan düzümdäki Adatdan daşa
ry ýagdaýlar we raýat goragy bölümi
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun
basary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň
sekretary Ç.Amanowyň garamagyna
berildi.
Hor mat ly Pre zi den ti miz Mi nistr ler
Kabinetiniň ýanynda ministrligiň hu
kuklarynda Ulag we kommunikasiýa
lar agentligini döretmek barada karara
gelendigini hemde bu agentligiň baş
direktory wezipesine M.Çakyýewi belle
ýändigini habar berdi.
Milli Liderimiz täze düzümiň ýolbaş
çysyna ýüzlenip, ýurdumyzda elektron
senagaty döretmek işiniň başlanan
dygyny, ýöne, ilkinji nobatda, degişli
hünärmenleriň ýokdugy sebäpli, onuň
ýeterlik depginde alnyp barylmaýandy
gyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda,
hormatly Prezidentimiz wisepremýer
M.Geldinyýazow bilen bilelikde elektron
senagatyň geljekki wezipelerini çözmä
ge ukyply işgärleri taýýarlamagyň ulga
myny döretmegi tabşyrdy.
Mundan başgada, döwlet Baştu
tanymyz ulag kärhanalarynyň işini gö
zegçilikde saklamak barada görkezme
berdi. Sebäbi bu kärhanalar, dünýäde
koronawirus ýokanjynyň ýaýramagy se
bäpli, häzirki kynçylykly döwürde mej
bury çäklendirmeleri başdan geçirýär.
Şoňa göräde, COVID19 bilen bagly
ýagdaý tamamlanýança, häzirki döwür
de olaryň bökdençsiz işlemegini üpjün
etmek üçin maliýe taýdan durnukly ýag
daýyny saklamak esasy wezipe bolup
durýar diýip, milli Liderimiz nygtady.
Zähmet haklaryny tölemekleri we
maliýe borçnamalaryny ýerine ýetir
mekleri üçin serişdeleri bolar ýaly, ulag
kompaniýalaryny goldap durmaly. Ýur
dumyzyň demir ýollarynyň durkuny tä
zelemek işlerini hem dowam etmeli di
ýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.
Milli Liderimiziň M.Çakyýewe işin
de üstünlikleri arzuw edip, oňa ýakyn
wagtda agentligiň merkezi edarasyny
ýerleşdirmek we onuň işgärleri barada
ky teklipleri bermegi tabşyrdy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow işde goýberen kem
çilikleri üçin, «Türkmendemirýollary»
agentliginiň başlygy A.Atamyradowa
berk käýinç yglan etdi we degişli resmi
nama gol çekdi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başly
gynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow gö
zegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň
alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň neti
jeleri barada hasabat berdi.
Şunuň bilen baglylykda, nebiti gaz
kondensaty bilen çykarmak ulgamyn
da hemde nebiti gaýtadan işlemekde
gazanylan tehnikiykdysady görkezi
jiler barada habar berildi. Benzin ön
dürmegiň meýilnamasy 119,4 göterim,
dizel ýangyjyny öndürmek boýunça
meýilnama 100,8 göterim, polipropilen
öndürmek boýunça meýilnama 130,1
göterim, suwuklandyrylan gazy öndür
mek boýunça meýilnama 114,9 göte
rim, maýa goýumlaryny özleşdirmegiň
meýilnamasy 115 göterim berjaý edildi.
Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeş
dirilende, tebigy we ugurdaş gazy çy
karmagyň ösüşi 123,4 göterime, “ma
wy ýangyjy” daşary ýurtlara ibermegiň
ösüşi bolsa 137,2 göterime deň boldy.
Hormatly Prezidentimiz wisepremýe
re ýüzlenip, şu ýylyň alty aýynda geçen
ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende,
«Türkmengaz» döwlet konserni boýun
ça polietileniň we polipropileniň, «Türk
mennebit» döwlet konserni boýunça bol
sa nebitiň çykarylyşynyň azalandygyny
belledi. Türkmenbaşydaky nebiti gaýta
dan işleýän zawodlar toplumynda käbir
nebit önümleriniň öndürilişi peseldi.
Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baş
tutanymyz Türkmenbaşydaky nebiti
gaýtadan işleýän zawodlar toplumyn
da haýal kokslandyrma we gudronyň
deasfaltizasiýa desgasynyň gurluşygy
ny berk gözegçilikde saklamagy hem
de çig nebitiň, gaz kondensatynyň çy
karylýan möçberlerini häzirki zaman
tehnologiýalaryny we usullaryny ulan
mak arkaly artdyrmagy tabşyrdy.
Milli Liderimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow nebit guýularyny
abatlamak işlerini öz wagtynda geçirip,
harytlyk nebitiň gaýtadan işleýän kär
hanalara bökdençsiz ugradylmagyny
üpjün etmegiň wajypdygyny nygtady.
Tebigy gazyň çykarylyşyny kadalaşdyr
mak we sarp edijileriň bu önüm bilen
üpjünçiliginiň ygtybarly bolmagyny ýo
karlandyrmak üçin ýerasty gaz saklaw
hanalaryny gurmak meselesine işjeň
çemeleşmek zerurdyr.
«Türkmengeologiýa» döwlet kor
porasiýasy boýunça geologiýagözleg
we buraw işleriniň netijeli bolmagyny
ýokarlandyrmak wajypdyr. Hormatly
Prezidentimiz innowasion tehnologi
ýalar arkaly Hazar deňziniň geljegi uly
bolan kenarýaka sebitlerinde alnyp ba
rylýan geologik gözlegleri işjeňleşdirip,
täze ýataklary açmak we özleşdirmek
üçin zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.
Döwlet Baştutanymyz bu işe öňde
baryjy iri nebitgaz kompaniýalaryny we
maýadarlary çekmegiň, häzirki zaman

tehnologiýalaryny ornaşdyrmak bo
ýunça netijeli çäreleri geçirmegiň mö
hümdigine ünsi çekip, iki aý möhletde
degişli teklipleri hödürlemek barada
görkezmeleri berdi.
Soňra hormatly Prezidentimiz Gyýan
lydaky polimer zawodynyň we Ahaldaky
gazdan benzin öndürýän zawodyň işi
ni gowulandyrmak hemde «Türkmen
gaz» döwlet konsernini özüne mahsus
bolmadyk wezipelerden boşatmak üçin,
bu zawodlary «Türkmenhimiýa» döwlet
konserniniň garamagyna bermek bara
da karara gelendigini aýtdy.
Döwlet Baştutanymyz degişli Karara
gol çekip, ýokarda agzalan konsernle
riň ýolbaşçylaryna bu kärhanalary ha
sapdanhasaba bermek hakyndaky ähli
namalary gysga möhletde resmileşdir
megi tabşyrdy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik ed
ýän ulgamlarynda şu ýylyň alty aýynda
ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada
hasabat berdi.
Söwda we daşary ykdysady aragat
naşyklar ministrligi boýunça söwda do
lanyşygynyň ösüşi, geçen ýylyň degişli
döwri bilen deňeşdirilende, 119,7 göte
rime, öndürilen önümleriň ösüşi bolsa
111,8 göterime barabar boldy.
Dokma senagaty ministrligi boýunça,
geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdi
rilende, nah ýüplügiň önümçiligi 112,4
göterime, nah matalaryň öndürilişi 102,3
göterime, tikin we örme önümleriniň
önümçiligi 123,4 göterime, gön önümle
riniň önümçiligi 103,6 göterime barabar
boldy.
“Türkmenhaly” döwlet birleşigi bo
ýunça önüm öndürmegiň meýilnamasy
113 göterim ýerine ýetirildi.
Döwlet harytçig mal biržasy boýun
ça ýanwar — iýun aýlarynda birža söw
dalarynyň 148si geçirilip, 16 müň 143
şertnama hasaba alyndy.
Söwdasenagat edarasy boýunça
hasabat döwründe ýerine ýetirilen işle
riň ösüşi 108,9 göterime barabar boldy.
Senagatçylar we telekeçiler birleş
mesi boýunça oba hojalyk we azyk
önümleriniň öndürilişiniň ösüşi 136,3
göterime, senagat önümleriniň ösüşi
bolsa 119 göterime deň boldy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp,
sarp ediş harytlarynyň, aýratynda,
olaryň oba hojalyk pudagynda öndüril
ýän möçberlerini artdyrmak boýunça iş
leriň heniz haýal alnyp barylýandygyny
aýtdy.
Döwlet Baştutanymyz ykdysadyýe
tiň hususy pudagyny döwlet tarapyn
dan goldamak, kiçi we orta telekeçilige
maliýe, maddytehniki kömegi bermek
hemde sanly ulgamy ornaşdyrmak bi
len, söwdanyň döwrebap üpjünçilik ul
gamlaryny döretmek meselelerine ünsi
çekdi.
Şunuň bilen birlikde, milli Liderimiz
ministrlikleriň we pudak edaralarynyň
ýolbaşçylary bilen ýurdumyzda öndü
rilýän harytlaryň eksport edilýän möç
berlerini artdyrmagyň üstünde netijeli
işleri alyp barmagyň wajypdygyny bel
ledi. Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen
ysnyşykly ykdysady gatnaşyklary ýola
goýmak, halkara söwda ulgamynda iň
gowy daşary ýurt tejribesini özleşdir
mek üçin daşarky bazarlaryň islegleri
ni hemde mümkinçiliklerini öwrenmek
möhümdir.
Şunuň bilen baglylykda, hormatly
Prezidentimiz ähli ugurlarda telekeçileri
giňden goldamak syýasatynyň geljekde
hem dowam etdiriljekdigini nygtady.
Döwlet Baştutanymyz wisepremýe
re dünýä ykdysadyýetindäki ýagdaý
lara baglylykda, içerki bazaryň azyk
we beýleki ilkinji nobatda zerur bolan
harytlar bilen üpjünçiligini gowulandyr
maga degişli anyk tabşyryklary berdi.
Bar bolan önümçilikleri netijeli ulanyp,
öndürilýän önümleriň, edilýän hyzmat
laryň möçberini we görnüşlerini artdyr
mak zerurdyr.
Ýurdumyzda azyk bolçulygyny yg
tybarly üpjün etmekde, azyk howpsuz
lygyny berkitmekde hususy taraplaryň
önümçilikleriniň gerimini mundan beý
läk hem giňeltmek, ekologiýa taýdan
arassa we ýokary hilli ýerli gökbakja
önümlerini, miweleri, otiýmlik ekinleri
ösdürip ýetişdirmekde, ýer böleklerini
resmileşdirmekde we azyk harytlaryny
öndürmekde olara ýardam bermek ba
batda degişli görkezmeler berildi.
Milli Liderimiz ýurdumyzda öndüril
ýän önümleriň daşary ýurtlara iberilýän
we daşary ýurtlardan getirilýän harytla
ryň ornuny tutýan önümleriň özümizde
öndürilýän möçberlerini artdyrmak bo
ýunça 2021 — 2025nji ýyllar üçin Mak
satnamanyň taslamasyny taýýarlap,
Ministrler Kabinetiniň garamagyna hö
dürlemegi tabşyryp, dünýä bazarlaryn
da we hyzmatdaş ýurtlarda harytlaryň
birža bahalarynyň üýtgemegine yzygi
derli syn edip durmagy wisepremýer
den talap etdi. Şeýle hem ýurdumyzda
öndürilýän önümleriň Döwlet harytçig
mal biržasynda ýokary bäsleşik esa
synda amatly bahalardan eksport edil
megini gazanmak wajypdyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow Birleşen Arap Emir
likleriniň Dubaý şäherinde geçiriljek
Bütindünýä sergisine ýokary dereje
de taýýarlyk görmegi hemde sergide
Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllaryn
da ýeten sepgitlerini we gazanan üs
tünliklerini giňden görkezmegi tabşyrdy.
Şeýle hem sanly ulgam arkaly ýerli
we daşary ýurtly alyjylar üçin ýurdumyz
da öndürilýän önümleriň sanawy, hili,
bahasy baradaky türkmen we daşary
ýurt dillerindäki maglumatlaryň elýeterli
bolmagyny üpjün etmek möhümdir di
ýip, milli Liderimiz aýtdy we wiseprem
ýere degişli tabşyryklary berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik
edýän ulgamynda şu ýylyň birinji ýary
mynda alnyp barlan işleriň netijeleri ba
rada hasabat berdi.
“Türkmenistan — parahatçylygyň we
ynanyşmagyň Watany” şygary astyn
da geçýän şu ýylyň başyndan bäri dürli
medeni çäreler, şol sanda baýramçylyk
senelerine bagyşlanan döredijilik bäsle
şikleri, duşuşyklar, medenidurmuş mak
satly binalaryň açylyp, ulanylmaga beril
megi mynasybetli dabaralar geçirildi.
Daşary ýurtlar bilen netijeli gatnaşyk
lary ösdürmek boýunça işler dowam et
dirilýär.
Medeniýet ulgamyna degişli ministr
ligiň we pudaklaýyn dolandyryş edara
larynyň gurluşynda sanly tehnologiýalar
we maglumat howpsuzlygy bölümleri
döredildi. Şeýle hem medeniýet ugurly
ýokary we orta hünär okuw mekdeple
rinde döwrüň talabyna laýyk gelýän tä
ze ugurlary açmak, okatmagyň häzirki
zaman usullaryny ornaşdyrmak, sanly
ulgamy kämilleşdirmek boýunça hem
işler ýerine ýetirildi.
Şu ýylyň 22 — 27nji iýuny aralygyn
da Lebap welaýatynda Medeniýet hep
deligi üstünlikli geçirildi.
Döwrüň talaplaryna laýyklykda, me
deniýet edaralarynyň we köpçülikleýin
habar beriş serişdeleriniň işini kämilleş
dirmek, ýurdumyzyň medeni kuwwaty
ny artdyrmak boýunça işler dowam et
dirilýär.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp
hemde durmuş ugurly döwlet syýasa
tynyň möhüm ynsanperwer ugry hök
münde medeniýet ulgamyny mundan
beýläkde ösdürmegiň ähmiýetini nyg
tap, wisepremýere birnäçe tabşyrykla
ry berdi.
Döwlet Baştutanymyz ýaşlaryň tebi
gy zehinini we sungata höwesini ösdür
mek, aýdymsaz sungatymyzy, gadymy
medeni mirasymyzy düýpli öwrenmek
boýunça alnyp barylýan işleri döwrüň
talabyna görä guramagyň zerurdygyny
nygtady.
Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk
ýubileýi mynasybetli geçirilýän döwlet
we medeniköpçülik çärelerini, baýram
çylyk hemde teatrlaşdyrylan dabarala
ry döwrebap guramaga taýýarlyk gör
mek babatda hem tabşyryklar berildi.
Milli Liderimiz soňky ýyllarda döredi
len pudak düzüminden netijeli peýda
lanmagyň zerurdygyny aýdyp, elektron
kitaphana ulgamynyň maglumat binýa
dyny we sanly kitaphana hyzmatlarynyň
gerimini hasda giňeltmegi tabşyrdy.
Döw let Baş tu ta ny myz me de ni ýet
edaralarynda sanly ulgamy ornaşdyr
mak boýunça işleri işjeňleşdirmegiň
hemde elektron petekleri we hasaba
alyş kartlaryny girizmek boýunça zerur
çäreleri görmegiň wajypdygyny nygta
dy. Ilatyň sanly ykdysadyýet we mag
lumat howpsuzlygy babatda bilimini
artdyrmak boýunça köpçülikleýin habar
beriş serişdelerinde wagyznesihat işle
rini giňden alyp barmak möhümdir.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary M.Geldinyýazow gözegçilik
edýän ulgamlarynda şu ýylyň alty aýyn
da alnyp barlan işleriň netijeleri barada
hasabat berdi.
Hasabat döwründe ýaşlary ylmydö
redijilik işine giňden çekmek maksady
bilen, sanly bilimiň mümkinçiliklerini
ulanmak arkaly, okuw dersleri boýunça
bäsleşikler geçirildi.
“Türkmenistanda 2019 — 2025nji
ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdür
megiň Konsepsiýasyndan” hemde
“Türkmenistanda sanly ykdysadyýe
ti ösdürmegiň 2021 — 2025nji ýyllar
üçin Döwlet maksatnamasyndan” gelip
çykýan wezipeleri durmuşa geçirmek
maksady bilen, Türkmenistanyň Bilim,
Saglygy goraýyş we derman senagaty,
Sport we ýaşlar syýasaty ministrlikle
riniň hemde Türkmenistanyň Ylymlar
akademiýasynyň merkezi edaralarynyň
gurluşlary kämilleşdirildi.
Saglygy goraýyş ulgamynda Türkme
nistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýar
lygyny we dessin çäreleriň görülmegini
üpjün etmegiň meýilnamasy, “Saglyk”
Döwlet maksatnamasynyň rejelenen
görnüşi, Türkmenistanda ilatyň keselle
re garşy göreşmek ukybyny ýokarlan
dyrmak boýunça 2021 — 2025nji ýyllar
üçin Milli maksatnama tassyklanyldy.
(Dowamy 3-nji sahypada).
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TÜRKMENISTANYÒ MINISTRLER KABINETINIÒ
GIÒIªLEÝIN MEJLISI
(Baºlangyjy 1-2-nji sahypalarda).
“Sagdyn ene — sagdyn çaga — sagdyn
geljek” atly Milli strategiýa hemde ony
amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli
çäreleriň 2021 — 2025nji ýyllar üçin Me
ýilnamasy kabul edildi. Tejribe alyşmak
maksady bilen, daşary ýurtlaryň öňdebary
jy klinikalary bilen giň gerimli hyzmatdaşlyk
alnyp baryldy.
Wisepremýer döwlet Baştutanymyzyň
garamagyna 20212022nji okuw ýylyn
da Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyn
daky Döwlet gullugy akademiýasyna diň
leýjileri kabul etmegiň meýilnamalaryny
hemde diňleýjileri kabul etmek boýunça
giriş synaglaryny guramagyň tertibini tas
syklamak hakyndaky Buýrugyň, ýokary
we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa
kabul etmek boýunça döwlet toparynyň
düzümini tassyklamak hakyndaky Buý
rugyň hemde 2021nji ýylda ýokary we
orta hünär okuw mekdeplerine okuwa
kabul etmegiň meýilnamasyny tassykla
mak hakyndaky Buýrugyň taslamalaryny
hödürledi.
Hor mat ly Pre zi den ti miz Gurbanguly
Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bi
lim, ylym, saglygy goraýyş we sport ýaly
durmuş ähmiýetli ulgamlaryň kämilleşdi
rilmegine üns bermegiň möhümdigini aýt
dy. Ilatyň bagtyýarlygy we abadançylygy,
diýmek, Berkarar döwletimiziň bagtyýar
lyk döwrüniň ähli özgertmeleriniň üstünli
gi hem şol ulgamlaryň ösüşine gösgöni
baglydyr.
Ýokary we orta hünär okuw mekdeple
rine giriş synaglaryndan başgada, täze
okuw ýylyna hem gowy taýýarlyk görüp
başlamaly. Orta we ýokary okuw mek
deplerinde ýeňil, düýpli abatlaýyş işlerini
geçirmeli. Sagaldyşdynç alyş merkezle
rinde çagalaryň tomusky dynç alşyny ta
labalaýyk guramaly.
Hökümetiň bilim işgärleri bilen geçiril
jek maslahatyna gowy taýýarlyk görmek
meselesine aýratyn üns berildi. Bu masla
hatda bilim ulgamyny özgertmek boýunça
nobatdaky çärelere serediler.
Wisepremýere ýokary okuw mekdep
lerine kabul ediş synaglaryna jemgyýetçi
lik gözegçiligini üpjün etmek, şeýle hem
ähli mekdeplerde sanly ulgam boýunça
täze okuwlary geçirmäge taýýarlanmak
tabşyryldy. Bu işde esasy orun Ylymlar
akademiýasyna degişli bolmalydyr.
Döwlet Baştutanymyz çagalaryň te
bigy zehinini hemde başarnygyny ýü
ze çykarmak we ösdürmek üçin alnyp
barylýan işleri döwrüň talabyna görä

guramagy we kämilleşdirmegi, sagdyn,
zähmetsöýer, watançy nesilleri ýetişdir
mek üçin bilim edaralarynda okuw me
ýilnamalaryny, maksatnamalary, kitap
lary we gollanmalary gaýtadan seljerip,
ösen halkara tejribä laýyklykda taýýar
lamak üçin gyssagly çäreleri geçirmegi
tabşyrdy.
Ykdysadyýetiň pudaklaryny zerur bo
lan taýýarlykly hünärmenler bilen üpjün
etmek üçin ýokary we orta hünär okuw
mekdeplerinde täze, döwrebap hünär
ugurlaryny kesgitlemek tabşyryldy.
Mümkinçilikleri çäkli çagalaryň okama
gy, terbiýelenmegi, jemgyýete uýgunlaş
magy, saglygynyň berkidilmegi üçin ýörite
bilim edaralarynda zerur şertleri döretmek
möhüm wezipeleriň hatarynda kesgitlenil
di. Olary saglygy goraýyş we durmuş hyz
matlary, şeýle hem kadalara laýyklykda
iýmit, okuw enjamlarydyr esbaplary, seriş
deler bilen öz wagtynda we yzygiderli üp
jün edip durmaly.
Wisepremýere ilata goýberilýän der
man serişdeleriniň hemde çagalar üçin
ene süýdüniň ornuny tutýan goşmaça iý
mit serişdeleriniň elýeterli we bahasynyň
amatly bolmagyny üpjün etmekde ähli ze
rur çäreleri geçirmek we bu işleri gözegçi
likde saklamak, şeýle hem sanly lukman
çylyk we bilim ulgamlaryny ornaşdyrmak
boýunça alnyp barylýan işleri yzygiderli
kämilleşdirip, telelukmançylygy hasda
ösdürmek tabşyryldy.
Hormatly Prezidentimiz mejlisiň dowa
mynda degişli resminamalara gol çekip,
olaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek
barada wisepremýere anyk tabşyryklary
berdi.
Mejlisiň dowamynda hormatly Prezi
dentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
Türkmenistanyň oňyn Bitaraplyk, parahat
çylyk söýüjilik, «Açyk gapylar», hoşniýetli
goňşuçylyk we özara bähbitli deňhukukly
hyzmatdaşlyk etmek kadalaryna esaslan
ýan daşary syýasy strategiýasyna ünsi
çekdi.
Biziň ýurdumyz döwletara derejede
hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen, köptarap
ly görnüşde netijeli gatnaşyklara üýtgew
siz eýerýändigini görkezip gelýär. Şunuň
bilen baglylykda, milli Liderimiz mejlise
gatnaşýan daşary işler ministriniň orunba
sary B.Mätiýewe ýüzlenip, şu ýylyň ikinji
ýarymynda birnäçe halkara çäreleriň we
maslahatlaryň hemde beýleki döwletleriň
ýolbaşçylarynyň ýurdumyza saparlarynyň
meýilleşdirilendigini belledi. Hormatly Pre
zidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
bu çäreleri ýokary derejede geçirmek üçin

düýpli taýýarlyk görmegiň zerurdygyny
nygtady we bu babatda anyk tabşyrykla
ry berdi.
Soňra ýurdumyzyň welaýatlarynyň hä
kimleriniň hasabatlary diňlenildi.
Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi
Ý.Gurbanow sebitde işleriň ýagdaýy hem
de şu ýylyň birinji ýarymynda alnyp barlan
işleriň jemleri barada hasabat berdi. Hu
susanda, gowaça ideg etmek boýunça
alnyp barylýan işleriň ýagdaýy hemde
Oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetiri
lişi barada aýdyldy.
Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahal
lyýew şu ýylyň birinji ýarymynda alnyp
barlan işleriň netijeleri, ýurdumyzyň Ga
raşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybet
li açylmagy meýilleşdirilýän desgalaryň
— “Türkmeniň ak öýi” binasynyň açylyş
dabarasyny ýokary guramaçylyk dereje
sinde geçirmäge görülýän taýýarlyk hem
de gowaça agrotehnikanyň kadalaryna
laýyklykda edilýän ideg işleri barada ha
sabat berdi.
Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Na
zarmyradow şu ýylyň birinji ýarymynda
alnyp barlan işleriň jemleri hemde gowa
çanyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek
ugrunda alnyp barylýan çäreler barada
hasabat berdi.
Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Aman
geldiýew ýanwar — iýun aýlarynda ýerine
ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat
berdi. Şunuň bilen baglylykda, Oba mil
li maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi
hemde möwsümleýin oba hojalyk işleri
niň barşy barada habar berildi.
Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.An
naberdiýew sebitde şu ýylyň birinji ýary
mynda alnyp barlan işleriň netijeleri, Oba
milli maksatnamasyny ýerine ýetirmek,
Garaşsyzlygyň şanly 30 ýyllygyny myna
syp garşylamak boýunça görülýän çäreler
barada hasabat berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun
basary E.Orazgeldiýew gözegçilik edýän
pudaklarynda şu ýylyň alty aýynda ýerine
ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat
berdi.
Oba hojalyk toplumy boýunça, geçen
ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende,
önümçiligiň ösüşi 105,2 göterime, şol san
da Oba hojalyk we daşky gurşawy gora
mak ministrligi boýunça 105,6 göterime,
Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti
boýunça 101,3 göterime hemde “Türk
men atlary” döwlet birleşigi boýunça
103,6 göterime deň boldy. Maýa goýum
laryny özleşdirmegiň meýilnamasy 125,9
göterim ýerine ýetirildi.

Häzirki wagtda welaýatlarda möwsüm
leýin oba hojalyk işlerini bellenen möhle
tinde talabalaýyk ýerine ýetirmek, geljek
ýylyň hasyly üçin bugdaý ekiljek meýdan
lary ekiş möwsümine taýýarlamak, gowa
ça hemde beýleki oba hojalyk ekinlerine
agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda
ideg etmek boýunça zerur işler alnyp ba
rylýar.
Hormatly Prezidentimiz wisepremýe
re, welaýatlaryň we etraplaryň häkimleri
ne, oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçyla
ryna ýüzlenip, oba hojalygyny ösdürmek,
aýratynda, pagtanyň öndürilýän muk
daryny artdyrmak boýunça kabul edilen
maksatnamalary durmuşa geçirmek bilen
bagly meselelere ünsi çekdi.
Milli Liderimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, häzir
galla oragy tamamlandy diýen ýaly. Ýyg
nalyp alnan dänäniň möçberi 1 million
400 müň tonnadan hem geçdi. Bu bolsa
ýurdumyzyň azyk howpsuzlygyny üpjün
edýändigini tassyklaýar. Gallanyň özümiz
den artýan bölegini, gerek bolsa, daşary
ýurtlarada eksport edip bolar.
Meýdanlarda gowaçanyň hem bol ha
syly ýetişdirilýär. Pagtanyň örän möhüm
digini göz öňünde tutup, onuň bol hasyly
ny almak üçin zerur bolan ähli agrotehniki
işleri öz wagtynda we ýokary hilli geçirme
li. Oba hojalyk tehnikalaryny hem ýygyma
gowy taýýarlamaly diýip, döwlet Baştuta
nymyz aýtdy.
Hormatly Prezidentimiz wisepremýer
ler M.Geldinyýazowa we E.Orazgeldiýewe
ýüzlenip, olaryň ünsüni pandemiýa bilen
bagly meselelere çekdi. Şunuň bilen bag
lylykda, ylmy edaralaryň häzirki döwürde
oba hojalyk, aýratynda, suw meselesiniň,
şeýle hem ekinleriň hasylyny ýokarlandyr
magyň, täze ýerleri özleşdirmegiň üstün
de has köp işlemelidigi bellenildi.
Biz suw tygşytlaýjy tehnologiýalary
önümçilige giňden ornaşdyrmalydyrys.
Bu işde beýleki ýurtlaryň öňdebaryjy tej
ribesini giňden peýdalanmalydyrys. Ga
ragum sähramyzyň ekologiýa ýagdaýyny
mundan beýläkde gowulandyrmak bo
ýunça bellän maksatnamamyzy durmuşa
geçirmegi çaltlandyrmalydyrys diýip, milli
Liderimiz nygtady.
Şu ýylyň alty aýynda käbir azyk ha
rytlarynyň öndürilýän möçberiniň azal
magy bilen bagly, içerki bazary doly
möçberde ýerli gökbakja, miwe önüm
leri, ýeralma, mal we guş eti, ýumurt
ga, ösümlik ýagy hemde beýleki azyk
önümleri bilen üpjün etmekde zerur iş
leri tapgyrlaýyn we maksatnamalaýyn

durmuşa geçirmeli diýip, döwlet Baştu
tanymyz sözüni dowam etdi.
Hormatly Prezidentimiz oba hojalyk
maksatly ekin we öri meýdanlarynyň mak
sadalaýyk hemde netijeli ulanylmagyny
gazanmak üçin degişli çäreleri görmegi
tabşyrdy.
Oňyn halkara tejribeden ugur alyp, oba
hojalyk ekinleriniň hasylyny ýokarlandyr
mak we tohumçylygyny gowulandyrmak
boýunça zerur işleri geçirmeli. Puda
ga sanly ulgamy ornaşdyrmaly hemde
oba hojalyk önümlerini öndürijiler üçin
usulygollanma kitapçalaryny taýýarla
maly diýip, milli Liderimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow belledi.
Döw let Baş tu ta ny myz her we la ýat
da ýer bölekleriniň gaznasyny döretmek
hemde önüm çi lik mak sat ly tas la ma
la ra ma ýa goý ma ga is leg bil di ren ta
rap la ra bök denç siz ýer böleklerini bö
lüp bermegi we bu iş leri çaltlandyrylan
tertipde resmileşdirmegi ýola goýmagy
tabşyrdy.
Bellenilişi ýaly, içerki bazaryň ýagda
ýyndan ugur alyp, döwlet tabşyrygy esa
synda gowaça we bugdaý meýdanlarynyň
möçberlerine gaýtadan seljermeleri geçir
meli. Ekin meýdanlarynyň hasylyny ýokar
landyryp, beýleki oba hojalyk önümleriniň
öndürilişini hem artdyrmaly.
Halkara tejribeden ugur alyp, iri suw
geçirijilerini, howdanlary we kölleri ulan
magyň iň täze tilsimatlaryny ornaşdyrma
ly. Suw tygşytlaýjy usullary giňden ulanyp,
sarp edilýän suw serişdeleriniň doly hasa
ba alynmagyny we bu işe sanly ulgamyň
ornaşdyrylmagyny üpjün etmeli.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow oba hojalyk toplumyn
da şu ýyl üçin göz öňünde tutulan maýa
goýumlarynyň özleşdirilmegini Suw ho
jalygy baradaky döwlet komiteti boýunça
çaltlandyrmagy tabşyrdy.
Mil li Ge ňe şiň Mej li si niň Baş ly gy
G.Mämmedowa ýurdumyzyň kanunçylyk
hukuk binýadyny mundan beýläkde kä
milleşdirmek boýunça birinji ýarym ýyllyk
da ýerine ýetirilen işler barada maglumat
berdi.
Geçen alty aýyň dowamynda Mejlisiň
maslahatlarynyň ikisi geçirilip, Türkmenis
tanyň kanunlarynyň 40sy hemde Mejli
siň kararlarynyň 41si kabul edildi.
Ýylyň başyndan bäri kadalaşdyryjy hu
kuk namalarynyň ýerine ýetirilişi boýunça
degişli seljerme işleri yzygiderli alnyp ba
ryldy. Iş toparlarynda birnäçe ugurlar bo
ýunça kanun taslamalaryny taýýarlamak
işleri dowam edýär.

Halkara hyzmatdaşlygy, şol sanda par
lamentara gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň
we kanunçykaryjylyk babatda dünýä tejri
besini öwrenmegiň hemde BMGniň we
beýleki abraýly halkara guramalaryň we
kilhanalary bilen gatnaşyklaryň çäklerinde
hyzmatdaşlygy ösdürmek meseleleri ba
rada habar berildi.
Ýylyň birinji ýarymynyň dowamynda
Mejlisde kanunçykaryjylyk işini kämilleş
dirmek we döwlet maksatnamalarynyň
durmuşa geçirilmegini üpjün etmek bilen
baglanyşykly okuw maslahatlary geçiril
di. Şeýle hem Mejlisiň wekilleri iri halkara
düzümler bilen bilelikde guralan çärelere
gatnaşdylar.
Hor mat ly Pre zi den ti miz ýur du myz da
döwrebap kanunçylyk hukuk binýadyny
döretmekde deputatlaryň işiniň ähmiýe
tini belledi. Milli Liderimiz mähriban hal
kymyzyň gadymdan gelýän demokratik
gymmatlyklaryny hemde kanunçykaryjy
lyk babatda halkara tejribäni nazara almak
bilen, döwletiň hukuk we ykdysady esasla
ryny mundan beýläkde pugtalandyrmaga
ýardam edýän täze Kanunlary işläp taýýar
lamaga aýratyn üns bermegiň zerurdygyny
nygtady.
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Baş
lygynyň orunbasary K.Babaýew ýerine
ýetirilen işler barada maglumat berdi.
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk
Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň birinji
mejlisinde Mejlis tarapyndan kabul edilen
täze Kanunlara hemde hereket edýän
käbir resminamalara üýtgetmeleri we goş
maçalary girizmek hakyndaky resmina
malara garaldy hemde makullanyldy.
Türkmenistanda gender deňligi boýun
ça 2021 — 2025nji ýyllar üçin, Türkme
nistanda adam hukuklary boýunça 2021
— 2025nji ýyllar üçin hemde Türkme
nistanda çagalaryň hukuklaryny durmuşa
geçirmek boýunça 2018 — 2022nji ýyllar
üçin Hereketleriň milli meýilnamalaryny
durmuşa geçirmek maksady bilen, olar
dan gelip çykýan wezipeleri öz wagtynda
ýerine ýetirmegiň meseleleri boýunça tek
lipler öwrenilýär.
Halk Maslahatynyň agzalary Mejlisde
kanunlaryň taslamalaryny taýýarlamak
boýunça döredilen iş toparynyň mejlisleri
ne hemde Türkmenistanyň Prezidentiniň
ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasyn
da milli kanunçylygyň esaslary boýunça
hünär derejesini ýokarlandyrmak barada
meýilnama esasynda guralan okuwlara
gatnaşdylar.
(Dowamy 4-nji sahypada).

RES MI HA BAR LAR
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary
bilen, Serdar Orazmyradowiç Ataýew oba
hojalyk we daşky gurşawy goramak mi
nistriniň daşky gurşawy goramak we ýer
serişdeleri boýunça orunbasary wezipesi
ne bellenildi.
***
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary
bilen, Merdan Öwezowiç Annadurdyýew
Halkara Pul gaznasynyň Türkmenistan
dan dolandyryjysy we Aziýanyň Ösüş
bankynyň Türkmenistandan dolandyryjy
sy wezipelerinden boşadyldy.
***
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary
bilen, Merkezi bankyň başlygy Gadyrgeldi
Müşşikowiç Müşşikow Halkara Pul gazna
synyň Türkmenistandan dolandyryjysy we
Aziýanyň Ösüş bankynyň Türkmenistan
dan dolandyryjysy wezipelerine bellenildi.
***
Türkmenistanyň Prezidentiniň Kara
ry bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygy
nyň orunbasary Serdar Gurbangulyýewiç
Berdimuhamedowa Ykdysady, bank we
halkara maliýe guramalary toplumyna gö
zegçilik etmek tabşyryldy.
***
Ministrler Kabinetiniň işini döwrüň tala
byna laýyklykda guramak maksady bilen,
Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çek
di. Resminama laýyklykda, Ministrler Ka
binetiniň Başlygynyň şol bir wagtda Ýoka
ry gözegçilik edarasynyň başlygy hemde
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzasy bolup
durýan orunbasarynyň wezipesi ýapyldy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň yk
dysady, bank we halkara maliýe gura
malary meseleleri boýunça orunbasary
Adalat ministrligi bilen bilelikde Karardan
gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçala
ry Türkmenistanyň kanunçylygyna giriz
mek baradaky teklipleriň bir aý möhletde
taýýarlanylmagyny we Ministrler Kabineti
ne berilmegini üpjün etmäge borçly edildi.
***
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary
bilen, Gadyrgeldi Müşşikowiç Müşşikow
Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza
ýurtlaryň Ykdysady geňeşine Türkmenis
tandan wekilliginden boşadyldy.
***
Türkmenistanyň Prezidentiniň Kara
ry bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygy
nyň orunbasary Serdar Gurbangulyýewiç
Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň
Arkalaşygyna agza ýurtlaryň Ykdysady
geňeşine Türkmenistandan wekil hök
münde bellenildi.
***
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döw
ründe Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň

134nji maddasyna laýyklykda, ýurdu
myzyň bazar gatnaşyklaryna esaslanýan
ykdysadyýete geçmegi bilen bagly, ýeri
ne ýetiriji häkimiýetiň we döwlet edara
larynyň gurluşyny amatly ýagdaýa getir
mek, olaryň artykmaç wezipelerini aradan
aýyrmak, şeýle hem Ministrler Kabinetiniň
işini döwrüň talabyna laýyklykda kämilleş
dirmek maksady bilen, Türkmenistanyň
Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama
laýyklykda, Ministrler Kabinetiniň Başlygy
nyň ulag we kommunikasiýa toplumy bo
ýunça orunbasarynyň wezipesi ýapyldy.
Mi nistr ler Ka bi ne ti niň Baş ly gy nyň
howpsuzlyk, harby we hukuk meseleleri
boýunça orunbasarynyň garamagyndaky
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň bö
lümleriniň düzümi we işgär sany tassyk
lanyldy.
Ministrler
Kabinetiniň
Başlygynyň
howpsuzlyk, harby we hukuk meseleleri
boýunça orunbasaryna Adalat ministrli
gi bilen bilelikde Karardan gelip çykýan
üýtgetmeleri we goşmaçalary Türkmenis
tanyň kanunçylygyna girizmek baradaky
teklipleriň bir aý möhletde taýýarlanylma
gyny we Ministrler Kabinetine berilmegini
üpjün etmek tabşyryldy.
***
Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag
we kommunikasiýalar agentliginiň işini
talabalaýyk ýola goýmak maksady bilen,
Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol
çekdi. Resminama laýyklykda, Ministrler
Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommu
nikasiýalar agentligine:
Adalat ministrligi we beýleki degişli mi
nistrlikler bilen bilelikde Ministrler Kabine
tiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýa
lar agentligi hakyndaky Düzgünnamanyň,
agentligiň merkezi edarasynyň gurluşynyň
taslamalaryny hemde Karardan gelip çyk
ýan üýtgetmeleri we goşmaçalary Türkme
nistanyň kanunçylygyna girizmek barada
ky teklipleri bir aý möhletde taýýarlamak
hemde Ministrler Kabinetine bermek;
“Türk men de mir ýol la ry” agent li gi,
“Türkmenaragatnaşyk” agentligi, “Türk
menawtoulaglary” agentligi, “Türkmen
howaýollary” agentligi hemde “Türkmen
deňizderýaýollary” agentligi hakyndaky
düzgünnamalaryň taslamalaryny işläp taý
ýarlamak we tassyklamak tabşyryldy.
***
“Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdu
myzy 2019 — 2025nji ýyllarda durmuş
ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatna
masyny” amala aşyrmak boýunça alnyp
barylýan işleri talabalaýyk ýerine ýetir
mek, bu ugurda geçirilýän işlere gözegçi
ligi güýçlendirmek, şeýle hem welaýatlary
we Aşgabat şäherini durmuşykdysady

taýdan ösdürmekde Türkmenistanyň Mi
nistrler Kabinetiniň Başlygynyň orunba
sarlarynyň we häkimleriň jogapkärçiligini
hasda ýokarlandyrmak maksady bilen,
Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol
çekdi. Resminama laýyklykda:
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň orunbasary Çary Baýramo
wiç Gylyjow Ahal welaýaty;
Türk me nis ta nyň Mi nistr ler Ka bi ne
tiniň Başly gynyň orunba sa ry Serdar
Gurbangulyýewiç Berdimuhamedow Bal
kan welaýaty;
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň orunbasary Mämmetmyrat
Geldinyýazow Daşoguz welaýaty;
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň orunbasary Şahym Abdrah
manow Lebap welaýaty;
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň orunbasary Esenmyrat Oraz
geldiýew Mary welaýaty;
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň orunbasary Çarymyrat Hywa
liýewiç Purçekow Aşgabat şäheri boýun
ça jogapkär edilip bellenildi.
***
“Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdu
myzy 2019 — 2025nji ýyllarda durmuş
ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksat
namasynda” we “Türkmenistanyň bank
ulgamyny ösdürmegiň 2011 — 2030njy
ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynda”
bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa
geçirmek, ýurdumyzyň gymmatly kagyz
lar bazaryny ösdürmek hemde maliýe
ulgamyny kämilleşdirmek maksady bi
len, Türkmenistanyň Prezidenti Karara
gol çekdi. Resminama laýyklykda, Maliýe
we ykdysadyýet ministrligine, Türkmenis
tanyň Merkezi bankyna Türkmenistanyň
“Türkmenbaşy” döwlet täjirçilik banky
nyň guramaçylykhukuk görnüşini üýtge
dip, ony guramaçylykhukuk görnüşi açyk
görnüşli paýdarlar jemgyýeti bolan “Türk
menbaşy” paýdarlar täjirçilik bankyna
bellenen tertipde öwürmek tabşyryldy.
“Türkmenbaşy” paýdarlar täjirçilik
bankyny esaslandyryjylar hökmünde
Maliýe we ykdysadyýet ministrligine —
esaslyk maýadaky paýy 99 göterim hem
de Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandy
ryş guramasyna — esaslyk maýadaky
paýy 1 göterim möçberde paýly gatnaş
maga ygtyýar berildi.
***
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk
döwründe ýurdumyzyň ykdysady, mede
ni, ylmy we tehnologik ösüşlerini mun
dan beýläk hem çaltlandyrmak, bilim
ulgamynyň binýatlyk ýörelgelerini, mak
satlaryny, wezipelerini hemde dolandy

rylyşyny kämilleşdirmek, tölegli esasda
bilim berýän ýokary okuw mekdepleriniň
maliýeykdysady ýagdaýyny hasda go
wulandyrmak maksady bilen, Türkme
nistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.
Resminama laýyklykda, 2021nji ýylyň
1nji sentýabryndan başlap, Bilim mi
nistrliginiň Halkara ynsanperwer ylym
lary we ösüş uniwersitetini, Ýagşygeldi
Kakaýew adyndaky Halkara nebit we
gaz uniwersitetini, Türkmenistanyň Te
lekommunikasiýalar we informatika insti
tutyny, Türkmen döwlet ykdysadyýet we
dolandyryş institutyny, Türkmen döwlet
maliýe institutyny, Türkmen döwlet bina
gärlikgurluşyk institutyny hemde Türk
menistanyň Ylymlar akademiýasynyň
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky
Inženertehnologiýalar uniwersitetini ho
jalyk hasaplaşygyna geçirmek bellenildi.
***
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk
döwründe bilim babatda alnyp barylýan
giň gerimli özgertmeleri üstünlikli durmu
şa geçirmek, halkara gatnaşyklarda ýur
dumyzyň bähbitlerine mynasyp wekilçilik
edip biljek ýokary bilimli diplomatik iş
gärleri taýýarlamak maksady bilen, Türk
menistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.
Resminama laýyklykda, Daşary işler mi
nistrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty
nyň gurluşy tassyklanyldy.
Daşary işler ministrliginiň Halkara
gatnaşyklary institutynda Strategik bar
laglar boýunça ylmy merkezi, Ýaş dip
lo mat la ryň mek de bi ni hemde san ly
ul gam lar we kom mu ni ka si ýa bö lü mi ni
açmak bellenildi.
Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň
ulgamynda administratiwtehniki işgär
ler boýunça ätiýaçlyk düzüminiň döredi
lendigi göz öňünde tutulyp, Daşary işler
ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institu
tynda Administratiwtehniki işgärleri taý
ýarlamak boýunça okuw merkeziniň işi
wagtlaýyn togtadyldy.
***
Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga
gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe
borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän,
işde goýberen kemçilikleri üçin, Türkme
nistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň
orunbasary Myratdurdy Orazdurdyýewe
käýinç yglan edildi.
***
Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga
gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe
borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän,
işde goýberen kemçilikleri üçin, “Türk
mendemirýollary” agentliginiň başlygy
Atamyradow Azat Silapowiçe berk käýinç
yglan edildi.

***
Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga
gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe
borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän,
daşary ýurt pulunda serişdeleriň gelip go
wuşmagyna gözegçiligi gowşadandygy
üçin, maliýe we ykdysadyýet ministri Ser
darow Muhammetgeldi Nurgeldiýewiçe
duýduryş yglan edildi.
***
Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol
çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borç
laryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, daşary
ýurt pulunda serişdeleriň gelip gowuşmagy
na gözegçiligi gowşadandygy üçin, Türkme
nistanyň döwlet ministri — “Türkmengaz”
döwlet konserniniň başlygy Amanow Batyr
Amangeldiýewiçe duýduryş yglan edildi.
***
Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga
gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe
borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän,
daşary ýurt pulunda serişdeleriň gelip go
wuşmagyna gözegçiligi gowşadandygy
üçin, Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlan
dyryş guramasynyň baş direktory Nurmu
hammedow Guwanç Halberdiýewiçe duý
duryş yglan edildi.
***
Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga
gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe
borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän,
daşary ýurt pulunda serişdeleriň gelip go
wuşmagyna gözegçiligi gowşadandygy
üçin, “Türkmenhowaýollary” agentliginiň
başlygy Saburow Döwran Reimbaýewiçe
duýduryş yglan edildi.
***
Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga
gol çekdi. Resminama laýyklykda, 2021
nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta
hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul
etmek boýunça döwlet toparynyň düzü
mi tassyklanyldy. Döwlet toparyna 2021
nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta
hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul
etmä ge gu ra ma çylykusu lyýet taýdan
ýolbaşçylyk etmek hemde onuň bellenen
tertipde geçirilmegini guramak tabşyryldy.
Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň hä
kimlikleri Türkmenistanyň ýokary we orta
hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul
etmek boýunça iş toparlarynyň talabala
ýyk işlemegi üçin zerur şertleri döretmäge
borçly edildi.
***
Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga
gol çekdi. Resminama laýyklykda, 2021
nji ýylda Türkmenistanyň ýokary okuw
mekdeplerine welaýatlar we Aşgabat şä
heri boýunça okuwa kabul etmegiň meýil
namasy, 2021nji ýylda Türkmenistanyň

orta hünär okuw mekdeplerine okuwa ka
bul etmegiň meýilnamasy tassyklanyldy.
Türkmenistanyň ýokary we orta hünär
okuw mekdeplerine:
— okuwa kabul etmegi 2021nji ýylyň
12nji iýuly — 27nji awgusty aralygynda
guramak;
— okuwa kabul etmek boýunça giriş
synaglaryny welaýat merkezlerinde we
Aşgabat şäherinde geçirmek tabşyryldy.
***
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döw
ründe ýerine ýetiriji häkimiýetiň merkezi we
ýerli edaralary, şeýle hem ýerli özözüňi do
landyryş edaralary üçin dünýä ülňüleriniň
talaplaryna laýyk gelýän döwlet ýolbaşçy
laryny we gullukçylaryny, şeýle hem ma
gistrleri taýýarlamak maksady bilen, Türk
menistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi.
Resminama laýyklykda, 20212022nji
okuw ýylynda Türkmenistanyň Prezidenti
niň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýa
synyň döwlet edaralarynyň gullukçylaryny
gaýtadan taýýarlamak boýunça okuwlary
na (okuwyň möhleti iki okuw ýyly) diňleýji
leri kabul etmegiň meýilnamasy;
20212022nji okuw ýylynda Türkme
nistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet
gullugy akademiýasynyň döwlet edara
larynyň gullukçylarynyň hünär derejesi
ni ýokarlandyrmak boýunça okuwlaryna
(okuwyň möhleti bäş aý) diňleýjileri kabul
etmegiň meýilnamasy;
20212022nji okuw ýylynda Türkme
nistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet
gullugy akademiýasynyň täjirçilik arbitra
žy boýunça döwlet gullukçylarynyň hü
när derejesini ýokarlandyrmak boýunça
okuwlaryna (okuwyň möhleti dört aý) diň
leýjileri kabul etmegiň meýilnamasy;
20212022nji okuw ýylynda Türkme
nistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet
gullugy akademiýasynyň ýerine ýetiriji häki
miýetiň ýerli edaralarynyň we ýerli özözüňi
dolandyryş edaralarynyň gullukçylarynyň
hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça
okuwlaryna (okuwyň möhleti iki aý) diňleýji
leri kabul etmegiň meýilnamasy;
20212022nji okuw ýylynda Türkme
nistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet
gullugy akademiýasyna magistrleri taý
ýarlamak ugry boýunça okuwa (okuwyň
möhleti bir okuw ýylyndan iki okuw ýylyna
çenli) tölegli esasda kabul etmegiň meýil
namasy;
20212022nji okuw ýylynda Türkme
nistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet
gullugy akademiýasynyň okuwlaryna diň
leýjileri we talyplary kabul etmek boýunça
giriş synaglaryny guramagyň tertibi tas
syklanyldy.

(TDH).

C M Y K

2021-nji ýylyò 10-njy iýuly, ºenbe.

TÜRKMENISTANYÒ MINISTRLER
KABINETINIÒ
GIÒIªLEÝIN MEJLISI
(Baºlangyjy 1-2-3-nji sahypalarda).
Mejlisiň deputatlary, syýasy partiýala
ryň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekil
leri bilen bilelikde ýerlerde döwletimiziň
ynsanperwer içeri we daşary syýasatyny,
milli kanunçylygy, raýatlaryň hukuklaryny
we borçlaryny düşündirmek, milli däp
dessurlary, sagdyn durmuş ýörelgelerini,
tebigaty goramak barada wagyznesihat
etmek çärelerini geçirdiler.
Hormatly Prezidentimiz türkmen jem
gyýetiniň hukuk esaslaryny kämilleşdir
mek, onda hakyky demokratik ýörelgeleri
berkarar etmek boýunça Milli Geňeşiň
Halk Maslahatynyň işiniň örän wajypdy
gyny belledi.
Milli Liderimiz Garaşsyz Türkmenis
tanyň düýpli özgertmeler ýoluna düşüp,
Kanunyň hökmürowanlygyny, jemgyýe
tiň iň ýokary gymmatlygy hökmünde öz
raýatlarynyň bähbitleriniň, hukuklarynyň
we azatlyklarynyň goralmagyny döwlet
ösüşiniň ileri tutulýan ugurlary hökmünde
yglan edendigini nygtady.
Soňra döwlet Baştutanymyz
Gurbanguly Berdimuhamedow mej li
se gatnaşyjylara ýüzlenip, şu ýylyň alty
aýynda halk hojalyk toplumynyň pudak
larynyň ýerine ýetiren işleriniň netijelerini
jemledi. Hormatly Prezidentimiz döwlet
syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna ünsi
çekip, ýakyn geljek üçin esasy wezipeleri
kesgitledi.
Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, nesip
bolsa, sentýabrda möhüm waka — ber
karar döwletimiziň mukaddes Garaşsyz
lygynyň şanly 30 ýyllyk baýramy giňden
belleniler. Şunuň bilen baglylykda, bu
şanly senä bagyşlanan esasy mejlis 25
nji sentýabrda geçirilse, 26njy sentýabr
da bolsa zähmetde gazanan üstünlikleri
üçin sylaglara mynasyp bolan raýatlary
döwlet sylaglary bilen sylaglamak daba
rasy geçirilse, 27nji sentýabrda hem ata
Watanymyzyň baş baýramyny — Garaş
syzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly ýubileýi
ni uly dabaralara besläp belläp geçsek,
maksadalaýyk boljakdygy bellenildi.
Koronawirus pandemiýasynyň ýurdu
myzyň içerki ykdysady işjeňligine ýetir
ýän ýaramaz täsiri dowam edýär. Muňa
garamazdan, statistik maglumatlar dün
ýä ykdysadyýetindäki meseleler bilen
bagly Hökümetiň netijeli çäreleri görýän
digini görkezýär diýip, döwlet Baştutany
myz belledi.
Ýurdumyzy 2025nji ýyla çenli dur
muşykdysady taýdan ösdürmegiň mak
satnamasyna laýyklykda, geçen ýarym
ýylda dünýä ykdysadyýetini ösdürmekde
döwletimiziň ornuny berkitmek boýunça
işler dowam etdirildi. Bäsleşige ukyply,
ýokary hilli, içerki we daşarky bazarlarda
uly isleg bildirilýän dürli görnüşli harytlary
öndürýän innowasion senagat kärhana
laryny döretmek işleri depginli alnyp ba
ryldy.
Daşary syýasatymyz hem üýtgew
siz dowam edýär diýip, hormatly Prezi
dentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
belledi. Garaşsyzlygymyzyň şanly 30
ýyllygynyň bellenýän ýylynda hem, ozal
kysy ýaly, Birleşen Milletler Guramasy,
Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaş
lyk Guramasy, Ýewropa Bileleşigi, Şan
haý Hyzmatdaşlyk Guramasy, Garaşsyz
Döwletleriň Arkalaşygy hemde beýleki
halkara guramalar bilen energetika we
suw howpsuzlygyny üpjün etmek, ekolo
giýa meselelerini çözmek boýunça ysny
şykly gatnaşyklar alnyp barylýar.
Ulag üpjünçilik, bilim we medeniýet ul
gamlaryny ösdürmek, adam hukuklaryny
hemde azatlyklaryny goramak, ählumu
my howpsuzlygy berkitmek bilen bagly
işjeň hyzmatdaşlyk dowam edýär.
Döwlet Baştutanymyz içeri syýasatyň
esasy ugurlary barada aýdyp, birnäçe
anyk mysallary getirdi. Ýurdumyzda ygty
barly salgytbýujet we pulkarz syýasaty

goldanylýar, hususy we döwlet üpjünçilik
ulgamlaryna goýulýan maýa goýumlary
nyň möçberi barha artýar. Dünýä ykdy
sadyýetinde emele gelen kynçylyklara
garamazdan, jemi içerki önümiň ösüşi
ýokary derejede, ýagny 6,1 göterim möç
berinde saklanylýar.
Senagat hemde durmuş maksatly
desgalaryň gurluşygy giň gerim bilen do
wam etdirilýär. Häzirki döwürde umumy
bahasy 37 milliard amerikan dollaryndan
hem köp bolan 2,5 müňe golaý iri desga
nyň gurluşygy alnyp barylýar.
Oba milli Maksatnamasyna laýyklyk
da, hasabat döwründe ýurdumyzda 1
milliard manatdan hem köp möçberde
düýpli maýa goýumlaryda özleşdirildi
diýip, milli Liderimiz geçen ýarym ýylda
32 sany iri desganyň, meýdany 325 müň
inedördül metr bolan ýaşaýyş jaýlarynyň,
şol sanda umumy bahasy 640 million ma
natdan hem geçýän, ähli amatlyklary bo
lan ýaşaýyş jaýlarynyň gurlup, ulanmaga
berlendigini kanagatlanma bilen belledi.
Senagat desgalary, ýaşaýyş jaýlary,
çagalar baglary, mekdeplerdir dükanlar
we beýleki desgalar göz öňünde tutu
lan möçberde işe girizildi. Bir million 400
müň tonna bugdaý hasyly ýygnalyp alyn
dy. Bu bolsa ýurdumyzyň azyk howpsuz
lygyny üpjün edýär.
Energiýa serişdelerini dünýä bazarla
ryna diwersifikasiýa ýoly bilen ibermek
boýunça syýasat hem bellenilen meýil
namalara laýyklykda dowam edýär. Türk
menistan — Owganystan — Pakistan
— Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasy,
şeýle hem beýleki sebit taslamalary üs
tünlikli durmuşa geçirilýär.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow Türkmenistan — Hy
taý gaz geçirijisini gurmak üçin alnan karz
serişdeleri boýunça hem öz wagtynda
Hytaý bilen hasaplaşygyň geçirilendigini
aýtdy. Häzirki wagtda tebigy gazy satmak
dan alynýan girdeji döwletiň gaznasyna
gönükdirilýär diýip, milli Liderimiz belledi.
Ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bi
len ösdürmegiň çäklerinde daşary ýurt
lardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan
önümleri özümizde öndürmegiň, eksport
edilýän harytlaryň möçberlerini artdyr
magyň, elektron senagatyny döretme
giň döwlet maksatnamalary hem netijeli
amala aşyrylýar.
Döwlet Baştutanymyz möhüm wezipe
lere ünsi çekip, heniz çözülmegi köp zäh
meti talap edýän meseleleriň hem bardy
gyny aýtdy.
Ýurdumyzyň ykdysady we maliýe dur
nuklylygyny üpjün etmek, ilatyň iş bilen
üpjünçilik derejesini ýokarlandyrmak,
göni daşary ýurt maýa goýumlarynyň
möçberini artdyrmak möhüm ugurlaryň
hatarynda görkezildi. Şu meseleler we
ýurdumyzyň eksport mümkinçiligini ýo
karlandyrmak, walýuta serişdeleriniň
gelip gowuşmagyny üpjün etmek, yk
dysadyýetiň ähli pudaklaryna sanly teh
nologiýalary giňden ornaşdyrmak hä
zirki döwürde ähli ýolbaşçylar üçin ileri
tutulýan ugurlar bolmagynda galýar diýip,
hormatly Prezidentimiz belledi.
Esasy zat bolsa bilim ulgamyny ösdür
mäge köp möçberde serişde goýulma
lydyr diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni
dowam etdi. Ýokary girdejili döwletleriň
hataryna üstünlikli geçen ýurtlaryň öz bilim
ulgamyny ösdürmek üçin epesli serişde
goýberendigini halkara tejribe görkezýär.
Hökümetiň bilim babatda strategik işleri
çaltlandyrmagy we amala aşyrmagy Ga
raşsyz döwletimiziň dünýä giňişliginde
bäsdeşlige ukyply ykdysadyýete goşulma
gy üçin esas döreder diýip, milli Liderimiz
Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.
Dürli derejedäki bilim ulgamy bilen
zähmetiň arasynda ylalaşylan okuw mak
satnamalaryna döwlet serişdeleriniň neti
jeli çekilmegi adam maýasyny we ilatyň
hünär endiklerini ýokarlandyrar.

Bu çäreler ýurdumyzyň ykdysady
ösüşi, dünýä ykdysadyýetine mundan
beýläkde goşulmagy üçin esaslary üp
jün eder. Şeýle hem zähmet bazarynyň
talaplaryny hasaba almak bilen, gowy
taýýarlanan raýatlaryň girdejileriniň art
magynyň hasabyna durmuş derejesiniň
ýokarlanmagyna şert döreder.
Ykdysadyýetde döwletiň gatnaşyk pa
ýyny azaltmak we hususy pudagy giňelt
mek boýunça alnyp barylýan işleriň hem
güýçlendirilmegine aýratyn üns berildi.
Hususylaşdyrmagyň sanawyna ener
getika, ulag we aragatnaşyk pudaklarynyň
aýryaýry döwlet kärhanalaryny, üpjünçilik
desgalaryny, şeýle hem köp sanly beýleki
desgalary goşmaly diýip, hormatly Prezi
dentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
paýnamalaryň ýerleşdirilmegini, gazna
bazarynyň we açyk bäsleşikli söwdalaryň
guralmagyny hususylaşdyrmagyň esasy
usullary hökmünde kesgitledi.
Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň ikinji ýary
mynda birnäçe möhüm halkara we içerki
döwlet çärelerini geçirmek göz öňünde
tutulýar diýip, milli Liderimiz sözüni do
wam etdi. Mukaddes Garaşsyzlygymy
zyň şanly ýubileýini, şeýle hem berkarar
döwletimiziň Bitaraplyk baýramyny giň
den belläp geçeris diýip, döwlet Baştuta
nymyz ministrlikleriň we pudak edarala
rynyň ähli ýolbaşçylaryndan bu çäreleriň
örän ýokary derejede geçirilmegini talap
edýändigini belledi.
Milli Liderimiz çykyşyny tamamlamak
bilen, geçen ýarym ýylyň görkezijileriniň,
umuman, kanagatlanarly bolandygyny
aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, hormat
ly Prezidentimiz ministrlikleriň we pudak
edaralarynyň ähli ýolbaşçylaryna geçen
alty aýda edilen işleriň netijeleri boýunça
öňümizdäki günlerde maslahatlary geçir
megi tabşyrdy.
Welaýat häkimlerinden beýleki ýol
başçylara bolsa 1nji awgustdan 1nji
sentýabra çenli «Awazada», «Arçman
da» we «Ýylysuwda» ýada ýurdumyzyň
beýleki şypahanalarynda dynç almaga
rugsat berildi.
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly
Berdimuhamedow wisepremýer E.Oraz
geldiýewe ýüzlenip, gözegçilik edýän
toplumynyň pagta ýygymy bilen bagly
ýolbaşçylary bilen maslahatlaşmagy we
degişli çözgüt kabul etmegi tabşyrdy.
Şu günki mejlisiň dowamynda ýolbaş
çylary wezipä bellemek we wezipeden
boşatmak meselelerine seredildi, ykdy
sadyýetimiziň pudaklaryny ösdürmäge
gönükdirilen birnäçe resminamalar kabul
edildi diýip, milli Liderimiz belledi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow garamagynda wezipä
täze bellenen ýolbaşçylar bolan Ministr
ler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarla
ryna gözegçilik edýän ulgamlarynda ýyg
naklary geçirmegi hemde olary işgärler
bilen tanyşdyrmagy tabşyrdy.
Döwlet Baştutanymyz welaýatlarda
we Aşgabat şäherinde alnyp barylýan
işlere gözegçiligi güýçlendirmek, şeýle
hem olary durmuşykdysady taýdan ös
dürmekde Ministrler Kabinetiniň Başly
gynyň orunbasarlarynyň we häkimleriň
jogapkärçiligini hasda ýokarlandyrmak
maksady bilen, Ç.Gylyjowy Ahal wela
ýaty, S.Berdimuhamedowy Balkan we
laýaty, M.Geldinyýazowy Daşoguz wela
ýaty, Ş.Abdrahmanowy Lebap welaýaty,
E.Orazgeldiýewi Mary welaýaty, Ç.Pur
çekowy Aşgabat şäheri boýunça jogap
kär edip bellemek hakyndaky Karara gol
çekdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow Ministrler Kabineti
niň giňişleýin mejlisini tamamlap, oňa
gatnaşanlaryň ählisine berk jan sagly
gyny, maşgala abadançylygyny, berka
rar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrun
da alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri
arzuw etdi.

Hormatly okyjylar!
2021-njiýyldaTürkmenistanyňýokaryweortahünärokuwmekdeplerineokuwakabuletmegiňtertibi
gazetimiziňşugünkisanyna12sahypamöçberdegoşundygörnüşindeçapedilýär.

4

Türkmenistanyò Garaºsyzlygynyò ºanly 30 ýyllygy,
baky Bitaraplygynyò 25 ýyllygy, ºeýle hem 2021-nji ýylyò
«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
diýlip yglan edilmegi mynasybetli, ºu ýylda ýurdumyzda
gurluºygy tamamlanmaly hem-de ulanmaga tabºyrylmaly
iri önümçilik we durmuº maksatly binalaryòdyr desgalaryò

SANAWY
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Binanyňýa-dadesganyňady



Buýrujy

Potratçy

AªGABAT ªÄHERINDE
1

Tähran köçesiniň ugrunda Söwda we dynç alyş,
işewürlik merkezleri
hemde döwrebap ýaşaýyş jaýy

Türkmenistanyň
Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi,
Aşgabat şäher häkimligi

«Beýik bina» hususy kärhanasy

2

«Garagum» köpugurly
işewürlik merkezli myhmanhana

Aşgabat şäher häkimligi

«Rönesans» türk kompaniýasy

3

A.Nyýazow şaýoly bilen Hoja Ahmet Ýasawy
köçesiniň demirgazykgünbatar
tarapynda döwrebap seýilgäh

Aşgabat şäher häkimligi

Aşgabat şäher häkimliginiň
Jemagat önümçiliktehniki
üpjünçilik müdirligi

4

A.Nyýazow şaýoly bilen Hoja Ahmet Ýasawy
köçesiniň demirgazykgünbatar
tarapynda ýerasty geçelgeler

Aşgabat şäher häkimligi

«UssatInžener» hususy
kärhanasy

5

Hökümet münberi

Aşgabat şäher häkimligi

6

Magtymguly Pyragynyň
täze ýadygärligi

Aşgabat şäher häkimligi

Fransiýanyň «Bouygues Batiment
International» kompaniýasy
Aşgabat şäher häkimliginiň
2nji gurluşykgurnama
müdirligi

AHAL WELAÝATYNDA
7

Kaka etrabynda tikin önümlerini
öndürýän dokma toplumy

Türkmenistanyň Dokma
senagaty ministrligi

«Cotam Enterprises Ltd.»
Britan Wirgin adalarynyň
kompaniýasy

8

Babadaýhan etrabynda
tikin önümlerini öndürýän
dokma toplumy

Türkmenistanyň Dokma
senagaty ministrligi

«Cotam Enterprises Ltd.»
Britan Wirgin adalarynyň
kompaniýasy

9

Aşgabat — Türkmenabat
ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň
Aşgabat — Tejen bölegi

«Türkmenawtoban»
ýapyk görnüşli paýdarlar
jemgyýeti

«Türkmenawtoban» ýapyk
görnüşli paýdarlar jemgyýeti

10

Änew şäherinde
720 orunlyk orta mekdep

Ahal welaýatynyň Düýpli
gurluşyk müdirligi

«Myradym» hususy kärhanasy

11

Änew şäherinde
960 orunlyk orta mekdep

Ahal welaýatynyň Düýpli
gurluşyk müdirligi

«Myradym» hususy kärhanasy

12

Tejen etrabynyň
Babadaýhan geňeşliginde
640 orunlyk orta mekdep

Ahal welaýatynyň Düýpli
gurluşyk müdirligi

«UssatInžener»
hususy kärhanasy

13

Babadaýhan etrabynyň
Ýarygökje geňeşliginde
960 orunlyk orta mekdep

Ahal welaýatynyň Düýpli
gurluşyk müdirligi

«UssatInžener»
hususy kärhanasy

BALKAN WELAÝATYNDA
14

Balkanabat şäherinde 3000 orunlyk
«Türkmeniň ak öýi» binasy hemde
3000 orunlyk sadaka jaýy

Balkan welaýat häkimligi

«Röwşen» hususy kärhanasy

15

Türkmenbaşy şäherinde 400 orunlyk
köpugurly hassahana

Balkan welaýat häkimligi

«UssatInžener»
hususy kärhanasy

16

Türkmenbaşy şäherinde 100 orunlyk
ýokanç keseller hassahanasy

Balkan welaýat häkimligi

«Çeper Gurluşyk»
hususy kärhanasy

DAªOGUZ WELAÝATYNDA
17

Daşoguz şäherinde 3000 orunlyk
«Türkmeniň ak öýi» binasy hemde
3000 orunlyk sadaka jaýy

Daşoguz welaýat häkimligi

«Röwşen» hususy kärhanasy

18

Daşoguz şäheriniň Görogly köçesiniň
ugrunda 6 sany 16 öýli, 6 sany
24 öýli, 1 sany 32 öýli, 2 sany 48 öýli
4 gatly ýaşaýyş jaýlary

Daşoguz welaýat häkimligi,
Daşoguz şäher häkimligi

«Demirbetonönümleri»
zawody, «Derkar» hojalyk
jemgyýeti, «Merdana
doganlar» hususy kärhanasy

19

Gubadag etrabynda haly önümleri
kärhanasy

«Türkmenhaly» döwlet
birleşiginiň Daşoguz çeper
halyçylyk kärhanasy

Daşoguz şäheriniň
«Demirbetonönümleri»
zawody

LEBAP WELAÝATYNDA
20

Çärjew etrabynda
kuwwatlylygy
432 MWt bolan gaz turbinaly
elektrik stansiýasy

Türkmenistanyň
Energetika ministrligi

Ýaponiýanyň «Sumitomo
Corporation» kompaniýasy

21

Saýat etrabynyň
Çowdur geňeşliginde
600 orunlyk orta mekdep

Lebap welaýatynyň
Düýpli gurluşyk müdirligi

«Ussa Tirkeş» hususy
kärhanasy

22

Saýat etrabynyň
Lebaby geňeşliginde 600 orunlyk
orta mekdep

Lebap welaýatynyň
Düýpli gurluşyk müdirligi

«Döwletli dostlar» hususy
kärhanasy

TÜRKMENISTANYÒ PREZIDENTINIÒ ÝANYNDAKY DÖWLET GULLUGY AKADEMIÝASY
2021/2022-nji okuw ýyly üçin magistr bilim maksatnamasy boýunça taýýarlygyò aºakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:
1.Sanlydoland yr yş,okuw yňmöhleti—
1ýyl;
2.Döwletdolandyryşy,okuwyňmöhleti—
2ýyl;
3.Konstitusiýahukugy,okuwyňmöhleti—
1,5ýyl.
Okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.
Okuwa ýoka ry bi limden pes bol ma dyk bin
ýatda bi limi bo lan raýat lar giriş synagla rynyň
ne tije leri boýun ça bäsleşik esa syn da ka bul
edil ýär.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde
2021nji ýylyň 12 — 25nji iýuly aralygynda ka
bul edilýär.
Resmiişkagyzlarynyňsanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazy
lan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we der
man senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen
nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby
bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tas
syklanan göçürmesi.
Bulardan başgada, dalaşgärler ýokarda gör
kezilen resminamalar bilen birlikde resminamala
ry kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkez
ýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— ýokary bilim baradaky resminamanyň we
onuň goşundysynyň asyl nusgalary (daşary ýurt
döwletinde berlen ýokary bilim hakyndaky resmi
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nama onuň Türkmenistanda ykrar edilendigi ba
radaky şahadatnamasy goşulýar);
— harby şahadatnamasyny ýada ýazylyş şa
hadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby
wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär okuwa kabul edilmek üçin artykmaç
hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beý
leki resminamalary görkezip biler.
Akademiýanyň resminamalary kabul edýän iş
topary zerur bolan ýagdaýynda dalaşgärden goş
maça maglumatlary sorap biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş
kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çek
ýär.
GirişsynaglaryweokuwakabuledilmekAş
gabat şäherinde 2021nji ýylyň 1011nji awgustyn
da geçirilýär.

Giriş synaglary taýýarlygyň ugurlary boýun
ça aşakdaky derslerden geçirilýär:
— sanly dolandyryş ugry boýunça — kompýu
ter sowatlylygy, Türkmenistanda döwletiň we hu
kugyň esaslary;
— döwlet dolandyryşy ugry boýunça — jemgyýet
çilik ylymlarynyň esaslary, Türkmenistanda döwletiň
we hukugyň esaslary;
— Konstitusiýa hukugy ugry boýunça — jemgy
ýetçilik ylymlarynyň esaslary, Türkmenistanda döw
letiň we hukugyň esaslary.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türk
menistanyň ýokary okuw mekdepleriniň okuw
maksatnamalary esasynda döwlet dilinde geçiril
ýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagt
da synaglara esassyz sebäplere görä gelip bil

medikler ýada okuw dersleriniň biri boýunça
synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara
goýberilmeýär.
Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň muk
darda baha alanlardan okuwa kabul edilmek
üçinartykmaçhukukdanaşakda görkezilenler
peýdalanýarlar:
— saýlan ugry boýunça 2 ýyldan az bolmadyk
iş tejribesi bolanlar;
— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler;
— daşary ýurt dillerini bilýänler.
TürkmenistanyňPrezidentiniň
ýanyndakyDöwletgullugy
akademiýasynyňsalgysy:
Aşgabatşäheri,(1987)Türkmenistanyň
GahrymanyAtamyratNyýazowşaýoly,112,
tel.:49-84-72,49-88-46.
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2021-nji ýylda Türkmenistanyò ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiò

TERTIBI
MAGTYMGULY ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET UNIWERSITETI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we
taýýarlygyò ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):
1. Matematika we mehanika (hünärler: matematika; amaly
matematika we informatika).
2. Fizika we astronomiýa (hünärler: fizika; astronomiýa;
radiofizika we elektronika).
3. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (hünär: maglumat
ulgamlary we tehnologiýalary).
4. Biologiýa ylymlary (hünär: biologiýa).
5. Himiýa (hünär: himiýa).
6. Ýeri öwreniş ylymlary (hünärler: geografiýa; kartografi
ýa; meteorologiýa; ekologiýa).
7. Psihologiýa ylymlary (hünär: psihologiýa).
8. Taryh we arheologiýa (hünärler: taryh; arheologiýa).
9. Filosofiýa, etika we din öwreniş (hünär: filosofiýa).
10. Ylahyýet (hünär: ylahyýet).
11. Syýasat ylymlary we sebit öwreniş (hünärler: syýasaty
öwreniş; gündogary öwreniş).
12. Dil bilimi we edebiýaty öwrenmek (hünärler: türkmen
dili we edebiýaty; iňlis dili we edebiýaty; nemes dili we
edebiýaty; fransuz dili we edebiýaty; italýan dili we ede
biýaty; arap dili we edebiýaty; türk dili we edebiýaty;
pars dili we edebiýaty; hytaý dili we edebiýaty).
13. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri we maglumat-kitaphana işi (hünär: žurnalistika).
14. Hukuk işi (hünär: hukuk öwreniş).
II. Hünärmen maksatnamasy (tölegli esasda):
1. Matematika we mehanika (hünärler: matematika; amaly
matematika we informatika).
2. Fizika we astronomiýa (hünärler: fizika; radiofizika we
elektronika).
3. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (hünär: maglumat
ulgamlary we tehnologiýalary).
4. Biologiýa ylymlary (hünär: biologiýa).
5. Himiýa (hünär: himiýa).
6. Ýeri öwreniş ylymlary (hünär: geografiýa).
7. Psihologiýa ylymlary (hünär: psihologiýa).
8. Taryh we arheologiýa (hünär: taryh).
9. Dil bilimi we edebiýaty öwrenmek (hünärler: türkmen dili
we edebiýaty; iňlis dili we edebiýaty, rus dili we edebiýaty).
10. Hukuk işi (hünär: hukuk öwreniş).
III. Bakalawr maksatnamasy (tölegli esasda):
1. Bilim we pedagogika ylymlary (taýýarlygyň ugurlary: pe
dagogika bilimi (matematika we informatika); pedagogi
ka bilimi (informatika we bilimde maglumat tehnologiýa
lary).
Uniwersitete Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary
giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul
edilýär.
Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat
şäherinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul
edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden)
häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet
bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin
artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin
dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek uniwersitetde
(Aşgabat şäheri) we welaýat merkezlerinde aşakdaky möhletlerde geçirilýär:
Balkan welaýaty — iýul aýynyň 28-i, 29-y we 30-y günleri;
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 1-2-si, 3-i we 4-i günleri;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 6-7-si, 8-i we 9-y günleri;
Ahal welaýaty — awgust aýynyň 11-12-si, 13-i we 14-i günleri;
Mary welaýaty — awgust aýynyň 16-17-si, 18-i we 19-y günleri;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň 21-i, 22-si we 23-i günleri.
Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär:
hünärler we taýýarlygyň ugurlary: matematika; amaly ma
tematika we informatika; maglumat ulgamlary we tehno
logiýalary; pedagogika bilimi (matematika we informati
ka); pedagogika bilimi informatika we bilimde maglumat
tehnologiýalary) — matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy;
hünärler: fizika; astronomiýa; radiofizika we elektroni
ka — fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;
hünär: biologiýa — biologiýa, himiýa, Türkmenistanyň taryhy;
hünär: himiýa — himiýa, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy;
hünärler: geografiýa; ekologiýa — geografiýa, biologiýa,
Türkmenistanyň taryhy;
hünärler: kartografiýa; meteorologiýa — geografiýa, matematika, Türkmenistanyň taryhy;
hünär: psihologiýa — biologiýa, türkmen dili we edebiýaty,
Türkmenistanyň taryhy;
hünärler: taryh; arheologiýa; gündogary öwreniş; syýa
saty öwreniş; filosofiýa; ylahyýet — Türkmenistanyň taryhy, türkmen dili we edebiýaty, jemgyýeti öwreniş;
hünärler: türkmen dili we edebiýaty; žurnalistika — türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy, jemgyýeti öwreniş;
hünärler: iňlis dili we edebiýaty; fransuz dili we edebi
ýaty; nemes dili we edebiýaty; pars dili we edebiýaty;
türk dili we edebiýaty; arap dili we edebiýaty; hytaý dili
we edebiýaty — saýlap alan hünär dili boýunça ýa-da iňlis dili,
türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;
hünär: italýan dili we edebiýaty — iňlis dili, türkmen dili
we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;
hünär: rus dili we edebiýaty — rus dili, türkmen dili we
edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;
hünär: hukuk öwreniş — Türkmenistanyň taryhy, türkmen
dili we edebiýaty, jemgyýeti öwreniş.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta
mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Degişli dil boýunça geçirilýän derslerden başga, ähli okuw
dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara
esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşik
siz we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan:
— mugallymçylyk mekdebini tamamlan we mugallymçylyk
ugrundan 2 ýyldan az bolmadyk iş döwri bolanlar (mugallym
çylyk ugurly hünärlere girilen halatynda);
— hukuk öwreniş hünärine girýänler üçin hukuk goraýjy edaralarda 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi hem-de şol edaralaryň
döwlet we welaýat derejesindäkilerinden hödürnamasy bolanlar;
— “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýänler peýdalanýarlar.
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň
salgysy: Aşgabat ş., Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 31,
tel.: 946990, 945429.

S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETI

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyò
ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:
I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):
1. Oba, tokaý we balyk hojalygy (hünärler: agronomçylyk;
ýüpekçilik; agrohimiýa we topragy öwreniş; bagbançy
lyk, miweçilik we gök ekerançylyk; ösümlikleri goramak;
tokaý we seýil bag hojalygy; oba hojalyk ekinleriniň
seçgisi we tohumçylygy; gidromeliorasiýa; ýer gurlu
şygy we kadastry; oba hojalygyny mehanizmleşdirmek;
melioratiw işleri mehanizmleşdirmek; oba hojalygy (in
ženermugallymlary taýýarlamak); miwegök önümleri
ni gaýtadan işlemek; etsüýt önümlerini gaýtadan işle
mek; dänäni gaýtadan işlemek; pagtanyň ilkinji işlenilişi;
ösümlik ýagyny öndürmek).
2. Weterinariýa we zootehniýa (hünär: weterinar lukmançylygy).
3. Dokma we ýeňil senagatyň tehnologiýalary (hünärler: ma
ta önümçiligi; tikinçilik önümçiliginiň tehnologiýasy; tebi
gy süýümleri egirmek).
II. Bakalawr maksatnamasy (býujet esasynda):
1. Weterinariýa we zootehniýa (taýýarlygyň ugurlary: zoo
tehniýa; atçylyk; senagat balykçylygy; kinologiýa).
III. Bakalawr maksatnamasy (tölegli esasda):
1. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugurlary: ykdy
sadyýet (oba hojalygynda); buhgalterçilik hasaba alnyşy
we audit (oba hojalygynda)).
2. Oba, tokaý we balyk hojalygy (taýýarlygyň ugurlary: ýyla
dyşhana hojalygy; agroekologiýa).
3. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (taýýarlygyň ugry:
maglumat ulgamlary we tehnologiýalary (oba hojalygynda)).
Uniwersitete Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary
giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul
edilýär.
Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat
şäherinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul
edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden)
häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki on iki sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet
bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin
artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin
dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek uniwersitetde
(Aşgabat şäheri) we welaýat merkezlerinde aşakdaky möhletlerde geçirilýär:
Lebap welaýaty — iýul aýynyň 28-i, 29-y we 30-y günleri;
Mary welaýaty — awgust aýynyň 1-2-i, 3-i we 4-i günleri;
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 6-sy, 7-si we 8-i günleri;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň 10-y, 11-i we 12-si günleri;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 14-15-i, 16-sy we 17-si
günleri;
Ahal welaýaty — awgust aýynyň 19-20-si, 21-i we 22-si günleri.
Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär:
hünärler we taýýarlygyň ugurlary: agronomçylyk; ýüpekçi
lik; agrohimiýa we topragy öwreniş; bagbançylyk, miwe
çilik we gök ekerançylyk; ösümlikleri goramak; tokaý we
seýil bag hojalygy; oba hojalyk ekinleriniň seçgisi we to
humçylygy; ýyladyşhana hojalygy; agroekologiýa; weteri
nar lukmançylygy; zootehniýa; atçylyk; senagat balykçy
lygy; kinologiýa) — himiýa, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy;
hünärler we taýýarlygyň ugurlary: gidromeliorasiýa; ýer
gurluşygy we kadastry; oba hojalygyny mehanizmleşdir
mek; melioratiw işleri mehanizmleşdirmek; oba hojalygy
(inženermugallymlary taýýarlamak); maglumat ulgamla
ry we tehnologiýalary (oba hojalygynda) — matematika,
fizika, Türkmenistanyň taryhy;
hünärler: miwegök önümlerini gaýtadan işlemek; etsüýt
önümlerini gaýtadan işlemek; dänäni gaýtadan işlemek;
pagtanyň ilkinji işlenilişi; ösümlik ýagyny öndürmek; mata
önümçiligi; tikinçilik önümçiliginiň tehnologiýasy; tebigy
süýümleri egirmek) — fizika, himiýa, Türkmenistanyň taryhy;
taýýarlygyň ugurlary: ykdysadyýet (oba hojalygynda);
buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit (oba hojalygynda)
— matematika, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta
mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden
geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara
esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşik
siz we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan:
— soňky 2-3 ýylyň dowamynda ýokary netijeler gazanan we
etrap häkimligi tarapyndan degişli hünärlere ýa-da ugurlaryna
hödürlenen kärendeçiler we mülkdarlar;
— “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen
görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýänler peýdalanýarlar.
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk
uniwersitetiniň salgysy: Aşgabat ş., 2009njy (Görogly)
köçe, 143, tel.: 342746, 340777, 342564.

MYRAT GARRYÝEW ADYNDAKY
TÜRKMENISTANYÒ DÖWLET LUKMANÇYLYK UNIWERSITETI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler
(hünärmen maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):
1. Kliniki lukmançylyk (hünärler: bejeriş işi; pediatriýa).
2. Harby lukmançylyk (hünärler: bejerişöňüni alyş işi; aras
saçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek işi).
II. Hünärmen maksatnamasy (tölegli esasda):
1. Kliniki lukmançylyk (hünärler: bejeriş işi; pediatriýa;
stomatologiýa).
2. Saglyk baradaky ylymlar we öňüni alyş lukmançylygy
(hünärler: saglygy goraýyşöňüni alyş işi; lukmançylyk
durmuş goragy işi; dikeldiş we sport lukmançylygy).
3. Farmasiýa (hünär: farmasiýa).
Uniwersitete Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary,
harby lukmançylyk ugruna — çagyryş boýunça harby gullugy geçen, 24 ýaşy dolýança erkek raýatlary ýa-da Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň ýöriteleşdirilen harby mekdeplerini tamamlan 25 ýaşy dolýança erkek raýatlary, şeýle hem
borçnama boýunça harby gullugy geçýän, ofiser harby ady
bolmadyk 24 ýaşy dolýança erkek harby gullukçylary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty
ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden)
häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet
bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Harby lukmançylyk ugruna okuwa girmäge isleg bildiren dalaşgär ýokarda görkezilen resmi iş kagyzlaryndan başga-da:
— ene-atasynyň oglunyň harby gullukçy bolmagyna we ýokary okuw mekdebini tamamlanyndan soň, Türkmenistanyň
islendik künjeginde harby gullugy geçmekligine razylygy baradaky dil hatyny;
— Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Habar beriş
merkezinden berlen güwänamany;
— Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi harby
saglyk öýünden berlen ýokary harby okuw mekdeplerine girýänleriň lukmançylyk güwä geçmesiniň kartasyny tabşyrýar.
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi harby
saglyk öýünde gutarnykly güwä geçmesinden geçmek üçin
hemişelik ýaşaýan ýerindäki psihonewrologiýa, narkologiýa,
inçekesele garşy we deri-wenerologiýa hassahanalaryndan,

şeýle hem maşgala lukmanyndan sagaldyş gözegçiliginde
durmaýandygy baradaky kepilnamalar zerur.
Harby lukmançylyk ugruna okuwa kabul etmekligiň şertleri baradaky goşmaça maglumaty Myrat Garryýew adyndaky
Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň kabul
ediş toparyndan alyp bolar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda
görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän
iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin
artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary
üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek uniwersitetde (Aşgabat ş.) we welaýat merkezlerinde aşakdaky möhletlerde geçirilýär:
Balkan welaýaty — iýul aýynyň 28-i, 29-y we 30-y günleri;
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 1-i, 2-si we 3-i günleri
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 5-6-sy, 7-si we 8-i günleri;
Ahal welaýaty — awgust aýynyň 10-11-i, 12-si we 13-i günleri;
Mary welaýaty — awgust aýynyň 15-16-sy, 17-si we 18-i günleri;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň 20-21-i, 22-si we 23-i
günleri.
Giriş synaglary ähli hünärler boýunça biologiýa, himiýa,
Türkmenistanyň taryhy derslerinden geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta
mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden
geçirilýär.
Harby lukmançylyk ugruna okuwa girmäge isleg bildiren dalaşgärler beden taýýarlygy boýunça kadalary (möçbernamalary) (100 m, 3 km ylgamak; göwräňi çekmek) ýerine ýetirýärler.
Ýaşlaryň saýlap alan hünärine durnuklydygyny kesgitlemek maksady bilen, olar patologoanatomiki edarasynyň işi
bilen tanyşdyrylar.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara
esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäs
leşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hu
kukdan:
— lukmançylyk mekdeplerini tamamlan we saglygy goraýyş edaralarynda 2 ýyldan az bolmadyk iş döwri bolanlar;
— “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýänler peýdalanýarlar.
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet
lukmançylyk uniwersitetiniň salgysy: Aşgabat ş.,
A.Gowşudow köçesi, 58, tel.: 927109.

ÝAGªYGELDI KAKAÝEW ADYNDAKY HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we
taýýarlyk ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Hünärmen maksatnamasy:
1. Amaly geologiýa, dag işleri, nebitgaz işi we geodeziýa
(hünärler: nebitgaz känlerini özleşdirmek we ulanmak;
nebit we gaz guýularyny burawlamak; nebitgazgeçirijile
rini we nebitgazyň saklanýan ýerlerini taslamak, gurmak
we ulanmak; nebitiň we gazyň geologiýasy; gidrogeolo
giýa we inžener geologiýasy; geologik kartalaşdyrma we
magdan ýataklarynyň gözlegi; peýdaly magdanlary göz
lemegiň we barlamagyň geofiziki usullary; markşeýder
işi; gazylyp alynýan peýdaly magdanlary baýlaşdyrmak).
2. Himiýa tehnologiýalary (hünär: nebiti we gazy gaýta
dan işlemegiň himiki tehnologiýasy).
3. Tehnosfera howpsuzlygy we tebigy abadanlaşdyryş (hünär: daşky gurşawy goramak we tebigy baýlyklary tyg
şytly peýdalanmak).
4. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (hünärler: maglu
matlary işläp taýýarlamagyň we dolandyrmagyň awto
matlaşdyrylan ulgamlary; maglumat tehnologiýalarynyň
programma üpjünçiligi).
5. Maşyngurluşyk (hünär: sowadyjy, kompressor ma
şynlary we desgalary).
6. Gurluşygyň tehnikasy we tehnologiýalary (hünär: nebit
gaz desgalary we senagat gurluşygy).
7. Elektro we ýylylyk energetikasy (hünärler: senagat des
galarynyň we tehnologik toplumlaryň elektrohereketlen
dirilişi hemde awtomatikasy; gazturbina desgalary we
gazkompressor stansiýalary).
8. Ykdysadyýet we dolandyryş (hünär: ykdysadyýet we
dolandyryş (nebitgaz pudagynda)).
II. Bakalawr maksatnamasy:
1. Amaly geologiýa, dag işleri, nebitgaz işi we geodeziýa
(taýýarlygyň ugry: dag işleri).
2. Tehniki ulgamlarda dolandyryş (taýýarlygyň ugry: stan
dartlaşdyrmak we metrologiýa).
3. Maşyngurluşyk (taýýarlygyň ugry: tehnologiki maşyn
lar we enjamlar).
4. Elektro we ýylylyk energetikasy (taýýarlygyň ugry:
elektroenergetika we elektrotehnika).
5. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugry: işgärleri
dolandyryş (nebitgaz pudagynda)).
III. Bakalawr maksatnamasy (okuwlar iňlis dilinde
alnyp barlar):
1. Amaly geologiýa, dag işleri, nebitgaz işi we geodeziýa
(taýýarlygyň ugurlary: nebitgaz işi; gazylyp alynýan peý
daly magdanlaryň geologiýasy we gözlegi).
2. Himiýa tehnologiýalary (taýýarlygyň ugry: himiýa teh
nologiýasy).
3. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (taýýarlygyň ugry:
programma inženerligi).
4. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugry: logistika
(nebitgaz pudagynda)).
Uniwersitetde okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.
Uniwersitete Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes
bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda
kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty
ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden)
häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet
bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary

kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin
artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary
üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek uniwersitetde
(Aşgabat şäheri) we welaýat merkezlerinde aşakdaky möhletlerde geçirilýär:
Mary welaýaty — iýul aýynyň 28-29-y, 30-y we 31-i günleri;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň 2-si, 3-i we 4-i günleri;
Ahal welaýaty — awgust aýynyň 6-7-si, 8-i we 9-y günleri;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 11-12-si, 13-i we 14-i günleri;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň 16-sy, 17-si we 18-i günleri;
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 20-si, 21-i we 22-si günleri.
Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär:
hünärler we taýýarlygyň ugurlary: nebitgaz känlerini öz
leşdirmek we ulanmak; nebit we gaz guýularyny buraw
lamak; nebitgazgeçirijilerini we nebitgazyň saklanýan
ýerlerini taslamak, gurmak we ulanmak; nebitiň we ga
zyň geologiýasy; gidrogeologiýa we inžener geologiýasy;
geologik kartalaşdyrma we magdan ýataklarynyň gözlegi;
peýdaly magdanlary gözlemegiň we barlamagyň geofiziki
usullary; markşeýder işi; gazylyp alynýan peýdaly mag
danlary baýlaşdyrmak; maglumatlary işläp taýýarlamagyň
we dolandyrmagyň awtomatlaşdyrylan ulgamlary; maglu
mat tehnologiýalarynyň programma üpjünçiligi; sowadyjy,
kompressor maşynlary we desgalary; nebitgaz desgalary
we senagat gurluşygy; senagat desgalarynyň we tehnolo
gik toplumlaryň elektrohereketlendirilişi hemde awtoma
tikasy; gazturbina desgalary we gazkompressor stansiýa
lary; ykdysadyýet we dolandyryş (nebitgaz pudagynda);
dag işleri; tehnologiki maşynlar we enjamlar; elektroener
getika we elektrotehnika; işgärleri dolandyryş (nebitgaz
pudagynda) — fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;
hünärler we taýýarlygyň ugurlary: nebiti we gazy gaý
tadan işlemegiň himiki tehnologiýasy; daşky gurşawy
goramak we tebigy baýlyklary tygşytly peýdalanmak;
standartlaşdyrmak we metrologiýa — himiýa, matematika,
Türkmenistanyň taryhy;
taýýarlygyň ugurlary (okuwlar iňlis dilinde alnyp barlar): nebit
gaz işi; gazylyp alynýan peýdaly magdanlaryň geologiýa
sy we gözlegi; programma inženerligi; logistika (nebitgaz
pudagynda) — iňlis dili, matematika, Türkmenistanyň taryhy;
taýýarlygyň ugry: himiýa tehnologiýasy — iňlis dili, himiýa, Türkmenistanyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta
mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Degişli dil boýunça geçirilýän derslerden başga, ähli okuw
dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Taýýarlygyň ugurlary (okuwlar iňlis dilinde alnyp barlar) boýunça giriş synaglaryny üstünlikli tabşyran dalaşgärler okuw
işini geçirmek üçin ýeterlik derejede iňlis dilini bilşini barlamak
maksady bilen test tabşyrýarlar. Iňlis dilini erkin bilýän dalaşgärler 1-nji okuw ýylyna kabul edilýär. Iňlis dilini erkin bilmeýän dalaşgärler bir okuw ýylynyň dowamynda dil taýýarlygy okuwyny
goşmaça geçýärler, okuwlaryň jemleri boýunça oňyn bahanyň
alynmagy olara saýlap alan taýýarlygynyň ugry boýunça 1-nji
okuw ýylynda okuwlaryny dowam etmäge mümkinçilik berýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara
esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz
we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde
kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz
uniwersitetiniň salgysy: Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 8,
tel.: 391374, 391370.

C M Y K

«TÜRKMENISTAN» GAZETINE GOªUNDY

2021-nji ýylyò 10-njy iýuly, ºenbe.

HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜª UNIWERSITETI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy boýunça taýýarlygyò
aºakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:
1. Hukuk işi ( taýýarlygyň ugurlary: halkara
jemagat hukugy; halkara hususy hukugy).
2. Syýasat ylymlary we sebit öwreniş (taýýarlygyň ugry: halkara gatnaşyklary we dünýä
syýasaty).
3. Sosiologiýa we sosial iş (taýýarlygyň ugry:
sosiologiýa).
4. Filosofiýa, etika we din öwreniş (taýýarlygyň ugry: filosofiýa).
5. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri we maglumat-kitaphana işi (taýýarlygyň ugry: žurnalistika).
7. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň
ugurlary: halkara ykdysadyýeti; halkara me
nejment; halkara maliýe; ätiýaçlandyryş işi;
halkara täjirçiligi).
8. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (taýýarlygyň ugurlary: kompýuter tehnologiýasy;
kompýuter ulgamynyň programma üpjünçi
ligi; maglumat we kommunikasiýa tehnolo
giýasy).
Uniwersitetde okuwlar iňlis dilinde geçirilýär.
Uniwersitetde okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.
Uniwersitete Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy
35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde
we Aşgabat şäherinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji
iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen
nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby
bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli
resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen
birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna
aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby
wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny
tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.
Uniwersitetiň resminamalary kabul edýän iş
topary zerur bolan ýagdaýynda dalaşgärden
goşmaça maglumatlary sorap biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş
kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek
uniwersitetde (Aşgabat ş.) we welaýat merkezlerinde aşakdaky möhletlerde geçirilýär:
Ahal welaýaty — iýul aýynyň 28-29-y, 30-y
we 31-i günleri;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 2-3-i, 4-i we
5-i günleri;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň 7-si, 8-i we
9-y günleri;
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 11-i, 12si we 13-i günleri;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň 15-i, 16-sy
we 17-si günleri;
Mary welaýaty — awgust aýynyň 19-20-si,
21-i we 22-si günleri.
Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär:
taýýarlygyň ugurlary: filosofiýa; sosiologi
ýa; halkara jemagat hukugy; halkara husu

sy hukugy; halkara gatnaşyklary we dünýä
syýasaty — iňlis dili, Türkmenistanyň taryhy,
jemgyýeti öwreniş;
taýýarlygyň ugry: žurnalistika — iňlis dili, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;
taýýarlygyň ugurlary: halkara ykdysadyýeti;
halkara menejment; halkara maliýe; ätiýaçlan
dyryş işi; halkara täjirçiligi; kompýuter tehno
logiýasy; kompýuter ulgamynyň programma
üpjünçiligi; maglumat we kommunikasiýa teh
nologiýasy — iňlis dili, matematika, Türkmenistanyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Degişli dil boýunça geçirilýän derslerden başga, ähli okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwlet ýa-da iňlis dillerinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglaryny üstünlikli tabşyran dalaşgärler
okuw işini geçirmek üçin ýeterlik derejede iňlis dilini bilşini barlamak maksady bilen test tabşyrýarlar.
Iňlis dilini erkin bilýän dalaşgärler 1-nji okuw ýylyna kabul edilýär. Iňlis dilini erkin bilmeýän dalaşgärler bir okuw ýylynyň dowamynda dil taýýarlygy
okuwyny goşmaça geçýärler, okuwlaryň jemleri boýunça oňyn bahanyň alynmagy olara saýlap alan
taýýarlygynyň ugry boýunça 1-nji okuw ýylynda
okuwlaryny dowam etmäge mümkinçilik berýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda
synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler
ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin
artykmaç hukukdan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen
düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
Halkara ynsanperwer ylymlary we
ösüş uniwersitetiniň salgysy:
Aşgabat ş., 1958nji (Andalyp) köçe, 169,
tel.: 398562, 398525.

SEÝITNAZAR SEÝDI ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET MUGALLYMÇYLYK INSTITUTY

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:
I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):
1. Matematika we mehanika (hünär: matematika).
2. Fizika we astronomiýa (hünär: fizika).
3. Himiýa (hünär: himiýa).
4. Biologiýa ylymlary (hünär: biologiýa).
5. Ýeri öwreniş ylymlary (hünär: geografiýa).
6. Taryh we arheologiýa (hünär: taryh).
7. Bilim we pedagogika ylymlary (hünärler:
başlangyç biliminiň mugallymçylygy we psi
hologiýasy; mekdebe çenli bilim we terbiýe).
8. Dil bilimi we edebiýaty öwrenmek (hünärler:
türkmen dili we edebiýaty; rus dili we ede
biýaty; iňlis dili we edebiýaty; hytaý dili we
edebiýaty).
II. Hünärmen maksatnamasy (tölegli esasda):
1. Matematika we mehanika (hünär: matematika).
2. Fizika we astronomiýa (hünär: fizika).
3. Himiýa (hünär: himiýa).
4. Biologiýa ylymlary (hünär: biologiýa).
5. Ýeri öwreniş ylymlary (hünär: geografiýa).
6. Taryh we arheologiýa (hünär: taryh).
7. Bilim we pedagogika ylymlary (hünärler:
başlangyç bilimiň mugallymçylygy we psi
hologiýasy; mekdebe çenli bilim we terbiýe;
zähmet we tehnologiýalaryň esaslary).
8. Dil bilimi we edebiýaty öwrenmek (hünärler:
türkmen dili we edebiýaty; rus dili we edebi
ýaty; iňlis dili we edebiýaty; hytaý dili we ede
biýaty; nemes dili we edebiýaty; pars dili we
edebiýaty).
9. Bedenterbiýe we sport (hünär: bedenterbiýe).
Instituta Türkmenistanyň umumy orta bilimden
pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den
geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri
boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Lebap, Mary, Daşoguz
welaýatlarynyň merkezlerinde 2021-nji ýylyň
12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen
nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby
bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli
resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen
birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna
aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby
wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny
tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş
kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek
institutda (Türkmenabat şäheri) we Mary, Daşoguz welaýatlarynyň merkezlerinde aşakdaky
möhletlerde geçirilýär:
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 1-i, 2-si,
3-i günleri ;
Mary welaýaty — awgust aýynyň 5-6-sy, 7-si,
8-i günleri;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň 10-11-i, 1213-i we 14-i günleri.
Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär:
hünär: fizika — fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;
hünär: matematika — matematika, fizika,
Türkmenistanyň taryhy;
hünär: himiýa — himiýa, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy;
hünär: biologiýa — biologiýa, himiýa, Türkmenistanyň taryhy;
hünär: geografiýa — geografiýa, türkmen dili
we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;
hünär: taryh — Türkmenistanyň taryhy, türkmen dili we edebiýaty, jemgyýeti öwreniş;
hünärler: başlangyç bilimiň mugallymçyly
gy we psihologiýasy; mekdebe çenli bilim we
terbiýe; zähmet we tehnologiýalaryň esaslary

— türkmen dili we edebiýaty, matematika, Türkmenistanyň taryhy;
hünär: türkmen dili we edebiýaty — türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy,
jemgyýeti öwreniş;
hünär: rus dili we edebiýaty — rus dili we
edebiýaty, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;
hünär: iňlis dili we edebiýaty — iňlis dili, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;
hünärler: hytaý dili we edebiýaty; nemes
dili we edebiýaty; pars dili we edebiýaty —
hünär dili boýunça ýa-da iňlis dili, türkmen dili we
edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;
hünär: bedenterbiýe — umumy fiziki taýýarlygyň tassyklanan möçbernamasyny ýerine ýetirmek, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Degişli dil boýunça geçirilýän derslerden başga, ähli okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda
synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler
ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edil
mek üçin artykmaç hukukdan:
— mugallymçylyk mekdebini tamamlan we
mugallymçylyk ugrundan 2 ýyldan az bolmadyk
iş döwri bolanlar;
— orta sport mekdebini tamamlan ýokary derejeli
türgenler (bedenterbiýe hünärine girilen halatynda);
— 2017 — 2021-nji ýyllarda geçirilen halkara
ýaryşlaryň ýeňijileri (bedenterbiýe hünärine girilen halatynda);
— 2017 — 2021-nji ýyllarda sportuň görnüşleri
boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň
agzalary (bedenterbiýe hünärine girilen halatynda);
— “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýänler peýdalanýarlar.
Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet
mugallymçylyk institutynyň salgysy:
Türkmenabat ş., Şabende köçesi, 7,
tel.: 32550, 30418.

TÜRKMEN DÖWLET YKDYSADYÝET WE DOLANDYRYª INSTITUTY

2021/2022-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy boýunça taýýarlygyò aºakdaky ugurlaryna
talyplyga kabul edýär:
1. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň
ugurlary: ykdysadyýet; ykdysadyýet we hu
kuk; maliýe hukugy; buhgalterçilik hasaba
alnyşy we audit; ykdysady howpsuzlyk; sta
tistika; sanly ykdysadyýet; maliýe menej
menti; gymmatly kagyzlaryň bazary; baha
kesmek işi; bank işi we pul dolanyşygy; dün
ýä maliýe bazary; elektron işewürligiň ykdy
sadyýeti; elektron täjirçiligi; dünýä ykdysa
dyýeti; menejment; işewürlik we telekeçilik;
kärhananyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy;
döwlet we ýerli dolandyryş; ykdysady kiber
netika; täjirçilik (söwda işi); zähmetiň ykdysa
dyýeti we bazary; ilatyň durmuş üpjünçiligini
guramak; marketing; harytşynaslyk; sanly
ykdysadyýetde maliýe bazarlary we maliýe
howpsuzlygy; söwdada we logistikada sanly
tehnologiýalar; hili dolandyrmak).
2. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (taýýarlygyň ugurlary: maglumat ulgamlary we
tehnologiýalary (ykdysadyýetde we dolan
dyryşda); kompýuter ulgamynyň program
ma üpjünçiligi).
3. Senagat ekologiýasy we biotehnologiýalar
(taýýarlygyň ugry: önümiň tehnologiýasy we
jemgyýetçilik iýmitini guramak).
Institutda okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.
Instituta Türkmenistanyň umumy orta bilimden
pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den
geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri
boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde
we Aşgabat şäherinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji
iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen
nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby
bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli
resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby
wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.
Institutyň resminamalary kabul edýän iş topary zerur bolan ýagdaýynda dalaşgärden goşmaça maglumatlary sorap biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş
kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek
institutda (Aşgabat ş.) we welaýat merkezlerinde
aşakdaky möhletlerde geçirilýär:
Lebap welaýaty — iýul aýynyň 28-i, 29-y we
30-y günleri;
Mary welaýaty — awgust aýynyň 1-2-si, 3-i we
4-i günleri;

Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 6-sy,
7-si we 8-i günleri;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň 10-y, 11-i
we 12-si günleri;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 14-15-i, 16sy we 17-si günleri;
Ahal welaýaty — awgust aýynyň 19-20-si, 21-i
we 22-si günleri.
Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär:
taýýarlygyň ugurlary: maglumat ulgamlary
we tehnologiýalary (ykdysadyýetde we do
landyryşda); kompýuter ulgamynyň prog
ramma üpjünçiligi — matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy;
taýýarlygyň beýleki ugurlary — matematika,
Türkmenistanyň taryhy, geografiýa.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet
dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça
synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara
goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edil
mek üçin artykmaç hukukdan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen
görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän
dalaşgärler peýdalanýarlar.
Türkmen döwlet ykdysadyýet we
dolandyryş institutynyň salgysy: Aşgabat ş.,
1972nji (Atatürk) köçe, 73, tel.: 486289,
486275.
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TÜRKMENISTANYÒ OGUZ HAN ADYNDAKY
INŽENER-TEHNOLOGIÝALARUNIWERSITETI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy boýunça taýýarlygyò
aºakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:
1. Matematika we mehanika (taýýarlygyň ugry:
amaly matematika we informatika (inženerler
üçin matematika)).
2. Biologiýa ylymlary (taýýarlygyň ugurlary:
öýjük we molekulýar biologiýa; genetika we
bioinžiniring; mikrobiologiýa).
3. Himiýa tehnologiýalary (taýýarlygyň ugurlary: himiki tehnologiýa; himiki inžiniring).
4. Senagat ekologiýasy we biotehnologiýalar
(taýýarlygyň ugry: biotehnologiýa).
5. Materiallaryň tehnologiýalary (taýýarlygyň
ugry: materiallary öwrenmek we täze materi
allaryň tehnologiýasy).
6. Nanotehnologiýalar we nanomateriallar (taýýarlygyň ugry: nanomateriallar).
7. Ýeri öwreniş ylymlary (taýýarlygyň ugurlary:
ekologiýa we tebigatdan peýdalanmak; kar
tografiýa we geoinformatika).
8. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (taýýarlygyň ugurlary: informatika we hasaplaýyş
tehnikasy; maglumat ulgamlary we tehnolo
giýalary; sanly infrastruktura we kiberhowp
suzlyk; mobil we tor inžiniring; animasiýa we
grafika dizaýny; emeli aň we ekspert ulgam
lary; maglumatlary goramagyň tehniki seriş
deleri; sanly ykdysadyýetiň tehnologiýalary).
9. Maşyngurluşyk (taýýarlygyň ugurlary: awto
matlaşdyrmak we dolandyrmak; mehatronika
we robot tehnikasy).
10. Elektronika, radiotehnika we aragatnaşyk
ulgamlary (taýýarlygyň ugry: elektronika we na
noelektronika).
11. Fotonika, abzalgurluşyk, optiki we biotehniki ulgamlar we tehnologiýalar (taýýarlygyň ugry:
biolukmançylyk elektronikasy).
12. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň
ugurlary: işgärleri dolandyryş; innowasion
ykdysadyýet; tehnologiýa işewürligi; inno
wasion menejment we halkara işewürligi).
13. Fizika-tehniki ylymlar we tehnologiýalar
(taýýarlygyň ugry: häzirkizaman tehnologiýala
ryň fizikasy).
14. Dil bilimi we edebiýaty öwreniş (taýýarlygyň
ugurlary: filologiýa (tehniki iňlis dili we ýapon
dili); kompýuter lingwistikasy).
Uniwersitetde okuwlar iňlis we ýapon dillerinde
geçirilýär.
Uniwersitetde okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.
Okuwyň dowamlylygy 5 okuw ýylyna (1 ýyl —
iňlis we ýapon dili boýunça dil taýýarlygy, 4 ýyl —
bakalawr maksatnamasy boýunça okuw) deňdir.
Uniwersitete Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy
35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we
Aşgabat şäherinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen
nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby
bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli
resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen bir-

likde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby
wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş
kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek
uniwersitetde (Aşgabat ş.) we welaýat merkezlerinde aşakdaky möhletlerde geçirilýär:
Ahal welaýaty — iýul aýynyň 28-29-y, 30-y we
31-i günleri;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 2-3-i, 4-i we
5-i günleri;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň 7-si, 8-i we
9-y günleri;
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 11-i, 12-si
we 13-i günleri;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň 15-i, 16-sy
we 17-si günleri;
Mary welaýaty — awgust aýynyň 19-20-si, 21-i
we 22-si günleri.
Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär:
taýýarlygyň ugurlary: himiki tehnologiýa; hi
miki inžiniring; materiallary öwrenmek we tä
ze materiallaryň tehnologiýasy; nanomaterial
lar — himiýa, matematika, Türkmenistanyň taryhy;
taýýarlygyň ugurlary: öýjük we molekulýar
biologiýa; genetika we bioinžiniring; mikro
biologiýa; biotehnologiýa; ekologiýa we tebi
gatdan peýdalanmak — biologiýa, matematika,
Türkmenistanyň taryhy;
taýýarlygyň ugurlary: häzirkizaman tehnologiýa
laryň fizikasy; informatika we hasaplaýyş tehni
kasy; awtomatlaşdyrmak we dolandyrmak; me
hatronika we robot tehnikasy; elektronika we
nanoelektronika; sanly ykdysadyýetiň tehnolo
giýalary; sanly infrastruktura we kiberhowpsuz
lyk; maglumatlary goramagyň tehniki serişdeleri
— fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;
taýýarlygyň ugurlary: amaly matematika we
informatika (inženerler üçin matematika); mag
lumat ulgamlary we tehnologiýalary; mobil we
tor inžiniring; animasiýa we grafika dizaýny;
emeli aň we ekspert ulgamlary; kartografiýa
we geoinformatika; innowasion ykdysadyýet;
tehnologiýa işewürligi; işgärleri dolandyryş;
innowasion menejment we halkara işewürligi
— matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy;
taýýarlygyň ugry: biolukmançylyk elektroni
kasy — biologiýa, fizika, Türkmenistanyň taryhy;
taýýarlygyň ugurlary: filologiýa (tehniki iňlis
dili we ýapon dili); kompýuter lingwistikasy
— iňlis dili, fizika, Türkmenistanyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Degişli dil boýunça geçirilýän derslerden başga, ähli okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda
synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan
geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin
artykmaç hukukdan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen
düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky
Inženertehnologiýalar uniwersitetiniň salgysy:
Aşgabat ş., Köşi köçesi, 100, tel.: 391667.

TÜRKMENISTANYÒ TELEKOMMUNIKASIÝALAR WE
INFORMATIKA INSTITUTY

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we
taýýarlygyò ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:
I. Hünärmen maksatnamasy:
1. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (hünärler: maglumat ulgamlary we tehnologiýalary;
programma inženerligi; kompýuter ulgamy
nyň programma üpjünçiligi; hasaplaýyş torla
rynyň programma üpjünçiligi).
2. Maglumat howpsuzlygy (hünärler: maglu
mat howpsuzlygy; telekommunikasiýa ul
gamlarynyň maglumat howpsuzlygy).
3. Elektronika, radiotehnika we aragatnaşyk
ulgamlary (hünärler: aragatnaşyk torlary we
kommutasiýa ulgamlary; köpkanally telekom
munikasiýa ulgamlary; radioaragatnaşyk, ra
dioýaýlym we telewideniýe; infokommunika
siýa tehnologiýalary; senagat elektronikasy;
elektron howpsuzlyk ulgamlary; signallary
ibermegiň, kabul etmegiň we gaýtadan işle
megiň radiotehniki serişdeleri).
4. Maşyngurluşyk (hünär: önümçiligiň we teh
nologiýa prosesleriniň awtomatlaşdyrylyşy).
5. Tehniki ulgamlarda dolandyryş (hünär: aw
tomatika we tehniki ulgamlarda dolandyryş).
6. Ykdysadyýet we dolandyryş (hünärler: kärhana
nyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy; logistika).
II. Bakalawr maksatnamasy:
1. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (taýýarlygyň ugry: awtomatlaşdyrma we amaly infor
matika (okuwlar iňlis dilinde alnyp barlar)). Okuwyň dowamlylygy 5 okuw ýylyna (1 ýyl — iňlis dili
boýunça dil taýýarlygy, 4 ýyl — bakalawr maksatnamasy boýunça okuw) deňdir.
Institutda okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.
Instituta Türkmenistanyň umumy orta bilimden
pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den
geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri
boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we
Aşgabat şäherinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen
nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby
bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäsle-

şiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli
resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby
wekillikden güwähatyny (asyl nusgasy).
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş
kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek
institutda (Aşgabat ş.) we welaýat merkezlerinde
aşakdaky möhletlerde geçirilýär:
Ahal welaýaty — iýul aýynyň 28-29-y, 30-y we
31-i günleri;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 2-3-i, 4-i we
5-i günleri;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň 7-si, 8-i we
9-y günleri;
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 11-i, 12-si
we 13-i günleri;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň 15-i, 16-sy
we 17-si günleri;
Mary welaýaty — awgust aýynyň 19-20-si, 21-i
we 22-si günleri.
Giriş synaglary taýýarlygyň ähli ugurlary boýunça matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy
derslerinden geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda, döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Taýýarlygyň “Awtomatlaşdyrma we amaly
informatika” (okuwlar iňlis dilinde alnyp barlar) ugry boýunça giriş synaglaryny üstünlikli tabşyran dalaşgärler iňlis dili boýunça söhbetdeşlik geçýärler.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda
synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan
geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin
artykmaç hukukdan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen
düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we
informatika institutynyň salgysy: Aşgabat ş.,
Oguz han köçesi, 13, tel.: 493586, 494421.

C M Y K

«TÜRKMENISTAN» GAZETINE GOªUNDY
TÜRKMEN DÖWLET BINAGÄRLIK-GURLUªYK INSTITUTY

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we
taýýarlygyò ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça
talyplyga kabul edýär:
I. Hünärmen maksatnamasy:
1. Binagärlik (hünärler: binagärlik; şähergur
luşyk we ilatly ýerleri meýilleşdirmek; bina
gärlik gurşawynyň dizaýny);
2. Gurluşygyň tehnikasy we tehnologiýalary
(hünärler: senagat we raýat jaý gurluşygy;
ýylylyk, gaz üpjünçiligi we howa çalşygy;
suw üpjünçiligi, ulanylan suwlary akdyryş
we suw gorlaryny goramak; awtomobil ýol
larynyň we uçuş meýdançalarynyň gurluşy
gy; gurluşyk materiallaryny, önümlerini we
konstruksiýalaryny öndürmek; köprüler we
ulag tonnelleri; şäher gurluşygy; amaly geo
deziýa; gozgalmaýan emläkleriň ekspertiza
sy we dolandyrylyşy);
3. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (hünärler: maglumatlary işläp taýýarlamagyň we
dolandyrmagyň awtomatlaşdyrylan ulgamla
ry; maglumat tehnologiýalarynyň program
ma üpjünçiligi; maglumatölçeýiş tehnikasy
we tehnologiýasy);
4. Elektronika, radiotehnika we aragatnaşyk
ulgamlary (hünärler: senagat elektronikasy;
mikroelektronika we ýarym geçiriji abzallar);
5. Elektro we ýylylyk energetikasy (hünärler:
elektrik üpjünçiligi; senagat desgalarynyň
we tehnologik toplumlaryň elektrohereket
lendirilişi hemde awtomatikasy);
6. Maşyngurluşyk (hünärler: önümçiligiň we
tehnologiýa prosesleriniň awtomatlaşdyry
lyşy; göterijiäkidiji, gurluşyk, ýol maşynlary
we enjamlary; himiýa önümçiliginiň we gur
luşyk materiallary kärhanalarynyň maşynla
ry we apparatlary);
7. Himiýa tehnologiýalary (hünärler: organiki
däl maddalaryň himiki tehnologiýasy; ere
mesi kyn metal däl we silikat materiallary
nyň himiki tehnologiýasy; aýnanyň we sital
laryň himiki tehnologiýasy);
8. Materiallaryň tehnologiýalary (hünär: me
tallary basyş bilen işläp taýýarlamak);
9. Ykdysadyýet we dolandyryş (hünärler: yk
dysadyýet we dolandyryş; kärhananyň ykdy
sadyýeti we dolandyrylyşy; logistika).
II. Bakalawr maksatnamasy:
1. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (taýýarlygyň ugry: maglumat we kommunikasiýa
tehnologiýasy).
2. Himiýa tehnologiýalary (taýýarlygyň ugry:
himiýa tehnologiýasy).
3. Ýeri öwreniş ylymlary (taýýarlygyň ugry:
kartografiýa we geoinformatika).
Institutda okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.
Instituta Türkmenistanyň umumy orta bilimden
pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den
geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri
boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde
we Aşgabat şäherinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji
iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan
arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen
nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby
bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara
bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy
toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan
degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen
birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna
aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby
wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş
kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek
institutda (Aşgabat ş.) we welaýat merkezlerinde
aşakdaky möhletlerde geçirilýär:
Mary welaýaty — iýul aýynyň 28-29-y, 30-y we
31-i günleri;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň 2-si, 3-i we
4-i günleri;
Ahal welaýaty — awgust aýynyň 6-7-si, 8-i we
9-y günleri;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 11-12-si,
13-i we 14-i günleri;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň 16-sy, 17si we 18-i günleri;
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 20-si,
21-i we 22-si günleri.
Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär:
taýýarlygyň ugry: binagärlik — surat we grafika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;
taýýarlygyň ugurlary: gurluşygyň tehnikasy
we tehnologiýalary; informatika we hasapla
ýyş tehnikasy; elektronika, radiotehnika we
aragatnaşyk ulgamlary; elektro we ýylylyk
energetikasy; maşyngurluşyk; materiallaryň
tehnologiýalary; ykdysadyýet we dolandy
ryş; maglumat we kommunikasiýa tehnolo
giýasy; kartografiýa we geoinformatika — fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;
taýýarlygyň ugry: himiýa tehnologiýalary —
himiýa, matematika, Türkmenistanyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet
dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda
synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan
geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edil
mek üçin artykmaç hukukdan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen
görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän
dalaşgärler peýdalanýarlar.
Türkmen döwlet binagärlikgurluşyk
institutynyň salgysy: Aşgabat ş., Baba
Annanow köçesi, 136, tel.: 281886, 281804.

TÜRKMENISTANYÒ DAªARY IªLER MINISTRLIGINIÒ
HALKARA GATNAªYKLARY INSTITUTY

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we
taýýarlygyò ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça
talyplyga kabul edýär:
I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esa
synda):
1. Hukuk işi (hünär: halkara hukugy).
2. Syýasat ylymlary we sebit öwreniş (hünär:
halkara gatnaşyklary we diplomatiýa).
3. Ykdysadyýet we dolandyryş (hünär: halka
ra ykdysady gatnaşyklary).
4. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri we
maglumat-kitaphana işi (hünär: halkara žurna
listikasy).
II. Bakalawr maksatnamasy (tölegli esasda):
1. Syýasat ylymlary we sebit öwreniş (taýýarlygyň ugry: halkara gatnaşyklary).
2. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň
ugry: halkara ykdysadyýeti).
3. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri we
maglumat-kitaphana işi (taýýarlygyň ugry: syýasy
kommunikasiýa we internet žurnalistikasy).
Instituta Türkmenistanyň umumy orta bilimden
pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den
geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri
boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde we
welaýat merkezlerinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji
iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan
arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen
nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby
bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli
resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen
birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna
aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby
wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýan-

dygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi
iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik
çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek
institutda (Aşgabat ş.) we welaýat merkezlerinde
aşakdaky möhletlerde geçirilýär:
Mary welaýaty — iýul aýynyň 28-29-y, 30-y we
31-i günleri;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň 2-si, 3-i we
4-i günleri;
Ahal welaýaty — awgust aýynyň 6-7-si, 8-i we
9-y günleri;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 11-12-si,
13-i we 14-i günleri;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň 16-sy, 17si we 18-i günleri;
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 20-si,
21-i we 22-si günleri.
Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär:
hünärler we taýýarlygyň ugry: halkara gatna
şyklary we diplomatiýa; halkara gatnaşykla
ry; halkara hukugy — iňlis dili, Türkmenistanyň
taryhy, türkmen dili we edebiýaty;
hünär we taýýarlygyň ugry: halkara ykdysa
dy gatnaşyklary; halkara ykdysadyýeti — iňlis dili, matematika, Türkmenistanyň taryhy.
hünär we taýýarlygyň ugry: halkara žurnalis
tikasy; syýasy kommunikasiýa we internet
žurnalistikasy — iňlis dili, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Degişli dil boýunça geçirilýän derslerden başga, ähli okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça
synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara
goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edil
mek üçin artykmaç hukukdan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen
görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän
dalaşgärler peýdalanýarlar.
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň salgysy:
Aşgabat ş., Galkynyş köçesi, 25,
tel.: 226850.

2021-nji ýylyò 10-njy iýuly, ºenbe.
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DÖWLETMÄMMET AZADY ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI DÜNÝÄ DILLERI INSTITUTY
2021/2022-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy boýunça taýýarlygyò aºakdaky ugurlaryna
talyplyga kabul edýär:

I. Bakalawr maksatnamasy (býujet esa
synda):
1. Pedagogika bilimi (iňlis dili).
2. Pedagogika bilimi (nemes we iňlis dilleri).
3. Pedagogika bilimi (fransuz we iňlis dilleri).
4. Pedagogika bilimi (rus dili we edebiýaty).
II. Bakalawr maksatnamasy (tölegli esasda):
1. Pedagogika bilimi (iňlis dili).
2. Pedagogika bilimi (nemes we iňlis dilleri).
3. Pedagogika bilimi (fransuz we iňlis dilleri).
4. Pedagogika bilimi (rus dili we edebiýaty).
5. Pedagogika bilimi (ispan we iňlis dilleri).
6. Pedagogika bilimi (italýan we iňlis dilleri).
7. Pedagogika bilimi (arap dili, türkmen dili
we edebiýaty).
8. Pedagogika bilimi (pars dili, türkmen dili
we edebiýaty).
9. Pedagogika bilimi (türk dili, türkmen dili
we edebiýaty).
10. Pedagogika bilimi (hytaý dili, türkmen
dili we edebiýaty).
11. Pedagogika bilimi (ýapon dili, türkmen
dili we edebiýaty).
12. Pedagogika bilimi (koreý dili, türkmen
dili we edebiýaty).
13. Pedagogika bilimi (hindi dili, türkmen di
li we edebiýaty).
14. Pedagogika bilimi (türkmen dili we ede
biýaty).
15. Terjime we terjimeçilik işi (iňlis dili).
16. Terjime we terjimeçilik işi (rus dili).
Instituta Türkmenistanyň umumy orta bilimden
pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den
geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri
boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde
we Aşgabat şäherinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji
iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen
nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby
bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli
resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby
wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş
kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek
institutda (Aşgabat şäheri) we welaýat merkezlerinde aşakdaky möhletlerde geçirilýär:
Balkan welaýaty — iýul aýynyň 28-i, 29-y we
30-y günleri;
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 1-2-si,
3-i we 4-i günleri;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 6-7-si, 8-i
we 9-y günleri;
Ahal welaýaty — awgust aýynyň 11-12-si, 13-i
we 14-i günleri;
Mary welaýaty — awgust aýynyň 16-17-si,
18-i we 19-y günleri;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň 21-i, 22-si
we 23-i günleri.

Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär:
taýýarlygyň ugurlary: pedagogika bilimi (ne
mes we iňlis dilleri); (fransuz we iňlis dilleri);
(rus dili we edebiýaty); (arap dili, türkmen
dili we edebiýaty); (pars dili, türkmen dili we
edebiýaty); (türk dili, türkmen dili we edebi
ýaty); (hytaý dili, türkmen dili we edebiýaty);
terjime we terjimeçilik işi (rus dili) — saýlap alan
ugrunyň dili ýa-da iňlis dili, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;
taýýarlygyň ugurlary: pedagogika bilimi (iňlis
dili); (ispan we iňlis dilleri); (italýan we iňlis
dilleri); (ýapon dili, türkmen dili we edebiýa
ty); (koreý dili, türkmen dili we edebiýaty);
(hindi dili, türkmen dili we edebiýaty); terjime
we terjimeçilik işi (iňlis dili) — iňlis dili, türkmen
dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;
taýýarlygyň ugry: pedagogika bilimi (türkmen
dili we edebiýaty) — türkmen dili we edebiýaty,
Türkmenistanyň taryhy, jemgyýeti öwreniş.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Degişli dil boýunça geçirilýän derslerden başga ähli okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda
synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda bäsleşiksiz we talyplyga kabul edil
mek üçin artykmaç hukukdan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen
görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän
dalaşgärler peýdalanýarlar.
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen
milli dünýä dilleri institutynyň salgysy:
Aşgabat ş., Aba Annaýew köçesi, 47,
tel.: 346717.

TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTY
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyò ugurlary
(bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:
I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esa
synda):
1. Oba, tokaý we balyk hojalygy (hünärler: ag
ronomçylyk; agroekologiýa; tehniki hyzma
tyň guralyşy we tehnologiýasy; ýyladyşhana
hojalygy; oba hojalyk ekinleriniň seçgisi we
tohumçylygy).
II. Hünärmen maksatnamasy (tölegli esasda):
1. Oba, tokaý we balyk hojalygy (hünärler: ag
rohimiýa we topragy öwreniş; gidromeliora
siýa; oba hojalygyny mehanizmleşdirmek).
2. Weterinariýa we zootehniýa (hünär: weteri
nar lukmançylygy).
3. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (hünär: maglumat ulgamlary (oba hojalygynda)).
III. Bakalawr maksatnamasy (tölegli esasda):
1. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (taýýarlygyň ugry: maglumat ulgamlary we teh
nologiýalary (oba hojalygynda) (okuwlar
iňlis dilinde alnyp barlar)). Okuwyň dowamlylygy 5 okuw ýylyna (1 ýyl — iňlis dili boýunça
dil taýýarlygy, 4 ýyl — bakalawr maksatnamasy
boýunça okuw) deňdir.
2. Maşyngurluşyk (taýýarlygyň ugry: awto
matlaşdyrmak we dolandyrmak (oba hojaly
gynda)).
3. Oba, tokaý we balyk hojalygy (taýýarlygyň
ugurlary: agroinženerçilik; gidromelioratiw
ulgamlarynyň ulanylyşy).
5. Amaly geologiýa, dag işleri, nebitgaz işi we
geodeziýa (taýýarlygyň ugry: ýer gurluşygy we
kadastrlar).
6. Maglumat howpsuzlygy (taýýarlygyň ugry: maglumat howpsuzlygynyň menejmenti
(oba hojalygynda)).
7. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň
ugurlary: ykdysadyýet we dolandyryş (oba
hojalygynda); buhgalterçilik hasaba alnyşy
we audit (oba hojalygynda)).
Instituta Türkmenistanyň umumy orta bilimden
pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den
geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri
boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Lebap, Mary, Daşoguz

welaýatlarynyň merkezlerinde 2021-nji ýylyň 12
— 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen
nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby
bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli
resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby
wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş
kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek institutda (Daşoguz ş.) we Lebap, Mary welaýatlarynyň
merkezlerinde aşakdaky möhletlerde geçirilýär:
Lebap welaýaty — iýul aýynyň 28-i, 29-y we
30-y günleri;
Mary welaýaty — awgust aýynyň 1-2-i, 3-i we
4-i günleri;
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 6-7-si,
8-i we 9-y günleri.
Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär:
hünärler: agronomçylyk; agroekologiýa;

ýyladyşhana hojalygy; oba hojalyk ekinleri
niň seçgisi we tohumçylygy; agrohimiýa we
topragy öwreniş; weterinar lukmançylygy —
himiýa, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy;
hünärler we taýýarlygyň ugurlary: tehniki
hyzmatyň guralyşy we tehnologiýasy; gid
romeliorasiýa; oba hojalygyny mehanizm
leşdirmek; agroinženerçilik; gidromelioratiw
ulgamlarynyň ulanylyşy — fizika, matematika,
Türkmenistanyň taryhy;
taýýarlygyň ugurlary: ykdysadyýet we do
landyryş (oba hojalygynda); buhgalterçilik
hasaba alnyşy we audit (oba hojalygynda)
— biologiýa, matematika, Türkmenistanyň taryhy;
hünärler we taýýarlygyň ugurlary: maglumat ul
gamlary (oba hojalygynda); maglumat ulgam
lary we tehnologiýalary (oba hojalygynda)
(okuwlar iňlis dilinde alnyp barlar); maglumat
howpsuzlygynyň menejmenti (oba hojalygyn
da); ýer gurluşygy we kadastrlar; awtomatlaş
dyrmak we dolandyrmak (oba hojalygynda)
— matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet
dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda
synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler
ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan
geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edil
mek üçin artykmaç hukukdan:
— soňky 2-3 ýylyň dowamynda ýokary netijeler gazanan we etrap häkimligi tarapyndan degişli
hünärlere hödürlenen kärendeçiler we mülkdarlar;
— “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýänler peýdalanýarlar.
Türkmen oba hojalyk institutynyň salgysy:
Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş., Ruhnama
köçesi, 94, tel.: 93392, 94068, 93865.

TÜRKMEN DÖWLET BEDENTERBIÝE WE SPORT INSTITUTY

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) boýunça
talyplyga kabul edýär:
I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esa
synda):
1. Bedenterbiýe we sport (hünärler: sport;
bedenterbiýe).
II. Hünärmen maksatnamasy (tölegli esasda):
1. Bedenterbiýe we sport (hünärler: sport; be
denterbiýe; sport žurnalistikasy; sagaldyş işi;
sport tehnologiýalarynyň tehniki üpjünçiligi).
2. Ykdysadyýet we dolandyryş (hünär: sport
desgalaryny dolandyrmak).
3. Psihologiýa ylymlary (hünär: psihologiýa
(sport psihologiýasy)).
Instituta Türkmenistanyň umumy orta bilimden
pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den
geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri
boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde
we Aşgabat şäherinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji
iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan
arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen
nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby
bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— sport, bedenterbiýe hünärleri boýunça okuwa girýän dalaşgärler üçin I sport derejesinden
pes bolmadyk türgeniň hünär dereje kitapçasy,
sport mekdebinden hödürnama we häsiýetnama;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy to-

parynyň agzalary, Türkmenistanyň çempionlary
we halkara sport ýaryşlarynyň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl
nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen
birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna
aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby
wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş
kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek
institutda (Aşgabat şäheri) we welaýat merkezlerinde aşakdaky möhletlerde geçirilýär:
Balkan welaýaty — iýul aýynyň 28-i, 29-y we
30-y günleri;
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 1-i, 2-si
we 3-i günleri
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 5-6-sy, 7-si
we 8-i günleri;
Ahal welaýaty — awgust aýynyň 10-11-i, 12-si
we 13-i günleri;
Mary welaýaty — awgust aýynyň 15-16-sy,
17-si we 18-i günleri;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň 20-21-i, 22si we 23-i günleri.
Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär:
hünärler: sport; bedenterbiýe — sportuň
saýlanan görnüşi (okuwa girýänler institutda alnyp barylýan sportuň 46 görnüşiniň birinden tas-

syklanylan möçbernamany ýerine ýetirmeli), biologiýa, Türkmenistanyň taryhy;
hünär: sport žurnalistikasy — türkmen dili
we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy, jemgyýeti
öwreniş;
hünärler: sport desgalaryny dolandyrmak;
sport tehnologiýalarynyň tehniki üpjünçiligi
— matematika, Türkmenistanyň taryhy, jemgyýeti öwreniş;
hünärler: sagaldyş işi; psihologiýa (sport
psihologiýasy) — türkmen dili we edebiýaty,
biologiýa, Türkmenistanyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet
dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça
synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara
goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edil
mek üçin artykmaç hukukdan:
— orta sport mekdeplerini tamamlan ýokary
derejeli türgenler;
— 2017 — 2021-nji ýyllarda geçirilen halkara
ýaryşlaryň ýeňijileri;
— 2017 — 2021-nji ýyllarda sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň agzalary;
— “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýänler peýdalanýarlar.
Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport
institutynyň salgysy: Aşgabat ş.,
Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 40,
tel.: 399870, 399871.
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«TÜRKMENISTAN» GAZETINE GOªUNDY
TÜRKMEN DÖWLET MALIÝE INSTITUTY

2021/2022-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy boýunça
taýýarlygyò aºakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:
1. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugurlary: halkara maliýe;
maliýe; maliýe we karz; salgytlar
we salgyt salmak; bank işi we pul
dolanyşygy; töwekgelçilikleri dolan
dyrmak we ätiýaçlandyryş işi; birža
işi; buhgalterçilik hasaba alnyşy we
audit; maliýe gözegçiligi; maliýe me
nejmenti; işewürlikinformatika).
Institutda okuwlar tölegli esasda alnyp
barylýar.
Instituta Türkmenistanyň umumy
orta bilimden pes bolmadyk binýatda
bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2021-nji
ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul
edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk
kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary
şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen
resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny
tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýa-

zylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri
boýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan
beýleki resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp
resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy
jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul
edilmek institutda (Aşgabat şäheri) we
welaýat merkezlerinde aşakdaky möhletlerde geçirilýär:
Lebap welaýaty — iýul aýynyň 28-i,
29-y we 30-y günleri;
Mary welaýaty — awgust aýynyň
1-2-si, 3-i we 4-i günleri;
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň
6-sy, 7-si we 8-i günleri;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň
10-y, 11-i we 12-si günleri;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň
14-15-i, 16-sy we 17-si günleri;
Ahal welaýaty — awgust aýynyň 1920-si, 21-i we 22-si günleri.
Giriş synaglary taýýarlygyň ähli
ugurlary boýunça matematika, Türkmenistanyň taryhy, geografiýa derslerinden geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw
maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere
görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen
ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyply
ga kabul edilmek üçin artykmaç hu
kukdan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde
kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän
dalaşgärler peýdalanýarlar.
Türkmen döwlet maliýe institutynyň
salgysy: Aşgabat ş., (1987)
Türkmenistanyň Gahrymany
Atamyrat Nyýazow şaýoly, 112,
tel.: 496199, 490792.
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TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET INSTITUTY

2021/2022-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy boýunça taýýarlygyò aºakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:
I. Bakalawr maksatnamasy (býujet esasynda):
1. Sahna sungaty we edebi döredijiligi (taýýarlygyň
ugurlary: aktýorçylyk sungaty (drama we kino akt
ýory); sirk sungaty; aktýorçylyk sungaty (gurjak
teatrynyň aktýory); drama režissurasy; horeogra
fiýa sungaty (folklor toparyny guramak we dolan
dyrmak); horeografiýa sungaty (milli tans topary
ny guramak we dolandyrmak); dramaturgiýa).
II. Bakalawr maksatnamasy (tölegli esasda):
1. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri we maglumat-kitaphana işi (taýýarlygyň ugurlary: telewideniýe
(telewideniýe režissurasy); telewideniýe (telera
diogepleşikleri guramak we alyp barmak); kitap
hana işi; telewideniýe (operatorçylyk işi we mon
tažyň režissurasy); kitaphanamaglumat işleri;
telewideniýe žurnalistikasy).
2. Medeniýeti öwreniş we durmuş-medeni taslamalar (taýýarlygyň ugurlary: muzeologiýa, medeni we
tebigy miras ýadygärliklerini goramak; medeni
ýeti öwreniş; durmuş medeni işler (höwesjeň aý
dymsaz toparyny guramak we dolandyrmak);
artmenejment).
3. Sungatyň şekillendiriş we amaly görnüşleri (taýýarlygyň ugry: rejelemek işi).
4. Kino sungaty (taýýarlygyň ugurlary: ses režissura
sy; yşyklandyrma tehnologiýasy; kino režissurasy).
5. Taryh we arheologiýa (taýýarlygyň ugurlary: ar
heologiýa; resminama we arhiw öwreniş).
6. Serwis we syýahatçylyk (taýýarlygyň ugurlary:
myhmanhana işi; syýahatçylyk).
Instituta Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes
bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde we welaýat merkezlerinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy), Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýörite
we orta sazçylyk, çeperçilik we sungat okuw mekdeplerini
tamamlap, iki ýyllyk iş tejribeligini geçýän ýaşlar üçin orta
hünär bilimi hakynda diplomyň tassyklanan göçürmesi;
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman
senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky
saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň
döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary,
taýýarlygyň döredijilik ugurlary boýunça bilim edaralaryna girýän milli we halkara döredijilik bäsleşikleriniň
ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde,
resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary
görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden
güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek institutda (Aşgabat şäheri) we welaýat merkezlerinde
aşakdaky möhletlerde geçirilýär:
Lebap welaýaty — iýul aýynyň 28-i, 29-y we 30-y
günleri;
Mary welaýaty — awgust aýynyň 1-2-si, 3-i we 4-i
günleri;
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 6-sy, 7-si we
8-i günleri;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň 10-y, 11-i we 12si günleri;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 14-15-i, 16-sy we
17-si günleri;
Ahal welaýaty — awgust aýynyň 19-20-si, 21-i we
22-si günleri.
Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça
geçirilýär:
taýýarlygyň ugurlary: aktýorçylyk sungaty (dra
ma we kino aktýory); sirk sungaty; aktýorçylyk
sungaty (gurjak teatrynyň aktýory); drama režis
surasy; dramaturgiýa — saýlanan taýýarlygyň ugry boýunça ukybyny barlamak (sahnada hereket üsti
bilen işlemek we öz pikiriňi ýazuw üsti bilen beýan

etmek), türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň
taryhy;
taýýarlygyň ugurlary: telewideniýe (teleradiogeple
şikleri guramak we alyp barmak; telewideniýe režis
surasy; operatorçylyk işi we montažyň režissurasy);
telewideniýe žurnalistikasy — saýlanan taýýarlygyň
ugry boýunça ukybyny barlamak (ýatdan, görkezmek arkaly), türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;
taýýarlygyň ugurlary: durmuşmedeni işler (hö
wesjeň aýdymsaz toparyny guramak we dolan
dyrmak); horeografiýa sungaty (folklor toparyny
guramak we dolandyrmak; milli tans toparyny
guramak we dolandyrmak) — saýlanan taýýarlygyň
ugry boýunça ukybyny barlamak, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;
taýýarlygyň ugurlary: ses režissurasy; kino re
žissurasy — saýlanan taýýarlygyň ugry boýunça ukybyny barlamak (akustika, saz ugrundan ukyby), türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;
taýýarlygyň ugurlary: yşyklandyrma tehnologi
ýasy — saýlanan taýýarlygyň ugry boýunça ukybyny
barlamak (fizikanyň we optikanyň kanuny, teatr we kino boýunça umumy düşünje), türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;
taýýarlygyň ugurlary: medeniýeti öwreniş; reje
lemek işi; arheologiýa; muzeologiýa, medeni we
tebigy miras ýadygärliklerini goramak; resmina
ma we arhiw öwreniş; kitaphana işi; kitaphana
maglumat işleri; myhmanhana işi; syýahatçylyk;
artmenejment — jemgyýeti öwreniş; türkmen dili we
edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň
esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýada okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip
bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda,
bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin ar
tykmaç hukukdan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň
Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
Türkmen döwlet medeniýet institutynyň salgysy:
Aşgabat ş., 10 ýyl Abadançylyk köçesi, 114,
tel.: 482860.

TÜRKMENISTANYŇINŽENER-TEHNIKIWEULAGKOMMUNIKASIÝALARYINSTITUTY
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

TÜRKMENISTANYÒ DÖWLET
ENERGETIKA INSTITUTY

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler (hünärmen
maksatnamasy) we taýýarlygyò ugurlary
(bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:
I. Hünärmen maksatnamasy:
1. Elektro we ýylylyk energetikasy
(hünärler: elektroenergetiki ulgam
lar we torlar; ýylylyk elektrik stan
siýalary; senagat desgalarynyň we
tehnologik toplumlaryň elektrohere
ketlendirilişi hemde awtomatikasy;
elektroenergetika ulgamlarynyň re
le goragy we awtomatikasy; elekt
rik üpjünçiligi; gazturbina desgalary
we dwigatelleri; adaty däl we gaýta
dan dikeldilýän energiýa çeşmeleri;
elektrik we ýylylyk energiýasyny
öndürmegiň tehnologiýasy; ýylylyk
elektrik stansiýalarynda suwuň we
ýangyjyň tehnologiýasy).
2. Maşyngurluşyk (hünärler: me
tallary işläp bejermegiň tehnolo
giýasy we maşynlary; elektrik we
elektromehaniki enjamlaryň tehniki
ulanylyşy, hyzmat edilişi we abat
lanylyşy; tehnologik maşynlar we
enjamlar).
3. Ykdysadyýet we dolandyryş (hünärler: ykdysadyýet we dolandyryş
(energetika pudagynda); buhgalter
çilik hasaba alnyşy we audit (ener
getika pudagynda)).
4. Elektronika, radiotehnika we aragatnaşyk ulgamlary (hünärler: senagat
elektronikasy; mikroelektronika we
ýarymgeçirijili abzallar).
5. Maglumat howpsuzlygy (hünär: awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň
maglumat howpsuzlygynyň toplum
laýyn üpjünçiligi).
6. Tehniki ulgamlarda dolandyryş
(hünär: awtomatika we tehniki ul
gamlarda dolandyryş).
II. Bakalawr maksatnamasy:
1. Maglumat howpsuzlygy (taýýarlygyň ugry: maglumat howpsuzlygynyň
menejmenti (okuwlar iňlis dilinde
alnyp barlar). Okuwyň dowamlylygy 5
okuw ýylyna (1 ýyl — iňlis dili boýunça
dil taýýarlygy, 4 ýyl — bakalawr maksatnamasy boýunça okuw) deňdir.
2. Elektronika, radiotehnika we aragatnaşyk ulgamlary (taýýarlygyň ugry:
infokommunikasion tehnologiýalar
we aragatnaşyk ulgamlary).
3. Elektro we ýylylyk energetikasy
(taýýarlygyň ugry: elektroenergetika
we elektrotehnika).
4. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (taýýarlygyň ugry: maglumatöl
çeýiş tehnikasy we tehnologiýalary).
Institutda okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.
Instituta Türkmenistanyň umumy
orta bilimden pes bolmadyk binýatda
bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2021nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda
kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi ta-

2021-nji ýylyò 10-njy iýuly, ºenbe.

rapyndan bellenilen nusgadaky saglyk
kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan
Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň
agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan
degişli resminamanyň asyl nusgasyny
tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge
isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary
görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri
boýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan
beýleki resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp
resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy
jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul
edilmek institutda (Mary ş.), welaýat
merkezlerinde we Aşgabat şäherinde
aşakdaky möhletlerde geçirilýär:
Ahal welaýaty — iýul aýynyň 28-29y, 30-y we 31-i günleri;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň
2-3-i, 4-i we 5-i günleri;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň
7-si, 8-i we 9-y günleri;
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň
11-i, 12-si we 13-i günleri;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň
15-i, 16-sy we 17-si günleri;
Mary welaýaty — awgust aýynyň 1920-si, 21-i we 22-si günleri.
Giriş synaglary aşakdaky okuw
dersleri boýunça geçirilýär:
taýýarlygyň ugry: maglumat howp
suzlygynyň menejmenti (okuwlar iň
lis dilinde alnyp barlar) — iňlis dili,
matematika, Türkmenistanyň taryhy;
beýleki taýýarlygyň ugurlary — fizika,
matematika, Türkmenistanyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw
maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Degişli dil boýunça geçirilýän derslerden
başga, ähli okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere
görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen
ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyply
ga kabul edilmek üçin artykmaç hu
kukdan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde
kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän
dalaşgärler peýdalanýarlar.
Türkmenistanyň Döwlet energetika
institutynyň salgysy: Mary
welaýaty, Mary ş., Baýram han
köçesi, 62, tel.: 57517, 57502.

1. Gurluşygyň tehnikasy we tehnologiýalary (hünärler: gozgalmaýan emläkleriň ekspertizasy we do
landyrylyşy; awtomobil ýollarynyň, köprüleriň we
tonnelleriň gurluşygy, ulanylyşy we tehniki abat
lanylyşy; ýörite maksatly inžener ulgamlary we
desgalary; demir ýollaryň gurluşygy, ýol we ýol
hojalygy; inžener ulgamlary we torlary).
2. Binagärlik (hünärler: ýaşaýyş jaý hojalygy we
jemagat infrastrukturasy; landşaft dizaýny).
3. Maşyngurluşyk (hünär: önümçiligiň we tehno
logiýa prosesleriniň awtomatlaşdyrylyşy).
4. Elektro we ýylylyk energetikasy (hünär: elektrik
üpjünçiligi).
5. Tehnosfera howpsuzlygy we tebigy abadanlaşdyryş (hünär: tehnosfera howpsuzlygy).
6. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (hünär:
maglumat ulgamlary we tehnologiýalary).
7. Ykdysadyýet we dolandyryş (hünärler: ykdysa
dyýet we dolandyryş; buhgalterçilik hasaba alny
şy we audit; logistika).
8. Ýerüsti ulagyň tehnikasy we tehnologiýalary (hünärler: awtomobiller we awtomobil hojalygy; aw
tomobil ulagynda gatnawlary guramak we dolan
dyrmak; demir ýollaryň hereket edýän düzümi;
demir ýol ulagynda gatnawlary guramak we he
reketi dolandyrmak; portlaryň we ulag menzilleri
niň ýükleýişdüşüriş enjamlarynyň ulanylyşy; ýe
rüsti ulagtehnologiki serişdeleri).
9. Aeronawigasiýa we awiasion hem-de raketakosmiki tehnikalaryny ulanmak (hünärler: howa he
reketiniň dolandyrylyşy; uçuş enjamlarynyň we
hereketlendirijileriň tehniki ulanylyşy; howa gä
mileriniň awiasion we radioelektron enjamlaryny
tehniki taýdan ulanmak; howa ulagynda gatnaw
lary guramak we dolandyrmak).
10. Gämi gurluşygynyň we suw ulagynyň tehnikasy
we tehnologiýalary (hünärler: gämi sürmeklik; gä
mileriň energetiki desgalarynyň ulanylyşy; gämi
gurluşygy).
Institutda okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.

Instituta Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes
bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.
Taýýarlygyň “Aeronawigasiýa we awiasion hem
de raketakosmiki tehnikalary ulanmak” ugruna
okuwa girýänler uçujy-dispetçer we inžener-tehnik wezipelerinde işleýänler üçin niýetlenen Gollanmanyň düzgünlerine laýyklykda lukmançylyk barlagyndan geçýärler.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman
senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky
saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň
döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary
şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl
nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde,
resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary
görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden
güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek institutda (Aşgabat ş.) we welaýat merkezlerinde aşakdaky möhletlerde geçirilýär:
Mary welaýaty — iýul aýynyň 28-29-y, 30-y we 31-i günleri;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň 2-si, 3-i we 4-i
günleri;
Ahal welaýaty — awgust aýynyň 6-7-si, 8-i we 9-y
günleri;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 11-12-si, 13-i we
14-i günleri;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň 16-sy, 17-si we
18-i günleri;
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 20-si, 21-i we
22-si günleri.
Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça
geçirilýär:
hünär: landşaft dizaýny — surat we grafika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;
beýleki hünärler: matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň
esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da
okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda,
bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin ar
tykmaç hukukdan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň
Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
Türkmenistanyň Inženertehniki we
ulag kommunikasiýalary institutynyň salgysy:
Aşgabat ş., Büzmeýin etrabynyň Senagat
köçesi, 51, tel.: 335233, 392647, 392648.

TÜRKMENISTANYÒ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASY

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:
I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):
1. Sungatyň şekillendiriş we amaly görnüşleri (hünärler: monumental nakgaşçylygy; stanok nakgaşçy
lygy; teatrbezeg nakgaşçylygy; stanok grafikasy;
kitap grafikasy; heýkeltaraşlyk; dizaýn; keramika
sungaty; zergärçilik sungaty; halyçylyk sungaty).
2. Binagärlik (hünärler: binagärlik gurşawynyň di
zaýny; binagärlik ýadygärlikleriniň rejelenilişi).
II. Hünärmen maksatnamasy (tölegli esasda):
1. Sungatyň şekillendiriş we amaly görnüşleri (hünärler: monumental nakgaşçylygy; teatrbezeg nak
gaşçylygy; keramika sungaty; zergärçilik sungaty;
halyçylyk sungaty; şekillendiriş sungatynyň tary
hy we nazaryýeti; animasiýa we grafika dizaýny).
2. Binagärlik (hünär: binagärlik ýadygärlikleriniň
rejelenilişi).
Akademiýa Türkmenistanyň umumy orta bilimden
pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça
bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde we welaýat
merkezlerinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy), Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýörite we orta sazçylyk, çeperçilik we sungat okuw
mekdeplerini tamamlap, iki ýyllyk iş tejribeligini geçýän
ýaşlar üçin orta hünär bilimi hakynda diplomyň tassyklanan göçürmesi;
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan
göçürmesi;

— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet
bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary, taýýarlygyň döredijilik ugurlary boýunça bilim edaralaryna girýän milli we
halkara döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler
ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden
güwähatyny.
Döredijilik ugurlary boýunça okuwa girýän dalaşgärler kabul ediş toparyna özbaşdak ýerine ýetiren işlerini
(galamda çekilen suratlar, nakgaşçylyk eserleri, heýkel,
keramika işleri we ş.m.) tabşyrýarlar.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek akademiýada (Aşgabat ş.) we welaýat merkezlerinde aşakdaky möhletlerde geçirilýär:
Mary welaýaty — iýul aýynyň 28-29-y, 30-y we 31-i
günleri;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň 2-si, 3-i we 4-i
günleri;
Ahal welaýaty — awgust aýynyň 6-7-si, 8-i we 9-y
günleri;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 11-12-si, 13-i we
14-i günleri;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň 16-sy, 17-si we
18-i günleri;
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 20-si, 21-i we
22-si günleri.
Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça
geçirilýär:

hünärler: monumental nakgaşçylygy; stanok nak
gaşçylygy; teatrbezeg nakgaşçylygy; stanok gra
fikasy; kitap grafikasy — galamda gipsden ýasalan
adamyň göwresiniň şekilini çekmek; reňkde berlen temadan taslama ýerine ýetirmek; Türkmenistanyň taryhy;
hünär: heýkeltaraşlyk — galamda gipsden ýasalan
adamyň portretini çekmek; berlen temadan heýkeltaraşlyk taslamasyny ýerine ýetirmek; Türkmenistanyň taryhy;
hünär: dizaýn — galamda gipsden ýasalan adamyň
portretini çekmek; berlen temadan dizaýn taslamasyny
ýerine ýetirmek; Türkmenistanyň taryhy;
hünärler: keramika sungaty; zergärçilik sungaty;
halyçylyk sungaty — galamda natýurmort çekmek;
hünär aýratynlygyna laýyklykda, berlen temadan taslama ýerine ýetirmek; Türkmenistanyň taryhy;
hünär: şekillendiriş sungatynyň taryhy we naza
ryýeti — galamda natýurmort çekmek; berlen temadan
taslama ýerine ýetirmek; Türkmenistanyň taryhy;
hünärler: binagärlik gurşawynyň dizaýny; bina
gärlik ýadygärlikleriniň rejelenilişi; animasiýa we
grafika dizaýny — galamda gipsden ýasalan adamyň
portretini çekmek; berlen çyzgynyň aksonometriýasyny
düzmek; Türkmenistanyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň we çeperçilik mekdepleriniň
okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Türkmenistanyň taryhy boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da
okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda,
bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin artyk
maç hukukdan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere
laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň
salgysy: Aşgabat ş., 2022nji (A.Nowaýy) köçe, 90,
tel.: 925641, 923119, 922508.
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MAÝA KULYÝEWA ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI KONSERWATORIÝASY
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:
I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):
1. Aýdym-saz sungaty (hünärler: türkmen sa
zy; halk saz gurallary; fortepiano; kirişli saz
gurallary; üflenip we kakylyp çalynýan saz
gurallary;aýdymsungaty;bagşy;operasun
gaty; hor dirižýorlygy; sazşynaslyk; kompo
zisiýa;türkmensazynyňtaryhywenazaryýeti
boýunçasazşynaslyk;sazmugallymçylygy).
II. Hünärmen maksatnamasy (tölegli esasda):
1. Aýdym-saz sungaty (hünärler: türkmen
sazy;estradasungaty).
Konserwatoriýa Türkmenistanyň orta hünär saz
bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda
kabul edilýär.
Estrada sungaty hünärine çagalar sazçylyk
mekdebiniň möçberinden pes bolmadyk saz bilimli
raýatlar kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde we
welaýat merkezlerinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji
iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmiişkagyzlarynyňsanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan
arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy),
Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýörite we orta sazçylyk, çeperçilik we
sungat okuw mekdeplerini tamamlap, iki ýyllyk iş
tejribeligini geçýän ýaşlar üçin orta hünär bilimi hakynda diplomyň tassyklanan göçürmesi;
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen
nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby
bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň
agzalary, taýýarlygyň döredijilik ugurlary boýunça
bilim edaralaryna girýän milli we halkara döredijilik
bäsleşikleriniň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyklaýan
degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby
wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip
biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş
kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek
konserwatoriýada (Aşgabat şäheri) we welaýat
merkezlerinde aşakdaky möhletlerde geçirilýär:
Ahal welaýaty — iýul aýynyň 28-29-y, 30-y we
31-i günleri;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 2-3-i, 4-i we
5-i günleri;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň 7-si, 8-i we
9-y günleri;
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 11-i, 12-si
we 13-i günleri;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň 15-i, 16-sy
we 17-si günleri;
Mary welaýaty — awgust aýynyň 19-20-si, 21-i
we 22-si günleri.

MAGTYMGULY ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET UNIWERSITETI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin magistr maksatnamasy boýunça taýýarlygyò
“Bilimi dolandyrmak” ugruna talyplyga kabul edýär:
Uniwersitete ýokary bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan Türkmenistanyň raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Okuwlar tölegli esasda amala aşyrylýar.
Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda
kabul edilýär.
Resmiişkagyzlarynyňsanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— ýokary bilim baradaky resminamanyň we goşundysynyň asyl nusgalary (daşary ýurt döwletinde berlen ýokary
bilim hakyndaky resminama onuň Türkmenistanda ykrar
edilendigi baradaky şahadatnamasy goşulýar);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan
göçürmesi.
— okuwa girmeginiň maksadynyň beýany (500 sözden
köp bolmaly däl);
— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýan Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijileri hem-de ýokary okuw
mekdebiniň Alymlar geňeşinden hödürnamalary bolanlar
şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl
nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler
ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýär
we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.
Uniwersitetiň resminamalary kabul edýän iş topary zerur bolan ýagdaýynda dalaşgärden goşmaça maglumatlary sorap biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary
üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Girişsynaglaryweokuwakabuledilmekuniwersitetde (Aşgabat şäheri) we welaýat merkezlerinde 2021-nji
ýylyň 28-nji iýuly — 24-nji awgusty aralygynda bellenilen
möhletlerde geçirilýär.
Giriş synagy pedagogika we psihologiýa boýunça ýokary bilimiň okuw maksatnamasy esasynda döwlet dilinde
geçirilýär.
Belle nilen wagtda giriş sy nagla ryna esassyz sebäple re görä gelmedik le re goşmaça mümkin çi lik be ril meýär.
Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça magistr maksatnamasyna talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç
hukukdansaýlan taýýarlygynyň ugry boýunça 2 ýyldan
az bolmadyk iş döwri bolanlar peýdalanýarlar.
MagtymgulyadyndakyTürkmendöwlet
uniwersitetiniňsalgysy:
Aşgabatş.,SaparmyratTürkmenbaşyşaýoly,31,
tel.:946990,945429.

HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜª UNIWERSITETI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin magistr maksatnamasy boýunça
taýýarlygyò aºakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:
1. Bilim we pedagogika ylymlary (taýýarlygyň ugry: bilimi dolandyrmak).
2. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugry: biznes-dolandyryş).
Okuwlar iňlis dilinde geçirilýär.
Okuwlar tölegli esasda amala aşyrylýar.
Uniwersitete ýokary bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan Türkmenistanyň raýatlary giriş söhbetdeşliginiň
netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda
kabul edilýär.
Resmiişkagyzlarynyňsanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— ýokary bilim baradaky resminamanyň we goşundysynyň asyl nusgalary (daşary ýurt döwletinde berlen ýokary
bilim hakyndaky resminama onuň Türkmenistanda ykrar
edilendigi baradaky şahadatnamasy goşulýar);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan
göçürmesi;
— magistr maksatnamasy boýunça okuwa girmegiň
maksadynyň beýany «Statement of Purpose» (beýan iňlis
dilinde ýazylmaly we 500 sözden köp bolmaly däl).

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler
ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýär
we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.
Uniwersitetiň resminamalary kabul edýän iş topary zerur bolan ýagdaýynda dalaşgärden goşmaça maglumatlary sorap biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary
üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Söhbetdeşlikweokuwakabuledilmekuniwersitetde (Aşgabat ş.) 2021-nji ýylyň awgust aýynyň 4-5-ine geçirilýär.
Söhbetdeşlik saýlanan ugur boýunça iňlisdilindegeçiriler.
Bellenilen wagtda söhbetdeşlige esassyz sebäplere görä gelmediklere goşmaça mümkinçilik berilmeýär.
Söhbetdeşligiň netijeleri boýunça magistr maksatnamasyna talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
danaşakda görkezilenler peýdalanýarlar:
— magistr maksatnamasy boýunça okuwa girmegiň
maksadynyň beýanyndan ýokary baha alanlar;
— saýlan taýýarlygynyň ugry boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş döwri bolanlar.
Halkaraynsanperwerylymlarywe
ösüşuniwersitetiniňsalgysy:
Aşgabatş.,1958nji(Andalyp)köçe,169,
tel.:398562,398525.

TÜRKMEN DÖWLET YKDYSADYÝET WE DOLANDYRYª INSTITUTY
2021/2022-nji okuw ýyly üçin magistr maksatnamasy boýunça taýýarlygyò
aºakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:
1. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugurlary:
ykdysadyýet; menejment;milliykdysadyýet).
Okuwlar tölegli esasda amala aşyrylýar.
Instituta taýýarlygyň “Ykdysadyýet” we “Menejment”
ugurlary boýunça ýokary bilimden pes bolmadyk, taýýarlygyň “Milli ykdysadyýet” ugry boýunça ykdysadyýet
we dolandyryş çygrynda ýokary bilimden pes bolmadyk
binýatda bilimi bolan Türkmenistanyň raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul
edilýär.
Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda
kabul edilýär.
Resmiişkagyzlarynyňsanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— ýokary bilim baradaky resminamanyň we goşundysynyň asyl nusgalary (daşary ýurt döwletinde berlen ýokary
bilim hakyndaky resminama onuň Türkmenistanda ykrar
edilendigi baradaky şahadatnamasy goşulýar);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan
göçürmesi.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler
ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resmina-

malary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýär
we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.
Institutyň resminamalary kabul edýän iş topary zerur bolan ýagdaýynda dalaşgärden goşmaça maglumatlary sorap biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary
üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Girişsynaglaryweokuwakabuledilmekinstitutda
(Aşgabat ş.) 2021-nji ýylyň awgust aýynyň 16-17-sine geçirilýär.
Giriş synaglary ýokary bilimiň okuw maksatnamasy
esasynda şu aşakdaky dersler boýunça döwlet dilinde geçirilýär:
taýýarlygyň ugurlary: “Ykdysadyýet”,“Milliykdysady
ýet”— ykdysady nazaryýet, Türkmenistanyň ykdysadyýeti;
taýýarlygyň ugry: “Menejment” — ykdysady nazaryýet, menejment.
Bellenilen wagtda giriş synagyna esassyz sebäplere görä gelmediklere goşmaça mümkinçilik berilmeýär.
Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça magistr maksatnamasyna talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç
hukukdansaýlan taýýarlygynyň ugry boýunça 2 ýyldan
az bolmadyk iş döwri bolanlar peýdalanýarlar.
Türkmendöwletykdysadyýetwedolandyryş
institutynyňsalgysy:Aşgabatş.,1972nji(Atatürk)
köçe,73,tel.:486289,486275.

Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär:
hünärler: türkmensazy;halksazgurallary;
fortepiano;kirişlisazgurallary;sazmugallym
çylygy;üflenipwekakylypçalynýansazgural
lary — hünäri boýunça (ýerine ýetirmek we söhbetdeşlik), solfejio we garmoniýa (ýazmaça we dilden),
Türkmenistanyň taryhy (ýazmaça we dilden);
hünärler: aýdym sungaty; opera sungaty;
bagşy — hünäri boýunça (ýerine ýetirmek we söhbetdeşlik), solfejio we saz nazaryýeti (ýazmaça we
dilden), Türkmenistanyň taryhy (ýazmaça we dilden);
hünär: hordirižýorlygy — hünäri boýunça we
fortepiano (ýerine ýetirmek we söhbetdeşlik), solfejio we garmoniýa (ýazmaça we dilden), Türkmenistanyň taryhy (ýazmaça we dilden);
hünär: kompozisiýa — döreden eserleri we
fortepiano (ýerine ýetirmek we söhbetdeşlik), solfejio we garmoniýa (ýazmaça we dilden), Türkmenistanyň taryhy (ýazmaça we dilden);
hünärler: sazşynaslyk; türkmen sazynyň
taryhy we nazaryýeti boýunça sazşynaslyk
— solfejio we garmoniýa (ýazmaça we dilden),
saz guraly (ýerine ýetirmek) we saz edebiýaty

(ýazmaça we dilden), Türkmenistanyň taryhy
(ýazmaça we dilden);
hünär: estradasungaty — hünäri boýunça we
ýörite saz guraly (ýerine ýetirmek we söhbetdeşlik), solfejio we saz nazaryýeti (ýazmaça we dilden), Türkmenistanyň taryhy (ýazmaça we dilden).
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň, ýörite orta sazçylyk
mekdepleriniň, çagalar sazçylyk mekdepleriniň
okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet
dilinde geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda
synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan
geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksizwetalyplygakabuledilmeküçin
artykmaçhukukdan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen
düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
MaýaKulyýewaadyndakyTürkmenmilli
konserwatoriýasynyňsalgysy:
Aşgabatş.,1984nji(Puşkin)köçe,22,
tel.:922856.

ÝAGªYGELDI KAKAÝEW ADYNDAKY
HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin magistr maksatnamasy boýunça taýýarlygyò
aºakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:
1. Amaly geologiýa, dag işleri, nebitgaz işi we geodeziýa
(taýýarlygyň ugry: nebitgazişi).
2. Himiýa tehnologiýalary (taýýarlygyň ugry: uglewodorod
gazlarynygaýtadanişlemegiňtehnologiýasy).
Okuwlar tölegli esasda amala aşyrylýar.
Uniwersitete ýokary bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi
bolan Türkmenistanyň raýatlary giriş synagynyň netijesi boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat
şäherinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul
edilýär.
Resmiişkagyzlarynyňsanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— ýokary bilim baradaky resminamanyň we goşundysynyň
asyl nusgalary (daşary ýurt döwletinde berlen ýokary bilim hakyndaky resminama onuň Türkmenistanda ykrar edilendigi baradaky şahadatnamasy goşulýar);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden)
häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýär we nusgalaryny
tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;
— har by şa ha dat na ma sy ny ýa-da ýa zy lyş şa ha datna ma sy ny we ýa şa ýan ýe ri bo ýun ça har by we kil lik den
gü wä ha ty ny.
Uniwersitetiň resminamalary kabul edýän iş topary zerur
bolan ýagdaýynda dalaşgärden goşmaça maglumatlary sorap
biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary
üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Girişsynagyweokuwakabuledilmekuniwersitetde (Aşgabat ş.) 2021-nji ýylyň awgust aýynyň 23-24-ne geçirilýär.
Giriş synagy:
taýýarlygyň “Nebitgaz işi” ugry boýunça amaly geologiýa,
dag işleri, nebitgaz işi we geodeziýa boýunça ýokary bilimiň
okuw maksatnamasy esasynda;
taýýarlygyň “Uglewodorod gazlaryny gaýtadan işlemegiň
tehnologiýasy” ugry boýunça himiýa tehnologiýalary boýunça
ýokary bilimiň okuw maksatnamasy esasynda döwletdilinde
geçirilýär.
Bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelmediklere goşmaça mümkinçilik berilmeýär.
Giriş synagynyň netijeleri boýunça magistr maksatnamasyna talyplygakabuledilmeküçinartykmaçhukukdansaýlan taýýarlygynyň ugry boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş döwri
bolanlar peýdalanýarlar.
ÝagşygeldiKakaýewadyndaky
Halkaranebitwegazuniwersitetiniňsalgysy:
Aşgabatş.,Arçabilşaýoly,8,
tel.:391374,391370.

TÜRKMENISTANYÒ OGUZ HAN ADYNDAKY
INŽENER-TEHNOLOGIÝALARUNIWERSITETI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin magistr maksatnamasy boýunça taýýarlygyò “Pedagogika bilimi (tebigy we
takyk ylmy ugurlara degiºli dersleri okatmagyò usulyýeti)” ugruna talyplyga kabul edýär:
Uniwersitete ýokary bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi
bolan Türkmenistanyň raýatlary giriş söhbetdeşlikleriniň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Okuwlar tölegli esasda amala aşyrylýar.
Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat
şäherinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul
edilýär.
Resmiişkagyzlarynyňsanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— ýokary bilim baradaky resminamanyň we goşundysynyň
asyl nusgalary (daşary ýurt döwletinde berlen ýokary bilim hakyndaky resminama onuň Türkmenistanda ykrar edilendigi baradaky şahadatnamasy goşulýar);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty
ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden)
häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul
edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýär we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;

— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.
Uniwersitetiň resminamalary kabul edýän iş topary zerur bolan ýagdaýynda dalaşgärden goşmaça maglumatlary sorap biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary
üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Söhbetdeşliklerweokuwakabuledilmekuniwersitetde
(Aşgabat ş.) we welaýat merkezlerinde aşakdaky möhletlerde
geçirilýär:
Ahal welaýaty — iýul aýynyň 30-y we 31-i günleri;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 4-i we 5-i günleri;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň 8-i we 9-y günleri;
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 12-si we 13-i günleri;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň 16-sy we 17-si günleri;
Mary welaýaty — awgust aýynyň 21-i we 22-si günleri.
Söhbetdeşlikler iňlis dili we matematika boýunça ýokary bilimiň okuw maksatnamasy esasynda iňlis we döwlet dille
rindegeçirilýär.
Bellenilen wagtda söhbetdeşliklere esassyz sebäplere görä
gelmediklere goşmaça mümkinçilik berilmeýär.
Söhbetdeşlikleriň netijeleri boýunça magistr maksatnamasyna talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan
saýlan taýýarlygynyň ugry boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş
döwri bolanlar peýdalanýarlar.
TürkmenistanyňOguzhanadyndakyInženertehnologiýalar
uniwersitetiniňsalgysy:Aşgabatş.,Köşiköçesi,100,
tel.:391667.

TÜRKMENISTANYÒ DAªARY IªLER MINISTRLIGINIÒ
HALKARA GATNAªYKLARY INSTITUTY
2021/2022-nji okuw ýyly üçin magistr maksatnamasy boýunça taýýarlygyò
aºakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:
1. Syýasat ylymlary we sebit öwreniş (taýýarlygyň ugry:
sanlydiplomatiýa).
2. Hukuk işi (taýýarlygyň ugurlary: halkarahususyhukugy;
halkarajemagathukugy).
Okuwlar tölegli esasda amala aşyrylýar.
Okuwlar türkmen dilinde alnyp barylýar.
Instituta taýýarlygyň “Sanly diplomatiýa” ugry boýunça halkara gatnaşyklary, dünýä syýasaty, syýasat ylymlary we sebit öwreniş çygrynda; “Halkara hususy hukugy” we “Halkara
jemagat hukugy” ugurlary boýunça halkara hukugy, halkara
hususy hukugy, halkara jemagat hukugy, hukuk öwreniş çygrynda ýokary bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan
Türkmenistanyň raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
ResmiişkagyzlaryAşgabat şäherinde we welaýat merkezlerinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmiişkagyzlarynyňsanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— ýokary bilim baradaky resminamanyň we goşundysynyň
asyl nusgalary (daşary ýurt döwletinde berlen ýokary bilim hakyndaky resminama onuň Türkmenistanda ykrar edilendigi baradaky şahadatnamasy goşulýar);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden)
häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýär we nusgalaryny
tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.
Institutyň resminamalary kabul edýän iş topary zerur bolan ýagdaýynda dalaşgärden goşmaça maglumatlary sorap
biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary
üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Girişsynaglaryweokuwakabuledilmekinstitutda (Aşgabat ş.) 2021-nji ýylyň awgust aýynyň 13-14-ine geçirilýär.
Girişsynaglaryýokary bilimiň okuw maksatnamasy esasynda şu aşakdaky dersler boýunça döwlet dilinde geçirilýär:
taýýarlygyň ugry: sanlydiplomatiýa— halkara gatnaşyklaryň nazaryýeti we iňlis dili;
taýýarlygyň ugurlary: halkara hususy hukugy; halkara
jemagat hukugy — Türkmenistanyň kanunçylygynyň esaslary we iňlis dili.
Bellenilen wagtda giriş synagyna esassyz sebäplere görä
gelmediklere goşmaça mümkinçilik berilmeýär.
Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça magistr maksatnamasyna talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan
saýlan taýýarlygynyň ugry boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş
döwri bolanlar peýdalanýarlar.
TürkmenistanyňDaşaryişlerministrliginiň
Halkaragatnaşyklaryinstitutynyňsalgysy:Aşgabatş.,
Galkynyşköçesi,25,Tel.:226850.

C M Y K
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DÖWLETMÄMMET AZADY ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI DÜNÝÄ DILLERI INSTITUTY
2021/2022-nji okuw ýyly üçin magistr maksatnamasy boýunça taýýarlygyò aºakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:
1.Daşaryýurtdilleriniokatmagyňusulyýeti.
2.Psihologiýapedagogikibilimi.
Okuwlar tölegli esasda amala aşyrylýar.
Instituta ýokary bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan Türkmenistanyň raýatlary giriş söhbetdeşliginiň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda
kabul edilýär.
Resmiişkagyzlarywelaýat merkezlerinde we
Aşgabat şäherinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly
aralygynda kabul edilýär.
Resmiişkagyzlarynyňsanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan
arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— ýokary bilim baradaky resminamanyň we
goşundysynyň asyl nusgalary (daşary ýurt döwletinde berlen ýokary bilim hakyndaky resminama
onuň Türkmenistanda ykrar edilendigi baradaky
şahadatnamasy goşulýar);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman
senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby
bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bil-

dirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen
birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna
aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby
wekillikden güwähatyny.
Institutyň resminamalary kabul edýän iş topary zerur bolan ýagdaýynda dalaşgärden goşmaça
maglumatlary sorap biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş
kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Söhbetdeşlikweokuwakabuledilmekins-

titutda (Aşgabat şäheri) we welaýat merkezlerinde
aşakdaky möhletlerde geçirilýär:
Balkan welaýaty — iýul aýynyň 30-y;
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 4-i;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 9-y;
Ahal welaýaty — awgust aýynyň 14-i;
Mary welaýaty — awgust aýynyň 19-y;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň 23-i.
Söhbetdeşlik:
taýýarlygyň “Daşaryýurtdilleriniokatmagyň
usulyýeti”ugry boýunça iňlis dili dersinden ýokary
bilimiň okuw maksatnamasy esasynda iňlis dilinde;
taýýarlygyň “Psihologiýapedagogikibilimi”
ugry boýunça häzirki zaman türkmen jemgyýe-

AMAN KEKILOW ADYNDAKY MUGALLYMÇYLYK MEKDEBI

BEKI SEÝTÄKOW ADYNDAKY
MUGALLYMÇYLYK MEKDEBI

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
I.Býujetesasynda:
1.Başlangyçsynplardaokatmak.
2.Mekdebeçenlibilimweterbiýe.
II.Tölegliesasda:
1.Başlangyçsynplardaokatmak.
Mugallymçylyk mekdebine Aşgabat şäherinde, Ahal welaýatynda, şeýle-de Balkan
welaýatynda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri
boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
ResmiişkagyzlaryAşgabat şäherinde we Ahal, Balkan welaýatlarynyň merkezlerinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly
aralygynda kabul edilýär.
Resmiişkagyzlarynyňsanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we
derman senagaty ministrligi tarapyndan
bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan
Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge
isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary
görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da
ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan

ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa
kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan
peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp
resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul
edilmek A.Kekilow adyndaky Mugallymçylyk mekdebinde (Aşgabat ş.) we Ahal,
Balkan welaýatlarynyň merkezlerinde
aşakdaky möhletlerde geçirilýär:
Balkan welaýaty — iýul aýynyň 28-i,
29-y we 30-y günleri;
Ahal welaýaty — awgust aýynyň 1-i,
2-si we 3-i günleri;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 5-i,
6-sy we 7-si günleri.
Giriş synaglary ähli hünärler boýunça matematika, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy derslerinden geçirilýär.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň
okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw
dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen
ýagdaýynda, bäsleşiksizwetalyplyga
kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň
Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
AmanKekilowadyndaky
Mugallymçylykmekdebiniňsalgysy:
Aşgabatş.,Göroglyköçesi,124,
tel.:906204.

HYDYR DERÝAÝEW ADYNDAKY MUGALLYMÇYLYK MEKDEBI

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
I.Býujetesasynda:
1.Başlangyçsynplardaokatmak.
2.Mekdebeçenlibilimweterbiýe.
II.Tölegliesasda:
1.Başlangyçsynplardaokatmak.
2.Mekdebeçenlibilimweterbiýe.
Mugallymçylyk mekdebine Mary we Lebap
welaýatlarynda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk
binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik
raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça
bäsleşik esasynda kabul edilýär.
ResmiişkagyzlaryMary we Lebap welaýatlarynyň merkezlerinde 2021-nji ýylyň
12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmiişkagyzlarynyňsanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş
we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary
şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge
isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary
görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýa-

BALKAN LUKMANÇYLYK
ORTA OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky
hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
I.Býujetesasynda:
1.Bejerişişi.
2.Şepagatçylykişi.
3. Saglygy goraýyşöňüni
alyşişi.
II.Tölegliesasda:
1.Bejerişişi.
2.Şepagatçylykişi.
3.Farmasiýa.
Lukmançylyk mekdebine Balkan welaýatynda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň umumy orta
bilimden pes bolmadyk binýatda
bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda
kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Balkanabat şäherinde 2021-nji ýylyň 12
— 25-nji iýuly aralygynda kabul
edilýär.
Resmiişkagyzlarynyňsana
wy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama
(asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy
goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän
ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany
fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň
ýygyndy toparynyň agzalary şol
ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny
tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda
görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän
iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;

— harby şahadatnamasyny ýada ýazylyş şahadatnamasyny we
ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da)
okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar
we galp resmi iş kagyzlary üçin
dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa
kabuledilmekBalkan lukmançylyk orta okuw mekdebinde (Balkanabat ş.) 2021-nji ýylyň iýul aýynyň
28-29-y, 31-i — awgust aýynyň 1-i
we 3-4-i günlerinde geçirilýär.
Giriş synaglary ähli hünärler
boýunça himiýa, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy derslerinden
geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Saýlap alan hünärine durnuklydygyny kesgitlemek maksady
bilen, dalaşgärler patologoanatomiki edarasynyň işi bilen tanyşdyrylar.
Giriş synaglarynyň tertibinde
bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri
boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşik
sizwetalyplygakabuledilmek
üçinartykmaçhukukdan“Bilim
hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän
dalaşgärler peýdalanýarlar.
Balkanlukmançylykorta
okuwmekdebiniňsalgysy:
Balkanwelaýaty,Balkanabatş.,
147njiýaşaýyşjaýtoplumy,3,
tel.:64534,64579.

zylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri
boýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa
kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan
peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp
resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul
edilmekHydyr Derýaýew adyndaky Mugallymçylyk mekdebinde (Mary ş.) we Lebap welaýatynyň merkezinde aşakdaky
möhletlerde geçirilýär:
Lebap welaýaty — iýul aýynyň 28-i,
29-y we 30-y günleri;
Mary welaýaty — awgust aýynyň 1-i,
2-si we 3-i günleri.
Giriş synaglary ähli hünärler boýunça matematika, türkmen dili we edebiýaty,
Türkmenistanyň taryhy derslerinden geçirilýär.

ti dersinden ýokary bilimiň okuw maksatnamasy
esasynda türkmen dilinde geçirilýär.
Bellenilen wagtda söhbetdeşlige esassyz sebäplere görä gelmediklere goşmaça mümkinçilik
berilmeýär.
Söhbetdeşliginiň netijeleri boýunça magistr
maksatnamasyna talyplygakabuledilmeküçin
artykmaç hukukdan saýlan taýýarlygynyň ugry
boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş döwri bolanlar
peýdalanýarlar.
DöwletmämmetAzadyadyndaky
Türkmenmillidünýädilleriinstitutynyň
salgysy:Aşgabatş.,AbaAnnaýewköçesi,
47,tel.:346717.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw
maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere
görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen
ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga
kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň
Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
HydyrDerýaýewadyndaky
Mugallymçylykmekdebiniňsalgysy:
Marywelaýaty,Maryş.,
Aşgabatköçesi,49,
tel.:52055,52915.

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler
boýunça talyplyga kabul edýär:
I.Býujetesasynda:
1. Başlangyç synplarda okat
mak.
2.Mekdebeçenlibilimweter
biýe.
II.Tölegliesasda:
1.Başlangyçsynplardaokatmak.
2.Mekdebeçenlibilimweter
biýe.
Mugallymçylyk mekdebine Daşoguz welaýatynda hemişelik ýaşaýan
Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary
giriş synaglarynyň netijeleri boýunça
bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Daşoguz
şäherinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji
iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmiişkagyzlarynyňsanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň
adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama
(asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky
saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany
fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere
gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy
toparynyň agzalary şol ýagdaýlary
tassyklaýan degişli resminamanyň
asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde,
resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we

nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da
ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden
güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da)
okuwa kabul edilmek üçin artykmaç
hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we
galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa ka
bul edilmek Beki Seýtäkow adyndaky Mugallymçylyk mekdebinde
(Daşoguz ş.) 2021-nji ýylyň iýul aýynyň 28-29-y, 31-i — awgust aýynyň
1-i we 3-4-i günlerinde geçirilýär:
Girişsynaglaryähli hünärler boýunça matematika, türkmen dili we
edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy
derslerinden geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz
sebäplere görä gelip bilmedikler ýada okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky
synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen
ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyp
lyga kabul edilmek üçin artykmaç
hukukdan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk
gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
BekiSeýtäkowadyndaky
Mugallymçylykmekdebiniň
salgysy:Daşoguzwelaýaty,
Daşoguzş.,AlpArslanköçesi,20,
tel.:93909.

INDIRA GANDI ADYNDAKY AªGABAT LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
I.Býujetesasynda:
1.Bejerişişi.
2.Şepagatçylykişi.
3.Laboratoriýaanyklaýyşişi.
4.Fizioterapiýawedikeldişişi.
II.Tölegliesasda:
1.Şepagatçylykişi.
2.Akuşerçilikişi.
Lukmançylyk mekdebine Aşgabat şäherinde we Ahal welaýatynda hemişelik
ýaşaýan Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş
synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik
esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde we Ahal welaýatynyň merkezinde
2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmiişkagyzlarynyňsanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);

— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we
derman senagaty ministrligi tarapyndan
bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden,
harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň
tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,
halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň
asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul
edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazy-

lyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan
peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp
resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul
edilmek I.Gandi adyndaky Aşgabat lukmançylyk orta okuw mekdebinde (Aşgabat
ş.) we Ahal welaýatynyň merkezinde aşakdaky möhletlerde geçirilýär.
Aşgabat şäheri — iýul aýynyň 28-i, 29-y
we 30-y günleri;
Ahal welaýaty — awgust aýynyň 1-i,
2-si we 3-i günleri.
Girişsynaglaryähli hünärler boýunça
himiýa, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy
derslerinden geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw
maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Saýlap alan hünärine durnuklydygyny
kesgitlemek maksady bilen, dalaşgärler
patologoanatomiki edarasynyň işi bilen tanyşdyrylar.
Giriş synag la ry nyň ter ti binde bellenilen wagt da sy nag lara esassyz sebäplere gö rä ge lip bilmedikler ýa-da okuw
ders le ri niň bi ri boýunça synaglardan
ge çip bilmedik ler soňky synaglara goýbe ril meýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen
ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga
kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan“Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen
düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
IndiraGandiadyndakyAşgabat
lukmançylykortaokuw
mekdebiniňsalgysy:Aşgabatş.,
2023nji(M.Kösäýew)köçe,90,
tel.:369673,369382.

BALKAN WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
I.Býujetesasynda:
1.Türkmenmillisazgurallary.
2.Halksazgurallary.
3.Kirişlisazgurallary.
4. Üflenip we kakylyp çalynýan saz
gurallary.
5.Sazyňtaryhywenazaryýeti.
6.Aýdymaýtmaksungaty(wokal).
7.Bagşyçylyksungaty.
8.Hordirižýorlygy.
9.Sazmugallymçylygy.
10.Fortepiano.
11.Horeografiýasungaty.
12.Nakgaşçylyk.
Ýörite sungat mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk
binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri
boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Ýörite sungat mekdebiniň Horeografiýa
sungaty (Halk tansy) hünärine M.Kulyýewa
adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Ýörite sazçylyk mekdepinternatyny, ýurdumyzyň çagalar sungat
mekdeplerini tamamlan, şeýle-de döredijilik we tans toparlarynda tansçy bolup azyndan 2 ýyl işlän oglan-gyzlar kabul edilýär.
Ýörite sungat mekdebiniň aýdym aýtmak sungaty (wokal) hünärine 18 ýaşyny
dolduran, M.Kulyýewa adyndaky Türkmen
milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Ýöri-

te sazçylyk mekdep-internatyny, ýurdumyzyň çagalar sungat mekdeplerini tamamlan
oglan-gyzlar kabul edilýär.
ResmiişkagyzlaryBalkanabat şäherinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmiişkagyzlarynyňsanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);
— sazçylyk ýa-da çeperçilik bilimi barada resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we
derman senagaty ministrligi tarapyndan
bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden,
harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň
tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary,
taýýarlygyň döredijilik ugurlary (hünärleri)
boýunça bilim edaralaryna girýän milli we
halkara döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri

şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge
isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary
kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny;
— 2 sany galamda, 2 sany reňkde, 2 sany eser (kompozisiýa) işlerini (nakgaşçylyk
hünärine okuwa girýänler üçin).
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan
peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp
resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul
edilmek Balkan welaýat ýörite sungat
mekdebinde (Balkanabat ş.) 2021-nji ýylyň
iýul aýynyň 28-i, 30-y we awgust aýynyň
1-i günlerinde geçirilýär.
Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär:
hünär: sazyňtaryhywenazaryýeti—
hünäri boýunça, fortepiano we saz edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

hünär: horeografiýa sungaty — hünäri boýunça iki tapgyrda, Türkmenistanyň
taryhy;
hünär: aýdym aýtmak sungaty (wo
kal) — hünäri boýunça, solfejio we sazyň
nazaryýeti, Türkmenistanyň taryhy;
hünär: nakgaşçylyk — galamda surat çekmek, eser döretmek (kompozisiýa),
Türkmenistanyň taryhy;
beýleki hünärler — hünäri boýunça, solfejio we sazyň nazaryýeti, Türkmenistanyň
taryhy.
Giriş synaglary sungat mekdepleriniň
okuw maksatnamalarynyň, Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça bolsa Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça
giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş sy nag lary nyň terti binde bellenilen wagt da synaglara esassyz sebäple re gö rä ge lip bilmedikler ýa-da okuw
ders leri niň biri boýunça synaglardan geçip bilme dikler soňky synaglara goýberil me ýär.
Balkanwelaýatýöritesungat
mekdebiniňsalgysy:Balkan
welaýaty,Balkanabatş.,126njy
ýaşaýyşjaýtoplumy,E.Ataýewa
köçesi,tel.:67725,67726.

C M Y K

«TÜRKMENISTAN» GAZETINE GOªUNDY

2021-nji ýylyò 10-njy iýuly, ºenbe.

S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY MARY LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça
talyplyga kabul edýär:

I.Býujetesasynda:
1.Bejerişişi.
2.Şepagatçylykişi.
II.Tölegliesasda:
1.Bejerişişi.
2.Şepagatçylykişi.
3.Akuşerlikişi.
4.Farmasiýa.
Lukmançylyk mekdebine Mary welaýatynda hemişelik ýaşaýan, Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes
bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy
35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Mary şäherinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmiişkagyzlarynyňsanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň
adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk
kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan
Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň
agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan
degişli resminamanyň asyl nusgasyny
tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen
resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny
tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da
ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan
ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan
beýleki resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we
galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär
şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul
edilmek S.A.Nyýazow adyndaky Mary lukmançylyk orta okuw mekdebinde
(Mary ş.) 2021-nji ýylyň iýul aýynyň 2829-y, 31-i — awgust aýynyň 1-i we 3-4-i
günlerinde geçirilýär.

Giriş synaglary ähli hünärler boýunça himiýa, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy derslerinden geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Saýlap alan hünärine durnuklydygyny kesgitlemek maksady bilen, dalaşgärler patologoanatomiki edarasynyň
işi bilen tanyşdyrylar.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw
dersleriniň biri boýunça synaglardan
geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we
talyplyga kabul edilmek üçin ar
tykmaç hukukdan “Bilim hakynda”
Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
S.A.Nyýazowadyndaky
Marylukmançylykortaokuw
mekdebiniňsalgysy:
Marywelaýaty,Maryş.,
Parahatlykköçesi,6,
tel.:54152,54249.

TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET WE
SUNGAT MEKDEBI

GURBANSOLTAN EJE ADYNDAKY
DAªOGUZ LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça
talyplyga kabul edýär:

I.Býujetesasynda:
1.Bejerişişi.
2.Şepagatçylykişi.
3.Saglygygoraýyşöňünialyşişi.
II.Tölegliesasda:
1.Bejerişişi.
2.Şepagatçylykişi.
3.Akuşerlikişi.
4.Farmasiýa.
Lukmançylyk mekdebine Daşoguz
welaýatynda hemişelik ýaşaýan, Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes
bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda
kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Daşoguz şäherinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly
aralygynda kabul edilýär.
Resmiişkagyzlarynyňsanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş
we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan
Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge
isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary
görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da
ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan
ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan
beýleki resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp
resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy
jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul
edilmek Gurbansoltan eje adyndaky
Daşoguz lukmançylyk orta okuw mekdebinde (Daşoguz ş.) 2021-nji ýylyň iýul

aýynyň 28-29-y, 31-i — awgust aýynyň
1-i we 3-4-i günlerinde geçirilýär.
Girişsynaglaryähli hünärler boýunça himiýa, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy derslerinden geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw
maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Saýlap alan hünärine durnuklydygyny
kesgitlemek maksady bilen, dalaşgärler
patologoanatomiki edarasynyň işi bilen
tanyşdyrylar.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere
görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen
ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga
kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan“Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen
düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
Gurbansoltanejeadyndaky
Daşoguzlukmançylykorta
okuwmekdebiniňsalgysy:
Daşoguzwelaýaty,Daşoguzş.,
Garaşsyzlygyň10ýyllygyköçesi,17,
tel.:22164,22118.

TÜRKMENISTANYÒ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASYNYÒ ÝANYNDAKY
TÜRKMEN DÖWLET ÝÖRITE ÇEPERÇILIK MEKDEBI

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler
boýunça talyplyga kabul edýär:
I.Býujetesasynda:
1.Kitaphanaçylykişi.
2.Çagalarokaýşynyguramak.
3. Medeniýet öýünde režisýor
lyk.
4.Aktýorlyksungaty.
5. Höwesjeň halk saz gurallary
orkestriniguramak.
6.Sesweyşykbilenbezemek.
7. Iş kagyzlarynyňdolanyşygy
nyguramakwearhiwişi.
8. Muzeý işi we ýadygärlikleri
goramak.
9. Ylmyň we tehnologiýanyň
maglumatüpjünçiligi.
Türkmen döwlet medeniýet we
sungat mekdebine Türkmenistanyň
umumy orta bilimden pes bolmadyk
binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den
geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde we welaýat merkezlerinde
2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmiişkagyzlarynyňsanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň
adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama
(asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky
saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň
ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary, taýýarlygyň döredijilik ugurlary (hünärleri) boýunça bilim
edaralaryna girýän milli we halkara
döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri şol
ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna
aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da
ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşa-
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2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

ýan ýeri boýunça harby wekillikden
güwähatyny;
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da)
okuwa kabul edilmek üçin artykmaç
hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we
galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär
şahsy jogapkärçilik çekýär.
Girişsynaglaryweokuwakabul
edilmek Türkmen döwlet medeniýet
we sungat mekdebinde (Aşgabat ş.)
we welaýat merkezlerinde aşakdaky
möhletlerde geçirilýär:
Balkan welaýaty — iýul aýynyň 28i, 29-y we 30-y günleri;
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 1-i, 2-si we 3-i günleri;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň
5-i, 6-sy we 7-si günleri;
Ahal welaýaty — awgust aýynyň
9-y, 10-y we 11-i günleri;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň
13-i, 14-i we 15-i günleri;
Mary welaýaty — awgust aýynyň
17-si, 18-i we 19-y günleri.
Giriş synaglary aşakdaky okuw
dersleri boýunça geçirilýär:
hünärler: çagalar okaýşyny gu
ramak; kitaphanaçylyk işi; iş ka
gyzlarynyň dolanyşygyny gura
mak we arhiw işi; muzeý işi we
ýadygärlikleri goramak; ylmyň
we tehnologiýanyň maglumat üp
jünçiligi — Türkmenistanyň taryhy,
türkmen dili we edebiýaty, saýlanan
hünäriň soraglary boýunça söhbetdeşlik;
hünärler: medeniýet öýlerinde
režissýorlyk; aktýorlyk sungaty;
ses we yşyk bilen bezemek, hö
wesjeňhalksazgurallaryorkest
rini guramak — saýlanan hünär
boýunça ukybyny barlamak, türkmen
dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň
esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da
okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Türkmendöwletmedeniýetwe
sungatmekdebiniňsalgysy:
Aşgabatş.,Magtymgulyşaýoly,4,
tel.:272122,272139.

I.Býujetesasynda:
1.Nakgaşçylyk.
2.Metalyçeperbejermek.
3.Grafika.
Ýörite çeperçilik mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes
bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy
35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde we welaýat merkezlerinde 2021-nji ýylyň
12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmiişkagyzlarynyňsanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş
we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan
Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary, taýýarlygyň döredijilik ugurlary
(hünärleri) boýunça bilim edaralaryna
girýän milli we halkara döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen
resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny
tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri
boýunça harby wekillikden güwähatyny;
— 2 sa ny ga lam da, 2 sa ny reňk de,
2 sa ny eser (kom po zisi ýa) iş leri ni.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan
beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we galp
resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy
jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul
edilmek Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň ýanyndaky
Türkmen döwlet ýörite çeperçilik mekdebinde (Aşgabat ş.) we welaýat merkezlerinde aşakdaky möhletlerde geçirilýär:
Balkan welaýaty — iýul aýynyň 28-i,
29-y we 30-y günleri;
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň
1-i, 2-si we 3-i günleri;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 5-i,
6-sy we 7-si günleri;
Ahal welaýaty — awgust aýynyň 9-y,
10-y we 11-i günleri;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň 13i, 14-i we 15-i günleri;
Mary welaýaty — awgust aýynyň 17-si,
18-i we 19-y günleri.
Girişsynaglaryähli hünärler boýunça galamda surat çekmek, eser döretmek (kompozisiýa), Türkmenistanyň taryhy derslerinden geçirilýär.
Giriş synaglary galamda surat çekmek, eser döretmek (kompozisiýa) ders-

leri boýunça çeperçilik we sungat mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň,
Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça
bolsa Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda
geçirilýär.
Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça
giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw
dersleriniň biri boýunça synaglardan
geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen
ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyply
ga kabul edilmek üçin artykmaç hu
kukdançeperçilik mekdebini we sungat
mekdepleriniň çeperçilik bölümini tamamlanlar peýdalanýarlar.
TürkmenistanyňDöwletçeperçilik
akademiýasynyňýanyndaky
Türkmendöwletýöriteçeperçilik
mekdebiniňsalgysy:
Aşgabatş.,2087nji(A.Berdiýew)
köçe,127,
tel.:756570,756569,756562.

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
I.Býujetesasynda:
1.Türkmenmillisazgurallary.
2.Halksazgurallary.
3.Kirişlisazgurallary.
4. Üflenip we kakylyp çalynýan
sazgurallary.
5.Sazyňtaryhywenazaryýeti.
6.Aýdymaýtmaksungaty(wokal).
7.Bagşyçylyksungaty.
8.Hordirižýorlygy.
9.Sazmugallymçylygy.
10.Fortepiano.
11.Horeografiýasungaty.
12.Nakgaşçylyk.
Ýörite sungat mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den
geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň
netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Ýörite sungat mekdebiniň aýdymaýt
mak sungaty (wokal) hünärine 18 ýaşyny dolduran oglan-gyzlar kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda 2021-nji ýylyň
12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmiişkagyzlarynyňsanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);
— sazçylyk ýa-da çeperçilik bilimi barada resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş
we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan
Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary, taýýarlygyň döredijilik ugurlary
(hünärleri) boýunça bilim edaralaryna
girýän milli we halkara döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge
isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary

kabul edýän iş toparyna aşakdakylary
görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da
ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan
ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny;
— 2 sany galamda, 2 sany reňkde,
2 sany eser (kompozisiýa) işlerini (nakgaşçylyk hünärine okuwa girýänler üçin).
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da)
okuwa kabul edilmek üçin artykmaç
hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip
biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp
resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy
jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul
edilmek Ahal welaýat ýörite sungat
mekdebinde (Büzmeýin etraby) 2021-nji
ýylyň iýul aýynyň 28-i, 30-y we awgust
aýynyň 1-i günlerinde geçirilýär.
Giriş synaglary aşakdaky okuw
dersleri boýunça geçirilýär:
hünär: sazyň taryhy we nazaryýe
ti— hünäri boýunça, fortepiano we saz
edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

hünärler: horeografiýa sungaty;
aýdym aýtmak sungaty (wokal) —
hünäri boýunça iki tapgyrda, Türkmenistanyň taryhy;
hünär: nakgaşçylyk — galamda surat çekmek, eser döretmek (kompozisiýa), Türkmenistanyň taryhy;
beýleki hünärler — hünäri boýunça,
solfejio we sazyň nazaryýeti, Türkmenistanyň taryhy.
Giriş synaglary sungat mekdepleriniň
okuw maksatnamalarynyň, Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça bolsa Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw
maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça
giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw
dersleriniň biri boýunça synaglardan
geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Ahalwelaýatýöritesungat
mekdebiniňsalgysy:Aşgabatş.,
Büzmeýinetraby,Arkadagköçesi,1,
tel.:335241.

MAÝA KULYÝEWA ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI KONSERWATORIÝASYNYÒ ÝANYNDAKY DAÒATAR ÖWEZOW ADYNDAKY
TÜRKMEN DÖWLET ÝÖRITE SAZÇYLYK MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

I.Býujetesasynda:
1.Türkmenmillisazgurallary.
2.Halksazgurallary.
3.Kirişlisazgurallary.
4. Üflenip we kakylyp çalynýan saz
gurallary.
5.Sazyňtaryhywenazaryýeti.
6.Aýdymaýtmaksungaty(wokal).
7.Bagşyçylyksungaty.
8.Hordirižýorlygy.
9.Sazmugallymçylygy.
10.Fortepiano.
11.Horeografiýasungaty.
Ýörite sazçylyk mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk
binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri
boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Ýörite sazçylyk mekdebiniň horeografi
ýasungaty(halktansy)hünärine Maýa
Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Ýörite sazçylyk

mekdep-internatynyň, ýurdumyzyň çagalar
sungat mekdepleriniň tans bölümini tamamlan, şeýle-de döredijilik we tans toparlarynda tansçy bolup azyndan 2 ýyl işlän ýa-da iş
döwri bolan oglan-gyzlar kabul edilýär.
Ýörite sazçylyk mekdebiniň aýdymaýt
maksungaty(wokal)hünärine 18 ýaşyny
dolduran, Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky
Ýörite sazçylyk mekdep-internatyny, ýurdumyzyň çagalar sungat mekdeplerini tamamlan oglan-gyzlar kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde we welaýat merkezlerinde 2021-nji ýylyň
12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmiişkagyzlarynyňsanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);

— sazçylyk bilimi barada resminama
(asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş
we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary,
taýýarlygyň döredijilik ugurlary (hünärleri)
boýunça bilim edaralaryna girýän milli we
halkara döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri
şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge

isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary
kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri
boýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa
kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan
peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp
resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul
edilmekMaýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen
döwlet ýörite sazçylyk mekdebinde (Aşgabat ş.) we welaýat merkezlerinde aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

Balkan welaýaty — iýul aýynyň 28-i,
29-y we 30-y günleri;
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň
1-i, 2-si we 3-i günleri;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 5-i,
6-sy we 7-si günleri;
Ahal welaýaty — awgust aýynyň 9-y,
10-y we 11-i günleri;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň 13-i,
14-i we 15-i günleri;
Mary welaýaty — awgust aýynyň 17-si,
18-i we 19-y günleri.
Girişsynaglaryaşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär:
hünär: sazyň taryhy we nazaryýe
ti — hünäri boýunça, fortepiano we saz
edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;
hünär: horeografiýasungaty— hünäri
boýunça iki tapgyrda, Türkmenistanyň taryhy;
hünär: aýdymaýtmaksungaty(wo
kal)— hünäri boýunça, solfejio we sazyň
nazaryýeti, Türkmenistanyň taryhy;

beýleki hünärler — hünäri boýunça,
solfejio we sazyň nazaryýeti, Türkmenistanyň taryhy.
Giriş synaglary sungat mekdepleriniň
okuw maksatnamalarynyň, Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça bolsa Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça giriş
synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere
görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
MaýaKulyýewaadyndaky
Türkmenmillikonserwatoriýasynyň
ýanyndakyDaňatarÖwezow
adyndakyTürkmendöwletýörite
sazçylykmekdebiniňsalgysy:
Aşgabatş.,1984nji(Puşkin)köçe,22,
tel.:925484.

C M Y K

«TÜRKMENISTAN» GAZETINE GOªUNDY
MARYNYÒ ÝOLAMAN HUMMAÝEW
ADYNDAKY ÝÖRITE SAZÇYLYK MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler
boýunça talyplyga kabul edýär:
I.Býujetesasynda:
1.Türkmenmillisazgurallary.
2.Halksazgurallary.
3.Kirişlisazgurallary.
4.Üflenipwekakylypçalyn
ýansazgurallary.
5.Sazyňtaryhywenazaryýeti.
6. Aýdym aýtmak sungaty
(wokal).
7.Bagşyçylyksungaty.
8.Hordirižýorlygy.
9.Sazmugallymçylygy.
10.Fortepiano.
11.Horeografiýasungaty.
Ýörite sazçylyk mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimden
pes bolmadyk binýatda bilimi bolan,
ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça
bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Ýö ri te saz çy lyk mek de bi niň
horeografiýasungaty(halktansy)
hünärine Maýa Kulyýewa adyndaky
Türkmen milli konserwatoriýasynyň
ýanyndaky Ýörite sazçylyk mekdepinternatynyň, ýurdumyzyň çagalar
sungat mekdeplerini tamamlan, şeýle-de döredijilik we tans toparlarynda tansçy bolup azyndan 2 ýyl işlän
oglan-gyzlar kabul edilýär.
Ýö ri te saz çy lyk mek de bi niň
aýdymaýtmaksungaty(wokal)
hünärine 18 ýaşyny dolduran, Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen
milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Ýörite sazçylyk mekdep-internatyny, ýurdumyzyň çagalar
sungat mekdeplerini tamamlan oglan-gyzlar kabul edilýär.
ResmiişkagyzlaryMary şäherinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji
iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sa
nawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama
(asyl nusgasy);
— sazçylyk bilimi barada resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy
goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän
ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere
gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy
toparynyň agzalary, taýýarlygyň

döredijilik ugurlary (hünärleri) boýunça bilim edaralaryna girýän milli
we halkara döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl
nusgasyny tabşyrýar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda
görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän
iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny
ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny
we ýaşaýan ýeri boýunça harby
wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýada) okuwa kabul edilmek üçin
artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we
galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa
kabul edilmek Marynyň Ý.Hummaýew adyndaky ýörite sazçylyk
mekdebinde (Mary ş.) 2021-nji ýylyň iýul aýynyň 28-i, 30-y, awgust
aýynyň 1-i günlerinde geçirilýär.
Giriş synaglary aşakdaky
okuw dersleri boýunça geçirilýär:
hünär: sazyň taryhy we na
zaryýeti — hünäri boýunça, fortepiano we saz edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;
hünär: horeografiýa sunga
ty— hünäri boýunça iki tapgyrda,
Türkmenistanyň taryhy;
hünär: aýdym aýtmak sun
gaty (wokal) — hünäri boýunça, solfejio we sazyň nazaryýeti,
Türkmenistanyň taryhy.
beýleki hünärler — hünäri boýunça, solfejio we sazyň nazaryýeti, Türkmenistanyň taryhy.
Giriş synaglary sungat mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň, Türkmenistanyň taryhy dersi
boýunça bolsa Türkmenistanyň
orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Türkmenistanyň taryhy dersi
boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz
sebäplere görä gelip bilmedikler ýada okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky
synaglara goýberilmeýär.
MarynyňÝolamanHummaýew
adyndakyýöritesazçylyk
mekdebiniňsalgysy:Mary
welaýaty,Maryş.,S.Nyýazow
köçesi,25,
tel.:67892,69170.

TÜRKMENISTANYÒ GAHRYMANY
ATAMYRAT NYÝAZOW ADYNDAKY
ÝÖRITELEªDIRILEN BANK MEKDEBI

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler
boýunça talyplyga kabul edýär:
1. Bank amallarynyň tehno
logiýasy.
2.Bankkarzlaşdyrmasy.
3. Banklarda buhgalterçilik
hasabaalnyşy.
Türkmenistanyň
Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky
Ýöriteleşdirilen bank mekdebine
Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik
raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda
kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2 ýyl.
Ýöriteleşdirilen bank mekdebinde okuwlar tölegli esasda alnyp
barylýar.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat
şäherinde we welaýat merkezlerinde 2021-nji ýylyň 12-nji iýuly — 14nji awgusty aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sa
nawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama
(asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy
goraýyş we derman senagaty
ministrligi tarapyndan bellenilen
nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän
ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw üçin tölegi öz wagtynda
amal etmegiň kepil haty;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany
fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere
gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy
toparynyň agzalary şol ýagdaýlary
tassyklaýan degişli resminamanyň
asyl nusgasyny tabşyrýar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda
görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän
iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýada ýazylyş şahadatnamasyny we

ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny;
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýada) okuwa kabul edilmek üçin
artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar
we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa
kabul edilmek Türkmenistanyň
Gahrymany Atamyrat Nyýazow
adyndaky Ýöriteleşdirilen bank
mekdebinde (Aşgabat ş.) we welaýat merkezlerinde aşakdaky
möhletlerde geçirilýär:
Daşoguz welaýaty — awgust
aýynyň 17-si güni;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň 19-y güni;
Balkan welaýaty — awgust
aýynyň 21-i güni;
Mary welaýaty — awgust aýynyň 23-i güni;
Ahal welaýaty — awgust aýynyň 25-i güni;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 27-si güni.
Giriş synaglary ähli hünärler
boýunça matematika, Türkmenistanyň taryhy we jemgyýeti öwreniş derslerinden geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş
synaglary Türkmenistanyň orta
mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde
bellenen wagtda synaga esassyz
sebäplere görä gelip bilmedikler
ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky
synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli
geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz
we talyplyga kabul edilmek
üçinartykmaçhukukdan “Bilim
hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän
dalaşgärler peýdalanýarlar.
TürkmenistanyňGahrymany
AtamyratNyýazowadyndaky
Ýöriteleşdirilenbankmekdebiniň
salgysy:Aşgabatş.,1916njy
(B.Annanow)köçe,129,
tel.:287156,287166.

2021-nji ýylyò 10-njy iýuly, ºenbe.
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LEBAP WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
I.Býujetesasynda:
1.Türkmenmillisazgurallary.
2.Halksazgurallary.
3.Kirişlisazgurallary.
4. Üflenip we kakylyp çalynýan saz
gurallary.
5.Sazyňtaryhywenazaryýeti.
6.Aýdymaýtmaksungaty(wokal).
7.Bagşyçylyksungaty.
8.Hordirižýorlygy.
9.Sazmugallymçylygy.
10.Fortepiano.
11.Nakgaşçylyk.
Ýörite sungat mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk
binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri
boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Ýörite sungat mekdebiniň aýdym aýt
maksungaty(wokal) hünärine 18 ýaşyny
dolduran, Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky
Ýörite sazçylyk mekdep-internatyny, ýurdumyzyň çagalar sungat mekdeplerini tamamlan oglan-gyzlar kabul edilýär.
ResmiişkagyzlaryTürkmenabat şähe-

rinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmiişkagyzlarynyňsanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);
— sazçylyk ýa-da ýörite çeperçilik bilimi
barada resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we
derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden,
harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň
tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň
ýygyndy toparynyň agzalary, taýýarlygyň
döredijilik ugurlary (hünärleri) boýunça bilim
edaralaryna girýän milli we halkara döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri şol ýagdaýlary
tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg
bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler
we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny;
— 2 sany galamda, 2 sany reňkde, 2 sany eser (kompozisiýa) işlerini (nakgaşçylyk
hünärine okuwa girýänler üçin).
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa
kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edil
mekLebap welaýat ýörite sungat mekdebinde
(Türkmenabat ş.) 2021-nji ýylyň iýul aýynyň 28-i,
30-y, awgust aýynyň 1-i günlerinde geçirilýär.
Girişsynaglaryaşakdaky okuw dersleri
boýunça geçirilýär:
hünär: sazyň taryhy we nazaryýeti —

hünäri boýunça, fortepiano we saz edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;
hünär: aýdymaýtmaksungaty(wokal)
— hünäri boýunça, solfejio we sazyň nazaryýeti, Türkmenistanyň taryhy;
hünär: nakgaşçylyk — galamda surat çekmek, eser döretmek (kompozisiýa),
Türkmenistanyň taryhy;
beýleki hünärler — hünäri boýunça, solfejio
we sazyň nazaryýeti, Türkmenistanyň taryhy.
Giriş synaglary sungat mekdepleriniň
okuw maksatnamalarynyň, Türkmenistanyň
taryhy dersi boýunça bolsa Türkmenistanyň
orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça giriş
synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen
wagtda synaglara esassyz sebäplere görä
gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri
boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Lebapwelaýatýöritesungatmekdebiniň
salgysy:Lebapwelaýaty,
Türkmenabatş.,O.Garaýewköçesi,117,
tel.:60675,61649.

TÜRKMENABAT LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
I.Býujetesasynda:
1.Şepagatçylykişi.
2.Saglygygoraýyşöňünialyşişi.
II.Tölegliesasda:
1.Bejerişişi.
2.Şepagatçylykişi.
3.Akuşerlikişi.
Lukmançylyk mekdebine Lebap welaýatynda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň
umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça
bäsleşik esasynda kabul edilýär.
ResmiişkagyzlaryTürkmenabat şäherinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmiişkagyzlarynyňsanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we
derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden,
harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň
tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň
ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary
tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg
bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler
we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;

— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa
kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Girişsynaglaryweokuwakabuledil
mek Türkmenabat lukmançylyk orta okuw
mekdebinde (Türkmenabat ş.) 2021-nji ýylyň iýul aýynyň 28-29-y, 31-i — awgust aýynyň 1-i we 3-4-i günlerinde geçirilýär.
Giriş synaglary ähli hünärler boýunça
himiýa, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy
derslerinden geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw
maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Saýlap alan hünärine durnuklydygyny kesgitlemek maksady bilen, dalaşgärler patologoanatomiki edarasynyň işi bilen tanyşdyrylar.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen
wagtda synaglara esassyz sebäplere görä
gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri
boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksizwetalyplygakabul
edilmeküçinartykmaçhukukdan“Bilim
hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
Türkmenabatlukmançylyk
ortaokuwmekdebiniňsalgysy:
Lebapwelaýaty,Türkmenabatş.,
AtamyratNyýazowköçesi,207,
tel.:65774,68395.

TÜRKMENISTANYÒ ENERGETIKA MINISTRLIGINIÒ AªGABAT ENERGETIKA ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

1.Elektrikbeketler,ýaýlymlarweul
gamlar.
2. Energiýa hojalygy we elektrik üp
jünçiligi.
3.Ýylylykberijielektrikbeketleri.
4. Elektrogeçiriji ugurlaryny gurna
makweulanmak.
5. Ýylylyk üpjünçiligi we ýylylyk teh
nikiabzallary.
6.Elektrikbeketlerindesuwuň,ýangy
jyňweçalgymateriallaryňtehnologiýasy.
7.Buhgalterçilikhasabaalnyşyweaudit.
8.Kompýutertorlary.
9. Iş kagyzlarynyň dolanyşygyny gu
ramakwearhiwişi.
Aşgabat energetika orta hünär okuw
mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan,
ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2,5 ýyl.
Aşgabat energetika orta hünär okuw
mekdebinde okuwlar tölegli esasda alnyp
barylýar.

ResmiişkagyzlaryAşgabat şäherinde we
welaýat merkezlerinde 2021-nji ýylyň 12-nji iýuly — 14-nji awgusty aralygynda kabul edilýär.
Resmiişkagyzlarynyňsanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we
derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden,
harby bölümden) häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw üçin
tölegi öz wagtynda amal etmegiň kepil haty;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň
tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň
ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary
tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg
bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar
bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş
toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa
kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Girişsynaglaryweokuwakabuledil
mek Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Aşgabat energetika orta hünär okuw
mekdebinde (Aşgabat ş.) we welaýat merkezlerinde aşakdaky möhletlerde geçirilýär:
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 17si güni;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň 19-y güni;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň 21-i güni;

Mary welaýaty — awgust aýynyň 23-i güni;
Ahal welaýaty — awgust aýynyň 25-i güni;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 27-si güni.
Giriş synaglary ähli hünärler boýunça
fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy
derslerinden geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw
maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksizwetalyplygakabul
edilmeküçinartykmaçhukukdan“Bilim
hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere
laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
TürkmenistanyňEnergetikaministrliginiň
Aşgabatenergetikaortahünärokuw
mekdebiniňsalgysy:Aşgabatş.,
Oguzhanköçesi,13,tel.:494807,494804.

“TÜRKMENHOWAÝOLLARY” AGENTLIGINIÒ HOWA ULAGLARYNYÒ IªGÄRLERINI TAÝÝARLAÝAN MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

1. Ýangyna garşy goragyň guralyşy
wetehnikasy.
2.Awiasiýahowpsuzlygynyüpjünetmek.
3.Awiasiýadagatnawyguraýyş.
4.Ýerüstiulagtehnologikserişdeler
5.Dolandyrmagyňawtomatikiulgamlary.
6. Howa menzilleriniň radiotehniki
enjamlarynyňtehnikitaýdanulanylyşy.
Mekdebe saglyk ýagdaýy «Türkmenhowaýollary» agentliginiň lukmançylyk merkeziniň
talaplaryna gabat gelýän, umumy orta bilimden
pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 25den geçmedik oglanlar (harby şahadatnamasy
bolan) we gyzlar giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2,5 ýyl.
Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebinde okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.
Dalaşgärleriň ýaşy 2021-nji ýylyň 1-nji
sentýabryna çenli hasaba alynýar.
ResmiişkagyzlaryAşgabat şäherinde
we welaýat merkezlerinde 2021-nji ýylyň
12-nji iýuly — 14-nji awgusty aralygynda
kabul edilýär.

Resmiişkagyzlarynyňsanawy:
— bellenilen nusga boýunça mekdebiň
başlygynyň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilim barada resminama (asyl nusga);
— «Türkmenhowaýollary» agentliginiň
lukmançylyk merkezi tarapyndan bellenilen
nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— narkologik hem-de psihonewrologik
dispanserlerden güwähat;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden,
harby bölümden) häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw üçin
tölegi öz wagtynda amal etmegiň kepil haty;
— 3x4 sm ölçegde sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň
tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,
halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň
asyl nusgasyny tabşyrýar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg
bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler
we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa
kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek
Aşgabat şäherinde “Türkmenhowaýollary”
agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini
taýýarlaýan mekdebinde we welaýat merkezlerinde aşakdaky möhletlerde geçirilýär:
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 17-si
güni;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň 19-y güni;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň 21-i güni;
Mary welaýaty — awgust aýynyň 23-i güni;

Ahal welaýaty — awgust aýynyň 25-i güni;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 27-si güni.
Giriş synaglary ähli hünärler boýunça
matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy
derslerinden geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw
maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksizwetalyplygakabul
edilmeküçinartykmaçhukukdan“Bilim
hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere
laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
«Türkmenhowaýollary»agentliginiň
Howaulaglarynyňişgärlerinitaýýarlaýan
mekdebiniňsalgysy:Aşgabatş.,
aeroport,tel.:233421.

TÜRKMENISTANYÒ SÖWDA WE DAªARY YKDYSADY ARAGATNAªYKLAR MINISTRLIGINIÒ SÖWDA-KOOPERATIW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
1.Buhgalterçilikhasabaalnyşyweaudit.
2.Ykdysadyýetwemeýilnamalaşdyryş.
3.Harytçylykwesarpedişharytlary
nyňhiliniseljermek.
4.Jemgyýetçilikiýmitiniňönümleriniň
tehnologiýasy.
Söwda-kooperatiw mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri
boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2 ýyl.
Söwda-kooperatiw mekdebinde okuwlar
tölegli esasda alnyp barylýar.
ResmiişkagyzlaryAşgabat şäherinde we
welaýat merkezlerinde 2021-nji ýylyň 12-nji iýuly — 14-nji awgusty aralygynda kabul edilýär.
Resmiişkagyzlarynyňsanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we

derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden,
harby bölümden) häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw üçin
tölegi öz wagtynda amal etmegiň kepil haty;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň
tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň
ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary
tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg
bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler
we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny;

Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa
kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek
Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Söwda-kooperatiw mekdebinde (Aşgabat ş.) we welaýat merkezlerinde aşakdaky möhletlerde
geçirilýär:
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 17-si
güni;
Lebap welaýaty — awgust aýynyň 19-y güni;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň 21-i güni;
Mary welaýaty — awgust aýynyň 23-i güni;
Ahal welaýaty — awgust aýynyň 25-i güni;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 27-si güni.
Giriş synaglary ähli hünärler boýunça
matematika, Türkmenistanyň taryhy, jemgyýeti öwreniş derslerinden geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary

Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw
maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul
edilmeküçinartykmaçhukukdan:
— Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň edaralary we kärhanalary tarapyndan degişli hünärlere hödürlenenler;
— “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen
düzgünlere laýyk gelýänler peýdalanýarlar.
TürkmenistanyňSöwdawedaşary
ykdysadyaragatnaşyklar
ministrliginiňSöwdakooperatiw
mekdebiniňsalgysy:Aşgabatş.,
2060njy(AbaAnnaýew)köçe,51,
tel.:368532,368328.

C M Y K

«TÜRKMENISTAN» GAZETINE GOªUNDY
DAªOGUZYÒ MAGTYMGULY GARLYÝEW ADYNDAKY
ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça
talyplyga kabul edýär:

I. Býujet esasynda:
1. Türkmen milli saz gurallary.
2. Halk saz gurallary.
3. Kirişli saz gurallary.
4. Üflenip we kakylyp çalynýan saz
gurallary.
5. Sazyň taryhy we nazaryýeti.
6. Aýdym aýtmak sungaty (wokal).
7. Bagşyçylyk sungaty.
8. Hor dirižýorlygy.
9. Saz mugallymçylygy.
10. Fortepiano.
11. Horeografiýa sungaty.
12. Nakgaşçylyk.
Ýörite sungat mekdebine Türkmenista
nyň umumy orta bilimden pes bolmadyk
binýatdabilimibolan,ýaşy35dengeçme
dik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri
boýunçabäsleşikesasyndakabuledilýär.
Ýörite sungat mekdebiniň horeografiýa
sungaty (halk tansy)hünärineMaýaKu
lyýewa adyndaky Türkmen milli konserwa
toriýasynyňýanyndakyÝöritesazçylykmek
depinternatyny,ýurdumyzyňçagalarsungat
mekdeplerini tamamlan, şeýlede döredijilik
wetanstoparlaryndatansçybolupazyndan
1ýylişlänoglangyzlarkabuledilýär.
Ýörite sungat mekdebiniň aýdym aýt
mak sungaty (wokal) hünärine 18 ýa
şynydolduran,MaýaKulyýewaadyndaky
Türkmenmillikonserwatoriýasynyňýanyn
daky Ýörite sazçylyk mekdepinternatyny,
ýurdumyzyň çagalar sungat mekdeplerini
tamamlanoglangyzlarkabuledilýär.
Resmi iş kagyzlary Daşoguz şähe
rinde2021njiýylyň12—25njiiýulyara
lygyndakabuledilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
—bellenilennusgadadirektoryňadyna
ýazylanarza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);
— sazçylyk ýada çeperçilik bilimi ba
radaresminama(asylnusgasy);
—TürkmenistanyňSaglygygoraýyşwe
derman senagaty ministrligi tarapyndan
bellenilennusgadakysaglykkepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerin
den,harbybölümden)häsiýetnama;
—3x4smölçegdäkisekizsanyfotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesi
niňtassyklanangöçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňi
jileri,halkarabäsleşikleregatnaşanTürk
menistanyň ýygyndy toparynyň agzalary,
taýýarlygyňdöredijilikugurlary(hünärleri)
boýunçabilimedaralarynagirýänmilliwe
halkaradöredijilikbäsleşikleriniňýeňijileri

şolýagdaýlarytassyklaýandegişliresmi
namanyňasylnusgasynytabşyrýarlar.
Bulardan başgada, okuwa girmäge
isleg bildirýänler ýokarda görkezilen res
minamalar bilen birlikde, resminamala
ry kabul edýän iş toparyna aşakdakylary
görkezýärlerwenusgalarynytabşyrýarlar:
—şahsypasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýada ýa
zylyşşahadatnamasynyweýaşaýanýeri
boýunçaharbywekillikdengüwähatyny;
— 2 sany galamda, 2 sany reňkde,
2 sany eser (kompozisiýa) işlerini (nak
gaşçylykhünärineokuwagirýänlerüçin).
Dalaşgärbäsleşiksizwe(ýada)okuwa
kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan
peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalarygörkezipbiler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp
resmiişkagyzlaryüçindalaşgärşahsyjo
gapkärçilikçekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edil
mek Daşoguzyň Magtymguly Garlyýew
adynd ak y Ýör it e sung at mekd eb ind e
(Daşoguz ş.) 2021nji ýylyň iýul aýynyň
28i,30y,awgustaýynyň1igünlerinde
geçirilýär.
Giriş synaglary aşakdakyokuwders
leriboýunçageçirilýär:
hünär: sazyň taryhy we nazaryýe
ti — hünäri boýunça, fortepiano we saz
edebiýaty,Türkmenistanyňtaryhy;
hünär: horeografiýa sungaty — hü
näriboýunçaikitapgyrda,Türkmenistanyň
taryhy;
hünär:aýdym aýtmak sungaty (wo
kal) —hünäriboýunça,solfejiowesazyň
nazaryýeti,Türkmenistanyňtaryhy;
hünär:nakgaşçylyk —galamdasurat
çekmek, eser döretmek (kompozisiýa),
Türkmenistanyňtaryhy;
beýleki hünärler — hünäri boýunça,
solfejio we sazyň nazaryýeti,Türkmenis
tanyňtaryhy.
Giriş synaglary sungat mekdepleriniň
okuw maksatnamalarynyň, Türkmenista
nyň taryhy dersi boýunça bolsa Türkme
nistanyň orta mekdepleriniň okuw mak
satnamalarynyňesasyndageçirilýär.
Türkmenistanyňtaryhydersiboýunçagi
rişsynaglarydöwletdilindedildengeçirilýär.
Girişsynaglarynyňtertibindebellenilen
wagtdasynaglaraesassyzsebäpleregö
rägelipbilmediklerýadaokuwdersleriniň
biriboýunçasynaglardangeçipbilmedik
lersoňkysynaglaragoýberilmeýär.
Daşoguzyň Magtymguly Garlyýew
adyndaky Ýörite sungat mekdebiniň
salgysy: Daşoguz welaýaty,
Daşoguz ş., Magtymguly şaýoly, 28a,
tel.: 74965.

2021-nji ýylyò 10-njy iýuly, ºenbe.

AªGABAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
1. Buhgalterçilik hasaba alnyşy.
2. Maliýe we karz.
3. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdy
ryş.
4. Ykdysadyýet we sanly maglumat
tehnologiýalary.
5. Salgytlar we salgyt salmak.
6. Ykdysadyýet we hojalyk hukugy.
Maliýeykdysady orta hünär okuw
mekdebine Aşgabat şäherinde hemi
şelikýaşaýanTürkmenistanyňumumy
orta bilimden pes bolmadyk binýatda
bilimi bolan, ýaşy 35den geçmedik
raýatlary giriş synaglarynyň netijele
ri boýunça bäsleşik esasynda kabul
edilýär.
Okuwyňmöhleti2ýyl.
Maliýeykdysady orta hünär okuw
mekdebinde okuwlar tölegli esasda
alnypbarylýar.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şä
herinde 2021nji ýylyň 12nji iýuly —
14njiawgustyaralygyndakabuledil
ýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
—bellenilennusgadadirektoryňady
naýazylanarza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş
wedermansenagatyministrligitarapyn
dan bellenilen nusgadaky saglyk kepil
namasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerin
den,harbybölümden)häsiýetnama;
—bellenilennusgaboýunçaokuwüçin
tölegiözwagtyndaamaletmegiňkepilhaty;
—3x4smölçegdäkisekizsanyfotosurat;
—işleýänlerüçinzähmetdepderçesi
niňtassyklanangöçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyňdöwletbäsleşiginiňýeňijile
ri, halkara bäsleşiklere gatnaşanTürkme
nistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol
ýagdaýlary tassyklaýan degişli resmina
manyňasylnusgasynytabşyrýarlar.

Bulardan başgada, okuwa girmäge is
leg bildirýänler ýokarda görkezilen resmi
namalarbilenbirlikde,resminamalarykabul
edýäniştoparynaaşakdakylarygörkezýär
lerwenusgalarynytabşyrýarlar:
—şahsypasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýada
ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan
ýeriboýunçaharbywekillikdengüwäha
tyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýada) oku
wa kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan peýdalanýandygyny tassyklaýan
beýlekiresminamalarygörkezipbiler.
Nädogryberlenmaglumatlarwegalp
resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy
jogapkärçilikçekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul
edilmek 2021nji ýylyň awgust aýynyň
1718i, 20si we 21i günlerindeAşga
bat maliýeykdysady orta hünär okuw
mekdebindegeçirilýär.
Giriş synaglary ählihünärlerboýun
ça matematika,Türkmenistanyň taryhy,

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

1. Senagat we raýat jaý gurluşygy.
2. Gurluşyk materiallaryny we de
mirbeton konstruksiýalaryny öndür
megiň tehnologiýasy.
3. Amaly geodeziýa.
4. Suw üpjünçiligi we lagym suw
laryny akdyryş.
5. Energiýa hojalygy we elektrik
üpjünçiligi.
6. Awtomobil ýollarynyň we aerod
romlaryň gurluşygy we ulanylyşy.
7. Ykdysadyýet we meýilnamalaş
dyryş.
8. Binagärlik.
9. Buhgalterçilik hasaba alnyşy.
10. Guýulary barlamagyň geofiziki
usullary.
11. Nebit we gaz känlerini işläp
geçmek.
12. Maglumaty işläp taýýarlama
gyň we dolandyrmagyň awtomatlaş
dyrylan ulgamlary.
13. Gozgalmaýan emläkleriň eks
pertizasy we dolandyrylyşy.
14. Ýylylyk, gaz üpjünçiligi we ho
wa çalşygy.
Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw
mekdebine Türkmenistanyň umumy or
tabilimdenpesbolmadykbinýatdabilimi
bolan, ýaşy 35den geçmedik raýatla
ry giriş synaglarynyň netijeleri boýunça
bäsleşikesasyndakabuledilýär.

Okuwyňmöhleti2,5ýyl.
Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw
mekdebinde okuwlar tölegli esasda al
nypbarylýar.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şähe
rindewewelaýatmerkezlerinde2021nji
ýylyň 12nji iýuly 14nji awgusty araly
gyndakabuledilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
—bellenilennusgadadirektoryňady
naýazylanarza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);
—TürkmenistanyňSaglygygoraýyşwe
derman senagaty ministrligi tarapyndan
bellenilennusgadakysaglykkepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerin
den,harbybölümden)häsiýetnama;
—bellenilennusgaboýunçaokuwüçin
tölegiözwagtyndaamaletmegiňkepilhaty;
—3x4smölçegdäkisekizsanyfoto
surat;
—işleýänlerüçinzähmetdepderçesi
niňtassyklanangöçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyňdöwletbäsleşiginiňýeňijile
ri, halkara bäsleşiklere gatnaşanTürkme
nistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol
ýagdaýlary tassyklaýan degişli resmina
manyňasylnusgasynytabşyrýarlar.

Bulardan başgada, okuwa girmäge
isleg bildirýänler ýokarda görkezilen res
minamalar bilen birlikde, resminamala
ry kabul edýän iş toparyna aşakdakylary
görkezýärlerwenusgalarynytabşyrýarlar:
—şahsypasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýada ýa
zylyşşahadatnamasynyweýaşaýanýeri
boýunçaharbywekillikdengüwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýada) oku
wa kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan peýdalanýandygyny tassyklaýan
beýlekiresminamalarygörkezipbiler.
Nädogryberlenmaglumatlarwegalp
resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy
jogapkärçilikçekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul
edilmek Türkmenistanyň Gurluşyk we
binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurlu
şykortahünärokuwmekdebinde(Aşga
batş.)wewelaýatmerkezlerindeaşak
dakymöhletlerdegeçirilýär:
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň
17sigüni;
Lebapwelaýaty—awgustaýynyň19y
güni;
Balkan welaýaty — awgust aýynyň
21igüni;
Marywelaýaty—awgustaýynyň23igüni;
Ahalwelaýaty—awgustaýynyň25igüni;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň
27sigüni.

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
ýylyň 12nji iýuly — 14nji awgusty araly
gyndakabuledilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
—bellenilennusgadadirektoryňadyna
ýazylanarza;
—bellenilennusgadakysowalnama(anketa);
—bilimibaradakyresminama(asylnusgasy);
—TürkmenistanyňSaglygygoraýyşwe
derman senagaty ministrligi tarapyndan
bellenilennusgadakysaglykkepilnamasy;
—soňkyokanýerinden(işlänýerinden,
harbybölümden)häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw üçin
tölegiözwagtyndaamaletmegiňkepilhaty;
—3x4smölçegdäkisekizsanyfotosurat;
—işleýänlerüçinzähmetdepderçesiniň
tassyklanangöçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňi
jileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türk
menistanyň ýygyndy toparynyň agzalary
şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resmi
namanyňasylnusgasynytabşyrýarlar.
Bulardan başgada, okuwa girmäge is
leg bildirýänler ýokarda görkezilen resmi
namalarbilenbirlikde,resminamalarykabul
edýäniştoparynaaşakdakylarygörkezýär
lerwenusgalarynytabşyrýarlar:
—şahsypasportyny;
—harbyşahadatnamasynyýadaýazy
lyşşahadatnamasynyweýaşaýanýeribo
ýunçaharbywekillikdengüwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýada) oku

wakabuledilmeküçinartykmaçhukukdan
peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalarygörkezipbiler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp
resmiişkagyzlaryüçindalaşgärşahsyjo
gapkärçilikçekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edil
mek S.A.NyýazowadyndakyTürkmenoba
hojalykuniwersitetiniňAşgabatşäherindäki
agrosenagat orta hünär okuw mekdebin
de (Aşgabat ş.) we welaýat merkezlerinde
aşakdakymöhletlerdegeçirilýär:
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň
17sigüni;
Lebapwelaýaty—awgustaýynyň19ygüni;
Balkanwelaýaty—awgustaýynyň21igüni;
Marywelaýaty—awgustaýynyň23igüni;
Ahalwelaýaty—awgustaýynyň25igüni;
Aşgabatşäheri—awgustaýynyň27sigüni.
Giriş synaglary aşakdakyokuwders
leriboýunçageçirilýär:
hünärler: dänäni saklamagyň we gaý
tadan işlemegiň tehnologiýasy; pagtany
ilkinji işläp taýýarlamagyň tehnologiýasy
—himiýa,fizika,Türkmenistanyňtaryhy;
hünärler: ykdysadyýet we meýilnama
laşdyryş; buhgalterçilik hasaba alnyşy —
matematika,biologiýa,Türkmenistanyňtaryhy;
hünärler:çörek, süýji we unaş önüm
leriniň tehnologiýasy; turşatma önüm
çiliginiň we çakyryň tehnologiýasy;
oba hojalyk önümleriniň tehnologiýasy
we gaýtadan işlenilmegi; ösümlikleri

goramak; weterinariýa; agrohimiýa;
tokaý we seýilgäh hojalygy — himiýa,
biologiýa,Türkmenistanyňtaryhy;
hünärler: maglumat ulgamlary; ýer
ulanylyşy; gidromeliorasiýa; oba ho
jalygynyň mehanizasiýasy — matema
tika,fizika,Türkmenistanyňtaryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw
maksatnamalarynyňesasyndageçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwletdilindedildengeçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen
wagtda synaga esassyz sebäplere görä
gelip bilmedikler ýada dersleriň biri bo
ýunça synagdan geçip bilmedikler soňky
synaglaragoýberilmeýär.
Girişsynaglaryndanüstünlikligeçenýag
daýynda,bäsleşiksiz we talyplyga kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan:
—soňky23ýylyňdowamyndaýokary
netijeler gazanan we etrap häkimligi tara
pyndan degişli hünärlere hödürlenen kä
rendeçilerwemülkdarlar;
—“Bilimhakynda”TürkmenistanyňKa
nunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen
düzgünlerelaýykgelýänlerpeýdalanýarlar.
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba
hojalyk uniwersitetiniň Aşgabat
şäherindäki agrosenagat orta hünär
okuw mekdebiniň salgysy:
Aşgabat ş., 2009njy (Görogly) köçe, 143,
tel.: 349219, 349124.

S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETINIÒ
TÜRKMENABAT AGROSENAGAT ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

1. Oba hojalygynyň mehanizasiýasy.
2. Agronomçylyk.
3. Buhgalterçilik hasaba alnyşy.
4. Ykdysadyýet we meýilnamalaş
dyryş.
5. Gidromeliorasiýa.
6. Weterinariýa.
7. Ýer ulanylyşy.
8. Maglumat ulgamlary.
9. Oba hojalyk önümleriniň tehnologi
ýasy we gaýtadan işlenilmegi.
10. Dokma önümçiligi.
11. Pagtany ilkinji işläp taýýarlamagyň
tehnologiýasy.
12. Dänäni saklamagyň we gaýtadan
işlemegiň tehnologiýasy.
13. Atçylyk.
14. Tikin önümçiliginiň tehnologiýasy.
Türkmenabat agrosenagat orta hünär
okuw mekdebineTürkmenistanyň umumy
orta bilimden pes bolmadyk binýatda bili
mibolan,ýaşy35dengeçmedikraýatlary
giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäs
leşikesasyndakabuledilýär.
Okuwyňmöhleti2ýyl.
Türkmenabat agrosenagat orta hünär
okuw mekdebinde okuwlar tölegli esasda
alnypbarylýar.
Resmi iş kagyzlary Türkmenabatşä
herinde2021njiýylyň12njiiýuly—14nji
awgustyaralygyndakabuledilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
—bellenilennusgadadirektoryňadyna
ýazylanarza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
—bilimibaradakyresminama(asylnus
gasy);
—TürkmenistanyňSaglygygoraýyşwe
derman senagaty ministrligi tarapyndan
bellenilennusgadakysaglykkepilnamasy;
—soňkyokanýerinden(işlänýerinden,
harbybölümden)häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw
üçin tölegi öz wagtynda amal etmegiň
kepilhaty;
—3x4smölçegdäkisekizsanyfotosurat;
—işleýänlerüçinzähmetdepderçesiniň
tassyklanangöçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňi
jileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türk
menistanyň ýygyndy toparynyň agzalary
şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resmi
namanyňasylnusgasynytabşyrýarlar.
Bulardan başgada, okuwa girmäge
isleg bildirýänler ýokarda görkezilen res
minamalar bilen birlikde, resminamalary
kabuledýäniştoparynaaşakdakylarygör
kezýärlerwenusgalarynytabşyrýarlar:
—şahsypasportyny;
—harbyşahadatnamasynyýadaýazy

jemgyýeti öwreniş derslerinden geçiril
ýär.
Okuwdersleriboýunçagirişsynaglary
Türkmenistanyňortamekdepleriniňokuw
maksatnamalarynyňesasyndageçirilýär.
Okuwdersleriboýunçagirişsynagla
rydöwletdilindedildengeçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde belle
nen wagtda synaga esassyz sebäplere
görägelipbilmediklerýadadersleriňbi
ri boýunça synagdan geçip bilmedikler
soňkysynaglaragoýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen
ýagdaýynda,bäsleşiksiz we talyplyga
kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň
Kanunynyň rejelenen görnüşinde kes
gitlenendüzgünlerelaýykgelýändalaş
gärlerpeýdalanýarlar.
Aşgabat maliýeykdysady orta
hünär okuw mekdebiniň salgysy:
Aşgabat ş., (1987) Türkmenistanyň
Gahrymany Atamyrat Nyýazow
şaýoly, 112, tel.: 496425, 496429.

TÜRKMENISTANYÒ GURLUªYK WE BINAGÄRLIK MINISTRLIGINIÒ
AªGABAT GURLUªYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETINIÒ
AªGABAT ªÄHERINDÄKI AGROSENAGAT ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
1. Oba hojalygynyň mehanizasiýasy.
2. Buhgalterçilik hasaba alnyşy.
3. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş.
4. Gidromeliorasiýa.
5. Weterinariýa.
6. Ýer ulanylyşy.
7. Maglumat ulgamlary.
8. Oba hojalyk önümleriniň tehnologi
ýasy we gaýtadan işlenilmegi.
9. Pagtany ilkinji işläp taýýarlamagyň
tehnologiýasy.
10. Dänäni saklamagyň we gaýtadan
işlemegiň tehnologiýasy.
11. Çörek, süýji we unaş önümleriniň
tehnologiýasy.
12. Turşatma önümçiliginiň we çaky
ryň tehnologiýasy.
13. Ösümlikleri goramak.
14. Tokaý we seýilgäh hojalygy.
15. Agrohimiýa.
Aşg ab at şäh er ind äk i agr os en ag at
ort a hün är okuw mekd eb in e Türkm e
nist an yň umum y ort a bilimd en pes
bolm ad yk biný atd a bilim i bolan, ýaş y
35den geçm ed ik raý atlar y gir iş sy
naglar yn yňnet ijeler iboý unç abäsleş ik
esas ynd akab uledilý är.
Okuwyňmöhleti2ýyl.
Aşgabat şäherindäki agrosenagat orta
hünär okuw mekdebinde okuwlar tölegli
esasdaalnypbarylýar.
Resmi iş kagyzlary Aşgabatşäherin
dewewelaýatlaryňmerkezlerinde2021nji
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lyşşahadatnamasynyweýaşaýanýeribo
ýunçaharbywekillikdengüwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýada) oku
wakabuledilmeküçinartykmaçhukukdan
peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalarygörkezipbiler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp
resmiişkagyzlaryüçindalaşgärşahsyjo
gapkärçilikçekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edil
mek S.A.NyýazowadyndakyTürkmenoba
hojalykuniwersitetiniňTürkmenabatagrose
nagat orta hünär okuw mekdebinde (Türk
menabat ş.) 2021nji ýylyň awgust aýynyň
1718i,20siwe21igünlerindegeçirilýär.
Giriş synaglary aşakdakyokuwders
leriboýunçageçirilýär:
hünärler:oba hojalyk önümleriniň teh
nologiýasy we gaýtadan işlenilmegi;
atçylyk; agronomçylyk; weterinariýa —
biologiýa,himiýa,Türkmenistanyňtaryhy;
hünärler: dokma önümçiligi; tikin
önümçiliginiň tehnologiýasy; pagtany
ilkinji işläp taýýarlamagyň tehnologi
ýasy; dänäni saklamagyň we gaýtadan
işlemegiň tehnologiýasy —himiýa,fizi
ka,Türkmenistanyňtaryhy;
hünärler: oba hojalygynyň mehani
zasiýasy; gidromeliorasiýa; maglumat
ulgamlary; ýer ulanylyşy — matemati
ka,fizika,Türkmenistanyňtaryhy;

hünärler:buhgalterçilik hasaba alny
şy; ykdysadyýet we meýilnamalaşdy
ryş —matematika,biologiýa,Türkmenis
tanyňtaryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw
maksatnamalarynyňesasyndageçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwletdilindedildengeçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen
wagtda synaga esassyz sebäplere görä
gelip bilmedikler ýada dersleriň biri bo
ýunça synagdan geçip bilmedikler soňky
synaglaragoýberilmeýär.
Girişsynaglaryndanüstünlikligeçenýag
daýynda,bäsleşiksiz we talyplyga kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan:
—soňky23ýylyňdowamyndaýokary
netijeler gazanan we etrap häkimligi tara
pyndan degişli hünärlere hödürlenen kä
rendeçilerwemülkdarlar;
—“Bilimhakynda”TürkmenistanyňKa
nunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen
düzgünlerelaýykgelýänlerpeýdalanýarlar.
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba
hojalyk uniwersitetiniň
Türkmenabat agrosenagat orta
hünär okuw mekdebiniň salgysy:
Lebap welaýaty, Türkmenabat ş.,
Zelili köçesi, 1a, tel.: 98812,
98956, 98771.

Giriş synaglary aşakdaky okuw
dersleriboýunçageçirilýär:
hünär:binagärlik —suratwegrafika,
matematika,Türkmenistanyňtaryhy;
beýleki hünärler — fizika, matemati
ka,Türkmenistanyňtaryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synag
laryTürkmenistanyňortamekdepleriniň
okuwmaksatnamalarynyňesasyndage
çirilýär.
Okuwdersleriboýunçagirişsynagla
rydöwletdilindedildengeçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde belle
nen wagtda synaga esassyz sebäplere
görägelipbilmediklerýadadersleriňbi
ri boýunça synagdan geçip bilmedikler
soňkysynaglaragoýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli ge
çen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we
talyplyga kabul edilmek üçin ar
tykmaç hukukdan “Bilim hakynda”
TürkmenistanyňKanunynyňrejelenen
görnüşinde kesgitlenen düzgünlere
laýykgelýändalaşgärlerpeýdalanýar
lar.
Türkmenistanyň Gurluşyk we
binagärlik ministrliginiň Aşgabat
gurluşyk orta hünär okuw
mekdebiniň salgysy: Aşgabat ş.,
Türkmenistanyň Gahrymany
Gurbansoltan eje şaýoly, 10,
tel.: 280774, 282003, 280882.

S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN
OBA HOJALYK UNIWERSITETINIÒ BAÝRAMALY
AGROSENAGAT ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça
talyplyga kabul edýär:
1. Oba hojalygynyň mehaniza
siýasy.
2. Buhgalterçilik hasaba alnyşy.
3. Ykdysadyýet we meýilna
malaşdyryş.
4. Weterinariýa.
5. Ýer ulanylyşy.
6. Maglumat ulgamlary.
7. Oba hojalyk önümleriniň
tehnologiýasy we gaýtadan işle
nilmegi.
8. Dokma önümçiligi.
9. Pagtany ilkinji işläp taýýar
lamagyň tehnologiýasy.
Baýramaly agrosenagat orta hü
när okuw mekdebine Türkmenista
nyň umumy orta bilimden pes bol
madyk binýatda bilimi bolan, ýaşy
35den geçmedik raýatlary giriş sy
naglarynyňnetijeleriboýunçabäsle
şikesasyndakabuledilýär.
Okuwyňmöhleti2ýyl.
Baýramaly agrosenagat orta hü
när okuw mekdebinde okuwlar tö
legliesasdaalnypbarylýar.
Resmi iş kagyzlary Baýramaly
şäherinde2021njiýylyň12njiiýuly
— 14nji awgusty aralygynda kabul
edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň
adynaýazylanarza;
—bellenilennusgadakysowalna
ma(anketa);
— bilimi baradaky resminama
(asylnusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy go
raýyş we derman senagaty ministr
ligitarapyndanbellenilennusgadaky
saglykkepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýe
rinden,harbybölümden)häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça
okuw üçin tölegi öz wagtynda amal
etmegiňkepilhaty;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany
fotosurat;
—işleýänlerüçinzähmetdepder
çesiniňtassyklanangöçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mek
dep okuwçylarynyň döwlet bäsleşi
giniň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere
gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy
toparynyň agzalary şol ýagdaýlary
tassyklaýan degişli resminamanyň
asylnusgasynytabşyrýarlar.
Bulardan başgada, okuwa gir
mägeislegbildirýänlerýokardagör
kezilen resminamalar bilen birlikde,
resminamalarykabuledýäniştopa
ryna aşakdakylary görkezýärler we
nusgalarynytabşyrýarlar:
—şahsypasportyny;
—harbyşahadatnamasynyýada
ýazylyşşahadatnamasynyweýaşa
ýan ýeri boýunça harby wekillikden
güwähatyny.

Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýada)
okuwa kabul edilmek üçin artyk
maç hukukdan peýdalanýandygyny
tassyklaýan beýleki resminamalary
görkezipbiler.
Nädogry berlen maglumatlar we
galp resmi iş kagyzlary üçin dalaş
gärşahsyjogapkärçilikçekýär.
Giriş synaglary we okuwa ka
bul edilmek S.A.Nyýazowadynda
ky Türkmen oba hojalyk uniwersi
tetiniň Baýramaly agrosenagat orta
hünärokuwmekdebinde(Baýrama
ly ş.) 2021nji ýylyň awgust aýynyň
1718i,20siwe21igünlerindege
çirilýär.
Giriş synaglary aşakdakyokuw
dersleriboýunçageçirilýär:
hünärler:weterinariýa; oba ho
jalyk önümleriniň tehnologiýasy
we gaýtadan işlenilmegi — bio
logiýa, himiýa, Türkmenistanyň ta
ryhy;
hünärler: oba hojalygynyň me
ha ni za si ýa sy; ýer ula ny ly şy;
maglumat ulgamlary —matemati
ka,fizika,Türkmenistanyňtaryhy;
hünärler: ykdysadyýet we me
ýilnamalaşdyryş; buhgalterçilik
hasaba alnyşy —matematika,bio
logiýa,Türkmenistanyňtaryhy;
hün ärler: dok ma önüm çi li gi;
pagtany ilkinji işläp taýýarlama
gyň tehnologiýasy — himiýa, fizi
ka,Türkmenistanyňtaryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş sy
naglary Türkmenistanyň orta mek
depleriniň okuw maksatnamalary
nyňesasyndageçirilýär.
Okuwdersleriboýunçagirişsynag
larydöwletdilindedildengeçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bel
lenen wagtda synaga esassyz se
bäplere görä gelip bilmedikler ýada
dersleriň biri boýunça synagdan ge
çipbilmediklersoňkysynaglaragoý
berilmeýär.
Gir iş syn aglar ynd an üst ünlik
li geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz
we talyplyga kabul edilmek üçin
artykmaç hukukdan:
— soňky 23 ýylyň dowamynda
ýokary netijeler gazanan we etrap
häkimligitarapyndandegişlihünärle
rehödürlenenkärendeçilerwemülk
darlar;
— “Bilim hakynda” Türkmenis
tanyň Kanunynyň rejelenen görnü
şinde kesgitlenen düzgünlere laýyk
gelýänlerpeýdalanýarlar.
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen
oba hojalyk uniwersitetiniň
Baýramaly agrosenagat orta
hünär okuw mekdebiniň
salgysy: Mary welaýaty,
Baýramaly ş., Talyplar köçesi, 1,
tel.: 63841, 63819, 60784.

C M Y K

«TÜRKMENISTAN» GAZETINE GOªUNDY

2021-nji ýylyò 10-njy iýuly, ºenbe.

TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTYNYÒ DAªOGUZ
AGROSENAGAT ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

TÜRKMENISTANYÒ DOKMA SENAGATY MINISTRLIGINIÒ
AªGABAT ªÄHERINDÄKI MEHANIKA-TEHNOLOGIKI ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça
talyplyga kabul edýär:

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

1. Oba hojalygynyň mehanizasiýasy.
2. Agronomçylyk.
3. Buhgalterçilik hasaba alnyşy.
4. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş.
5. Gidromeliorasiýa.
6. Weterinariýa.
7. Ýer ulanylyşy.
8. Maglumat ulgamlary.
9. Oba hojalygynyň elektrifikasiýasy we
awtomatizasiýasy.
Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw
mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bi
limden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan,
ýaşy35dengeçmedikraýatlarygirişsynag
larynyňnetijeleriboýunçabäsleşikesasynda
kabuledilýär.
Okuwyňmöhleti2ýyl.
Daşoguzagrosenagatortahünärokuwmek
debindeokuwlartölegliesasdaalnypbarylýar.
Resmi iş kagyzlary Daşoguzşäherinde
2021nji ýylyň 12nji iýuly — 14nji awgusty
aralygyndakabuledilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylanarza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (an
keta);
— bilimi baradaky resminama (asyl nus
gasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we
derman senagaty ministrligi tarapyndan bel
lenilennusgadakysaglykkepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden,
harbybölümden)häsiýetnama;
—bellenilennusgaboýunçaokuwüçintö
legiözwagtyndaamaletmegiňkepilhaty;
—3x4smölçegdäkisekizsanyfotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň
tassyklanangöçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuw
çylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,‚hal
kara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň
ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary
tassyklaýandegişliresminamanyňasylnus
gasynytabşyrýarlar.
Bulardan başgada, okuwa girmäge isleg
bildirýänlerýokardagörkezilenresminamalar
bilenbirlikde,resminamalarykabuledýäniş
toparynaaşakdakylarygörkezýärlerwenus
galarynytabşyrýarlar:
—şahsypasportyny;

—harbyşahadatnamasynyýadaýazylyş
şahadatnamasynyweýaşaýanýeriboýunça
harbywekillikdengüwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýada) okuwa
kabuledilmeküçinartykmaçhukukdanpeý
dalanýandygyny tassyklaýan beýleki resmi
namalarygörkezipbiler.
Nädogryberlenmaglumatlarwegalpres
miişkagyzlaryüçindalaşgärşahsyjogapkär
çilikçekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edil
mek TürkmenobahojalykinstitutynyňDaşoguz
agrosenagat orta hünär okuw mekdebinde
(Daşoguz ş.) 2021nji ýylyň awgust aýynyň
1718i,20siwe21igünlerindegeçirilýär.
Giriş synaglary aşakdakyokuwdersleri
boýunçageçirilýär:
hünärler: oba hojalygynyň mehaniza
siýasy; gidromeliorasiýa; ýer ulanylyşy;
maglumat ulgamlary; oba hojalygynyň
elektrifikasiýasy we awtomatizasiýasy —
matematika,fizika,Türkmenistanyňtaryhy;
hünärler: agronomçylyk; weterinariýa
—biologiýa,himiýa,Türkmenistanyňtaryhy;
hünärler: buhgalterçilik hasaba alnyşy;
ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş —
matematika,biologiýa,Türkmenistanyňtaryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw
maksatnamalarynyňesasyndageçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwletdilindedildengeçirilýär.
Girişsynaglarynyňtertibindebellenenwagt
dasynagaesassyzsebäpleregörägelipbilme
diklerýadadersleriňbiriboýunçasynagdange
çipbilmediklersoňkysynaglaragoýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýag
daýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan:
— soňky 23 ýylyň dowamynda ýokary
netijelergazananweetraphäkimligitarapyn
dandegişlihünärlerehödürlenenkärendeçi
lerwemülkdarlar;
— “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Ka
nunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen
düzgünlerelaýykgelýänlerpeýdalanýarlar.
Türkmen oba hojalyk institutynyň
Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw
mekdebiniň salgysy: Daşoguz
welaýaty, Daşoguz ş., Ýolçy köçesi, 370,
tel.: 64558.

“TÜRKMENGAZ” DÖWLET KONSERNINIÒ
MARY NEBITGAZ ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça
talyplyga kabul edýär:
1. Nebit, gaz känleriniň enjamlaryna
tehniki hyzmat etmek we olary abatlamak.
2. Nebit we gaz ýataklarynyň gözlegi
we olary ulanmak.
3. Nebitgaz geçirijilerini we nebitgaz
ammarlaryny gurmak we ulanmak.
4. Nebit we gaz känlerini işläp geçmek.
5. Elektrik beketler, ýaýlymlar we ul
gamlar.
6. Himiýa, nebiti we gazy gaýtadan işle
ýän senagat kärhanalarynyň enjamlaryna
tehniki hyzmat etmek we olary abatlamak.
7. Aragatnaşyk ýaýlymlary we kom
munikasiýa ulgamlary.
8. Awtomatlaşdyrylan elektrotermiki
ulgamlaryň önümçiligi.
9. Buhgalterçilik hasaba alnyşy.
10. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş.
11. Maglumat ulgamlary.
12. Elektroenergetiki ulgamlaryň awto
matizasiýasy we rele goragy.
13. Senagat enjamlaryny gurnamak
we tehniki taýdan ulanmak.
14. Maşyngurluşygyň tehnologiýasy.
Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebi
neTürkmenistanyňumumyortabilimdenpes
bolmadykbinýatdabilimibolan,ýaşy35den
geçmedikraýatlarygirişsynaglarynyňnetije
leriboýunçabäsleşikesasyndakabuledilýär.
Okuwyňmöhleti2,5ýyl.
Marynebitgazortahünärokuwmekdebin
deokuwlartölegliesasdaalnypbarylýar.
Resmi iş kagyzlary Mary şäherinde
2021nji ýylyň 12nji iýuly — 14nji awgusty
aralygyndakabuledilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
—bellenilennusgadadirektoryňadynaýa
zylanarza;
—bellenilennusgadakysowalnama(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nus
gasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we
derman senagaty ministrligi tarapyndan bel
lenilennusgadakysaglykkepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden,
harbybölümden)häsiýetnama;
—bellenilennusgaboýunçaokuwüçintö
legiözwagtyndaamaletmegiňkepilhaty;
—3x4smölçegdäkisekizsanyfotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň
tassyklanangöçürmesi;

— okuw dersleri boýunça mekdep okuw
çylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, hal
kara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň
ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary
tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nus
gasynytabşyrýar.
Bulardan başgada, okuwa girmäge isleg
bildirýänlerýokardagörkezilenresminamalar
bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş
toparynaaşakdakylarygörkezýärlerwenus
galarynytabşyrýarlar:
—şahsypasportyny;
—harbyşahadatnamasynyýadaýazylyş
şahadatnamasynyweýaşaýanýeriboýunça
harbywekillikdengüwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýada) okuwa
kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peý
dalanýandygyny tassyklaýan beýleki resmi
namalarygörkezipbiler.
Nädogryberlenmaglumatlarwegalpres
miişkagyzlaryüçindalaşgärşahsyjogapkär
çilikçekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edil
mek «Türkmengaz»döwletkonserniniňMary
nebitgazortahünärokuwmekdebinde(Mary
ş.)2021njiýylyňawgustaýynyň1718i,20
siwe21igünlerindegeçirilýär.
Giriş synaglary ähli hünärler boýunça
fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy
derslerindengeçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw
maksatnamalarynyňesasyndageçirilýär.
Okuw dersler boýunça giriş synaglary
döwletdilindedildengeçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen
wagtda synaga esassyz sebäplere görä ge
lip bilmedikler ýada dersleriň biri boýunça
synagdangeçipbilmediklersoňkysynaglara
goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýag
daýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan “Bilim
hakynda”TürkmenistanyňKanunynyňrejele
nengörnüşindekesgitlenendüzgünlerelaýyk
gelýändalaşgärlerpeýdalanýarlar.
«Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary
nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň
salgysy: Mary welaýaty, Mary ş.,
Kemine köçesi, 33, tel.: 46665, 46342,
46610, 46780.

1. Tikin önümçiliginiň tehnolo
giýasy.
2. Dokma önümçiligi.
3. Süýümleri egirmegiň tehnolo
giýasy.
4. Buhgalterçilik hasaba alnyşy.
5. Marketing.
6. Ykdysadyýet we meýinama
laşdyryş.
7. Maglumaty işläp taýýarlama
gyň we dolandyrmagyň awtomat
laşdyrylan ulgamlary.
8. Tehnologiki prosesleriň we
önümçilikleriň awtomatizasiýasy.
9. Dokma senagatynyň elektroab
zallary we elektrohereketlendirijileri.
10. Dokma materiallaryň himiki
tehnologiýasy we abzallary.
11. Standartlaşdyrmak we serti
fikatlaşdyrmak.
12. Dokma we ýeňil senagatyň
abzallaryna tehniki taýdan hyzmat
etmek we bejermek.
13. Dizaýn (egineşigiň dizaýny).
Aşgabat şäherindäki mehanika
tehnologiki orta hünär okuw mekde
bineTürkmenistanyňumumyortabi
limden pes bolmadyk binýatda bilimi
bolan,ýaşy35dengeçmedikraýatla
rygirişsynaglarynyňnetijeleriboýun
çabäsleşikesasyndakabuledilýär.
Okuwyňmöhleti2ýyl.
Aşgabatşäherindäkimehanikateh

nologikiortahünärokuwmekdebinde
okuwlartölegliesasdaalnypbarylýar.
Resmi iş kagyzlary Aşgabatşä
herinde we welaýat merkezlerinde
2021nji ýylyň 12nji iýuly — 14nji
awgustyaralygyndakabuledilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň
adynaýazylanarza;
— bellenilen nusgadaky sowalna
ma(anketa);
—bilimibaradakyresminama(asyl
nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy go
raýyş we derman senagaty ministrli
gi tarapyndan bellenilen nusgadaky
saglykkepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýe
rinden,harbybölümden)häsiýetnama;
—bellenilennusgaboýunçaokuw
üçintölegiözwagtyndaamaletmegiň
kepilhaty;
—3x4smölçegdäkisekizsanyfo
tosurat;
— işleýänler üçin zähmet depder
çesiniňtassyklanangöçürmesi;
—okuwdersleriboýunçamekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň
ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatna
şan Türkmenistanyň ýygyndy topa
rynyň agzalary şol ýagdaýlary tas
syklaýan degişli resminamanyň asyl
nusgasynytabşyrýarlar.

Bulardan başgada, okuwa girmä
geislegbildirýänlerýokardagörkezi
len resminamalar bilen birlikde, res
minamalary kabul edýän iş toparyna
aşakdakylarygörkezýärlerwenusga
larynytabşyrýarlar:
—şahsypasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýada
ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşa
ýan ýeri boýunça harby wekillikden
güwähatyny.
Dalaşgärbäsleşiksizwe(ýada)oku
wakabuledilmeküçinartykmaçhukuk
dan peýdalanýandygyny tassyklaýan
beýlekiresminamalarygörkezipbiler.
Nädogry berlen maglumatlar we
galpresmiişkagyzlaryüçindalaşgär
şahsyjogapkärçilikçekýär.
Giriş synaglary we okuwa ka
bul edilmek TürkmenistanyňDokma
senagaty ministrliginiň Aşgabat şä
herindäki mehanikatehnologiki orta
hünärokuwmekdebinde(Aşgabatş.)
we welaýat merkezlerinde aşakdaky
möhletlerdegeçirilýär:
Daşoguzwelaýaty—awgustaýy
nyň17sigüni;
Lebapwelaýaty—awgustaýynyň
19ygüni;
Balkanwelaýaty—awgustaýynyň
21igüni;
Mary welaýaty — awgust aýynyň
23igüni;
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Ahal welaýaty — awgust aýynyň
25igüni;
Aşgabat şäheri — awgust aýynyň
27sigüni.
Giriş synaglary ähli hünärler bo
ýunça matematika, himiýa, Türkme
nistanyňtaryhyderslerindengeçirilýär.
Okuwdersleriboýunçagirişsynag
laryTürkmenistanyňortamekdepleri
niň okuw maksatnamalarynyň esa
syndageçirilýär.
Okuwdersleriboýunçagirişsynag
larydöwletdilindedildengeçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde belle
nenwagtdasynagaesassyzsebäplere
görä gelip bilmedikler ýada dersleriň
biriboýunçasynagdangeçipbilmedik
lersoňkysynaglaragoýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli ge
çen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we
talyplyga kabul edilmek üçin ar
tykmaç hukukdan “Bilimhakynda”
Türkmenistanyň Kanunynyň rejele
nen görnüşinde kesgitlenen düzgün
lere laýyk gelýän dalaşgärler peýda
lanýarlar.
Türkmenistanyň Dokma senagaty
ministrliginiň Aşgabat şäherindäki
mehanikatehnologiki orta hünär
okuw mekdebiniň salgysy:
Aşgabat ş., 2052nji
(Hydyr Derýaýew) köçe, 4,
tel.: 364920, 360416.

TÜRKMENISTANYÒ GURLUªYK WE BINAGÄRLIK MINISTRLIGINIÒ
MARY ªÄHERINDÄKI JEMAGAT HOJALYGY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
1. Buhgalterçilik hasaba alnyşy.
2. Ykdysadyýet we meýilnama
laşdyryş.
3. Suw üpjünçiligi we lagym
suwlaryny akdyryş.
4. Senagat we raýat binalary
nyň elektrik abzallaryny gurna
mak, sazlamak we ulanmak.
5. Iş kagyzlarynyň dolanyşygy
ny guramak we arhiw işi.
6. Bagseýilgäh we landşaft gur
luşygy.
7. Senagat we raýat jaý gurlu
şygy.
8. Maglumaty işläp taýýarlama
gyň we dolandyrmagyň awtomat
laşdyrylan ulgamlary.
9. Goz gal ma ýan em läk le riň
ekspertizasy we dolandyrylyşy.
10. Komp ýu ter ul gam la ryn da
programmirlemek.
11. Ykdysadyýet we sanly mag
lumat tehnologiýalary.
12. Awtomatlaşdyrylan ulgamla
ryň maglumat taýdan howpsuzlygy.
Jemagathojalygyortahünärokuw
mekdebine Türkmenistanyň umumy
ortabilimdenpesbolmadykbinýatda
bilimi bolan, ýaşy 35den geçmedik
raýatlary giriş synaglarynyň netijele

ri boýunça bäsleşik esasynda kabul
edilýär.
Okuwyňmöhleti22,5ýyl.
Jemagathojalygyortahünärokuw
mekdebinde okuwlar tölegli esasda
alnypbarylýar.
Resmi iş kagyzlary Maryşäherin
de2021njiýylyň12njiiýuly—14nji
awgustyaralygyndakabuledilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň
adynaýazylanarza;
— bellenilen nusgadaky sowalna
ma(anketa);
—bilimibaradakyresminama(asyl
nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy go
raýyş we derman senagaty ministrli
gi tarapyndan bellenilen nusgadaky
saglykkepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýe
rinden,harbybölümden)häsiýetnama;
—bellenilennusgaboýunçaokuw
üçintölegiözwagtyndaamaletmegiň
kepilhaty;
—3x4smölçegdäkisekizsanyfo
tosurat;
— işleýänler üçin zähmet depder
çesiniňtassyklanangöçürmesi;
—okuwdersleriboýunçamekdep

okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň
ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatna
şan Türkmenistanyň ýygyndy topa
rynyň agzalary şol ýagdaýlary tas
syklaýan degişli resminamanyň asyl
nusgasynytabşyrýarlar.
Bulardan başgada, okuwa girmä
geislegbildirýänlerýokardagörkezi
len resminamalar bilen birlikde, res
minamalary kabul edýän iş toparyna
aşakdakylarygörkezýärlerwenusga
larynytabşyrýarlar:
—şahsypasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýada
ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşa
ýan ýeri boýunça harby wekillikden
güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýada)
okuwa kabul edilmek üçin artykmaç
hukukdan peýdalanýandygyny tas
syklaýan beýleki resminamalary gör
kezipbiler.
Nädogry berlen maglumatlar we
galpresmiişkagyzlaryüçindalaşgär
şahsyjogapkärçilikçekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul
edilmek Mary şäherindäki jemagat
hojalygyortahünärokuwmekdebinde
2021njiýylyňawgustaýynyň1718i,
20siwe21igünlerindegeçirilýär.

Giriş synaglary ählihünärlerbo
ýunçafizika,matematika,Türkmenis
tanyňtaryhyderslerindengeçirilýär.
Okuwdersleriboýunçagirişsynag
laryTürkmenistanyňortamekdepleri
niň okuw maksatnamalarynyň esa
syndageçirilýär.
Okuwdersleriboýunçagirişsynag
larydöwletdilindedildengeçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde belle
nenwagtdasynagaesassyzsebäplere
görä gelip bilmedikler ýada dersleriň
biriboýunçasynagdangeçipbilmedik
lersoňkysynaglaragoýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli ge
çen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we
talyplyga kabul edilmek üçin ar
tykmaç hukukdan “Bilimhakynda”
Türkmenistanyň Kanunynyň rejele
nen görnüşinde kesgitlenen düzgün
lere laýyk gelýän dalaşgärler peýda
lanýarlar.
Türkmenistanyň Gurluşyk we
binagärlik ministrliginiň
Mary şäherindäki jemagat
hojalygy orta hünär okuw
mekdebiniň salgysy:
Mary welaýaty, Mary ş.,
Baýram han köçesi, 1,
tel.: 50740, 50538, 51358.

“TÜRKMENHIMIÝA” DÖWLET KONSERNINIÒ TÜRKMENABAT ªÄHERINDÄKI
TEHNIKI ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
1. Energiýa hojalygy we elektrik
üpjünçiligi.
2. Himiýa, nebiti we gazy gaý
tadan işleýän senagat kärhanala
rynyň enjamlaryna tehniki hyzmat
etmek we olary abatlamak.
3. Ykdysadyýet we meýilnama
laşdyryş.
4. Suw üpjünçiligi we lagym
suwlaryny akdyryş.
5. Dokmaçylyk we ýeňil senagat
önümçiliginiň tehnologiýasy.
6. Buhgalterçilik hasaba alnyşy
we audit.
7. Or ga ni ki däl mad da la ryň
himiki tehnologiýasy.
8. Tehnologiki prosesleriň we
önümçilikleriň awtomatizasiýasy.
9. Adat dan da şa ry ýag daý lar
dörände goramak.
10. Senagat we raýat jaý
gurluşygy.
11. Gurluşykýol maşynlary we
enjamlary.
Tehniki orta hünär okuw mekdebi
neTürkmenistanyňumumyortabilim
denpesbolmadykbinýatdabilimibo
lan, ýaşy 35den geçmedik raýatlary
giriş synaglarynyň netijeleri boýunça
bäsleşikesasyndakabuledilýär.
Okuwyňmöhleti2,5ýyl.
Tehnikiortahünärokuwmekdebin

deokuwlartölegliesasdaalnypbaryl
ýar.
Resmi iş kagyzlary Türkmenabat
şäherinde2021njiýylyň12njiiýuly—
14njiawgustyaralygyndakabuledilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň
adynaýazylanarza;
— bellenilen nusgadaky sowalna
ma(anketa);
—bilimibaradakyresminama(asyl
nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy go
raýyş we derman senagaty ministrli
gi tarapyndan bellenilen nusgadaky
saglykkepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýe
rinden,harbybölümden)häsiýetnama;
—bellenilennusgaboýunçaokuw
üçintölegiözwagtyndaamaletmegiň
kepilhaty;
—3x4smölçegdäkisekizsanyfo
tosurat;
— işleýänler üçin zähmet depder
çesiniňtassyklanangöçürmesi;
—okuwdersleriboýunçamekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň
ýeňijileri,‚halkara bäsleşiklere gatna
şan Türkmenistanyň ýygyndy topa
rynyň agzalary şol ýagdaýlary tas
syklaýan degişli resminamanyň asyl
nusgasynytabşyrýarlar.

Bulardan başgada, okuwa girmä
geislegbildirýänlerýokardagörkezi
len resminamalar bilen birlikde, res
minamalary kabul edýän iş toparyna
aşakdakylarygörkezýärlerwenusga
larynytabşyrýarlar:
—şahsypasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýada
ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşa
ýan ýeri boýunça harby wekillikden
güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýada)
okuwa kabul edilmek üçin artykmaç
hukukdan peýdalanýandygyny tas
syklaýan beýleki resminamalary gör
kezipbiler.
Nädogry berlen maglumatlar we
galpresmiişkagyzlaryüçindalaşgär
şahsyjogapkärçilikçekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul
edilmek “Türkmenhimiýa” döwlet
konserniniň Türkmenabat şäherindä
kitehnikiortahünärokuwmekdebin
de (Türkmenabat ş.) 2021nji ýylyň
awgustaýynyň1718i,20siwe21i
günlerindegeçirilýär.
Giriş synaglary aşakdaky okuw
dersleriboýunçageçirilýär:
hünärler: himiýa, nebiti we ga
zy gaýtadan işleýän senagat kär
hanalarynyň enjamlaryna tehniki
hyzmat etmek we olary abatla

mak; organiki däl maddalaryň hi
miki tehnologiýasy — himiýa, ma
tematika,Türkmenistanyňtaryhy;
beýlekihünärler—fizika,matema
tika,Türkmenistanyňtaryhy.
Okuwdersleriboýunçagirişsynag
laryTürkmenistanyňortamekdepleri
niň okuw maksatnamalarynyň esa
syndageçirilýär.
Okuwdersleriboýunçagirişsynag
larydöwletdilindedildengeçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bel
lenen wagtda synaga esassyz se
bäplere görä gelip bilmedikler ýada
dersleriňbiriboýunçasynagdangeçip
bilmediklersoňkysynaglaragoýberil
meýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli ge
çen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we
talyplyga kabul edilmek üçin ar
tykmaç hukukdan “Bilimhakynda”
Türkmenistanyň Kanunynyň rejele
nen görnüşinde kesgitlenen düzgün
lere laýyk gelýän dalaşgärler peýda
lanýarlar.
“Türkmenhimiýa” döwlet
konserniniň Türkmenabat
şäherindäki tehniki orta hünär
okuw mekdebiniň salgysy:
Lebap welaýaty, Türkmenabat ş.,
Amul şäherçesi, Dostluk köçesi, 20.
tel.: 71725; 79104.

«TÜRKMENDEMIRÝOLLARY» AGENTLIGINIÒ AªGABAT ªÄHERINDÄKI DEMIR ÝOL ULAGLARY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
1. Demir ýol ulagynda awtomatika, teleme
hanika we aragatnaşyk.
2. Ulaglarda gatnawlary guramak we here
keti dolandyrmak.
3. Demir ýollarynyň gurluşygy, ýollar we
ýol hojalygy.
4. Lokomotiw hojalygy.
5. Wagon hojalygy.
6. Energiýa hojalygy we elektrik üpjünçiligi.
7. Kompýuter ulgamlary we toplumlary.
Demirýolulaglaryortahünärokuwmekdebine
Türkmenistanyňumumyortabilimdenpesbolma
dyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35den geçmedik
raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça
bäsleşikesasyndakabuledilýär.
Okuwyňmöhleti2,5ýyl.
Demirýolulaglaryortahünärokuwmekdebin
deokuwlartölegliesasdaalnypbarylýar.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde we

welaýat merkezlerinde 2021nji ýylyň 12nji iýuly
—14njiawgustyaralygyndakabuledilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
—bellenilennusgadadirektoryňadynaýazylan
arza;
—bellenilennusgadakysowalnama(anketa);
—bilimibaradakyresminama(asylnusgasy);
—TürkmenistanyňSaglygygoraýyşwederman
senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusga
daky saglyk kepilnamasy (Aşgabat şäherinden
weAhalwelaýatyndanbolandalaşgärlerAşgabat
şäherindäkifiziologiýaylmyklinikimerkezlihassa
hanadan,beýlekiwelaýatlardanbolandalaşgärler
bellenilensaglyköýlerindengeçýärler);
—ýaşaýanýeriboýunçaneşekeşligiň,arakhor
lugyň we ruhy keselleriň öňüni alyş merkezinden
kepilnama;
—soňkyokanýerinden(işlänýerinden,harby
bölümden)häsiýetnama;

— bellenilen nusga boýunça okuw üçin tölegi
özwagtyndaamaletmegiňkepilhaty;
—3x4smölçegdäkisekizsanyfotosurat;
—işleýänlerüçinzähmetdepderçesiniňtassyk
lanangöçürmesi;
—okuwdersleriboýunçamekdepokuwçylary
nyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäsle
şiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy topa
rynyňagzalaryşolýagdaýlarytassyklaýandegişli
resminamanyňasylnusgasynytabşyrýarlar.
Bulardan başgada, okuwa girmäge isleg bil
dirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen
birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna
aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tab
şyrýarlar:
—şahsypasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýada ýazylyş şa
hadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby
wekillikdengüwähatyny.

Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýada) okuwa kabul
edilmeküçinartykmaçhukukdanpeýdalanýandygy
nytassyklaýanbeýlekiresminamalarygörkezipbiler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş
kagyzlaryüçindalaşgärşahsyjogapkärçilikçekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek
«Türkmendemirýollary» agentliginiň Aşgabat şä
herindäkidemirýolulaglaryortahünärokuwmek
debinde (Aşgabat ş.) we welaýat merkezlerinde
aşakdakymöhletlerdegeçirilýär:
Daşoguzwelaýaty—awgustaýynyň17sigüni;
Lebapwelaýaty—awgustaýynyň19ygüni;
Balkanwelaýaty—awgustaýynyň21igüni;
Marywelaýaty—awgustaýynyň23igüni;
Ahalwelaýaty—awgustaýynyň25igüni;
Aşgabatşäheri—awgustaýynyň27sigüni.
Giriş synaglary ähli hünärler boýunça fizika,
matematika, Türkmenistanyň taryhy derslerinden
geçirilýär.

OkuwdersleriboýunçagirişsynaglaryTürkme
nistanyňortamekdepleriniňokuwmaksatnamala
rynyňesasyndageçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet
dilindedildengeçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda
synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler
ýada dersleriň biri boýunça synagdan geçip bil
mediklersoňkysynaglaragoýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagda
ýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edil
mek üçin artykmaç hukukdan “Bilimhakynda”
TürkmenistanyňKanunynyňrejelenengörnüşinde
kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler
peýdalanýarlar.
«Türkmendemirýollary» agentliginiň
Aşgabat şäherindäki demir ýol ulaglary orta
hünär okuw mekdebiniň salgysy: Aşgabat ş.,
2035nji (Kemine) köçe, 84, tel.: 943147.
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TÜRKMEN DÖWLET NEªIRÝAT GULLUGYNYÒ NEªIRÝAT-ÇAPHANA ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
1. Poligrafiýa önümçiligi.
2. Tehnologik prosesleriň we önümçilikle
riň awtomatizasiýasy.
3. Neşirýat işi.
Neşirýatçaphana orta hünär okuw mekdebine
Türkmenistanyňumumyortabilimdenpesbolma
dyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35den geçmedik
raýatlarygirişsynaglarynyňnetijeleriboýunçabäs
leşikesasyndakabuledilýär.
Okuwyňmöhleti2,5ýyl.
Neşirýatçaphanaortahünärokuwmekdebinde
okuwlartölegliesasdaalnypbarylýar.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde we
welaýat merkezlerinde 2021nji ýylyň 12nji iýuly
—14njiawgustyaralygyndakabuledilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
—bellenilennusgadadirektoryňadynaýazylanarza;

—bellenilennusgadakysowalnama(anketa);
—bilimibaradakyresminama(asylnusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we der
man senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen
nusgadakysaglykkepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby
bölümden)häsiýetnama;
—bellenilennusgaboýunçaokuwüçintölegiöz
wagtyndaamaletmegiňkepilhaty;
—3x4smölçegdäkisekizsanyfotosurat;
—işleýänlerüçinzähmetdepderçesiniňtassyk
lanangöçürmesi;
—okuwdersleriboýunçamekdepokuwçylary
nyňdöwletbäsleşiginiňýeňijileri,halkarabäsleşik
leregatnaşanTürkmenistanyňýygyndytoparynyň
agzalaryşolýagdaýlarytassyklaýandegişliresmi
namanyňasylnusgasynytabşyrýarlar.

BALKAN WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY
ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler
boýunça talyplyga kabul edýär:
1. Buhgalterçilik hasaba alnyşy.
2. Maliýe we karz.
3. Ykdysadyýet we meýilna
malaşdyryş.
Maliý eykd ys ad y ort a hün är
okuw mekdebine Balkan welaýa
tynda hemişelik ýaşaýan, Türkme
nistanyň umumy orta bilimden pes
bolmadyk binýatda bilimi bolan,
ýaşy35dengeçmedikraýatlarygi
riş synaglarynyň netijeleri boýunça
bäsleşikesasyndakabuledilýär.
Okuwyňmöhleti2ýyl.
Maliýeykdysadyortahünärokuw
mekdebindeokuwlartölegliesasda
alnypbarylýar.
Resmi iş kagyzlary Balkanwe
laýatynyňSerdarşäherinde2021nji
ýylyň 12nji iýuly — 14nji awgusty
aralygyndakabuledilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň
adynaýazylanarza;
— bellenilen nusgadaky sowal
nama(anketa);
— bilimi baradaky resminama
(asylnusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy go
raýyşwedermansenagatyministrli
gitarapyndanbellenilennusgadaky
saglykkepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän
ýerinden, harby bölümden) häsi
ýetnama;
— bellenilen nusga boýunça
okuwüçintölegiözwagtyndaamal
etmegiňkepilhaty;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany
fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet dep
derçesiniňtassyklanangöçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mek
dep okuwçylarynyň döwlet bäsleşi
giniň ýeňijileri,‚halkara bäsleşiklere
gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy
toparynyň agzalary şol ýagdaýlary
tassyklaýan degişli resminamanyň
asylnusgasynytabşyrýarlar.
Bulardan başgada, okuwa gir
mägeislegbildirýänlerýokardagör
kezilenresminamalarbilenbirlikde,

resminamalarykabuledýäniştopa
ryna aşakdakylary görkezýärler we
nusgalarynytabşyrýarlar:
—şahsypasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa
da ýazylyş şahadatnamasyny we
ýaşaýan ýeri boýunça harby wekil
likdengüwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýada)
okuwa kabul edilmek üçin artyk
maç hukukdan peýdalanýandygyny
tassyklaýan beýleki resminamalary
görkezipbiler.
Nädogry berlen maglumatlar we
galp resmi iş kagyzlary üçin dalaş
gärşahsyjogapkärçilikçekýär.
Giriş synaglary we okuwa ka
bul edilmek Balkan welaýat mali
ýeykdysadyortahünärokuwmek
debinde (Serdar ş.) 2021nji ýylyň
awgust aýynyň 1718i, 20si we
21igünlerindegeçirilýär.
Giriş synaglary ähli hünärler
boýunça matematika, Türkmenista
nyňtaryhy,jemgyýetiöwrenişders
lerindengeçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş sy
naglary Türkmenistanyň orta mek
depleriniň okuw maksatnamalary
nyňesasyndageçirilýär.
Okuwdersleriboýunçagirişsynag
larydöwletdilindedildengeçirilýär.
Girişsynaglarynyňtertibindebel
lenen wagtda synaga esassyz se
bäplere görä gelip bilmedikler ýa
dadersleriňbiriboýunçasynagdan
geçip bilmedikler soňky synaglara
goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli ge
çen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we
talyplyga kabul edilmek üçin ar
tykmaç hukukdan “Bilimhakynda”
TürkmenistanyňKanunynyňrejelenen
görnüşindekesgitlenendüzgünlerela
ýykgelýändalaşgärlerpeýdalanýarlar.
Balkan welaýat maliýeykdysady
orta hünär okuw mekdebiniň
salgysy: Balkan welýaty,
Serdar ş., Döwletmämmet
Azady köçesi, 1ç,
tel.: 51444, 51440, 51439.

DAªOGUZ WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY
ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler
boýunça talyplyga kabul edýär:
1. Buhgalterçilik hasaba alnyşy.
2. Maliýe we karz.
3. Ykdysadyýet we meýilna
malaşdyryş.
4. Ykdysadyýet we sanly mag
lumat tehnologiýalary.
5. Bank işlerini programmirle
mek.
Maliýeykdysadyortahünärokuw
mekdebine Daşoguz welaýatynda
hemişelikýaşaýan,Türkmenistanyň
umumyortabilimdenpesbolmadyk
binýatda bilimi bolan, ýaşy 35den
geçmedik raýatlary giriş synaglary
nyňnetijeleriboýunçabäsleşikesa
syndakabuledilýär.
Okuwyňmöhleti2ýyl.
Maliýeykdysadyortahünärokuw
mekdebindeokuwlartölegliesasda
alnypbarylýar.
Resmi iş kagyzlary Daşoguz
şäherinde2021njiýylyň12njiiýuly
—14njiawgustyaralygyndakabul
edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň
adynaýazylanarza;
— bellenilen nusgadaky sowal
nama(anketa);
— bilimi baradaky resminama
(asylnusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy go
raýyşwedermansenagatyministrli
gitarapyndanbellenilennusgadaky
saglykkepilnamasy;
—soňkyokanýerinden(işlänýe
rinden,harbybölümden)häsiýetna
ma;
— bellenilen nusga boýunça
okuwüçintölegiözwagtyndaamal
etmegiňkepilhaty;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany
fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet dep
derçesiniňtassyklanangöçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mek
dep okuwçylarynyň döwlet bäsleşi
giniň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere
gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy
toparynyň agzalary şol ýagdaýlary
tassyklaýan degişli resminamanyň
asylnusgasynytabşyrýarlar.
Bulardan başgada, okuwa gir
mägeislegbildirýänlerýokardagör

kezilenresminamalarbilenbirlikde,
resminamalarykabuledýäniştopa
ryna aşakdakylary görkezýärler we
nusgalarynytabşyrýarlar:
—şahsypasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa
da ýazylyş şahadatnamasyny we
ýaşaýan ýeri boýunça harby wekil
likdengüwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýada)
okuwa kabul edilmek üçin artyk
maç hukukdan peýdalanýandygyny
tassyklaýan beýleki resminamalary
görkezipbiler.
Nädogry berlen maglumatlar we
galp resmi iş kagyzlary üçin dalaş
gärşahsyjogapkärçilikçekýär.
Giriş synaglary we okuwa
kabul edilmek Daşoguz welaýat
maliýeykdysady orta hünär okuw
mekdebinde (Daşoguz ş.) 2021nji
ýylyň awgust aýynyň 1718i, 20si
we21igünlerindegeçirilýär.
Giriş synaglary ähli hünärler
boýunça matematika, Türkmenista
nyňtaryhy,jemgyýetiöwrenişders
lerindengeçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş sy
naglary Türkmenistanyň orta mek
depleriniň okuw maksatnamalary
nyňesasyndageçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş sy
naglary döwlet dilinde dilden geçi
rilýär.
Girişsynaglarynyňtertibindebel
lenen wagtda synaga esassyz se
bäplere görä gelip bilmedikler ýa
dadersleriňbiriboýunçasynagdan
geçip bilmedikler soňky synaglara
goýberilmeýär.
Gir iş syn aglar ynd an üst ün
likli geçen ýagdaýynda, bäsleşik
siz we talyplyga kabul edilmek
üçin artykmaç hukukdan “Bilim
hakynda”TürkmenistanyňKanuny
nyň rejelenen görnüşinde kesgitle
nendüzgünlerelaýykgelýändalaş
gärlerpeýdalanýarlar.
Daşoguz welaýat
maliýeykdysady orta hünär
okuw mekdebiniň salgysy:
Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.,
Merkez1 şäherçesi, 5/2,
tel.: 90922.

Bulardanbaşgada,okuwagirmägeislegbildir
ýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen bir
likde,resminamalarykabuledýäniştoparynaaşak
dakylarygörkezýärlerwenusgalarynytabşyrýarlar:
—şahsypasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýada ýazylyş şa
hadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby
wekillikdengüwähatyny.
Dalaşgärbäsleşiksizwe(ýada)okuwakabuledil
mek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny
tassyklaýanbeýlekiresminamalarygörkezipbiler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş
kagyzlaryüçindalaşgärşahsyjogapkärçilikçekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek
TürkmendöwletneşirýatgullugynyňNeşirýatçapha
naortahünärokuwmekdebinde(Aşgabatş.)wewe
laýatmerkezlerindeaşakdakymöhletlerdegeçirilýär:

Daşoguzwelaýaty—awgustaýynyň17sigüni;
Lebapwelaýaty—awgustaýynyň19ygüni;
Balkanwelaýaty—awgustaýynyň21igüni;
Marywelaýaty—awgustaýynyň23igüni;
Ahalwelaýaty—awgustaýynyň25igüni;
Aşgabatşäheri—awgustaýynyň27sigüni.
Gi riş sy nag la ry aşakd ak y okuw dersler i
boý unç ageç ir ilý är:
hünärler: poligrafiýa önümçiligi; tehnolo
giki prosesleriň we önümçilikleriň awtomati
zasiýasy —fizika,matematika,Türkmenistanyň
taryhy;
hünär:neşirýat işi —türkmendiliweedebiýa
ty,jemgyýetiöwreniş,Türkmenistanyňtaryhy.
OkuwdersleriboýunçagirişsynaglaryTürkme
nistanyňortamekdepleriniňokuwmaksatnamala
rynyňesasyndageçirilýär.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet
dilindedildengeçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagt
dasynagaesassyzsebäpleregörägelipbilme
dikler ýada dersleriň biri boýunça synagdan
geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilme
ýär.
Girişsynaglaryndanüstünlikligeçenýagdaýyn
da, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek
üçin artykmaç hukukdan “Bilimhakynda”Türk
menistanyňKanunynyňrejelenengörnüşindekes
gitlenendüzgünlerelaýykgelýändalaşgärlerpeý
dalanýarlar.
Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň
Neşirýatçaphana orta hünär okuw
mekdebiniň salgysy: Aşgabat ş.,
Galkynyş köçesi, 66, tel.: 220735; 221699.

AHAL WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
1. Buhgalterçilik hasaba alnyşy.
2. Maliýe we karz.
3. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş.
4. Ykdysadyýet we sanly maglumat
tehnologiýalary.
5. Statistika.
6.Ykdysadyýet we hojalyk hukugy.
Maliýeykdysadyortahünärokuwmekde
bine Ahal welaýatynda hemişelik ýaşaýan,
Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes
bolmadykbinýatdabilimibolan,ýaşy35den
geçmedikraýatlarygirişsynaglarynyňnetije
leriboýunçabäsleşikesasyndakabuledilýär.
Okuwyňmöhleti2ýyl.
Maliýeykdysadyortahünärokuwmekde
bindeokuwlartölegliesasdaalnypbarylýar.
Resmi iş kagyzlary Ahal welaýatynyň
Gökdepeşäherinde2021njiýylyň12njiiýu
ly—14njiawgustyaralygyndakabuledilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylanarza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
—bilimibaradakyresminama(asylnus
gasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş
we derman senagaty ministrligi tarapyn
danbellenilennusgadakysaglykkepilna
masy;
—soňkyokanýerinden(işlänýerinden,
harbybölümden)häsiýetnama;
—bellenilennusgaboýunçaokuwüçin
tölegi öz wagtynda amal etmegiň kepil
haty;
—3x4smölçegdäkisekizsanyfotosurat;
—işleýänlerüçinzähmetdepderçesiniň
tassyklanangöçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyňdöwletbäsleşiginiňýeňijile
ri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkme
nistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol
ýagdaýlarytassyklaýandegişliresminama
nyňasylnusgasynytabşyrýarlar.

Bulardan başgada, okuwa girmäge
islegbildirýänlerýokardagörkezilenres
minamalar bilen birlikde, resminamalary
kabul edýän iş toparyna aşakdakylary
görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýar
lar:
—şahsypasportyny;
—harbyşahadatnamasynyýadaýazy
lyşşahadatnamasynyweýaşaýanýeribo
ýunçaharbywekillikdengüwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýada) oku
wakabuledilmeküçinartykmaçhukukdan
peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalarygörkezipbiler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp
resmiişkagyzlaryüçindalaşgärşahsyjo
gapkärçilikçekýär.
Gi riş sy nag la ry we oku wa ka bul
edilmek 2021nji ýylyň awgust aýynyň
1718i,20siwe21igünlerindeAhalwela
ýatmaliýeykdysadyortahünärokuwmek
debinde(Gökdepeş.)geçirilýär.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw
maksatnamalarynyňesasyndageçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwletdilindedildengeçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen
wagtda synaga esassyz sebäplere görä
gelipbilmediklerýadadersleriňbiriboýun
ça synagdan geçip bilmedikler soňky sy
naglaragoýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen
ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga
kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan “Bilimhakynda”TürkmenistanyňKa
nunynyňrejelenengörnüşindekesgitlenen
düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peý
dalanýarlar.
Ahal welaýat maliýeykdysady orta
hünär okuw mekdebiniň salgysy:
Ahal welaýaty, Gökdepe ş.,
A.Annanyýazow köçesi, 89,
tel: (800132) 47060, 47061, 47062.

“TÜRKMENNEBIT” DÖWLET KONSERNINIÒ BALKANABAT NEBITÇILIK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
1. Senagat we raýat jaý gurluşygy.
2. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş.
3. Nebit we gaz guýularyny buraw
lamak.
4. Nebit we gaz känlerini işläp geç
mek.
5. Nebitgaz guýularyny düýpli abat
lamak.
6. Nebitgaz geçirijilerini we nebitgaz
ammarlaryny gurmak we ulanmak.
7. Awtomatlaşdyrylan elektrotermiki
ulgamlaryň önümçiligi.
8. Nebit we gaz känleriniň geologiýa
sy we agtarylmasy.
9. Himiki birleşmeleriň hiline analitiki
gözegçilik etmek.
10. Buhgalterçilik hasaba alnyşy we
audit.
11. Nebit, gaz känleriniň enjamlaryna
tehniki hyzmat etmek we olary abatla
mak.
12. Energiýa hojalygy we elektrik üp
jünçiligi.
13. Kompýuter ulgamlary we toplum
lary.
14. Ykdysadyýet we sanly maglumat
tehnologiýalary.
15. Amaly geodeziýa.
16. Nebiti we gazy gaýtadan işlemek.
17. Logistikada operasion işi.

18. Aragatnaşyk ýaýlymlary we kom
munikasiýa ulgamlary.
Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw
mekdebine Türkmenistanyň umumy orta
bilimdenpesbolmadykbinýatdabilimibo
lan, ýaşy 35den geçmedik raýatlary giriş
synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik
esasyndakabuledilýär.
Okuwyňmöhleti2,5ýyl.
Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw
mekdebinde okuwlar tölegli esasda alnyp
barylýar.
Resmi iş kagyzlary Balkanabatşähe
rinde 2021nji ýylyň 12nji iýuly — 14nji
awgustyaralygyndakabuledilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylanarza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
—bilimibaradakyresminama(asylnus
gasy);
—TürkmenistanyňSaglygygoraýyşwe
derman senagaty ministrligi tarapyndan
bellenilennusgadakysaglykkepilnamasy;
—soňkyokanýerinden(işlänýerinden,
harbybölümden)häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw üçin
tölegiözwagtyndaamaletmegiňkepilhaty;
—3x4smölçegdäkisekizsanyfotosurat;

—işleýänlerüçinzähmetdepderçesiniň
tassyklanangöçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňiji
leri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türk
menistanyň ýygyndy toparynyň agzalary
şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resmi
namanyňasylnusgasynytabşyrýarlar.
Bulardan başgada, okuwa girmäge
isleg bildirýänler ýokarda görkezilen res
minamalar bilen birlikde, resminamalary
kabuledýäniştoparynaaşakdakylarygör
kezýärlerwenusgalarynytabşyrýarlar:
—şahsypasportyny;
—harbyşahadatnamasynyýadaýazy
lyşşahadatnamasynyweýaşaýanýeribo
ýunçaharbywekillikdengüwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýada) oku
wakabuledilmeküçinartykmaçhukukdan
peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalarygörkezipbiler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp
resmiişkagyzlaryüçindalaşgärşahsyjo
gapkärçilikçekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul
edilmek “Türkmennebit”döwletkonserni
niň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw
mekdebinde(Balkanabatş.)2021njiýylyň
awgustaýynyň1718i,20siwe21igün
lerindegeçirilýär.

Giriş synaglary aşakdakyokuwdersle
riboýunçageçirilýär:
hünärler: himiki birleşmeleriň hiline
analitiki gözegçilik etmek; nebiti we
gazy gaýtadan işlemek —himiýa,mate
matika,Türkmenistanyňtaryhy;
beýleki hünärler — fizika, matematika,
Türkmenistanyňtaryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw
maksatnamalarynyňesasyndageçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwletdilindedildengeçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen
wagtda synaga esassyz sebäplere görä
gelipbilmediklerýadadersleriňbiriboýun
ça synagdan geçip bilmedikler soňky sy
naglaragoýberilmeýär.
Girişsynaglaryndanüstünlikligeçenýag
daýynda,bäsleşiksiz we talyplyga kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan “Bilim
hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň re
jelenengörnüşindekesgitlenendüzgünlere
laýykgelýändalaşgärlerpeýdalanýarlar.
“Türkmennebit” döwlet konserniniň
Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw
mekdebiniň salgysy: Balkanabat ş.,
Atamyrat Annanyýaz ogly köçesi, 11,
tel.: 31220, 70125, 70126, 70116,
70124, 70118, 70114.

«TÜRKMENARAGATNAªYK» AGENTLIGINIÒ POLITEHNIKI ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
1. Logistikada operasion işi.
2. Kompýuter torlary.
3. Ulaglarda gatnawlary guramak we
hereketi dolandyrmak.
4. Köp kanally telekommunikasiýa
ulgamlary.
5. Telekommunikasiýa ulgamlarynyň
maglumat taýdan howpsuzlygy.
6. Aragatnaşyk ýaýlymlary we kom
munikasiýa ulgamlary.
Politehniki orta hünär okuw mekdebine
Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes
bolmadykbinýatdabilimibolan,ýaşy35den
geçmedikraýatlarygirişsynaglarynyňnetije
leriboýunçabäsleşikesasyndakabuledilýär.
Okuwyňmöhleti2,5ýyl.
Politehnikiortahünärokuwmekdebinde
okuwlartölegliesasdaalnypbarylýar.
Resmi iş kagyzlary Aşgabatşäherindewe
welaýatmerkezlerinde2021njiýylyň12njiiýuly
—14njiawgustyaralygyndakabuledilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylanarza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);

—bilimibaradakyresminama(asylnus
gasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we
derman senagaty ministrligi tarapyndan bel
lenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy (Aş
gabat şäherinden bolan dalaşgärlerAşgabat
şäherindäki fiziologiýa ylmykliniki merkezli
hassahanadan, welaýatlardan bolan dalaş
gärlerbellenilensaglyköýlerindengeçýärler);
— ýaşaýan ýeri boýunça neşekeşligiň,
arakhorlugyňweruhykeselleriňöňünialyş
merkezindenkepilnama;
—soňkyokanýerinden(işlänýerinden,
harbybölümden)häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw üçin
tölegiözwagtyndaamaletmegiňkepilhaty;
—3x4smölçegdäkisekizsanyfotosurat;
—işleýänlerüçinzähmetdepderçesiniň
tassyklanangöçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňiji
leri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türk
menistanyň ýygyndy toparynyň agzalary
şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resmi
namanyňasylnusgasynytabşyrýarlar.
Bulardan başgada, okuwa girmäge

isleg bildirýänler ýokarda görkezilen res
minamalar bilen birlikde, resminamalary
kabuledýäniştoparynaaşakdakylarygör
kezýärlerwenusgalarynytabşyrýarlar:
—şahsypasportyny;
—harbyşahadatnamasynyýadaýazy
lyşşahadatnamasynyweýaşaýanýeribo
ýunçaharbywekillikdengüwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýada) oku
wakabuledilmeküçinartykmaçhukukdan
peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalarygörkezipbiler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp
resmiişkagyzlaryüçindalaşgärşahsyjo
gapkärçilikçekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul
edilmek «Türkmenaragatnaşyk»agentligi
niňPolitehnikiortahünärokuwmekdebin
de(Aşgabatş.)wewelaýatmerkezlerinde
aşakdakymöhletlerdegeçirilýär:
Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň
17sigüni;
Lebapwelaýaty—awgustaýynyň19ygüni;
Balkanwelaýaty—awgustaýynyň21igüni;
Marywelaýaty—awgustaýynyň23igüni;
Ahalwelaýaty—awgustaýynyň25igüni;

Aşgabatşäheri—awgustaýynyň27sigüni.
Giriş synaglary ählihünärlerboýunça
fizika,matematika,Türkmenistanyňtaryhy
derslerindengeçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw
maksatnamalarynyňesasyndageçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwletdilindedildengeçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen
wagtda synaga esassyz sebäplere görä
gelipbilmediklerýadadersleriňbiriboýun
ça synagdan geçip bilmedikler soňky sy
naglaragoýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen
ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga
kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan “Bilimhakynda”TürkmenistanyňKa
nunynyňrejelenengörnüşindekesgitlenen
düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peý
dalanýarlar.
«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň
Politehniki orta hünär okuw
mekdebiniň salgysy: Aşgabat ş.,
Esgerler köçesi, 68nji jaý,
tel.: 345800, 341314, 341955.

LEBAP WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
1. Buhgalterçilik hasaba alnyşy.
2. Maliýe we karz.
3. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş.
4. Ykdysadyýet we sanly maglumat
tehnologiýalary.
5. Salgytlar we salgyt salmak.
6. Bank işlerini programmirlemek.
Maliýeykdysadyortahünärokuwmekde
bineLebapwelaýatyndahemişelikýaşaýan,
Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes
bolmadykbinýatdabilimibolan,ýaşy35den
geçmedikraýatlarygirişsynaglarynyňnetije
leriboýunçabäsleşikesasyndakabuledilýär.
Okuwyňmöhleti2ýyl.
Maliýeykdysadyortahünärokuwmekde
bindeokuwlartölegliesasdaalnypbarylýar.
Resmi iş kagyzlary Türkmenabat şä
herinde2021njiýylyň12njiiýuly—14nji
awgustyaralygyndakabuledilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylanarza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
—bilimibaradakyresminama(asylnus
gasy);
—TürkmenistanyňSaglygygoraýyşwe
derman senagaty ministrligi tarapyndan
bellenilennusgadakysaglykkepilnamasy;
—soňkyokanýerinden(işlänýerinden,
harbybölümden)häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw üçin
tölegiözwagtyndaamaletmegiňkepilhaty;
—3x4smölçegdäkisekizsanyfotosurat;
—işleýänlerüçinzähmetdepderçesiniň
tassyklanangöçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyňdöwletbäsleşiginiňýeňijile
ri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkme
nistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol
ýagdaýlarytassyklaýandegişliresminama
nyňasylnusgasynytabşyrýarlar.
Bulardan başgada, okuwa girmäge
isleg bildirýänler ýokarda görkezilen res

minamalar bilen birlikde, resminamalary
kabuledýäniştoparynaaşakdakylarygör
kezýärlerwenusgalarynytabşyrýarlar:
—şahsypasportyny;
—harbyşahadatnamasynyýadaýazy
lyşşahadatnamasynyweýaşaýanýeribo
ýunçaharbywekillikdengüwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýada) oku
wakabuledilmeküçinartykmaçhukukdan
peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalarygörkezipbiler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp
resmiişkagyzlaryüçindalaşgärşahsyjo
gapkärçilikçekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edil
mek Lebap welaýat maliýeykdysady orta
hünär okuw mekdebinde (Türkmenabat ş.)
2021njiýylyňawgustaýynyň1718i,20si
we21igünlerindegeçirilýär.
Giriş synaglary ählihünärlerboýunça
matematika, Türkmenistanyň taryhy, jem
gyýetiöwrenişderslerindengeçirilýär.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw
maksatnamalarynyňesasyndageçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwletdilindedildengeçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen
wagtda synaga esassyz sebäplere görä
gelipbilmediklerýadadersleriňbiriboýun
ça synagdan geçip bilmedikler soňky sy
naglaragoýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen
ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga
kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan “Bilimhakynda”TürkmenistanyňKa
nunynyňrejelenengörnüşindekesgitlenen
düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peý
dalanýarlar.
Lebap welaýat maliýeykdysady orta
hünär okuw mekdebiniň salgysy:
Lebap welaýaty, Türkmenabat ş.,
Gurbansoltan eje köçesi, 22,
tel.: 39965, 39968.

C M Y K

«TÜRKMENISTAN» GAZETINE GOªUNDY
AªGABAT ªÄHERINDÄKI
SYÝAHATÇYLYK ORTA
HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2021-nji ýylyò 10-njy iýuly, ºenbe.
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MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

2021/2022-nji okuw ýyly üçin
aºakdaky hünärler boýunça
talyplyga kabul edýär:
1. Myhmanhana hyzmatlary.
2. Syýahatçylyk hyzmatlary.
3. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş.
4. Jemgyýetçilik iýmitiniň önümleriniň tehnologiýasy.
5. Daşky gurşawy goramak we tebigy miras.
6. Buhgalterçilik hasaba alnyşy.
Aşgabatşäherindäkisyýahatçylykortahünärokuwmek
debineTürkmenistanyňumumyortabilimdenpesbolmadyk
binýatdabilimibolan,ýaşy35dengeçmedikraýatlarygiriş
synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul
edilýär.
Okuwyňmöhleti2ýyl.
Aşgabatşäherindäkisyýahatçylykortahünärokuwmek
debindeokuwlartölegliesasdaalnypbarylýar.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde we welaýat
merkezlerinde2021njiýylyň12njiiýuly—14njiawgusty
aralygyndakabuledilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
—bellenilennusgadadirektoryňadynaýazylanarza;
—bellenilennusgadakysowalnama(anketa);
—bilimibaradakyresminama(asylnusgasy);
—TürkmenistanyňSaglygygoraýyşwedermansenaga
tyministrligitarapyndanbellenilennusgadakysaglykkepil
namasy;
—soňkyokanýerinden(işlänýerinden,harbybölümden)
häsiýetnama;
—bellenilennusgaboýunçaokuwüçintölegiözwagtyn
daamaletmegiňkepilhaty;
—3x4smölçegdäkisekizsanyfotosurat;
—işleýänlerüçinzähmetdepderçesiniňtassyklanangö
çürmesi;
—okuwdersleriboýunçamekdepokuwçylarynyňdöwlet
bäsleşiginiňýeňijileri,halkarabäsleşikleregatnaşanTürkme
nistanyňýygyndytoparynyňagzalaryşolýagdaýlarytassyk
laýandegişliresminamanyňasylnusgasynytabşyrýarlar.
Bulardanbaşgada,okuwagirmägeislegbildirýänlerýo
karda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminama
larykabuledýäniştoparynaaşakdakylarygörkezýärlerwe
nusgalarynytabşyrýarlar:
—şahsypasportyny;
—harbyşahadatnamasynyýadaýazylyşşahadatnama
synyweýaşaýanýeriboýunçaharbywekillikdengüwäha
tyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýada) okuwa kabul edilmek
üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan
beýlekiresminamalarygörkezipbiler.
Nädogryberlenmaglumatlarwegalpresmiişkagyzlary
üçindalaşgärşahsyjogapkärçilikçekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek Aşgabat
şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebinde
we welaýat merkezlerinde aşakdaky möhletlerde geçiril
ýär:
Daşoguzwelaýaty—awgustaýynyň17sigüni;
Lebapwelaýaty—awgustaýynyň19ygüni;
Balkanwelaýaty—awgustaýynyň21igüni;
Marywelaýaty—awgustaýynyň23igüni;
Ahalwelaýaty—awgustaýynyň25igüni;
Aşgabatşäheri—awgustaýynyň27sigüni.
Giriş synaglary aşakdakyokuwdersleriboýunçageçi
rilýär:
hünärler: myhmanhana hyzmatlary; syýahatçylyk
hyzmatlary; daşky gurşawy goramak we tebigy miras
—Türkmenistanyňtaryhy,geografiýa,jemgyýetiöwreniş;
hünärler:ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş; buh
galterçilik hasaba alnyşy — matematika, Türkmenista
nyňtaryhy,jemgyýetiöwreniş;
hünär:jemgyýetçilik iýmitiniň önümleriniň tehnolo
giýasy —himiýa,Türkmenistanyňtaryhy,jemgyýetiöwreniş.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň
ortamekdepleriniňokuwmaksatnamalarynyňesasyndage
çirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde
dildengeçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga
esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýada dersleriň
biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara
goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäs
leşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç
hukukdan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň
rejelenengörnüşindekesgitlenendüzgünlerelaýykgelýän
dalaşgärlerpeýdalanýarlar.
Aşgabat şäherindäki
syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebiniň salgysy:
Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etraby,
2023 (M.Kösäýew) köçesi, 49,
tel: 364814, 363697.

1. Buhgalterçilik hasaba alnyşy.
2. Maliýe we karz.
3. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş.
4. Ykdysadyýet we sanly maglumat tehnologiýalary.
5. Salgytlar we salgyt salmak.
6. Bank işlerini programmirlemek.
MaliýeykdysadyortahünärokuwmekdebineMarywe
laýatyndahemişelikýaşaýan,Türkmenistanyňumumyorta
bilimdenpesbolmadykbinýatdabilimibolan,ýaşy35den
geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça
bäsleşikesasyndakabuledilýär.
Okuwyňmöhleti2ýyl.
Maliýeykdysady orta hünär okuw mekdebinde okuwlar
tölegliesasdaalnypbarylýar.
Resmi iş kagyzlary Baýramalyşäherinde2021njiýy
lyň12njiiýuly—14njiawgustyaralygyndakabuledilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
—bellenilennusgadadirektoryňadynaýazylanarza;
—bellenilennusgadakysowalnama(anketa);
—bilimibaradakyresminama(asylnusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman sena
gatyministrligitarapyndanbellenilennusgadakysaglykke
pilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölüm
den)häsiýetnama;
—bellenilennusgaboýunçaokuwüçintölegiözwagtyn
daamaletmegiňkepilhaty;
—3x4smölçegdäkisekizsanyfotosurat;
—işleýänlerüçinzähmetdepderçesiniňtassyklanangö
çürmesi;
—okuwdersleriboýunçamekdepokuwçylarynyňdöwlet
bäsleşiginiň ýeňijileri,‚ halkara bäsleşiklere gatnaşan Türk
menistanyňýygyndytoparynyňagzalaryşolýagdaýlarytas
syklaýandegişliresminamanyňasylnusgasynytabşyrýarlar.
Bulardanbaşgada,okuwagirmägeislegbildirýänlerýo
karda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminama
larykabuledýäniştoparynaaşakdakylarygörkezýärlerwe
nusgalarynytabşyrýarlar:
—şahsypasportyny;
—harbyşahadatnamasynyýadaýazylyşşahadatnama
synyweýaşaýanýeriboýunçaharbywekillikdengüwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýada) okuwa kabul edilmek
üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan
beýlekiresminamalarygörkezipbiler.
Nädogryberlenmaglumatlarwegalpresmiişkagyzlary
üçindalaşgärşahsyjogapkärçilikçekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek Mary
welaýat maliýeykdysady orta hünär okuw mekdebinde
(Baýramalyş.)2021njiýylyňawgustaýynyň1718i,20si
we21igünlerindegeçirilýär.
Giriş synaglary ählihünärlerboýunçamatematika,Türk
menistanyňtaryhy,jemgyýetiöwrenişderslerindengeçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň
orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda
geçirilýär.
Okuwdersleriboýunçagirişsynaglarydöwletdilindedil
dengeçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga
esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýada dersleriň
biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara
goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäs
leşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç
hukukdan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň
rejelenengörnüşindekesgitlenendüzgünlerelaýykgelýän
dalaşgärlerpeýdalanýarlar.
Mary welaýat maliýeykdysady orta hünär okuw
mekdebiniň salgysy: Mary welaýaty, Baýramaly ş.,
Raýdaşlyk köçesi, 5, tel.: 69296, 69297.

«TÜRKMENDEÒIZDERÝAÝOLLARY» AGENTLIGINIÒ
TÜRKMENBAªY ªÄHERINDÄKI DEÒIZÇILIK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
1. Gämi sürüjilik.
2. Gämi gurluşygy.
3. Gämi energetiki gurluşlaryny ulan
mak.
4. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdy
ryş.
5. Buhgalterçilik hasaba alnyşy we
audit.
6. Energiýa hojalygy we elektrik üp
jünçiligi.
7. Jemgyýetçilik iýmitiniň önümleri
niň tehnologiýasy.
8. Tehnologiki prosesleriň we önüm
çilikleriň awtomatizasiýasy.
9. Myhmanhana hyzmatlary.
10. Logistikada operasion işi.
11. Maglumaty goramagyň tehnolo
giýasy we ony guramak.
Deňizçilik orta hünär okuw mekdebine
Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes
bolmadykbinýatdabilimibolan,ýaşy35den
geçmedikraýatlarygirişsynaglarynyňnetije
leriboýunçabäsleşikesasyndakabuledilýär.
Okuwyňmöhleti22,5ýyl.
Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde
okuwlartölegliesasdaalnypbarylýar.

Resmi iş kagyzlary Türkmenbaşy şä
herinde2021njiýylyň12njiiýuly—14nji
awgustyaralygyndakabuledilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylanarza;
—bellenilennusgadakysowalnama(an
keta);
—bilimibaradakyresminama(asylnus
gasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş
we derman senagaty ministrligi tarapyn
danbellenilennusgadakysaglykkepilna
masy;
—soňkyokanýerinden(işlänýerinden,
harbybölümden)häsiýetnama;
—bellenilennusgaboýunçaokuwüçin
tölegiözwagtyndaamaletmegiňkepilha
ty;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany foto
surat;
—işleýänlerüçinzähmetdepderçesiniň
tassyklanangöçürmesi;
— okuw dersler i boý unç a mekd ep
okuwç ylar yn yňdöwletbäsleş ig in iňýeň iji
ler i,halk ar abäsleş ikler egatn aş anTürk

men ist an yň ýyg ynd y top ar yn yň agz alar y
şolýagd aýlar ytass yklaý andeg işliresmi
naman yňasylnusg as yn ytabş yrý ar.
Bulardan başgada, okuwa girmäge
isleg bildirýänler ýokarda görkezilen res
minamalar bilen birlikde, resminamala
ry kabul edýän iş toparyna aşakdakylary
görkezýärlerwenusgalarynytabşyrýarlar:
—şahsypasportyny;
—harbyşahadatnamasynyýadaýazy
lyşşahadatnamasynyweýaşaýanýeribo
ýunçaharbywekillikdengüwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýada) oku
wakabuledilmeküçinartykmaçhukukdan
peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalarygörkezipbiler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp
resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jo
gapkärçilikçekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edil
mek «Türkmendeňizderýaýollary» agent
liginiň Türkmenbaşy şäherindäki deňizçilik
ortahünärokuwmekdebinde(Türkmenba
şyş.)2021njiýylyňawgustaýynyň1718i,
20siwe21igünlerindegeçirilýär.
Giriş synaglary ähli hünärler boýunça

fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy
derslerindengeçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw
maksatnamalarynyňesasyndageçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwletdilindedildengeçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen
wagtdasynagaesassyzsebäpleregöräge
lipbilmediklerýadadersleriňbiriboýunça
synagdangeçipbilmediklersoňkysynagla
ragoýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen
ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga
kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan “Bilimhakynda”TürkmenistanyňKa
nunynyňrejelenengörnüşindekesgitlenen
düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peý
dalanýarlar.
«Türkmendeňizderýaýollary»
agentliginiň Türkmenbaşy şäherindäki
deňizçilik orta hünär okuw
mekdebiniň salgysy: Balkan welaýaty,
Türkmenbaşy ş., Döwletmämmet
Azady köçesi, 75,
tel.: 47778, 47779, 47515.

«TÜRKMENDEÒIZDERÝAÝOLLARY» AGENTLIGINIÒ
TÜRKMENABAT ªÄHERINDÄKI DERÝAÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aºakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
1. Gämi sürüjilik.
2. Jemgyýetçilik iýmitiniň önümleri
niň tehnologiýasy.
3. Gidromeliorasiýa.
4. Köp kanally telekommunikasiýa
ulgamlary.
5. Iş kagyzlarynyň dolanyşygyny gura
mak we arhiw işi.
6. Kompýuter ulgamlarynda program
mirlemek.
7. Buhgalterçilik hasaba alnyşy we
audit.
8. Energiýa hojalygy we elektrik üpjün
çiligi.
9. Maglumaty goramagyň tehnolo
giýasy we ony guramak.
10. Logistikada operasion işi.
11. Adatdan daşary ýagdaýlar dörände
goramak.
12. Ykdysadyýet we sanly maglumat
tehnologiýalary.
Derýaçylyk orta hünär okuw mekdebine
Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes
bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35
den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň
netijeleriboýunçabäsleşikesasyndakabul
edilýär.
Okuwyňmöhleti22,5ýyl.
Derýaçylykortahünärokuwmekdebinde
okuwlartölegliesasdaalnypbarylýar.

Resmi iş kagyzlary Türkmenabat şä
herinde2021njiýylyň12njiiýuly—14nji
awgustyaralygyndakabuledilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylanarza;
—bellenilennusgadakysowalnama(an
keta);
—bilimibaradakyresminama(asylnus
gasy);
—TürkmenistanyňSaglygygoraýyşwe
derman senagaty ministrligi tarapyndan
bellenilennusgadakysaglykkepilnamasy;
—soňkyokanýerinden(işlänýerinden,
harbybölümden)häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw üçin
tölegiözwagtyndaamaletmegiňkepilhaty;
—3x4smölçegdäkisekizsanyfotosurat;
—işleýänlerüçinzähmetdepderçesiniň
tassyklanangöçürmesi;
—okuwdersleriboýunçamekdepokuw
çylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,‚
halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenis
tanyňýygyndytoparynyňagzalaryşolýag
daýlary tassyklaýan degişli resminamanyň
asylnusgasynytabşyrýarlar.
Bulardan başgada, okuwa girmäge is
leg bildirýänler ýokarda görkezilen resmi
namalarbilenbirlikde,resminamalarykabul
edýäniştoparynaaşakdakylarygörkezýär
lerwenusgalarynytabşyrýarlar:

—şahsypasportyny;
—harbyşahadatnamasynyýadaýazy
lyşşahadatnamasynyweýaşaýanýeribo
ýunçaharbywekillikdengüwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýada) oku
wakabuledilmeküçinartykmaçhukukdan
peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalarygörkezipbiler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp
resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jo
gapkärçilikçekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edil
mek «Türkmendeňizderýaýollary» agentli
giniň Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk
orta hünär okuw mekdebinde (Türkmena
batş.)2021njiýylyňawgustaýynyň1718i,
20siwe21igünlerindegeçirilýär.
Giriş synaglary aşakdakyokuwdersle
riboýunçageçirilýär:
hünär:iş kagyzlarynyň dolanyşygyny
guramak we arhiw işi —türkmendiliwe
edebiýaty,jemgyýetiöwreniş,Türkmenista
nyňtaryhy;
hünär: jemgyýetçilik iýmitiniň önüm
leriniň tehnologiýasy —himiýa,matema
tika,Türkmenistanyňtaryhy;
hünärler:ykdysadyýet we sanly mag
lumat tehnologiýalary; buhgalterçilik
hasaba alnyşy we audit; logistikada
operasion işi — matematika, jemgyýeti
öwrenişweTürkmenistanyňtaryhy;

hünärler:maglumaty goramagyň teh
nologiýasy we ony guramak; kompýu
ter ulgamlarynda programmirlemek —
informatika, matematika, Türkmenistanyň
taryhy;
beýleki hünärler — fizika, matematika,
Türkmenistanyňtaryhy.
Okuwdersler iboý unç agirişsynaglary
Türkmen ist an yňort amekdepleriniňokuw
maks atn amalar yn yňesas yndageç irilý är.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwletdilindedildengeçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen
wagtdasynagaesassyzsebäpleregöräge
lipbilmediklerýadadersleriňbiriboýunça
synagdangeçipbilmediklersoňkysynagla
ragoýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen
ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga
kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan “Bilimhakynda”TürkmenistanyňKa
nunynyňrejelenengörnüşindekesgitlenen
düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peý
dalanýarlar.
«Türkmendeňizderýaýollary»
agentliginiň Türkmenabat şäherindäki
derýaçylyk orta hünär okuw
mekdebiniň salgysy:
Lebap welaýaty, Türkmenabat ş.,
Gurbansoltan eje köçesi, 21,
tel.: 74452, 36363.

DALAªGÄRLERIÒ DYKGATYNA
Türkmenistanyò ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2021-nji ýylda okuwa girmäge isleg bildirýänleriò saglygy goraýyº barlaglary
şu ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň şu aşakdaky saglyk öýlerinde geçiriler
AŞGABAT ŞÄHERI
Aş ga bat şä her Ta lyp lar sag lyk öýi:
Aşg ab at ş., Gör ogly köç es in iň 82nji jaý y,
tel.:368750;368751.
Aşgabat şä her 1nji saglyk öýi: Aşg a
batş.,Parahat1ýaş aý yştoplum y,2njijaý,
tel.:450899;465350.
Aşgabat şäher 15nji saglyk öýi: Aşgabat ş.,
Ankaraköçesiniň121njijaýy,tel.:478480;478488.
AHAL WELAÝATY
Aşgabat şäher 9njy saglyk öýi: Aşga
batş.,1934nji(Bamako)köçesiniň34njijaýy,
tel.:260311,260380.
Gökdepe etrap köpugurly hassahana:
Gökdepeş.,Magtymgulyşaýolunyň55njijaýy,
tel.:(800132)47001,47002.
Ka ka et rap has sa ha na sy: Kak aş.,Ýüz
baş y köç es in iň 59njy jaý y, tel.: (800133)
45411,32510.
Tejen şäher hassahanasy: Tejenş.,D.Gul
myradow köçesiniň 1nji jaýy; tel.: (800135)
42323,42025.
Tejen şäher hassahanasynyň keseli
anyklaýyş we maslahat beriş bölümi: Te
jen ş., Magtymguly köçesiniň 67nji jaýy, tel.:
(800135)44114.

BALKAN WELAÝATY
Balkanabat şäheriniň 1nji saglyk öýi:
Balkanabat ş., 189njy ýaşaýyş jaýlar toplu
my, hassahanalar şäherçesi, tel.: (800222)
59702,59703,59705,58160.
Balkanabat şäheriniň 2nji saglyk öýi:
Balkanabat ş., 137nji ýaşaýyş jaýlar toplumy,
tel.:(800222)60191,60370,60377,60378.
Türk men ba şy şä her sag lyk öýi: Türk
menb aş y ş., Wat an köç es in iň 25nji jaý y,
tel.:(800243)26009,22136,24811.
Hazar şäher hassahanasy: Hazarş.,33nji
ýaşaýyştoplumy,tel.:(800240)24030,24300.
Gumdag şäher hassahanasy: Gumdagş.,
A.Meňliýewköçesiniň25njijaýy,tel.:(800241)
41143,41191.
Türkmenbaşy etrap hassahanasy: Türk
menbaşy ş., Magtymguly köçesiniň 2a jaýy,
tel.: (800243) 79245, 79145, 79293,
79508.
Serdar etrap hassahanasy: Serdar ş.,
Ö.Gylyçm ämm ed ow köç es in iň 2nji jaý y,
tel.: (800246) 72179, 72158, 78008,
72098.
Bereket etrap hassahanasy: Bereket ş.,
Garagum köçesiniň 23nji jaýy, tel.: (800247)
33047,33022,33048,33049.

Mag tym gu ly
et rap
has sa ha na sy:
Magt ymg uly ş., Durd yh an Ýan yk köç es in iň
2nji jaý y, tel.: (800248) 40417, 40426,
40659.
Etrek etrap hassahanasy: Etrekş.,Ga
ragum köçesiniň 13nji jaýy, tel.: (800242)
40139,40184.
Esen guly etrap has sahanasy: Eseng u
ly ş., 4nji köç es in iň 1nji kiç i etr apç as yn yň
248njijaýy,tel.:(800245)30075,30600,
30120,30124,30118.
DAŞOGUZ WELAÝATY
Da şo guz şä her 1nji sag lyk öýi: Da
şog uzş.,Şamç yr agköç es in iň26njyjaý y,
tel.:(800322)24825,25683.
Daşoguz şäher 2nji saglyk öýi: Daşo
guzş.,Gurbansoltanejeköçesiniň24njijaýy,
tel.:(800322)60161,60756.
Daşoguz şäher 3nji saglyk öýi:Daşoguzş.,
Merkez3ýaşaýyştoplumynyň15njijaýy,tel.:
(800322)70320,92810.
Köneürgenç etrap hassahanasynyň ke
seli anyklaýyş bölümi:Köneürgençş.,G.Ata
baýew köçesiniň 47nji jaýy, tel.: (800347)
31602,32337,31963.

Gurbansoltan eje adyndaky etrap has
sahanasynyň keseli anyklaýyş bölümi:
Gurbansoltanejeadyndakyş.,Andalypköçesi
niň 21nji jaýy, tel.:(800343) 31581, 30350,
31571.
LEBAP WELAÝATY
Türkmenabat şäheriniň 1nji saglyk öýi:
Türkmenabatş.,Zynharyköçesiniň31njijaýy,
tel.:(800422)71235,71671,70676.
Türkmenabat şäheriniň 2nji saglyk öýi:
Türkmenabat ş., 3nji kwartal, tel.: (800422)
23306,25283,25902.
Türkmenabat şäheriniň 3nji saglyk
öýi: Türkmenabat ş., Lebap şosse 3/1 jaý,
tel.: (800422) 92574, 21096, 92890,
20493,90159.
Türkmenabat şäheriniň 4nji saglyk öýi:
Türkmenabat ş., Mukaddes Ruhnama köçesi,
tel.:(800422)68223,69983,69056.
Türkmenabat şäheriniň 5nji saglyk öýi:
Türkmenabat ş., Magtymguly köçesiniň 113a
jaýy, tel.: (800422) 35059, 37760, 38252,
36373,37877,35070.
Kerki etrap hassahanasy: Kerkiş.,S.Ny
ýazow köçesiniň 137nji jaýy, tel.: (800444)
20322,20003,25065,25590.

Dänew etrap hassahanasy: Dänew ş.,
S.Nyýazowköçesiniň71njijaýy,tel.:(800422)
20346,20459,20603,20629,22503.
MARY WELAÝATY
Mary şäher 1nji saglyk öýi: Mary ş.,
Oguzhan köçesiniň 29njy jaýy, tel.: (800522)
50374,51742.
Mary şäher 3nji saglyk öýi: Maryş.,Bita
raplykköçesiniň32njijaýy,tel.:(800522)526
81,52858.
Ýo lö ten et rap has sa ha na sy: Ýolöt enş.,
Atç ap arköç es in iň62njijaý y,tel.:(800560)
65523,65067.
Sa kar çä ge et rap has sa ha na sy: Sa
karç äg e ş., G.Baýn az ar ow adyndaky  kö
çesiniň 3nji jaýy, tel.: (800522) 60175,
Tel80056653042.
Tagtabazar etrap hassahanasy: Tagta
bazar ş., Lukman ‚ Hekim köçesiniň 10njy
jaýy,tel.:(800568)52358,51107.
Ma ry et rap has sa ha na sy: Mar y ş.,
Nur y Halm ämm ed ow köç es iniň 4nji jaý y,
tel.:(800522)54492.
Wekilbazar etrap hassahanasy: We
kilbazar ş., Dostluk köçesiniň 8nji jaýy, tel.:
(800558)66021,66092.

