C M Y K

2021-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň

tertibi
MAGTYMGULY ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET UNIWERSITETI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we
taýýarlygyň 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-kitap
hana 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 bol
madyk 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 mi
nistrligi 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 Türkme
nistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassykla
ýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokar
da görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary ka
bul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgala
ryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasy
ny 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 möhlet
lerde 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, ma
tematika, Türkmenistanyň taryhy;
hünär: psihologiýa — biologiýa, türkmen dili we edebiýaty,
Türkmenistanyň taryhy;
hünärler: taryh; arheologiýa; gündogary öwreniş; syýa
saty öwreniş; filosofiýa; ylahyýet — Türkmenistanyň tary
hy, türkmen dili we edebiýaty, jemgyýeti öwreniş;
hünärler: türkmen dili we edebiýaty; žurnalistika — türk
men 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 dersleri
niň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synagla
ra 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 eda
ralarda 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi hem-de şol edaralaryň
döwlet we welaýat derejesindäkilerinden hödürnamasy bolanlar;
— “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen gör
nüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýänler peýdalanýarlar.
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň
salgysy: Aşgabat ş., Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 31,
tel.: 94-69-90, 94-54-29.

S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETI

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň
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
žener-mugallymlary taýýarlamak); miwe-gök önümleri
ni gaýtadan işlemek; et-süýt 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 bol
madyk 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 mi
nistrligi 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 gö
çürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet
bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkme
nistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassykla
ýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokar
da görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary ka
bul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgala
ryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasy
ny 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 möhlet
lerde 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
(inžener-mugallymlary taýýarlamak); maglumat ulgamla
ry we tehnologiýalary (oba hojalygynda) — matematika,
fizika, Türkmenistanyň taryhy;
hünärler: miwe-gök önümlerini gaýtadan işlemek; et-süýt
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 dersleri
niň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synagla
ra 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 peýdalan
ýarlar.
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk
uniwersitetiniň salgysy: Aşgabat ş., 2009-njy (Görogly)
köçe, 143, tel.: 34-27-46, 34-07-77, 34-25-64.

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

I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):
1. Kliniki lukmançylyk (hünärler: bejeriş işi; pediatriýa).
2. Harby lukmançylyk (hünärler: bejeriş-öňüni 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 goraýyş-öňüni alyş işi; lukmançylykdurmuş goragy işi; dikeldiş we sport lukmançylygy).
3. Farmasiýa (hünär: farmasiýa).
Uniwersitete Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bol
madyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary,
harby lukmançylyk ugruna — çagyryş boýunça harby gullu
gy geçen, 24 ýaşy dolýança erkek raýatlary ýa-da Türkmenis
tanyň Goranmak ministrliginiň ýöriteleşdirilen harby mekdep
lerini tamamlan 25 ýaşy dolýança erkek raýatlary, şeýle hem
borçnama boýunça harby gullugy geçýän, ofiser harby ady
bolmadyk 24 ýaşy dolýança erkek harby gullukçylary giriş sy
naglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şä
herinde 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 gö
çürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet
bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkme
nistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassykla
ýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Harby lukmançylyk ugruna okuwa girmäge isleg bildiren da
laşgär ýokarda görkezilen resmi iş kagyzlaryndan başga-da:
— ene-atasynyň oglunyň harby gullukçy bolmagyna we ýo
kary okuw mekdebini tamamlanyndan soň, Türkmenistanyň
islendik künjeginde harby gullugy geçmekligine razylygy ba
radaky dil hatyny;
— Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Habar beriş
merkezinden berlen güwänamany;
— Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi harby
saglyk öýünden berlen ýokary harby okuw mekdeplerine gir
ýänleriň 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 şertle
ri 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 şahadatnama
syny 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 (Aş
gabat 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 da
laşgärler beden taýýarlygy boýunça kadalary (möçbernamala
ry) (100 m, 3 km ylgamak; göwräňi çekmek) ýerine ýetirýärler.
Ýaşlaryň saýlap alan hünärine durnuklydygyny kesgitle
mek maksady bilen, olar patologoanatomiki edarasynyň işi
bilen tanyşdyrylar.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara
esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersle
riniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synag
lara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäs
leşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hu
kukdan:
— lukmançylyk mekdeplerini tamamlan we saglygy gora
ýyş edaralarynda 2 ýyldan az bolmadyk iş döwri bolanlar;
— “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen gör
nüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýänler peýdalanýarlar.
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet
lukmançylyk uniwersitetiniň salgysy: Aşgabat ş.,
A.Gowşudow köçesi, 58, tel.: 92-71-09.

ÝAGŞYGELDI KAKAÝEW ADYNDAKY HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky 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: nebit-gaz 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 (hü
när: 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 hem-de 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 raýat
lary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda
kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şä
herinde 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 Türkme
nistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassykla
ýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýo
karda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary

kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusga
laryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnama
syny 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 möhlet
lerde 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: nebit-gaz 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 hem-de 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, himi
ýa, 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) bo
ýunça giriş synaglaryny üstünlikli tabşyran dalaşgärler okuw
işini geçirmek üçin ýeterlik derejede iňlis dilini bilşini barlamak
maksady bilen test tabşyrýarlar. Iňlis dilini erkin bilýän dalaşgär
ler 1-nji okuw ýylyna kabul edilýär. Iňlis dilini erkin bilmeýän da
laşgärler 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 dersle
riniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synag
lara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz
we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan “Bi
lim 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.: 39-13-74, 39-13-70.

C M Y K

HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERSITETI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň
aşakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:
1. Hukuk işi ( taýýarlygyň ugurlary: halkara
jemagat hukugy; halkara hususy hukugy).
2. Syýasat ylymlary we sebit öwreniş (taýýar
lygyň ugry: halkara gatnaşyklary we dünýä
syýasaty).
3. Sosiologiýa we sosial iş (taýýarlygyň ugry:
sosiologiýa).
4. Filosofiýa, etika we din öwreniş (taýýarly
gyň ugry: filosofiýa).
5. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri we mag
lumat-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 (taý
ýarlygyň 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 bi
limden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy
35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň ne
tijeleri 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 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;

— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçyla
rynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsle
şiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy topa
rynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli
resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bil
dirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen
birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna
aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tab
şyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şa
hadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby
wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edil
mek 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 merkezle
rinde 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 bo
ýunça 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, türk
men 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, Türkmenista
nyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türk
menistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatna
malarynyň esasynda geçirilýär.
Degişli dil boýunça geçirilýän derslerden baş
ga, 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 dili
ni bilşini barlamak maksady bilen test tabşyrýarlar.
Iňlis dilini erkin bilýän dalaşgärler 1-nji okuw ýy
lyna kabul edilýär. Iňlis dilini erkin bilmeýän dalaş
gärler bir okuw ýylynyň dowamynda dil taýýarlygy
okuwyny goşmaça geçýärler, okuwlaryň jemleri bo
ýunça 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 ge
çip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýyn
da, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin
artykmaç hukukdan “Bilim hakynda” Türkmenis
tanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen
düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
Halkara ynsanperwer ylymlary we
ösüş uniwersitetiniň salgysy:
Aşgabat ş., 1958-nji (Andalyp) köçe, 169,
tel.: 39-85-62, 39-85-25.

SEÝITNAZAR SEÝDI ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET MUGALLYMÇYLYK INSTITUTY

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky 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 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;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçyla
rynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäsle
şiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy topa
rynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli
resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bil
dirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen
birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna
aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyr
ýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şa
hadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby
wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edil
mek 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, Da
şoguz 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 bo
ýunça geçirilýär:
hünär: fizika — fizika, matematika, Türkme
nistanyň taryhy;
hünär: matematika — matematika, fizika,
Türkmenistanyň taryhy;
hünär: himiýa — himiýa, biologiýa, Türkme
nistanyň taryhy;
hünär: biologiýa — biologiýa, himiýa, Türk
menistanyň taryhy;
hünär: geografiýa — geografiýa, türkmen dili
we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;
hünär: taryh — Türkmenistanyň taryhy, türk
men 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, Türkme
nistanyň taryhy;
hünär: türkmen dili we edebiýaty — türk
men dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy,
jemgyýeti öwreniş;
hünär: rus dili we edebiýaty — rus dili we
edebiýaty, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenis
tanyň taryhy;
hünär: iňlis dili we edebiýaty — iňlis dili, türk
men 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 taýýar
lygyň tassyklanan möçbernamasyny ýerine ýetir
mek, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türk
menistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatna
malarynyň esasynda geçirilýär.
Degişli dil boýunça geçirilýän derslerden baş
ga, 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 ge
çip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagda
ýynda, 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 giri
len halatynda);
— 2017 — 2021-nji ýyllarda sportuň görnüşleri
boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň
agzalary (bedenterbiýe hünärine girilen halatynda);
— “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanuny
nyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünle
re laýyk gelýänler peýdalanýarlar.
Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet
mugallymçylyk institutynyň salgysy:
Türkmenabat ş., Şabende köçesi, 7,
tel.: 3-25-50, 3-04-18.

TÜRKMEN DÖWLET YKDYSADYÝET WE DOLANDYRYŞ INSTITUTY

2021/2022-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň aşakdaky 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 (taý
ýarlygyň 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 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;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçyla
rynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäsle
şiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy topa
rynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli
resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildir
ýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlik
de, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşak
dakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şa
hadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby
wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygy
ny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.
Institutyň resminamalary kabul edýän iş topa
ry zerur bolan ýagdaýynda dalaşgärden goşma
ça 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 bo
ýunça geçirilýär:
taýýarlygyň ugurlary: maglumat ulgamlary
we tehnologiýalary (ykdysadyýetde we do
landyryşda); kompýuter ulgamynyň prog
ramma üpjünçiligi — matematika, fizika, Türk
menistanyň taryhy;
taýýarlygyň beýleki ugurlary — matematika,
Türkmenistanyň taryhy, geografiýa.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türk
menistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatna
malarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet
dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagt
da synaglara esassyz sebäplere görä gelip bil
medikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça
synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara
goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagda
ýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edil
mek üçin artykmaç hukukdan “Bilim ha
kynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen
görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän
dalaşgärler peýdalanýarlar.
Türkmen döwlet ykdysadyýet we
dolandyryş institutynyň salgysy: Aşgabat ş.,
1972-nji (Atatürk) köçe, 73, tel.: 48-62-89,
48-62-75.

TÜRKMENISTANYŇ OGUZ HAN ADYNDAKY
INŽENER-TEHNOLOGIÝALAR UNIWERSITETI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň
aşakdaky 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 ugurla
ry: 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 (taý
ýarlygyň ugry: nanomateriallar).
7. Ýeri öwreniş ylymlary (taýýarlygyň ugurlary:
ekologiýa we tebigatdan peýdalanmak; kar
tografiýa we geoinformatika).
8. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (taý
ýarlygyň 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 bioteh
niki 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 bi
limden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy
35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň ne
tijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we
Aşgabat şäherinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýu
ly 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 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;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylary
nyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäsle
şiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy topa
rynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli
resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildir
ýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen bir

likde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşak
dakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şa
hadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby
wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygy
ny 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 merkezle
rinde 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 bo
ýunça 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 Türkme
nistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamala
rynyň esasynda geçirilýär.
Degişli dil boýunça geçirilýän derslerden baş
ga, ähli okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda
synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedik
ler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan
geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýyn
da, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin
artykmaç hukukdan “Bilim hakynda” Türkmenis
tanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen
düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky
Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň salgysy:
Aşgabat ş., Köşi köçesi, 100, tel.: 39-16-67.

TÜRKMENISTANYŇ TELEKOMMUNIKASIÝALAR WE
INFORMATIKA INSTITUTY

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we
taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:
I. Hünärmen maksatnamasy:
1. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (hünär
ler: 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 (taýýar
lygyň ugry: awtomatlaşdyrma we amaly infor
matika (okuwlar iňlis dilinde alnyp barlar)). Oku
wyň dowamlylygy 5 okuw ýylyna (1 ýyl — iňlis dili
boýunça dil taýýarlygy, 4 ýyl — bakalawr maksat
namasy 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 iýu
ly 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 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;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylary
nyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäsle

şiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy topa
rynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli
resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildir
ýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen bir
likde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşak
dakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şa
hadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby
wekillikden güwähatyny (asyl nusgasy).
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygy
ny 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 bo
ýunça matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy
derslerinden geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkme
nistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamala
rynyň esasynda, döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Taýýarlygyň “Awtomatlaşdyrma we amaly
informatika” (okuwlar iňlis dilinde alnyp barlar) ug
ry boýunça giriş synaglaryny üstünlikli tabşyran da
laşgärler iňlis dili boýunça söhbetdeşlik geçýärler.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda
synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedik
ler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan
geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýyn
da, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin
artykmaç hukukdan “Bilim hakynda” Türkmenis
tanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen
düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we
informatika institutynyň salgysy: Aşgabat ş.,
Oguz han köçesi, 13, tel.: 49-35-86, 49-44-21.

C M Y K

TÜRKMEN DÖWLET BINAGÄRLIK-GURLUŞYK INSTITUTY

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we
taýýarlygyň 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 (hü
närler: maglumatlary işläp taýýarlamagyň we
dolandyrmagyň awtomatlaşdyrylan ulgamla
ry; maglumat tehnologiýalarynyň program
ma üpjünçiligi; maglumat-ölçeýiş 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 hem-de awtomatikasy);
6. Maşyngurluşyk (hünärler: önümçiligiň we
tehnologiýa prosesleriniň awtomatlaşdyry
lyşy; göteriji-äkidiji, 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 (taý
ýarlygyň 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 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;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçy
larynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara
bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy
toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan
degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyr
ýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bil
dirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen
birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna
aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tab
şyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şa
hadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby
wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýan
dygyny tassyklaýan beýleki resminamalary gör
kezip 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 bo
ýunça geçirilýär:
taýýarlygyň ugry: binagärlik — surat we grafi
ka, 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 — fi
zika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;
taýýarlygyň ugry: himiýa tehnologiýalary —
himiýa, matematika, Türkmenistanyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türk
menistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatna
malarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet
dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda
synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedik
ler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan
geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagda
ýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edil
mek üçin artykmaç hukukdan “Bilim ha
kynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen
görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän
dalaşgärler peýdalanýarlar.
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk
institutynyň salgysy: Aşgabat ş., Baba
Annanow köçesi, 136, tel.: 28-18-86, 28-18-04.

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ
HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTY

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we
taýýarlygyň 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 (taýýarly
gyň 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 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;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçyla
rynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäs
leşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy topa
rynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli
resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bil
dirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen
birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna
aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tab
şyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şa
hadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby
wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýan

dygyny tassyklaýan beýleki resminamalary gör
kezip 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 bo
ýunça 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 — iň
lis dili, matematika, Türkmenistanyň taryhy.
hünär we taýýarlygyň ugry: halkara žurnalis
tikasy; syýasy kommunikasiýa we internet
žurnalistikasy — iňlis dili, türkmen dili we ede
biýaty, Türkmenistanyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türk
menistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatna
malarynyň esasynda geçirilýär.
Degişli dil boýunça geçirilýän derslerden baş
ga, ähli okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagt
da synaglara esassyz sebäplere görä gelip bil
medikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça
synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara
goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagda
ýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edil
mek üçin artykmaç hukukdan “Bilim ha
kynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen
görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän
dalaşgärler peýdalanýarlar.
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň salgysy:
Aşgabat ş., Galkynyş köçesi, 25,
tel.: 22-68-50.

DÖWLETMÄMMET AZADY ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI DÜNÝÄ DILLERI INSTITUTY
2021/2022-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň aşakdaky 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 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;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçyla
rynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäs
leşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy topa
rynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli
resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildir
ýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlik
de, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakda
kylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şa
hadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby
wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýan
dygyny tassyklaýan beýleki resminamalary gör
kezip 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 merkezle
rinde 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 bo
ýunça 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 edebi
ýaty, 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 Türk
menistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatna
malarynyň esasynda geçirilýär.
Degişli dil boýunça geçirilýän derslerden baş
ga ähli okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda
synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedik
ler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglar
dan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberil
meýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagda
ýynda bäsleşiksiz we talyplyga kabul edil
mek üçin artykmaç hukukdan “Bilim ha
kynda” 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.: 34-67-17.

TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTY
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň 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 (hü
när: maglumat ulgamlary (oba hojalygynda)).
III. Bakalawr maksatnamasy (tölegli esasda):
1. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (taý
ýarlygyň ugry: maglumat ulgamlary we teh
nologiýalary (oba hojalygynda) (okuwlar
iňlis dilinde alnyp barlar)). Okuwyň dowam
lylygy 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 ug
ry: 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 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;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçyla
rynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäs
leşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy topa
rynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli
resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildir
ýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlik
de, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakda
kylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şa
hadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby
wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygy
ny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş
kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek ins
titutda (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 bo
ýunça 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 ta
ryhy;
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 Türk
menistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatna
malarynyň 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 ýagda
ýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edil
mek üçin artykmaç hukukdan:
— soňky 2-3 ýylyň dowamynda ýokary netije
ler gazanan we etrap häkimligi tarapyndan degişli
hünärlere hödürlenen kärendeçiler we mülkdarlar;
— “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanuny
nyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünle
re laýyk gelýänler peýdalanýarlar.
Türkmen oba hojalyk institutynyň salgysy:
Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş., Ruhnama
köçesi, 94, tel.: 9-33-92, 9-40-68, 9-38-65.

TÜRKMEN DÖWLET BEDENTERBIÝE WE SPORT INSTITUTY

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky 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 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;
— sport, bedenterbiýe hünärleri boýunça oku
wa girýän dalaşgärler üçin I sport derejesinden
pes bolmadyk türgeniň hünär dereje kitapçasy,
sport mekdebinden hödürnama we häsiýetnama;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçyla
rynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäs
leşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy to

parynyň agzalary, Türkmenistanyň çempionlary
we halkara sport ýaryşlarynyň ýeňijileri şol ýag
daýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl
nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bil
dirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen
birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna
aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tab
şyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şa
hadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby
wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýan
dygyny tassyklaýan beýleki resminamalary gör
kezip 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 merkezle
rinde 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 bo
ýunça geçirilýär:
hünärler: sport; bedenterbiýe — sportuň
saýlanan görnüşi (okuwa girýänler institutda al
nyp barylýan sportuň 46 görnüşiniň birinden tas

syklanylan möçbernamany ýerine ýetirmeli), bio
logiýa, Türkmenistanyň taryhy;
hünär: sport žurnalistikasy — türkmen dili
we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy, jemgyýeti
öwreniş;
hünärler: sport desgalaryny dolandyrmak;
sport tehnologiýalarynyň tehniki üpjünçiligi
— matematika, Türkmenistanyň taryhy, jemgyýe
ti öwreniş;
hünärler: sagaldyş işi; psihologiýa (sport
psihologiýasy) — türkmen dili we edebiýaty,
biologiýa, Türkmenistanyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türk
menistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatna
malarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet
dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagt
da synaglara esassyz sebäplere görä gelip bil
medikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça
synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara
goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagda
ýynda, 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 görnüşle
ri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparla
rynyň agzalary;
— “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanuny
nyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünle
re laýyk gelýänler peýdalanýarlar.
Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport
institutynyň salgysy: Aşgabat ş.,
Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 40,
tel.: 39-98-70, 39-98-71.

C M Y K

TÜRKMEN DÖWLET MALIÝE INSTITUTY

2021/2022-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy boýunça
taýýarlygyň aşakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:
1. Ykdysadyýet we dolandyryş (taý
ýarlygyň 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; işewürlik-informatika).
Institutda okuwlar tölegli esasda alnyp
barylýar.
Instituta Türkmenistanyň umumy
orta bilimden pes bolmadyk binýatda
bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik ra
ýatlary giriş synaglarynyň netijeleri bo
ýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary welaýat merkez
lerinde we Aşgabat şäherinde 2021-nji
ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul
edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň ady
na ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy gora
ýyş we derman senagaty ministrligi ta
rapyndan bellenilen nusgadaky saglyk
kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerin
den, harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fo
tosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçe
siniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňi
jileri,‚halkara bäsleşiklere gatnaşan Türk
menistanyň ýygyndy toparynyň agzalary
şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resmi
namanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmä
ge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen
resminamalar bilen birlikde, resmina
malary kabul edýän iş toparyna aşak
dakylary 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) oku
wa kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan 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 möh
letlerde 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, Türkme
nistanyň taryhy, geografiýa derslerin
den geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw
maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synag
lary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde belleni
len wagtda synaglara esassyz sebäplere
görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersle
riniň biri boýunça synaglardan geçip bil
medikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen
ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyply
ga kabul edilmek üçin artykmaç hu
kukdan “Bilim hakynda” Türkmenista
nyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde
kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän
dalaşgärler peýdalanýarlar.
Türkmen döwlet maliýe institutynyň
salgysy: Aşgabat ş., (1987)
Türkmenistanyň Gahrymany
Atamyrat Nyýazow şaýoly, 112,
tel.: 49-61-99, 49-07-92.

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 maglu
mat-kitaphana işi (taýýarlygyň ugurlary: telewideniýe
(telewideniýe režissurasy); telewideniýe (telera
diogepleşikleri guramak we alyp barmak); kitap
hana işi; telewideniýe (operatorçylyk işi we mon
tažyň režissurasy); kitaphana-maglumat işleri;
telewideniýe žurnalistikasy).
2. Medeniýeti öwreniş we durmuş-medeni taslama
lar (taýýarlygyň ugurlary: muzeologiýa, medeni we
tebigy miras ýadygärliklerini goramak; medeni
ýeti öwreniş; durmuş medeni işler (höwesjeň aý
dym-saz toparyny guramak we dolandyrmak);
art-menejment).
3. Sungatyň şekillendiriş we amaly görnüşleri (taý
ýarlygyň 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 geçme
dik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäs
leşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde we wela
ýat merkezlerinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly ara
lygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy), Türkme
nistanyň 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 bö
lümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassykla
nan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň
döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäsleşiklere gat
naşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary,
taýýarlygyň döredijilik ugurlary boýunça bilim edarala
ryna girýän milli we halkara döredijilik bäsleşikleriniň
ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resmina
manyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýän
ler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde,
resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary
görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadat
namasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden
güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edil
mek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tas
syklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş ka
gyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek ins
titutda (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 ug
ry 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 ar
kaly), türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;
taýýarlygyň ugurlary: durmuş-medeni işler (hö
wesjeň aýdym-saz 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 ede
biýaty, Türkmenistanyň taryhy;
taýýarlygyň ugurlary: ses režissurasy; kino re
žissurasy — saýlanan taýýarlygyň ugry boýunça uky
byny barlamak (akustika, saz ugrundan ukyby), türk
men dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;
taýýarlygyň ugurlary: yşyklandyrma tehnologi
ýasy — saýlanan taýýarlygyň ugry boýunça ukybyny
barlamak (fizikanyň we optikanyň kanuny, teatr we ki
no boýunça umumy düşünje), türkmen dili we edebiýa
ty, Türkmenistanyň taryhy;
taýýarlygyň ugurlary: medeniýeti öwreniş; reje
lemek işi; arheologiýa; muzeologiýa, medeni we
tebigy miras ýadygärliklerini goramak; resmina
ma we arhiw öwreniş; kitaphana işi; kitaphanamaglumat işleri; myhmanhana işi; syýahatçylyk;
art-menejment — jemgyýeti öwreniş; türkmen dili we
edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenis
tanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň
esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilin
de dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda sy
naglara 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 düzgün
lere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
Türkmen döwlet medeniýet institutynyň salgysy:
Aşgabat ş., 10 ýyl Abadançylyk köçesi, 114,
tel.: 48-28-60.

TÜRKMENISTANYŇ INŽENER-TEHNIKI WE ULAG KOMMUNIKASIÝALARY INSTITUTY
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET
ENERGETIKA INSTITUTY

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen
maksatnamasy) we taýýarlygyň 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 hem-de 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 (hü
närler: ykdysadyýet we dolandyryş
(energetika pudagynda); buhgalter
çilik hasaba alnyşy we audit (ener
getika pudagynda)).
4. Elektronika, radiotehnika we ara
gatnaşyk ulgamlary (hünärler: senagat
elektronikasy; mikroelektronika we
ýarymgeçirijili abzallar).
5. Maglumat howpsuzlygy (hü
när: awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň
maglumat howpsuzlygynyň toplum
laýyn üpjünçiligi).
6. Tehniki ulgamlarda dolandyryş
(hünär: awtomatika we tehniki ul
gamlarda dolandyryş).
II. Bakalawr maksatnamasy:
1. Maglumat howpsuzlygy (taýýarly
gyň ugry: maglumat howpsuzlygynyň
menejmenti (okuwlar iňlis dilinde
alnyp barlar). Okuwyň dowamlylygy 5
okuw ýylyna (1 ýyl — iňlis dili boýunça
dil taýýarlygy, 4 ýyl — bakalawr maksat
namasy boýunça okuw) deňdir.
2. Elektronika, radiotehnika we ara
gatnaşyk ulgamlary (taýýarlygyň ugry:
infokommunikasion tehnologiýalar
we aragatnaşyk ulgamlary).
3. Elektro we ýylylyk energetikasy
(taýýarlygyň ugry: elektroenergetika
we elektrotehnika).
4. Informatika we hasaplaýyş tehni
kasy (taýýarlygyň ugry: maglumat-öl
çeýiş tehnikasy we tehnologiýalary).
Institutda okuwlar tölegli esasda al
nyp barylýar.
Instituta Türkmenistanyň umumy
orta bilimden pes bolmadyk binýatda
bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik ra
ýatlary giriş synaglarynyň netijeleri bo
ýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary welaýat mer
kezlerinde we Aşgabat şäherinde 2021nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda
kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň ady
na ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy gora
ýyş we derman senagaty ministrligi ta

TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET INSTITUTY

2021/2022-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň aşakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:

rapyndan bellenilen nusgadaky saglyk
kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerin
den, harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fo
tosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçe
siniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýe
ňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan
Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň
agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan
degişli resminamanyň asyl nusgasyny
tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge
isleg bildirýänler ýokarda görkezilen res
minamalar bilen birlikde, resminamala
ry 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) oku
wa kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan 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 sy
naglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde belleni
len wagtda synaglara esassyz sebäplere
görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersle
riniň biri boýunça synaglardan geçip bil
medikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen
ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyply
ga kabul edilmek üçin artykmaç hu
kukdan “Bilim hakynda” Türkmenista
nyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde
kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän
dalaşgärler peýdalanýarlar.
Türkmenistanyň Döwlet energetika
institutynyň salgysy: Mary
welaýaty, Mary ş., Baýram han
köçesi, 62, tel.: 5-75-17, 5-75-02.

1. Gurluşygyň tehnikasy we tehnologiýalary (hünär
ler: 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 abadanlaşdy
ryş (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 (hü
närler: 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 ýükleýiş-düşüriş enjamlarynyň ulanylyşy; ýe
rüsti ulag-tehnologiki 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 geçme
dik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäs
leşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aş
gabat şäherinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly araly
gynda kabul edilýär.
Taýýarlygyň “Aeronawigasiýa we awiasion hemde raketa-kosmiki tehnikalary ulanmak” ugruna
okuwa girýänler uçujy-dispetçer we inžener-tehnik we
zipelerinde işleýänler üçin niýetlenen Gollanmanyň düz
günlerine 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 bö
lümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassykla
nan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň
döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäsleşiklere gat
naşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary
şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl
nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýän
ler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde,
resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary
görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadat
namasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden
güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edil
mek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tas
syklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş ka
gyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek insti
tutda (Aşgabat ş.) we welaýat merkezlerinde aşakda
ky 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, mate
matika, Türkmenistanyň taryhy;
beýleki hünärler: matematika, fizika, Türkmenista
nyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenis
tanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň
esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilin
de dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda sy
naglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da
okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilme
dikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda,
bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin ar
tykmaç hukukdan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň
Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgün
lere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we
ulag kommunikasiýalary institutynyň salgysy:
Aşgabat ş., Büzmeýin etrabynyň Senagat
köçesi, 51, tel.: 33-52-33, 39-26-47, 39-26-48.

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASY

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:
I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):
1. Sungatyň şekillendiriş we amaly görnüşleri (hünär
ler: monumental nakgaşçylygy; stanok nakgaşçy
lygy; teatr-bezeg 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 (hünär
ler: monumental nakgaşçylygy; teatr-bezeg 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 geç
medik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça
bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde we welaýat
merkezlerinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygyn
da kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy), Türk
menistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagynda
ky ýörite we orta sazçylyk, çeperçilik we sungat okuw
mekdeplerini tamamlap, iki ýyllyk iş tejribeligini geçýän
ýaşlar üçin orta hünär bilimi hakynda diplomyň tassyk
lanan göçürmesi;
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman se
nagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky sag
lyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bö
lümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan
göçürmesi;

— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet
bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäsleşiklere gatnaşan Türk
menistanyň ýygyndy toparynyň agzalary, taýýarlygyň dö
redijilik ugurlary boýunça bilim edaralaryna girýän milli we
halkara döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri şol ýagdaýlary tas
syklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler
ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resmi
namalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkez
ýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadat
namasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden
güwähatyny.
Döredijilik ugurlary boýunça okuwa girýän dalaşgär
ler 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 edil
mek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tas
syklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyz
lary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek akade
miýada (Aşgabat ş.) we welaýat merkezlerinde aşakda
ky 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; teatr-bezeg nakgaşçylygy; stanok gra
fikasy; kitap grafikasy — galamda gipsden ýasalan
adamyň göwresiniň şekilini çekmek; reňkde berlen te
madan taslama ýerine ýetirmek; Türkmenistanyň taryhy;
hünär: heýkeltaraşlyk — galamda gipsden ýasalan
adamyň portretini çekmek; berlen temadan heýkeltaraş
lyk 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 tasla
ma 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 Türkmenis
tanyň orta mekdepleriniň we çeperçilik mekdepleriniň
okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Türkmenistanyň taryhy boýunça giriş synaglary döw
let dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda sy
naglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da
okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilme
dikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda,
bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin artyk
maç hukukdan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Ka
nunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere
laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň
salgysy: Aşgabat ş., 2022-nji (A.Nowaýy) köçe, 90,
tel.: 92-56-41, 92-31-19, 92-25-08.

C M Y K

MAÝA KULYÝEWA ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI KONSERWATORIÝASY
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky 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; aýdym sungaty; bagşy; opera sun
gaty; hor dirižýorlygy; sazşynaslyk; kompo
zisiýa; türkmen sazynyň taryhy we nazaryýeti
boýunça sazşynaslyk; saz mugallymçylygy).
II. Hünärmen maksatnamasy (tölegli esasda):
1. Aýdym-saz sungaty (hünärler: türkmen
sazy; estrada sungaty).
Konserwatoriýa Türkmenistanyň orta hünär saz
bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş sy
naglarynyň 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.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan
arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy),
Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garama
gyndaky ýörite we orta sazçylyk, çeperçilik we
sungat okuw mekdeplerini tamamlap, iki ýyllyk iş
tejribeligini geçýän ýaşlar üçin orta hünär bilimi ha
kynda diplomyň tassyklanan göçürmesi;
— 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 tassyk
lanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylary
nyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşik
lere 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 bildir
ýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen bir
likde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşak
dakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şa
hadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby
wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandy
gyny 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 taýýarlygyň
“Bilimi dolandyrmak” ugruna talyplyga kabul edýär:
Uniwersitete ýokary bilimden pes bolmadyk binýatda bi
limi bolan Türkmenistanyň raýatlary giriş synaglarynyň ne
tijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Okuwlar tölegli esasda amala aşyrylýar.
Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşga
bat 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);
— ýokary bilim baradaky resminamanyň we goşundysy
nyň asyl nusgalary (daşary ýurt döwletinde berlen ýokary
bilim hakyndaky resminama onuň Türkmenistanda ykrar
edilendigi baradaky şahadatnamasy goşulýar);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman sena
gaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk ke
pilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölüm
den) 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 ta
lyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalan
ýan Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler bo
ýunça 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 resmina
malary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýär
we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatna
masyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden gü
wähatyny.
Uniwersitetiň resminamalary kabul edýän iş topary ze
rur bolan ýagdaýynda dalaşgärden goşmaça maglumatla
ry sorap biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary
üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek uniwersi
tetde (Aşgabat şäheri) we welaýat merkezlerinde 2021-nji
ýylyň 28-nji iýuly — 24-nji awgusty aralygynda bellenilen
möhletlerde geçirilýär.
Giriş synagy pedagogika we psihologiýa boýunça ýoka
ry bilimiň okuw maksatnamasy esasynda döwlet dilinde
geçirilýär.
Bellen ilen wagtd a giriş syn aglaryn a esassyz sebäp
lere görä gelm ed iklere goşm aça mümkinçilik berilme
ýär.
Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça magistr maksat
namasyna talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç
hukukdan saýlan taýýarlygynyň ugry boýunça 2 ýyldan
az bolmadyk iş döwri bolanlar peýdalanýarlar.
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet
uniwersitetiniň salgysy:
Aşgabat ş., Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 31,
tel.: 94-69-90, 94-54-29.

HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERSITETI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin magistr maksatnamasy boýunça
taýýarlygyň aşakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:
1. Bilim we pedagogika ylymlary (taýýarlygyň ugry: bili
mi dolandyrmak).
2. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugry: biz
nes-dolandyryş).
Okuwlar iňlis dilinde geçirilýär.
Okuwlar tölegli esasda amala aşyrylýar.
Uniwersitete ýokary bilimden pes bolmadyk binýatda bi
limi bolan Türkmenistanyň raýatlary giriş söhbetdeşliginiň
netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşga
bat 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);
— ýokary bilim baradaky resminamanyň we goşundysy
nyň asyl nusgalary (daşary ýurt döwletinde berlen ýokary
bilim hakyndaky resminama onuň Türkmenistanda ykrar
edilendigi baradaky şahadatnamasy goşulýar);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman sena
gaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk ke
pilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölüm
den) 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 resmina
malary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýär
we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatna
masyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden gü
wähatyny.
Uniwersitetiň resminamalary kabul edýän iş topary ze
rur bolan ýagdaýynda dalaşgärden goşmaça maglumatla
ry sorap biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary
üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Söhbetdeşlik we okuwa kabul edilmek uniwersitet
de (Aşgabat ş.) 2021-nji ýylyň awgust aýynyň 4-5-ine ge
çirilýär.
Söhbetdeşlik saýlanan ugur boýunça iňlis dilinde geçiriler.
Bellenilen wagtda söhbetdeşlige esassyz sebäplere gö
rä gelmediklere goşmaça mümkinçilik berilmeýär.
Söhbetdeşligiň netijeleri boýunça magistr maksatnama
syna talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:
— magistr maksatnamasy boýunça okuwa girmegiň
maksadynyň beýanyndan ýokary baha alanlar;
— saýlan taýýarlygynyň ugry boýunça 2 ýyldan az bol
madyk iş döwri bolanlar.
Halkara ynsanperwer ylymlary we
ösüş uniwersitetiniň salgysy:
Aşgabat ş., 1958-nji (Andalyp) köçe, 169,
tel.: 39-85-62, 39-85-25.

TÜRKMEN DÖWLET YKDYSADYÝET WE DOLANDYRYŞ INSTITUTY
2021/2022-nji okuw ýyly üçin magistr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň
aşakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:
1. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugurlary:
ykdysadyýet; menejment; milli ykdysadyýet).
Okuwlar tölegli esasda amala aşyrylýar.
Instituta taýýarlygyň “Ykdysadyýet” we “Menejment”
ugurlary boýunça ýokary bilimden pes bolmadyk, taýýar
lygyň “Milli ykdysadyýet” ugry boýunça ykdysadyýet
we dolandyryş çygrynda ýokary bilimden pes bolmadyk
binýatda bilimi bolan Türkmenistanyň raýatlary giriş sy
naglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul
edilýär.
Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşga
bat 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);
— ýokary bilim baradaky resminamanyň we goşundysy
nyň asyl nusgalary (daşary ýurt döwletinde berlen ýokary
bilim hakyndaky resminama onuň Türkmenistanda ykrar
edilendigi baradaky şahadatnamasy goşulýar);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman sena
gaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk ke
pilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölüm
den) 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 şahadatna
masyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden gü
wähatyny.
Institutyň resminamalary kabul edýän iş topary zerur bo
lan ýagdaýynda dalaşgärden goşmaça maglumatlary so
rap biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary
üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek institutda
(Aşgabat ş.) 2021-nji ýylyň awgust aýynyň 16-17-sine ge
çirilýär.
Giriş synaglary ýokary bilimiň okuw maksatnamasy
esasynda şu aşakdaky dersler boýunça döwlet dilinde ge
çirilýär:
taýýarlygyň ugurlary: “Ykdysadyýet”, “Milli ykdysady
ýet” — ykdysady nazaryýet, Türkmenistanyň ykdysadyýeti;
taýýarlygyň ugry: “Menejment” — ykdysady nazary
ýet, menejment.
Bellenilen wagtda giriş synagyna esassyz sebäplere gö
rä gelmediklere goşmaça mümkinçilik berilmeýär.
Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça magistr maksat
namasyna talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç
hukukdan saýlan taýýarlygynyň ugry boýunça 2 ýyldan
az bolmadyk iş döwri bolanlar peýdalanýarlar.
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş
institutynyň salgysy: Aşgabat ş., 1972-nji (Atatürk)
köçe, 73, tel.: 48-62-89, 48-62-75.

Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri bo
ýunça geçirilýär:
hünärler: türkmen sazy; halk saz gurallary;
fortepiano; kirişli saz gurallary; saz mugallym
çylygy; üflenip we kakylyp çalynýan saz gural
lary — hünäri boýunça (ýerine ýetirmek we söhbet
deşlik), solfejio we garmoniýa (ýazmaça we dilden),
Türkmenistanyň taryhy (ýazmaça we dilden);
hünärler: aýdym sungaty; opera sungaty;
bagşy — hünäri boýunça (ýerine ýetirmek we söh
betdeşlik), solfejio we saz nazaryýeti (ýazmaça we
dilden), Türkmenistanyň taryhy (ýazmaça we dil
den);
hünär: hor dirižýorlygy — hünäri boýunça we
fortepiano (ýerine ýetirmek we söhbetdeşlik), sol
fejio we garmoniýa (ýazmaça we dilden), Türkme
nistanyň taryhy (ýazmaça we dilden);
hünär: kompozisiýa — döreden eserleri we
fortepiano (ýerine ýetirmek we söhbetdeşlik), sol
fejio we garmoniýa (ýazmaça we dilden), Türkme
nistanyň 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: estrada sungaty — hünäri boýunça we
ýörite saz guraly (ýerine ýetirmek we söhbetdeş
lik), solfejio we saz nazaryýeti (ýazmaça we dil
den), Türkmenistanyň taryhy (ýazmaça we dilden).
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkme
nistanyň 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 bilmedik
ler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan
geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýyn
da, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin
artykmaç hukukdan “Bilim hakynda” Türkmenis
tanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen
düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli
konserwatoriýasynyň salgysy:
Aşgabat ş., 1984-nji (Puşkin) köçe, 22,
tel.: 92-28-56.

ÝAGŞYGELDI KAKAÝEW ADYNDAKY
HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin magistr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň
aşakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:
1. Amaly geologiýa, dag işleri, nebitgaz işi we geodeziýa
(taýýarlygyň ugry: nebitgaz işi).
2. Himiýa tehnologiýalary (taýýarlygyň ugry: uglewodorod
gazlaryny gaýtadan işlemegiň tehnologiýasy).
Okuwlar tölegli esasda amala aşyrylýar.
Uniwersitete ýokary bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi
bolan Türkmenistanyň raýatlary giriş synagynyň netijesi bo
ýunça 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);
— ýokary bilim baradaky resminamanyň we goşundysynyň
asyl nusgalary (daşary ýurt döwletinde berlen ýokary bilim ha
kyndaky resminama onuň Türkmenistanda ykrar edilendigi ba
radaky şahadatnamasy goşulýar);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty mi
nistrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden)
häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçür
mesi.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokar
da görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary ka
bul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýär we nusgalaryny
tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;
— harb y şah ad atn am as yn y ýa-da ýaz ylyş şah ad at
nam as yn y we ýaş aý an ýer i boý unç a harb y wek illikd en
güw äh at yn y.
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 synagy we okuwa kabul edilmek uniwersitetde (Aş
gabat 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 döwlet dilinde
geçirilýär.
Bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelme
diklere goşmaça mümkinçilik berilmeýär.
Giriş synagynyň netijeleri boýunça magistr maksatnamasy
na talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan saý
lan taýýarlygynyň ugry boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş döwri
bolanlar peýdalanýarlar.
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky
Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň salgysy:
Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 8,
tel.: 39-13-74, 39-13-70.

TÜRKMENISTANYŇ OGUZ HAN ADYNDAKY
INŽENER-TEHNOLOGIÝALAR UNIWERSITETI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin magistr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň “Pedagogika bilimi (tebigy we
takyk ylmy ugurlara degişli dersleri okatmagyň usulyýeti)” ugruna talyplyga kabul edýär:
Uniwersitete ýokary bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi
bolan Türkmenistanyň raýatlary giriş söhbetdeşlikleriniň netije
leri 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.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— ýokary bilim baradaky resminamanyň we goşundysynyň
asyl nusgalary (daşary ýurt döwletinde berlen ýokary bilim ha
kyndaky resminama onuň Türkmenistanda ykrar edilendigi ba
radaky şahadatnamasy goşulýar);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty
ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilna
masy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden)
häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçür
mesi.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokar
da görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul
edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýär we nusgalaryny tab
şyrýarlar:
— şahsy pasportyny;

— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasy
ny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.
Uniwersitetiň resminamalary kabul edýän iş topary zerur bo
lan ýagdaýynda dalaşgärden goşmaça maglumatlary sorap biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary
üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Söhbetdeşlikler we okuwa kabul edilmek uniwersitetde
(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 bi
limiň okuw maksatnamasy esasynda iňlis we döwlet dille
rinde geçirilýär.
Bellenilen wagtda söhbetdeşliklere esassyz sebäplere görä
gelmediklere goşmaça mümkinçilik berilmeýär.
Söhbetdeşlikleriň netijeleri boýunça magistr maksatnama
syna talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan
saýlan taýýarlygynyň ugry boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş
döwri bolanlar peýdalanýarlar.
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar
uniwersitetiniň salgysy: Aşgabat ş., Köşi köçesi, 100,
tel.: 39-16-67.

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ
HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTY
2021/2022-nji okuw ýyly üçin magistr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň
aşakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:
1. Syýasat ylymlary we sebit öwreniş (taýýarlygyň ugry:
sanly diplomatiýa).
2. Hukuk işi (taýýarlygyň ugurlary: halkara hususy hukugy;
halkara jemagat hukugy).
Okuwlar tölegli esasda amala aşyrylýar.
Okuwlar türkmen dilinde alnyp barylýar.
Instituta taýýarlygyň “Sanly diplomatiýa” ugry boýunça hal
kara gatnaşyklary, dünýä syýasaty, syýasat ylymlary we se
bit öwreniş çygrynda; “Halkara hususy hukugy” we “Halkara
jemagat hukugy” ugurlary boýunça halkara hukugy, halkara
hususy hukugy, halkara jemagat hukugy, hukuk öwreniş çyg
rynda ýokary bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan
Türkmenistanyň raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýun
ça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde we welaýat merkez
lerinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— ýokary bilim baradaky resminamanyň we goşundysynyň
asyl nusgalary (daşary ýurt döwletinde berlen ýokary bilim ha
kyndaky resminama onuň Türkmenistanda ykrar edilendigi ba
radaky şahadatnamasy goşulýar);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty mi
nistrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden)
häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçür
mesi.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokar
da görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary ka
bul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýär we nusgalaryny
tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasy
ny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.
Institutyň resminamalary kabul edýän iş topary zerur bo
lan 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 (Aş
gabat ş.) 2021-nji ýylyň awgust aýynyň 13-14-ine geçirilýär.
Giriş synaglary ýokary bilimiň okuw maksatnamasy esa
synda şu aşakdaky dersler boýunça döwlet dilinde geçirilýär:
taýýarlygyň ugry: sanly diplomatiýa — halkara gatnaşyk
laryň nazaryýeti we iňlis dili;
taýýarlygyň ugurlary: halkara hususy hukugy; halkara
jemagat hukugy — Türkmenistanyň kanunçylygynyň esas
lary we iňlis dili.
Bellenilen wagtda giriş synagyna esassyz sebäplere görä
gelmediklere goşmaça mümkinçilik berilmeýär.
Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça magistr maksatnama
syna talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan
saýlan taýýarlygynyň ugry boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş
döwri bolanlar peýdalanýarlar.
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň salgysy: Aşgabat ş.,
Galkynyş köçesi, 25, Tel.: 22-68-50.

C M Y K

DÖWLETMÄMMET AZADY ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI DÜNÝÄ DILLERI INSTITUTY
2021/2022-nji okuw ýyly üçin magistr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň aşakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:
1. Daşary ýurt dillerini okatmagyň usulyýeti.
2. Psihologiýa-pedagogiki bilimi.
Okuwlar tölegli esasda amala aşyrylýar.
Instituta ýokary bilimden pes bolmadyk binýat
da bilimi bolan Türkmenistanyň raýatlary giriş söh
betdeşliginiň 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);

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

dirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen
birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna
aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyr
ýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şa
hadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby
wekillikden güwähatyny.
Institutyň resminamalary kabul edýän iş topa
ry zerur bolan ýagdaýynda dalaşgärden goşmaça
maglumatlary sorap biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş
kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Söhbetdeşlik we okuwa kabul edilmek ins

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 “Daşary ýurt dillerini okatmagyň
usulyýeti” ugry boýunça iňlis dili dersinden ýokary
bilimiň okuw maksatnamasy esasynda iňlis dilinde;
taýýarlygyň “Psihologiýa-pedagogiki bilimi”
ugry boýunça häzirki zaman türkmen jemgyýe

AMAN KEKILOW ADYNDAKY MUGALLYMÇYLYK MEKDEBI

BEKI SEÝTÄKOW ADYNDAKY
MUGALLYMÇYLYK MEKDEBI

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
I. Býujet esasynda:
1. Başlangyç synplarda okatmak.
2. Mekdebe çenli bilim we terbiýe.
II. Tölegli esasda:
1. Başlangyç synplarda okatmak.
Mugallymçylyk mekdebine Aşgabat şä
herinde, Ahal welaýatynda, şeýle-de Balkan
welaýatynda hemişelik ýaşaýan Türkme
nistanyň umumy orta bilimden pes bolma
dyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geç
medik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri
boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherin
de we Ahal, Balkan welaýatlarynyň mer
kezlerinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly
aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— 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 ýerin
den, harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesi
niň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýe
ňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan
Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň ag
zalary şol ýagdaýlary tassyklaýan de
gişli resminamanyň asyl nusgasyny tab
şyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge
isleg bildirýänler ýokarda görkezilen res
minamalar bilen birlikde, resminamala
ry kabul edýän iş toparyna aşakdakylary
görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da
ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan

ýeri boýunça harby wekillikden güwäha
tyny.
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 jo
gapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul
edilmek A.Kekilow adyndaky Mugallym
çylyk 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 ma
tematika, türkmen dili we edebiýaty, Türkme
nistanyň taryhy derslerinden geçirilýär.

Okuw dersleri boýunça giriş synag
lary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň
okuw maksatnamalarynyň esasynda ge
çirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde belleni
len wagtda synaglara esassyz sebäp
lere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw
dersleriniň biri boýunça synaglardan ge
çip bilmedikler soňky synaglara goýbe
rilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen
ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga
kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň
Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgit
lenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgär
ler peýdalanýarlar.
Aman Kekilow adyndaky
Mugallymçylyk mekdebiniň salgysy:
Aşgabat ş., Görogly köçesi, 124,
tel.: 90-62-04.

HYDYR DERÝAÝEW ADYNDAKY MUGALLYMÇYLYK MEKDEBI

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
I. Býujet esasynda:
1. Başlangyç synplarda okatmak.
2. Mekdebe çenli bilim we terbiýe.
II. Tölegli esasda:
1. Başlangyç synplarda okatmak.
2. Mekdebe çenli bilim we terbiýe.
Mugallymçylyk mekdebine Mary we Lebap
welaýatlarynda hemişelik ýaşaýan Türkme
nistanyň 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 we Lebap we
laýatlarynyň merkezlerinde 2021-nji ýylyň
12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş
we derman senagaty ministrligi tarapyn
dan bellenilen nusgadaky saglyk kepilna
masy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerin
den, harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesi
niň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňiji
leri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türk
menistanyň ýygyndy toparynyň agzalary
şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resmi
namanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge
isleg bildirýänler ýokarda görkezilen res
minamalar bilen birlikde, resminamala
ry 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 aşakdaky
hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
I. Býujet esasynda:
1. Bejeriş işi.
2. Şepagatçylyk işi.
3. Saglygy goraýyş-öňüni
alyş işi.
II. Tölegli esasda:
1. Bejeriş işi.
2. Şepagatçylyk işi.
3. Farmasiýa.
Lukmançylyk mekdebine Bal
kan welaýatynda hemişelik ýaşa
ýan Türkmenistanyň umumy orta
bilimden pes bolmadyk binýatda
bilimi bolan, ýaşy 35-den geçme
dik raýatlary giriş synaglarynyň ne
tijeleri boýunça bäsleşik esasynda
kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Balkana
bat şäherinde 2021-nji ýylyň 12
— 25-nji iýuly aralygynda kabul
edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sana
wy:
— bellenilen nusgada direkto
ryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowal
nama (anketa);
— bilimi baradaky resminama
(asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy
goraýyş we derman senagaty mi
nistrligi tarapyndan bellenilen nus
gadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän
ýerinden, harby bölümden) häsi
ýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany
fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet dep
derçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mek
dep okuwçylarynyň döwlet bäs
leşiginiň ýeňijileri, halkara bäsle
şiklere gatnaşan Türkmenistanyň
ýygyndy toparynyň agzalary şol
ýagdaýlary tassyklaýan degiş
li resminamanyň asyl nusgasyny
tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa gir
mäge isleg bildirýänler ýokarda
görkezilen resminamalar bilen bir
likde, resminamalary kabul edýän
iş toparyna aşakdakylary görkez
ýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;

— harby şahadatnamasyny ýada ýazylyş şahadatnamasyny we
ýaşaýan ýeri boýunça harby wekil
likden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da)
okuwa kabul edilmek üçin artyk
maç hukukdan peýdalanýandygy
ny tassyklaýan beýleki resmina
malary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar
we galp resmi iş kagyzlary üçin
dalaşgär şahsy jogapkärçilik çek
ýär.
Giriş synaglary we okuwa
kabul edilmek Balkan lukmançy
lyk orta okuw mekdebinde (Balka
nabat 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, Türk
menistanyň taryhy derslerinden
geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş sy
naglary Türkmenistanyň orta mek
depleriniň okuw maksatnamalary
nyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş sy
naglary döwlet dilinde dilden geçi
rilýär.
Saýlap alan hünärine durnuk
lydygyny kesgitlemek maksady
bilen, dalaşgärler patologoanato
miki edarasynyň işi bilen tanyşdy
rylar.
Giriş synaglarynyň tertibinde
bellenilen wagtda synaglara esas
syz sebäplere görä gelip bilme
dikler ýa-da okuw dersleriniň biri
boýunça synaglardan geçip bilme
dikler soňky synaglara goýberil
meýär.
Giriş synaglaryndan üstünlik
li geçen ýagdaýynda, bäsleşik
siz we talyplyga kabul edilmek
üçin artykmaç hukukdan “Bilim
hakynda” Türkmenistanyň Kanu
nynyň rejelenen görnüşinde kes
gitlenen düzgünlere laýyk gelýän
dalaşgärler peýdalanýarlar.
Balkan lukmançylyk orta
okuw mekdebiniň salgysy:
Balkan welaýaty, Balkanabat ş.,
147-nji ýaşaýyş jaý toplumy, 3,
tel.: 6-45-34, 6-45-79.

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 jo
gapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul
edilmek Hydyr Derýaýew adyndaky Mu
gallymçylyk mekdebinde (Mary ş.) we Le
bap 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 boýun
ça matematika, türkmen dili we edebiýaty,
Türkmenistanyň taryhy derslerinden geçi
rilýär.

ti dersinden ýokary bilimiň okuw maksatnamasy
esasynda türkmen dilinde geçirilýär.
Bellenilen wagtda söhbetdeşlige esassyz se
bäplere görä gelmediklere goşmaça mümkinçilik
berilmeýär.
Söhbetdeşliginiň netijeleri boýunça magistr
maksatnamasyna talyplyga kabul edilmek üçin
artykmaç hukukdan saýlan taýýarlygynyň ugry
boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş döwri bolanlar
peýdalanýarlar.
Döwletmämmet Azady adyndaky
Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň
salgysy: Aşgabat ş., Aba Annaýew köçesi,
47, tel.: 34-67-17.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw
maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde belleni
len wagtda synaglara esassyz sebäplere
görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersle
riniň biri boýunça synaglardan geçip bil
medikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen
ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga
kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň
Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgit
lenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgär
ler peýdalanýarlar.
Hydyr Derýaýew adyndaky
Mugallymçylyk mekdebiniň salgysy:
Mary welaýaty, Mary ş.,
Aşgabat köçesi, 49,
tel.: 5-20-55, 5-29-15.

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler
boýunça talyplyga kabul edýär:
I. Býujet esasynda:
1. Başlangyç synplarda okat
mak.
2. Mekdebe çenli bilim we ter
biýe.
II. Tölegli esasda:
1. Başlangyç synplarda okatmak.
2. Mekdebe çenli bilim we ter
biýe.
Mugallymçylyk mekdebine Daşo
guz welaýatynda hemişelik ýaşaýan
Türkmenistanyň umumy orta bilim
den pes bolmadyk binýatda bilimi bo
lan, 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.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň
adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalna
ma (anketa);
— bilimi baradaky resminama
(asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy go
raýyş we derman senagaty ministr
ligi tarapyndan bellenilen nusgadaky
saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerin
den, harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany
fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depder
çesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mek
dep okuwçylarynyň döwlet bäsleşi
giniň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere
gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy
toparynyň agzalary şol ýagdaýlary
tassyklaýan degişli resminamanyň
asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa gir
mäge isleg bildirýänler ýokarda gör
kezilen resminamalar bilen birlikde,
resminamalary kabul edýän iş topa
ryna aşakdakylary görkezýärler we

nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da
ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşa
ýan ýeri boýunça harby wekillikden
güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da)
okuwa kabul edilmek üçin artykmaç
hukukdan peýdalanýandygyny tas
syklaýan beýleki resminamalary gör
kezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we
galp resmi iş kagyzlary üçin dalaş
gär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa ka
bul edilmek Beki Seýtäkow adyn
daky Mugallymçylyk mekdebinde
(Daşoguz ş.) 2021-nji ýylyň iýul aýy
nyň 28-29-y, 31-i — awgust aýynyň
1-i we 3-4-i günlerinde geçirilýär:
Giriş synaglary ähli hünärler bo
ýunça matematika, türkmen dili we
edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy
derslerinden geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş sy
naglary Türkmenistanyň orta mek
depleriniň okuw maksatnamalary
nyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synag
lary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bel
lenilen wagtda synaglara esassyz
sebäplere görä gelip bilmedikler ýada okuw dersleriniň biri boýunça sy
naglardan geçip bilmedikler soňky
synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen
ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyp
lyga kabul edilmek üçin artykmaç
hukukdan “Bilim hakynda” Türkme
nistanyň Kanunynyň rejelenen görnü
şinde kesgitlenen düzgünlere laýyk
gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
Beki Seýtäkow adyndaky
Mugallymçylyk mekdebiniň
salgysy: Daşoguz welaýaty,
Daşoguz ş., Alp Arslan köçesi, 20,
tel.: 9-39-09.

INDIRA GANDI ADYNDAKY AŞGABAT LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
I. Býujet esasynda:
1. Bejeriş işi.
2. Şepagatçylyk işi.
3. Laboratoriýa anyklaýyş işi.
4. Fizioterapiýa we dikeldiş işi.
II. Tölegli esasda:
1. Şepagatçylyk işi.
2. Akuşerçilik işi.
Lukmançylyk mekdebine Aşgabat şä
herinde we Ahal welaýatynda hemişelik
ýaşaýan Türkmenistanyň umumy orta bi
limden pes bolmadyk binýatda bilimi bo
lan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş
synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik
esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şähe
rinde we Ahal welaýatynyň merkezinde
2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygyn
da kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— 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 fotosu
rat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň
tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuw
çylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,
halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenis
tanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýag
daýlary tassyklaýan degişli resminamanyň
asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge is
leg bildirýänler ýokarda görkezilen resmi
namalar bilen birlikde, resminamalary kabul
edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýär
ler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazy

lyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri bo
ýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) oku
wa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan
peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp
resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jo
gapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul
edilmek I.Gandi adyndaky Aşgabat luk
mançylyk orta okuw mekdebinde (Aşgabat
ş.) we Ahal welaýatynyň merkezinde aşak
daky 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.
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 ta
nyşdyrylar.
Giriş synaglarynyň tertibinde belleni
len wagtda synaglara esass yz sebäp
lere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw
dersleriniň biri boý unç a synaglardan
geçip bilmedikler soňk y synaglara goý
berilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen
ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga
kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Ka
nunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen
düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peý
dalanýarlar.
Indira Gandi adyndaky Aşgabat
lukmançylyk orta okuw
mekdebiniň salgysy: Aşgabat ş.,
2023-nji (M.Kösäýew) köçe, 90,
tel.: 36-96-73, 36-93-82.

BALKAN WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky 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
binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçme
dik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri
boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Ýörite sungat mekdebiniň Horeografiýa
sungaty (Halk tansy) hünärine M.Kulyýewa
adyndaky Türkmen milli konserwatoriýa
synyň ýanyndaky Ýörite sazçylyk mekdepinternatyny, ýurdumyzyň çagalar sungat
mekdeplerini tamamlan, şeýle-de dörediji
lik we tans toparlarynda tansçy bolup azyn
dan 2 ýyl işlän oglan-gyzlar kabul edilýär.
Ýörite sungat mekdebiniň aýdym aýt
mak sungaty (wokal) hünärine 18 ýaşyny
dolduran, M.Kulyýewa adyndaky Türkmen
milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Ýöri

te sazçylyk mekdep-internatyny, ýurdumy
zyň çagalar sungat mekdeplerini tamamlan
oglan-gyzlar kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Balkanabat şähe
rinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly araly
gynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nus
gasy);
— sazçylyk ýa-da çeperçilik bilimi bara
da 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 fotosu
rat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň
tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňiji
leri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türk
menistanyň ýygyndy toparynyň agzalary,
taýýarlygyň döredijilik ugurlary (hünärleri)
boýunça bilim edaralaryna girýän milli we
halkara döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri

şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resmi
namanyň asyl nusgasyny tabşyrýar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge
isleg bildirýänler ýokarda görkezilen res
minamalar bilen birlikde, resminamalary
kabul edýän iş toparyna aşakdakylary gör
kezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazy
lyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri bo
ýunça harby wekillikden güwähatyny;
— 2 sany galamda, 2 sany reňkde, 2 sa
ny eser (kompozisiýa) işlerini (nakgaşçylyk
hünärine okuwa girýänler üçin).
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) oku
wa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan
peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp
resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jo
gapkärçilik 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 ders
leri boýunça geçirilýär:
hünär: sazyň taryhy we nazaryýeti —
hünäri boýunça, fortepiano we saz edebi
ýaty, Türkmenistanyň taryhy;

hünär: horeografiýa sungaty — hü
näri boýunça iki tapgyrda, Türkmenistanyň
taryhy;
hünär: aýdym aýtmak sungaty (wo
kal) — hünäri boýunça, solfejio we sazyň
nazaryýeti, Türkmenistanyň taryhy;
hünär: nakgaşçylyk — galamda su
rat çekmek, eser döretmek (kompozisiýa),
Türkmenistanyň taryhy;
beýleki hünärler — hünäri boýunça, sol
fejio we sazyň nazaryýeti, Türkmenistanyň
taryhy.
Giriş synaglary sungat mekdepleriniň
okuw maksatnamalarynyň, Türkmenista
nyň taryhy dersi boýunça bolsa Türkme
nistanyň orta mekdepleriniň okuw maksat
namalarynyň esasynda geçirilýär.
Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça
giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçi
rilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde belleni
len wagtda synaglara esass yz sebäp
lere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw
dersleriniň biri boý unç a synaglardan ge
çip bilmedikler soňk y synaglara goýbe
rilmeýär.
Balkan welaýat ýörite sungat
mekdebiniň salgysy: Balkan
welaýaty, Balkanabat ş., 126-njy
ýaşaýyş jaý toplumy, E.Ataýewa
köçesi, tel.: 6-77-25, 6-77-26.

C M Y K

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

I. Býujet esasynda:
1. Bejeriş işi.
2. Şepagatçylyk işi.
II. Tölegli esasda:
1. Bejeriş işi.
2. Şepagatçylyk işi.
3. Akuşerlik işi.
4. Farmasiýa.
Lukmançylyk mekdebine Mary we
laýatynda hemişelik ýaşaýan, Türk
menistanyň umumy orta bilimden pes
bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy
35-den geçmedik raýatlary giriş synag
larynyň netijeleri boýunça bäsleşik esa
synda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Mary şäherin
de 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly ara
lygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň
adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy gora
ýyş we derman senagaty ministrligi ta
rapyndan bellenilen nusgadaky saglyk
kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerin
den, harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fo
tosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçe
siniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýe
ňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan
Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň
agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan
degişli resminamanyň asyl nusgasyny
tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmä
ge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen
resminamalar bilen birlikde, resmina
malary kabul edýän iş toparyna aşak
dakylary görkezýärler we nusgalaryny
tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da
ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan
ýeri boýunça harby wekillikden güwä
hatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) oku
wa kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan 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 Ma
ry 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 bo
ýunça himiýa, biologiýa, Türkmenista
nyň taryhy derslerinden geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synag
lary Türkmenistanyň orta mekdepleri
niň okuw maksatnamalarynyň esasyn
da geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synag
lary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Saýlap alan hünärine durnuklydygy
ny kesgitlemek maksady bilen, dalaş
gärler patologoanatomiki edarasynyň
işi bilen tanyşdyrylar.
Giriş synaglarynyň tertibinde belleni
len wagtda synaglara esassyz sebäp
lere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw
dersleriniň biri boýunça synaglardan
geçip bilmedikler soňky synaglara goý
berilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli ge
çen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we
talyplyga kabul edilmek üçin ar
tykmaç hukukdan “Bilim hakynda”
Türkmenistanyň Kanunynyň rejele
nen görnüşinde kesgitlenen düzgün
lere laýyk gelýän dalaşgärler peýda
lanýarlar.
S.A.Nyýazow adyndaky
Mary lukmançylyk orta okuw
mekdebiniň salgysy:
Mary welaýaty, Mary ş.,
Parahatlyk köçesi, 6,
tel.: 5-41-52, 5-42-49.

TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET WE
SUNGAT MEKDEBI

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

I. Býujet esasynda:
1. Bejeriş işi.
2. Şepagatçylyk işi.
3. Saglygy goraýyş-öňüni alyş işi.
II. Tölegli esasda:
1. Bejeriş işi.
2. Şepagatçylyk işi.
3. Akuşerlik işi.
4. Farmasiýa.
Lukmançylyk mekdebine Daşoguz
welaýatynda hemişelik ýaşaýan, Türk
menistanyň umumy orta bilimden pes
bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35den geçmedik raýatlary giriş synaglary
nyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda
kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Daşoguz şä
herinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly
aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň ady
na ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş
we derman senagaty ministrligi tarapyn
dan bellenilen nusgadaky saglyk kepil
namasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerin
den, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany foto
surat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesi
niň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýe
ňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan
Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň ag
zalary şol ýagdaýlary tassyklaýan de
gişli resminamanyň asyl nusgasyny tab
şyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge
isleg bildirýänler ýokarda görkezilen res
minamalar bilen birlikde, resminamala
ry kabul edýän iş toparyna aşakdakylary
görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da
ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan
ýeri boýunça harby wekillikden güwäha
tyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) oku
wa kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan 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 mek
debinde (Daşoguz 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 boýun
ça himiýa, biologiýa, Türkmenistanyň ta
ryhy 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 belleni
len wagtda synaglara esassyz sebäplere
görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersle
riniň biri boýunça synaglardan geçip bil
medikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen
ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga
kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Ka
nunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen
düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peý
dalanýarlar.
Gurbansoltan eje adyndaky
Daşoguz lukmançylyk orta
okuw mekdebiniň salgysy:
Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.,
Garaşsyzlygyň 10 ýyllygy köçesi, 17,
tel.: 2-21-64, 2-21-18.

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASYNYŇ ÝANYNDAKY
TÜRKMEN DÖWLET ÝÖRITE ÇEPERÇILIK MEKDEBI

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler
boýunça talyplyga kabul edýär:
I. Býujet esasynda:
1. Kitaphanaçylyk işi.
2. Çagalar okaýşyny guramak.
3. Medeniýet öýünde režisýor
lyk.
4. Aktýorlyk sungaty.
5. Höwesjeň halk saz gurallary
orkestrini guramak.
6. Ses we yşyk bilen bezemek.
7. Iş kagyzlarynyň dolanyşygy
ny guramak we arhiw işi.
8. Muzeý işi we ýadygärlikleri
goramak.
9. Ylmyň we tehnologiýanyň
maglumat üpjünçiligi.
Türkmen döwlet medeniýet we
sungat mekdebine Türkmenistanyň
umumy orta bilimden pes bolmadyk
binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den
geçmedik raýatlary giriş synaglary
nyň netijeleri boýunça bäsleşik esa
synda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şä
herinde we welaýat merkezlerinde
2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly ara
lygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň
adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalna
ma (anketa);
— bilimi baradaky resminama
(asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy go
raýyş we derman senagaty ministrli
gi tarapyndan bellenilen nusgadaky
saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýe
rinden, harby bölümden) häsiýetna
ma;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fo
tosurat;
— işleýänler üçin zähmet depder
çesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň
ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatna
şan Türkmenistanyň ýygyndy topa
rynyň agzalary, taýýarlygyň dörediji
lik ugurlary (hünärleri) boýunça bilim
edaralaryna girýän milli we halkara
döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri şol
ýagdaýlary tassyklaýan degişli resmi
namanyň asyl nusgasyny tabşyrýar.
Bulardan başga-da, okuwa girmä
ge isleg bildirýänler ýokarda görkezi
len resminamalar bilen birlikde, res
minamalary kabul edýän iş toparyna
aşakdakylary görkezýärler we nusga
laryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da
ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşa

GURBANSOLTAN EJE ADYNDAKY
DAŞOGUZ LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI

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

ýan ýeri boýunça harby wekillikden
güwähatyny;
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da)
okuwa kabul edilmek üçin artykmaç
hukukdan peýdalanýandygyny tas
syklaýan beýleki resminamalary gör
kezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we
galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär
şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul
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 aýy
nyň 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 söhbet
deşlik;
hünärler: medeniýet öýlerinde
režissýorlyk; aktýorlyk sungaty;
ses we yşyk bilen bezemek, hö
wesjeň halk saz gurallary orkest
rini guramak — saýlanan hünär
boýunça ukybyny barlamak, türkmen
dili we edebiýaty, Türkmenistanyň ta
ryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş sy
naglary Türkmenistanyň orta mek
depleriniň okuw maksatnamalarynyň
esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synag
lary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde belle
nilen wagtda synaglara esassyz se
bäplere görä gelip bilmedikler ýa-da
okuw dersleriniň biri boýunça synag
lardan geçip bilmedikler soňky synag
lara goýberilmeýär.
Türkmen döwlet medeniýet we
sungat mekdebiniň salgysy:
Aşgabat ş., Magtymguly şaýoly, 4,
tel.: 27-21-22, 27-21-39.

I. Býujet esasynda:
1. Nakgaşçylyk.
2. Metaly çeper bejermek.
3. Grafika.
Ýörite çeperçilik mekdebine Türk
menistanyň umumy orta bilimden pes
bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy
35-den geçmedik raýatlary giriş synag
larynyň netijeleri boýunça bäsleşik esa
synda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherin
de we welaýat merkezlerinde 2021-nji ýylyň
12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň ady
na ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş
we derman senagaty ministrligi tarapyn
dan bellenilen nusgadaky saglyk kepil
namasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerin
den, harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany foto
surat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesi
niň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýe
ňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan
Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň ag
zalary, taýýarlygyň döredijilik ugurlary
(hünärleri) boýunça bilim edaralaryna
girýän milli we halkara döredijilik bäsle
şikleriniň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyk
laýan degişli resminamanyň asyl nusga
syny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmä
ge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen
resminamalar bilen birlikde, resmina
malary kabul edýän iş toparyna aşak
dakylary görkezýärler we nusgalaryny
tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýa
zylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri
boýunça harby wekillikden güwähatyny;
— 2 sany galamda, 2 sany reňkde,
2 sany eser (kompozisiýa) işlerini.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) oku
wa kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan 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 çe
perçilik akademiýasynyň ýanyndaky
Türkmen döwlet ýörite çeperçilik mek
debinde (Aşgabat ş.) we welaýat mer
kezlerinde aşakdaky möhletlerde geçi
rilýär:
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.
Giriş synaglary ähli hünärler boýun
ça galamda surat çekmek, eser döret
mek (kompozisiýa), Türkmenistanyň ta
ryhy derslerinden geçirilýär.
Giriş synaglary galamda surat çek
mek, eser döretmek (kompozisiýa) ders

leri boýunça çeperçilik we sungat mek
depleriniň okuw maksatnamalarynyň,
Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça
bolsa Türkmenistanyň orta mekdepleri
niň okuw maksatnamalarynyň esasynda
geçirilýär.
Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça
giriş synaglary döwlet dilinde dilden ge
çirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde belleni
len wagtda synaglara esassyz sebäp
lere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw
dersleriniň biri boýunça synaglardan
geçip bilmedikler soňky synaglara goý
berilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen
ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyply
ga kabul edilmek üçin artykmaç hu
kukdan çeperçilik mekdebini we sungat
mekdepleriniň çeperçilik bölümini ta
mamlanlar peýdalanýarlar.
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik
akademiýasynyň ýanyndaky
Türkmen döwlet ýörite çeperçilik
mekdebiniň salgysy:
Aşgabat ş., 2087-nji (A.Berdiýew)
köçe, 127,
tel.: 75-65-70, 75-65-69, 75-65-62.

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky 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 Türkmenis
tanyň umumy orta bilimden pes bolma
dyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den
geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň
netijeleri boýunça bäsleşik esasynda ka
bul edilýär.
Ýörite sungat mekdebiniň aýdym aýt
mak sungaty (wokal) hünärine 18 ýa
şyny dolduran oglan-gyzlar kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şähe
riniň Büzmeýin etrabynda 2021-nji ýylyň
12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň ady
na ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);
— sazçylyk ýa-da çeperçilik bilimi ba
rada resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş
we derman senagaty ministrligi tarapyn
dan bellenilen nusgadaky saglyk kepil
namasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerin
den, harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany foto
surat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesi
niň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýe
ňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan
Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň ag
zalary, taýýarlygyň döredijilik ugurlary
(hünärleri) boýunça bilim edaralaryna
girýän milli we halkara döredijilik bäsle
şikleriniň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyk
laýan degişli resminamanyň asyl nusga
syny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge
isleg bildirýänler ýokarda görkezilen res
minamalar bilen birlikde, resminamalary

kabul edýän iş toparyna aşakdakylary
görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýar
lar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da
ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan
ýeri boýunça harby wekillikden güwäha
tyny;
— 2 sany galamda, 2 sany reňkde,
2 sany eser (kompozisiýa) işlerini (nak
gaşçylyk hünärine okuwa girýänler üçin).
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da)
okuwa kabul edilmek üçin artykmaç
hukukdan peýdalanýandygyny tassyk
laýan 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, Türkmenis
tanyň taryhy;
hünär: nakgaşçylyk — galamda su
rat çekmek, eser döretmek (kompozisi
ýa), Türkmenistanyň taryhy;
beýleki hünärler — hünäri boýunça,
solfejio we sazyň nazaryýeti, Türkmenis
tanyň taryhy.
Giriş synaglary sungat mekdepleriniň
okuw maksatnamalarynyň, Türkmenis
tanyň taryhy dersi boýunça bolsa Türk
menistanyň orta mekdepleriniň okuw
maksatnamalarynyň esasynda geçiril
ýär.
Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça
giriş synaglary döwlet dilinde dilden ge
çirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde belleni
len wagtda synaglara esassyz sebäp
lere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw
dersleriniň biri boýunça synaglardan
geçip bilmedikler soňky synaglara goý
berilmeýär.
Ahal welaýat ýörite sungat
mekdebiniň salgysy: Aşgabat ş.,
Büzmeýin etraby, Arkadag köçesi, 1,
tel.: 33-52-41.

MAÝA KULYÝEWA ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI KONSERWATORIÝASYNYŇ ÝANYNDAKY DAŇATAR ÖWEZOW ADYNDAKY
TÜRKMEN DÖWLET ÝÖRITE SAZÇYLYK MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky 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.
Ýörite sazçylyk mekdebine Türkmenis
tanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk
binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçme
dik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri
boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Ýörite sazçylyk mekdebiniň horeografi
ýa sungaty (halk tansy) hünärine Maýa
Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konser
watoriýasynyň ýanyndaky Ýörite sazçylyk

mekdep-internatynyň, ýurdumyzyň çagalar
sungat mekdepleriniň tans bölümini tamam
lan, şeýle-de döredijilik we tans toparlaryn
da tansçy bolup azyndan 2 ýyl işlän ýa-da iş
döwri bolan oglan-gyzlar kabul edilýär.
Ýörite sazçylyk mekdebiniň aýdym aýt
mak sungaty (wokal) hünärine 18 ýaşyny
dolduran, Maýa Kulyýewa adyndaky Türk
men milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky
Ýörite sazçylyk mekdep-internatyny, ýur
dumyzyň çagalar sungat mekdeplerini ta
mamlan oglan-gyzlar kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherin
de we welaýat merkezlerinde 2021-nji ýylyň
12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň ady
na ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);

— sazçylyk bilimi barada resminama
(asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş
we derman senagaty ministrligi tarapyn
dan bellenilen nusgadaky saglyk kepilna
masy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerin
den, harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany foto
surat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesi
niň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňi
jileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türk
menistanyň ýygyndy toparynyň agzalary,
taýýarlygyň döredijilik ugurlary (hünärleri)
boýunça bilim edaralaryna girýän milli we
halkara döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri
şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resmina
manyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge

isleg bildirýänler ýokarda görkezilen res
minamalar bilen birlikde, resminamalary
kabul edýän iş toparyna aşakdakylary gör
kezýärler 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 jo
gapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul
edilmek Maýa Kulyýewa adyndaky Türk
men milli konserwatoriýasynyň ýanynda
ky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen
döwlet ýörite sazçylyk mekdebinde (Aş
gabat ş.) we welaýat merkezlerinde aşak
daky 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.
Giriş synaglary aşakdaky okuw ders
leri boýunça geçirilýär:
hünär: sazyň taryhy we nazaryýe
ti — 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;

beýleki hünärler — hünäri boýunça,
solfejio we sazyň nazaryýeti, Türkmenis
tanyň taryhy.
Giriş synaglary sungat mekdepleriniň
okuw maksatnamalarynyň, Türkmenista
nyň taryhy dersi boýunça bolsa Türkme
nistanyň orta mekdepleriniň okuw maksat
namalarynyň esasynda geçirilýär.
Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça giriş
synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde belleni
len wagtda synaglara esassyz sebäplere
görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersle
riniň biri boýunça synaglardan geçip bil
medikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Maýa Kulyýewa adyndaky
Türkmen milli konserwatoriýasynyň
ýanyndaky Daňatar Öwezow
adyndaky Türkmen döwlet ýörite
sazçylyk mekdebiniň salgysy:
Aşgabat ş., 1984-nji (Puşkin) köçe, 22,
tel.: 92-54-84.

C M Y K

MARYNYŇ ÝOLAMAN HUMMAÝEW
ADYNDAKY ÝÖRITE SAZÇYLYK MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky 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 çalyn
ýan 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.
Ýörite sazçylyk mekdebine Türk
menistanyň umumy orta bilimden
pes bolmadyk binýatda bilimi bolan,
ýaşy 35-den geçmedik raýatlary gi
riş synaglarynyň netijeleri boýunça
bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Ýör it e sazç ylyk mekd eb in iň
horeografiýa sungaty (halk tansy)
hünärine Maýa Kulyýewa adyndaky
Türkmen milli konserwatoriýasynyň
ýanyndaky Ýörite sazçylyk mekdepinternatynyň, ýurdumyzyň çagalar
sungat mekdeplerini tamamlan, şeý
le-de döredijilik we tans toparlaryn
da tansçy bolup azyndan 2 ýyl işlän
oglan-gyzlar kabul edilýär.
Ýör it e sazç ylyk mekd eb in iň
aýdym aýtmak sungaty (wokal)
hünärine 18 ýaşyny dolduran, Ma
ýa Kulyýewa adyndaky Türkmen
milli konserwatoriýasynyň ýanyn
daky Ýörite sazçylyk mekdep-in
ternatyny, ýurdumyzyň çagalar
sungat mekdeplerini tamamlan og
lan-gyzlar kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Mary şä
herinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji
iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sa
nawy:
— bellenilen nusgada direkto
ryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowal
nama (anketa);
— bilimi baradaky resminama
(asyl nusgasy);
— sazçylyk bilimi barada res
minama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy
goraýyş we derman senagaty mi
nistrligi tarapyndan bellenilen nus
gadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän
ýerinden, harby bölümden) häsi
ýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sa
ny fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet dep
derçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mek
dep okuwçylarynyň döwlet bäsleşi
giniň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere
gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy
toparynyň agzalary, taýýarlygyň

döredijilik ugurlary (hünärleri) bo
ýunça bilim edaralaryna girýän milli
we halkara döredijilik bäsleşikleri
niň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyk
laýan degişli resminamanyň asyl
nusgasyny tabşyrýar.
Bulardan başga-da, okuwa gir
mäge isleg bildirýänler ýokarda
görkezilen resminamalar bilen bir
likde, resminamalary kabul edýän
iş toparyna aşakdakylary görkez
ýärler 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 peýdalan
ýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we
galp resmi iş kagyzlary üçin dalaş
gär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa
kabul edilmek Marynyň Ý.Hum
maýew adyndaky ýörite sazçylyk
mekdebinde (Mary ş.) 2021-nji ýy
lyň 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, for
tepiano we saz edebiýaty, Türk
menistanyň taryhy;
hünär: horeografiýa sunga
ty — hünäri boýunça iki tapgyrda,
Türkmenistanyň taryhy;
hünär: aýdym aýtmak sun
gaty (wokal) — hünäri boýun
ça, solfejio we sazyň nazaryýeti,
Türkmenistanyň taryhy.
beýleki hünärler — hünäri bo
ýunça, solfejio we sazyň nazary
ýeti, Türkmenistanyň taryhy.
Giriş synaglary sungat mek
depleriniň okuw maksatnamalary
nyň, Türkmenistanyň taryhy dersi
boýunça bolsa Türkmenistanyň
orta mekdepleriniň okuw maksat
namalarynyň esasynda geçirilýär.
Türkmenistanyň taryhy dersi
boýunça giriş synaglary döwlet di
linde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bel
lenilen wagtda synaglara esassyz
sebäplere görä gelip bilmedikler ýada okuw dersleriniň biri boýunça sy
naglardan geçip bilmedikler soňky
synaglara goýberilmeýär.
Marynyň Ýolaman Hummaýew
adyndaky ýörite sazçylyk
mekdebiniň salgysy: Mary
welaýaty, Mary ş., S.Nyýazow
köçesi, 25,
tel.: 6-78-92, 6-91-70.

TÜRKMENISTANYŇ GAHRYMANY
ATAMYRAT NYÝAZOW ADYNDAKY
ÝÖRITELEŞDIRILEN BANK MEKDEBI

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler
boýunça talyplyga kabul edýär:
1. Bank amallarynyň tehno
logiýasy.
2. Bank karzlaşdyrmasy.
3. Banklarda buhgalterçilik
hasaba alnyşy.
Türkmenistanyň
Gahryma
ny Atamyrat Nyýazow adyndaky
Ýöriteleşdirilen bank mekdebine
Türkmenistanyň umumy orta bi
limden pes bolmadyk binýatda bi
limi bolan, ýaşy 35-den geçmedik
raýatlary giriş synaglarynyň neti
jeleri boýunça bäsleşik esasynda
kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2 ýyl.
Ýöriteleşdirilen bank mekdebin
de okuwlar tölegli esasda alnyp
barylýar.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat
şäherinde we welaýat merkezlerin
de 2021-nji ýylyň 12-nji iýuly — 14nji awgusty aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sa
nawy:
— bellenilen nusgada direkto
ryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowal
nama (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) häsi
ýetnama;
— bellenilen nusga boýun
ça okuw üçin tölegi öz wagtynda
amal etmegiň kepil haty;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany
fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet dep
derçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mek
dep okuwçylarynyň döwlet bäsleşi
giniň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere
gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy
toparynyň agzalary şol ýagdaýlary
tassyklaýan degişli resminamanyň
asyl nusgasyny tabşyrýar.
Bulardan başga-da, okuwa gir
mäge isleg bildirýänler ýokarda
görkezilen resminamalar bilen bir
likde, resminamalary kabul edýän
iş toparyna aşakdakylary görkez
ýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýada ýazylyş şahadatnamasyny we

ýaşaýan ýeri boýunça harby we
killikden güwähatyny;
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýada) okuwa kabul edilmek üçin
artykmaç hukukdan peýdalanýan
dygyny tassyklaýan beýleki res
minamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar
we galp resmi iş kagyzlary üçin da
laşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa
kabul edilmek Türkmenistanyň
Gahrymany Atamyrat Nyýazow
adyndaky Ýöriteleşdirilen bank
mekdebinde (Aşgabat ş.) we we
laýat merkezlerinde aşakdaky
möhletlerde geçirilýär:
Daşoguz welaýaty — awgust
aýynyň 17-si güni;
Lebap welaýaty — awgust aýy
nyň 19-y güni;
Balkan welaýaty — awgust
aýynyň 21-i güni;
Mary welaýaty — awgust aýy
nyň 23-i güni;
Ahal welaýaty — awgust aýy
nyň 25-i güni;
Aşgabat şäheri — awgust aýy
nyň 27-si güni.
Giriş synaglary ähli hünärler
boýunça matematika, Türkmenis
tanyň taryhy we jemgyýeti öwre
niş derslerinden geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş
synaglary Türkmenistanyň orta
mekdepleriniň okuw maksatna
malarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş sy
naglary döwlet dilinde dilden ge
çirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde
bellenen wagtda synaga esassyz
sebäplere görä gelip bilmedikler
ýa-da dersleriň biri boýunça sy
nagdan geçip bilmedikler soňky
synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli
geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz
we talyplyga kabul edilmek
üçin artykmaç hukukdan “Bilim
hakynda” Türkmenistanyň Kanu
nynyň rejelenen görnüşinde kes
gitlenen düzgünlere laýyk gelýän
dalaşgärler peýdalanýarlar.
Türkmenistanyň Gahrymany
Atamyrat Nyýazow adyndaky
Ýöriteleşdirilen bank mekdebiniň
salgysy: Aşgabat ş., 1916-njy
(B.Annanow) köçe, 129,
tel.: 28-71-56, 28-71-66.

LEBAP WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky 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. Nakgaşçylyk.
Ýörite sungat mekdebine Türkmenista
nyň umumy orta bilimden pes bolmadyk
binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçme
dik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri
boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Ýörite sungat mekdebiniň aýdym aýt
mak sungaty (wokal) hünärine 18 ýaşyny
dolduran, Maýa Kulyýewa adyndaky Türk
men milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky
Ýörite sazçylyk mekdep-internatyny, ýurdu
myzyň çagalar sungat mekdeplerini tamam
lan oglan-gyzlar kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Türkmenabat şähe

rinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly araly
gynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— 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 bel
lenilen 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 okuw
çylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, hal
kara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň
ýygyndy toparynyň agzalary, taýýarlygyň
döredijilik ugurlary (hünärleri) boýunça bilim
edaralaryna girýän milli we halkara döredi
jilik bäsleşikleriniň ýeňijileri şol ýagdaýlary
tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nus
gasyny tabşyrýar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg
bildirýänler ýokarda görkezilen resminama
lar bilen birlikde, resminamalary kabul ed
ýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler
we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazy
lyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri bo
ýunça harby wekillikden güwähatyny;
— 2 sany galamda, 2 sany reňkde, 2 sa
ny eser (kompozisiýa) işlerini (nakgaşçylyk
hünärine okuwa girýänler üçin).
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa
kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peý
dalanýandygyny tassyklaýan beýleki resmi
namalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp res
mi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogap
kärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edil
mek Lebap welaýat ýörite sungat mekdebinde
(Türkmenabat 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 nazaryýeti —

hünäri boýunça, fortepiano we saz edebiýa
ty, Türkmenistanyň taryhy;
hünär: aýdym aýtmak sungaty (wokal)
— hünäri boýunça, solfejio we sazyň naza
ryýeti, Türkmenistanyň taryhy;
hünär: nakgaşçylyk — galamda su
rat 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 maksatnamalary
nyň 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 soň
ky synaglara goýberilmeýär.
Lebap welaýat ýörite sungat mekdebiniň
salgysy: Lebap welaýaty,
Türkmenabat ş., O.Garaýew köçesi, 117,
tel.: 6-06-75, 6-16-49.

TÜRKMENABAT LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
I. Býujet esasynda:
1. Şepagatçylyk işi.
2. Saglygy goraýyş-öňüni alyş işi.
II. Tölegli esasda:
1. Bejeriş işi.
2. Şepagatçylyk işi.
3. Akuşerlik işi.
Lukmançylyk mekdebine Lebap welaýa
tynda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň
umumy orta bilimden pes bolmadyk binýat
da bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik ra
ýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça
bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Türkmenabat şähe
rinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly araly
gynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (an
keta);

— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we
derman senagaty ministrligi tarapyndan bel
lenilen 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 okuw
çylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, hal
kara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň
ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary
tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nus
gasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg
bildirýänler ýokarda görkezilen resminama
lar bilen birlikde, resminamalary kabul ed
ýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler
we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;

— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazy
lyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri bo
ýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa
kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peý
dalanýandygyny tassyklaýan beýleki resmi
namalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp res
mi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogap
kärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edil
mek Türkmenabat lukmançylyk orta okuw
mekdebinde (Türkmenabat ş.) 2021-nji ýy
lyň iýul aýynyň 28-29-y, 31-i — awgust aýy
nyň 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 kes
gitlemek maksady bilen, dalaşgärler patolo
goanatomiki edarasynyň işi bilen tanyşdyrylar.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen
wagtda synaglara esassyz sebäplere görä
gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri
boýunça synaglardan geçip bilmedikler soň
ky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýag
daýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan “Bilim
hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň reje
lenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere la
ýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
Türkmenabat lukmançylyk
orta okuw mekdebiniň salgysy:
Lebap welaýaty, Türkmenabat ş.,
Atamyrat Nyýazow köçesi, 207,
tel.: 6-57-74, 6-83-95.

TÜRKMENISTANYŇ ENERGETIKA MINISTRLIGINIŇ AŞGABAT ENERGETIKA ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

1. Elektrik beketler, ýaýlymlar we ul
gamlar.
2. Energiýa hojalygy we elektrik üp
jünçiligi.
3. Ýylylyk beriji elektrik beketleri.
4. Elektrogeçiriji ugurlaryny gurna
mak we ulanmak.
5. Ýylylyk üpjünçiligi we ýylylyk teh
niki abzallary.
6. Elektrik beketlerinde suwuň, ýangy
jyň we çalgy materiallaryň tehnologiýasy.
7. Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit.
8. Kompýuter torlary.
9. Iş kagyzlarynyň dolanyşygyny gu
ramak we arhiw işi.
Aşgabat energetika orta hünär okuw
mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bi
limden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan,
ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synag
larynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasyn
da kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2,5 ýyl.
Aşgabat energetika orta hünär okuw
mekdebinde okuwlar tölegli esasda alnyp
barylýar.

Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde we
welaýat merkezlerinde 2021-nji ýylyň 12-nji iýu
ly — 14-nji awgusty aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nus
gasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we
derman senagaty ministrligi tarapyndan bel
lenilen 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 okuw
çylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, hal
kara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň
ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary
tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nus
gasyny tabşyrýar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg
bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar
bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş
toparyna aşakdakylary görkezýärler we nus
galaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazy
lyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri bo
ýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa
kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peý
dalanýandygyny tassyklaýan beýleki resmi
namalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp res
mi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogap
kärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edil
mek Türkmenistanyň Energetika ministrli
giniň Aşgabat energetika orta hünär okuw
mekdebinde (Aşgabat ş.) we welaýat mer
kezlerinde 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 wagt
da synaga esassyz sebäplere görä gelip bilme
dikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan ge
çip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýag
daýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan “Bilim
hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň re
jelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere
laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň
Aşgabat energetika orta hünär okuw
mekdebiniň salgysy: Aşgabat ş.,
Oguz han köçesi, 13, tel.: 49-48-07, 49-48-04.

“TÜRKMENHOWAÝOLLARY” agentliginiň HOWA ULAGLARYNYŇ IŞGÄRLERINI TAÝÝARLAÝAN MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

1. Ýangyna garşy goragyň guralyşy
we tehnikasy.
2. Awiasiýa howpsuzlygyny üpjün etmek.
3. Awiasiýada gatnawy guraýyş.
4. Ýerüsti ulag-tehnologik serişdeler
5. Dolandyrmagyň awtomatiki ulgamlary.
6. Howa menzilleriniň radiotehniki
enjamlarynyň tehniki taýdan ulanylyşy.
Mekdebe saglyk ýagdaýy «Türkmenhowa
ýollary» 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 bo
ýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2,5 ýyl.
Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mek
debinde okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.
Dalaşgärleriň ýaşy 2021-nji ýylyň 1-nji
sentýabryna çenli hasaba alynýar.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde
we welaýat merkezlerinde 2021-nji ýylyň
12-nji iýuly — 14-nji awgusty aralygynda
kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusga boýunça mekdebiň
başlygynyň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (an
keta);
— 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 okuw
çylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,
halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenis
tanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýag
daýlary tassyklaýan degişli resminamanyň
asyl nusgasyny tabşyrýar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg
bildirýänler ýokarda görkezilen resminama
lar bilen birlikde, resminamalary kabul ed
ýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler
we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa
kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peý
dalanýandygyny tassyklaýan beýleki resmi
namalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp res
mi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogap
kärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek
Aşgabat şäherinde “Türkmenhowaýollary”
agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini
taýýarlaýan mekdebinde we welaýat mer
kezlerinde 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 wagt
da synaga esassyz sebäplere görä gelip bilme
dikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan ge
çip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýag
daýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan “Bilim
hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň re
jelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere
laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
«Türkmenhowaýollary» agentliginiň
Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan
mekdebiniň salgysy: Aşgabat ş.,
aeroport, tel.: 23-34-21.

TÜRKMENISTANYŇ SÖWDA WE DAŞARY YKDYSADY ARAGATNAŞYKLAR MINISTRLIGINIŇ SÖWDA-KOOPERATIW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
1. Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit.
2. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş.
3. Harytçylyk we sarp ediş harytlary
nyň hilini seljermek.
4. Jemgyýetçilik iýmitiniň önümleriniň
tehnologiýasy.
Söwda-kooperatiw mekdebine Türkme
nistanyň umumy orta bilimden pes bolma
dyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geç
medik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri
boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2 ýyl.
Söwda-kooperatiw mekdebinde okuwlar
tölegli esasda alnyp barylýar.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde we
welaýat merkezlerinde 2021-nji ýylyň 12-nji iýu
ly — 14-nji awgusty aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (an
keta);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we

derman senagaty ministrligi tarapyndan bel
lenilen 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 okuw
çylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, hal
kara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň
ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary
tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nus
gasyny tabşyrýar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg
bildirýänler ýokarda görkezilen resminama
lar bilen birlikde, resminamalary kabul ed
ýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler
we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazy
lyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri bo
ýunça harby wekillikden güwähatyny;

Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa
kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peý
dalanýandygyny tassyklaýan beýleki resmi
namalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp res
mi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogap
kärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek
Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysa
dy aragatnaşyklar ministrliginiň Söwda-koo
peratiw mekdebinde (Aşgabat ş.) we wela
ýat 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, jemgy
ýeti 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 wagt
da synaga esassyz sebäplere görä gelip bilme
dikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan ge
çip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýag
daýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan:
— Türkmenistanyň Söwda we daşary yk
dysady aragatnaşyklar ministrliginiň edara
lary we kärhanalary tarapyndan degişli hü
närlere hödürlenenler;
— “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Ka
nunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen
düzgünlere laýyk gelýänler peýdalanýarlar.
Türkmenistanyň Söwda we daşary
ykdysady aragatnaşyklar
ministrliginiň Söwda-kooperatiw
mekdebiniň salgysy: Aşgabat ş.,
2060-njy (Aba Annaýew) köçe, 51,
tel.: 36-85-32, 36-83-28.

C M Y K

DAŞOGUZYŇ MAGTYMGULY GARLYÝEW ADYNDAKY
ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky 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
binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçme
dik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri
boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Ýörite sungat mekdebiniň horeografiýa
sungaty (halk tansy) hünärine Maýa Ku
lyýewa adyndaky Türkmen milli konserwa
toriýasynyň ýanyndaky Ýörite sazçylyk mek
dep-internatyny, ýurdumyzyň çagalar sungat
mekdeplerini tamamlan, şeýle-de döredijilik
we tans toparlarynda tansçy bolup azyndan
1 ýyl işlän oglan-gyzlar kabul edilýär.
Ýörite sungat mekdebiniň aýdym aýt
mak sungaty (wokal) hünärine 18 ýa
şyny dolduran, Maýa Kulyýewa adyndaky
Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyn
daky Ýörite sazçylyk mekdep-internatyny,
ýurdumyzyň çagalar sungat mekdeplerini
tamamlan oglan-gyzlar kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Daşoguz şähe
rinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly ara
lygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);
— sazçylyk ýa-da çeperçilik bilimi ba
rada resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we
derman senagaty ministrligi tarapyndan
bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerin
den, harby bölümden) häsiýetnama;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesi
niň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňi
jileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türk
menistanyň ýygyndy toparynyň agzalary,
taýýarlygyň döredijilik ugurlary (hünärleri)
boýunça bilim edaralaryna girýän milli we
halkara döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri

şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resmi
namanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge
isleg bildirýänler ýokarda görkezilen res
minamalar bilen birlikde, resminamala
ry 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;
— 2 sany galamda, 2 sany reňkde,
2 sany eser (kompozisiýa) işlerini (nak
gaşçylyk 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 jo
gapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edil
mek Daşoguzyň Magtymguly Garlyýew
adynd ak y Ýör it e sung at mekd eb ind e
(Daşoguz ş.) 2021-nji ýylyň iýul aýynyň
28-i, 30-y, awgust aýynyň 1-i günlerinde
geçirilýär.
Giriş synaglary aşakdaky okuw ders
leri boýunça geçirilýär:
hünär: sazyň taryhy we nazaryýe
ti — hünäri boýunça, fortepiano we saz
edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;
hünär: horeografiýa sungaty — hü
näri 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, Türkmenis
tanyň taryhy.
Giriş synaglary sungat mekdepleriniň
okuw maksatnamalarynyň, Türkmenista
nyň taryhy dersi boýunça bolsa Türkme
nistanyň orta mekdepleriniň okuw mak
satnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça gi
riş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen
wagtda synaglara esassyz sebäplere gö
rä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň
biri boýunça synaglardan geçip bilmedik
ler soňky synaglara goýberilmeýär.
Daşoguzyň Magtymguly Garlyýew
adyndaky Ýörite sungat mekdebiniň
salgysy: Daşoguz welaýaty,
Daşoguz ş., Magtymguly şaýoly, 28a,
tel.: 7-49-65.

AŞGABAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky 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.
Maliýe-ykdysady orta hünär okuw
mekdebine Aşgabat şäherinde hemi
şelik ýaşaýan Türkmenistanyň umumy
orta bilimden pes bolmadyk binýatda
bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik
raýatlary giriş synaglarynyň netijele
ri boýunça bäsleşik esasynda kabul
edilýär.
Okuwyň möhleti 2 ýyl.
Maliýe-ykdysady orta hünär okuw
mekdebinde okuwlar tölegli esasda
alnyp barylýar.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şä
herinde 2021-nji ýylyň 12-nji iýuly —
14-nji awgusty aralygynda kabul edil
ýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň ady
na ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş
we derman senagaty ministrligi tarapyn
dan bellenilen nusgadaky saglyk kepil
namasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerin
den, harby bölümden) häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw üçin
tölegi öz wagtynda amal etmegiň kepil haty;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesi
niň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijile
ri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkme
nistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol
ýagdaýlary tassyklaýan degişli resmina
manyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky 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
ta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi
bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatla
ry giriş synaglarynyň netijeleri boýunça
bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Okuwyň möhleti 2,5 ýyl.
Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw
mekdebinde okuwlar tölegli esasda al
nyp barylýar.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şähe
rinde we welaýat merkezlerinde 2021-nji
ýylyň 12-nji iýuly 14-nji awgusty araly
gynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň ady
na 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 ýerin
den, harby bölümden) häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw üçin
tölegi öz wagtynda amal etmegiň kepil haty;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany foto
surat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesi
niň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijile
ri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkme
nistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol
ýagdaýlary tassyklaýan degişli resmina
manyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
ýylyň 12-nji iýuly — 14-nji awgusty araly
gynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— 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 ýeňi
jileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türk
menistanyň ýygyndy toparynyň agzalary
şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resmi
namanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge is
leg bildirýänler ýokarda görkezilen resmi
namalar bilen birlikde, resminamalary kabul
edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýär
ler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazy
lyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri bo
ýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) oku

wa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan
peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp
resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jo
gapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edil
mek S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba
hojalyk uniwersitetiniň Aşgabat şäherindäki
agrosenagat orta hünär okuw mekdebin
de (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 aşakdaky okuw ders
leri boýunça geçirilýär:
hünärler: dänäni saklamagyň we gaý
tadan işlemegiň tehnologiýasy; pagtany
ilkinji işläp taýýarlamagyň tehnologiýasy
— himiýa, fizika, Türkmenistanyň taryhy;
hünärler: ykdysadyýet we meýilnama
laşdyryş; buhgalterçilik hasaba alnyşy —
matematika, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy;
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, Türkmenistanyň taryhy;
hünärler: maglumat ulgamlary; ýer
ulanylyşy; gidromeliorasiýa; oba ho
jalygynyň mehanizasiýasy — matema
tika, 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 bellenen
wagtda synaga esassyz sebäplere görä
gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri bo
ýunça synagdan geçip bilmedikler soňky
synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýag
daýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan:
— soňky 2-3 ýylyň dowamynda ýokary
netijeler gazanan we etrap häkimligi tara
pyndan degişli hünärlere hödürlenen kä
rendeçiler we mülkdarlar;
— “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Ka
nunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen
düzgünlere laýyk gelýänler peýdalanýarlar.
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba
hojalyk uniwersitetiniň Aşgabat
şäherindäki agrosenagat orta hünär
okuw mekdebiniň salgysy:
Aşgabat ş., 2009-njy (Görogly) köçe, 143,
tel.: 34-92-19, 34-91-24.

S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETINIŇ
TÜRKMENABAT AGROSENAGAT ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky 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 mekdebine Türkmenistanyň umumy
orta bilimden pes bolmadyk binýatda bili
mi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary
giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäs
leşik esasynda kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2 ýyl.
Türkmenabat agrosenagat orta hünär
okuw mekdebinde okuwlar tölegli esasda
alnyp barylýar.
Resmi iş kagyzlary Türkmenabat şä
herinde 2021-nji ýylyň 12-nji iýuly — 14-nji
awgusty aralygynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nus
gasy);
— 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 ýeňi
jileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türk
menistanyň ýygyndy toparynyň agzalary
şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resmi
namanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge
isleg bildirýänler ýokarda görkezilen res
minamalar bilen birlikde, resminamalary
kabul edýän iş toparyna aşakdakylary gör
kezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazy

jemgyýeti öwreniş derslerinden geçiril
ýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw
maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synagla
ry döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde belle
nen wagtda synaga esassyz sebäplere
görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň bi
ri boýunça synagdan 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 kes
gitlenen düzgünlere laýyk gelýän dalaş
gärler peýdalanýarlar.
Aşgabat maliýe-ykdysady orta
hünär okuw mekdebiniň salgysy:
Aşgabat ş., (1987) Türkmenistanyň
Gahrymany Atamyrat Nyýazow
şaýoly, 112, tel.: 49-64-25, 49-64-29.

TÜRKMENISTANYŇ GURLUŞYK we BINAGÄRLIK MINISTRLIGINIŇ
AŞGABAT GURLUŞYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETINIŇ
AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI 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
35-den geçm ed ik raý atlar y gir iş sy
naglar yn yň net ijeler i boý unç a bäsleş ik
esas ynd a kab ul edilý är.
Okuwyň möhleti 2 ýyl.
Aşgabat şäherindäki agrosenagat orta
hünär okuw mekdebinde okuwlar tölegli
esasda alnyp barylýar.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherin
de we welaýatlaryň merkezlerinde 2021-nji

Bulardan başga-da, okuwa girmäge is
leg bildirýänler ýokarda görkezilen resmi
namalar bilen birlikde, resminamalary kabul
edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýär
ler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da
ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan
ýeri boýunça harby wekillikden güwäha
tyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) oku
wa kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan 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 2021-nji ýylyň awgust aýynyň
17-18-i, 20-si we 21-i günlerinde Aşga
bat maliýe-ykdysady orta hünär okuw
mekdebinde geçirilýär.
Giriş synaglary ähli hünärler boýun
ça matematika, Türkmenistanyň taryhy,

lyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri bo
ýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) oku
wa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan
peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp
resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jo
gapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edil
mek S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba
hojalyk uniwersitetiniň Türkmenabat agrose
nagat orta hünär okuw mekdebinde (Türk
menabat ş.) 2021-nji ýylyň awgust aýynyň
17-18-i, 20-si we 21-i günlerinde geçirilýär.
Giriş synaglary aşakdaky okuw ders
leri boýunça geçirilýär:
hünärler: oba hojalyk önümleriniň teh
nologiýasy we gaýtadan işlenilmegi;
atçylyk; agronomçylyk; weterinariýa —
biologiýa, himiýa, Türkmenistanyň taryhy;
hünärler: dokma önümçiligi; tikin
önümçiliginiň tehnologiýasy; pagtany
ilkinji işläp taýýarlamagyň tehnologi
ýasy; dänäni saklamagyň we gaýtadan
işlemegiň tehnologiýasy — himiýa, fizi
ka, Türkmenistanyň taryhy;
hünärler: oba hojalygynyň mehani
zasiýasy; gidromeliorasiýa; maglumat
ulgamlary; ýer ulanylyşy — matemati
ka, fizika, Türkmenistanyň taryhy;

hünärler: buhgalterçilik hasaba alny
şy; ykdysadyýet we meýilnamalaşdy
ryş — matematika, biologiýa, Türkmenis
tanyň 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 bellenen
wagtda synaga esassyz sebäplere görä
gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri bo
ýunça synagdan geçip bilmedikler soňky
synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýag
daýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan:
— soňky 2-3 ýylyň dowamynda ýokary
netijeler gazanan we etrap häkimligi tara
pyndan degişli hünärlere hödürlenen kä
rendeçiler we mülkdarlar;
— “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Ka
nunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen
düzgünlere laýyk gelýänler peýdalanýarlar.
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba
hojalyk uniwersitetiniň
Türkmenabat agrosenagat orta
hünär okuw mekdebiniň salgysy:
Lebap welaýaty, Türkmenabat ş.,
Zelili köçesi, 1a, tel.: 9-88-12,
9-89-56, 9-87-71.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge
isleg bildirýänler ýokarda görkezilen res
minamalar bilen birlikde, resminamala
ry 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) oku
wa kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan 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 Gurluşyk we
binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurlu
şyk orta hünär okuw mekdebinde (Aşga
bat ş.) we welaýat merkezlerinde aşak
daky 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 aşakdaky okuw
dersleri boýunça geçirilýär:
hünär: binagärlik — surat we grafika,
matematika, Türkmenistanyň taryhy;
beýleki hünärler — fizika, matemati
ka, Türkmenistanyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synag
lary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň
okuw maksatnamalarynyň esasynda ge
çirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synagla
ry döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde belle
nen wagtda synaga esassyz sebäplere
görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň bi
ri boýunça synagdan geçip bilmedikler
soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli ge
çen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we
talyplyga kabul edilmek üçin ar
tykmaç hukukdan “Bilim hakynda”
Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen
görnüşinde kesgitlenen düzgünlere
laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýar
lar.
Türkmenistanyň Gurluşyk we
binagärlik ministrliginiň Aşgabat
gurluşyk orta hünär okuw
mekdebiniň salgysy: Aşgabat ş.,
Türkmenistanyň Gahrymany
Gurbansoltan eje şaýoly, 10,
tel.: 28-07-74, 28-20-03, 28-08-82.

S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN
OBA HOJALYK UNIWERSITETINIŇ BAÝRAMALY
AGROSENAGAT ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky 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
35-den geçmedik raýatlary giriş sy
naglarynyň netijeleri boýunça bäsle
şik esasynda kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2 ýyl.
Baýramaly agrosenagat orta hü
när okuw mekdebinde okuwlar tö
legli esasda alnyp barylýar.
Resmi iş kagyzlary Baýramaly
şäherinde 2021-nji ýylyň 12-nji iýuly
— 14-nji awgusty aralygynda kabul
edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň
adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalna
ma (anketa);
— bilimi baradaky resminama
(asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy go
raýyş we derman senagaty ministr
ligi tarapyndan bellenilen nusgadaky
saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýe
rinden, harby bölümden) häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça
okuw üçin tölegi öz wagtynda amal
etmegiň kepil haty;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany
fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depder
çesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mek
dep okuwçylarynyň döwlet bäsleşi
giniň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere
gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy
toparynyň agzalary şol ýagdaýlary
tassyklaýan degişli resminamanyň
asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa gir
mäge isleg bildirýänler ýokarda gör
kezilen resminamalar bilen birlikde,
resminamalary kabul edýän iş topa
ryna aşakdakylary görkezýärler we
nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da
ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşa
ýan ýeri boýunça harby wekillikden
güwähatyny.

Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da)
okuwa kabul edilmek üçin artyk
maç hukukdan peýdalanýandygyny
tassyklaýan beýleki resminamalary
görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we
galp resmi iş kagyzlary üçin dalaş
gär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa ka
bul edilmek S.A.Nyýazow adynda
ky Türkmen oba hojalyk uniwersi
tetiniň Baýramaly agrosenagat orta
hünär okuw mekdebinde (Baýrama
ly ş.) 2021-nji ýylyň awgust aýynyň
17-18-i, 20-si we 21-i günlerinde ge
çirilýär.
Giriş synaglary aşakdaky okuw
dersleri boýunça geçirilýär:
hünärler: weterinariýa; oba ho
jalyk önümleriniň tehnologiýasy
we gaýtadan işlenilmegi — bio
logiýa, himiýa, Türkmenistanyň ta
ryhy;
hünärler: oba hojalygynyň me
han iz as iý as y; ýer ulan ylyş y;
maglumat ulgamlary — matemati
ka, fizika, Türkmenistanyň taryhy;
hünärler: ykdysadyýet we me
ýilnamalaşdyryş; buhgalterçilik
hasaba alnyşy — matematika, bio
logiýa, Türkmenistanyň taryhy;
hün ärler: dokm a önümç ilig i;
pagtany ilkinji işläp taýýarlama
gyň tehnologiýasy — himiýa, fizi
ka, Türkmenistanyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş sy
naglary Türkmenistanyň orta mek
depleriniň okuw maksatnamalary
nyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synag
lary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bel
lenen wagtda synaga esassyz se
bäplere görä gelip bilmedikler ýa-da
dersleriň biri boýunça synagdan ge
çip bilmedikler soňky synaglara goý
berilmeýär.
Gir iş syn aglar ynd an üst ünlik
li geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz
we talyplyga kabul edilmek üçin
artykmaç hukukdan:
— soňky 2-3 ýylyň dowamynda
ýokary netijeler gazanan we etrap
häkimligi tarapyndan degişli hünärle
re hödürlenen kärendeçiler we mülk
darlar;
— “Bilim hakynda” Türkmenis
tanyň Kanunynyň rejelenen görnü
şinde kesgitlenen düzgünlere laýyk
gelýänler peýdalanýarlar.
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen
oba hojalyk uniwersitetiniň
Baýramaly agrosenagat orta
hünär okuw mekdebiniň
salgysy: Mary welaýaty,
Baýramaly ş., Talyplar köçesi, 1,
tel.: 6-38-41, 6-38-19, 6-07-84.

C M Y K

TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTYNYŇ DAŞOGUZ
AGROSENAGAT ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

TÜRKMENISTANYŇ DOKMA SENAGATY MINISTRLIGINIŇ
AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI MEHANIKA-TEHNOLOGIKI ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

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

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky 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,
ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synag
larynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda
kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2 ýyl.
Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mek
debinde okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.
Resmi iş kagyzlary Daşoguz şäherinde
2021-nji ýylyň 12-nji iýuly — 14-nji awgusty
aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (an
keta);
— bilimi baradaky resminama (asyl nus
gasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we
derman senagaty ministrligi tarapyndan bel
lenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden,
harby bölümden) häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw üçin tö
legi öz wagtynda amal etmegiň kepil haty;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň
tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuw
çylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,‚hal
kara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň
ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary
tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nus
gasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg
bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar
bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş
toparyna aşakdakylary görkezýärler we nus
galaryny 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 peý
dalanýandygyny tassyklaýan beýleki resmi
namalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp res
mi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkär
çilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edil
mek Türkmen oba hojalyk institutynyň Daşoguz
agrosenagat orta hünär okuw mekdebinde
(Daşoguz ş.) 2021-nji ýylyň awgust aýynyň
17-18-i, 20-si we 21-i günlerinde geçirilýär.
Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri
boýunça geçirilýär:
hünärler: oba hojalygynyň mehaniza
siýasy; gidromeliorasiýa; ýer ulanylyşy;
maglumat ulgamlary; oba hojalygynyň
elektrifikasiýasy we awtomatizasiýasy —
matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy;
hünärler: agronomçylyk; weterinariýa
— biologiýa, himiýa, Türkmenistanyň taryhy;
hünärler: buhgalterçilik hasaba alnyşy;
ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş —
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 bellenen wagt
da synaga esassyz sebäplere görä gelip bilme
dikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan ge
çip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýag
daýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan:
— soňky 2-3 ýylyň dowamynda ýokary
netijeler gazanan we etrap häkimligi tarapyn
dan degişli hünärlere hödürlenen kärendeçi
ler we mülkdarlar;
— “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Ka
nunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen
düzgünlere laýyk gelýänler peýdalanýarlar.
Türkmen oba hojalyk institutynyň
Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw
mekdebiniň salgysy: Daşoguz
welaýaty, Daşoguz ş., Ýolçy köçesi, 370,
tel.: 6-45-58.

“TÜRKMENGAZ” DÖWLET KONSERNINIŇ
MARY NEBITGAZ ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky 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
ne Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes
bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den
geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netije
leri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2,5 ýyl.
Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebin
de okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.
Resmi iş kagyzlary Mary şäherinde
2021-nji ýylyň 12-nji iýuly — 14-nji awgusty
aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýa
zylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nus
gasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we
derman senagaty ministrligi tarapyndan bel
lenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden,
harby bölümden) häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw üçin tö
legi öz wagtynda amal etmegiň kepil haty;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň
tassyklanan göçürmesi;

— okuw dersleri boýunça mekdep okuw
çylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, hal
kara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň
ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary
tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nus
gasyny tabşyrýar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg
bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar
bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş
toparyna aşakdakylary görkezýärler we nus
galaryny 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 peý
dalanýandygyny tassyklaýan beýleki resmi
namalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp res
mi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkär
çilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edil
mek «Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary
nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde (Mary
ş.) 2021-nji ýylyň awgust aýynyň 17-18-i, 20si we 21-i günlerinde geçirilýär.
Giriş synaglary ähli hünärler boýunça
fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy
derslerinden geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw
maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersler boýunça giriş synaglary
döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen
wagtda synaga esassyz sebäplere görä ge
lip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça
synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara
goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýag
daýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan “Bilim
hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejele
nen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk
gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
«Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary
nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň
salgysy: Mary welaýaty, Mary ş.,
Kemine köçesi, 33, tel.: 4-66-65, 4-63-42,
4-66-10, 4-67-80.

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 (egin-eşigiň dizaýny).
Aşgabat şäherindäki mehanikatehnologiki orta hünär okuw mekde
bine Türkmenistanyň umumy orta bi
limden pes bolmadyk binýatda bilimi
bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatla
ry giriş synaglarynyň netijeleri boýun
ça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2 ýyl.
Aşgabat şäherindäki mehanika-teh

nologiki orta hünär okuw mekdebinde
okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şä
herinde we welaýat merkezlerinde
2021-nji ýylyň 12-nji iýuly — 14-nji
awgusty aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň
adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalna
ma (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy go
raýyş we derman senagaty ministrli
gi tarapyndan bellenilen nusgadaky
saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýe
rinden, harby bölümden) häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw
üçin tölegi öz wagtynda amal etmegiň
kepil haty;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fo
tosurat;
— işleýänler üçin zähmet depder
çesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň
ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatna
şan Türkmenistanyň ýygyndy topa
rynyň agzalary şol ýagdaýlary tas
syklaýan degişli resminamanyň asyl
nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmä
ge isleg bildirýänler ýokarda görkezi
len resminamalar bilen birlikde, res
minamalary kabul edýän iş toparyna
aşakdakylary görkezýärler we nusga
laryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da
ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşa
ýan ýeri boýunça harby wekillikden
güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) oku
wa kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan 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 Türkmenistanyň Dokma
senagaty ministrliginiň Aşgabat şä
herindäki mehanika-tehnologiki orta
hünär okuw mekdebinde (Aşgabat ş.)
we welaýat merkezlerinde aşakdaky
möhletlerde geçirilýär:
Daşoguz welaýaty — awgust aýy
nyň 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 bo
ýunça matematika, himiýa, Türkme
nistanyň taryhy derslerinden geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synag
lary Türkmenistanyň orta mekdepleri
niň okuw maksatnamalarynyň esa
synda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synag
lary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde belle
nen wagtda synaga esassyz sebäplere
görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň
biri boýunça synagdan geçip bilmedik
ler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli ge
çen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we
talyplyga kabul edilmek üçin ar
tykmaç hukukdan “Bilim hakynda”
Türkmenistanyň Kanunynyň rejele
nen görnüşinde kesgitlenen düzgün
lere laýyk gelýän dalaşgärler peýda
lanýarlar.
Türkmenistanyň Dokma senagaty
ministrliginiň Aşgabat şäherindäki
mehanika-tehnologiki orta hünär
okuw mekdebiniň salgysy:
Aşgabat ş., 2052-nji
(Hydyr Derýaýew) köçe, 4,
tel.: 36-49-20, 36-04-16.

türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik MINISTRLIGINIŇ
MARY ŞÄHERINDÄKI JEMAGAT HOJALYGY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky 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. Bag-seýilgäh we landşaft gur
luşygy.
7. Senagat we raýat jaý gurlu
şygy.
8. Maglumaty işläp taýýarlama
gyň we dolandyrmagyň awtomat
laşdyrylan ulgamlary.
9. Gozg alm aý an emläkler iň
ekspertizasy we dolandyrylyşy.
10. Kompý ut er ulg amlar ynd a
programmirlemek.
11. Ykdysadyýet we sanly mag
lumat tehnologiýalary.
12. Awtomatlaşdyrylan ulgamla
ryň maglumat taýdan howpsuzlygy.
Jemagat hojalygy orta hünär okuw
mekdebine Türkmenistanyň umumy
orta bilimden pes bolmadyk binýatda
bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik
raýatlary giriş synaglarynyň netijele

ri boýunça bäsleşik esasynda kabul
edilýär.
Okuwyň möhleti 2-2,5 ýyl.
Jemagat hojalygy orta hünär okuw
mekdebinde okuwlar tölegli esasda
alnyp barylýar.
Resmi iş kagyzlary Mary şäherin
de 2021-nji ýylyň 12-nji iýuly — 14-nji
awgusty aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň
adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalna
ma (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy go
raýyş we derman senagaty ministrli
gi tarapyndan bellenilen nusgadaky
saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýe
rinden, harby bölümden) häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw
üçin tölegi öz wagtynda amal etmegiň
kepil haty;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fo
tosurat;
— işleýänler üçin zähmet depder
çesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep

okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň
ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatna
şan Türkmenistanyň ýygyndy topa
rynyň agzalary şol ýagdaýlary tas
syklaýan degişli resminamanyň asyl
nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmä
ge isleg bildirýänler ýokarda görkezi
len resminamalar bilen birlikde, res
minamalary kabul edýän iş toparyna
aşakdakylary görkezýärler we nusga
laryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da
ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşa
ýan ýeri boýunça harby wekillikden
güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da)
okuwa kabul edilmek üçin artykmaç
hukukdan peýdalanýandygyny tas
syklaýan beýleki resminamalary gör
kezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we
galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär
şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul
edilmek Mary şäherindäki jemagat
hojalygy orta hünär okuw mekdebinde
2021-nji ýylyň awgust aýynyň 17-18-i,
20-si we 21-i günlerinde geçirilýär.

Giriş synaglary ähli hünärler bo
ýunça fizika, matematika, Türkmenis
tanyň taryhy derslerinden geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synag
lary Türkmenistanyň orta mekdepleri
niň okuw maksatnamalarynyň esa
synda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synag
lary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde belle
nen wagtda synaga esassyz sebäplere
görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň
biri boýunça synagdan geçip bilmedik
ler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli ge
çen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we
talyplyga kabul edilmek üçin ar
tykmaç hukukdan “Bilim hakynda”
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.: 5-07-40, 5-05-38, 5-13-58.

“TÜRKMENHIMIÝA” DÖWLET KONSERNINIŇ TÜRKMENABAT ŞÄHERINDÄKI
TEHNIKI ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky 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. Org an ik i däl madd alar yň
himiki tehnologiýasy.
8. Tehnologiki prosesleriň we
önümçilikleriň awtomatizasiýasy.
9. Adatd an daş ar y ýagd aýlar
dörände goramak.
10. Sen
 a g a t w e r a ý
 at jaý
gurluşygy.
11. Gurluşyk-ýol maşynlary we
enjamlary.
Tehniki orta hünär okuw mekdebi
ne Türkmenistanyň umumy orta bilim
den pes bolmadyk binýatda bilimi bo
lan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary
giriş synaglarynyň netijeleri boýunça
bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2,5 ýyl.
Tehniki orta hünär okuw mekdebin

de okuwlar tölegli esasda alnyp baryl
ýar.
Resmi iş kagyzlary Türkmenabat
şäherinde 2021-nji ýylyň 12-nji iýuly —
14-nji awgusty aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň
adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalna
ma (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl
nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy go
raýyş we derman senagaty ministrli
gi tarapyndan bellenilen nusgadaky
saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýe
rinden, harby bölümden) häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw
üçin tölegi öz wagtynda amal etmegiň
kepil haty;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fo
tosurat;
— işleýänler üçin zähmet depder
çesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep
okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň
ýeňijileri,‚halkara bäsleşiklere gatna
şan Türkmenistanyň ýygyndy topa
rynyň agzalary şol ýagdaýlary tas
syklaýan degişli resminamanyň asyl
nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmä
ge isleg bildirýänler ýokarda görkezi
len resminamalar bilen birlikde, res
minamalary kabul edýän iş toparyna
aşakdakylary görkezýärler we nusga
laryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da
ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşa
ýan ýeri boýunça harby wekillikden
güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da)
okuwa kabul edilmek üçin artykmaç
hukukdan peýdalanýandygyny tas
syklaýan beýleki resminamalary gör
kezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we
galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär
şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul
edilmek “Türkmenhimiýa” döwlet
konserniniň Türkmenabat şäherindä
ki tehniki orta hünär okuw mekdebin
de (Türkmenabat ş.) 2021-nji ýylyň
awgust aýynyň 17-18-i, 20-si we 21-i
günlerinde geçirilýär.
Giriş synaglary aşakdaky okuw
dersleri boýunça geçirilýär:
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, Türkmenistanyň taryhy;
beýleki hünärler — fizika, matema
tika, Türkmenistanyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synag
lary Türkmenistanyň orta mekdepleri
niň okuw maksatnamalarynyň esa
synda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synag
lary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bel
lenen wagtda synaga esassyz se
bäplere görä gelip bilmedikler ýa-da
dersleriň biri boýunça synagdan geçip
bilmedikler soňky synaglara goýberil
meýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli ge
çen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we
talyplyga kabul edilmek üçin ar
tykmaç hukukdan “Bilim hakynda”
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.: 7-17-25; 7-91-04.

«TÜRKMENDEMIRÝOLlary» agentliginiň AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI DEMIR ÝOL ULAGLARY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky 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.
Demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebine
Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolma
dyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik
raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça
bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2,5 ýyl.
Demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebin
de okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde we

welaýat merkezlerinde 2021-nji ýylyň 12-nji iýuly
— 14-nji awgusty aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan
arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman
senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusga
daky saglyk kepilnamasy (Aşgabat şäherinden
we Ahal welaýatyndan bolan dalaşgärler Aşgabat
şäherindäki fiziologiýa ylmy-kliniki merkezli hassa
hanadan, beýleki welaýatlardan bolan dalaşgärler
bellenilen saglyk öýlerinden geçýärler);
— ýaşaýan ýeri boýunça neşekeşligiň, arakhor
lugyň we ruhy keselleriň öňüni alyş merkezinden
kepilnama;
— 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 tassyk
lanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylary
nyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,‚halkara bäsle
şiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy topa
rynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli
resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bil
dirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen
birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna
aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tab
şyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şa
hadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby
wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygy
ny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş
kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek
«Türkmendemirýollary» agentliginiň Aşgabat şä
herindäki demir ýol ulaglary orta hünär okuw mek
debinde (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 fizika,
matematika, Türkmenistanyň taryhy derslerinden
geçirilýär.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkme
nistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamala
rynyň 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 bil
medikler soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagda
ýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edil
mek üçin artykmaç hukukdan “Bilim hakynda”
Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde
kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler
peýdalanýarlar.
«Türkmendemirýollary» agentliginiň
Aşgabat şäherindäki demir ýol ulaglary orta
hünär okuw mekdebiniň salgysy: Aşgabat ş.,
2035-nji (Kemine) köçe, 84, tel.: 94-31-47.

C M Y K

TÜRKMEN DÖWLET NEŞIRÝAT GULLUGYNYŇ NEŞIRÝAT-ÇAPHANA ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
1. Poligrafiýa önümçiligi.
2. Tehnologik prosesleriň we önümçilikle
riň awtomatizasiýasy.
3. Neşirýat işi.
Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebine
Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolma
dyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik
raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäs
leşik esasynda kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2,5 ýyl.
Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebinde
okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde we
welaýat merkezlerinde 2021-nji ýylyň 12-nji iýuly
— 14-nji awgusty aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we der
man 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 tassyk
lanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylary
nyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşik
lere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň
agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resmi
namanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

BALKAN WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY
ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler
boýunça talyplyga kabul edýär:
1. Buhgalterçilik hasaba alnyşy.
2. Maliýe we karz.
3. Ykdysadyýet we meýilna
malaşdyryş.
Maliý e-ykd ys ad y ort a hün är
okuw mekdebine Balkan welaýa
tynda hemişelik ýaşaýan, Türkme
nistanyň umumy orta bilimden pes
bolmadyk binýatda bilimi bolan,
ýaşy 35-den geçmedik raýatlary gi
riş synaglarynyň netijeleri boýunça
bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2 ýyl.
Maliýe-ykdysady orta hünär okuw
mekdebinde okuwlar tölegli esasda
alnyp barylýar.
Resmi iş kagyzlary Balkan we
laýatynyň Serdar şäherinde 2021-nji
ýylyň 12-nji iýuly — 14-nji awgusty
aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň
adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowal
nama (anketa);
— bilimi baradaky resminama
(asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy go
raýyş we derman senagaty ministrli
gi tarapyndan bellenilen nusgadaky
saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän
ýerinden, harby bölümden) häsi
ýetnama;
— bellenilen nusga boýunça
okuw üçin tölegi öz wagtynda amal
etmegiň kepil haty;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany
fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet dep
derçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mek
dep okuwçylarynyň döwlet bäsleşi
giniň ýeňijileri,‚halkara bäsleşiklere
gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy
toparynyň agzalary şol ýagdaýlary
tassyklaýan degişli resminamanyň
asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa gir
mäge isleg bildirýänler ýokarda gör
kezilen resminamalar bilen birlikde,

resminamalary kabul edýän iş topa
ryna aşakdakylary görkezýärler we
nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýada ýazylyş şahadatnamasyny we
ýaşaýan ýeri boýunça harby wekil
likden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da)
okuwa kabul edilmek üçin artyk
maç hukukdan peýdalanýandygyny
tassyklaýan beýleki resminamalary
görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we
galp resmi iş kagyzlary üçin dalaş
gär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa ka
bul edilmek Balkan welaýat mali
ýe-ykdysady orta hünär okuw mek
debinde (Serdar ş.) 2021-nji ýylyň
awgust aýynyň 17-18-i, 20-si we
21-i günlerinde geçirilýär.
Giriş synaglary ähli hünärler
boýunça matematika, Türkmenista
nyň taryhy, jemgyýeti öwreniş ders
lerinden geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş sy
naglary Türkmenistanyň orta mek
depleriniň okuw maksatnamalary
nyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synag
lary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bel
lenen wagtda synaga esassyz se
bäplere görä gelip bilmedikler ýada dersleriň biri boýunça synagdan
geçip bilmedikler soňky synaglara
goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli ge
çen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we
talyplyga kabul edilmek üçin ar
tykmaç hukukdan “Bilim hakynda”
Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen
görnüşinde kesgitlenen düzgünlere la
ýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
Balkan welaýat maliýe-ykdysady
orta hünär okuw mekdebiniň
salgysy: Balkan welýaty,
Serdar ş., Döwletmämmet
Azady köçesi, 1ç,
tel.: 5-14-44, 5-14-40, 5-14-39.

DAŞOGUZ WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY
ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky 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.
Maliýe-ykdysady orta hünär okuw
mekdebine Daşoguz welaýatynda
hemişelik ýaşaýan, Türkmenistanyň
umumy orta bilimden pes bolmadyk
binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den
geçmedik raýatlary giriş synaglary
nyň netijeleri boýunça bäsleşik esa
synda kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2 ýyl.
Maliýe-ykdysady orta hünär okuw
mekdebinde okuwlar tölegli esasda
alnyp barylýar.
Resmi iş kagyzlary Daşoguz
şäherinde 2021-nji ýylyň 12-nji iýuly
— 14-nji awgusty aralygynda kabul
edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň
adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowal
nama (anketa);
— bilimi baradaky resminama
(asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy go
raýyş we derman senagaty ministrli
gi tarapyndan bellenilen nusgadaky
saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýe
rinden, harby bölümden) häsiýetna
ma;
— bellenilen nusga boýunça
okuw üçin tölegi öz wagtynda amal
etmegiň kepil haty;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany
fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet dep
derçesiniň tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersleri boýunça mek
dep okuwçylarynyň döwlet bäsleşi
giniň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere
gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy
toparynyň agzalary şol ýagdaýlary
tassyklaýan degişli resminamanyň
asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa gir
mäge isleg bildirýänler ýokarda gör

kezilen resminamalar bilen birlikde,
resminamalary kabul edýän iş topa
ryna aşakdakylary görkezýärler we
nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýada ýazylyş şahadatnamasyny we
ýaşaýan ýeri boýunça harby wekil
likden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da)
okuwa kabul edilmek üçin artyk
maç hukukdan peýdalanýandygyny
tassyklaýan beýleki resminamalary
görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we
galp resmi iş kagyzlary üçin dalaş
gär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa
kabul edilmek Daşoguz welaýat
maliýe-ykdysady orta hünär okuw
mekdebinde (Daşoguz ş.) 2021-nji
ýylyň awgust aýynyň 17-18-i, 20-si
we 21-i günlerinde geçirilýär.
Giriş synaglary ähli hünärler
boýunça matematika, Türkmenista
nyň taryhy, jemgyýeti öwreniş ders
lerinden geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş sy
naglary Türkmenistanyň orta mek
depleriniň okuw maksatnamalary
nyň esasynda geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş sy
naglary döwlet dilinde dilden geçi
rilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bel
lenen wagtda synaga esassyz se
bäplere görä gelip bilmedikler ýada dersleriň biri boýunça synagdan
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” Türkmenistanyň Kanuny
nyň rejelenen görnüşinde kesgitle
nen düzgünlere laýyk gelýän dalaş
gärler peýdalanýarlar.
Daşoguz welaýat
maliýe-ykdysady orta hünär
okuw mekdebiniň salgysy:
Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.,
Merkez-1 şäherçesi, 5/2,
tel.: 9-09-22.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildir
ýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen bir
likde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşak
dakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şa
hadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby
wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edil
mek 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
Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Neşirýat-çapha
na orta hünär okuw mekdebinde (Aşgabat ş.) we we
laýat 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.
Gir iş syn aglar y aşakd ak y okuw dersler i
boý unç a geç ir ilý är:
hünärler: poligrafiýa önümçiligi; tehnolo
giki prosesleriň we önümçilikleriň awtomati
zasiýasy — fizika, matematika, Türkmenistanyň
taryhy;
hünär: neşirýat işi — türkmen dili we edebiýa
ty, jemgyýeti öwreniş, Türkmenistanyň taryhy.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkme
nistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamala
rynyň esasynda geçirilýär.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet
dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagt
da synaga esassyz sebäplere görä gelip bilme
dikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan
geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilme
ýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýyn
da, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek
üçin artykmaç hukukdan “Bilim hakynda” Türk
menistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kes
gitlenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peý
dalanýarlar.
Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň
Neşirýat-çaphana orta hünär okuw
mekdebiniň salgysy: Aşgabat ş.,
Galkynyş köçesi, 66, tel.: 22-07-35; 22-16-99.

AHAL WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky 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.
Maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekde
bine Ahal welaýatynda hemişelik ýaşaýan,
Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes
bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den
geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netije
leri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2 ýyl.
Maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekde
binde okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.
Resmi iş kagyzlary Ahal welaýatynyň
Gökdepe şäherinde 2021-nji ýylyň 12-nji iýu
ly — 14-nji awgusty aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nus
gasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş
we derman senagaty ministrligi tarapyn
dan bellenilen nusgadaky saglyk kepilna
masy;
— 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 ýeňijile
ri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkme
nistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol
ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminama
nyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge
isleg bildirýänler ýokarda görkezilen res
minamalar bilen birlikde, resminamalary
kabul edýän iş toparyna aşakdakylary
görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýar
lar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazy
lyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri bo
ýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) oku
wa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan
peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp
resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jo
gapkärçilik çekýär.
Gir iş syn aglar y we okuw a kab ul
edilmek 2021-nji ýylyň awgust aýynyň
17-18-i, 20-si we 21-i günlerinde Ahal wela
ýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mek
debinde (Gökdepe ş.) 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 boýun
ça synagdan geçip bilmedikler soňky sy
naglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen
ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga
kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Ka
nunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen
düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peý
dalanýarlar.
Ahal welaýat maliýe-ykdysady orta
hünär okuw mekdebiniň salgysy:
Ahal welaýaty, Gökdepe ş.,
A.Annanyýazow köçesi, 89,
tel: (800132) 4-70-60, 4-70-61, 4-70-62.

“TÜRKMENNEBIT” DÖWLET KONSERNINIŇ BALKANABAT NEBITÇILIK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky 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
bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bo
lan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş
synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik
esasynda kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2,5 ýyl.
Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw
mekdebinde okuwlar tölegli esasda alnyp
barylýar.
Resmi iş kagyzlary Balkanabat şähe
rinde 2021-nji ýylyň 12-nji iýuly — 14-nji
awgusty aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nus
gasy);
— 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 ýeňiji
leri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türk
menistanyň ýygyndy toparynyň agzalary
şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resmi
namanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge
isleg bildirýänler ýokarda görkezilen res
minamalar bilen birlikde, resminamalary
kabul edýän iş toparyna aşakdakylary gör
kezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazy
lyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri bo
ýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) oku
wa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan
peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp
resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jo
gapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul
edilmek “Türkmennebit” döwlet konserni
niň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw
mekdebinde (Balkanabat ş.) 2021-nji ýylyň
awgust aýynyň 17-18-i, 20-si we 21-i gün
lerinde geçirilýär.

Giriş synaglary aşakdaky okuw dersle
ri boýunça geçirilýär:
hünärler: himiki birleşmeleriň hiline
analitiki gözegçilik etmek; nebiti we
gazy gaýtadan işlemek — himiýa, mate
matika, Türkmenistanyň taryhy;
beýleki hünärler — fizika, 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 bellenen
wagtda synaga esassyz sebäplere görä
gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýun
ça synagdan geçip bilmedikler soňky sy
naglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýag
daýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul
edilmek üçin artykmaç hukukdan “Bilim
hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň re
jelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere
laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.
“Türkmennebit” döwlet konserniniň
Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw
mekdebiniň salgysy: Balkanabat ş.,
Atamyrat Annanyýaz ogly köçesi, 11,
tel.: 3-12-20, 7-01-25, 7-01-26, 7-01-16,
7-01-24, 7-01-18, 7-01-14.

«TÜRKMenARAGATNAŞYK» agentliginiň POLITEHNIKI ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky 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
bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den
geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netije
leri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2,5 ýyl.
Politehniki orta hünär okuw mekdebinde
okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde we
welaýat merkezlerinde 2021-nji ýylyň 12-nji iýuly
— 14-nji awgusty aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);

— bilimi baradaky resminama (asyl nus
gasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we
derman senagaty ministrligi tarapyndan bel
lenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy (Aş
gabat şäherinden bolan dalaşgärler Aşgabat
şäherindäki fiziologiýa ylmy-kliniki merkezli
hassahanadan, welaýatlardan bolan dalaş
gärler bellenilen saglyk öýlerinden geçýärler);
— ýaşaýan ýeri boýunça neşekeşligiň,
arakhorlugyň we ruhy keselleriň öňüni alyş
merkezinden kepilnama;
— 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 ýeňiji
leri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türk
menistanyň ýygyndy toparynyň agzalary
şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resmi
namanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge

isleg bildirýänler ýokarda görkezilen res
minamalar bilen birlikde, resminamalary
kabul edýän iş toparyna aşakdakylary gör
kezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazy
lyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri bo
ýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) oku
wa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan
peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp
resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jo
gapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul
edilmek «Türkmenaragatnaşyk» agentligi
niň Politehniki orta hünär okuw mekdebin
de (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
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 boýun
ça synagdan geçip bilmedikler soňky sy
naglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen
ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga
kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Ka
nunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen
düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peý
dalanýarlar.
«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň
Politehniki orta hünär okuw
mekdebiniň salgysy: Aşgabat ş.,
Esgerler köçesi, 68-nji jaý,
tel.: 34-58-00, 34-13-14, 34-19-55.

LEBAP WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky 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.
Maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekde
bine Lebap welaýatynda hemişelik ýaşaýan,
Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes
bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den
geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netije
leri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2 ýyl.
Maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekde
binde okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.
Resmi iş kagyzlary Türkmenabat şä
herinde 2021-nji ýylyň 12-nji iýuly — 14-nji
awgusty aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama
(anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nus
gasy);
— 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 ýeňijile
ri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkme
nistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol
ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminama
nyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge
isleg bildirýänler ýokarda görkezilen res

minamalar bilen birlikde, resminamalary
kabul edýän iş toparyna aşakdakylary gör
kezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazy
lyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri bo
ýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) oku
wa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan
peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp
resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jo
gapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edil
mek Lebap welaýat maliýe-ykdysady orta
hünär okuw mekdebinde (Türkmenabat ş.)
2021-nji ýylyň awgust aýynyň 17-18-i, 20-si
we 21-i günlerinde geçirilýär.
Giriş synaglary ähli hünärler boýunça
matematika, Türkmenistanyň taryhy, jem
gyýeti 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 boýun
ça synagdan geçip bilmedikler soňky sy
naglara goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen
ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga
kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Ka
nunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen
düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peý
dalanýarlar.
Lebap welaýat maliýe-ykdysady orta
hünär okuw mekdebiniň salgysy:
Lebap welaýaty, Türkmenabat ş.,
Gurbansoltan eje köçesi, 22,
tel.: 3-99-65, 3-99-68.

C M Y K

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI
SYÝAHATÇYLYK ORTA
HÜNÄR OKUW MEKDEBI

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:

2021/2022-nji okuw ýyly üçin
aşakdaky 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.
Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mek
debine 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.
Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mek
debinde okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde we welaýat
merkezlerinde 2021-nji ýylyň 12-nji iýuly — 14-nji awgusty
aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senaga
ty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepil
namasy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden)
häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw üçin tölegi öz wagtyn
da amal etmegiň kepil haty;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan gö
çürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet
bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkme
nistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyk
laýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýo
karda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminama
lary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we
nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnama
syny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwäha
tyny.
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
şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebinde
we welaýat merkezlerinde aşakdaky möhletlerde geçiril
ýär:
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 aşakdaky okuw dersleri boýunça geçi
rilýär:
hünärler: myhmanhana hyzmatlary; syýahatçylyk
hyzmatlary; daşky gurşawy goramak we tebigy miras
— Türkmenistanyň taryhy, geografiýa, jemgyýeti öwreniş;
hünärler: ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş; buh
galterçilik hasaba alnyşy — matematika, Türkmenista
nyň taryhy, jemgyýeti öwreniş;
hünär: jemgyýetçilik iýmitiniň önümleriniň tehnolo
giýasy — himiýa, Türkmenistanyň taryhy, jemgyýeti öwreniş.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň
orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda ge
çirilýär.
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, bäs
leşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç
hukukdan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň
rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän
dalaşgärler peýdalanýarlar.
Aşgabat şäherindäki
syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebiniň salgysy:
Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etraby,
2023 (M.Kösäýew) köçesi, 49,
tel: 36-48-14, 36-36-97.

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.
Maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebine Mary we
laýatynda hemişelik ýaşaýan, 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.
Maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebinde okuwlar
tölegli esasda alnyp barylýar.
Resmi iş kagyzlary Baýramaly şäherinde 2021-nji ýy
lyň 12-nji iýuly — 14-nji awgusty aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman sena
gaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk ke
pilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölüm
den) häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw üçin tölegi öz wagtyn
da amal etmegiň kepil haty;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan gö
çürmesi;
— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet
bäsleşiginiň ýeňijileri,‚ halkara bäsleşiklere gatnaşan Türk
menistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tas
syklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýo
karda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminama
lary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we
nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnama
syny 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 Mary
welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebinde
(Baýramaly ş.) 2021-nji ýylyň awgust aýynyň 17-18-i, 20-si
we 21-i günlerinde geçirilýär.
Giriş synaglary ähli hünärler boýunça matematika, Türk
menistanyň taryhy, jemgyýeti öwreniş derslerinden geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň
orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda
geçirilýär.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dil
den 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, bäs
leşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç
hukukdan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň
rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän
dalaşgärler peýdalanýarlar.
Mary welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw
mekdebiniň salgysy: Mary welaýaty, Baýramaly ş.,
Raýdaşlyk köçesi, 5, tel.: 6-92-96, 6-92-97.

«TÜRKMENDEŇIZDERÝAýolLARY» agentliginiň
TÜRKMENBAŞY ŞÄHERINDÄKI DEŇIZÇILIK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky 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
bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den
geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netije
leri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Okuwyň möhleti 2-2,5 ýyl.
Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde
okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.

Resmi iş kagyzlary Türkmenbaşy şä
herinde 2021-nji ýylyň 12-nji iýuly — 14-nji
awgusty aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (an
keta);
— bilimi baradaky resminama (asyl nus
gasy);
— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş
we derman senagaty ministrligi tarapyn
dan bellenilen nusgadaky saglyk kepilna
masy;
— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden,
harby bölümden) häsiýetnama;
— bellenilen nusga boýunça okuw üçin
tölegi öz wagtynda amal etmegiň kepil ha
ty;
— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany foto
surat;
— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň
tassyklanan göçürmesi;
— okuw dersler i boý unç a mekd ep
okuwç ylar yn yň döwlet bäsleş ig in iň ýeň iji
ler i, halk ar a bäsleş ikler e gatn aş an Türk

men istan yň ýyg ynd y top ar yn yň agz alar y
şol ýagd aýlar y tass yklaý an deg işli resmi
naman yň asyl nusg as yn y tabş yrý ar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge
isleg bildirýänler ýokarda görkezilen res
minamalar bilen birlikde, resminamala
ry kabul edýän iş toparyna aşakdakylary
görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:
— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazy
lyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri bo
ýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) oku
wa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan
peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp
resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jo
gapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edil
mek «Türkmendeňizderýaýollary» agent
liginiň Türkmenbaşy şäherindäki deňizçilik
orta hünär okuw mekdebinde (Türkmenba
şy ş.) 2021-nji ýylyň awgust aýynyň 17-18-i,
20-si we 21-i günlerinde geçirilýär.
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 ge
lip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça
synagdan geçip bilmedikler soňky synagla
ra goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen
ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga
kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Ka
nunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen
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.: 4-77-78, 4-77-79, 4-75-15.

«TÜRKMENDEŇIZDERÝAýolLARY» agentliginiň
TÜRKMENABAT ŞÄHERINDÄKI DERÝAÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI
2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky 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 35den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň
netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul
edilýär.
Okuwyň möhleti 2-2,5 ýyl.
Derýaçylyk orta hünär okuw mekdebinde
okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.

Resmi iş kagyzlary Türkmenabat şä
herinde 2021-nji ýylyň 12-nji iýuly — 14-nji
awgusty aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
— bellenilen nusgada direktoryň adyna
ýazylan arza;
— bellenilen nusgadaky sowalnama (an
keta);
— bilimi baradaky resminama (asyl nus
gasy);
— 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 okuw
çylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,‚
halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenis
tanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýag
daýlary tassyklaýan degişli resminamanyň
asyl nusgasyny tabşyrýarlar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge is
leg bildirýänler ýokarda görkezilen resmi
namalar bilen birlikde, resminamalary kabul
edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýär
ler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;
— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazy
lyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri bo
ýunça harby wekillikden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) oku
wa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan
peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki
resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we galp
resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jo
gapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edil
mek «Türkmendeňizderýaýollary» agentli
giniň Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk
orta hünär okuw mekdebinde (Türkmena
bat ş.) 2021-nji ýylyň awgust aýynyň 17-18-i,
20-si we 21-i günlerinde geçirilýär.
Giriş synaglary aşakdaky okuw dersle
ri boýunça geçirilýär:
hünär: iş kagyzlarynyň dolanyşygyny
guramak we arhiw işi — türkmen dili we
edebiýaty, jemgyýeti öwreniş, Türkmenista
nyň taryhy;
hünär: jemgyýetçilik iýmitiniň önüm
leriniň tehnologiýasy — himiýa, matema
tika, Türkmenistanyň taryhy;
hünärler: ykdysadyýet we sanly mag
lumat tehnologiýalary; buhgalterçilik
hasaba alnyşy we audit; logistikada
operasion işi — matematika, jemgyýeti
öwreniş we Türkmenistanyň taryhy;

hünärler: maglumaty goramagyň teh
nologiýasy we ony guramak; kompýu
ter ulgamlarynda programmirlemek —
informatika, matematika, Türkmenistanyň
taryhy;
beýleki hünärler — fizika, matematika,
Türkmenistanyň taryhy.
Okuw dersler i boý unç a giriş synaglary
Türkmen istan yň orta mekdepleriniň okuw
maks atn amalar yn yň esas ynda geç irilý är.
Okuw dersleri boýunça giriş synaglary
döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen
wagtda synaga esassyz sebäplere görä ge
lip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça
synagdan geçip bilmedikler soňky synagla
ra goýberilmeýär.
Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen
ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga
kabul edilmek üçin artykmaç hukuk
dan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Ka
nunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen
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.: 7-44-52, 3-63-63.

DALAŞGÄRLERIŇ DYKGATYNA
Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2021-nji ýylda okuwa girmäge isleg bildirýänleriň saglygy goraýyş barlaglary
şu ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň şu aşakdaky saglyk öýlerinde geçiriler
AŞGABAT ŞÄHERI
Aşg ab at şäh er Talyplar saglyk öýi:
Aşg ab at ş., Gör ogly köç es in iň 82-nji jaý y,
tel.: 36-87-50; 36-87-51.
Aşgabat şäh er 1-nji saglyk öýi: Aşg a
bat ş., Parahat-1 ýaş aý yş toplum y, 2-nji jaý,
tel.: 45-08-99; 46-53-50.
Aşgabat şäher 15-nji saglyk öýi: Aşgabat ş.,
Ankara köçesiniň 121-nji jaýy, tel.: 47-84-80; 47-84-88.
AHAL WELAÝATY
Aşgabat şäher 9-njy saglyk öýi: Aşga
bat ş., 1934-nji (Bamako) köçesiniň 34-nji jaýy,
tel.: 26-03-11, 26-03-80.
Gökdepe etrap köpugurly hassahana:
Gökdepe ş., Magtymguly şaýolunyň 55-nji jaýy,
tel.: (800132) 4-70-01, 4-70-02.
Kak a etr ap hass ah an as y: Kak a ş., Ýüz
baş y köç es in iň 59-njy jaý y, tel.: (800133)
45-4-11, 32-5-10.
Tejen şäher hassahanasy: Tejen ş., D.Gul
myradow köçesiniň 1-nji jaýy; tel.: (800135)
4-23-23, 4-20-25.
Tejen şäher hassahanasynyň keseli
anyklaýyş we maslahat beriş bölümi: Te
jen ş., Magtymguly köçesiniň 67-nji jaýy, tel.:
(800135) 4-41-14.

BALKAN WELAÝATY
Balkanabat şäheriniň 1-nji saglyk öýi:
Balkanabat ş., 189-njy ýaşaýyş jaýlar toplu
my, hassahanalar şäherçesi, tel.: (800222)
5-97-02, 5-97-03, 5-97-05, 5-81-60.
Balkanabat şäheriniň 2-nji saglyk öýi:
Balkanabat ş., 137-nji ýaşaýyş jaýlar toplumy,
tel.: (800222) 6-01-91, 6-03-70, 6-03-77, 6-03-78.
Türkm enb aş y şäh er saglyk öýi: Türk
menb aş y ş., Wat an köç es in iň 25-nji jaý y,
tel.: (800243) 2-60-09, 2-21-36, 2-48-11.
Hazar şäher hassahanasy: Hazar ş., 33-nji
ýaşaýyş toplumy, tel.: (800240) 2-40-30, 2-43-00.
Gumdag şäher hassahanasy: Gumdag ş.,
A.Meňliýew köçesiniň 25-nji jaýy, tel.: (800241)
4-11-43, 4-11-91.
Türkmenbaşy etrap hassahanasy: Türk
menbaşy ş., Magtymguly köçesiniň 2a jaýy,
tel.: (800243) 7-92-45, 7-91-45, 7-92-93,
7-95-08.
Serdar etrap hassahanasy: Serdar ş.,
Ö.Gylyçm ämm ed ow köç es in iň 2-nji jaý y,
tel.: (800246) 7-21-79, 7-21-58, 7-80-08,
7-20-98.
Bereket etrap hassahanasy: Bereket ş.,
Garagum köçesiniň 23-nji jaýy, tel.: (800247)
3-30-47, 3-30-22, 3-30-48, 3-30-49.

Magt ymg uly
etr ap
hass ah an as y:
Magt ymg uly ş., Durd yh an Ýan yk köç es in iň
2-nji jaý y, tel.: (800248) 4-04-17, 4-04-26,
4-06-59.
Etrek etrap hassahanasy: Etrek ş., Ga
ragum köçesiniň 13-nji jaýy, tel.: (800242)
4-01-39, 4-01-84.
Esenguly etrap hassahanasy: Eseng u
ly ş., 4-nji köç es in iň 1-nji kiç i etr apç as yn yň
248-nji jaý y, tel.: (800245) 3-00-75, 3-06-00,
3-01-20, 3-01-24, 3-01-18.
DAŞOGUZ WELAÝATY
Daş og uz şäh er 1-nji saglyk öýi: Da
şog uz ş., Şamç yr ag köç es in iň 26-njy jaý y,
tel.: (800322) 2-48-25, 2-56-83.
Daşoguz şäher 2-nji saglyk öýi: Daşo
guz ş., Gurbansoltan eje köçesiniň 24-nji jaýy,
tel.: (800322) 6-01-61, 6-07-56.
Daşoguz şäher 3-nji saglyk öýi: Daşoguz ş.,
Merkez-3 ýaşaýyş toplumynyň 15-nji jaýy, tel.:
(800322) 7-03-20, 9-28-10.
Köneürgenç etrap hassahanasynyň ke
seli anyklaýyş bölümi: Köneürgenç ş., G.Ata
baýew köçesiniň 47-nji jaýy, tel.: (800347)
31-6-02, 32-3-37, 31-9-63.

Gurbansoltan eje adyndaky etrap has
sahanasynyň keseli anyklaýyş bölümi:
Gurbansoltan eje adyndaky ş., Andalyp köçesi
niň 21-nji jaýy, tel.:(800343) 3-15-81, 3-03-50,
3-15-71.
LEBAP WELAÝATY
Türkmenabat şäheriniň 1-nji saglyk öýi:
Türkmenabat ş., Zynhary köçesiniň 31-nji jaýy,
tel.: (800422) 7-12-35, 7-16-71, 7-06-76.
Türkmenabat şäheriniň 2-nji saglyk öýi:
Türkmenabat ş., 3-nji kwartal, tel.: (800422)
2-33-06, 2-52-83, 2-59-02.
Türkmenabat şäheriniň 3-nji saglyk
öýi: Türkmenabat ş., Lebap şosse 3/1 jaý,
tel.: (800422) 9-25-74, 2-10-96, 9-28-90,
2-04-93, 9-01-59.
Türkmenabat şäheriniň 4-nji saglyk öýi:
Türkmenabat ş., Mukaddes Ruhnama köçesi,
tel.: (800422) 6-82-23, 6-99-83, 6-90-56.
Türkmenabat şäheriniň 5-nji saglyk öýi:
Türkmenabat ş., Magtymguly köçesiniň 113a
jaýy, tel.: (800422) 3-50-59, 3-77-60, 3-82-52,
3-63-73, 3-78-77, 3-50-70.
Kerki etrap hassahanasy: Kerki ş., S.Ny
ýazow köçesiniň 137-nji jaýy, tel.: (800444)
2-03-22, 2-00-03, 2-50-65, 2-55-90.

Dänew etrap hassahanasy: Dänew ş.,
S.Nyýazow köçesiniň 71-nji jaýy, tel.: (800422)
2-03-46, 2-04-59, 2-06-03, 2-06-29, 2-25-03.
MARY WELAÝATY
Mary şäher 1-nji saglyk öýi: Mary ş.,
Oguzhan köçesiniň 29-njy jaýy, tel.: (800522)
5-03-74, 5-17-42.
Mary şäher 3-nji saglyk öýi: Mary ş., Bita
raplyk köçesiniň 32-nji jaýy, tel.:(800522) 5-2681, 5-28-58.
Ýolöt en etr ap hass ah an as y: Ýolöt en ş.,
Atç ap ar köç es in iň 62-nji jaý y, tel.: (800560)
6-55-23, 6-50-67.
Sak arç äg e etr ap hass ah an as y: Sa
karç äg e ş., G.Baýn az ar ow adyndaky kö
çesiniň 3-nji jaýy, tel.: (800522) 6-01-75,
Tel-800566-5-30-42.
Tagtabazar etrap hassahanasy: Tagta
bazar ş., Lukman – Hekim köçesiniň 10-njy
jaýy, tel.: (800568) 5-23-58, 5-11-07.
Mar y etr ap hass ah an as y: Mar y ş.,
Nur y Halm ämm ed ow köç es iniň 4-nji jaý y,
tel.: (800522) 5-44-92.
Wekilbazar etrap hassahanasy: We
kilbazar ş., Dostluk köçesiniň 8-nji jaýy, tel.:
(800558) 6-60-21, 6-60-92.

