Türkmenistanyñ Bilim ministrliginiñ
2011-nji ýylyñ 21-nji(y) noýabryndaky
302 belgili buýrugyna
1-nji goşundy
Ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň okadylýanlaryñ, terbiýelenýänleriñ meýilleşdirilýän sany, hereket edýän ýa-da öň alnan ygtyýarnamasy, okuwyň
möhleti baradaky maglumatlary
ygtyýarnamanyň dalaşgäriniñ ady

t/s

1.

1

Bilimiň basgançaklary boýunça ugry

2

Kody

Okuwyň möhleti

3

4

Okadylýanlaryñ, terbiýelenýänleriñ
meýilleşdirilýän sany
jemi
şol sanda bilim almagyñ
görnüşleri boýunça

5

gündizki

agşamky

6

7

Hereket edýän ýada öň alnan
ygtyýarnama
baradaky maglumat

М.Ý.
Ygtyýarnamanyň dalaşgäri
_______________________
wezipesi
“_____”__________________20___ ý.

__________________
goly

___________________________________
Familiýasy, ady, atasynyñ ady
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Türkmenistanyñ Bilim ministrliginiñ
2011-nji
ýylyñ
21-nji(y)
noýabryndaky 302 belgili buýrugyna
2-nji goşundy
Ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň bilim bermek we işgärleri hünäre taýýarlamak boýunça
işgärler bilen üpjünçiligi we wezipe sanawynyñ dolulygy baradaky maglumat
ygtyýarnamanyň dalaşgäriniñ ady

1-nji bölüm. Işgärler bilen üpjünçiligi barada umumy maglumatlar.
t/s
1
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
3.

Mugallym işgärleriñ häsiýetnamasy
2

Mugallym işgärleriñ sany – jemi:
olardan:
wezipe sanawyñ düzümindäki mugallym işgärler
utgaşdyrma şertlerinde işleýän mugallym işgärler
Mugallym işgärleriñ umumy sanyndan (1-nji setirden):
ylymlaryñ doktory alymlyk derejesi we (ýa-da) professor alymlyk ady
bar bolan işgärler
ylymlaryñ kandidaty alymlyk derejesi we (ýa-da) dosent alymlyk ady bar
bolan işgärler
alymlyk derejesiniñ we alymlyk adynyñ bolmazlygynda hormatly ady
bar bolan işgärler
ýokary kär derejesi bar bolan işgärler
birinji kär derejesi bar bolan işgärler
ikinji kär derejesi bar bolan işgärler
ýokary bilimi bar bolan işgärler
2.10-njy setirde görkezilen işgärlerden beýleki orta hünär bilimi bar
bolan işgärler
2.10-njy setirde görkezilen işgärlerden beýleki başlangyç hünär bilimi
bar bolan işgärler
orta hünär ýa-da başlangyç hünär bilimi bar bolan işgärler – önümçilik
okuwynyñ ussalary
Mugallymçylyk düzümine degişli bolmadyk işgärleriň sany – jemi:

Mugallym
işgärleriñ sany
3

Bellik: 1. Hem alymlyk derejesi, hem alymlyk ady bolan adamlar bir gezek hasaba alynýar.
2. Ygtyýarnamanyň dalaşgäri şahsy tarap bolanda 1-nji bölüm doldurylmaýar.

2-nji bölüm. Ygtyýarnama soralýan hünärler boýunça işgärler bilen üpjünçiligi.
t/b

1
1.

Bilimiñ basgançagy,
taýýarlygyñ ugry,
hünär, kär, okuw
meýilnamasyna
laýyklykda dersiñ ady

2
(Bilimiñ basgançagy,
bilim maksatnamasynyñ görnüşi,
taýýarlygyñ ugry,
hünäri, kär)
Dersler:

Familiýasy,
ady, atasynyñ
ady

Wezipe
sanawy
boýunça
eýeleýän
wezipesi

Tamamlan okuw
jaýy, tamamlan
ýyly we bilimi
boýunça hünäri

3

4

Alymlyk
Iş tejribesi
derejesi,
şol sanda
alymlyk ady,
mugallymçylyk
jemi
kär derejesi
işi boýunça

5

6

jemi

şol sanda
ders
boýunça

7

8

Esasy iş ýeri,
wezipesi

9

Mugallymçylyk
işe çekilmeginiñ
şertleri (wezipe
sanawynyñ
düzümindäki
işgär,
utgaşdyryjy,
beýlekiler)
10

M.Ý.
Ygtyýarnamanyň dalaşgäri

_______________________
wezipesi

“_____”__________________20__ ý.

__________________
goly

_________________________________
Familiýasy, ady, atasynyñ ady

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň
2011-nji ýylyň 21-nji noýabryndaky
302 belgili buýrugyna
3-nji goşundy
Ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň ygtyýarnama üçin soraýan bilim maksatnamalary boýunça
maddy-tehniki üpjünçiligi barada maglumat
ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň ady
1-nji bölüm. Ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň bilim işini alyp barmak üçin enjamlaşdyrylan binalar, jaýlar, desgalar, otaglar we beýleki ýerler
bilen üpjünçiligi.
t/b

Binalaryň, jaýlaryň,
desgalaryň, otaglaryň we
beýleki ýerleriň hakyky
salgysy

1

2
Jemi: (m2):

Meýdanynyň (m2)
görkezilmegi bilen
binalaryň, jaýlaryň,
desgalaryň, otaglaryň we
ýerleriň görnüşi we
niýetlenişi (okuw, okuwkömekçi, kömekçi hojalyk,
dolandyryş we beýl.)
3

Eýeçilik etmegiň,
Eýeçilik edýän
ulanmagyň görnüşi
guramanyň
(hususy eýeçilik,
(kärendesine
kärende, mugtuna berijiniň, ulanmaga
ulanmak we beýl.) berijiniň we beýl.)
ady
4

5

6

Arassaçylyk we keselleriň
ýaýramagynyň öňüni almak
gullugynyň, ýangyn
howpsuzlygy gullugynyň we
“Türkmenstandartlary” baş
döwlet gullugynyň* beren
namalarynyň resmi
maglumatlary
7

X

X

X

X

Bellik. Aýratyn duran bedenterbiýe we sport desgalary 2-nji bölümde görkezilýär.
*

diňe işleri has uly howplulyk (töwekgelçilik) bilen bagly işgärler taýýarlanylanda talap edilýär.

Hukuk beriji
resminamalaryň
maglumatlary we
hereket edýän
möhletleri

2-nji bölüm. Ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň bilim işini alyp barmak üçin sosial-durmuş maksatly desgalar we jaýlar bilen üpjünçiligi.
t/s

Desgalar we jaýlar

Desgalaryň we jaýlaryň hakyky
salgysy

3

Eýeçilik etmegiň,
ulanmagyň görnüşi
(hususy eýeçilik,
kärende, mugtuna
ulanmak we beýl.)
4

Eýeçilik edýän
guramanyň
(kärendesine berijiniň,
ulanmaga berijiniň we
beýl.) ady
5

Hukuk beriji
resminamalaryň
maglumatlary we hereket
edýän möhletleri

1
1.

2
Lukmançylyk işgärleriniň işlemegi üçin otaglar

2.

Okaýanlaryň, terbiýelenýänleriň we işgärleriň iýmitlenmegi üçin otaglar

3.

Hojalyk-durmuş we sanitar-arassaçylyk maksatly desgalar

4.

Okaýanlaryň, terbiýelenýänleriň gije-gündiziň dowamynda bolmagy, ýatmagy we dynç almagy üçin otaglar, umumy ýaşaýyş jaýlary

5.

Goşmaça sapaklary geçirmek üçin desgalar

6.

Bedenterbiýe we sport desgalary

7.

Beýlekiler (görkezmeli)

Bellik: Şahsy tarap hem-de 80420 kody boýunça ygtyýarnamanyň dalaşgärleri tarapyndan 2-nji bölüm doldurylmaýar.
M.Ý.
Ygtyýarnamanyň dalaşgäri

_______________________
wezipesi

“_____”__________________20____ý.

__________________
goly

______________________________
Familiýasy, ady, atasynyň ady

6

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň
2011-nji ýylyň 21-nji noýabrynda
çykaran 302 belgili buýrugyna
4-nji goşundy
Ygtyýarnama soralýan bilim maksatnamalaryny amala şayrmak üçin zerur okuw, okuw-usuly
edebiýatyň we beýleki kitaphana-maglumat gorlarynyň hem-de serişdeleriniň üpjünçiligi barada
maglumat
ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň ady
1-nji bölüm. Ygtyýarnama soralýan ugurlar (hünärler) boýunça okuw we okuw-usuly
edebiýat bilen üpjünçiligi.
t/b

Bilimiň derejesi, taýýarlygyň ugry,
hünäri

1

2

Okuw we okuw-usuly edebiýat
gaznasynyň möçberi
görnüşleýin
nusgalaýyn
mukdary
mukdary
3

4

Edebiýat
nusgalarynyň
okaýanlaryň,
terbiýelenýänleriň
birine düşýän
sany
5

2-nji bölüm. Ygtyýarnama soralýan bilim maksatnamalary boýunça okuw we okuw-usuly
edebiýat bilen üpjünçiligi.
t/s

Bilimiň derejesi, taýýarlygyň ugry,
hünäri, okuw meýilnamasy esasynda
dersiň ady

1

2

Okuw-usuly
edebiýatyň awtory,
ady, neşir edilen
ýeri, ýyly
3

Sany

Dersi öwrenýän
okuwçylaryň,
dileýjileriň sany

4

5

M.Ý.
Ygtyýarnamanyň dalaşgäri
_______________________
wezipesi

__________________
goly

“_____”__________________20____ý.

ipeli

_________________________
Familiýasy, ady, atasynyñ ady

