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Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde 

jemleýji döwlet synagy hakynda 

DÜZGÜNNAMA 

  

I bap. Umumy düzgünler 

  

1. Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde jemleýji döwlet synagy hakynda Düzgünnama 

(mundan beýläk – Düzgünnama) 2021-nji ýylyň 5-nji iýunynda kabul edilen «Bilim hakynda» Türkmenistanyň 

Kanunynyň 38-nji maddasynyň sekizinji bölegine, «Döwlet hünär bilim edaralary hakyndaky düzgünnamalary 

tassyklamak barada» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda çykaran 2487-nji 

karary bilen tassyklanan, Döwlet ýokary hünär bilimi edaralary hakynda Düzgünnamanyň ýetmiş birinji 

bölegine laýyklykda işlenilip taýýarlanyldy. 

2. Şu Düzgünnama Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde (mundan beýläk – okuw 

mekdepleri) jemleýji döwlet synagynyň guralyşynyň we jemleýji döwlet synag toparynyň işiniň tertibini 

düzgünleşdirýär. 

  

II bap. Jemleýji döwlet synagynyň görnüşleri 

 

3. Jemleýji döwlet synagynyň görnüşlerine şular degişlidir: 

1) döwlet synaglary; 

2) diplom işini (taslamasyny) goramak. 

4. Jemleýji döwlet synagy Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasarlary tarapyndan 

tassyklanan okuw meýilnamalarynda göz öňünde tutulan dersler boýunça geçirilýär. 

5. Jemleýji döwlet synagy bilim işiniň soňky tapgyry bolup, alnan nazary bilimleri, amaly başarnyklary 

ulgamlaşdyrmak, umumylaşdyrmak we berkitmek, kabul edilen bilim standartlarynyň talaplaryna laýyklykda 

uçurymyň umumy medeni we hünär ygtyýarlylyklarynyň kemala gelmegine baha bermek maksady bilen 

geçirilýär. 

6. Diplom işiniň (taslamasynyň) temasy okuw mekdebi tarapyndan kesgitlenilýär. Okuw mekdebi tarapyndan 

bellenen tertibe laýyklykda talyplara diplom işiniň (taslamasynyň) temasyny saýlama, şeýle hem tejribede 

ulanmak üçin maksadalaýyklygy ýeterlik derejede esaslandyrylan halatynda, başga temany teklip etmäge 

ygtyýar berilýär. 

Diplom işini (taslamasyny) ýerine ýetiren talyp, degişli jemleýji döwlet synaglarynyň birinden boşadylýar. 

7. Talyplaryň diplom işini (taslamasyny) taýýarlamagy üçin okuw mekdebiniň pedagogik işgärleriniň 

hataryndan oňa ýolbaşçy, zerur bolan halatynda maslahatçy bellenilýär. Talyba diplom işiniň (taslamasynyň) 
temasyny berkitmek, oňa ýolbaşçy we maslahatçy bellemek okuw mekdebiniň rektorynyň (direktorynyň) 

buýrugy bilen resmileşdirilýär. 
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8. Diplom işini (taslamasyny) ýerine ýetirmegiň şertleri we möhletleri bilim standartyna, okuw meýilnamasyna 

laýyklykda okuw mekdebiniň rektory (direktory) tarapyndan kesgitlenýär. 

9. Bilim standartynda göz öňünde tutulmadyk bolsa, döwlet synagynyň (aýratyn dersler ýa-da taýýarlygyň 

ugry (hünäri) boýunça birnäçe jemleýji dersler boýunça synagyň) maksatnamasy okuw mekdebiniň rektory 

(direktory) tarapyndan tassyklanylýar. 

10. Döwlet synagy ýazmaça, şeýle hem dilden geçirilip bilner. Döwlet synaglary geçirilmeginden öň, döwlet 

synagynyň tassyklanan maksatnamasynyň soraglary boýunça talyplar bilen hökmany tertipde maslahat 

okuwlary geçirilýär. Talybyň synag soragnamalary boýunça beren jogabyny aýdyňlaşdyrmak, berlen jogap 

boýunça talybyň bahasyny anyk kesgitlemek maksady bilen, jemleýji döwlet synag toparynyň agzalaryna 

döwlet synagynyň tassyklanan maksatnamasynyň çäginde synag soragnamasyndan daşary goşmaça soraglary 

bermäge ygtyýar berilýär. 

 

III bap. Jemleýji döwlet synag toparynyň guralyşy 

  

11. Jemleýji döwlet synag topary her bir taýýarlygyň ugry ýa-da hünär boýunça döredilýär. Okuw mekdebini 

tamamlaýanlaryň sany az bolsa, onda ugurdaş taýýarlygyň ugurlary ýa-da hünärler üçin ýeke-täk jemleýji 

döwlet synag topary döredilip bilner. 

12. Jemleýji döwlet synag toparynyň esasy wezipelerine: 

1) taýýarlanýan hünärmenleriň bilimini, ylmy-nazary, amaly we jemgyýetçilik-syýasy taýýarlygyny barlamak; 

2) olara degişli hünär derejesiniň we diplomyň (adaty, tapawutlanan) berilmegi baradaky meseläni çözmek; 

3) okuw mekdeplerinde hünärmenleriň taýýarlanylyşynyň hilini mundan beýläk hem ýokarlandyrmaklyga 

gönükdirilen teklipleri işläp düzmek girýär. 

13. Jemleýji döwlet synag topary her okuw ýyly üçin döredilýär we okuw meýilnamalarynda bellenen 

möhletlerde hereket edýär. 

14. Jemleýji döwlet synag toparynyň başlygy şol jemleýji döwlet synagy geçirilýän okuw mekdebinde zähmet 

çekmeýän ykdysadyýetiň (önümçiligiň) degişli pudaklarynyň ýolbaşçylaryndan ýa-da ýokary derejeli 

hünärmenlerinden ýa-da ylmyň degişli pudaklarynyň alymlaryndan bellenilýär. 

15. Jemleýji döwlet synag toparynyň düzümine onuň agzalarynyň hukuklaryna eýe bolan: 

1) okuw mekdebinden: 

a) rektor (ýa-da prorektorlaryň biri) ýa-da ýokary okuw mekdebiniň degişli fakultetiniň dekany (onuň 

orunbasary) (orta hünär okuw mekdebiniň direktory ýa-da onuň orunbasary ýa-da bölüm müdiri); 

b) jemleýji döwlet synagynyň esasy ugruna degişli kafedranyň müdiri (professory, dosenti ýa-da mugallymy) 

(orta hünär okuw mekdebiniň degişli bölüminiň mugallymy); 

ç) jemleýji döwlet synagynda degişli soraglary göz öňünde tutulan ýokary okuw mekdebiniň umumy hünär 

bilen baglanyşykly dersler boýunça kafedrasynyň wekili (orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy); 
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d) Häzirki zaman türkmen jemgyýeti dersi boýunça döwlet synagyna synagçy hökmünde gatnaşýan ýokary 

okuw mekdebiniň jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň müdiri (professory, dosenti) (orta hünär okuw 

mekdebiniň jemgyýetçilik ylymlary boýunça mugallymy); 

2) beýleki edaralardan (döwlet synag toparynyň agzalarynyň 50 göterimine çenli): 

a) Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň degişli pudaklarynda işleýän, jemleýji döwlet synaglarynyň esasy ugruna 

degişli ýokary derejeli hünärmenler; 

b) ylmyň degişli ugurlary boýunça ylmy-barlag institutlarynyň we beýleki ýokary okuw mekdepleriniň belli 

alymlary girýärler. 

16. Jemleýji döwlet synag toparynyň agzalarynyň düzümi topar işe başlamagyndan azyndan bir aý öň ýokary 

okuw mekdebiniň rektory (orta hünär okuw mekdebiniň direktory) we okuw mekdebi garamagynda bolan 

ministrligiň (pudaklaýyn dolandyryş edarasynyň) ýolbaşçylary bilen bilelikde tassyklanylýar. 

 

IV bap. Jemleýji döwlet synag toparynyň işi 

 

17. Jemleýji döwlet synag toparynyň gatnaşmagynda okuw mekdeplerini tamamlaýan talyplar döwlet 

synaglaryny tabşyrýarlar we (ýa-da) diplom işlerini (taslamalaryny) goraýarlar. 

18. Jemleýji döwlet synaglaryny tabşyrmaklyga okuw meýilnamasynyň we maksatnamasynyň ähli talaplaryny 

ýerine ýetiren talyplar goýberilýär. 

19. Jemleýji döwlet synaglaryny tabşyrmaklyga goýberilýän talyplaryň sanawy fakultetiň dekany (okuw 

bölüminiň müdiri) tarapyndan taýýarlanyp, jemleýji döwlet synag toparyna berilýär. 

20. Jemleýji döwlet synaglary tabşyrylmagyndan ozal jemleýji döwlet synag toparyna her bir talyp barada 

aşakdaky resminamalar berilýär: 

1) talybyň okuw meýilnamasyny ýerine ýetirendigi we onuň okuw dersleri, ýyllyk işleri we taslamalary, okuw 

we önümçilik tejribelikleri boýunça alan bahalary barada fakultetiň dekanynyň güwähaty; 

Bir ders boýunça birnäçe baha bolan halatynda, kada görä, okuw meýilnamasynyň ýerine ýetirilişi baradaky 

güwähata talybyň şol ders boýunça alan iň soňky bahasy goýulýar, soňky ýarymýyllygyň degişli ders boýunça 

okuw maksatnamasynyň materialynyň möçberiniň azdygy ýa-da onuň ylmy-okuw babatdaky ähmiýetiniň 

ýeterlik däldigi sebäpli şol ders boýunça soňky baha talyplaryň taýýarlygynyň umumy derejesini 

häsiýetlendirmeýän ýagdaýlarda, güwähata we diplomyň goşundysyna nähili bahanyň (haýsy ýyl ýa-da 

ýarymýyllyk üçin) goýulmalydygyny kesgitlemek hukugy degişli kafedra berilýär. Ortaça baha goýmaga 

rugsat edilmeýär; 

2) fakultetiň (okuw bölüminiň), gutardyjy kafedranyň ýolbaşçylary, şeýle hem okuw toparynyň ýolbaşçysy 

(halypasy) tarapyndan tassyklanan talybyň okuw mekdebinde okan döwründäki häsiýetnamasy; 

3) ýolbaşçysynyň syny; 

4) önümçiligiň, ylmy edaranyň ýa-da okuw mekdebiniň hünärmeniniň diplom işine (taslamasyna) beren syny 

(synçylaryň düzümi fakultetiň dekanynyň (bölüm müdiriniň) hödürlemegi boýunça okuw mekdebiniň rektory 
(direktory) tarapyndan tassyklanýar). 
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Jemleýji döwlet synag toparyna ýerine ýetirilen diplom işiniň (taslamasynyň) ylmy we amaly ähmiýetini 

häsiýetlendirýän, işiň (taslamanyň) tejribede ulanylyşyny görkezýän gaýry materiallar, maketler, materiallaryň, 

oba hojalyk önümleriniň nusgalyklary, minerallaryň, guradylan ösümlikleriň (gerbarileriň) we beýlekileriň 

nusgalary hem hödürlenip bilner. 

Jemleýji döwlet synaglary tabşyrylanda hödürlenen resminamalaryň hemmesi sesli okalyp, jemleýji döwlet 

synag toparynyň agzalarynyň dykgatyna ýetirilýär. 

21. Jemleýji döwlet synag toparynyň işi taýýarlygyň ugurlarynyň (hünärleriň) okuw meýilnamalarynda göz 

öňünde tutulan möhletlerde geçirilýär. 

Jemleýji döwlet synag toparynyň iş tertibi fakultetiň dekanynyň (bölüm müdiriniň) hödürlemegi boýunça 

okuw mekdebiniň rektory (direktory) tarapyndan tassyklanýar we diplom işleriniň (taslamalarynyň) 

goralmagyndan ýa-da döwlet synaglarynyň tabşyrylmagyndan bir aý öň degişli adamlaryň dykgatyna 

ýetirilýär. 

Jemleýji döwlet synag toparynyň maslahatynyň dowamlylygy topardakylaryň sany 10-12 adama barabar 

bolanda, günde 6 sagatdan ýokary bolmaly däldir. 

22. Her bir ders, şeýle hem bir diplom işiniň (taslamasynyň) goralyşy üçin jemleýji döwlet synagynyň 

dowamlylygy, 30 minutdan geçmeli däldir. Diplom işiniň (taslamasynyň) mazmunyny beýan etmek üçin 

talyba 15 minutdan köp wagt berilmeýär. 

23. Jemleýji döwlet synaglarynyň tabşyrylyşy jemleýji döwlet synag toparynyň açyk maslahatynda toparyň 

düzüminiň ýarysyndan az bolmadyk agzalarynyň gatnaşmagynda amal edilýär. 

24. Diplom işlerini (taslamalaryny) goramak okuw mekdeplerinde, şeýle hem goralýan diplom işleriniň 

(taslamalarynyň) temasynyň ylmy-nazary ýa-da amaly taýdan gyzyklanma döredýän kärhanalarda, edaralarda 

we guramalarda amal edilip bilner. 

25. Döwlet synagy gutardyjy kafedra tarapyndan okuw maksatnamalaryna laýyklykda düzülen we tassyklanan 

synag soragnamalary boýunça geçirilýär. 

Häzirki zaman türkmen jemgyýeti dersi boýunça döwlet synagy bu dersi okadan kafedra tarapyndan düzülen 

we tassyklanan synag soragnamalary boýunça geçirilýär. 

26. Jemleýji döwlet synaglarynyň tabşyrylyşy 5 (bäş), 4 (dört), 3 (üç), 2 (iki) bahalar arkaly bahalandyrylýar. 

Jemleýji döwlet synaglary tabşyrylanda äşgär edilen bilimleriň bahalary kesgitlenende talyplaryň nazary, ylmy 

we amaly taýýarlygynyň derejesi göz öňünde tutulýar. 

27. Bilim bermek işine gatnaşýanlaryň erkine bagly bolmadyk ýagdaýlar dörän halatynda, okuw mekdepleri 

jemleýji döwlet synaglaryny geçirende elektron okuwy, uzak aralykly bilim tehnologiýalaryny ulanmaga 

haklydyr. 

28. Elektron okuwy, uzak aralykly bilim tehnologiýalaryny ulanyp, jemleýji döwlet synaglaryny geçirmegiň 

aýratynlyklary bu babatda Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan bellenilen tertibe laýyklykda 

tassyklanan okuw mekdebiniň içerki namalary bilen kesgitlenilýär. 

29. Elektron okuwy, uzak aralykly bilim tehnologiýalary ulanylyp, jemleýji döwlet synaglary geçirilende, 

okuw mekdebi talyplaryň şahsyýetini anyk kesgitlemegi we şu Düzgünnamada kesgitlenen talaplaryň ýerine 

ýetirilişine gözegçiligi üpjün edýär. 
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V bap. Jemleýji döwlet synag toparynyň işiniň netijeleri 

  

30. Jemleýji döwlet synaglarynyň tabşyrylyşynyň netijeleri jemleýji döwlet synag toparynyň maslahatlarynyň 

ýazgylary resmileşdirilenden soňra, şol günüň özünde yglan edilýär. 

31. Jemleýji döwlet synaglaryny tabşyran talyba jemleýji döwlet synag toparynyň karary bilen taýýarlygyň 

ugruna ýa-da hünäre laýyklykda hünär derejesi berilýär. 

32. Jemleýji döwlet synag topary jemleýji synag sanawnamasyna girýän okuw meýilnamasynyň ähli dersleri 

boýunça bahalary 5 (bäş) diýlip bellenilen we jemleýji döwlet synaglaryny 5 (bäş) baha bilen tabşyran, şeýle 

hem özüni ylmy we jemgyýetçilik işinde oňyn görkezen talyba tapawutlanan diplom bermek hakynda karar 

kabul edýär. 

33. Jemleýji döwlet synaglary tabşyrylanda äşgär edilen bilimlere baha bermek baradaky, şeýle hem hünär 

derejesini bermek we diplom bermek (adaty ýa-da tapawutlanan) hakyndaky karar jemleýji döwlet synag 

toparynyň maslahata gatnaşyjy agzalarynyň ýapyk maslahatyndaky açyk sesleriniň aglaba köplügi esasynda 

kabul edilýär. Sesleriň sany deň bolan halatynda, jemleýji döwlet synag toparynyň başlygynyň sesi çözüji 

hasaplanýar. Jemleýji döwlet synag toparynyň kätibiniň ses bermäge hukugy ýokdur. 

34. Jemleýji döwlet synag toparynyň karary bilen ylalaşmaýan talybyň okuw mekdebiniň rektorynyň 

(direktorynyň) adyna “Administratiw önümçilik hakynda” Türkmenistanyň Kanunynda bellenilen möhletde 

şikaýat etmäge hukugy bardyr. Bu ýagdaýda okuw mekdebiniň rektorynyň (direktorynyň) ýolbaşçylygynda 

düzümi 3 (üç) adamdan az bolmadyk mukdarda arza-şikaýat topary döredilýär. “Administratiw önümçilik 

hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 47-nji maddasyna laýyklykda arza-şikaýat topary bäş günüň 

dowamynda şikaýaty kanagatlandyrmalydyr ýa-da ony hem-de önümçilik bilen bagly materiallary ýokarda 

durýan ministrlige (pudaklaýyn dolandyryş edarasyna) ibermelidir. 

Talyba täze synag soragnamasy boýunça jogap bermäge mümkinçilik döredilýär. Eger-de, talybyň bilimine 

jemleýji döwlet synag topary tarapyndan goýlan baha arza-şikaýat topary tarapyndan goýlan baha deň 

gelmese, onda soňky goýlan baha gutarnykly hasap edilýär. 

Eger-de, talyp arza-şikaýat toparynyň karary ýa-da ýokarda durýan ministrligiň (pudaklaýyn dolandyryş 

edarasynyň) çözgüdi bilen ylalaşmasa, onda ol öz hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramak maksady 

bilen, okuw mekdebiniň hereketine ýa-da hereketsizligine Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda şikaýat 

etmäge hukuklydyr. 

35. Jemleýji döwlet synag toparynyň maslahatlarynyň ählisi ýazgylaryň ýörite kitabynda ýazgy edilýär. 

Jemleýji döwlet synag toparynyň maslahatlarynyň ýazgylary şu Düzgünnamanyň 1-nji, 2-nji we 3-nji 

goşundylaryna laýyklykda ýöredilýär. Jemleýji döwlet synaglarynda äşgär edilen bilimleriň bahalary ýazgylara 

girizilýär, şeýle hem oňa berlen soraglar, aýratyn pikirler we beýlekiler ýazylýar. Ýazgyda berlen hünär 

derejesi, şeýle hem okuw mekdebini tamamlaýan talyba nähili diplom (adaty ýa-da tapawutlanan) berilýändigi 

görkezilýär. 

Ýazgylara jemleýji döwlet synag toparynyň onuň maslahatyna gatnaşyjy agzalary tarapyndan gol çekilýär. 

Ýazgylar jemleýji döwlet synag toparynyň kätibi tarapyndan ýöredilýär. 

Ýazgylar kitaby okuw mekdebiniň beýleki resminamalary bilen bilelikde bellenilen tertipde saklanylýar. 

36. Diplom işiniň (taslamasynyň) goralyşy kanagatlanarsyz hasap edilen halatynda, jemleýji döwlet synag 

topary talybyň şol işiň (taslamanyň) üstüni ýetirip, goramak üçin gaýtadan hödürläp biljekdigini ýa-da degişli 

kafedra tarapyndan bellenilen täze temany işläp taýýarlamaga borçludygyny kesgitleýär. 
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37. Jemleýji döwlet synagy boýunça kanagatlanarsyz baha almagy talyby galan derslerden jemleýji döwlet 

synaglaryny tabşyrmakdan mahrum etmeýär. 

38. Bilimiň anyk derejesini tamamlamadyk, jemleýji döwlet synagyna gatnaşmadyk ýa-da jemleýji döwlet 

synagynda kanagatlanarsyz netijeleri görkezenlere bilim edarasynda okandygy hakynda bellenen nusgadaky 

kepilnama berilýär. 

Jemleýji döwlet synaglaryna gatnaşmadyklar ýa-da jemleýji döwlet synaglarynda kanagatlanarsyz netijeleri 

görkezenler bir ýyldan az bolmadyk möhletden soňra jemleýji döwlet synaglaryny gaýtadan tabşyrmaga 

haklydyrlar. 

39. Jemleýji döwlet synaglaryny tabşyrmadyklar üçin şol synaglara girizilýän dersleriň sanawy talybyň okuwy 

tamamlanan ýylynda hereket edýän okuw meýilnamasy arkaly kesgitlenýär. 

40. Jemleýji döwlet synag toparynyň işi tamamlanandan soňra toparyň başlygy hasabat taýýarlaýar we bir 

hepdäniň dowamynda ony okuw mekdebiniň degişli ministrligine (pudaklaýyn dolandyryş edarasyna), 

göçürme nusgasyny bolsa okuw mekdebiniň rektoryna (direktoryna) berýär. 

41. Jemleýji döwlet synag toparynyň başlygynyň hasabatynda: 

1) okuw mekdebinde degişli taýýarlygyň ugry (hünär) boýunça hünärmenleriň taýýarlanylyşynyň derejesi; 

2) diplom işleriniň (taslamalaryň) ýerine ýetirilişiniň hili; 

3) diplom işleriniň (taslamalaryň) temasynyň ylmyň, tehnikanyň, medeniýetiň we önümçiligiň häzirki 

ýagdaýyna laýyklygy; 

4) jemleýji döwlet synaglarynda talyplaryň bilimleriniň äşgär edilişiniň häsiýetnamasy, aýry-aýry dersler 

boýunça talyplaryň taýýarlygyndaky kemçilikler; 

5) hünärmenleriň taýýarlanylyşyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça teklipler görkezilmelidir. 

Jemleýji döwlet synag toparynyň başlygynyň hasabaty okuw mekdebiniň alymlar (pedagogik we beýleki) 

geňeşiniň maslahatynda ara alnyp maslahatlaşylýar. 
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