
DÖWLETMÄMMET AZADY ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI DÜNÝÄ 

DILLERI INSTITUTY  

   

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen tassyklanan “Türkmenistanda 

sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyndan”, “Türkmenistanda daşary 

ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyndan” ugur alyp, bilimli, 

ylymly, giň dünýägaraýyşly, döwrümize mynasyp, kämil nesli terbiýelemek 

maksady bilen bu konsepsiýalary amala aşyrmagyň Meýilnamasynda göz öňünde 

tutulan wezipeleri ýerine ýetirmegiň çäklerinde Türkmenistanyň ýokary okuw 

mekdepleriniň talyplarynyň arasynda uzak aralykdan Sanly bilim portaly arkaly “Dil 

baýlygy – il baýlygy” atly rus dili boýunça II bäsleşigi guramak we geçirmek 

hakynda   

DÜZGÜNNAMA  

Hormatly Prezidentimiziň bilimli, ylymly, giň dünýägaraýyşly, döwrümize 

mynasyp, kämil nesli kemala getirmek barada öňde goýan wezipelerinden, 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen tassyklanan “Türkmenistanda sanly 

bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyndan”, “Türkmenistanda daşary ýurt 

dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyndan” ugur alyp, olary durmuşa 

ornaşdyrmak boýunça geçirilmeli çäreleriň Meýilnamasyny ýerine ýetirmegiň 

çäklerinde Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty  

2023-nji ýylyň aprel aýynyň 7-ine ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň 

talyplarynyň arasynda uzak aralykdan Sanly bilim portaly arkaly geçirilýän “Dil 

baýlygy – il baýlygy” atly rus dili boýunça II bäsleşiginiň şu Düzgünnamasy işlenip 

taýýarlanyldy. 

1. Umumy düzgünler  

 

Şu Düzgünnama ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda “Dil 

baýlygy – il baýlygy” atly rus dili boýunça II bäsleşigi (mundan beýläk – bäsleşik) 

guramagyň we geçirmegiň kadalaşdyryjy resminamasy bolup, ony geçirmegiň 

tertibini kesgitleýär. 

 

Bäsleşigiň maksady: 

1)  “Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň 

Konsepsiýasyny” durmuşa ornaşdyrmagyň Meýilnamasynyň wezipelerini ýerine 

ýetirmek;  

2) “Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyny” 

durmuşa ornaşdyrmagyň Meýilnamasynyň wezipelerini amala aşyrmak; 

3) daşary ýurt dillerini suwara bilýän zehinli  talyp ýaşlary ýüze çykarmak. 

 



Bäsleşigiň wezipesi:  

1) talyplaryň rus dilini bilişiniň umumy derejesini barlamak; 

2) ýokary okuw mekdepleriniň arasynda Sanly bilim portaly arkaly daşary yurt 

dilleriniň öwredilişini kämilleşdirmek boýunça hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmek; 

3) daşary ýurt dillerini kämil bilýän zehinli ýaşlary ýüze çykarmak we 

ukyplaryny açyp görkezmek.  

 

2. Bäsleşigi guramagyň we geçirmegiň tertibi  

  

2.1 Bäsleşige her ýokary okuw mekdebinden 5 sany talyp gatnaşýar. 

2.2 Bäsleşigiň esasy şertleri: 

2.2.1 Bäsleşik Sanly bilim portaly arkaly test görnüşinde geçirilýär. 

2.2.2 Talyplara 10 sany ýumuş hödürlenýär, onuň ýerine ýetirilmegine 60 minut 

wagt berilýär. 

2.2.3 Bäsleşige rus dilini hünär dili hökmünde we rus dilini ikinji daşary ýurt dili 

hökmünde öwrenýän talyplar deň derejede gatnaşýarlar. Şonuň üçin test rus dilini 

hünär dili we rus dilini ikinji daşary ýurt dili hökmünde okaýan talyplaryň hemmesi 

üçin niýetlenendir. 

2.3 Bäsleşik Sanly bilim portaly arkaly geçirilýändigini nazara alyp, her bir 

ýokary okuw mekdebinden gatnaşjak talyplaryň sanawy ýokary okuw mekdebiniň 

ýolbaşçysy tarapyndan tassyklanyp, guramaçylyk toparyna 

olympiada.tmddi@gmail.com elektron salgysyna 2023-nji ýylyň mart aýynyň 25-

inden 31-ne çenli ugradylmaly. Guramaçylyk topary her bir gatnaşyjy üçin Sanly 

bilim portalynda şahsy otag döredýär we açar sözi bilen üpjün edýär. 

2.4 Gatnaşyjylar 2023-nji ýylyň aprel aýynyň 7-ine guramaçylyk topary 

tarapyndan kesgitlenen wagtda Sanly bilim portalyna birigip testi çözmeli. 

 

3. Bäsleşigiň ýeňijilerini kesgitlemegiň we sylaglamagyň tertibi 

3.1 Bäsleşigi geçirmegiň esasy ýörelgeleri hem-de bäsleşigi guramak we 

geçirmek boýunça guramaçylyk işleri guramaçylyk topary tarapyndan alnyp 

barylýar; 

3.2 Bäsleşikde alan ballaryna göra I, II, III ýerleri eýelän ýeňijileri Hormat 

hatlary bilen sylaglanýar. 

 

Habarlaşmak üçin: Tel: +99365551304; olympiada.tmddi@gmail.com 


