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Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Täze Galkynyş eýýamynda 

ylym-bilim ulgamlaryna uly ünüs berilýär. Hormatly Prezidentimiz öz iş ornuna 

geçen pursatyndan başlap ilkinji garan meseleleriniň biri ylym-bilim ulgamynyň 

işini mundan beýläk has kämilleşdirmek, ýagny ýaşlaryň alan biliminiň dünýä 

derejesine gabat gelmegini gazanmaklygy özüne baş maksat edinip durmuşa 

geçirdi. 

Ses režissýory hünäriniň okadylmagynyň maksady. Häzirki zaman 

aragatnaşyk esaslarynyň biri seslendirmek barada düýpli düşünje bermeklik. 

       Şu dersi öwrenmek bilen talyp häzirki zaman ylmynda we tehnikada, optiko-

elektron hadysalarynda esaslanylan enjamlaryň ulanylyşyny, olaryň işleýiş 

esaslaryny hem-de olaryň ýerine ýetirýän funksiýalaryny anyk bilmelidir. Ondan 

başga-da talyp optoelektron esbaplaryny tehnikada, halk hojalygynda takyk 

meseleleri çözmekde ulanmagy başarmalydyr. 

       Alan ylmyna we bilimine esaslanyp ýagtylyk we seslendiriji signallaryny 

göýberýän we kabul edýän hem-de seslendirilýän signallaryny öwrip, 

güýçlendirip işleýän esbaplary, gurallary ýerlikli peýdalanmagy başarmalydyr. 

       Akustika, seslendirmek, ses režissurasy dersleri Akustika giňişlikde, ses 

meýdany giňişlikde, mikrofonlar, akustiki otaglar, çyzykda, çyzykda däl 

seplendiriliş tehnikasynda we beýleki derslerinde alnan bilimlere esaslanandyr. 

Türkmenistanyň ylmy-tehniki syýasatynyň beýik wezipesi mundan buýana 

hem ýokary göterilmegini üpjün etmekden, dürli pudaklarda möhüm täzelikleri  

durmuşa geçirmekden ybarat bolup durýar: medeniýetde, sungatda. Ýurdumyz 

üçin, halkymyz üçin modernizasiýa şertlerinde hem-de innowasion ösüş 

döwründe professional taýdan ýokary hilli talyp ýaşlaryň bilimleri halkara 

derejeli çuň özleşdirilen ýörite bilimli hünärmenleri talap edýär. 

Göniden-göni ses režissýory hünärmentleri taýýarlaýan mugallymlaryň 

öňünde ýadawsyz döredijilik gözlegi täze-täze iş meýili ýollary agtarmak okuw 



işini ýzygi-derli kämilleşdirmek wezipeleri durýar. Bu wezipeleriň şeýle 

jogapkärliligine düşün-meklik üçin biziň gelejekgi ses režissýorlarymyz kinoda, 

telewideniýede, teatrda, köpçülikleýin geçirilýän çärelerde işlemäge mynasyp 

adyny gazanmak üçin ses re-žissýory hünärmentlerini taýýarlaýan mugallymlaryň 

öňünde talyplary hünärine diý-seň taýýarlykly edip ýetişdirmek wezipesi durýar. 

Häzirki wagtda rowaçlyklara beslenýän, Bagtyýarlygyň baky binýady bolan 

Türkmenistan diýarymyzyň her bir bilim ojagy doly kompýuterleşdirilýär, 

multimedia enjamlary bilen üpjün edilýär. Döwrüň ösen tehniki serişdeleriniň 

bilim ojaklaryna giňden ornaşdyrylmagy talyp ýaşlaryň bilimleri halkara derejeli 

çuň özleşdirmekleri üçin ähmiýeti örän ýokarydyr. Daşart ýurt dillerini bilmegiň 

özi birnäçe artykmaçlyklary özünde jemleýär. Ýurdumyzyň her bir raýatynyň öz 

arzuwlaryny amala aşyrmagy we durmuş taýdan üstünlik gazanmagy üçin ähli 

mümkinçilikleri döretmek hormatly Arkadagymyzyň durmuşa ornaşdyrýan 

özgertmeleriniň baş maksadydyr. Bu amala aşyrylýan beýik işleriň ählisi ösüşiň 

we rowaçlygyň täze belentliklerine tarap ugur alýandygynyň alamaty. Häzirki 

wagtda ýurdumyzda bolup geçýän özgerişlikler, durmuşa ornaşdyrylýan ägirt 

taslamalar döwrebap hünärlere eýe bolan ýörite bilimli hünärmenleri talap edýär. 

Hünärler bolsa ýylsaýyn artýar, olaryň täze görnüşleri peýda bolýar, bu bolsa , 

elbetde, durmuşyň, jemgyýetiň ösüşi bilen berk baglanyşyklydyr. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuş we bilim 

özgertmeleri milletimiziň aň-bilim kuwwatyny açmak we artdyrmak, hünär işini 

höweslendirmegiň, zehinleri ýüze çykarmagyň we goldamagyň hemmetaraplaýyn 

çäreler ulgamy, zehinli ýaşlaryň ukyplaryny ösdürmek üçin şertleri döretmäge 

gönükdirilendir. 

Türkmen halky baý medeni mirasy bilen adamzadyň ruhy gymmatlyklaryna 

uly goşant goşan milletdir. Hut şonuň üçin hem bu gün kämil medeniýetimize we 

sungatymyza ýer ýüzüniň ähli döwletlerinde belent sarpa goýulýar.  

Kino sungaty - sungatyň beýleki görnüşleri bilen bir hatarda güýçli depginler 

bilen osýär. Sungatyň bu görnüşiniň üstünlikleri surata düşüriş, seslendiriş, 

seplendiriş enjamlarynyň ösüşi bilen baglydyr. Kino sungaty diňe bir sungatyň 

birnäçe görnüşlerini özünde jemlemek bilen çäklenmän, eýsem hereketlenýän: 

görnüşleriň, sesiň, aýdym-sazyň, seplendirilişiň üsti bilen tomaşaça uly täsir 

edýär.  

Tomas Edisonyň 1877 ýylda fonografy oýlap tapyşy bilen bir wagtda XIX 

asyryň soňlarynda ses ýazgylar tehnikasynyň ösüş döwri başlady. Ilkinji saparda 

Moskwa şäheriniň ilatyna Edisonyň gutlagyny seslendirdiler. Mumdan ýasalan 

oklawjyga sesi ýazyp bilýän mümkinçilikli hil taýdan gowlaşdyrylan fonograf 

Orsýetde 1890 ýylda peýda boldy.  



Ses ýazgy tehnologiýalarynyň ösmegi 20 - 30-njy ýyllarda ses režissurasy 

hünäriniň döremegine getirdi. Ses režissurasy hünäriniň döremek tapgyrynda 

esasy orun sesli kinematografa degişli. 1918-nji ýylyň noýabr aýynda Petrogradda  

(häzirki Sankt-Peterburg) “Lenfilm” atly ilkinji kino - studiýasy, 1924-nji ýylda 

Moskwada – “Mosfilm” kinostudiýasy döredilýär.  

Türkmen döwletiniň hökümetiniň karary bilen 1926-njy ýylyň 7-nji 

fewralynda “Aşgabat” kinostudiýasy açylýar. Şol döwrüň kinosy kemçiliklere, 

ýetmezçiliklere garamazdan öz ýoly bilen ýörjen-ýörjen edip ugrady. 

XIX asyryň ahyrlarynda  XX asyryň başlarynda çeperçilik-estetiki 

prosessler, şeýle hem ylym we tehniki ulgamyndaky birnäçe tejribe synaglary, 

açyşlar we taslamalar XX asyryň 20-30-njy ýyllarynda sesrežissýoryň täze 

hünäriniň ýüze çykmagy üçin çeperçilik beýanediji serişdeleri bilen çeperçilik 

döredijiligiň ýaş görnüşini döredip, iş ugurlarynyň özgerdilmeginiň esasyny 

taýýarladylar.  

Täze tehnologiýalaryň ýüze çykmagy hemişe sesrežissuranyň çeper beýan 

edijiliginiň giňemegine we baýlaşmagyna getirýär. Öz gezeginde bolsa, ses 

režissýoryň döredijilik baýlygynda täze aýan ediji serişdeleriniň döremeginiň 

zerurlygynda täze ses ýazýan hem-de seslendirýän enjamlarynyň döredilmegine 

we kämilleşdirilmegine höwes döredýär. 

Mehaniki, optiki, magnitli, sifrowoý ses ýazyş usullaryna daýanan 

sesrežissurasy tehniki taýdan kämilleşmedik usullarynda sesýazyş ulgamynda 

edilen synaglardan başlap hemme mümkin bolan sifrowoý tehnikany we täze 

kompýuter tehnologiýasyny ulanmak bilen sungat eseriniň ses/ses-görnüş keşbini 

döretmeklige çenli uzak ýoluny geçdi. 

Sesrežissýorlarda häzirki zaman ses tehnologiýalarynyň, kompýuterli sanly 

montaj stansiýalarynyň, täze programma paketleriniň döremegi bilen akustiki 

giňişligi doly derejede döretmegini, täze tembrleriň sesli öýjüklerine girişini, 

döredijilik işleriniň ses düzümlerini (fakturalaryny) seslendirmegiň diňleýjiler 

tarapyndan awtorlyk pikirleri (zamysel) doly derejede kabul edilmegine 

ýetmeklige mümkinçilik berýän tonally, batly sesli, wagtlaýyn we giňişlik 

ölçeglerini sazlaşdyrmagyň hasabyna emele getirmegi, baýlaşdyrmagy üpjün 

edýän çeper aýan ediji täze serişdeleri ýüze çykdy.  

      Şunuň bilen, XX asyryň ahyrlarynda XXI asyryň başlarynda ses ýazgylar 

studiýalaryň sesi ýazmagyň, sesi ibermegiň we seslendirmegiň häzirki zaman 

ulgamlarynyň ýüze çykmagy we işlenip taýýarlanmagy, şeýle hem sesrežissurasy 

tejribesine döwrebaplaşdyrylan üçölçegli gurşap alýan giňişligiň täze 

tilsimatlaryny girizmek bilen iň soňky görnüşli enjamlar bilen gaýtadan 

enjamlaşdyrylandygyny, sesrežissýorlaryň döredijiliginde çeperçilik aýan ediji 

çeperçilik-estetiki düzüji serişdeleriniň has ösendigini tassyklamak mümkin bolup 



durýar hem-de häzirki wagtda XXI asyryň ýörite täze sesli önümlerini 

döretmekde islendik estetiki meseleler düýbünden amala aşyrylyp bilner. 

 

XXI asyryň başlarynda ses ýazgylar studiýalaryň sesi ýazmagyň, sesi 

ibermegiň we seslendirmegiň häzirki zaman täze ulgamlarynyň ýüze çykmagy we 

işlenip taýýarlanmagy, şeýle hem sesrežissurasy tejribesine döwrebaplaşdyrylan 

üçölçegli gurşap alýan giňişligiň täze tilsimatlaryny girizmek bilen iň soňky 

görnüşli enjamlar bilen gaýtadan enjamlaşdyrylandygyny, sesrežissýorlaryň 

döredijiliginde çeperçilik aýan ediji çeperçilik-estetiki düzüji serişdeleriniň has 

ösendigini tassyklamak mümkin bolup durýar hem-de häzirki wagtda XXI asyryň 

ýörite täze sesli önümlerini döretmekde islendik estetiki meseleler düýbünden 

amala aşyrylyp bilinýän modernizasiýa şertlerinde hem-de innowasion ösüş 

döwründe talyplary näçe köp boldygyça şonça okuw meýilnamalarynyň 

modernizasiýa prosessine monitoringda saklamak üçin (işiň hilini barlap durmak 

üçin, kontrolda saklamak üçin) hem-de okuwy kabul edişleriniň netijelerine baha 

bermek üçin gatnaşdyrmaly. 

On-laýn sapaklarynyň “perewernutogo tipa” (Çöwürilgi görnüşde): 

Çöwürilgi görnüş, adaty bilim bermek usullarynyň üýtgedilmegine gönükdirilen, 

bilim almaklygyň baş ýorelgesini (strategiýa) ýerine ýetirmekde garyşyk okuwyň 

esasy görnüşi bolup durýar hem-de klassdan daşary, öý iş bermekligiň netijesinde 

hemişe on-laýn formada bolup geçýär. 

Distansion/garyşyk, sinhron distansion, asinhron distansion okuwlary, 

“çöwürilgi” on-laýn okuwlary, wirtual okuwlary talyplara bilim bermekde 

aýrylmaz bir bölegi bolup durar ýaly olar distansion/garyşyk okuwda tejribe 

toplap durmaly bolýar. 

Ses režissuranyň tehnikasyna degişli bolşy ýaly, döredijiligine-de degişli 

bolup, bu ýerde bir näçe prinsipial ýagdaýlara degilip geçilýär. Ses režissurasy 

sungatynyň hem-de tehnikasynyň aýrylmaz birligine taryhy retrospektiwada 

konseptual düşünmäni talap edýär. Ses ýazgy ugrunyň aýratyn ähmiýetliligi  

XX asyryň 20-30-njy ýyllarynda ses režissýoryň täze hünäriniň ýüze çykmagy 

bilen baglylykda geçmiş tejribäniň barlamasy bolup duran ruhy tejribäni öz içinde 

saklaýan medeniýetli-taryhy jemgyýetiň ösüşiniň çeperçilik mirasynyň bir 

bölegini aňladýar.  

 

Adaty (tradision) okuwyň çözülmedik meseleleri 

 

Okuw prosesinde şu aşakdaky esasy ösüşiň gidişleri amala aşyrylýar. Bular: 

bilim, okuw, terbiýe hem-de ösüş. Bilim – şahsyýetiň kämilleşmek prosesiniň bir 

bölegi. Bu prosesiň kömegi bilen jemgyýet bir adamyň bilimini, endiklerini 



beýleki adama berip bilýär. Okuw döwründe talyba belli bir medeniýet 

gymmatlyklary boýnuna dakylýar; okuw prosesi şahsyýetiň sosiallaşdyrmagyna 

ugrukdyrylan, emma käte okuw okuwçynyň hakyky höwesine garşy gelýär. 

Okuw – Yzygiderli bilim almakda iň wajyp we ygtybarly usul bolup durýar. 

Okuw – bi mugallym tarapyndan ugrukdyrylýan mahsus bolan öwrenme prosesi. 

Hut mugallymyň ugrukdyryjy wezipesi, okuçylara berilýän bilimleriniň, 

başarnyklyklarynyň, endikleriniň, akyl ýetiriş we döredijilik ukyplarynyň 

ösmegini, doly özleşdirilmegini üpjün etmekden ybaratdyr.  

Terbiýelemä okuw prosesiň bir bölegi hökmünde seredilýär, sebäbi oňa 

ylym hem-de mugallymlar tarapdan şeýle seredilýär. Terbiýelemäni birnäçe 

manyda seredip bolýar. Çäkli manyda seredilse, bu şahsyýeti durmuş ýoluna 

taýýarlamak, jemgyýetiň talap edýän takyk sosial modeliniň nusgasyny 

taýýarlamak bolup durýar. Giň manyda alynsa, nesilden nesile tejribäni geçirmek 

barada gürrüň gidýär, biziň jemgyýetimizde asuda, üstünlik gazanyp ýaşamaga 

mümkinçilik berýän tejribe barada aýdylýar. 

Ösüş – bu şahsyýetiň fiziki hem-de ruhy güýjiniň ýürekden yzygiderlikde, hil 

hem-de san taýdan üýtgeýän hakyky (obýektiw) prosesi aňladýar. 

Bu hemme prosesleriň amala aşyrylmagy belli tehnologiýalaryň, okuw 

usullaryň täsiriniň netijesinde bolup geçýär. Adaty (tradision) okuwa çözülmedik 

meseleleri tarapyndan seredeliň. 

Adaty okuwyň gysga wagtyň içinde uly göwrümli maglumat berilmek – bu 

elbetde gowy taraplary. Geçmişe, okuw maglumatlarynyň tertipli ýöriteleşdirilen 

görnüşde bilim saklanýan sosial tejribe hazynasyna ýüzlenmesi adaty okuwyň 

häsiýetli tarapy bolup durýar.  

  

Elektron okuwyň pedagogiki nukdaýnazarlary (aspektleri) 

 

“Talyp-mugallym” ulgamynyň gatnaşyklary 

Okuwyň interaktiw görnüşi adaty okuw ulgamynyň garşysyna durýan okuwlaryň 

biri bolýar. Interaktiw okuw tehnologiýasynyň aýratynlygy mugallymyň hem-de 

talybyň okuw pursatynda işeňňir (aktiw) öwrenişli işlemegi bolýar. Mugallym 

ýeke maglumat beriji bolup durman, okuwçy bilen bilelikde nädip berýän 

maglumatyny artykmajy bilen ýetirip boljakdygyny bilmeli. Okuw pursatlarynda 

üns bermeli usullarynyň esasylary: diňleýjileriň özüni okuw materiallaryna 

meňzetmek, öwrenilýän ýagdaýa goşulmak, aktiw hereketlenmek, üstünlikli 

pursatlary başdan geçirmäni başarmak, elbetde özüniň alyp barşynynyň sebäbini 

görkezmekden ybarat bolup durýar. Ýokarda aýdylan talaplara interaktiw okuw 

usullary has gabat gelýär.   



Interaksiýa – bu ýagdaýda täze effekt alar ýaly iki, ýada ondana köp 

obýektler, ýa-da wakalar özara gatnaşykda bolýar;  Bu ýagdaýdan emele gelýän 

effekt.   

Interaktiw okuw – bu, okuw sapaklarynda talyplary, stolyň başynda ýuwaş 

oturyp, bir zatlar ýazýan, ýa-da ýat tutýan passiw diňleýjilerden sapaga aktiw, 

işjeň gatnaşyjylara öwürýän pedagogiki gurluş, ýa-da model bolýar.  

Interaktiw tehnologiýalary ulanylanda okuw prosesini häsiýetlendirýän 

belli nukdaýnazarlary (aspektleri) bar: 

Birinjiden – okuw prosesi   bilim almaklyga talyplaryň hemmesiniň 

gatnaşmagy üpjün edilip gurnalmaly. Bilelikde işleşmegiň şerti görä, her bir adam 

öz şahsy goşandyny goşýar, işiň gidişinde biri birinden bilim, pikir, işleýiş 

usullaryny alyşýarlar. 

Ikinjiden – okuw döwründe işiň her dürli görnüşleri ulanylýar. Aýrybaşga 

(indiwidual), iki-ikiden we topar bolup iş gurnalýar, taslama işi, rol oýunlary 

ulanylýar, resminamalar bilen hem-de her dürli çeşmelerden gelýän maglumatlar 

bilen iş ýerine ýetirilýär. Interaktiw usullary özara gatnaşyk prinsiplere (şertlere), 

okuwçylaryň işeňňirligine, toparlaýyn tejribä daýanmaga, hökmany  tersine 

aragatnaşyga esaslanan.    

Üçünjiden –talyplaryň açyklylygy bilen, ozara gatnaşygy bilen, olaryň 

subutnamalarynyň deň agramlylygy bilen, bilelikde toplan bilimleri bilen, biri-

birlerine baha berip hem-de göegçilikde saklap bilýän mümkinçilikleri bilen 

häsiýetlendirilýän okuw aragatnaşygy üçin ýagdaý döretmeli.  

Dördünjiden – mugallymyň ýerine ýetirýän wezipesi üýtgeýär. Mugallym 

özbaşdak maglumat gözlegini gurnaýar, okuwyň gidişini ugrukdyrýar hem-de 

onuň umumy guramaçylyk işlerini ýerine ýetirýär, öňünden zerur bolan okuw 

işlerini taýýarlaýar hem-de talyp toparlary ara alyp maslahatlaşmaga gatnaşar 

ýaly soraglary, ýa-da temalary düzýär, maslahatlary berýär, öňde goýlan 

meýilnamanyň wagtyny hem-de ýerine ýetiriş tertibini gözegçilikde saklaýar. 

Okuw pursatlarynda esasy orny talyplar eýeleýärler, olaryň başlangyçlary 

(inisiatiwa) üçin şertleri döretmek mugallymyň wezipesine girýär.  

 

Tehnologiýalara esaslanan okuw 

 

Hemme zat deňeşdirmäniň esasynda aýan edilýär diýilýän belli kesgitlemäni 

yzarlap, adaty okuw usulynyň interaktiw usulyndan tapawudyna garalyň. Belläp 

geçmeli zat, bu tehnologiýalara esaslanan interaksiýa (TEI), Akademiki sözlükde 

“... wezipesi sosiotehniki inowasiýalar bilen üpjün etmek (hem-de işeňňirligini 

we bilim önümliligini gowlaşdyrmak) adamlara we edaralara degişli bolup, 



wagta, ýerine ýetirilýän ýere, özleşdirilýän çaltlygyna  (temp) garaşly däl usullary 

öwrenmek bolup durýär”. 

 

Passiw usul: 

 

 
 

Passiw usul: bu – mugallymyň talyp bilen aragatnaşyk formasy. Passiw 

usulda esasy orun mugallyma degişli bolup, ol sapagyň gidişini dolandyrýar, 

talyplar, bolsa passiw diňleýjiler hökmünde, mugallymyň derektiwalaryny ýerine 

ýetiriji hökmünde çykyş edýärler. Passiw sapaklarda mugallym bilen talyplaryň 

aragatnaşygy sorag, özbaşdak, barlag iş, testler arkaly amala aşyrylýar we ş.m. 

Häzirki pedagogiki tehnologiýalar we talyplaryň okuw materiallaryny işeňňir 

özleşdiriji tarapyndan seredilse passiw usuly az netijeli bolýar, emma muga 

garamazdan ol usulyň gowy taraplaram bar. Bu – mugallymyň sapaklara biraz 

aňsat taýarlanmagy hem-de sapaklaryň çäkli wagtynda birnäçe esse köp okuw 

materiallaryny talyplara ýetirmek mümkinçiligi bar.  

 

Aktiw usul: 

 

 
 

Aktiw usul – bu mugallymyň talyp bilen aragatnaşyk formasy. Aktiw usul 

aragatnaşygynda sapak döwründe mugallym bilen talyp aragatnaşyk saklaýarlar, 

talyplar bu ýerde passiw diňlejiler dälde, işeňňir gatnaşyjylar hökmünde 

bolýarlar, mugallym bilen talyplar deň hukukly bolýar. Passiw usullarynda 



awtoritar usulda aragatnaşyk saklamaly bolsa, aktiw usullary demokratik usulyny 

göz öňünde tutýarlar. 

Birnäçe adamlar aktiw hem-de interaktiw usullary meňzeş diýip hasap 

edýärler, emma meňzeşligi köp bolsa-da, olaryň tapawutlaram bar. Interaktiw 

usullar häzirki döwriň iň soňky aktiw usul görnüşidir.  

 

Interaktiw usul: 

 

 
  

Birnäçe adamlar aktiw hem-de interaktiw usullary meňzeş diýip hasap 

edýärler, emma meňzeşligi köp bolsa-da, olaryň tapawutlaram bar. Interaktiw 

usullary özara gatnaşyk prinsiplere (şertlere), okuwçylaryň işeňňirligine, 

toparlaýyn tejribä daýanmaga, hökmany  tersine aragatnaşyga esaslanan.    

Interaktiw usul – bu interaktiw (“Inter” – bu özara gatnaşyk, “act” – 

hereket etmek (işlemek)) – özara gatnaşykly hereketi aňladýar, gepleşik 

geçirilýän ýagdaýda bolmak, kimdir biri bilen gürleşmek. Başgaça aýdylanda, 

talyplaryň has giň gatnaşyklary ýeke mugallym bilen dälde, eýsem biri-biri 

bilenem özara gatnaşygyna, hem-de okuw döwründe talyplaryň agdyklyk edýän 

işeňňirligine ugrukdyrylandygy interaktiw usullaryny aktiw usullardan 

tapawutlandyrýar.  Interaktiw okuwlarda mugallymyň wezipesi sapaklarda göz 

öňünde tutulan maksatlara ýetmek üçin talyplaryň işini ugrukdyrmakdan ybarat. 

Mugallym okuwyň iş meýilnamasynyň üstünde hem işleýär ( hemişe, bu – 

interaktiw ýumuşlar we öý işleri, olary ýerine ýetirmek maksady bilen talyp 

materialy içgin öwrenýär).   

 

Netije 

 

Wirtual giňişlikde okuwyň gurluş aýratynlyklarynyň esasynda talyplaryň 

araçäk okuwynda wajyp usul tekliplerini kesgitlemek zerur bolup durýar: 

1. Maglumat gözleginiň garaşsyzlygy; 

2. Internet-kommunikasiýalar arkaly mugallym bilen aragatnaşygy gönükdirmeli, 

berkitmeli. 



3. Bilim goruny (baza) elektron görnüşde köpeldip we redaktirlap durmaly; 

4. Internete we internet-kontente uzok wagtyň dowamynda girmäni üpjün etmeli; 

5. Wirtual giňişlikde ýerleşdirilýän döredijilik önümi döretmäge gös-göni 

gatnaşmaly. 
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