
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ BEPYY ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИЕИ 
Б.ОСМОНОВ АТЫНДАЕЫ ЖАЛАЛ-АБАД МАМЛЕКТТИК УНИВЕ^СИТЕТИ 

Мамлекеттик тил жана социалдык иш боюнча проректорунун алдындагы жыйынын

ПРОТОКОЛУ

27-декабрь 2021-жыл № 7 Жалал-Абадш.

Терайым: Доранава А.Д.
Катчысы: Базарбек кызы У.
Чакырыл гандар: 10 
Катышкандар: 10

KYH ТАРТИБИ:
1. “Манас жана Айтматов ааламы” аталыштагы бир айлык иш планга ылайык еткерулуп 

жаткан иш-чаралардын жыйынтыктоо.
2. Университеттин ПОК жана кызматкерлер арасында ете турган “Ден соолук - 2022” 

спортакиадасына даярдык.
3. Ар турдуу масел ел ер

УЕУЛДУ:
Университеттин МЭБдин жетекчиси Н.Шамуратов - “Манас жана Айтматов 

ааламы” аталыштагы бир айлык иш план бекитилген, ошого ылайык факультеттерде жана 
колледждерде еткерулген маданий-эстетикалык, тарбиялык багыттагы иш-чаралардын 
жыйынтыктоочу иш-чарасын 2021-жылдын 24-декабрында Р.Абдыкадыров атындагы чон 
залда еткордук. Иш-чара эки болуктон турду: 1) Факультеттер жана колледждер алдын 
ала чучукулак аркылуу алышкан Ч.Айтматовдун чыгармаларынан узундулерду образдуу 
чагылдыруу жана кергезме. 2) Кенен концерттик программа. Программада тармактардан 
мыкты делинип тандалган номерлер камтылды. “Манас” эпосунан узунду 7 тилде 
айтылып иш-чаралар езгечелугу менен жыйынтыкталды.

ЧЫЕЫП СУЙЛОШТУ:
МЭБдин адистери Ы.Шаимкулов, Р.Исмаилов -  бардык тармактарда иш-чаралар 

жакшы етту. Жыйынтыктоочу иштер да мыкты болду деп эсептейбиз. Кемчиликтерин да 
белгилеп койдук, о.э. кийинки жылда кандайча еткерууну белгилеп жатабыз.

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1.1. “Манас жана Айтматов ааламы” аталыштагы бир айлык жыйынтыктоочу иш- 

чаранын отулушу жакшы децгээлде деп эсептелсин жана кемчиликтери МЭБдин 
мындан аркы ишмердуулугундо эске алынсын.

УЕУЛДУ:
“Ден соолук” борборунун жетекчиси Н.Абдурахманов -  жылда салттуу турде 

етулуп келе жаткан университеттин ПОК жана кызматкерлер арасындагы “Ден соолук - 
2022” спортакиадасына даярдык башталды. Спортакиаданын жобосунун жумушчу 
варианты бутту. Каржылоо маселелерин администрация жана кесиптик кошундар



комитета менен суйлоштук, чечилип жатат. Жобонун акыркы вариантын бутеру менен 
бекитууго сунуштайбыз.

ЧЫГЫП СУЙЛвШТУ:
Маалымат катчы Т.Абдрахманов -  АБКнын командасы менен кашсак болобу?
Н.Абдурахманов -  Болот, анткени сиздер АБКнын составына карайсыздар да...

ТОКТОМ КЫЛАТ:
2.1. Университеттин ПОК жана кызматкерлер арасында ото турган “Ден соолук - 2022” 
спортакиадасына даярдыктар кучетулсун жана жоопкерчилик Н.Абдрахмановго 
жуктолсун.

МТСИ проректор: Доранова А.Д.

Катчы: Базарбек к.У.
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