
КЫРГЫЗ Р ЕСПУ Б Л ИК АС ЫНЫН БИЛИМ BEPYY ЖАНА ИЛИМ МИНИСТДЛИГИ 
Б.ОСМОНОВ АТЫНДАГЫ ЖАЛАЛ-АБАД МАМЛЕКТТИК УНИВЕРСИТЕТИ 

Мамлекеттик тил жана социалдык иш боюнча проректорунун алдындагы жыйынын

ПРОТОКОЛУ

17-январь 2022-жыл № 8 Жалал-Абад ш.

Терайым: А.Д.Доранава 
Катчысы: Базарбек кызы У.
Чакырылгандар: 10 
Катышкандар: 9

KYH ТАРТИБИ:
1. Университеттин иш кагаздарын мамлекеттик тилде жургузуу боюнча текшерууге 

даярдыктар боюнча.
2. КРнын жарлыгын аткаруу максатында университеттин ПОК жана кызматкерлеринин 

арасында маданий-эстетикалык иш-чаранын проектин, программасын, графигин 
иштеп чыгуу боюнча

3. Аккредитацияга даярдыктар

УЕУЛДУ:
Университеттин МТСИ боюнча проректору А.Д.Доранова -  КРнын Президентинин 

алдындагы улуттук мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан тузулген комиссиянын 
графигине ылайык 2020-жылдын 19-январь куну биздин университеттин иш 
кагаздарынын мамлекеттик тилде жургузулушу женунде текшеруусу кутулууде. Ал 
текшеруунун максаты жардам беруу. Андыктан, алгач ар бир тармак иш кагаздарын 
ирееттеп, каталарын оцдоп даяр болушу керек жана кээ бир тушунбеген маселелерди 
билип алуу учун да ьщгайлуу шарт тузулуп жатат. Ошондой эле, МТСИ боюнча 
проректорунун алдындагы №6 жыйынында каралган жана белилген тапшырмалар боюнча 
МТБнын нормативдуу документтерин, жургузуп жаткан иш кагаздарын 
ирээттебедициздер.!? Азыр убакыт чукул болуп жаткандыктан келе жаткан 
текшеруугедаяр болушубуз керек. андык ар бир тармакка кулактандырып, иш кагаздарын 
ирээттеп, белгиленген мезгилде комиссиянын кароосуна алып келуулерун жана башка 
иштерди уюштурууну МТБнын башкы адиси Кубанычбек Бекболотович колго алыцыз.

ЧЫГЫП СУЙЛОШТУ:
Мамлекеттик тил белумунун башкы адиси К.Б.Калчекеев - келе жаткан комиссия 

боюнча баардык иштерди журуп жатат, тармактарга, белумдерго кулактандырамын, ез 
убагында комиссияга иш кагаздарын ирээти менен алып келуусун камсыздаймын.

Маданий-эстетикалык борбордун жетекчиси Н.Г.Шамуратов, медициналык 
пункттун врачы Н.К.Ибрагимова, жаштар комитетинин терагасы А.А.Усенов -  биздин 
белумдун иш кагазарын мамлекеттик тилде жургузууну колго алдык. Ирээттеп нукка 
салып жатабыз.

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Иш кагаздарын мамлекеттик тилде жургузуу боюнча комиссиянын келишин 

университеттин факультеттери, колледждери жана белумдеруне кулактандыруу, 
уюштуруу жана комиссиянын ишине кемектешуу МТБнын башкы адиси 
К.Б.Калчекеевге жуктелсун.

УЕУЛДУ:



Университеттин МТСИ боюнча проректору А.Д.Доранова -  КРнын Президентинин 
“Инсандын руханий адеп-ахлактык енугуусу жана дене-тарбиясьГ’ жарлыгынын 
алкагында жана аны ишке ашыруу максатында университеттин ПОК жана 
кызматкерлеринин арасында иш-чара еткеруу керек. Андыктан иш-чаранын проектин, 
программасын, сценарийин даярдап бекитиш керек.

ЧЫГЫП СУЙЛеШТУ:
Маданий-эстетикалык борбордун жетекчиси Н.Г.Шамуратов, жетектеечу адиси 

Ы.А.Шаимкулов -  иш-чаранын проектин, программасынын алгачкы шилтемелерин жасап 
баштадык, бир жуманын ичинде бутуп бекитебиз.

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. КРнын Президентинин “Инсандын руханий адеп-ахлактык енугуусу жана дене- 

тарбиясы” жарлыгынын алкагында жана аны ишке ашыруу максатында 
университеттин ПОК жана кызматкерлеринин арасында иш-чара еткеруунун 
проектисин, программасын, сценарийин даярдоо МЭБдин адистерине жуктелсун.

Университеттин МТСИ боюнча проректору А.Д.Доранова -университетте бир 
канча программалар аккредитациядан етууге даярданып жаткандыгын билесиздер, ошого 
байланыштуу МТБ, МЭБ, ЖК, МП, “Ден соолук” спорттук борбору ар бирициздер 
университеттин сайтындагы езуцуздердун белумчецуздерду суреттерду, маалыматтарды 
жацылацыздар.

ЧЫГЫП СУЙЛОШТУ:
Маалымат катчы Т.Т.Абдырахманов -  сайттагы маалыматтар эски, суреттор 

талапка жооп бербейт, ошондуктан барын жацылап берсециздер жайгаштырып коебуз. 
Бардык белумдердун кызматкерлери макул дешти.

ТОКТОМ КЫЛАТ:
3.1. Аккредитацияга даярдануунун алкагында, МТБ, МЭБ, ЖК, МП, “Ден соолук” 

спорттук борборунун кызматкерлери университеттин сайтындагы ар бири ездеруне 
тиешелуу белумчелердегу маалыматтарды, суреттерду толукташсын жана 
жацылашсын.

3.2. Сайтты жацылоо жана толуктоо боюнча жалпы жоопкерчилик маалымат катчы 
Т.Т.Абдырахмановго жуктелсун.

УГУЛДУ:

МТСИ проректор: Доранова А.Д.

Базарбек к.У.Катчы:


