
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ BEPYY ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИЕИ 
Б.ОСМОНОВ АТЫНДАЕЫ ЖАЛАЛ-АБАД МАМЛЕКТТИК УНИВЕРСИТЕТИ 

Мамлекеттик тил жана социалдык иш боюнча проректорунун алдындагы жыйынын

ПРОТОКОЛУ

15-февраль 2022-жыл №11 Жалал-Абадш.

Терайым: А.Д.Доранава 
Катчысы: Базарбек кызы У.
Чакырыл гандар: 10 
Катышкандар: 8

KYH ТАРТИБИ:
1. 15-февралында Ооган Республикасынан Советтик аскерлерди алып чыгуунун 33 

жылдыгына карата ЖАМУда иштеген Ооган согушунун ардагерлери менен 
жолугушуунун талкулоо

2. Дуйнелук эне тили кунуне карата
3. Тамашоу 3-сезонун 1-8 оюнунун еткондугу боюнча

УЕУЛДУ:
Маданий-эстетикалык борборунун жетекчиси Н.Е.Шамуратов -  15-февраль Ооган 

Республикасынан Советтик аскерлерди алып чыгуунун 33 жылдыгына карата ЖАМУда 
иштеген Ооган согушунун ардагерлерине уюштурулган жолугушу жакшы бирок 
кемчиликтер да орун алды программаны ез учурунда бутуре албай калдык

ЧЫГЫП СУЙЛОШТУ:
Университеттин МТСИ боюнча проректору А.Д.Доранова -  иш чараны еткеруп 

жаткандан кийин план-сценарийлерди ез убагында жасап даярдангыла, бекитиргин
Маданий-эстетикалык борбордун адиси А.А.Шаимкулов иш-чарада кемчиликтер 

болот экен созсуз оцдойбуз

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Ар бир иш-чара еткеруп жатканда ез убагында план-сценарийлери жазылып алдын 

ала бекитилсин.
2. Откерулуп жаткан иш-чаранын кемчиликтери жана толуктолору эске алынсын жана 

иш-чара етулду деп эсептелинсин.

УЕУЛДУ:
2-маселе боюнча университеттин МТСИ боюнча проректору А.Д.Доранова -  21- 

феврал буткул дуйнелук эне тил кунуне карата мамлекеттик тил белуму иш-чаралар 
уюштуруп еткергуле

ЧЫЕЫП СУЙЛОШТУ:
Маданий-эстетикалык борборунун жетекчиси Н.Г.Шамуратов -  буткул дуйнелук 

эне тил кунуне карата 18-февраль куну мамлекеттик тил белумунун жетекчиси 
К.Б.Калчекеев уюштуруп жаткан конференцияга жардамдашабыз.

ТОКТОМ КЫЛАТ:
2.1. Уштурулп жаткан конференция ез убагында еткерулсун



УГУЛДУ:
3 -  маселе боюнча Маданий-эстети.калык борборунун жетекчиси Н.Г.Шамуратов -  
Тамашоу 3-сезонун 1-8 оюну жакшы еткендугун жана иш-чара учурунда мен калыстар 
тобунун терагасы болгон учурунда аппаратураны Караганда кыйынчылыктар болду 
ошол себептуу бир баланы жардамчы иретинде уйретсек кээ бир учурларда жетишпей 
калаткенминкалуудабыз, же адис алышыбыз керек экен!

ЧЫГЫП СУЙЛеШТУ:
Университеттин МТСИ боюнча проректору А.Д.Доранова -  Жаштар камитетинин 

терагасы Аярга мурунку жаштар камитети да жугуруп журуп уйренушкен бир баланы 
карап дайында езуцер учун уйренуп аласынар силерге эч ким акча телоп бербейт 
силердин ишицер Маданий-эстетикалык борбордн адистери менен тыгыз байланышта 
болушу керек.

Рысбай Абдулаевич кайда журдун иш-чара болгон учурда иштерди белуштуруп 
алып жасабайсынарбы?

Р.А.Шаимкулов -  мен 25-февраль куну “Мистер ЖАГУ” боло турган иш-чара учун 
катышуучулар менен биргеликте фотосессия кылганы бардым алдын ала заказ берилип 
убакыт чектелип калганы учун барууга туура келди. Мен болгон учурда да аппаратураны 
билбейм жакшы.

А.Доранова -  билбесен уйрен эми мындан кийин иш чара еткозгенуцердо 
иштерди белуштуруп мага бекитирип иш жасагыла.

ТОКТОМ КЫЛАТ:
3.1. Ар бир ишке жоопкерчилик менен мамиле жасоо
3.2. Иш чаралардын планын белуштуруп бекитирууну колго алуу керек.

МТСИ проректор: Доранова А.Д.

Катчы: Базарбек к.У.


