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К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университеттин  

Маданий-эстетикалык борборунун 2022-2023-окуу жылына 

 ИШ МЕРЧЕМИ  

 

№ Иш-чаралардын мазмуну 
Өткөрүү 

мөөнөттөрү 

Календардык, майрамдык жана тематикалык иш-чаралар 

1.  31 - август - Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүк күнүнө карата областтык жана шаардык 

иш-чараларга катышуу. 

2022-ж. 31.08. 

2.  Жаңы 2022-2022-окуу жылынын баштапкы уюштуруу жыйынын салтанаттуу түрдө өткөрүү. 2022-ж. 1.09. 

3.  20-сентябрь – Ишкерлер күнүн белгилөө. 2022-ж. 20.09. 

4.  23-сентябрь – Мамлекеттик (кыргыз) тил күнүн белгилөө. 2022-ж. 23.09. 

5.  5-октябрь - Мугалимдердин бүткүл дүйнөлүк күнүн белгилөө. 2022-ж. 05.10. 

6.  1-курстагыларга “Студент” наамын ыйгаруу салтанатын өткөрүү. 2022-ж. 12.10. 

7.  1-ноябрь – Кыргыз Республикасынын Милиция кызматкерлеринин күнүн белгилөө.  2022-ж. 1.11. 

8.  17-ноябрь – Студенттердин эл аралык күнүн белгилөө. 2022-ж. 17.11. 

9.  1-декабрь – СПИД менен күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата адистештирилген 

медициналык мекемелердин кызматкерлери менен аталган тема жана башка жугуштуу 

жыныстык  оорулар темасы боюнча жолугушууну уюштуруу. 

2022-ж. 01.12. 

10.  Кыргыз Республикасынын элдик жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүн (1928.12.12) 

белгилөө 

2022-ж. 12.12. 



11.  Студенттер үчүн Жаңы жылдык бий кечесин, окутуучулардын жана кызматкерлердин балдары 

үчүн Жаңы жылдык балаты майрамын өткөрүү, 

2022-ж. 22-

23.12. 

12.  21-февраль – Эл аралык Эне тил күнүн белгилөө. 2023-ж. 16-21-

февраль 

13.  23-февраль – Ата Мекенди коргоочулар күнүн белгилөө. 2023-ж. 22.02. 

14.   8-март – Аялдардын эл аралык күнүн белгилөө: майрамдык концерт. 2023-ж. 7.03.  

15.  21-март – Нооруз майрамын белгилөө - окуу жайда сүмөлөк даярдоо, анын тегерегинде 

майрамдык шаң берүү – ыр, музыка, бийлер.  

2023-ж. 19-

20.03. 

16.  “1-апрель кош майрам: ЭАУнун туулган күнү жана тамаша майрамы!” урааны менен 

майрамдык салтанат өткөрүү. 

2023-ж. 31.04. 

17.  24-апрель – Жаштардын эл аралык майрамын белгилөө (мэриянын иш-чараларына активдүү 

катышуу). 

2023-ж. 24.04. 

18.  5-май – Кыргыз Республикасынын Конституциясынын күнүн белгилөө.  2023-ж. 5.05. 

19.  9-май – Улуу Ата-Мекендик согушта жеңиш күнүн белгилөө: шаардын майрамдык иш-

чараларына катышуу. 

2023-ж. 8-9.05. 

алдында 

20.  Мектеп бүтүрүүчүлөрү жана алардын ата-энелери үчүн Ачык эшиктер күнүн өткөрүү. 2023-ж. 13.05. 

21.  Кыргыз Республикасынын Энелер күнүн белгилөө: майрамдык концерт. 2023-ж. 19.05. 

22.  31-май – Тамеки чегүү менен күрөшүүнүн эл аралык күнүн белгилөө. 2023-ж. 31.05. 

23.  2010-жылы Ош, Жалал-Абад аймактарындагы июнь окуяларын эскерүү, улуттук ынтымакты 

бекемдөө боюнча иш-чараларды өткөрүү. 

2023-ж. 9-10-

июнь 

24.  ЭАУнун 2023-жылкы бүтүрүүчүлөрүнө арналган салтанатты өткөрүү. 2023-ж. июнь 

ичи 



Ийримдик иштерди алып баруу, чыгармачыл топторду жетектөө 

25.  Улуттук бийлер, эстрадалык бийлер ийримин көркөм жетектөө, аудио-музыкалдык колдоо. Бий 

топтору менен иш алып баруу. Областтык, республикалык, шаардык чыгармачылык 

сынактарына катышуу. 

Окуу жылынын 

ичинде 

26.  Улуттук жана эстрадалык аспаптар, музыка ийримин көркөм жетектөө, аудио-музыкалдык 

колдоо. Улуттук аспаптар тобу, эстрадалык топ менен иш алып баруу. Областтык, 

республикалык, шаардык чыгармачылык сынактарына катышуу. 

Окуу жылынын 

ичинде 

27.  Сахналык чыгармачылык, КВН-тамаша топтору ийримин көркөм жетектөө, аудио-музыкалдык 

колдоо. Сахналык чыгармачылык тобу, КВН тобу менен иш алып баруу. Областтык, 

республикалык, шаардык сахналык чыгармачылык сынактарына катышуу. 

Окуу жылынын 

ичинде 

28.  ЭАУнун Жаштар иштери боюнча комитети, Студенттик парламент, Жатакананын студенттик 

кеңеши жана башка жаштар биримдиктери менен маданий программалар, долбоорлор, 

ийримдик иштер багыттарында кызматташуу, чогуу иш алып баруу. 

Окуу жылынын 

ичинде 

 

ЭАУ Маданий-эстетикалык борборунун директору  М.А. Гайымов  

 

 


