КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ
МИНИСТРЛИГИ
ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

Жаңы технологиялар жана дистанттык билим берүү
департаментинин 2018-2019-окуу жылы үчүн

ИШ - ПЛАНЫ

Ош – 2018

Кыргыз Республикасынын Гимни
Сөзү:
Музыкасы:

Ж. Садыков жана Ш. Кулуевдики
Н. Давлесов жана К. Молдобасановдуку

Ак мөңгүлүү аска, зоолор, талаалар,
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.
Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.
Байыртадан бүткөн мүнөз элиме
Досторуна даяр дилин берүүгө.
Бул ынтымак эл бирдигин ширетип,
Бейкуттукту берет кыргыз жерине.
Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.
Аткарылып элдин үмүт-тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын
Ыйык сактап урпактарга берели.
Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

«Бекитемин»
-__________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _____

ОшМУнун ректору,
профессор К.А.Исаков
04-сентябрь, 2018-жыл
Сентябрь
№

Пландаштырылган иш-чаралар

Жооптуулар

Аткаруу
мөөнөтү

1.

Бөлүмдүн 2018-19-окуу жылы үчүн
жылдык иш-планын түзүү жана бекитүү

Абазбек уулу Р.,
Бекмуратов А.Т., ОИД

04.09.18

2.

Сентябрь айына иш план түзүү жана
бекитүү

Абазбек уулу Р.,
ОИД

05.09.18

Факультеттердин дистанттык окуу
бөлүмдөрүнүн жылдык иш-пландарын
бекитүү
2018-19-окуу жылы үчүн Окуу, жумушчу
жана семестрдик пландарды бекитилиши
жана AVN ИСга киргизилүүсү

Абазбек уулу Р.,
декандардын орун
басарлары
Деканаттар, ОИД

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

Курстан-курска көчүрүү буйруктарынын
жыйынтыгын чыгаруу
Которуу-тикелөө комиссияларынын
ишинин жыйынтыгын чыгаруу
Кыргызстан тарыхы предмети боюнча
кошумча мамлекеттик экзамен уюштуруу
ОшМУнун дистанттык билим берүү
борборун түзүү боюнча “Open education”
уюму менен кызматташууну
активдештирүү
Дистанттык бөлүмдө лицензиялардын
алынышы, узартылышы үчүн
документтердин даярдалышы
Тайпалык журналдарды бекитүү
Дистанттык бөлүм боюнча ОшМУнун
сайтына модулду жайгаштыруу жана
маалыматтарды жаңылоо
Студенттердин контингентинин
такталуусун көзөмөлдөө
Кафедралардын окуу жүктөмдөрүн,
кафедралардын мүчөлөрүнүн жекече
иш-пландарын бекитүү (AVN аркылуу)
Кафедралар тарабынан дистанттык бөлүм
үчүн 2018-19-окуу жылына ОМКлардын
(жумушчу программалар, силлабустардын)
түзүлүп бекитилиши жана AVN ИСна
жүктөлүшү

Абазбек уулу Р.,
декандардын орун
басарлары
Абазбек уулу Р.,
комиссиялар

12.09.18
чейин
12.09.18
чейин
15.09.18
15.09.18
чейин

ОИД, деканаттар

14.09.18
чейин

Абазбек уулу Р.,
Бекмуратов А.Т., ОИД

Ай ичинде

Арапбаев Р.Н.,
ОИД, деканаттар

15.09.18
чейин

Абазбек уулу Р.,
декандардын орун
басарлары
Абазбек уулу Р.,
Бекмуратов А.Т.,
Молдояров У.

21.09.18
чейин
21.09.18
чейин

ОИД, кадрлар бөлүмү,
деканаттар

Ай ичинде

Абазбек уулу Р.,
Арапбаев Р.Н.,
ОИД

25.09.18
чейин

ОИД, деканаттар

25.09.18

15.

16.

Аптанын жума күндөрү дистанттык окуу
боюнча декандардын орун басарларына
болуучу жыйындарды өткөрүү жана
маалымат даярдоо
Кошумча иштер

Абазбек уулу Р.,
Бекмуратов А.Т.,
ОИД
ОИДдин
кызматкерлери,
деканаттар

Апта сайын

Апта сайын

Октябрь
№

Пландаштырылган иш-чаралар

Жооптуулар

Октябрь айына иш план түзүү жана бекитүү

Абазбек уулу Р.
декандардын орун
басарлары, ОИД
декандардын орун
басарлары, ОИД,
Абазбек уулу Р.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

10.

11.

12.

2018-19-окуу жылынын 1-семестри үчүн окуу
графиктерин жана жадыбалдарын түзүү жана
бекитүү
2-НК, 3-НК статистикалык отчету үчүн
материалдарды даярдоо, тапшыруу
1-курстагы студенттерге багыттоочу
сессиянын уюштурулушун көзөмөлдөө
Сабактардын жадыбалдарынын семестрдик
план менен дал келүүсүн көзөмөлдөө
Которулуп келген жана тикеленген
студенттерге эсептелинген айырма
сабактарды окутууну жана сынакты
уюштурууну көзөмөлдөө
Кафедралардын дисциплиналары боюнча
жумушчу программаларынын №19, №11
бюллетендеринин негизинде түзүлүшүн
көзөмөлдөө
Окуу процессинин графиги боюнча
дистанттык бөлүмдөгү студенттердин
аудиториялык сабактарга катышуусун,
сабактардын өтүлүүсүн, сессиялардын
жүрүшүн көзөмөлдөө.
Аптанын жума күнү сырттан окуу боюнча
декандардын орун басарларына болуучу
жыйынга маалымат даярдоо жана жыйын
өткөрүү
Кошумча иштер

Аткаруу
мөөнөтү
Айдын
1-жумасы
03.10.18 чейин

Жусупова А,
Өмүрзакова Г.

15.10.18 чейин

Абазбек уулу Р.
ОИД кызматкерлери

01-13.10.2018

Бекмуратов А.Т.,
ОИД

Ай ичинде

ОИД кызматкерлери

Ай ичинде

ОИД

Айдын 2-3жумалыгы

ОИД

График боюнча

Абазбек уулу Р.,
Бекмуратов А.Т.,
ОИД

ОИД

Ай ичинде

Ай ичинде

Ноябрь
№

Пландаштырылган иш-чаралар

Жооптуулар

Ноябрь айына иш план түзүү жана бекитүү

Абазбек уулу Р.,
декандардын орун
басарлары, ОИД
Абазбек уулу Р.,
Арапбаев Р.Н.
Бекмуратов А.Т.

1.
2017-2018-окуу жылындагы окуу иштеринин
жыйынтыгын чыгаруу жана Окумуштуулар
кеңешинин жыйынына материалдарды
даярдоо
Окуу процессинин графиги боюнча
дистанттык бөлүмдөгү студенттердин
аудиториялык сабактарга катышуусун,
сабактардын өтүлүүсүн жана сессиялардын
жүрүшүн көзөмөлдөө.
Дистанттык окутуудагы студенттердин online байланышка чыгуусун көзөмөлдөө
Дистанттык бөлүмдө сабак өткөн
окутуучулардын ОМКларынын түзүлүп,
бекитилишин жана AVN ИСна
жүктөлүшүнүн жыйынтыгын талкуулоо
Учурдук, аралык текшерүүлөрдүн
уюштурулушун жана тайпалык журналдарга
түшүрүлүшүн көзөмөлдөө
Кышкы сынак сессияларынын жүрүшүн
көзөмөлдөө
Аптанын жума күнү сырттан окуу боюнча
декандардын орун басарларына болуучу
жыйынга маалымат даярдоо жана жыйын
өткөрүү
Кошумча иштер

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Аткаруумөөн
өтү
Айдын
1-жумасы

Ай ичинде
график боюнча

ОИД

Ай ичинде

ОИД

Графикке
ылайык

Абазбек уулу Р.,
декандардын орун
басарлары, ОИД

График
боюнча

ОИД

Ай ичинде

ОИД,
деканаттар
Абазбек уулу Р.,
Бекмуратов А.Т.
ОИД

График
боюнча
Ай ичинде

ОИД

Апта сайын

Пландаштырылган иш-чаралар

Жооптуулар

Аткаруу
мөөнөтү

Декабрь айына иш план түзүү жана бекитүү

Абазбек уулу Р.
Декандардын орун
басарлары, ОИД
ОИД кызматкерлери

Айдын
1-жумасы

Декабрь
№
1.
2.
3.

4.

Сессиялардын жүрүшүнө көзөмөл жүргүзүү

Дипломдук жумуштардын темаларын,
Тиешелүү кафедралар,
жетекчилерин бекитүү боюнча иш-чараларды Абазбек уулу Р.,
аткаруу
Арапбаев Р.
Окуу процессинин графиги боюнча
ОИД
дистанттык бөлүмдөгү студенттердин
Декандардын орун
аудиториялык сабактарга катышуусун жана
басарлары
сессиялардын жүрүшүн көзөмөлдөө.

График
боюнча
14.12.18
чейин
График
боюнча

Окуу процессинин жүрүшү жана ага
байланыштуу иш-кагаздардын абалы боюнча
факультеттерде текшерүү жүргүзүү
Тайпалык журналдарды, декандардын жарым
жылдык иш пландарынын аткарылышын
көзөмөлдөө
Студенттердин катышуусун, ПО курамдын,
ОКПнын аткаруучулук тартибин көзөмөлдөө

ОИД

График
боюнча

ОИД кызматкерлери

Ай ичинде

ОИДдин
кызматкерлери

Ай ичинде

8.

Аптанын жума күнү сырттан окуу боюнча
декандардын орун басарларына болуучу
жыйынга маалымат даярдоо жана жыйын
өткөрүү

Абазбек уулу Р.
Бекмуратов А.Т.
ОИД

Апта сайын

9.

Кошумча иштер

ОИД

Ай ичинде

Аткаруу
мөөнөтү

5.

6.
7.

Январь
№

Пландаштырылган иш-чаралар

Жооптуулар

1.

Январь айы үчүн
иш-планын түзүү жана бекитүү

Абазбек уулу Р.
Декандардын орун
басарлары, ОИД
Абазбек уулу Р.
Декандардын орун
басарлары, ОИД
Абазбек уулу Р.,
Арапбаев Р.Н.,
деканаттар
Декандардын орун
басарлары

2.

3.
4.

5.

6.

7.

1-жарым жылдык боюнча бөлүмдө жана
деканаттарда аткарылган иш-пландардын
отчетун даярдоо
2-жарым жылдыкка семестрдик иш
пландарды түзүү жана бекитүү
34-форма боюнча отчет даярдоо (АКЖга
чейин, AVN аркылуу)
2-жарым жылдыкка факультеттердеги
сабактардын жадыбалын түзүү үчүн
семестрдик пландардын даярдыгына көзөмөл
жүргүзүү жана аларды бекитүү
Аптанын жума күнү сырттан окуу боюнча
декандардын орун басарларына болуучу
жыйынга маалымат даярдоо жана жыйын
өткөрүү
Кошумча иштер

Февраль
№
Пландаштырылган иш-чаралар
1.

2.
3.

Февраль айы үчүн
иш-планын түзүү жана бекитүү
Дистанттык окутуудагы студенттер үчүн
2-семестрдин дисциплиналары боюнча
ОМКларды АVN ИСна кийирүүнү
көзөмөлдөө
Студенттердин контингенти тууралуу

Абазбек уулу Р.,
Арапбаев Р.Н., ОИД
Абазбек уулу Р.,
Бекмуратов А.Т.
ОИД
ОИД

Айдын
1-жумасы
14.01.19 чейин
21.01.19
чейин
26.01.19
чейин
Ай ичинде

Апта сайын

Ай ичинде

Жооптуулар

Аткаруу
мөөнөтү

Абазбек уулу Р.
декандардын орун
басарлары, ОИД

Айдын
1-жумасы

Абазбек уулу Р.
Декандардын орун
басарлары, ОИД

01.02-15.02.19

ОИД, кадрлар

15.02.19 чейин

4.

маалыматтарды даярдап тапшыруу
Студенттерди которуу, тикелөө боюнча
комиссиянын жыйынын өткөрүү, ага
билдирүү даярдап, буйрук чыгаруу

бөлүмү, деканаттар
Абазбек уулу Р.,
дек.орун басарлары,
комиссиялар
Абазбек уулу Р.,
дек.орун басарлары,
ОИД
Абазбек уулу Р.
Арапбаев Р.Н.
Бекмуратов А.Т.

15.02.19 чейин

5.

2019-жылдын бүтүрүүчүлөрү тууралуу
маалыматты тактоо

6.

2019-жылдын бүтүрүүчүлөрү үчүн МАК
курамын түзүү

7.

Дистанттык окутуудагы студенттердин
сабакка катышуусун жана сабактардын
өтүлүшүн көзөмөлдөө

Деканаттар, ОИД
кызматкерлери

График боюнча

8.

Факультеттердин сырткы бөлүмүнүн иш
кагаздарынын абалын текшерүү

Абазбек уулу Р.
Бекмуратов А.Т.
Атайын комиссия

Ай ичинде

9.

Кошумча иштер

ОИД

25.02.19 чейин
01.03.19 чейин

Ай ичинде

Март
№

1

2

3

4

5

6

7

8
9

Пландаштырылган иш-чаралар
Март айы үчүн иш планды талкуулоо жана
бекитүү
Бүтүрүүчү курстардын мамлекеттик
аттестациясы жана дистанттык окутуудагы
2-курстардын Кыргызстан тарыхы боюнча
МАКтын курамын түзүү
Мамлекеттик аттестацияны уюштуруунун
иш кагаздарын даярдоо, толтуруу, сактоо
боюнча практикалык семинар (методисттер,
техникалык катчылар менен) өткөрүү
Дистанттык окутуу боюнча окутуучулар
менен студенттердин on-line
байланышынын абалын көзөмөлдөө
Дистанттык окуу процессинин графигине
ылайык учурдагы жана аралык
текшерүүнүн жүрүшүн көзөмөлдөө
Студенттерди которуу жана тикелөө
боюнча комиссиянын ишинин
жыйынтыгын кароо
Дистанттык окутуудагы 2-курстун
студенттерин Кыргызстан тарыхы боюнча
МАны тестирлөө борборунда тапшыруу
боюнча машыктыруу
Факультеттердин дистанттык бөлүмүнүн
иш кагаздарынын абалын текшерүү
Которуу, тикелөөдөн кийинки
студенттердин контингенти тууралуу
маалыматты тапшыруу

Жооптуулар
Абазбек уулу Р.
декандардын орун
басарлары, ОИД
Абазбек уулу Р.
Арапбаев Р.,
Бекмуратов А.Т.

ОИД

Деканаттар, ОИД

ОИД

Аткаруу
мөөнөтү
Айдын
1-жумасы
05.03.19
чейин

График
боюнча
Графикке
ылайык
Графикке
ылайык

Абазбек уулу Р.
Бекмуратов А.Т.
Дек.орун бас.

01.03.19
чейин

Арапбаев Р.Н.
Ибраимов Т.
ОИД, деканаттар

Ай ичинде

Атайын комиссия

Ай ичинде

ОИД, кадрлар бөлүмү,
деканаттар,

11.03.19
чейин

10

Кошумча иштер

Апрель
№ Пландаштырылган иш-чаралар

ОИД
Жооптуулар

Апта сайын
Аткаруу
мөөнөтү

1

Апрель айы үчүн иш планды талкуулоо
жана бекитүү

Абазбек уулу Р.
декандардын орун
басарлары, ОИД

Айдын
1-жумасы

2

Жайкы сессиянын жүрүшүн семестрдик
план аркылуу көзөмөлдөө

ОИД

График
боюнча

ОИД

Ай ичинде

Абазбек уулу Р.,
Арапбаев Р.Н., ОИД

01.04.19 чейин

Абазбек уулу Р.
Арапбаев Р.Н.
Бекмуратов А.Т.

08.04.19 чейин

3

4

5

6

Жайкы сессиясы бүткөн курстардын
зачеттук китепчелеринин, тайпалык
журналдарынын абалын көзөмөлдөө
МАКтын курамы тууралуу билдирүүнү
Билим берүү жана илим министрлигине
жөнөтүү жана буйрук чыгартуу
Мамлекеттик аттестациянын жана
дипломдук иштерди коргоонун
жадыбалдарын тактоо жана бекитүү
Студенттердин катышуусун, ПО курамдын,
ОКПнын аткаруучулук тартибин
көзөмөлдөө
2018-19-окуу жылындагы бүтүрүүчүлөрдүн
иш-кагаздарын текшерүү (сынак
ведомосттору, зачеттук китепче, жетишүү
журналы ж.б.)
Факультеттердин сырткы бөлүмүнүн иш
кагаздарынын абалын текшерүү
Дистанттык окутуудагы студенттердин
аралыктагы текшерүүнү тапшырышын
көзөмөлдөө
2018-19-окуу жылындагы бүтүрүүчүлөрдүн
МАК графигин бекитүү
2018-19-окуу жылындагы бүтүрүүчүлөрдүн
квалификациялык жумуштарын алдын-ала
коргоо жана ANTIPLAGIAT
программасынан өткөрүүнүн
уюштурулушун көзөмөлдөө

ОИД

Ай ичинде

ОИД, деканаттар

График
боюнча

Атайын комиссия

Ай ичинде

ОИД,
деканаттар

Ай ичинде

ОИД

08.04.19 чейин

ОИД, деканаттар

Ай ичинде,
график боюча

Кошумча иштер

ОИД

Ай ичинде

№

Пландаштырылган иш-чаралар

Жооптуулар

Аткаруу
мөөнөтү

1

Май айы үчүн иш планды талкуулоо жана
бекитүү

Абазбек уулу Р.
декандардын орун
басарлары, ОИД

Айдын
1-жумасы

2

Жайкы сессиянын жүрүшүн семестрдик
план аркылуу көзөмөлдөө

ОИД

График
боюнча

7

8
9
10

11.

12

Май

3

4
5
6
7
8
9

10

11
12

Жайкы сессиясы бүткөн курстардын
тайпалык журналдарынын, ведомосторунун ОИД
толтурулуу абалын көзөмөлдөө
Мамлекеттик аттестацияны уюштуруу ишБекмуратов А.Т.
чараларынын документацияларына көзөмөл
ОИД
жүргүзүү
Мамлекеттик аттестацияларга керектүү
бланк-материалдардын абалын текшерүү
Бүтүрүүчүлөр боюнча маалыматтарды
тактоо (рапорт, буйруктарга талдоо)
Студенттердин катышуусун, ПО курамдын,
ОКПнын аткаруучулук тартибин
көзөмөлдөө
Дистанттык окутуудагы студенттердин online байланышка чыгуусун көзөмөлдөө

Ай ичинде
Ай ичинде

ОИД

Ай ичинде

Бекмуратов А.Т.,
деканттар

10.05.19
чейин

ОИД

Ай ичинде

ОИД

Графикке
ылайык

ОИД
дек.орун бас.

Графикке
ылайык

дек.орун бас.
ОИД

Ай ичинде

ОИД
Бекмуратов А.Т.

31.05.19 чейин

ОИД

Ай ичинде

Пландаштырылганиш-чаралар

Жооптуулар

Аткаруу
мөөнөтү

Июнь айы үчүн иш планды талкуулоо жана
бекитүү

Абазбек уулу Р.
Декандардын орун
басарлары, ОИД

Айдын
1-жумасы

ОИД

Ай ичинде

ОИД

14.06.19
чейин
Жадыбал
боюнча

Дистанттык окутуу боюнча
жыйынтыктоочу текшерүүгө даярдык
көрүү
2018-19-окуу жылына дистанттык
окутуудагы студенттер үчүн ОМКларды
АВН ИС на киргизүүнүн жыйынтыгын
көзөмөлдөө
2-курстардын Кыргызстан тарыхы боюнча
мамлекеттик аттестациялоонун
жыйынтыгы боюнча отчет даярдоо
Кошумча иштер

Июнь
№
1

2
3
4

5

6
7

Жайкы сессиясы бүткөн курстардын
тайпалык журналдарынын, ведомосторунун
толтурулуу абалын көзөмөлдөө
Окуу планынын аткарылышына көзөмөл
жүргүзүү
Мамлекеттик аттестациянын жүрүшүнө
көзөмөл жүргүзүү
Жаңы окуу жылына окуу жүктөмдөрүн
болжолдуу бөлүштүрүү жана жылдык
отчетторду даярдоо боюнча кафедра
башчылары үчүн семинар өткөзүү
Студенттердин катышуусун, ПО курамдын,
ОКПнын аткаруучулук тартибин
көзөмөлдөө
Дистанттык окутуу боюнча кесипке багыт

ОИД
кызматкерлери

ОИД
ОИД
Абазбек уулу Р.

21.06.19
чейин
Ай ичинде
Ай ичинде

8

берүү иштерин активдештирүү үчүн атайын
план иштеп чыгуу жана аткарууну
милдеттендирүү
Кошумча иштер

Арапбаев Р.Н.
Бекмуратов А.Т.
ОИД

Апта сайын

Июль
№ Пландаштырылган иш-чаралар
1

Июль айы үчүн иш планды талкуулоо жана
бекитүү

2

МАКтын төрагаларынын жыйынтык
отчетторун кабыл алуу

3

4

5

Мамлекеттик аттестациянын жалпы
жыйынтыктары боюнча маалыматтарды
тактоо
Окуу жүктөмдөрүн аткаруу тууралуу
кафедралардын мүчөлөрүнүн отчетторун
тактоо
2018-19- окуу жылынын жыйынтыктары
боюнча кафедралардын жана факультеттердин
отчетторун тактоо

Жооптуулар
Абазбек уулу Р.
декандардын орун
басарлары, ОИД
Абазбек уулу Р.
Бекмуратов А.Т.

Аткаруу
мөөнөтү
Айдын
1-жумасы
10.07.19
чейин

Бекмуратов А.Т.
Жусупова А.
Өмүрзакова Г.

15.07.19
чейин

ОИД, деканаттар

15.07.19
чейин

Бекмуратов А.Т.
Жусупова А.
Өмүрзакова Г.

15.07.19
чейин

6

2018-19- окуу жылынын жыйынтыктары
боюнча жалпы отчет даярдоо

ОИД

7

Кошумча иштер

ОИД

Жайкы эмгек
эс алууга
чейин
Зарылдыгына
жараша

Август
Пландаштырылганиш-чаралар

Жооптуулар

Аткаруумөө
нөтү

№
1

2

3

4

5
6

Жаңы 2019-20-окуу жылына сабактардын
жадыбалынын даярдыгына көзөмөл
жүргүзүү
Жаны ачылган багыттардын мамлекеттик
билим берүү стандарттарын, окуу пландарын
тактоо
ОИДдин жаңы окуу жылына карата жаңы
иш-планын даярдоо
Кыргызстан тарыхы боюнча мамлекеттик
аттестацияны, АКЖны өткөрүүнүн
графиктерин бекитүү
Башка ЖОЖдордон келген студенттерди
тикелөө, которуу иштерин жүргүзүүгө
даярдык көрүү
ОшМУнун студенттерин тикелөө, которуу,
курстан-курска көчүрүү комиссияларынын

ОИД
Омаралиев А.,
Арапбаев Р.,
Бекмуратов А.Т.
Арапбаев Р.Н.
Курбанбаева Н.
Бекмуратов А.Т.

25-31.08.19
чейин
25-31.08.19
чейин
25-31.08.19
чейин

ОИД

25-31.08.19
чейин

Комиссия,
ОИД

25-31.08.19
чейин

Комиссия,
ОИД

25-31.08.19

7

иш-графиктерин бекитүү
Кошумча иштер

ОИД

ОшМУнун жаңы технологиялар жана дистанттык
билим берүү департаментинин директору,
саясий илимдеринин кандидаты, доцент:

чейин
Ай ичинде

Абазбек уулу Р.

