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Ош ТУнун «Жаштык» телестудиясынын 2017-2018-окуу жылына карата иш планы
№
1

аталышы
ОшТУ кабарлары.

2

«Жаштык» кабарлары.

3

4

5

«Жаштык» кабарлары.

мазмуну
ОшТУда болуп жаткан жаңылыктар тууралуу маалымат берүү:
а) окуу жайдын жаңы окуу жылына карата даядыгы;
б) ОшТУнун кабыл алуу коммиссиясынын жыйынтыгы;
ОшТУда болуп жаткан жаңылыктар тууралуу маалымат берүү:
а) окуу жайдын жаңы окуу жылына карата корпустардын ремонттолушу,
материалдык-техникалык базасынын чыңдалышы;
б) окуу жайдын материалдык-техникалык база менен камсыз болуулары;
в) ОшТУнун атайын ролиги
23-сентябрь Мамлекеттик тил күнүнө арналган атайын материал:
а) ОшТУда тил борборунун ачылышы, анын окуу жай үчүн келечектеги ишпландары менен тааныштыруу;
б) окуу жайда мамлекеттик тилдин канчалык деңгээлде жүргүзүлүп жаткандыгы
тууралуу маалымат берүү;

Карысы бардын – ырысы 1-октябрь – карыялар күнүнө арналган материалдар:
бар.
а) ОшТУда көп жылдан бери эмгектенип келе жаткан ардагер мугалимдер менен
болгон маек;
б) окуу жайдын өнүгүшүнө салым кошушкан көзү өтүп кеткен ардагер
мугалимдерди эскерүү;
в) күндөлүк жаңылыктар.
Мугалим – мөмөлүү дарак. 7-октябрь – мугалимдер күнүнө арналган материалдар:
а) окуу жайдын окутуучулук-профессордук курамынын бүгүнкү күндөгү аткарып
жатышкан иштери, алардын бул татаал кесипти аркалоодогу кыйынчылыктары
туралуу алардын айрымдары менен болгон маек;
б) күндөлүк жаңылыктар.

Мезгили

сентябрь
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Дин жана маданият.

«Жаштык» кабарлары.

8

Кыргыз дипломатиясы.

9

Жатакана – менин үйүм.

10

Илимдин изги жолунда.

11

Мен студентмин.

12

«Жаштык» кабарлары.

Жаштарды ыймандуулука, тазалыка чакырууага арналган материалдар:
а) бүгүнкү күндөгү жаштардын арасындагы диндин ролу;
б) күндөлүк жаңылыктар.
ОшТУда болуп жаткан жаңылыктар тууралуу маалымат берүү:
а) студенттердин «Тушоо кесүү» майрамынан маалымат;
октябрь
а) учурдагы окуу процессинин жүрүшү,
в) күндөлүк жаңылыктар.
24-октябрь – Кыргыз дипломатиясынын күнүнө арналган материалдар:
а) кыргыз дипломатиясынын тарыхына кайрылуу;
б) бүгүнкү күндөгү эл аралык мамилелер тууралуу маек.
ОшТУнун жатаканасы тууралуу кеңири маалымат:
а) жатакананын быйылкы окуу жылында толук ремонттон өтүшү, бардык зарыл
болгон жабдуулар менен жабдылышы;
б) студенттер үйүнүн директору жана студенттик сенат менен болгон маек, андагы
жашап жатышкан студенттердин пикирлери;
в) студенттик жатаканадагы кызыктуу көрүнүштөр.
ОшТУда илимий жетишкендиктер тууралуу маалымат:
а) окуу жайдагы эмгектенип жатышкан окутуучулук-профессордук курамдын
илимий иштери, алардын университеттин өнүгүшүнө кошкон салымдары;
б) ОшТУнун башка мамлекеттери менен болгон байланыштары, илимий
лабораториялар, жарык көрүп жаткан илимий макалалар;
в) студенттер арасындагы илимге сапар алган жаш илимпоздор ж. б.
17-ноябрь – бүткүл дүйнөлүк студенттер күнүнө арналган атайын материалдар:
а) окуу жайда билим алып жатышкан студенттер менен биргеликте майрамдык
маанайдагы кызыктуу маектер;
б) ар бир муундагы студенттик жылдардын айырмачылыгы тууралуу
окутуучулардын ойлору;
в) студенттерге арналган майрамдык кечени тартуулоо.
ОшТУда болуп жаткан жаңылыктар тууралуу маалымат берүү:
а) окуу жайдын сырткы байланыштары, сырткы байланыштар департаментинин
аткарган иштери;
б) башка мамлекеттен келип жатышкан инвестициялар, волонтерлор,
программалар, башка мамлекетке кетип жатышкан студенттер, окутуучулар,
аспиранттар;
г) күндөлүк жаңылыктар.
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СПИД –
чумасы.

21-кылымдын 1-декабрь – СПИД күнүнө арналган материал:
а) окуу жайдын жетекчилиги тарабынан уюштурулган тарбиялык кечеден гезит
жана Жаштык телестудиясы аркылуу чагыдлыруу;
декабрь
б) учурдагы жаштар арасындагы наркомания, аракечтик ж. б. терс көрүнүштөрдүн
алдын-алуудагы окуу жайдын ролу тууралуу жетекчиликтин өкүлдөрү менен
болгон маек;
в) наркологиялык диспансердин дарыгерлеринин кеңештери.
Кыргызстан адам укугун 10-декабрь – адам укугун коргоо күнүнө арналган материалдар:
урматтаган өлкө.
а) окуу жайдын ар бир атуулу өз укугун билүүсү;
б) студент менен окутуучунун ортосундагы мамиле, алардын ар биринин укуктары
жана милдеттери тууралуу студенттер жана окутуучулар менен болгон маек;
в) күндөлүк жаңылыктар.
«Жаштык» кабарлары.
ОшТУда болуп жаткан жаңылыктар тууралуу маалымат:
а) 1-курстардын I семестринин жыйынтыгы, сессиянын жүрүшү;
б) күндөлүк жаңылыктар.
Кыргыз энергетикасы.
22-декабрь – энергетиктер күнүнө арналган материаладар:
а) окуу жай даярдап жаткан энергетиктер бүгүнкү күндө кыргыз энергетикасынын
өнүгүшүндө зор роль ойнойт;
б) факультет тууралуу факультетте билим алып жатышкан студенттер, адистик
жөнүндө факультеттин окутуучулары менен болгон маек;
в) майрамадык маанайдагы кечеден чагылдыруу.
Кел, Жаңы жыл!
Жаңы жылдык атайын чыгарылыш:
а) окуу жайдын структуралык бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин куттуктоолору;
б) студенттердин майрамдык куттуктоолору;
в) майрамдык ыр белек.
Мекенди коргоо – ыйык 23-февраль – Ата-Мекенди коргоо күнүнө арналган материалдар:
милдет.
б) күндөлүк жаңылыктар.
Жаз жыттанган жашоо.
Жаз мезгили тууралуу жаштарга тарбиялык маанидеги маалыматтар:
а) окуу жайдын таланттуу, акын студенттеринен куралган поэзия сүйүүчүлөрдүн
кечесин өткөрүү;
б) жаз, сулуулук, жашоо, өмүр ж. б. темадагы өздөрүнүн ырларын гезит аркылуу
жарыялоо;
март
в) окуу жайдын таланттуу жаштарына түзүлгөн шарттар, камкордуктар.
Асылзат
8-март – аялдардын эл аралык күнүнө арналган майрамдык маалыматтар:

21

Кабарлар

22

Нооруз куту – ОшТУда

23

ОшТУ кабарлары

24

ОшТУ кабарлары

25

ОшТУ кабарлары

26

Менин университетим

а) ОшТУда эмгектенип жаткан илимпоз аялдар, алардын ийгиликтери, окуу жай
үчүн жасаган эмгектери;
б) билим алып жатышкан алдыңкы студент кыздар, жетишкендиктери;
в) күндөлүк жаңылыктар, куттуктоо.
ОшТУда болуп жаткан жаңылыктар тууралуу маалымат:
а) 3-курстардын «Алтын ортолук» майрамынан маалымат;
б) студенттердин окуу-практикага чыгуусу;
в) күндөлүк жаңылыктар.
21-март – Нооруз майрамынан маалымат:
а) Нооруздун келип чыгуу тарыхынан жөнүндө маалымат;
б) окуу жай тарабынан уюштурулган майрамдык салтанат, жетекчиликтин
куттуктоолору;
в) күндөлүк жаңылыктар.
ОшТУда болуп жаткан жаңылыктар тууралуу маалымат:
а) ОшТУда орун алган МЭБ жөнүндө кеңири маалымат, окуу жай үчүн анын
зарылчылыгы;
б) ОшТУнун дене тарбия кафедрасы тууралуу маалымат, жетишкен ийгиликтери
ОшТУда болуп жаткан жаңылыктар тууралуу маалымат:
а) студенттер ортосундагы илимий-практикалык конференциялардын жыйынтыгы,
олимпиадалардын жыйынтыгы;
б) күндөлүк жаңылыктар.
ОшТУда болуп жаткан жаңылыктар тууралуу маалымат:
Апрель
а) окуу жайда өткөрүлө турган «Ачык эшик» күндөрүнөн маалымат;
б) күндөлүк жаңылыктар.
Ар бир факультеттер, жалпы ОшТУ жөнүндө маалыматтар
Окуу жай тууралуу кеңири маалымат:
Май
а) университеттин тарыхы, өнүгүшү, келечеги;
б) окуу жай жөнүндө жетекчиликтин, окутуучулардын, университет менен
байланыштагы мекемелердин өкүлдөрүнүн ойлору, пикирлери;
в) университеттеги күндөлүк жаңылыктар.

Жаштык телестудиясынын директору
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