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Маданий Эстетикалык Борборунун 2018 -2019 окуу
жылына карата иш планы.
Маданий эстетикалык борборунун 2018 – 2019 жылына карата төмөнкү
маселелерди иш жүзүнө ашыруу боюнча иш планы:
- студенттердин эстетикалык ишмердүүлүккө кошуу;
- музыка, хореография, фольклор ж.б. ийримдерди эффективдүү өткөрүү
- студенттердин жеке сапаттарын максималдуу түрдө өнүктүрүү
максатында кызыгууларын эске алуу менен чыгармачылыгынын
калыптандыруу:
- борбордун ишмердүүлүгүн жарыялоо:
- студенттердин
чыгармачылык
жетишкендиктерин
жарыялоо,
чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүгө таасир этүү, жана анын
сапатын жакшыртуу:
- студенттердин чыгармачылык жетишкендиктерин,
чараларды уюштуруу менен жарыялоо:

ар

түрдүү

иш

- студенттер, деканаттар, кафедралар, окутуучулар менен биргеликте,
студенттердин чыгармачылык мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашыруу боюнча
комплекстүү иш алып баруу:
- МЭБтин материалдык техникалык базасын чыңдоо:
Ийримдерге катышкан студенттер менен алардын жөндөмүнө жараша
ийримдин жетекчилери жеке репертуарларды түзүү үчүн ноталык
грамматиканы өздөштүрүү менен ар түрдүү жанрлар менен тааныштырып ар
түрдүү ыкмаларды өздөштүрүү.

Ийримдер түзүлгөн графиктери боюнча өз убагында өткөзүү.
Борбордун баардык иш чараларын окуу жылына карата түзүлгөн иш
пландын негизинде алып баруу.

№

1

Ишчаралардын
аталышы
1-сентябрь
“Билим күнү”

2

Эне тилим Эне сүтүм

4

1-октябрь
“Бүткүл
дүйнөлүк
Карыялар
күнү”
Мугалимдерд
ин жана
билим берүү
кызматкерлер
инин күнү

5

6

Студенттик
тушоо кесүү
аземи

7

Бүткүл
дүйнөлүк
Студенттер
күнүн
белгилоо

8

Тематикалык
мелдештерди
өткөрүү.

Иш-чаралардын
мазмуну

Өткөрүү
убактысы

Жооптуулар

Сценарий түзүү.
Башкы корпустун
алдына концерттик
программаны
уюштуруу.
Актылар залын
жасалгалоо. Тил
күнүнө арналган
концертти уюштуруу
Концерттик
программанын
сценарийин
талкуулоо, түзүү,
концертти өткөрүү.
Концерттик
программанын
сценарийин
талкуулоо. Актылар
залын жасалгалоо
концертти уюштуруу
Факультеттер менен
сценарий талкуулоо,
студенттерди
даярдоо
Салтанаттуу
жыйындын жана
концерттик
программанын
сценарийин
талкуулоо, түзүү
Сценарийди түзүү
жана талкуулоо.

1-сентябрь

МЭБ, ЖК,ТИжСӨД

Сентябрь
айы

МЭБ,
“Мамлекеттик тил”
кафедрасы

Октябрь айы

МЭБ, профком.

Октябрь айы

МЭБ, профком.

Октябрь айы

МЭБ, ЖК,профком.

17-ноябрь

МЭБ, Жаштар
комитети, ТИжСӨД

Жыл ичи

МЭБ, Жаштар
комитети

9

Жаңы Жыл
майрамы

10

Ата -Мекенди
коргоо күнү

11

Аялдардын эл
аралык күнү

12

Нооруз
майрамын
откоруу

13

Жеңиш күнү

14

Уюштуруу
иштери

15

Ош
шаарындагы
окуу
жайлардагы
маданий

ОшТУда иштеген
кызматкерлердин
балдарына арналган
балаты майрамынын
жана окутуучулар
үчүн арналган
салтанаттуу кеченин
сценарийин
талкуулоо, түзүү
Салтанаттуу
жыйындын
сценарийин
талкуулоо, түзүү,
өткөрүү.

Декабрь
МЭБ, ТК,профком.
айынын аягы

Февраль айы

МЭБ,
ТТФ,профком,ЖК,
аялдар кенеши

Салтанаттуу
жыйындын
сценарийин
талкуулоо, түзүү,
өткөрүү.
Нооруз майрамына
арналган
театралдаштырылган
композициянын
сценарийин
талкуулоо, түзүү,
уюштуруу
Салтанаттуу
жыйындын
сценарийин түзүү,
актылар залын
жасалгалоо
Кружок иштерин
уюштуруу жана аны
өткөрүүнү графигин
түзүү
Тажрыйба алмашуу

Март айы

МЭБ, профком

21-март

МЭБ, профком, ЖК

Май айы

МЭБ, профком,ЖК,

Жыл ичинде

МЭБ

Жыл ичинде

МЭБ

16

17

18

19

20

21

22

23

эстетикалык
борборлор
менен
байланыш
түзүү,
алардын иш
тажрыйбалар
ы менен
танышуу.
Ош
шаарындагы
маданият
башкармасы
менен тыгыз
иш алып
баруу.
Бардык
деканаттар,
бөлүмдөр,
кафедралар
менен тыгыз
иш алып
баруу.
Бишкек
шаарында
өткөргөн иш
чараларга
катышуу.
Маданий иш
чараларды
өткөрүү
Кошумча
кружокторду
ачуу
Алып
баруучулар
кружогун
(ийрим)
уюштуруу
Студия ачуу
(МЭБго)
МЭБдин

Жыл ичинде

МЭБ

Жыл ичинде

МЭБ

Жыл ичинде

МЭБ

Студенттер арасында
“Кош жылдыз”ж.б.
сынактарын өткөрүү.
“Поэзия” кружогун
түзүү.

Жыл ичинде

МЭБ

Жыл ичинде

МЭБ

Кружокту өз
убагында жана
эффективдүү
уюштурууну камсыз
кылуу.
Ыр жаздыруу
студиясын ачуу ж.б.
иш-чараларды
откоруу.

Жыл ичинде

МЭБ

Жыл ичинде

МЭБ

Жыл ичинде

МЭБ

24

карамагындаг
ы буюмдарды
,музыкалык
аспаптарды
көзөмөлдөп,
кызмат
тартибин
сактоо жана
аларды ондоо
.
Сахнага чыга
турган жаны
формаларды
тиктирүү.

Маданий эстетикалык борборунун
директору

Жыл ичинде

МЭБ

Сапарбай кызы Динара.

