


 

 

 

2021-2022 оқу жылына «Үрлемелі және соқпалы аспаптар» 

ПЦК жұмыс жоспары 

 

I. Кіріспе 

ПЦК әдістемелік тақырыбы: 

«ДБМ – колледжі шеңберінде үздіксіз оқу үдерісін ұйымдастыру» 

 

ПЦК жұмысының мақсаты: Оқушылардың білім сапасын және кәсіби деңгейін жан 

жақтылау  және  мақсаттылығын арттыру; 

            ПЦК міндеттері: 

            1.ПЦК оқытушыларының ең үздік жұмыс тәжірибиелерін үйрену, жалпылау, тарату ; 

            2. Педагогикалық тәжірибие мен шеберлікке ие болуына жаңа бастауыш 

оқытушыларға көмек көрсету ( жас педагог мектебі); 

            3.Жоғарғы кәсіби деңгейде оқу жоспарымен қарастырылып, оқу түрімен бекітілген, 

барлық сабақ беру түрлерін құрастыру; 

 

Комиссия құрамы  

 

№ Аты-жөні  Білімі  Өтілі 

1.  Геннадий Васильевич Брюханов  Жоғарғы, Жоғары 

деңгейлі, , жоғары 

дәрежелі 

32 жыл 1 ай 

2.  Игорь Владимирович Ефремов  Жоғарғы, Жоғары 

деңгейлі, , жоғары 

дәрежелі 

31 жыл 10 ай 

3.  Иван Николаевич Коротаев  Жоғарғы, Жоғары 

деңгейлі, , жоғары 

дәрежелі 

37 жыл 2 ай 

4.  Евгений Иванович Сафронов  Жоғарғы, Жоғары 

деңгейлі, , жоғары 

дәрежелі 

30 жыл 8 ай  

5.  Болат Сарайкенұлы Ұлтарақов  Жоғарғы, Жоғары 

деңгейлі, , жоғары 

дәрежелі 

34 жыл 8 ай  

6.  Игорь Олегович Пищур  Жоғарғы, Жоғары 

деңгейлі, , жоғары 

дәрежелі 

30 жыл 2 ай  

7.  Тамара Петровна Парфирьева Жоғарғы, 2 деңгейлі 15 жыл 9 ай  

8.  Жакупов Марат Талгатович Санатсыз жоғары 3 жыл 

9.  Закирьянов Марат Дулатович Санатсыз жоғары 4 жыл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  Организационная работа 

 

 

№ Жұмыстардың атауы, 

қарастырылатын мәселелер 

 

Мерзімдері 

 

Көрсеткіштер, соңғы 

нәтиже 

 

Жауапты 

 

1 ПҚК  жиналыстары 

1 семестрге жеке жоспарларды, 

бағдарламаларды, жұмыс 

жоспарын талқылау және бекіту. 

 

02.09.2021 Отырыстың №1 хаттамасы 

Жеке жоспарлар, ПЦК 

жұмыс жоспары. 

 

Брюханов Г.В. 

 

 

2 

2010-22 жылдардағы жұмысқа 

қабылдау нәтижелері. О 

Мұғалімдердің өзара сапарлары. 

Конференциялар мен 

семинарларға қатысуды талқылау. 

06.10.2021 Отырыстың №2 хаттамасы 

 

Брюханов Г.В. 

3 Орындау және қатысу туралы. 

Техникалық және академиялық 

концерттердің нәтижелері. 

 

03.11.2021 Отырыстың №3 хаттамасы 

Техникалық және 

академиялық 

концерттердің 

мониторингі. 

Брюханов Г.В. 

4 Мұғалімдерді аттестацияға 

дайындау. Түтіктерді жеткізу 

Құжаттарды ресімдеу. 

 

24.11.2021 Отырыстың №4 хаттамасы 

Мұғалімдер портфолиосы. 

ҰБТ сертификаттары 

Мұғалімдер 

  ПЦК 

5 Оқушылардың нәтижелері. 

 Жеткізу үшін құжаттаманы 

дайындау. 

 

29. 12.2021 Отырыстың хаттамасы № 5 

Академиялық және 

техникалық сынақтар 

журналындағы бақылау 

сабақтарын бақылау. 

Әдістемелік жұмыс 

бойынша мұғалімнің 

есебі. 

Мұғалімдер 

 ПЦК 

6 2 семестрге жеке жоспарларды, 

бағдарламаларды, ПЦК жұмыс 

жоспарын талқылау және бекіту. 

26.01.2022 Отырыстың № 6 

хаттамасы 

Брюханов Г.В. 

7 Мұғалімдердің әдістемелік 

жұмысы (конференциялар, 

семинарлар).Өзара бару 

 

23.02.2022 

 

Отырыстың хаттамасы №7 

Конференция 

материалдарында 

әдістемелік жұмыстардың 

жариялануы, 

семинарлар. 

Мұғалімдердің өзара келу 

формалары. 

Брюханов Г.В. 

8 Кәсіптік бағдар беру. 

Академиялық және техникалық 

сынақтардың нәтижелері. 

 

23.03.2022 

 

Отырыстың хаттамасы №8 

Кәсіптік бағдар беру 

туралы есеп Техникалық 

және академиялық 

концерттердің 

мониторингі. 

Жеке жоспарлар, ПЦК 

жұмыс жоспары. 

Брюханов Г.В.  

Мұғалімдер 

 ПЦК. 



 

 

 

 

 

 

 

3. Оқу процесін бақылау 

 

 

 

 

 

9 Техникалық және академиялық 

концерттердің нәтижелері. 1,7,9 

мамыр мерекелеріне концерттік 

нөмірлер дайындау. 

 

27.04.2022 

 

Отырыстың хаттамасы № 

9 

Академиялық және 

техникалық сынақтар 

журналындағы 

мониторинг. 

Концерттік нөмірлердің 

бейне жазбалары. 

Брюханов Г.В. 

10 Подготовка к Государственным 

экзаменам. 

Утверждение и сдача программ, 

билетов. 

25.05.2022 Мемлекеттік емтиханға 

дайындық. 

Бағдарламаларды, 

билеттерді бекіту және 

жеткізу. 

Брюханов Г.В. 

11 Оқушылардың нәтижелері. 

 Жеткізу үшін құжаттаманы 

дайындау. 

 

22.06.2022 Отырыстың хаттамасы № 

11 

Академиялық және 

техникалық сынақтар 

журналындағы бақылау 

сабақтарын бақылау. 

Әдістемелік жұмыс 

бойынша мұғалімнің 

есебі. 

 

Брюханов Г.В. 

Мұғалімдер 

ПЦК 

№ Жұмыстардың атауы, 

қарастырылатын мәселелер 

 

Мерзімдері 

 

Көрсеткіштер, соңғы 

нәтиже 

 

Жауапты 

 

1 Мамандығы 

өз бетімен орындаған жұмыстарын 

тексеру (2-4 курс) 

 

 

Қыркүйек 

 

Академиялық және 

техникалық сынақтар 

журналындағы 

бағаларды бақылау 

Мұғалімдер 

ПЦК 

2 Техникалық сынақ (1-3 курс) 

Таразылар (курстар бойынша 

белгілер саны) 

 

Қараша 

Сәуір 

 

Академиялық және 

техникалық сынақтар 

журналындағы 

бағаларды бақылау 

Мұғалімдер 

ПЦК 

3  Академиялық концерттер 

Екі түрлі пьеса немесе үлкен пішін 

(Концерт, соната 1 немесе 2,3 

бөлім) 

 

Қазан 

 

Наурыз 

 

Қаңтар 

Маусым 

 

Академиялық және 

техникалық сынақтар 

журналындағы 

бағаларды бақылау 

Мұғалімдер 

ПЦК 



 

 

 

 

 

  

 

 

4. Оқу-әдістемелік жұмыс 

 

№ Жұмыстардың атауы, 

қарастырылатын мәселелер 

 

Мерзімдері 

 

Көрсеткіштер, соңғы 

нәтиже 

 

Жауапты 

 

1 Әдістемелік әзірлеме: 

«Шешендік өнерге психологиялық 

дайындық орындаушылық шеберлікті 

қалыптастыру факторларының бірі 

ретінде». 

Қыркүйек 

 

Әдістемелік 

әзірлемелерді бұқаралық 

ақпарат құралдарында, 

конференцияда жариялау 

туралы сертификат. 

Парфирьева 

Т.П. 

2 Әдістемелік әзірлеме: 

«Мен және заң» 

 

Қараша 

 

Әдістемелік 

әзірлемелерді бұқаралық 

ақпарат құралдарында, 

конференцияда жариялау 

туралы сертификат. 

Ультараков 

Б.С. 

3 Әдістемелік әзірлеме: 

«Музыкант студенттерді сахналық 

толқуды басқаруға дайындаудың 

психологиялық-педагогикалық 

аспектілері» 

 

Қазан 

 

Әдістемелік 

әзірлемелерді бұқаралық 

ақпарат құралдарында, 

конференцияда жариялау 

туралы сертификат.. 

Сафронов 

Е.И. 

4 Әдістемелік әзірлеме: 

«Оқу процесін ұйымдастыру» 

 

Желтоқсан 

 

Әдістемелік 

әзірлемелерді бұқаралық 

ақпарат құралдарында, 

конференцияда жариялау 

туралы сертификат. 

Пищур И.О. 

5 Әдістемелік әзірлеме: 

«Дыбыс шығару негіздері және дыбыс 

шығару әдістері 

төмен жезден жасалған аспаптарда» 

 

Ақпан 

 

Әдістемелік 

әзірлемелерді бұқаралық 

ақпарат құралдарында, 

конференцияда жариялау 

туралы сертификат. 

Коротаев 

И.Н. 

6 Әдістемелік әзірлеме: 

 «Музыканттың тынысын сахналау – 

үрмелі ойнаушы» 

 

Мамыр Әдістемелік 

әзірлемелерді бұқаралық 

ақпарат құралдарында, 

конференцияда жариялау 

туралы сертификат. 

Брюханов 

Г.В. 

7 Әдістемелік әзірлеме: 

«Трубашының ерін аппаратының 

қалыптасуының негізгі аспектілері». 

 

Маусым 

 

Әдістемелік 

әзірлемелерді бұқаралық 

ақпарат құралдарында, 

конференцияда жариялау 

туралы сертификат. 

Закирьянов 

М.Д. 

8 Әдістемелік әзірлеме: 

«Өткізгіш аппаратын баптау» 

 

Маусым Әдістемелік 

әзірлемелерді бұқаралық 

ақпарат құралдарында, 

конференцияда жариялау 

туралы сертификат. 

Жакупов 

М.Т. 



 

 

5.  Сыныптан тыс және тәрбие жұмыстары 

 

№ Жұмыстардың атауы, 

қарастырылатын мәселелер 

 

Мерзімдері 

 

Көрсеткіштер, 

соңғы нәтиже 

 

Жауапты 

 

1 Колледж-ШОД кешенінің 

жалпықалалық, облыстық іс-

шараларына қатысу 

 

Тоқсан сайын Концерттік 

нөмірлердің бейне 

жазбалары. 

ПЦК журналындағы 

концерттік қызмет 

туралы есеп. 

Мұғалімдер 

 ПЦК 

2 Сынып сағаты: «Үй 

тапсырмасын ұйымдастыру» 

Сынып сағаты: «Концерт және 

көрермен» 

Қыркүйек- Қазан 

 

Сыныптан тыс 

жұмыстар туралы 

мұғалімнің есебі 

 

  Пищур И.О. 

3 Сынып сағаты: «2021 жыл – 

Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігінің 30 жылдығы» 

 Сынып сағаты: Қазақ гобой 

мектебінің шеберлері: 

«В.Г.Добровольскийдің 

шығармашылық жолы» 

Қараша- 

Желтоқсан 

 

Сыныптан тыс 

жұмыстар туралы 

мұғалімнің есебі 

 

Сафронов Е.И. 

4 Сынып бөлмесі: Кристиан 

Линдбергтің шығармалары 

(қараша 2021 ж.) 

Сынып бөлмесі: Тромбонға 

арналған оркестрлік қиындықтар 

(сәуір 2022) 

Қазан-Сәуір 

 

Сыныптан тыс 

жұмыстар туралы 

мұғалімнің есебі 

 

Коротаев И.Н. 

5 Сынып сағаты: «Заманауи 

өнердегі дәстүрлер мен 

инновациялар». 

Сынып сағаты: «Қазақстанның 

музыкалық мәдениетінің 

қалыптасу ерекшеліктері мен 

жағдайы» 

Октябрь - Апрель Сыныптан тыс 

жұмыстар туралы 

мұғалімнің есебі 

 

Парфирьева Т.П.  

6 Сынып сағаты: «Темекі 

шегушінің бір күні». 

Сынып сағаты: «Студент 

құқығы» атта сын сағаты 

Ақпан - Наурыз 

 

Сыныптан тыс 

жұмыстар туралы 

мұғалімнің есебі 

 

Ультараков Б.С. 

7 Сынып сағаты: «Өнер 

колледжінде оқуға мотивация, 

өткен жылдар түлектерімен 

кездесу» 

Сынып сағаты:«Кларнет тарихы» 

Мамыр-Маусым 

 

Сыныптан тыс 

жұмыстар туралы 

мұғалімнің есебі 

 

Брюханов Г.В. 

8 Сынып сағаты: «Өзін-өзі басқара 

білу». 

  Сынып сағаты: «Ковид 19 

пандемиясы кезінде карантиндік 

шараларды сақтау» 

Мамыр-Маусым 

 

Сыныптан тыс 

жұмыстар туралы 

мұғалімнің есебі 

 

Закирьянов 

М.Д. 

9 Сынып сағаты: «Орындау 

мәдениеті» 

Сынып сағаты: «Сахнадағы өзін-

өзі ұстау» 

Мамыр-Маусым 

 

Сыныптан тыс 

жұмыстар туралы 

мұғалімнің есебі 

 

Жакупов М.Т. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Кешеннің концерттеріне қатысу 

 

Қыркүйек-

Маусым 

 

Концерттік 

нөмірлердің бейне 

жазбалары. 

ПЦК журналындағы 

концерттік қызмет 

туралы есеп. 

Мұғалімдер 

ПЦК 

 

6. «Колледж-ШОД» кешенінің «Тұлғалық-бағдарлы дамыта оқыту» әдістемелік тақырыбын 

жүзеге асыру бойынша ПЦК қызметі 

 

№ Жұмыстардың атауы, 

қарастырылатын мәселелер 

 

Мерзімдері 

 

Көрсеткіштер, 

соңғы нәтиже 

 

Жауапты 

 

1 Нұр-Сұлтан қаласында өтетін 

республикалық жарысқа 

дайындық 

Желтоқсан 

 

Байқау 

жұмыстарының 

бейнежазбалары 

 

Мұғалімдер 

ПЦК  

 

2 Қазақстан композиторларының 

шығармасын үздік орындауға 

байқау өткізу 

 

Фқпан 

 

Концерттік 

нөмірлердің бейне 

жазбалары. 

ПЦК журналындағы 

концерттік қызмет 

туралы есеп. 

Брюханов Г.В. 

3 Жарыс өткізу 

«Үздік ансамбльдік қойылым» 

 

Сәуір 

 

Концерттік 

нөмірлердің бейне 

жазбалары. 

ПЦК журналындағы 

концерттік қызмет 

туралы есеп. 

Брюханов Г.В. 

 


