


« Халық аспаптары»  ПЦК- сы әр халық музыкасының, мәдениетінің сондай- ақ 

классикалық музыкасының даму тарихын ескере отырып халық аспаптарының 

ерекшеліктерін айқындайды. 

Мақсаты: оқушыларға кәсіби түрде колледжде білім беру, жан – жақты дамыған және 

қоғам өміріне белсене араласатын тұлға тәрбиелеу. Сондай - ақ ПЦК жалпы білім 

ошақтары, мәдени мекемелермен әдістемелік көмек көрсетуге және ұлттық музыканы 

кәсіби деңгейде насихаттау үшін байланыста болуды қарастырады. 

 Тапсырма:                  

1) Оқушылардың ерекшеліктерін ескере отыра, әсіресе арнайы музыкалық білімі жоқ 

оқушылармен, арнайы мамандық пәндері бойынша оқу  бағдарламасын кәсіби 

деңгейде игеру. 

2)  Жалпыбілімдік тәртіп пәндерінен үлгерімдерін үнемі қадағалап отыру.  

3)  ЖОО білімдерін жалғастыру үшін жоғары деңгейлі түлектер дайындау;                                                                                                                                                   

4)  Әртүрлі орындаушылық конкурстарға және фестивальдарға қатысу; 

 

Әдістемелік тақырып: «Ұлттық мәдениетті жалғастырар орындаушыларды 

тәрбиелеуді, этномәдени салт – дәстүрлерді ескере отырып  іске  арттыру». 

ПЦК құрамы: 

 Аты- жөні 

 

Қызметі Біліктілігі Жұмыс өтілі 

1 Ғафуров Қ.Қ. ПЦК төрағасы, жоғары 

деңгейлі арнайы тәртіп 

оқытушысы 

Жоғары  21 жыл 

2 Күдерова Т.Қ. жоғары деңгейлі арнайы тәртіп 

оқытушысы 

Жоғары  39 жыл 

3 Айтбаева Ш.С. 

 

жоғары деңгейлі арнайы тәртіп 

оқытушысы 

Жоғары  32 жыл 

4 

 

Маштақова Н.Ж. жоғары деңгейлі арнайы тәртіп 

оқытушысы 

Жоғары   22 жыл 

5 Хамзина А.С. жоғары деңгейлі арнайы тәртіп 

оқытушысы 

Жоғары  25 жыл 

6 Оңғарбаева С.Д. жоғары деңгейлі арнайы тәртіп 

оқытушысы 

Жоғары   17 жыл 

7 Сапарқұлова М.С. жоғары деңгейлі арнайы тәртіп 

оқытушысы 

Жоғары   14 жыл 

8 Галеев А.Е. жоғары деңгейлі арнайы тәртіп 

оқытушысы 

Екінші  8 жыл 

9 Базарова Х.О. жоғары деңгейлі арнайы тәртіп 

оқытушысы 

Екінші  2 жыл 

10 Зелепухин С.П. жоғары деңгейлі арнайы тәртіп 

оқытушысы 

жоғары  38 жыл 

11 Пинженина А.С. жоғары деңгейлі арнайы тәртіп 

оқытушысы 

Жоғары   3 жыл 

12 Антоненко Г.С. жоғары деңгейлі арнайы тәртіп 

оқытушысы 

Бірінші   14 жыл 

13 Кузнецова Н.А. жоғары деңгейлі арнайы тәртіп 

оқытушысы 

жоғары  24 жыл 



14 Пинженин В.А. жоғары деңгейлі арнайы тәртіп 

оқытушысы 

Екінші  8 жыл 

15 Махамбетова 

А.А. 

жоғары деңгейлі арнайы тәртіп 

оқытушысы 

Екінші  3 жыл 

 

ІІ.Ұйымдастыру жұмысы 

№ Қаралатын сұрақтардың, 

жұмыстардың атауы 

Орындалу 

мерзімі  

Көрсеткіштер,соңғы 

нәтиже 

Жауаптылар  

I 1.Оқытушылардың және 

сүйемелдеушілердің жылдық 

жүктемелерін бекіту.   

2. Оқуға жаңадан қабылданған 

оқушылар туралы мағлұмат. 

Тамыз № 1 отырыс хаттамасы 

 

Оқытушылардың 

жылдық жүктемесі 

Ғафуров Қ.Қ. 

ІІ 1.І- ші оқу жартыжылдығына 

арналған оқушылардың жеке 

оқу жоспарларын бекіту. 

2.Оқушылардың жазғы өздік 

жұмыстарын тыңдау. 

Қыркүйек 

 

 

 

№ 2 отырыс хаттамасы 

Жеке жоспарлар 

Өзіндік жұмыс 

мониторингі 

Ғафуров Қ.Қ. 

 

ПЦК 

ІІІ 1.Жатақханада  тұру 

ережелерін 

қадағалау,оқушылардың өздік 

дайындықтарын ұйымдастыру. 

2.Ұстаздардың біліктілікті 

көтеру курстарына қатысуын 

қадағалау. 

3. Техникалық сынақтың 

қорытындысы. 

Қазан № 3 отырыс хаттамасы 

 

Оқушылармен әңгіме 

өткізу. 

 

Техникалық сынақтың 

мониторингі. 

Ғафуров Қ.Қ. 

 

 

ПЦК 

 

IV 1.Академиялық  концерт  

нәтижелері. 

2.Оқу үлгерімі  нашар 

оқушылармен жұмыс.                                 

3.Оқытушылардың 

порфолиоларын тексеру. 

Қараша № 4 отырыс хаттамасы 

 

Оқытушылардың жеке 

портфолиолары 

 

ПЦК 

V 1.Қысқы сессияға дайындық.    

2.Мемлекеттік емтихан 

бағдарламасының жағдайы.                                             

Желтоқсан № 5 отырыс хаттамасы 

Мемлекеттік емтихан 

бағдарламасын тың-

даудың мониторингі 

Ғафуров Қ.Қ. 

ПЦК 

VI 1.  1- ші оқу    

жартыжылдығының  

қорытындысын шығару.                                 

2.   2- ші жартыжылдықтың  

жоспары.       3.  Оқушылардың  

2- ші оқу жартыжылдығына 

арналған жеке оқу жоспарын 

бекіту. 

Қаңтар № 6 отырыс хаттамасы 

 

Оқушылардың жеке 

жоспарлары 

Ғафуров Қ.Қ. 

VII 1. Мемлекеттік  емтиханға 

дайындық жағдайы.                                            

Ақпан № 7 отырыс хаттамасы 

                                            

Ғафуров Қ.Қ. 

ПЦК 



2.Кәсіби бағдар жұмысы.                                

3.Оқытушылардың өзара 

сабақтарға қатынасуы. 

 

Үлгерім мониторингі 

Кәсіби бағдар жұмысы 

туралы есеп 

VIII 1.Техникалық сынақтың 

қорытындысы.                           

2.Оқушылардың сабаққа 

үлгерімдері.                                            

Наурыз № 8 отырыс хаттамасы 

 

Ғафуров Қ.Қ. 

 

IX 1.Мемлекеттік емтиханға 

дайындық жағдайы.                                                                                   

2. Академиялық концерттің 

қорытындысы.                                                  

3. Әдістемеден мемлекеттік 

емтихан билеттерін бекіту. 

 

Сәуір № 9 отырыс хаттамасы 

                                          

Академилылық 

концерттің монитоингі.  

Электрондық және қағаз 

түріндегі емтихандық 

билеттер. 

Ғафуров Қ.Қ. 

ПЦК 

X 1.  Түлектердің   оқу 

үлгерімдері.                                      

2.1-3 курс оқушыларының 

жазғы сессияға дайындықтары.                                                                                                                                

3. Оқытушыларды 

аттестациялау қорытындысы.                                                         

Мамыр № 10 отырыс хаттамасы 

                                       

Оқушылардың үлгерім 

мониторингі. 

Оқытушылардың 

аттестациядан өту 

қорытындысы. 

 

Ғафуров Қ.Қ. 

ПЦК 

ХІ 1.Мемлекеттік емтихан 

қорытындысы.                             

2.Әдістемелік жұмыстардың 

орындалуы.                                             

3.Оқу жылының қорытындысы.                        

4. 2022 – 2023 оқу жылына 

арналған жұмыс жоспарын 

талқылау және бекіту. 

Маусым № 11 отырыс хаттамасы 

Оқытушылардың 

әдістемелік жұмыстарға 

есеп беруі.                         

2021-2022 оқу жылына 

арналған жұмыс 

жоспарының 

мониторингі. 

2022-2023 жылғы 

жұмыс жоспары. 

Ғафуров Қ.Қ. 

 

 

 

 

 



ІІІ. Оқу жұмысы 

№ Қаралатын сұрақтардың, 

жұмыстардың атауы 

Орындалу 

мерзімі  

Көрсеткіштер,соңғы 

нәтиже 

Жауаптылар  

1 Арнайы аспап 

Өзіндік жұмыс  (2-4 курс) 

 

Қыркүйек Академиялық 

концерттер және 

техникалық сынақтар 

журналындағы 

бағалардың мониторингі 

ПЦК 

оқытушылары 

2 

 

Техикалық сынақ: 

Этюд, пьеса (1 күй) 

Аспаптардың түрлері бойынша: 

Гаммалар штрихтарымен және 

арпеджиолар (белгілер 

курстарға байлаысты) 

Қазан Академиялық 

концерттер және 

техникалық сынақтар 

журналындағы 

бағалардың мониторингі 

ПЦК 

оқытушылары 
Наурыз 

3 

Академиялық концерт 

(аспаптар түрлері бойынша):  

Екі әртүрлі мінездегі шығарма 

немесе күрделі форма (Концерт, 

соната 1 емесе 2,3 бөлім) 

Төкпе немесе шертпе күй 

Қараша  

 

Сәуір 

Академиялық 

концерттер және 

техникалық сынақтар 

журналындағы 

бағалардың мониторингі 

ПЦК 

оқытушылары 

4 Емтихандар: 

Үш шығарма (күрделі форма, 

концерт) 

Төкпе,  шертпе күй 

Қаңтар  

Маусым 

Академиялық 

концерттер және 

техникалық сынақтар 

журналындағы 

бағалардың мониторингі 

ПЦК 

оқытушылары 

 

IV. Оқу - әдістемелік жұмыс 

Ашық сабақтар 

№ Қаралатын сұрақтардың, 

жұмыстардың атауы 

Орындалу 

мерзімі  

Көрсеткіштер,соңғы 

нәтиже 

Жауаптылар  

1. Арнайы аспап   «Штрихтармен 

жұмыс жасау» 

қазан Оқытушы есебі Зелепухин С.П. 

2. Күрделі формадағы 

шығармамен жұмыс жасау 

желтоқсан Оқытушы есебі Махамбетова 

А.А. 

3. Шертер аспабының қалыптасуы наурыз Оқытушы есебі Базарова Х.О. 



4. «Қағыс түрлері, олардың 

орындалу ерекшеліктері» 

сәуір Оқытушы есебі Ғалеев А.Е. 

Әдістемелік әзірлемелер, оқу көрнекіліктері және  есеп беру концерттер 

1. Подготовкабаянистов, 

аккордеонистов к конкурсному 

выступлению 

ақпан БАҚ – да, 

конференцияларда 

әдістемелік 

әзірліктердің 

жарияланғаны 

туралы сертификат 

Антоненко Г.С. 

2. Аспапта ойнауды үйрету пәні 

бойынша 4 курсқа арналған 

лекциялар (қобыз) 

наурыз БАҚ – да, 

конференцияларда 

әдістемелік 

әзірліктердің 

жарияланғаны 

туралы сертификат 

Оңғарбаева С.Д. 

3. Домбыраға арналған 

хрестоматия (1 – 2 сынып) 

сәуір БАҚ – да, 

конференцияларда 

әдістемелік 

әзірліктердің 

жарияланғаны 

туралы сертификат 

Сапарқұлова 

М.С. 

Ғалеев А.Е. 

4. Концерт – презентация 

авторских сочинений с 

участием учащихся и 

преподавателей комплекса 

сәуір Оқытушы есебі, 

концерттен 

бейнежазбалар 

Пинженин В.А. 

5. «Гитара в ансамбле» мамыр Оқытушы есебі. Кузнецова Н.А. 

 

V.Сабақтан тыс жұмыс 

 

№ Қаралатын сұрақтардың, 

жұмыстардың атауы 

Орындалу 

мерзімі  

Көрсеткіштер,соңғы 

нәтиже 

Жауаптылар  

1. Өздік жұмысты тыңдау. Қыркүйек  № 2 отырыс хаттамасы ПЦК 

2. «Жатақханада тұру 

ережелері, өздік жұмысты 

ұйымдастыру» 

тақырыбында әңгіме 

ұйымдастыру. 

Қазан № 3 отырыс хаттамасы ПЦК 

3. «Қарттар күні» «Ұстаздар 

күні» мерекесіне қатысу 

Қазан Жеке және ансамбльдік 

ойындардың концерттен 

видео жазбалары 

ПЦК 



4. Республикалық және 

халықаралық конкурстарға 

қатысу. 

Жыл бойында Қатысушы 

сертификаты, Лауреат 

дипломы 

ПЦК 

5. Кешенде  өткізілетін іс- 

шараларға қатысу. 

Жыл бойында Жеке және ансамбльдік 

ойындардың концерттен 

видео жазбалары 

ПЦК 

6. Теледидар мен радио 

ақпараттарына шығу. 

Жыл бойында Бағдарлама жазбалары ПЦК 

7. Кезекті баспалар беттеріне 

мақалалар беру. 

Жыл бойында Жазба жайында есеп ПЦК 

8. Бөлім оқушыларының қала 

мектептерінде концерті. 

Наурыз Жеке және ансамбльдік 

ойындардың концерттен 

видео жазбалары 

ПЦК 

9. Оқушылармен театрларға 

мұражайларға бару. 

Жыл бойында Оқытушылардың 

сыныптан тыс 

жұмыстар туралы есебі 

ПЦК 

 

 

VI.  Оқушылар құрамын сақтау барысындағы жұмыс. 

№ Қаралатын сұрақтардың, 

жұмыстардың атауы 

Орындалу 

мерзімі  

Көрсеткіштер,соңғы 

нәтиже 

Жауаптылар  

1. Оқушылардың оқуға деген 

қызығушылығын арттыруға 

үлес қосу. 

Жыл бойында Оқушылардың емтихан, 

техникалық сынақ және 

академиялық концерттер 

мониторингі. 

ПЦК 

2. Ең сапалы әдістемелі және 

тәрбиелі тәсіл ретінде, 

оқушылармен жұмыс 

барысында жеке іс- 

тәжірибелерді қолдану.                                                                 

Жыл бойында Оқытушылардың жеке 

жетістіктері. 

ПЦК 

3. Ата- аналармен үнемі тығыз 

байланыста болу.      

                                                         

Жыл бойында Ата-аналармен өзара 

қарым-қатынас 

ПЦК 

4. Оқушыларға өздік және 

дайындық жұмыстар 

жүйесін ұйымдастыруға 

көмектесу.                                                                                                                                 

Жыл бойында № 3 отырыс хаттамасы ПЦК 

 



VII."Колледж-ДБМ" кешенінің "Тұлғалық-бағдарлы дамытушылық оқыту" 

әдістемелік тақырыбын жүзеге асыру бойынша ПЦК іс-шаралары  

№ Қаралатын сұрақтардың, 

жұмыстардың атауы 

Орындалу 

мерзімі  

Көрсеткіштер,соңғы 

нәтиже 

Жауаптылар  

1 Оқушыларды Республикалық 

және Халықаралық 

байқауларға дайындау 

 (оффлайн, онлайн) 

Жыл 

бойында 

Конкурстық 

шығармалардың бейне 

жазбалары 

 

ПЦК 

 

2 ҚР Тәуелсіздігінің 30-

жылдығына арналған бөлім 

ішінде байқау. 

 

желтоқсан Концерттік жазбалардың 

бейне жазбалары. 

ПЦК журналындағы 

концерттік қызмет 

туралы есеп. 

ПЦК 

3 Кешеннің оқушылары мен 

оқытушыларының 

қатысуымен авторлық 

туындылардың концерт-

тұсаукесерін өткізу 

сәуір Концерттік жазбалардың 

бейне жазбалары. 

ПЦК журналындағы 

концерттік қызмет 

туралы есеп. 

Пинженин В.А. 

 

 

 

 

 

 

 


