
              
 

 

 

 

г. Петропавловск 



«Хореографиялық өнер» пәндік-циклдік комиссиясы 02150700 (0408000) «Хореографиялық 

өнер» 4S02150702(0408023) «Би ансамблінің әртісі» мамандығы бойынша Мемлекеттік білім 

стандартын жүзеге асырады. 

ПЦК жұмысы оқу жоспарында қарастырылған оқу сабақтарының барлық түрлерін 

ұйымдастыруға және оқу үдерісін жақсартуға, мұғалімнің кәсіби шеберлігі мен 

құзыреттілігін арттыруға, жан-жақты дамыған шығармашылықты қалыптастыруға ПӘК-тің 

барлық қызметін бағыттауға бағытталған тұлға. 

 

Мақсаттар: 

• Би ансамблінің әртісі – білікті маманды тәрбиелеу және дайындау; 

• Оқушыны шығармашылық тұлға ретінде қалыптастыру; 

 

Тапсырмалар: 

 

• Қимыл-қозғалыстарды орындау техникасын меңгеру, орындау техникасын, мәнерлілігін, 

сипатын, мәнері мен мәнерін дамыту; 

• Студенттердің алған теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын жүйелеу және 

бекіту; 

• Оқушылардың шығармашылық белсенділігін дамыту: дербестік, жауапкершілік және 

ұйымшылдық; 

• Өз бетінше шығармашылық ойлауды, өзін-өзі дамыту, өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі 

жүзеге асыру қабілеттерін қалыптастыру. 

 

ПӘК әдістемелік тақырыбы: «Орындаушылық шеберлік – бәсекеге қабілетті маманды 

қалыптастыру факторы ретінде» 

 

Комиссияның құрамы 

 

ФИО Квалификация Стаж 

Романенко Светлана 

Владимировна 

Біліктіліктің ең жоғары деңгейі 

жоғары санат 

35 жыл 8 ай 

Даулетбаева Оксана 

Юрьевна 

Біліктіліктің ең жоғары деңгейі 

жоғары санат 

28 жыл 6 ай 

Каменева Татьяна 

Евгеньевна 

Біліктіліктің ең жоғары деңгейі 

бірінші санат 

12 жыл 6 ай 

Плохенко Кристина 

Сергеевна 

Біліктіліктің ең жоғары деңгейі 

екінші санат 

8 жыл 6 ай 

 

 

Жұмыс бағыттары: ұйымдастыру жұмыстары 

№ Жұмыстардың атауы, 

қарастырылатын мәселелер 

Уақыт 

өнімділік 

Көрсеткіштер 

Соңғы нәтиже 

Жауапты 

 

1 Бақылау сабақтарының қорытындысы 

бойынша ПЦК отырыстары ай сайын 

өткізіледі. 

Жиналыстардың күн тәртібі – 

жоспардың ағымдағы жұмысы. 

Оқу жылы ПЦК отырыстарының 

хаттамалары 

Даулетбаева О.Ю. 

2 Жұмыс бағдарламаларын талдау қыркүйек 

2021 ж  

Арнайы пәндер 

бойынша 

ПЦК  мұғалімдері 



бағдарламалар 

3 Өзара сапар кестесі Оқу жылы Өзара сапарлар 

журналы 

ПЦК басшысы 

Даулетбаева О.Ю. 

4 Ашық сабақтардың кестесі 2021 ж 

қарашасы 

2021 ж 

желтоқсаны 

2022ж. 

наурызы 

Ашық сабақтарды 

дамыту 

Даулетбаева О.Ю 

Каменева Т.Е 

Плохенко К.С. 

5 Сыныптан тыс жұмыс Оқу жылы Сыныптан тыс 

жұмыстарды дамыту 

ПЦК  мұғалімдері 

6 Ашық сабақтар Оқу жылы Ашық сабақтарды 

дамыту 

ПЦК  мұғалімдері 

7 Оқушылардың іс-әрекетін талдау Оқу жылы Жиналыс хаттамасы Даулетбаева О.Ю. 

 

Оқу жұмысы 

№ Жұмыстардың атауы, 

мәселелерді қарау 

Орындау 

мерзімдері 

Көрсеткіштер 

соңғы нәтиже 

Жауапты 

1 Әр айдың соңында арнайы пәндер 

бойынша бақылау сабақтарын өткізу 

әр айдың соңы Оқытушылардың 

журналдарына 

ағымдағы бағалар 

(балл) қою 

ПЦК   мұғалімдері 

 

2 Сынақтар Желтоқсанның 

соңғы аптасы, 

мамыр 3, 1 

курстар үшін, 

маусымның 

бірінші аптасы 

- 2 курс 

Сынақ сабақтарының 

бағдарламалары. 

Курстар бойынша 

жиынтық 

мәлімдемелері 

 

ПЦК   мұғалімдері 

ПЦК басшысы 

Даулетбаева О.Ю. 

3 Емтихандар Қаңтар, 

мамыр, 

маусым 

Емтихан 

сабақтарының 

бағдарламалары, 

жиынтық мәлімдеме, 

емтихан 

мәлімдемелері 

 ПЦК   

Даулетбаева О.Ю. 

4 Арнайы пәндер бойынша 

Классикалық би 

Ұлттық-сахналық би 

Қазақ биі 

маусым Арнайы пәндер 

бойынша 

бағдарламалар 

Даулетбаева О.Ю. 

5 2021-2022 оқу жылындағы ПЦК 

оқушыларының үлгерімін талдау 

маусым Есеп ПЦК Даулетбаева О.Ю. 

Әдістемелік жұмыс.  

 

№ Жұмыстардың атауы, қаралатын 

мәселелері  

Орындау 

мерзімі  

Көрсеткіштер соңғы 

нәтиже  

Жауапты  

1 "Халықтық - сахналық би"ПОӘК құру  қыркүйек-

мамыр  

"Ұлттық -сахналық 

би"ПОӘК  

Романенко С.В 



2 "Қазақ биі"ПОӘК құру  қыркүйек-

мамыр  

"Қазақ биі"ПОӘК  Романенко С.В. 

3 "Шығыс биі"ПОӘК құру  қыркүйек-

мамыр  

"Шығыс биі"ПОӘК  Плохенко К.С. 

4 "Кәсіптік практика"ПОӘК құру  қыркүйек-

мамыр  

"Кәсіптік 

практика"ПОӘК  

Каменева Т.Е. 

5 "Жалпы білім беру практикасы 

классикалық би"ПОӘК құру  

қыркүйек-

мамыр  

"Жалпы білім беру 

практикасы 

классикалық 

би"ПОӘК  

Даулетбаева О.Ю. 

Ғылыми-әдістемелік жұмыс 

№ Жұмыстардың атауы,каралатын 

мәселелері 

Орындау 

мерзімі 

Көрсеткіштер сонғы 

нәтиже 

Жауапты 

1 Халықтық-сахналық би бойынша 

әдістемелік ұсыныстар дайындау  

Мамыр 2022 

ж. 

Адыгеяның би 

мәдениеті " 

әдістемелік 

ұсынымдары  

Плохенко К.С. 

2 Хореография тарихы бойынша тест 

тапсырмаларының жинағын дайындау  

Мамыр 2022 

ж. 

Балет тарихы 

бойынша тест 

тапсырмаларының 

жинағы  

Плохенко К.С 

Каменева Т.Е 

Сабақтан тыс жұмыс  

 

№     

1 Сыныптан тыс іс-шара "Г. А. 

Майоровтың туғанына 85 жыл"  

қыркүйек  Сыныптан тыс іс-

шараларды әзірлеу  

Романенко С.В 

2 Сыныптан тыс іс-шара "Л. в. 

Головиннің туғанына 95 жыл"  

қараша  Сыныптан тыс іс-

шараларды әзірлеу  

Романенко С.В 

4 Сыныптан тыс іс-шара "Ресейдің би 

мәдениеті, шығу тегі 

және қалыптастыру"  

қаңтар  Сыныптан тыс іс-

шараларды әзірлеу  

Плохенко К.С. 

5 Сыныптан тыс іс-шара 

«А.Селезневтің туғанына 115 жыл» 

қараша  Сыныптан тыс іс-

шараларды әзірлеу  

Каменева Т.Е 

6 Сыныптан тыс іс-шара "Игорь Моисеев 

ансамбліне 85 жыл"  

қаңтар  Сыныптан тыс іс-

шараларды әзірлеу  

Каменева Т.Е 

7 Сыныптан тыс іс-шара "Заурбек 

Рамбаевтың туғанына 90 жыл" 

ақпан  Сыныптан тыс іс-

шараларды әзірлеу  

Каменева Т.Е 

8 Сыныптан тыс іс-шара "Студенттер 

қатарына қабылдау"  

қазан  Сыныптан тыс іс-

шараларды әзірлеу  

Даулетбаева О.Ю. 

9 Сыныптан тыс іс-шара "В. Д. 

Тихомиров және оның "бір pas"әдісі  

ақпан  Сыныптан тыс іс-

шараларды әзірлеу  

Даулетбаева О.Ю. 



10 Сыныптан тыс іс-шара "А. и. Пушкин 

және оның шәкірттері"  

наурыз Сыныптан тыс іс-

шараларды әзірлеу  

Даулетбаева О.Ю. 

11 Сыныптан тыс іс-шара "Біз бұл 

естелікке адалмыз"  

мамыр Сыныптан тыс іс-

шараларды әзірлеу  

Плохенко К.С. 

12 Түрлі деңгейдегі хореографиялық 

байқауларға қатысу жоспарлануда 

Оқу жылы  дипломдар  ПЦК   мұғалімдері 

13 Бөлім студенттерімен қойылым 

жұмысы  

Оқу жылы  Концерттерде өнер 

көрсету  

ПЦК  мұғалімдері 

14 Ата-аналармен және мамандық 

түлектерімен байланысты қолдау  

Оқу жылы  Жұмысқа орналасу 

туралы анықтама  

Даулетбаева О.Ю. 

Кәсіптік бағдар беру жұмысы  

 

№ Жұмыстардың атауы,каралатын 

мәселелері 

Орындау 

мерзімі 

Көрсеткіштер сонғы 

нәтиже 

Жауапты 

1 Бөлімшенің жарнамалық ролигін жасау 

және оны әлеуметтік желілерге 

орналастыру.желілерде  

қаңтар  бейнежазба КаменеваТ.Е 

ДаулетбаеваО.Ю. 

2 №8 мектептің эстетикалық циклінің 9 

сынып оқушыларымен әңгімелесу  

ақпан  Есеп ПЦК  Даулетбаева О.Ю. 

3 Мектептер мен хореографиялық 

ұжымдар бойынша жарнамалық 

проспектілерді орналастыру  

мамыр Есеп ПЦК  Даулетбаева О.Ю 

ПЦК  мұғалімдері 

4 Кешен туралы бейнероликті әлеуметтік 

желілерде жүктеу 

қаңтар  Есеп ПЦК  ПЦК  мұғалімдері 

"Тіл туралы" заңды жүзеге асыру  

 

№ Жұмыстардың атауы,каралатын 

мәселелері 

Орындау 

мерзімі 

Көрсеткіштер сонғы 

нәтиже 

Жауапты 

1 Құжаттарды екі тілде ресімдеу  Оқу жылы құжаттама  Даулетбаева О.Ю. 

2 Оқытушылардың қазақ тілін үйренуі  Оқу жылы сабақ  ПЦК  мұғалімдері 

Құқықтық жалпы оқыту  

 

№ Жұмыстардың атауы,каралатын 

мәселелері 

Орындау 

мерзімі 

Көрсеткіштер сонғы 

нәтиже 

Жауапты 

1 ҚР Президенті Қасым — Жомарт 

Тоқаевтың Қазақстан халқына -

1.09.2020 жылғы жолдауын зерделеу 

казан Пәндік-циклдік 

комиссия 

отырысының 

хаттамасы  

Даулетбаева О.Ю. 

2 Адам құқықтары мен бостандықтарын 

зерттеу  

қыркүйек  Іс-шараны әзірлеу  Плохенко К.С 

3 Қазақстанның Мемлекеттік рәміздері  желтоқсан  Іс-шараны әзірлеу  Плохенко К.С. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


