
 

 

 



«Хор дирижерлау» пәндік-циклдік комиссиясы арнайы цикл пәндері бойынша «Хор дирижерлеу» 

мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартын іске асыруды жүзеге асырады. 

«Хор дирижерлау» ПЦK білім беру қызметінің мақсаты базалық және кәсіптік құзыреттерді игеруге 

бағдарланудан білім, дағдылар, іскерліктер игеруге көшу болып табылады. 

 - бағдарланған нәтижедегі Мемлекеттік білім беру стандартының талаптарын іске асыру; 

  - білім беру сапасына қол жеткізу үшін оқу-әдістемелік жағдайларды қамтамасыз ету; 

   - білім беру сапасын қадағалауға және анықтауға жүйелі тәсіл 

 Әріптестік тетіктерін әзірлеу және енгізу (пәнаралық байланыстар). 

Әдістемелік жұмыстың жалпы тақырыбы ПЦK. 

Музыкалық-орындаушылық қызметтің кәсіби маманын даярлаудың психологиялық-педагогикалық 

аспектілері.қу жылына арналған ПЦK қызметінің басты міндеттері: 

№  Жұмыс бағыттары, қаралатын 

мәселелер 

 Орындау 

мерзімдері 

 түпкілікті нәтиже  Жауапты 

адамдар 

  - оқу жылындағы Мемлекеттік 

емтихандардың нәтижелерін 

талдау 

- оқу жылына талапкерлерді 

іріктеу сапасы 

- оқу жылына арналған жұмыс 

жоспарын талқылау 

 қыркүйек  Отырыстың 

хаттамасы ПЦK 

Зав. Пцк. Зайцева 

Н.В. 

  - кәсіби талдау 

1-курс оқушыларының 

жарамдылығы 

- 1-4 курс оқушыларының жеке 

жоспарларын бекіту 

- Түлектердің мемлекеттік 

бағдарламасын талқылау және 

бекіту 

 қазан   Отырыстың 

хаттамасы ПЦK 

  

Оплетина А.А. 

Бичурина Э.Р 

Лукьянова А.А. 

 

 

  - 2-3 курс оқушыларының 

академиялық сынақтарын 

талдау (даярлық сапасын 

талдау, оқыту проблемалары) 

- өткен екі айдағы аттестаттау 

қорытындылары (үлгерім мен 

келу сапасының 

проблемалары) 

қараша 

  

 

 Академиялық 

сынақтарды 

тапсыру кестесі, 

отырыс хаттамасы 

ПЦK 

 

Зайцева Н.В. 

 



   

- қысқы сессияға дайындық 

- ШЫҰ-дағы хор класының 

жұмысы (талдау, проблемалар, 

перспективалар) 

- практикаларды жүргізуді 

талдау 

 желтоқсан   Отырыстың 

хаттамасы ПЦK 

Зайцева Н.В. 

Черноскутова 

Н.А. 

 

 

  -  І семестр үшін жұмыс 

қорытындылары (оқу сапасы 

және үлгерім нәтижелері) 

- II семестрге 1-4 курс 

оқушыларының жеке 

жоспарларын бекіту 

 қаңтар  ПЦK отырысының 

хаттамасы, 1 

семестр үшін ПЦK 

есебі, тапсырылған 

емтихандар мен 

академиялық 

сынақтар 

нәтижелері 

бойынша есеп 

Зайцева Н.В. 

  - Мемлекеттік бағдарламаны 

дайындаудағы түлектердің 

жұмысын талдау 

- академиялық сынақтар 

кестесін бекіту 

- жалпы білім беретін мектепте 

практикадан өту туралы есеп 

(проблемалар, перспективалар, 

талдау) 

 ақпан   Отырыстың 

хаттамасы ПЦK 

Зайцева Н.В. 

 

 

Черноскутова 

Н.А. 

  - түлектердің мінездемелерін 

талқылау 

- әдістемелік және 

хореографиялық зерттеулер 

бойынша мемлекеттік 

емтихандарға сұрақтарды 

бекіту 

- Мемлекеттік емтиханда 

хормен жұмыс істеуге 

арналған туындыларды 

талқылау 

 март   Отырыстың 

хаттамасы ПЦK 

Бичурина Э.Р. 

Оплетина А.А. 

Зайцева Н.В. 

  - академиялық сынақтар 

бойынша 1-3 курс 

оқушыларының үлгерімін 

талдау 

сәуір   Отырыстың 

хаттамасы ПЦK 

Зайцева Н.В. 



- циклдік комиссия 

оқушыларының өткен 

кезеңдегі үлгерімі мен келу 

қорытындылары (артта 

қалушылармен жұмыс) (хор-

дирижерлеу) 

 

  - жазғы емтихан сессиясына 

дайындық - секцияның жаңа 

жиын бойынша кәсіптік 

бағдарлау жұмысы (болжамдар 

мен ұсыныстар) 

- Мемлекеттiк емтихандарды 

дайындау және өткiзу 

мәселелерi 

- практикадан өту туралы есеп 

(қорытындылар, талдау, 

инновациялық ұсыныстар) 

 мамыр  Отырыстың 

хаттамасы ПЦK 

Зайцева Н.В. 

Лукьянова А.А. 

Черноскутова 

Н.А. 

 

 - Мемлекеттік емтихандардың 

қорытындылары 

- жаңа оқу жылына арналған 

секция жұмысы бойынша 

ұсыныстар мен PTSK 

жұмысын талдау 

- оқу-әдістемелік құжаттаманы 

тапсыру 

 маусым     ПЦK жылдық 

есебі, 2 семестр 

үшін ПЦK есебі, 

мамандық 

бойынша емтихан 

тапсыру 

нәтижелері 

бойынша есеп, 

оқытушылардың 

есептері, келесі 

жылға арналған 

перспективалық 

жоспарлар 

 Зайцева Н.В. 

Э.Р. Бичурина 

Оплетина А.А. 

А.А. Лукьянова 

Черноскутов 

Н.А. 

                                              Оқу жұмысы 

 

№  Жұмыс бағыттары, қаралатын 

мәселелер 

 Орындау 

мерзімдері 

түпкілікті нәтиже   Жауапты 

адамдар 

  Дирижерлік ету 1-курс 

Бақылау сабағы 2 шығармамен 

дирижерлік ету, партитура 

ойыны, партияны ән салу 

Академиялық сынақ 2 

шығармамен дирижерлік ету, 

партитура ойыны, мектеп әні, 

1 апта қараша2021 

Наурыз айының 4 

аптасы 

2022  

  Тапсыру кестесі 

Тапсырылған 

емтихандар мен 

академиялық 

сынақтар 

нәтижелері 

бойынша хаттама 

үшін есеп ПЦK 

  Ақсақал. Пцк. 

Зайцева Н.В. 

Оқытушылар 



хор туындысының партиясын 

ән салу, коллоквиум, туындыға 

аннотация 

  

   Дирижерлік ету 2-курс 

Академиялық сынақ 

 2 туындыны дирижерлеу, 

мектеп репертуарының 

партитурасы мен әндерін 

ойнау, терминология, 

бағдарлама бойынша 

әңгімелесу 

2021 жылғы 

қазанның соңы 

қарашаның басы  

  

 

  2022 жылғы сәуір   

  

 Тапсыру кестесі 

   Тапсырылған 

емтихандар мен 

академиялық 

сынақтардың 

нәтижелері 

бойынша есеп 

Отырыстың 

хаттамасы ПЦK 

 Оқытушылар 

ОСК меңгерушісі 

Н.В. Зайцева 

 

 

  Дирижерлік ету 3-курс 

Академиялық сынақ 

2 туындыны дирижерлеу, 

мектеп репертуарының 

партитурасы мен әндерін 

ойнау, терминология, 

бағдарлама бойынша 

әңгімелесу 

 

 қазан айының 

соңы 

2021 жылғы 

қарашаның басы 

 

 

2022 жылғы сәуір 

 тапсырылған 

емтихандар мен 

академиялық 

сынақтар 

нәтижелері 

бойынша есеп 

Академиялық 

сынақтарды 

тапсыру кестесі, 

отырыс хаттамасы 

ПЦK 

  

Оқытушылар 

ОСК меңгерушісі 

Н.В. Зайцева 

   Дирижерлік ету 4-курс 

Емтихан 

2-екі шығарманы дирижерлеу 

партитура ойыны, мектеп 

репертуары, терминология, 

бағдарлама бойынша 

коллоквиум (әңгімелесу, 

дауыстарды сұрастыру, 

каденциялық айналымдар және 

т.б.) 

  2022 жылғы 

қаңтар 

   

Отырыстың 

хаттамасы ПЦK 

тапсырылған 

емтихандар мен 

академиялық 

сынақтар 

нәтижелері 

бойынша есеп 

  

Оқытушылар 

Ақсақал.   

Зайцева Н.В. 

   Хор аранжировкасы 

4-курс 

  2021 жылғы 

қаңтар 

Мамыр 2022 

  Отырыстың 

хаттамасы ПЦK 

 Бичурина Э.Р. 

   Хор партитураларын оқу 

1-4 курстар 

 2021 жылғы 

желтоқсан 

  Отырыстың 

хаттамасы  ПЦК 

  Оқытушылар, п. 

меңгерушісі Н.В. 

Зайцева 



Бақылау сабағы: көліктегі 

ойын, сүйемелдер ойнау, 

парақтан оқу 

2022 жылғы 

маусымның 1 

аптасы 

   

   

Педагогикалық және хор 

практикалары 3-4 курс 

Практика бойынша 

күнделіктерді тапсыру 

2021 жылғы 27-30 

желтоқсан 

2022 жылғы 15-20 

мамыр   

  Отырыстың 

хаттамасы ПЦK 

 Оқытушылар  

ПЦК 

   Хор сыныбы 1-4 курс 

Бағдарлама туындыларының 

партияларын тапсыру 

  2021 жылғы 

қыркүйектен 2022 

жылғы маусымға 

дейін 

 Отырыстың 

хаттамасы ПЦK  

Зайцева Н.В. 

   1-4 курс концерттік-хор 

практикасы 

Концерттік репертуарды 

тапсыру 

 2021 жылғы 

қыркүйектен 2022 

жылғы маусымға 

дейін 

  Отырыстың 

хаттамасы ПЦК 

  Оқытушылар  

ПЦК 

  

                              Әдістемелік жұмыс ПЦК 

№  Жұмыс бағыттары, қаралатын 

мәселелер 

 Орындау 

мерзімдері 

 түпкілікті нәтиже  Жауапты 

адамдар 

  Дирижерлік пәні бойынша 

ашық сабақ 

 

2022 жылғы 

қараша   

  Сабақтың 

жоспар-

конспектісін 

жасау, ықтимал 

жариялау, 

отырыстың 

хаттамасы PTSK 

  

 Бичурина Э.Р.  

  Пән бойынша ашық сабақ 

«Хор әдебиеті» 

 

 Наурыз 2022   Жоспар-

конспектіні жасау  

сабақтар, ықтимал 

жарияланым, 

отырыс хаттамасы 

ПЦК 

    

 Оплетина А.А. 

 

 

    Пән бойынша ашық сабақ 

«Хор класы» 

 

   2022 жылғы 

сәуір 

  Сабақтың 

жоспар-

конспектісін 

жасау, ықтимал 

жариялау, 

  Зайцева Н.В. 

 

  



отырыстың 

хаттамасы ПЦК 

 

  ПЦК тақырыбы бойынша 

әдістемелік әзірлемелер 

шығару. 

Зайцева Н.В. «Хор 

дирижерлеуіндегі ауфтакті 

және оның вокалдық 

міндеттері» 

Э.Р. Бичурина «Дирижерлік 

сыныпта оқыту процесінде 

оқушылардың дағдылары мен 

іскерліктерін жүйелеу» 

А.А. Оплетина «С. Танеев 

шығармаларымен камералық 

хорда жұмыс істеудің 

ерекшеліктері» 

  

   

 

 2022 жылғы 

наурыз 

 

 

2022 жылғы ақпан 

 

 

 

2022 жылғы сәуір 

 

 

 Басылымда 

материалдарды 

көрсету және 

жариялау 

 Оқытушылар 

Ақсақал. КБО 

Зайцева Н.В. 

 

 

 

                                     

 

 

                                          Ғылыми-әдістемелік жұмыс 

 Жұмыс бағыттары, қаралатын 

мәселелер 

 Орындау 

мерзімдері 

түпкілікті нәтиже  Жауапты 

Түпкілікті нәтиже 

 Оқу базасын жетілдіру және 

сабақтарды кешенді 

қамтамасыз ету жөніндегі 

шаралар 

«Хор сыныбы», 

«Дирижерлеу», «Хор 

партитураларын оқу», 

«Концерттік-хор практикасы» 

бойынша жұмыс 

бағдарламалары мен 

бағдарламаларын жаңғырту 

 

  Тамыз 2021 

   

 Отырыстың 

хаттамасы ПЦK 

   

 

Зайцева Н.В. 

 «Хор әдебиеті», «Хор тану 

және хормен жұмыс істеу» 

   Тамыз 2021  Отырыстың 

хаттамасы ПЦK 

  



бойынша жұмыс 

бағдарламалары мен УMK 

жаңғырту 

  

 

    Оплетина А.А. 

    «Балаларға музыкалық 

тәрбие беру әдістемесі» 

бойынша жұмыс бағдарламасы 

мен УMK жаңғырту 

  

      Тамыз 2021 

  Отырыстың 

хаттамасы ПЦK 

 

    

Колесникова Г.А. 

  

 

   Жұмыс бағдарламасын 

жаңғырту және Қазақстан 

Республикасының 

«Хор аранжировкасы»   

      Тамыз 2021   Отырыстың 

хаттамасы ПЦK 

 

Бичурина Э.Р. 

 Кәсіптік практикалар 

бойынша жұмыс 

бағдарламалары мен УMK 

жаңғырту (мектеп және хор) 

 

 Тамыз 2021  Отырыстың 

хаттамасы ПЦK 

Зайцева Н.В. 

Черноскутова 

Н.А.  

  Музыкалық-орындаушылық 

қызметтің кәсіби маманын 

даярлау проблемалары 

бойынша мақалалар жинағын 

басып шығаруға дайындау 

   2022 жылғы 

маусым 

Отырыстың 

хаттамасы ПЦK  

 Барлық 

оқытушылар  

ПЦК  

 

                                       Сабақтан тыс жұмыс ПЦK 

 Жұмыс бағыттары, қаралатын 

мәселелер 

 Орындау 

мерзімдері 

 түпкілікті нәтиже  Жауапты 

адамдар 

  

  

Тіл туралы заңды іске асыру 

  Қыркүйек 2021-

маусым 2022 

  Мемлекет басшысы 

қазақ тілі сабақтарына 

қатысты. 

Құжаттама, көрнекі 

құралдарды екі тілде 

ресімдеу. 

Хор сыныбы 

сабақтарында, дауысты 

қою және арнайы 

дирижерлеу 

сабақтарында әр түрлі 

стильдегі және әр түрлі 

тілдегі (ағылшын, қазақ, 

 Оқытушылар 

ПЦK 

  



орыс, итальян) 

шығармаларды зерделеу. 
 

   

Жалпыға бірдей құқықтық 

оқыту 

  Қыркүйек - 

2021-2022 жж. 

    

«Білім туралы» ҚР 

заңдарын зерделеу 

Құқықтық жалпыға 

бірдей оқыту жөніндегі 

дәрістерге міндетті түрде 

қатысу 

Оқу циклі бойынша 

нормативтік 

құжаттаманы зерделеу. 

ҚР Президентінің 

жолдаулары мен 

жарлықтарын зерделеу. 

  

   

 

    

   

Оқытушылар 

ПЦK 

 

       

 

Кәсіби бағдарлау жұмысы 

  2022 жылғы 

сәуір 

  Қала және облыс 

мектептерінде кәсіптік 

бағдарлау іс-шараларын 

өткізу. 

 

  Оқытушылар 

ПЦK 

 

 

Зав. ПЦК. Зайцева Н.В. 

 


