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    «Хореографиялық өнер» пәндік-циклдік комиссиясы 02150700 (0408000) 
«Хореографиялық өнер»  4S02150702 (0408023) «Би ансамблінің әртісі» мамандығы 
бойынша Мемлекеттік білім стандартын жүзеге асырады. 
"Хореографиялық өнер" ПЦК білім беру қызметінің негізгі бағыты оқыту процесін жетілдіру, 
білім алушылардың кәсіби орындаушылық шеберлігі мен құзыреттілігін арттыру, жан-жақты 
дамыған шығармашылық тұлғаны қалыптастыру болып табылады.  
 
Мақсаты: кәсіби орындаушылық шеберлігі бар білікті маман-би ансамблінің әртісін даярлау. 
 
 Міндеттері: 
- Қимылдарды орындау әдістемесін игеру, орындау техникасын, мәнерлілігін, сипатын, стилі 
мен мәнерін пысықтау; 
- Студенттердің алған теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын жүйелеу және 
бекіту; 
- Студенттердің шығармашылық белсенділігін дамыту: дербестік, жауапкершілік және 
ұйымдастырушылық; 
- Шығармашылық ойлау дербестігін, өзін-өзі дамыту, өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі іске 
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 
категориясыз 

32 жыл 7 ай 

Даулетбаева Оксана 
Юрьевна 

Біліктіліктің ең жоғары деңгейі 
жоғары санат 

28 жыл 4 ай 

Каменева Татьяна 
Евгеньевна 

Біліктіліктің ең жоғары деңгейі 
бірінші санат 

12 жыл 9 ай 

Плохенко Кристина 
Сергеевна 

Біліктіліктің ең жоғары деңгейі 
екінші санат 

8 жыл 8ай 
 

 
 
Жұмыс бағыттары: ұйымдастыру жұмыстары 
 

№ Жұмыстардың атауы, 
қарастырылатын мәселелер 

Уақыт 
өнімділік 

Көрсеткіштер 
Соңғы нәтиже 

Жауапты 

 
1 Бақылау сабақтарының 

қорытындысы бойынша ПҚК 
отырыстары ай сайын өткізіледі. 
Жиналыстардың күн тәртібі – 
жоспардың ағымдағы жұмысы. 

Оқу жылы ПӘК отырыстарының 
хаттамалары 

Даулетбаева О.Ю. 

2 Жұмыс бағдарламаларын талдау 2022 жылдың 
қыркүйек айы 

Арнайы пәндер 
бойынша 
бағдарламалар 

ПӘК 
оқытушылары  



3 Өзара сапар кестесі Оқу жылы Өзара сапарлар 
журналы 

ПӘК басшысы 
Даулетбаева О.Ю. 

4 Ашық сабақтардың кестесі Қараша, 
желтоқсан 2022ж. 
наурыз, сәуір 
2023ж.  

Ашық сабақтарды 
дамыту 

ПӘК 
оқытушылары  

5 Сыныптан тыс жұмыс Оқу жылы Сыныптан тыс 
жұмыстарды дамыту 

ПӘК 
оқытушылары  

6 Оқу процесін бақылау кестесі 
(бақылау  срезі) 

Қараша 2022, 
сәуір 2023 

Бағалау парағы  ПӘК  
оқытушылары  

7 Студенттердің үлгерімін 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 

ПӘК  
оқытушылары 
 

2 2,3 курс студенттерінің кәсіптік 
практикадан өту кестесі  

1 семестр 
қыркүйек - 
желтоқсан, 2 
семестр қаңтар - 
мамыр  

Тәжірибе 
күнделіктері  

Каменева Т.Е. 

3 Сынақтар Желтоқсанның 
соңғы аптасы, 
мамыр 3,2,1 
курстар үшін, 
маусымның 
бірінші аптасы 
— 1,2 курс 

Сынақ сабақтарының 
бағдарламалары. 
Курстар бойынша 
жиынтық ведомостар 

ПӘК  
оқытушылары 
 
ПЦК басшысы 
Даулетбаева О.Ю. 

4 Ерекше білім берілуіне қажеттілігі 
бар студенттермен жеке жұмыс 
жоспары (есту қабілеттері нашар)  

Оқу жылы  Жұмыс жоспары  ПӘК  
оқытушылары 
 

5 Емтихандар Қаңтар, мамыр, 
маусым 

Емтихан 
сабақтарының 
бағдарламалары, 
жиынтық ведомость, 
емтихан ведомосі 

 ПӘК   
Даулетбаева О.Ю. 

6 Арнайы пәндер бойынша ойын 
классикалық би 
халықтық-сахналық би 
Қазақ биі 

маусым Арнайы пәндер 
бойынша 
бағдарламалар 

Даулетбаева О.Ю. 
Каменева Т.Е 

7 2022-2023 оқу жылындағы ПЦК 
оқушыларының үлгерімін талдау 

маусым Есеп ПЦК Даулетбаева О.Ю. 

 
Әдістемелік жұмыс.  



 
№ Жұмыстардың атауы, қаралатын 

мәселелердің  
Орындау 
мерзімі  

Көрсеткіштер соңғы 
нәтиже  

Жауапты  

1 Әр түрлі деңгейдегі конференцияларға 
қатысу.   

қыркүйек-
мамыр  

Мақалалар жинағы, 
сертификаттар  

ПӘК  
оқытушылары 
 

2 Арнайы пәндер бойынша әдістемелік 
әзірлемелер.  

қыркүйек-
мамыр  

Басып шығару  ПӘК  
оқытушылары 

3 Оқытушыларды аттестаттау  қыркүйек-
мамыр  

Санат беру туралы 
растау  

Плохенко К.С. 
Каменева Т.Е 

4 Ашық сабақтарды әзірлеу.  қыркүйек-
мамыр  

Ашық сабақтарды 
әзірлеу.  

ПӘК  
оқытушылары 
 

5 Оқыту семинарларын, шеберлік 
сыныптарын ұйымдастыру және өткізу  

қыркүйек-
мамыр  

сертификаттар ПӘК  
оқытушылары 
 

Ғылыми-әдістемелік жұмыс 

№ Жұмыстардың атауы,каралатын 
мәселелердің 

Орындау 
мерзімі 

Көрсеткіштер сонғы 
нәтиже 

Жауапты 

1 Халықтық-сахналық би бойынша 
әдістемелік ұсыныстар дайындау  

мамыр 2023 
ж. 

Әдістемелік 
ұсынымдар шығару  

Плохенко К.С. 
Каменева Т.Е. 

2  Хореография тарихы бойынша тест 
тапсырмаларын дайындау  

қараша 2022 
ж. 

Балет тарихы 
бойынша тест 
тапсырмалары 

Даулетбаева О.Ю. 

3 Халықаралық, республикалық ғылыми 
— практикалық конференцияларға 
қатысу  

қыркүйек-
мамыр  

Сертификат, 
мақалалар жинағы  

ПӘК  
оқытушылары 
 

Сабақтан тыс жұмыс  
 

№     
1 Сыныптан тыс іс-шара "Орта Азия 

елдерінің би мәдениеті" ""  
қыркүйек  Сыныптан тыс іс-

шараларды әзірлеу  
Плохенко К.С. 

2 1 курс студенттерімен "әр түрлі 
халықтардың би мәдениетінің 
ерекшеліктері"тақырыбында әңгіме  

қыркүйек  Әңгіме, отырыс 
хаттамасы  

Романенко С.В. 

3 Сыныптан тыс іс-шара "Шара 
Жиенқұлованың туғанына 110 жыл"   

қазан  Сыныптан тыс іс-
шараларды әзірлеу  

Каменева Т.Е. 

4 Сыныптан тыс іс-шара "Рамазан 
Баповтың туғанына 75 жыл"  

 қараша  Сыныптан тыс іс-
шараларды әзірлеу  

Каменева Т.Е. 

5 Сыныптан тыс іс-шара 
«Н.Надеждинаның туғанына 115 жыл » 

қаңтар Сыныптан тыс іс-
шараларды әзірлеу  

Романенко С.В. 

6 Сыныптан тыс іс-шара 
"Н.Надеждинаның "Березка"ансамбліне 
75 жыл  

 ақпан  Сыныптан тыс іс-
шараларды әзірлеу  

Каменева Т.Е 



7 Түрлі деңгейдегі хореографиялық 
байқауларға қатысу жоспарлануда 

Оқу жылы  дипломдар   ПӘК  
оқытушылары 
 

8 Бөлім студенттерімен қойылым 
мамандықтар 

Оқу жылы  Концерттерде өнер 
көрсету  

ПӘК  
оқытушылары 
 

9 Ата-аналармен және мамандық 
түлектерімен байланысты қолдау  

Оқу жылы  Жұмысқа орналасу 
туралы анықтама  

Даулетбаева О.Ю. 

Кәсіптік бағдар беру жұмысы  
 

№ Жұмыстардың атауы,каралатын 
мәселелердің 

Орындау 
мерзімі 

Көрсеткіштер сонғы 
нәтиже 

Жауапты 

1 Бөлімшенің жарнамалық ролігін жасау 
және оны әлеуметтік желілерге 
орналастыру.желілерде  

қаңтар  бейне 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 оқытушылары 

4 Кешен туралы бейнероликті әлеуметтік 
орталықта орналастыру.желілерде  

қаңтар  Есеп ПЦК  ПӘК  
оқытушылары 
 

 
"Тіл туралы" заңды жүзеге асыру  
 

№ Жұмыстардың атауы,каралатын 
мәселелердің 

Орындау 
мерзімі 

Көрсеткіштер сонғы 
нәтиже 

Жауапты 

1 Құжаттарды екі тілде рәсімдеу  Оқу жылы құжаттама  Даулетбаева О.Ю. 
2 Оқытушылардың қазақ тілін үйренуі  Оқу жылы сабақ  ПӘК  

оқытушылары 
 

 
 
 
 
Құқықтық жалпы оқыту  
 

№ Жұмыстардың атауы,каралатын 
мәселелердің 

Орындау 
мерзімі 

Көрсеткіштер сонғы 
нәтиже 

Жауапты 

1 ҚР Президенті Қасым — Жомарт 
Тоқаевтың Қазақстан халқына -
16.03.2022 жылғы жолдауын зерделеу 

«Жаңа Қазақстан: жаңарту және 

қазан Пәндік-циклдік 
комиссия 
отырысының 
хаттамасы  

Даулетбаева О.Ю. 



жаңғырту жолдары»  

 
 
 
 
 
 
 
 


