


2022-2023 оқу жылына арналған 
«Фортепиано» ПЦК жұмыс жоспары 

 
ПЦК әдістемелік тақырыбы:"Орындаушылық өнер саласындағы бәсекеге қабілетті 
маманды тәрбиелеу мақсатында арнайы пәндер сабақтарында білім алушылардың кәсіби 
құзыреттіліктерін қалыптастыру". 
 
ПЦК жұмысының мақсаты:"Педагогика және концертмейстерлік орындауда дербес 
кәсіби қызметті жүзеге асыру мақсатында көркем музыкалық-орындаушылық шеберлікті 
меңгерген орындаушылық өнер саласындағы бәсекеге қабілетті маманды тәрбиелеу". 
  
ПЦК міндеттері:  

 оқуда қиындықтарға тап болған оқушылармен ПЦК оқытушыларының жұмыс 
тәжірибесін зерделеу және қорыту; жұмыстың оңтайлы нысандары мен әдістерін 
анықтау; 

 педагог психологты зерттеудің арнайы сыныбының оқытушысын жұмысқа тарту; 
 коллоквиум формасын оқушының интеллектуалды даму формасы ретінде зерттеу; 
 сахнада өзін-өзі ұстау мәдениеті, өзін-өзі бақылау және т. б. дағдыларын 

қалыптастыру мақсатында оқушының орындаушылық практикасын жандандыру.; 
 педагогикалық шеберлікті жетілдіру және арттыру үшін жағдай жасау; 
 бастауыш оқытушыларға әдістемелік көмек көрсету.    

 
ПЦК ның негізгі жұмыс бағыттары: 

 Ұйымдастыру жұмысы 
 Оқу процесін бақылау 
 Ғылыми-әдістемелік және зерттеу жұмыстары 
 Оқушылар контингентін сақтау 
 Сыныптан тыс тәрбие жұмысы 

 
1.  Комиссия құрамы 

№         Аты-жөні                      Білімі  Өтілі 
1 Вчерашняя Елена 

Александровна 
Біліктілігі жоғары деңгейдегі оқытушы, 
"Педагог-зерттеуші".  

30 жаста 
 

2 Вчерашний Вячеслав 
Валерьевич 

Біліктілігі жоғары деңгейдегі оқытушы, 
"Педагог-зерттеуші".  

33 жаста 
 

3 Каспарова Лиана Анваровна Біліктілігі жоғары деңгейдегі оқытушы, 
"Педагог-зерттеуші".  

37 жаста 
 

4 Команок Юлия Васильевна Біліктілігі жоғары деңгейдегі оқытушы, 
"Педагог-зерттеуші".  

15 жаста 
 

5 Лапухина Екатерина Борисовна Жоғарғы деңгейлі оқытушы  
1 санатты 

22 жаста 
 

 Мещеркина Елена Михайловна Жоғарғы деңгейлі оқытушы  
Жоғары санатты 

53 жаста 

 
 
 
 



2.Ұйымдастыру жұмысы 
№ Қаралатын мәселелердің, 

жұмыстардың атауы 
Орындау 
мерзімдері 

Индикаторлар, соңғы нәтиже Жауапты 

1 ПЦК отырыстары 
1 семестрге жеке жоспарларды 
бекіту. 
ПЦК жұмыс жоспарын бекіту. 
2022-2023 оқу жылына қабылдау 
нәтижелері. 

29.08.22 №1 отырыс хаттамасы 
Жеке жоспарлар, ПЦК 
жұмыс жоспары. 
 

ПЦК 
төрайымы 
Команок 
Ю.В 

 
 
2 

Академиялық емтихан нәтижелері. 
Конференциялар мен 
семинарларға қатысуды талқылау. 
Сабақтарға өзара қатысу. 
Концерттік нөмірлерді дайындау 
Кәсіптік бағдар беру. 

29.10.22 №2 отырыс хаттамасы 
Академиялық емтиханды 
бақылау. 
Конференцияларға, 
семинарларға 
қатысушылардың 
сертификаттары. 
Оқытушылардың өзара 
қатысу нысандары. 
Кәсіптік бағдар бойынша 
есеп. 

ПЦК 
оқытушы
лары 

3 1 семестрдегі оқушылардың 
үлгерімі. 
Академиялық және техникалық 
емтихандардың нәтижелері. 
Құжаттарды тапсыруға дайындау 
(мониторинг, есептер, журналдар, 
өзара қатысу, табельдер). 
1 жарты жылдықтың әдістемелік 
жұмысының қорытындысы. 
Конкурстық және концерттік 
қызметтің қорытындылары. 2 
семестрдің жеке жоспарларын 
бекіту. 

13.01.23 №3 отырыс хаттамасы 
Техникалық және 
академиялық емтихандарды 
бақылау. 
Академиялық және 
техникалық сынақтар 
журналындағы бақылау 
сабақтарының мониторингі. 
Мұғалімнің әдістемелік 
жұмысы туралы есебі. 
Сағат бойынша есептер, 
жиынтық ведомостар, 
бланкілер және өзара қатысу 
журналы, табельдер. 
Жеке жоспарлар. 

ПЦК 
төрайымы 
Команок 
Ю.В 

4 Академиялық емтихан нәтижелері. 
ПЦК апталығын өткізуді 
жоспарлау (мастер-класстар, 
концерт, әдістемелік оқулар, 
мақалалар жинағын басып 
шығару). 
Кәсіптік бағдар беру. 
Мемлекеттік емтихандарға 
дайындық. 
Бағдарламаларды, билеттерді 
бекіту және тапсыру. 

27.03.23 
 

№ 4 отырыс хаттамасы 
Академиялық емтиханды 
бақылау. 
Конференциялар,семинарлар 
жинақтарында әдістемелік 
жұмыстарды жариялау. 
Кәсіптік бағдар бойынша 
есеп. 
Билеттер және мемлекеттік 
емтихан бағдарламалары. 

ПЦК 
оқытушы
лары 

5 Техникалық емтихан нәтижелері. 
2 семестр мен жыл ішіндегі 
оқушылардың үлгерімі. 
Құжаттарды тапсыруға дайындау 
(мониторинг, есептер, журналдар, 
өзара қатысу, табельдер). 

21.06.23 №5 отырыс хаттамасы 
Техникалық және 
академиялық емтихандарды 
бақылау. 
Академиялық және 
техникалық сынақтар 

ПЦК 
төрайымы 
Команок 
Ю.В 



 
3.Оқу процесін бақылау 

 
4.Әдістемелік жұмыс 

2023-2024 оқу жылына арналған 
әдістемелік жұмысты және 
конкурстық қызметті жоспарлау. 

журналындағы бақылау 
сабақтарының мониторингі. 
Мұғалімнің әдістемелік 
жұмысы туралы есебі. 
Сағат бойынша есептер, 
жиынтық ведомостар, 
бланкілер және өзара қатысу 
журналы, табельдер. 
2023-2024 оқу жылына 
арналған жұмыс жоспары. 

№ Қаралатын мәселелердің, 
жұмыстардың атауы 

Орындау 
мерзімдері 

Индикаторлар, соңғы 
нәтиже 

Жауапты 

1 Арнайы аспап 
Өз бетінше үйренген 
шығармаларды тапсыру 

Қыркүйек  
 
 
 
 
 
Академиялық және 
техникалық сынақтар 
журналындағы 
бағалар мониторингі, 
емтихан ведомостары. 
 
 
 

 
 
 
 
 
ПЦК 
төрайымы 
Команок 
Ю.В. 
 
ПЦК 
оқытушы
лары 
 

 
 
2 

Техникалық сынақ(1-3 курс) 
- өткір / бемольдік гаммалар 
Парақтан ноталарды оқу (1-4 
курс) 
Коллоквиум (1-4 курс) 

Қараша 
Сәуір 

 

3 Академиялық концерттер 
Емтихан 4 шығарма 

Қазан,Наурыз 
Қаңтар,маусым 

4 Концертмейстер сыныбы 
бақылау сабақтары, емтихан 

Желтоқсан, 
маусым 

5 Парақтан оқу, коллоквиум 
транспозициясы, 
репертуарлық тізім 

Қазан 
Сәуір 

 
6 Камералық ансамбль 

бақылау сабақтары 
Желтоқсан, 
Мамыр 

7 Фортепиано ансамблі 
бақылау сабақтары, емтихан 

Желтоқсан, 
Мамыр 

8 Концертмейстерлік 
тәжірибе 
бақылау сабақтары (3-4 курс) 

Желтоқсан, 
Мамыр 

9 Орындаушылық тәжірибе  Бір жылдың 
ішінде 

10 Педагогикалық практика 
желтоқсан,  

Желтоқсан, 
Мамыр 

Практика күнделігі ПЦК 
оқытушы
лары 

№ Қаралатын мәселелердің, жұмыстардың атауы Орындау 
мерзімдері 

Индикаторлар, 
соңғы нәтиже 

Жауапты 

1 Әдістемелік әзірлемелер:  
- "Арнайы фортепиано сыныбында 
метроритмнің сезімін дамыту", 
- "Арнайы фортепиано сыныбында 
аккомпанементпен жұмыс туралы. 
Классицизм дәуірінің 

 
 
Қараша 
 
 
Сәуір 

 
 
 
Конференция
да БАҚ-та 
әдістемелік 

Вчерашняя 
Е. А. 



                                  
5.     Ғылыми-әдістемелік және зерттеу жұмыстары 

 
6.Сыныптан тыс тәрбие жұмысы 

шығармаларындағы сүйемелдеу", 
- "Музыкалық мектепте оқуды 
ынталандыру білім беру үдерісі 
табыстылығының негізгі факторы 
ретінде". 

 
 
Мамыр 

әзірлемені 
жариялау 
туралы 
Сертификат. 
 

2 "Концертмейстерлік шеберлік және 
концертмейстерлік практика сыныбында 
үрмелі аспаптармен жұмыс" әдістемелік 
әзірлемесі. 

Желтоқса
н 

Лапухина 
Е.Б. 

3 Фортепианода ойнауды оқыту әдістемесі 
бойынша электронды нұсқаулық 

Мамыр Вчерашний 
В.В. 
Команок 
Ю.В. 

4 Әдістемелік әзірлемелер: 
- "Арнайы фортепиано сыныбында 
техникамен жұмыс істеу", 
- "Пианистердің кәсіби аурулары", 
- "Арнайы фортепиано сыныбында и. с. 
Бахтың полифониясымен жұмыс істеу 
ерекшеліктері" 

 
Қазан 
 
Ақпан 
 
Сәуір 

Команок 
Ю.В. 

5 "Әуенмен жұмыс" әдістемелік әзірлемесі Қаңтар Мещерки
на Е.М. 

6 "Арнайы фортепиано сыныбында 
ансамбльдік ойынның негізгі дағдыларын 
қалыптастыру"әдістемелік әзірлемесі 

Наурыз Каспарова 
Л.А. 

№ Қаралатын мәселелердің, 
жұмыстардың атауы 

Орындау 
мерзімдері 

Индикаторлар, 
соңғы нәтиже 

Жауапты 

1 Оқытушылар мен оқушылар үшін 
пәндер бойынша әдістемелік 
әзірлемелер жасау. Жыл бойы 

 

 
Әдістемелік 
жұмыс туралы 
оқытушының 
есебі 

 
 
ПЦК 
оқытушылары 2 Оқытушылардың біліктілігін 

арттыру 
3 Педагогтердің конференциялар 

мен семинарларға қатысуы 

№ Қаралатын мәселелердің, 
жұмыстардың атауы 

Орындау 
мерзімдері 

Индикаторлар, 
соңғы нәтиже 

Жауапты 

1 Бөлім оқытушылары мен 
оқушыларының колледж 
концерттеріне қатысуы (жеке және 
ансамбльдік нөмірлер, 
концертмейстер ретінде) 

қараша Концерттік 
нөмірлердің 

бейнежазбалары. 
ПЦК 

журналындағы 
концерттік 

қызмет туралы 
есеп. 

ПЦК 
оқытушылары 2 Оқушылардың қазіргі заманның 

көрнекті пианистерінің 
концерттеріне баруы. 

наурыз 

3 Оқушыларды республикалық және 
халықаралық конкурстарға 
дайындау. 

қараша 



7.   Оқушылар контингентін сақтау туралы жұмыс 
 

 
8.Работа по сохранению контингента учащихся 

 

№ Қаралатын мәселелердің, 
жұмыстардың атауы 

Орындау 
мерзімдері 

Индикаторлар, соңғы 
нәтиже 

Жауапты 

1 ШОД-Колледж іс-
шараларына қатысу 

Жыл бойы 

ПЦК журналындағы 
сыныптан тыс, 
конкурстық қызмет 
туралы есеп 

ПЦК 
оқытушылары 

2 Ата-аналарды тәрбие-білім 
беру процесіне тарту (жыл 
бойы жеке әңгімелесу) 

Ата-аналармен 
әңгімелесу 
ХАТТАМАСЫ 

ПЦК 
оқытушылары 

3 "Ашық есік күнін" өткізуді 
ұйымдастыру 

Кәсіптік бағдар беру 
жұмысы туралы есеп 

ППЦК 
Команок Ю.В. 

4 Республиканың тиісті ПЦК 
ШОД-колледжімен 
байланыс, консультациялар  

Өзара қатысу 
журналындағы 
мастер-кластар 
туралы есеп 

ПЦК 
оқытушылары 

5 Кәсіби конкурстарға 
дайындық 

ПЦК журналындағы 
конкурстық қызмет 
туралы есеп. 

ПЦК 
оқытушылары 

№ Қаралатын мәселелердің, 
жұмыстардың атауы 

Орындау 
мерзімдері 

Индикаторлар, 
соңғы нәтиже 

Жауапты 

1 Жарнамалық буклеттер жасау 

Жыл бойы 

Есеп 
кәсіптік бағдар 

беру жұмысы 
туралы 

 
ПЦК 
төрайымы 
Команок Ю.В. 
 
ПЦК 
оқытушылары 

 

2 Мемлекеттік емтихандарға 
қатысу және БММ 
оқушыларымен кәсіби бағдар 
беру сұхбаттары 

3 "Ашық есік күнін" өткізуді 
ұйымдастыру 

4 Кәсіби бағдар беру мақалаларын 
интернет сайттарда және 
газеттерде жариялау 

5 Қала және облыс мектептерінің 
оқушыларына арналған кәсіптік 
бағдар беру концерттері 

6 Теледидардағы концерт 
жазбалары  

7 Облыстық конкурстар өткізу 
және БММ оқушыларымен 
кәсіби бағдар беру сұхбаттары. 


