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Мақсаты:   
  ПЦК міндеттері: МЖМБС талаптарын іске асыру мақсатында педагогикалық ғылым 

мен практика жетістіктерін тарту арқылы музыкалық - теориялық пәндерді оқыту 

әдістемесін жетілдіру. 

● Музыкалық – теориялық цикл пәндері бойынша түрлі іс-шараларды ұйымдастыру 

және ӛткізу арқылы студенттердің жеке әлеуетін іске асыру үшін жағдай жасау. 

● Инновациялық технологиялардың формалары мен әдістерін тарту арқылы 

музыкалық – теориялық пәндерді оқыту әдістемесін жетілдіру. 

● Музыкатанудағы ғылыми зерттеулердің заманауи тенденцияларын ескере отырып, 

оқытушылардың ғылыми – зерттеу қызметінің формаларын жетілдіру.  

● "Музыка теориясы"мамандығы бойынша білім алушылардың ғылыми – зерттеу 

жұмыстарын жандандыру.  

      ● Электрондық тестілеу технологиясын енгізу негізінде музыкалық – теориялық цикл    

пәндері бойынша оқыту сапасын арттыру. 

ПЦК әдістемелік қызметінің тақырыбы - "Нәтижеге бағытталған білім берудің негізі 

ретінде студенттің жеке потенциалың іске асыру". 

Комиссия мүшелері: 

№ Ұстаздардың аты- жӛндері санат Жұмыс 

тәжірбиесі 

1 Хвиневич Инна Викторовна Біліктілігі жоғары деңгейдегі ұстаз, 

жоғары санатты ұстаз 

35 жыл 

2 Чепикова Наталья 

Константиновна 

Біліктілігі жоғары деңгейдегі ұстаз, 

бірінші санат 

28 жыл 

3 Кондратова Надежда Руслановна Біліктілігі жоғары деңгейдегі ұстаз, 

бірінші санат 

34 жыл 

4 Рыжик Галина Леонидовна Біліктілігі жоғары деңгейдегі ұстаз, 

жоғары санатты оқытушы, жоғарғы 

санат 

34 жыл 

5 Брюханова Ирина Леонидовна Біліктілігі жоғары деңгейдегі ұстаз 

жоғарғы санат 

32  жыл 

6 Алханова Ольга Алексеевна  Біліктілігі жоғары деңгейдегі ұстаз, 

бірінші санат 

13 жыл 

7 Жамукова Жания Евнеаминовна  Педагог-модератор 11 жыл 

8 Шубнова Наталья Александровна  Педагог-эксперт 12 жыл 

9  Тажибаева Кымбат Кайрулловна Біліктілігі жоғары деңгейдегі ұстаз, 

жоғарғы  санат 

33 жыл 

 Комиссия төрағасы – Хвиневич Инна Викторовна 

 Комиссия хатшысы– Жамукова Ж.Е. 

         ПЦК жұмысының негізгі бағыттары: 

  ұйымдастырушылық жұмыс 

 әдістемелік жұмыс; 

 құжаттама мониторингі  

 сыныптан тыс тәрбие жұмысы  

 профориентациялық  жұмысы 

 оқу процесін  бақылау 

 педагогикалық практика 

 оқушылар контингентін сақтау бойынша жұмыс 

 

1. Ұйымдастыру жұмысы 

 

 Күн тәртібі Ӛткізу 

уақыты 

Кӛрсеткіштер, 

соңғы 

нәтежиелері 

Жауаптылар  

 

1.  ПЦК отырысы 
1. 2022-2023 оқу жылына арналған жұмыс 

жоспарын қарау және бекіту 

тамыз 

Жиналыс 

хаттамасы №1, 

жұмыс жоспары 

Рыжик Г.Л. 

Хвиневич И.В. 

 



2. Теориялық пәндер бойынша жұмыс 

бағдарламалары мен перспективалық-

тақырыптық жоспарларды бекіту. 

ПЦК. 

Жұмыс оқу 

бағдарламасының 

модульдері 

ПЦК Ұстаздары 

2. 1. Жаңа оқу жылында оқытушыларды 

жоспарлы аттестаттау туралы. 

2. Музыкалық-теориялық пәндер 

бойынша бақылау кесінділерінің 

кестесін қарау және бекіту. 

қыркүйек Жиналыс 

хаттамасы №2 
Бақылау 

кесінділерінің 

нәтижелері 

бойынша есеп 

Чепикова Н.К. 

 

 

 

Хвиневич И.В. 

3. 1. КМЛ бойынша 1 семестрге 4 курс 

(АО,ХД) студенттері үшін 

шығармашылық жұмыстардың 

тақырыптарын қарау және бекіту 

(рефераттар) . 

ӘМӘ бойынша курстық жұмыстардың (4 

ТМ) тақырыптарын қарау және бекіту 

қазан № 3 хаттама  
 

 

 

Курстық 

жұмыстарды қорғау 

Брюханова И.Л. 

 

 

 

 

Чепикова Н.К. 

4. 1.семестрге теориялық пәндер 

бойынша емтихан билеттерін бекіту.  

2. Аттестатталатын оқытушылардың 

жұмысын талдау. 

қараша № 4 хаттама  
 

ПЦКТ және 

әдіскер есебі 

Хвиневич И.В. 

 

Преподаватели 

ПЦК.  

5. 1.ПЦК оқытушыларының 1 семестрдегі 

әдістемелік жұмысы туралы есебі.  

2. Оқытушылардың тәжіреби алмасу ретінде  

туралы есебі.  
3 Студенттердің шығармашылық 

жұмыстарының нәтижелері, курстық 

жұмыстарды талдау 

желтоқса

н 
№ 5 хаттама 
Оқытушының есебі 

Шығармашылық 

жұмыстардың 

бағаларың талдау 

Хвиневич И.В.  

ПЦК Ұстаздары 

Чепикова Н.К. 

6. 1."Музыка теориясы" мамандығы 

студенттерінің үлгерімін талдау. 

Сессия қорытындысы.  
2. музыкалық – теориялық пәндер 

бойынша бақылау график кестесін қарау 

және бекіту. 

қаңтар 
 

ППЦТ есеп беруі 

 №6 хаттама 
 

Бақылау кестесінің 

графигі , нәтижелер 

туралы есептер 

 

Хвиневич И.В. 

 

7. 1. Кәсіптік бағдар беру туралы. 

 2. ӘМӘ 3 курс студенттеріне 2 семестрге 

арналған шығармашылық 

тапсырмалардың тақырыптарын 

қарастыру және бекіту. 

ақпан №7 хаттама 
 

Хвиневич И.В. 

ПЦК Ұстаздары 

Чепикова Н.К. 

8. 1. «Музыка теориясы» мамандығы 

студенттерінің 2 семестрдегі сабаққа 

қатысуы мен үлгерімін талдау. 

 2. КМӘ курстық жұмыстың тақырыбын 

талқылау (3 ТМ). 

наурыз Журналдағы 

бақылау 

мониторингі 

 №8 хаттама 

Хвиневич И.В.,  

ПЦК Ұстаздары  

 

Брюханова И.Л. 

9. 1. Жазғы сессияға емтихан билеттерін 

бекіту. 

 2. Мұғалімдердің аймақтық және 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференцияларға қатысуын қадағалау. 

сәуір  №9 хаттама 

 

 ППЦТ журналы 

 

Хвиневич И.В. 

 

ПЦК Ұстаздары  

 

10. 1.Оқытушылардың 2022-2023 жылғы 

профориентациялық жұмысын талдау  

2.Оқытушылардың ӛзара тәжіриби  

қытысуын талдау 

мамыр  №10 хаттама 

ППЦТ журналы 

 

 

Брюханова И.Л. 

 

ПЦК Ұстаздары  

 

11. 1. "ТМ" мамандығы студенттерінің 

емтихандарының нәтижелерін талдау (1-3 

курс). 2 семестрді қорытындылау.  

2. 2022-2023 оқу жылындағы ПЦК 

қызметінің қорытындылары туралы есеп.  

3. 2023-2024 оқу жылына арналған ПЦК 

жұмыс жоспарының жобасын талқылау. 

маусым ППЦТ есеп беруі 
 

 

 №11 хаттама 

 

Хвиневич И.В.,  

 



 

2 . Әдістемелік жұмыс 

 

3. ПЦК Құжаттама мониторингі 

 

№ Жұмыстардың атауы , мәселені 

қарастыру 

Ӛткізу 

уақыты 

Кӛрсеткіштер, соңғы 

нәтежие 

Жауаптылар 

1 Музыкалық-теориялық пәндер 

бойынша кредиттік – модульдік 

технология (Модульдер) жағдайында 

педагогтың жұмыс бағдарламаларын 

әзірлеу, оқу кезеңі 2021-2025 оқу 

жылы 

тамыз 

 
Бағдарламаны бекіту  

 

ПЦК 

Ұстаздары  

 

2 ОӘКП материалдарды ӛзектендіру Оқу жылы 

кезінде 

ОӘКП ,  ki.sova.ws ПЦК 

Ұстаздары  

3 Музыкалық-теориялық пәндер 

бойынша аралық бақылау үшін тест 

тапсырмаларын ӛзектендіру (ki. 

sova); 

 ki.sova.ws  платформасы ПЦК 

Ұстаздары  

 

4 оқыту әдістемесінің ӛзекті 

мәселелері бойынша әдістемелік 

әзірлемелер 

• Шығармашылық ойлауды 

жандандырудың құралы ретінде 

KMӘ сыни ойлау әдістері 

(шығармаларды талдау мысалында) 

Оқу жылы 

кезінде  

  

Желтоқсан 

2022 

интернет ресурстарына 

жіберу,  жариялау   

 

 

 

 

ПЦК 

Ұстаздары  

 

 

Брюханова 

И.Л. 

 

ӛткізудің ерекшеліктерінен - 

эвристикалық үлгідегі сабақтар 

Сәуір 2023 

 

Жариялау, интернет-

ресурстарға 

орналастыру 

Брюханова 

И.Л. 

 

- ашық сабақ  

А.Жұбанов - Г. Жұбанова. Уақыт 

байланыстырушы жіп. 

 

Наурыз 

2023 

сабақты ӛзіндік талдау  Брюханова 

И.Л. 

 

-музыкалық-теориялық пәндер 

бойынша бақылау-ӛлшеу 

материалдары 

 

1 семестр 

 

басылымға жинақ  

дайындау(электрондық 

оқулық)  

ПЦК 

Ұстаздары  

 

5 ПЦК оқытушыларының жұмыс 

тәжірибесін зерттеу  
 

Оқу жылы 

кезінде  

 

Қатысқан сабақтарды 

талдау 

Ӛзара  тажиреби алмасу 

қатынасқан журналында 

 

ПЦК 

Ұстаздары  

 

6 Семинарларға, конференцияларға, 

дӛңгелек үстелдерге, педагогикалық 

шеберлік конкурстарына қатысу 

Оқу жылы 

кезінде  

 

ПЦК журналы,  

ұстаздардың есеп 

беру, сертификаттары 

Хвиневич И.В. 

ПЦК 

Ұстаздары  

7 Біліктілікті арттыру Оқу жылы 

кезінде  

 

Біліктілікті арттыру 

кестесі,Сертификаттар 

ПЦК жұрналы, 

Оқытушының есебі 

Хвиневич И.В. 

ПЦК 

Ұстаздары  

 

№ Жұмыстардың атауы , мәселені 

қарастыру 

Ӛткізу 

уақыты 

Кӛрсеткіштер, соңғы 

нәтежие 

Жауаптылар 

1 Құжаттама мониторингі :  

 - Ұстаздардың шығармашылық 

жұмыстар , портфолио; 

Оқу жылы 

кезінде  

 

 

 

колледж сайты ПЦК 

Ұстаздары  

 

Бағдарламалық қамтамасыз ету 

(пәндер бойынша оқу-әдістемелік 

кешендер), 

тораптағы мазмұнды толтыру 

электрондық құжаттаманы жүргізу: 

журналдар, 

емтихан ведомостары 



4. Сыныптан тыс тәрбиелік жұмыс 

 

5. Профориентациялық жұмыс 

 

 

6. Оқу процесін бақылау 

№ Жұмыстардың атауы , мәселені 

қарастыру 

Ӛткізу 

уақыты 

Кӛрсеткіштер, 

соңғы нәтежие 

Жауаптылар 

1 Студенттерімен сыныптан тыс 

тәрбиелік жұмыс 
Студенттермен сабақтан тыс жұмыс 

- ТМ мамандығы студенттерінің 

үлгерімін және қатысуын жүйелі 

бақылауды ұйымдастыру; 

Оқу жылы 

кезінде  

 

 

 

 ПЦКТ есеп беру 

 

 

 

Хвиневич И.В. 

 

 

2 -студенттермен конкурстық 

рефераттарды   ӘМӘ сабағынан  

ӛткізу ; 

2 семестр 

 

Студенттердің 

жұмыстары, ПЦК 

журналы 

Чепикова Н.К. 

 

3 Шығармашылық тапсырмалар, 

жалпы курс студенттерімен 

конкурстық жұмыстар. 

- республикалық конкурсқа 

дайындық және қатысу 

Оқу жылы 

кезінде  

 

2 семестр 

Сертификаттар  

 

 

ПЦК Ұстаздары  

 

№ Жұмыстардың атауы , 

мәселені қарастыру 

Ӛткізу 

уақыты 

Кӛрсеткіштер, соңғы 

нәтежие 

Жауаптылар 

1  «Музыка теориясы» мамандығы 

анықтамалығын ӛзектендіру 

қыркүйек колледж сайтына 

орналастыру 

 

Хвиневич И.В.. 

2  «Ашық есік күнін» ӛткізуге 

қатысу 

Сәуір- мамыр  мамандықтың 

презентациясы 

Алханова О.А. 

 

3 БММ,БӚМ түлектерінің 

мониторингі 

Наурыз- 

мамыр 

потенциалдық 

талапкерлердің тізімі 

Хвиневич И.В. 

№ Жұмыстардың атауы , 

мәселені қарастыру 

Ӛткізу 

уақыты 

Кӛрсеткішт

ер, соңғы 

нәтежие 

Жауаптылар 

1. 3-4 курс студенттерінің жалпы 

білім беретін, жалпы 

гуманитарлық, жалпы кәсіптік, 

арнайы пәндерін және жалпы білім 

беретін пәндерді оқытудың 

кӛлемін тексеру, әрбір семестр 

үшін 1курс студенттерінің базалық 

және кәсіптік модульдері; 

Қаңтар, 

маусым 

РУП 

сәйкестігі 

ППЦТ Хвиневич И.В. 

2. РУП барлық пәндерінің болуын 

тексеру 

тамыз, қаңтар  ППЦТ Хвиневич И.В.  

3 жалпы білім беретін пәндер, 

базалық және кәсіптік 

модульдер бойынша бақылау 

срездерінің барлық циклдері, 

модульдері (ағымдағы, аралық, 

қорытынды аттестаттау 

нәтижелері) бойынша оқытуды 

бақылау. 

ежемесячный  рейтинг 

 

 

 

срез 

нәтижелері 

бойынша есеп 

ППЦТ Хвиневич И.В. 

4 практиканың барлық түрлері 

бойынша сабақтардың кестесін 

және ӛткізілуін тексеру   

   

ай сайын 

 ППЦТ Хвиневич И.В., 

Брюханова И.В., 

Чепикова Н.К., Шубнова 

Н.А. 

1  Музыкалық-теориялық пәндер  График  



7. Педагогикалық практика 

 

8.  Оқушылар контингентін сақтау бойынша жұмыс 

 

              

бойынша бақылау срезі: срезов,  

отчеты 

 

 

Кесін

ділер 

кестес

і, 

есептер 

 1 семестр қазан - 

желтоқсан 

Хвиневич И.В. 

ПЦК Ұстаздары  

 

 2 семестр наурыз-мамыр . Хвиневич И.В. 

ПЦК Ұстаздары  

2 Курстық жұмыстар  Хвиневич И.В., 
 

 ӘМӘ (4 курс) 1 семестр 

(қантар) 

Чепикова Н.К. 

 КМӘ (3 курс) 2 семестр 

(маусым) 

Брюханова И.Л. 

3 Емтихан бағаларының 

нәтижелерін талдау 

қантар, маусым Хвиневич И.В. 

ПЦК Ұстаздары  

№ Жұмыстардың атауы , 

мәселені қарастыру 

Ӛткізу 

уақыты 

Кӛрсеткіштер, соңғы 

нәтежие 

Жауаптылар 

1 кәсіби практика 

бағдарламаларын 

ӛзектендіру   

тамыз - 

қыркүйек 

бағдарламаларды жұмыс 

берушімен және 

Индустриялық кеңеспен 

келісу 

Алханова О.А. 

 

2 практиканың жүргізілуін 

бақылау 

Оқу жылы 

кезінде  
отчет ППЦК  Хвиневич И.В.,  

3 практика бойынша 

есептілік (практика 

күнделіктері) 

әр  семестрдің 

соңында 

күнделіктердің болуы Зайтонова А.Ж. 

№ Жұмыстардың атауы , мәселені 

қарастыру 

Ӛткізу 

уақыты 

Кӛрсеткіштер, соңғы 

нәтежие 

Жауаптылар 

1 

ДБМ--Колледж іс-шараларына 

қатысу 

Оқу жылы 

кезінде  

 

ПЦК журналындағы 

сыныптан тыс, 

конкурстық қызмет 

туралы есеп 

ПЦК 

Ұстаздары  

 

2 Ата-аналарды тәрбие-білім беру 

процесіне тарту (бір жыл ішінде 

жеке әңгімелесу) 

Оқу жылы 

кезінде  

 

Ата-анамен сӛйлесу 

хаттамасы 

ПЦК 

Ұстаздары  

 

3 
«Ашық есік күнін» ӛткізуді 

ұйымдастыру 

Оқу жылы 

кезінде  

 

Кәсіби бағдарлау 

жұмысы туралы есеп 

ППЦК 

Хвиневич И.В. 

4 

Студенттермен сӛйлесу 

Оқу жылы 

кезінде  

 

Контингенттің 

сақталуы туралы 

ПЦКТ есебі 

ПЦК 

Ұстаздары  

 


