


ПЦК ның жұмыс мақсаты: жоғары кәсіби және ғылыми деңгейде оқу жоспарына 
сәйкес, оқу түрімен белгіленген, барлық сабақ түрлерін өткізу.

   ПЦК жұмысының мақсаттары мен міндеттері:

жоғары кәсіби және ғылыми деңгейде оқу жоспарына сәйкес, оқу түрімен белгіленген, 
барлық сабақ түрлерін өткізу.

жекелей оқушылар жоспарын, пән бойынша күнтізбелік жоспарларды құрастыру.

ПЦК үздік оқытушылар жұмыс тәжірибесін тарату, жалпылау, оқып үйрену.

Бастаушы оқытушыларға педагогикалық шеберлікті меңгеруге көмек көрсету.(Жас 
оқытушылар мектебі )

Колледж оқытушылар біліктілігін жоғарлату туралы жұмыстар өткізу

ПЦК- ның әдістемелік тақырыбы: «Педагогтың кәсіби дамыту факторы »  

   

Комиссия құрамы

№         Аты-жөні                      Білімі  Өтілі
Свисткова Ольга Анатольевна Жоғарғы деңгейлі 

оқытушы 
Жоғары санатты

25

Яворская Юлия 
Владимировна

Жоғарғы деңгейлі 
оқытушы 

1 санатты

10

Кислощей Артем Васильевич Жоғарғы деңгейлі 
оқытушы 

1 санатты

11

Сергазинов  Нурлан Есымканович Жоғарғы деңгейлі 
оқытушы 

1 санатты

8

Ерзакова Анастасия Геннадьевна Жоғарғы деңгейлі 
оқытушы 

1 санатты

12

Кабденов Дамир Кадыржанович Жоғарғы деңгейлі 
оқытушы 

1

Ахмедов Рустем Олегович Жоғарғы деңгейлі 
оқытушы 

2 санатты

2

Кусанбек Бекарыс Бейбитович Жоғарғы деңгейлі 
оқытушы 

1

Подолян Альфия Васимовна Жоғарғы деңгейлі 
оқытушы 
Жоғары санатты

45



ПЦК ның негізгі жұмыс бағыттары:

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

Ұйымдастыру жұмысы
№ Қаралатын мәселелердің, 

жұмыстардың атауы
Орындау 
мерзімдері

Индикаторлар, соңғы 
нәтиже

Жауапты

1 ПЦК отырыстары.
Жеке жоспарларды, 
бағдарламаларды, 1 семестрге 
арналған ПЦК жұмыс 
жоспарын талқылау және бекіту

29.08.
2021

№1 отырыс хаттамасы
Жеке жоспарлар, ПЦК 
жұмыс жоспары.

Кислощей
А.В.

2

2020-22 жылдарға іріктеу 
қорытындысы.Оқытушылардың
өзара қатысуы туралы. 
Конференциялар мен 
семинарларға қатысуды 
талқылау.

27.09.
2021

№2 отырыс хаттамасы Кислощей
А.В.

3 Үлгерім және сабаққа қатысу 
туралы. Техникалық және 
академиялық концерттердің 
қорытындысы.

30.10.
2021

№3 отырыс хаттамасы
Техникалық және 
академиялық 
концерттерді бақылау.

Кислощей
А.В.

4 Оқытушыларды аттестаттауға 
дайындау. НКТ тапсыру. 
Құжаттаманы ресімдеу.

27.11.
2021

№ 4 отырыс хаттамасы
Оқытушылар 
портфолиосы.
ҒКТ сертификаттары

Кислощей
А.В.

5 Оқушылардың үлгерімі.
 Құжаттарды тапсыруға 
дайындау.

31. 12.
2021

№5 отырыс хаттамасы
Академиялық және 
техникалық сынақтар 
журналындағы бақылау
сабақтарының 
мониторингі.
Мұғалімнің әдістемелік
жұмысы туралы есебі.

Кислощей
А.В.

6 2семестрге ПЦК жеке 
жоспарларын, 
бағдарламаларын, жұмыс 
жоспарын талқылау және бекіту

26.01.
2022

№6 отырыс хаттамасы Кислощей
А.В.

7 Педагогтардың әдістемелік 
жұмысы (конференциялар, 
семинарлар).Өзара қатысу.

27.02.
2022

№7 отырыс хаттамасы
Конференциялар,семин
арлар жинақтарында 

Кислощей
А.В.



әдістемелік 
жұмыстарды жариялау.
Оқытушылардың өзара 
қатысу нысандары.

8 Кәсіптік бағдар беру.
Академиялық және техникалық 
сынақтардың нәтижелері.

25.03.
2022

№8 отырыс хаттамасы 
БММ оқушылары 
арасында кәсіби бағдар 
беру жұмысы туралы 
есеп. Техникалық және 
академиялық 
концерттерді бақылау.
Жеке жоспарлар, ПЦК 
жұмыс жоспары.

Кислощей
А.В.

9 Арнайы пәндер бойынша 
репертуарлық тізім мен 
коллоквиумды тапсыру 
қорытындылары.құрал және 
ұшы.сынып. 1,7,9 мамыр 
мерекелеріне концерттік 
нөмірлер дайындау.

28.04.
2022

№9 отырыс хаттамасы
Академиялық және 
техникалық сынақтар 
журналына 
Мониторинг жүргізу.
Концерттік нөмірлердің
бейнежазбалары.

Кислощей
А.В.

10 Мемлекеттік емтихандарға 
дайындық.
Бағдарламаларды, билеттерді 
бекіту және тапсыру.

22.05.
2022

№10 отырыс хаттамасы
Түлектер 
бағдарламалары мен 
билеттер қағаз 
нұсқасында және 
SOVA сайтында.

Кислощей
А.В.

11 Оқушылардың үлгерімі.
 Құжаттарды тапсыруға 
дайындау.

30.06.
2022

№11 отырыс хаттамасы
Академиялық және 
техникалық сынақтар 
журналындағы бақылау
сабақтарының 
мониторингі.
Мұғалімнің әдістемелік
жұмысы туралы есебі.

Кислощей
А.В.

Оқу процесін бақылау
№ Наименование работ, 

рассматриваемых вопросов
Сроки 
исполнения

Индикаторы,
конечный 
результат

Ответственн
ые

1 Мамандығы
Техникалық сынақ(1-4 курс ) Қыркүйек

Академиялық 
және 
техникалық 
сынақтар 
журналындағ
ы бағалар 

Кислощей 
А.В.

2 Техникалық сынақ(1-4 курс )
Қараша, 
Наурыз  

3 академиялық концерттер  Қазан, 



Наурыз мониторингі, 
емтихан 
ведомостары.
.

ПЦК 
оқытушылары

4 Экзамен   Қаңтар, 
маусым

5 Камералық ансамбль Желтоқсан, ,  
маусым

6 Ансамбль 
бақылау сабақтары

Желтоқсан, ,  
маусым

7 Концертная практика
бақылау сабақтары 4курс Желтоқсан, ,  

маусым

Әдістемелік жұмыс
№ Қаралатын мәселелердің, 

жұмыстардың атауы
Орындау 
мерзімдері

Индикаторлар
, соңғы нәтиже

Жауапты

1 Әдістемелік зерттеу
«Достижения единства

ансамблевого исполниея на
струнных инструментах»

        
Желтоқсан

Конференцияда
БАҚ-та 
әдістемелік 
әзірлемені 
жариялау 
туралы 
Сертификат.

Кислощей
А.В.

2 Әдістемелік зерттеу «Работа над
интонацией в классе скрипк» 

Наурыз О.А.Свистков
а 

3 Әдістемелік зерттеу
«Интоционная подготовка к
концертному выступлению»

Қараша А.Г.Ерзакова 

4 Әдістемелік зерттеу «Подготовка
к концертному выступлению»

Ақпан Ю.В.Яворская

5 Әдістемелік зерттеу «Некоторые
особенности развития техники

левой руки»

Сәур Б.Б. Кусанбек 

6 Әдістемелік зерттеу
«Организация игрового аппарата

в классе виолончели»

Мамыр Н.Е.Сергазино
в 

7 Әдістемелік зерттеу
«Выразительные средства в

правой руке»

Мамыр Р.О. Ахмедов 

8 Әдістемелік зерттеу «Некоторые
особенности техники левой

руки»

Сәур Б.Б. Кусанбек 

Мониторинг құжаттама ПЦК
№ Қаралатын мәселелердің, 

жұмыстардың атауы
Орындау 
мерзімдері

Индикаторлар, 
соңғы нәтиже

Жауапты

1 Талдау ағымдағы құжаттама ПЦК 



 а) бағдарламалық қамтамасыз ету
 б) күнтізбелік Ақпан -
тақырыптық жоспарлау
 в) оқытушылардың қызметі ПЦК 
(портфолио)" 

Жыл бойы ПЦК журналы төрайымы
Кислощей 
А.В.

    Ғылыми-әдістемелік және зерттеу жұмыстары
№ Қаралатын мәселелердің, 

жұмыстардың атауы
Орындау 
мерзімдері

Индикаторлар, 
соңғы нәтиже

Жауапты

1 Әдістемелік зерттеменің жасаша п
әндерге оқытушыларжәне оқы.

Жыл бойы
ПЦК 
оқытушысының 
және ПЦК 
әдістемелік 
жұмысы туралы 
есебі 

ПЦК 
оқытушылары

2 Мұғалімдердің тәжірибесін 
қорыту

Жыл бойы

3 УМК мамандык, орындаушылық 
тәжірибе бойынша жасау

Жыл
бойы

4 Оқытушылардың біліктілігн 
арттыру

График
бойынша

5 Оқытушылардың 
конференция ,семинарларда 
қатысуы

График
бойынша

Сыныптан тыс тәрбие жұмысы
№ Қаралатын мәселелердің,

жұмыстардың атауы
Орындау

мерзімдері
Индикаторлар,
соңғы нәтиже

Жауапты

1 Кешеннің концерттеріне 
белсенді қатысу.

Колледж 
кестесі 
бойынша 

Концерттік 
нөмірлердің 
бейнежазбалары.
ПЦК журналындағы 
концерттік қызмет 
туралы есеп.

ПЦК 
оқытушылары

2 Оқушылардың мәдениет 
және өнер 
қайраткерлерімен 
кездесулерін өткізу.

Жыл бойы ПЦК журналындағы 
есеп.

ПЦК 
оқытушылары

3

Оқушылармен филармония 
концерттеріне бару.

Жыл бойы Концерттік 
нөмірлердің 
бейнежазбалары.
 ПЦК журналындағы 
концерттік қызмет 
туралы есеп.

ПЦК 
оқытушылары

5 Республикалық және 
халықаралық конкурстарға 
дайындық.

Жыл бойы Концерттік 
нөмірлердің 
бейнежазбалары.

ПЦК 
оқытушылары



 ПЦК журналындағы 
конкурстық қызмет 
туралы есеп.

6 Оқушылармен әңгімелесу 
және ата-аналармен 
жиналыс өткізу .

Жыл бойы ПЦК журналындағы 
есеп.

ПЦК 
оқытушылары

  Оқушылар контингентін сақтау туралы жұмыс
№ Қаралатын мәселелердің,

жұмыстардың атауы
Орындау

мерзімдері
Индикаторлар,
соңғы нәтиже

Жауапты

1 ШОД-Колледж іс-
шараларына қатысу

Бір жыл ішінде ПЦК 
журналындағы 
сыныптан тыс, 
конкурстық 
қызмет туралы 
есеп

ПЦК 
оқытушылары

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

Бір жыл ішінде Ата-аналармен 
әңгімелесу 
ХАТТАМАСЫ

ПЦК 
оқытушылары

3 "Ашық есік күнін" өткізуді 
ұйымдастыру

Бір жыл ішінде Кәсіптік бағдар 
беру жұмысы 
туралы есеп

ПЦК Кислощей 
А.В. 

4 Республиканың тиісті ПЦК 
ШОД-колледжімен 
байланыс, консультациялар 

Бір жыл ішінде Өзара қатысу 
журналындағы 
мастер-кластар 
туралы есеп

ПЦК 
оқытушылары

5 Кәсіби конкурстарға 
дайындық

Бір жыл ішінде ПЦК 
журналындағы 
конкурстық 
қызмет туралы 
есеп.

ПЦК 
оқытушылары


