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ПҚК мақсаттары мен міндеттері 

 

1.Мақсаты: «Оқушының кәсіби дайындығын өсіру мақсатында оқу  

жаттығуларының түрлерін және формаларын кемеліне жеткізу». 

2.Тапсырмалар: 

 - ПҚК мұғалімдерінің оқу кезіндегі қиындықтарға тап болған 

оқушыларымен жалпылама тәжірибелік жұмыстары және олардың меңгерілуі. 

Жұмыстың оңтайлы формалары мен әдістерін айқындау.  

 - Арнайы педагог психологтың зерттемелерін жұмыс барысында 

қолдану.  

 - Коллоквиум формаларын оқушының зияткерлік даму формалары 

ретінде зерттеу 

 - Оқушының орындаушылық тәжірибесін мынандай дағдыларды 

қалыптастыру мақсатында белсендіру: Сахна мадениеті, өзін-өзі бақылау және т.б. 

 - Педагогикалық шеберлікті кемелдендіру және жоғарлату мақсатында 

жағдай жасау (Ашық сабақ, кәсіптік деңгейді жоғарылату курстары…) 

 -   Жас педагогтарға әдістемелік көмек көрсету  

 

ПҚК – нің әдістемелік тақырыбы 

 ПҚК ұстаздарының негізгі жұмыс бағыттарына сай орайластырылып, 

колледждің жалпы әдістемелік тақырыптарына сәйкес калыптастырырады.  

           Өзіндік талдау – оқушы-вокалистің жоғары кәсіби орындаушылық 

шеберлігі ретінде 

 

№ Аты -  жөні Білім Тәжірибе 

1 Кашенева Р.А.  Жоғары, жоғары санат 44 жыл 10ай 

2 Ибраев М.Е. Жоғары, 1 санат 9 жыл 3 ай 

3 Платова Н.А. Жоғары, 2 санат 37 жыл 9 ай 

4 Нуриахметов А.Н. Жоғары, 1 санат 33жыл 8 ай 

5 Габидуллина В.Ф. Жоғары, 1 санат 15 жыл 2 ай 

6 Зайцева Н.В. Жоғары, жоғары санат  

9  Таушев А.А. Жоғары, Мұғалім-модератор 13 жас 1 ай 

10 Мустафин Р.С. Жоғары, Мұғалім-модератор 1 жыл 

11 Шин А.А. Жоғары, Мұғалім-модератор 12 жыл 5 ай 

 Алпысбаева Ж.А. Жоғары, Мұғалім-модератор 16 жыл 11 ай 

12  Айтпаев Ж.Х. Жоғары, Мұғалім-модератор 17 жыл 3 ай 

13 Есжанов Б.С. Жоғары, 2 санат 7 жыл 10 ай 

14 Стадухина Ю.В. Жоғары, б/к 2жыл 3 ай 

15 Колокольчиков Н.К. Жоғары, б/к  

16  Карпова В.И. Жоғары, Мұғалім-модератор 23жыл 6 ай 

Комиссия құрамы 

1 Лукьянова А.А. Жоғары, 1-разряд 12-разряд  

2 Верещагина И.А. Жоғары, 1 санат  

4 Чернявская Е.А. Жоғары, 1 санат  

5 Латышева Л.А. Жоғары, б/к  

6 Шабалова С.В. Жоғары, Мұғалім-модератор  



 

 
№ Жұмыстардың атауы, 

қарастырылатын мәселелер 

Орындау 

уақыты 

Көрсеткіштер / 

Түпкілікті 

нәтиже 

Жауапты 

1.  Ұйымдастырушылық жұмыс 

 а) Мұғалімдердің жүктемелерімен 

танысу; 

б) 1 семестрге жеке жоспарларды 

бекіту; 

в) ПҚК жұмыс жоспарын бекіту. 

қыркүйек №1 хаттама ПҚК Төрағасы 
Габидуллина 

В.Ф. 

Ұстаздар 

 а) 2021-2022 оқу жылына жұмысқа 

қабылдау нәтижелері; 

б) мұғалімдердің өзара келуі; 

в) академиялық сынақтарға 

дайындық; 

г) оқушыларға инициация. 

қазан №2 хаттама ПҚК Ұстаздары 

 а) Оқу үлгерімі және сабаққа 

қатысуы туралы; 

б) мемлекеттік магистратура 

бағдарламаларын бекіту; 

в) мемлекеттік бағдарламаны 

тыңдау; 

г) академиялық сынақтардың 

нәтижелері. 

қараша №3 хаттама ПҚК Ұстаздары 

 а) Сессияға дайындық, тестте 

кредиттердің бар-жоғын тексеру 

және сессияға жіберу; 

б) 4 курстың мемлекеттік 

бағдарламаны тыңдау (3 жұмыс); 

в) оқытушы Мұстафин Р.С.ның 

ашық сабағы. 

желтоқса

н 

№4 хаттама ПҚК Ұстаздары 

 а) 1 жартыжылдықтың өзара 

қатысқан сабақтарын талдау; 

б) 2 жартыжылдыққа жеке 

жоспарларды бекіту; 

в) ПҚК бөліміндегі әдістемелік 

жұмыс туралы есеп; 

г) мұғалімдердің есептерін, 

журналдарын, жоспарларын, 

әдістемелік әзірлемелерін жеткізу; 

д) 1 жартыжылдықта атқарылған 

жұмыс туралы ПҚК есебі. 

қаңтар №5 хаттама ПҚК Төрағасы 

Габидуллина 

В.Ф. 

Ұстаздар 

 а) Қала және облыс бойынша 

кәсіптік бағдар беру бойынша; 

б) «Дауысты орындау» байқауын 

дайындау бойынша: 1 курс, 

вокализация, 2 курс – халық әні, 3 

курс – ескі ария; 

в) оқытушы Таушев А.А.ның ашық 

сабағы. «Резонанспен ән айту». 

ақпан №6 хаттама ПҚК Төрағасы 

Габидуллина 

В.Ф. 

Ұстаздар 

 а) Академиялық сынақтарға наурыз №7 хаттама ПҚК Ұстаздары 

7 Платонова О.А. Жоғары, Мұғалім-модератор  

8 Спицина Е.В. Жоғары, б/к  

9 Аплетина А.А. Жоғары, б/к  



дайындық; 

б) өзара сапар; 

в) вокалды музыкалық концерт; 

г) М.Жұмабаевтың өлеңдері 

бойынша шығарманы үздік орындау 

байқауы; 

д) Л.Хамидидің композиторының 

әндерін үздік орындау байқауы; 

е) Ашық сабаққа дайындық. 

Стадухина Ю.В. 

 а) Академиялық сынақтардың 

нәтижелері; 

б) сессияға дайындық; 

в) түлектерге арналған мінездеме, 

мемлекеттік репертуар. 

бағдарламалар; 

г) Ашық сабаққа дайындық. Ибраева 

М.Е. 

Сәуір №8 хаттама Габидуллина 

В.Ф. 

 а) Мемлекеттік емтихандарға туралы 

дайындық; 

б) 2 жартыжылдықтың өзара 

қатысқан сабақтарын талдау. 

Мамыр №9 хаттама ПҚК Ұстаздары 

 а) Жыл қорытындысы. ПҚК жұмысы 

туралы есеп; 

б) мұғалімдердің есептерін жеткізу. 

Маусым №10 хаттама Габидуллина 

В.Ф. 

2.  Оқу процесін бақылау 

 Мамандық сабақтарын өткізу. 

Мамандық және басқа пәндер 

бойынша сабақтарға (1-4 курс) 

өзіндік дайындығын тексеру. 

 Мониторинг 

нәтижелері 

Габидуллина 

В.Ф. 

 Академиялық несие 

1 курс – 1 вокализ, 1 қарапайым 

шығарма (бақылау сабағы), 2 курс 

– 1 вокализ, 2 шығарма (романс, 

ән), 3 курс – 3 шығарма (романс, 

ән, халық әні). 

Домбырамен ән айту, Хор 

дирижері: «Дауыс орнату» 

2 курс – 1 вокализ, романс немесе 

ән, сүйемелдеусіз шығарма, 3 курс 

– 1 романс, заманауи 

композитордың әні, сүйемелдеусіз 

1 шығарма. Коллоквиум (ж.т.п. 

құрамы, терминдері, өнімді 

талдау) 

Қазанның 

соңы – 

2021 

жылдың 

қараша 

айының 

басы 

Мониторинг 

нәтижелері 

ПҚК Ұстаздары 

 1 семестрге арналған емтихандар 

Коллоквиум.1 курс – 1 вокализ,1 

шығарма, (романтика, ән) 

2 курс – 1 вокализация, 2 прод. 

(романтика, халық әні немесе ария). 

3 курс – 1 ария (кез келген), 2 

романс (орыс, шетел әні), Қазақстан 

композиторының 1 әні. 

3 курс – вокалдық ансамбль 

4 курс – мемлекеттік бағдарламаның 

1-жартысын тыңдау. 

Қаңтар 

2022 жыл  

Мониторинг 

нәтижелері 

ПҚК Ұстаздары 



 Домбырамен ән айту, Хор 

дирижері: «Дауыс орнату» 

1 курс – 1 вокализ, 2 

сүйемелдеумен жұмыс, 

2 курс – 1 романс, сүйемелдеусіз 1 

халық әні, 

3 курс – 1 ария, 1 романс (орыс, 

шетел әні) 1 шығарма 

сүйемелдеусіз. 

Қаңтар 

2022ж. 

 

Мониторинг 

нәтижелері 

ПҚК Ұстаздары 

 Академиялық несие 

Коллоквиум (композитордың 

өмірі, шығармашылық жолы, 

шығармаларын талдау). 

1 курс - 1 вокализ, 1 шығарма (ән, 

романс), 

2 курс – 1 вокализ, 1 романс, 1 

халық әні, 

3 курс – 1 ария, 1 орыс романсы, 1 

шетел романсы, Қазақстанның 

қазіргі заманғы композиторының 

1 әні, 

4 курс – мемлекеттік 

бағдарламаның 2-жартысын 

тыңдау. 

Наурыз 

2022ж. 

Мониторинг 

нәтижелері 

ПҚК Ұстаздары 

 2 семестрге арналған емтихандар 

Коллоквиум. 

1 курс – 1 вокализ, 2 

сүйемелдеумен жұмыс, 

2 курс – 1 вокализ, 2 

сүйемелдеумен жұмыс, 

3 курс – 1 романс 2 ария, халық әні 

немесе сүйемелдеумен жұмыс, 

3 курс – вокалдық ансамбль, 

4 курс – мемлекеттік 

бағдарламаны толығымен 

тыңдау. 

Маусым 

2022ж. 

Мониторинг 

нәтижелері 

ПҚК Ұстаздары 

3.  Әдістемелік жұмыс 

 Коллоквиумға сұрақтар құрастыру. қыркүйек Ашық 

сабақтардың, 

мұғалімдердің 

шеберлік 

сабақтарының 

перспективалық 

кестесі 

Габидуллина 

В.Ф. 

 «Вокалдық репертуар таңдаудың 

жас ерекшеліктері» 

қыркүйек Ашық 

сабақтардың, 

мұғалімдердің 

шеберлік 

сабақтарының 

перспективалық 

кестесі 

Шин А.А. 

 «Итальян тіліндегі шарттар» желтоқса

н 

Ашық 

сабақтардың, 

мұғалімдердің 

шеберлік 

сабақтарының 

Платова Н.В. 



перспективалық 

кестесі 

 «Дауыс классификациясы» Сәуір Ашық 

сабақтардың, 

мұғалімдердің 

шеберлік 

сабақтарының 

перспективалық 

кестесі 

Габидуллина 

В.Ф. 

 Ашық сабақтар: 

- «Белканто ән айту техникасы» 

 

- «Резонанспен ән айту» 

 

- «Сөйлеммен жұмыс» 

 

- «Бас пен кеуде резонаторларының 

қосылуы» 

Желтоқса

н 

 

Ақпан 

 

Наурыз 

 

Сәуір 

Ашық 

сабақтардың, 

мұғалімдердің 

шеберлік 

сабақтарының 

перспективалық 

кестесі 

Мустафин Р.С. 

 

Таушев А.А. 

 

Стадухина Ю.В. 

 

Ибраев М.Е. 

 Жас мұғалімдермен әдістемелік 

жұмыс 

Тәжірибе алмасу, кәсіби көмек 

көрсету мақсатында сабақтарға 

қатысу. 

Жыл 

бойы 

Жеке 

жоспарларды 

құрастыру 

ПҚК Ұстаздары 

 Мұғалімдердің біліктілігін арттыру. Кесте 

бойынша 

Курстарды, 

конференциялард

ы бітіргені 

туралы 

сертификаттар 

ПҚК Ұстаздары 

 Мұғалімдерді аттестаттау. Кесте 

бойынша 

Біліктілік туралы 

бұйрық 

ПҚК Ұстаздары 

4.  Ғылыми-әдістемелік жұмыс 

 

 Мұғалімдер мен студенттерге арналған 
пәндер бойынша әдістемелік 

әзірлемелерді құру: 

- «Дәстүрлі вокал өнерінің тарихы» пәні 

бойынша оқу-әдістемелік кешен. 

қыркүйек 

– маусым 

Пән бойынша оқу-
әдістемелік кешен 

Есжанов Б.С. 
 

 Оқытуды оңтайландыру және білімді 

бақылау шарасы ретінде мамандық 

бойынша коллоквиумды енгізу. 

Жыл 

бойы 

Ашық 

сабақтардың, 

мұғалімдердің 

шеберлік 

сабақтарының 

перспективалық 

кестесі 

ПҚК Ұстаздары 

 А.Бабаджанянның мерейтойына 

арналған әндерді үздік орындау 
байқауын өткізу. 

Қараша Сценарий ПҚК Ұстаздары 

 Мерейтойына арналған Дж. Россини 

шығармаларын үздік орындау байқауын 
өткізу. 

Наурыз Сценарий ПҚК Ұстаздары 

 Жалпы әдістемелік және арнайы 

баспасөздегі мерзімдік басылымдарға 

шолу. 

Жыл 

бойы 

Интернеттен 

алынған 

сілтемелер 

ПҚК Ұстаздары 

5.   Кәсіптік тәжірибе 

 Педагогикалық тәжірибе Семестр 

соңында 

Күнделік, бақылау 

сабағы 

Әдіскер-Педагог 

 Концерттік-хор тәжірибе Жыл бойы Партияларды ПҚК Ұстаздары 



тапсыру 

 Концерттік-орындаушылық тәжірибе Жыл бойы Концерттерге 

қатысу 

ПҚК Ұстаздары 

 Орындаушылық тәжірибе Жыл бойы Концерттерге 
қатысу 

ПҚК Ұстаздары 

6.  Сыныптан тыс тәрбие жұмысы 

 Көрнекті орындаушылар 

студенттерімен бейне кассеталарды 

көру. 

Жыл 

бойы 

Мұғалімдердің 

педагогикалық 

және тәрбиелік 

іс-әрекетін 

бақылау 

ПҚК Ұстаздары 

 Оқушылар жиналысын өткізу Жыл 

бойы 

Жиналыс 

хаттамасы 

ПҚК Ұстаздары 

 Колледждегі іс-шараларға қатысу Жыл 

бойы 

Сыныптан тыс 

жұмыстарды 

бақылау 

ПҚК Ұстаздары 

 «Шейпинг» сабағына қатысу Жоспар 

бойынша 

Мұғалімдердің 

педагогикалық 

және тәрбиелік 

іс-әрекетін 

бақылау 

ПҚК Ұстаздары 

 Құқықтық жалпы білім беретін 

сабақтарға қатысу 

Жоспар 

бойынша 

Мұғалімдердің 

педагогикалық 

және тәрбиелік 

іс-әрекетін 

бақылау 

ПҚК Ұстаздары 

 Қазақ тілі сабағына қатысу, 

компьютермен танысу 

Жоспар 

бойынша 

Мұғалімдердің 

педагогикалық 

және тәрбиелік 

іс-әрекетін 

бақылау 

ПҚК Ұстаздары 

 Контингентті тарту және ұстап тұру 

бойынша жұмыс. 

Жыл 

бойы 

Ата-аналарға мен 

оқушыларға 

сұрақ қою. Ата-

аналар 

жиналысының 

хаттамалары. 

ПҚК Ұстаздары 

 Қазақстан Республикасының 

Конституциясын зерттеу. 

Жыл 

бойы 

Педагогикалық 

кеңестің 

хаттамасы 

Сагитова Б.Е. 

 Білім туралы заңның зерттелуі. Жыл 

бойы 

Педагогикалық 

кеңестің 

хаттамасы 

Рыжик Г.Л. 

 Құқық бұзушылықтың алдын алу 

бойынша әңгімелесу. 

Жыл 

бойы 

Педагогикалық 

кеңестің 

хаттамасы 

Глинская Н.В. 

 Салауатты өмір салты туралы 

әңгімелесу. 

Жыл 

бойы 

Педагогикалық 

кеңестің 

хаттамасы 

Крайнова Н.Ю. 

 Еңбек заңнамасын оқу. Жыл 

бойы 

Педагогикалық 

кеңестің 

хаттамасы 

Сагитова Б.Е. 

 Қазақстан Республикасының «Тіл 

туралы» Заңының жүзеге асырылуы. 

2 тілде құжаттаманы тіркеу. 

Жыл 

бойы 

Пәндік-циклдік 

комиссияның 

жоспары 

ПҚК Ұстаздары 

 Қазақ тілін үйрену. Жыл Пәндік-циклдік ПҚК Ұстаздары 



бойы комиссияның 

жоспары 

 Мемлекеттік мерекелерге көрнекі 

үгіт-насихат жүргізу. 

Жыл 

бойы 

Пәндік-циклдік 

комиссияның 

жоспары 

ПҚК Ұстаздары 

 Мемлекеттік тіл бойынша 

викториналарға қатысу. 

Жыл 

бойы 

Пәндік-циклдік 

комиссияның 

жоспары 

ПҚК Ұстаздары 

 Бағдарламаға қазақ 

композиторларының шығармаларын 

енгізу. 

Жыл 

бойы 

Академиялық 

емтихандар мен 

кредиттерді 

бақылау журналы 

ПҚК Ұстаздары 

7.  Салауатты өмір салты 

 

«Ашық жарыстарға қатысу» (күзгі 

кросс) 

қазан Студенттердің 

спорттық 

жарыстарға, НВП 

іс-шараларына 

қатысқаны үшін 

дипломдар 

Крайнова Н.Ю 

 Шахмат және дойбы турнирлеріне 

қатысу 

қараша Студенттердің 

спорттық 

жарыстарға, НВП 

іс-шараларына 

қатысқаны үшін 

дипломдар 

ПҚК Ұстаздары 

 «Дарынды жастар зиянды әдеттерге 

қарсы» акциясына қатысу. 

желтоқса

н 

Студенттердің 

спорттық 

жарыстарға, НВП 

іс-шараларына 

қатысқаны үшін 

дипломдар 

ПҚК Ұстаздары 

 «Шаңғы тебу» қаңтар Студенттердің 

спорттық 

жарыстарға, НВП 

іс-шараларына 

қатысқаны үшін 

дипломдар 

Крайнова Н.Ю 

 «Коньки тебу» ақпан Студенттердің 

спорттық 

жарыстарға, НВП 

іс-шараларына 

қатысқаны үшін 

дипломдар 

Крайнова Н.Ю 

 Бассейнге бару наурыз Студенттердің 

спорттық 

жарыстарға, НВП 

іс-шараларына 

қатысқаны үшін 

дипломдар 

Крайнова Н.Ю 

 Дене шынықтыру «Шейпинг» Жыл 

бойы 

Студенттердің 

спорттық 

жарыстарға, НВП 

іс-шараларына 

қатысқаны үшін 

дипломдар 

Крайнова Н.Ю 

8.  Құжаттарға мониторинг жасау 



 Мұғалімдердің шығармашылық 

папкалары 

Жыл 

бойы 

Портфолио ПҚК Ұстаздары 

 Ағымдағы құжаттаманың жағдайын 

талдау 

Жыл 

бойы 

1-ші және 2-ші 

жартыжылдықтағ

ы есеп 

Габидуллина 

В.Ф. 

 Бағдарламалық қамтамасыз ету 

(пәндер бойынша оқу-әдістемелік 

кешендер) 

Жыл 

бойы 

Пәндік-циклдік 

комиссияның 

журналы 

Габидуллина 

В.Ф. 
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