


1.    Кіріспе 
 «Актер өнері» пән-циклі комиссиясы Мемлекеттік жалпы міндетті білім 
стандартын 02150500 «Актерлік өнер» / 0409000 «Актер өнері» біліктілік: 4S02150501 
«Драма театрының әртісі» / 0409013 «Артист драма театр» мамандығы бойынша 
орындайды. 

 «Станиславскийдің әдеп және тәртіп ұғымы дәріс берудің шығармашылықтың 
негізі әдебі» - ПЦК АИ жалпы әдістемелік тақырып. 

 
2. ПЦК  жұмысының мақсаттары мен міндеттері 
Мақсат.  Кешеннің стратегиялық мақсаты-өнер және ПЦК АИ,саласындағы орта 

кәсіптік білім беру жүйесінің тәжірибесін жетілдіру және жалпылау, сыни өзін-өзі бағалау 
мүмкіндігін қамтамасыз ететін жаңа инновациялық технологияларды енгізу арқылы білім 
беру процесінің барлық компоненттерін сапалы жаңа деңгейге көтеру, бұл білім беру 
қызметтерінің сапасын алу үшін қойылған міндеттерді шешудің тиімді жолдарын табуға 
мүмкіндік берді. 

Міндеттері   
1.Кредиттік-модульдік оқытуға көшу жағдайында мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім беру стандартының талаптарын іске асыру;білім сапасын анықтауға, қадағалауға 
жүйелі түрде қарау; 

2. Білім беру қызметінің негізгі бағыты жоғары білікті маман, тұрақты азаматтық 
ұстанымы бар білікті, кәсіби актер тәрбиелеу болып табылады; Иеленуші 
психофизическим әрекетімен, дағдыларын пәрменді тәсілдің рөлі спектаклінде 

3. Әлеуметтік серіктестік механизмдерін жасау және енгізу; (кәсіптік бағдарлама 
жұмысы) 

4.Білім сапасын анықтауға, қадағалауға жүйелі түрде қарау; 
5.Білім сапасын жетілдіру үшін, оқу-әдістемелік жағдайын қамтамасыз ету; 
6.Еуропалық және ұлттық мәдениеттің үздік жетістіктерінің органикалық 

синтезінде тәрбиеленген, шығармашыл маманның қоғамға қажетті табысты түлекті 
қалыптастыру. 

  
  

                ПЦК келесі құрамда өз жұмысын жүргізеді: 
№ ФИО Образование Стаж 
1 Котляренко 

Наталья  
Михайловна 

ПЦК төрағасы, біліктілігі жоғары деңгейдегі 
бірінші санатты арнайы пәндер оқытушысы 

24 

2 Разиев 
Асылхан  
Талгатович  

біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ 
арнайы пәндер оқытушысы 

6 

3 Каримжанов 
Тимур 
Еркенович  

біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ 
арнайы пәндер оқытушысы 

10 

4 Насырова 
Жанар 
Маратовна 

біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ 
арнайы пәндер оқытушысы 

1 

5 Васильев  
Алексей 
Николавевич 

біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ 
арнайы пәндер оқытушысы 

3 

 Жұмыс өтілі 01.09.2022 ж. көрсетілген 
 

        



   3. Ұйымдастыру жұмыстары. 
№ Қаралатын мәселелердің, 

Жұмыстардың атауы  
Орындау 
мерзімдері 

Көрсеткіщтер/ 
Соңғы нәтиже 

Жуапты  

1 - 0409000 «Актер өнері» 
мамандығы бойынша 
оқушыларды қабылдау 
нәтижесі; 
- ПЦК «Актер өнері» 
мамандығы бойынша жұмыс 
жоспарларын бекіту; 

28.08. 
 

ПЦК журналына 
жазу,  
1 Семестрің соңнда 
директордың оқу 
ісі жөніндегі 
орнбасарына 

Котляренко 
Н.М. 

2 - ПЦК құжаттаманың, 
сондай-ақ кредиттік-
модульдік жүйеге көшу 
жағдайындағы жеке 
шығармашылық папкалар 
мен ПОӘК-нің жай-күйі 

01.09. ПЦК журналына 
жазу,  
1 Семестрің соңнда 
директордың оқу 
ісі жөніндегі 
орнбасарына 

Котляренко 
Н.М. 

3 - колледжді аттестаттау 
бойынша ережені талқылау 
- оқытушы Котляренко Н.М. 
- ның ашық сабақтары 

Қазан 
4- апта 

ПЦК журналына 
жазу,  
1 Семестрің соңнда 
директордың оқу 
ісі жөніндегі 
орнбасарына 

Окытушылар 
ПЦК 

4  - Оқушылар білімінің 
теория тәртіптерінен кесінді 
бақылауы 
- әр түрлі 

Қараша 
3- апта 

ПЦК журналына 
жазу,  
1 Семестрің соңнда 
директордың оқу 
ісі жөніндегі 
орнбасарына 

Окытушылар 
ПЦК 

5 - оқушылардың қысқы 
сессияға дайындығы; 
- әр түрлі 

Желтоқсан 
2- апта 

ПЦК журналына 
жазу,  
1 Семестрің соңнда 
директордың оқу 
ісі жөніндегі 
орнбасарына 

Окытушылар 
ПЦК 

6 - қысқы сессия 
қорытындысын жасау; 
- екінші жарты жылдық ПЦК 
жоспарын түзету. 

Қаңтар 
1- апта 

ПЦК журналына 
жазу,  
1 Семестрің соңнда 
директордың оқу 
ісі жөніндегі 
орнбасарына 

Котляренко 
Н.М. 

7 -үғіттеу жұмыстары 
жайында, 
- ПЦКның әдістемелік 
әзірлеу жұмыстарын  
талқылау 

Ақпан 
4- апта 

ПЦК журналына 
жазу,  
2 Семестрің соңнда 
директордың оқу 
ісі жөніндегі 
орнбасарына 

Окытушылар 
ПЦК 

8 - Жалпы әдістемелік 
жұмыстарын талқылау 
- «8 Наурыз», «Театр күніне» 
арналған мерекелік 
шараларды өткізу.  
- әр түрлі 

Наурыз 
1- апта 

ПЦК журналына 
жазу,  
2 Семестрің соңнда 
директордың оқу 
ісі жөніндегі 
орнбасарына 

Окытушылар 
ПЦК 



9 - теория тәртібі бойынша 
оқушылар білімін бақылау 
кесіндісі; 
-«Театр тарихы»пәні 
бойынша мемлекеттік 
емтихан білеттерін бекіту 

Сәуір 
3 -апта 

ПЦК журналына 
жазу,  
2 Семестрің соңнда 
директордың оқу 
ісі жөніндегі 
орнбасарына 

Насырова Ж.М.  

10 - оқушылардың мемлекеттік 
емтиханға және жазғы 
сессияға дайындау; 

Мамыр 
3- апта 

ПЦК журналына 
жазу,  
2 Семестрің соңнда 
директордың оқу 
ісі жөніндегі 
орнбасарына 

Окытушылар 
ПЦК 

11 - бөлімшеде оқу жылының 
қорытындысын жасау; 
- келесі оқу жылына ПЦК 
«Актер өнері» жұмыс 
жоспарының жобасын 
құрастыру; 

Маусым 
4- апта 

ПЦК журналына 
жазу,  
2 Семестрің соңнда 
директордың оқу 
ісі жөніндегі 
орнбасарына 

Котляренко 
Н.М. 
 

  
4. ПЦК құжаттарының мониторингі 
№ Қаралатын мәселелердің, 

Жұмыстардың атауы  
Орындау 
мерзімдері 

Көрсеткіщтер/ 
Соңғы нәтиже 

Жуапты  

1 Орыс тілінде «Актер 
шеберлігі» пәнінен жұмыс 
бағдарламасы 2-4 курс, 
ОМКД 

01.09. ПЦК журналына 
жазу 

Котляренко 
Н.М. 
 

2 Қазақ  тілінде «Актер 
шеберлігі» пәнінен жұмыс 
бағдарламасы 2-4 курс, 
ОМКД 

01.09. ПЦК журналына 
жазу 

Разиев А.Т. 

3 Орыс  тілінде «Актер 
шеберлігі (Өндірістік оқыту)» 
пәнінен жұмыс бағдарламасы 
2-4 курс, ОМКД 

01.09. ПЦК журналына 
жазу 

Котляренко 
Н.М. 
 

4 Қазақ  тілінде «Актер 
шеберлігі (Өндірістік оқыту)» 
пәнінен жұмыс бағдарламасы 
2-4 курс, ОМКД 

01.09. ПЦК журналына 
жазу 

Разиев А.Т. 

5 Орыс тілінде «Сахна тілі» 
пәнінен жұмыс 
бағдарламасы 2-4 курс, 
ОМКД 

01.09. ПЦК журналына 
жазу 

Котляренко 
Н.М. 
 

6 Қазақ тілінде тілінде «Сахна 
тілі» пәнінен жұмыс 
бағдарламасы 2-4 курс, 
ОМКД 

01.10. ПЦК журналына 
жазу 

Насырова Ж.М. 

7 «Сахна қөзғалысы негіздері» 
пәнінен жұмыс 

01.09. ПЦК журналына 
жазу 

Котляренко 
Н.М. 



бағдарламасы 2,3 курс, 
ОМКД 

Васильев А.Н. 

8 «Сахна шайқасының 
негіздері» пәнінен жұмыс 
бағдарламасы 4 курс, ОМКД 

01.09. ПЦК журналына 
жазу 

Котляренко 
Н.М. 
Васильев А.Н. 

9 «Грим» пәнінен жұмыс 
бағдарламасы, ОМКД 

01.09. ПЦК журналына 
жазу 

Котляренко 
Н.М. 

10 «Театр тарихы» пәнінен 
жұмыс бағдарламасы 2-4 
курс (орыс тобы), ОМКД 

01.10. ПЦК журналына 
жазу 

Насырова Ж.М. 

11 «Театр тарихы» пәнінен 
жұмыс бағдарламасы 2-3 
курс (каз. тобы), ОМКД 

01.10. ПЦК журналына 
жазу 

Насырова Ж.М. 

12 «Костюм тарихы» пәнінен 
жұмыс бағдарламасы 2 курс, 
ОМКД 

01.09. ПЦК журналына 
жазу 

Котляренко 
Н.М. 
 

13 Қазақ  тілінде «Кәсіптік 
тәжірибе» пәнінен жұмыс 
бағдарламасы 4 курс, ОМКД 

01.09. ПЦК журналына 
жазу 

Разиев А.Т. 

14 Орыс тілінде «Кәсіптік 
тәжірибе» пәнінен жұмыс 
бағдарламасы 4 курс, ОМКД 

01.09. ПЦК журналына 
жазу 

Котляренко 
Н.М. 

15 Ағымдағы құжаттар 
жағдайы: 
а)бағдарламалармен 
жабдықтау 
б) пәндерден оқу-әдістеме 
кешені 
в)ПЦК оқытушыларының 
шығармашылық папкалары 

Жыл бойы ПЦК журналына 
жазу,  
1, 2 Семестрің 
соңнда 
директордың оқу 
ісі жөніндегі 
орнбасарына 

Котляренко 
Н.М. 
 

 
5. Өзара сабақтарға қатысу графигі 

№ Ф.И.О. IX X XI XII II III IV V 
1 Котляренко 1   2-4    2-5 
2 Разиев  4   1, 3-5    1,4 1, 3-5 
3 Каримжанов  1   1-2, 3   1 1-2, 3 

4 Насырова  1   1,2   1  
5 Васильев  1   1-4   1 1-4 

 
6. Ғылыми әдістемелік жұмыс. 

№ Қаралатын мәселелердің, 
Жұмыстардың атауы  

Орындау 
мерзімдері 

Көрсеткіщтер/ 
Соңғы нәтиже 

Жуапты  

1 «Станиславскийдің әдеп 
және тәртіп ұғымы дәріс 
берудің шығармашылықтың 
негізі әдебі» - жалпы 

2022г. ПЦК отырысында 
талқылау, 
Жарияланымдар 
және сөйдек 

ПЦК АИ 
  



тақырып. 
 

семинар және 
конфферениялар, 
ПЦК журналына 
жазу 

2 "Әңгімелер жинағы" 2-
курста сахналау. 

2020-21г. ПЦК отырысында 
талқылау, 
ПЦК журналына 
жазу 

Котляренко 
Н.М. 

3 «Актер шеберлігі» 
Дидактика. Актерлік тренинг 

2020-23г. ПЦК отырысында 
талқылау, 
ПЦК журналына 
жазу 

Разиев А.Т. 

4 Театрландырылған 
бағдарламалардың 
электронды жинағы. 

2018-22г ПЦК отырысында 
талқылау, 
ПЦК журналына 
жазу 

Каримжанов 
Т.Е. 

5 Пәннің мазмұны «Сахна 
тілі» 

2021- 25г. ПЦК отырысында 
талқылау, 
ПЦК журналына 
жазу 

Насырова Ж.М. 

6 Пәннің мазмұны «Сахна 
қөзғалысы негіздері» 

2019- 23г. ПЦК отырысында 
талқылау, 
ПЦК журналына 
жазу 

Васильев А.Н. 

 
7. Ашық сабақ графигі  

№ Қаралатын мәселелердің, 
Жұмыстардың атауы  

Орындау 
мерзімдері 

Көрсеткіщтер/ 
Соңғы нәтиже 

Жуапты  

1 Актер шеберлігі 4 АИ 
Курстық спектакльді көрсету 

Қазан ПЦК отырысында 
талқылау, 
ПЦК журналына 
жазу 

Котляренко 
Н.М.    

2  Актер шеберлігі 1,2,3 АИ 
Курстың практика өтетін 
жердегі спектакльге қатысуы 

 Желтоқсан 
Маусым  

ПЦК отырысында 
талқылау, 
ПЦК журналына 
жазу 

ПЦК 

3 Сахна тілі 1,2,3,4 АИ 
Көрерменге композиияны 
көрсету 

Желтоқсан 
Маусым 

ПЦК отырысында 
талқылау, 
ПЦК журналына 
жазу 

ПЦК 

 
8. Сынақтар мен емтихандар графигі  

№ Қаралатын мәселелердің, 
Жұмыстардың атауы  

Орындау мерзімдері Көрсеткіщтер/ 
Соңғы нәтиже 

Жуапты  

      Қысқы сессия сынақтарының графигі (ашық түрде өткізіледі) 
1 «Актер шеберлігі» 

1 -3 курстер  
 Желтоқсан 4- апта ПЦК отырысында 

талқылау, 
ПЦК журналына 
жазу 

ПЦК 

2 « Сахна тілі» 1 - 4 курстер  Қаңтар 4-апта ПЦК отырысында 
талқылау, 
ПЦК журналына 

ПЦК 



жазу 
      Қысқы сессия сынақтарымен   графигі 
3 «Театр және драматургия 

тарихы» 2-4 к. 
Желтоқсан  4 -апта ПЦК отырысында 

талқылау, 
ПЦК журналына 
жазу 

ПЦК 

      Жазғы сессия емтихандары мен сынақтар графигі (Ашық түрде өтіледі) 
4 « Сахна тілі»  1 - 4 к.  Маусым З апта ПЦК отырысында 

талқылау, 
ПЦК журналына 
жазу 

ПЦК 

5 «Актер шеберлігі» 1 - 4 к.  Маусым 4 апта ПЦК отырысында 
талқылау, 
ПЦК журналына 
жазу 

ПЦК 

      Жазғы сессия емтихандары мен сынақтар графигі 
6 «Ттеатр және 

драматургия тарихы» 
2 - 4 курстер 

Маусым 4 апта ПЦК отырысында 
талқылау, 
ПЦК журналына 
жазу 

ПЦК 

7 «Костюм тарихы» 2 курс Наурыз  2 апта ПЦК отырысында 
талқылау, 
ПЦК журналына 
жазу 

ПЦК 

      Мемлекеттік емтихан материалдарын көрсету графигі 
8 «Театр және 

драматургиятарихы» 
4 курс 

20-30 сәуір  ПЦК отырысында 
талқылау, 
ПЦК журналына 
жазу 

ПЦК 

9 «Сахна тілі»  4 курс  1-10 мамыр  ПЦК отырысында 
талқылау, 
ПЦК журналына 
жазу 

ПЦК 

10 «Актер шеберлігі» 4 курс  10-20 мамыр  ПЦК отырысында 
талқылау, 
ПЦК журналына 
жазу 

ПЦК 

 
           9. Оқу жұмысы 
№ Қаралатын мәселелердің, 

Жұмыстардың атауы  
Орындау 
мерзімдері 

Көрсеткіщтер/ 
Соңғы нәтиже 

Жуапты  

1 Оқушылардың сабаққа 
қатысулары мен босатулары 
(балдық жүйе) 

Ай сайын ПЦК отырысында 
талқылау, 
ПЦК журналына 
жазу 

Арнайы пәндер 
оқытушылары 

2 Рейтинг комиссиясына 
қатысу 

Ай сайын ПЦК отырысында 
талқылау, 
ПЦК журналына 
жазу 

Котляренко 
Н.М. 

3 Оқушылар білімінің теория 
тәртіптерінен кесінді 
бақылауы 

Қараша, 
3 апта; 
Сәуір,4 

ПЦК отырысында 
талқылау, 
ПЦК журналына 

Котляренко 
Н.М. 



апта жазу 
 

10.Кәсіптік тәжірибе 
«Актер өнері» бөлімшесінде 4курс өндірістік практикасы  Н.Погодин атындағы 

Солтұстіқ- Қазақстан орыс  драма театрында, қазан айынан бастап мамыр айына дейінгі 
аралықта, ҚР орта-арнайы білім туралы мемлекеттік стандартына сәйкес, театр жұмыс 
графигін ескере отырып өткізіледі. 
№ Қаралатын мәселелердің, 

Жұмыстардың атауы  
Орындау 
мерзімдері 

Көрсеткіщтер/ 
Соңғы нәтиже 

Жуапты  

1 Кәсіптік тәжірибе 
4 курста   

Қазаннан 
мамырға 
дейін 

Тәжірибе бойынша 
есептер 1,2 семестр 

Зайтонова А.Ж. 

  
11.Оқушылармен сабақтан тыс жұмыс. 

№ Қаралатын мәселелердің, 
Жұмыстардың атауы  

Орындау 
мерзімдері 

Көрсеткіщтер/ 
Соңғы нәтиже 

Жуапты  

1 1 курстың туған күні Қазан    2 
апта  

2 Семестрің соңнда 
директордың оқу ісі 
жөніндегі 
орнбасарына 

ПЦК 

2 Курсттық қойылымдарды 
көрерменге ойнау 

Қазан 
 

2 Семестрің соңнда 
директордың оқу ісі 
жөніндегі 
орнбасарына 

ПЦК 

3 Жаңа жыл   Желтоқсан  2 Семестрің соңнда 
директордың оқу ісі 
жөніндегі 
орнбасарына 

Котляренко 
Н.М. 
Каримжанов  
Т Е 

4 Курсттық қойылымдарды 
көрерменге ойнау 

Қаңтар 
 

2 Семестрің соңнда 
директордың оқу ісі 
жөніндегі 
орнбасарына 

ПЦК 

5 Театр күні.   27 наурыз 2 Семестрің соңнда 
директордың оқу ісі 
жөніндегі 
орнбасарына 

ПЦК 

6 Жалпы колледждік, 
қалалық мамыр 
мерекелеріне қатысу 

1-9 мамыр  2 Семестрің соңнда 
директордың оқу ісі 
жөніндегі 
орнбасарына 

ПЦК 

7 Сауықтыру жұмыстарына 
қатысу 

Жыл бойы 2 Семестрің соңнда 
директордың оқу ісі 
жөніндегі 
орнбасарына 

ПЦК 

 
12.Тіл заңдылықтарын орындау. 

№ Қаралатын мәселелердің, 
Жұмыстардың атауы  

Орындау 
мерзімдері 

Көрсеткіщтер/ 
Соңғы нәтиже 

Жуапты  

1 ПЦК орыс тобындағы 
оқытушылар мен 
оқушыларға қазақ тілін 
үйрету 

жыл бойы 2 Семестрің соңнда 
директордың оқу 
ісі жөніндегі 
орнбасарына 

Котляренко 
Н.М. 
  



2 Қазақ топтарында қазақ тілін 
тереңдетіп оқыту 

жыл бойы 2 Семестрің соңнда 
директордың оқу 
ісі жөніндегі 
орнбасарына 

Насырова Ж.М.  

3 ПЦК стендін және 
құжаттарды екі тілде жүргізу 

жыл бойы 2 Семестрің соңнда 
директордың оқу 
ісі жөніндегі 
орнбасарына 

Котляренко 
Н.М.  
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