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«Әлеуметтік мәдени қызметі»  және  «Актер өнері»   

ЦПК-ның 2022- 2023 оқу жылына арналған жұмыс жоспары 
(План работы ПЦК на 2022 - 2023  учебный год) 

                ЦПК төрайымы  Бейсханова А.К. 
  

ПЦК - ның проблемалық ізденіс тақырыбы (проблемно-поисковая тема ПЦК): 

 

 «ӘМЖ және ХКШ», Актер өнері мамандығының оқу процессінде инновациялық 

технологияларды қолдану арқылы оқыту сапасын арттыру 

 

2022-23 оқу жылындағы ПЦК міндеттері (задачи, решаемые ПЦК в 2022-2023 учебном году) 

 

    Білім сапасын нарық талабына сай қалыптастыру, оқушының қабілеті мен білімін 

көтеру мақсатында оқыту процесін жоғары деңгейге көтеру, таңдаған мамандықтарына 

деген қызығушылықтарын арттыру. 
 

                             1.Ұйымдастыру жұмыстары (Организационная работа) 

 

№ 
 

Іс шаралар 
Мероприятия (методическая работа) 

Өткізу мерзімі 
(Дата проведения) 

Жауапты 
(Ответственые за мероприятия ) 

 
 

1 2022-2023 оқу жылына ЦПК жұмыс 

жоспарын құру, бекіту. Жүктемелерді 

анықтау. 

Тамыз ПЦК төрайымы, бөлім 

ұстаздары. 

 

2 

  Модульды-кредиттық оқыту 

технологияларының жұмыс 

бағдарламаларын құру, бекіту.  

Тамыз, қаңтар ПЦК төрайымы. 

Училище әдіскері  

 

3 Күнтізбелік– тақырыптық 

жоспарларды бекіту. Сабақ кестелерін 

құру. 

Тамыз ПЦК төрайымы, бөлім 

ұстаздары. 

4 Ашық сабақтар мен әдістемелік 

баяндамалар тақырыптарын анықтау. 

Тамыз, қаңтар ПЦК төрайымы 

5 1 курс студенттерінің арасында 

білімнің кіріс бөлігін (срез знаний) 

анықтау мақсатында шаралар өткізу 

Қыркуйек Училище әдіскері, ПЦК 

төрайымы, бөлім ұстаздары 

6 2,3,4 курс студенттерінің арасында 

білім диагностикасын өткізу. 

Тамыз Училище әдіскері, ПЦК 

төрайымы, бөлім ұстаздары 

7 Өндірістік тәжірибе базаларын 

анықтау және келісім шартқа отыру 

Тамыз ПЦК төрайымы 

Тәжірибе жетекшілері, 

профориентациялық жұмыс 

секторының жетекшісі 

8 Профориентациялық жылдық жұмыс Тамыз ПЦК төрайымы, 



жоспарын құру  профориентациялық жұмыс 

секторының жетекшісі, 

бөлім ұстаздары. 

9 Оқу бөлмелерін безендіру, жылылау. Қыркуйек, 

қараша 

Класс жетекшілер, ПЦК 

ұстаздары 

 

2.Оқу жұмыстары (учебная работа) 

 

№ 

 

Іс шаралар 

Мероприятия (методическая работа) 

Өткізу мерзімі 

(Дата проведения) 

Жауапты 

(Ответственые за мероприятия ) 

1 Топтық, жеке сабақ кестелерін құру. Тамыз, қаңтар  ПЦК төрайымы, бөлім 

ұстаздары 

2 

 

Оқытушының жеке жоспарын дайындау Тамыз, қаңтар ПЦК ұстаздары 

3 3 курс оқушыларының өндірістік 

тәжірибе  бағдарламаларын өңдеу 

Тамыз Камзин Б.Е 

4 Дипломдық жұмыстардың тақырыптары 

мен мерзімін бекіту 

Тамыз  Камзин Б.Е. 

 

5 Арнайы пәндерден  оқу әдістемелік 

құралдарды  өңдеу (УМКД) 

 Жыл бойы ПЦК ұстаздары 

6 Режиссура пәнінен 3 курс режиссура 

студенттерінің дипломдық жұмыстарын 

қорғау 

Қазан, қараша Камзин Б.Е., 3 курс 

режиссура студенттері 

7  Қалалық, республикалық деңгейде 

өтетін ғылыми - практикалық 

конференцияларға қатысу. 

Жыл бойы ПЦК ұстаздары 

8 Театр өнері мамандығы бойынша өтетін 

сайыстар мен фестивальдарға қатысу. 

 Жыл бойы ПЦК ұстаздары 

 

3. Әдістемелік жұмыстар 

(методическая работа) 

             1 – жартыжылдық 

№ А.Ә.Т Пән, курс  Ашық сабақ пен 

әдістемелік баяндама  

тақырыбы 

Өтетін 

уақыты мен 

мерзімі     

№ 

каб 

1 Камзин Б.Е. 2 курс, Актер 

шеберлігі 

Ашық сабақ 

«Сомдайтын кейіпкер 

бейнесін ашу» 

23.11.2022ж. 

сағат 0940 

417 

2 Камзин Б.Е. Көркемөнерпаз 

ұжымымен 

жұмыс істеу 

әдісі 

Әдістемелік баяндама  

«Көркемөнерпаз театр  

ұжымындағы 

режиссердің жұмыс 

ерекшелігі» 

04.11.2022 

сағат 1330 

417 

3 Жуасбек Е.Т.  «Қазақ 

режиссурасындағы 

жаңа тыныс»- 

баяндама 

29.11.2022 ж 

17.00 

419 



4 Алепарова М.А. Сахна тілі пәні Әдістемелік баяндама 

«Поэзиялық 
шығармаларды 

шығармашылық 

меңгеру» 

 

23.11.22ж. 
 

 

418к 

5 Бейсханова А.К. Сценарий жазу 
шеберлігінің 

негіздері 

Әдістемелік баяндама  
«Спорттық мерекелер 

түрлері, ашылу 

салтанаттын 
ерекшелігі» 

09.12.2022ж. 
 сағат 12.05 

417к 

6 Төлебаев Д.Ш Әлем театрының 

тарихы 

«Е.Б. Вахтанговтың 

шығармашылығы» 

25.11.2022 ж. 418 

 

 

2 – жартыжылдық 

№ 

 

Іс шаралар 

Мероприятия (методическая работа) 

Өткізу мерзімі 

(Дата 

проведения) 

Жауапты 

(Ответственые за 

мероприятия ) 

1 Ашық сабақ  

«Монолог, диалогтарды сахналау 
әдістері»Алепарова М.А. Сахна тілі пәні, 4 курс 

Актер өнері 

Наурыз  

2023ж. 

Алепарова М.А 

2 Ашық сабақ  «Қазақ салт дәстүрдің 

ұмытылған рәсімдері» 

Сәуір  

2023 ж. 

Бейсханова А.К 

 

 

4. Кәсіби бағдарламалық жұмыстар (профориентационная работа) 

 

№ Іс- шара атауы  ОМ№ Өтетін 

мерзімі  

Жауапты 

ұстаздар  

Мектептен 

жауапты 

1. Қала маңындағы орта 

мектеп оқушыларына 

профориентациялық 

жұмыстар 

мақсатымен 

концерттік 

бағдарламалар 

ұйымдастыру 

 Жыл бойы ПЦК 

оқытушылары 

мен 1-3 

студенттері 

 

2. Аудандық ауыл орта 

мектеп оқушыларына 

профориентациялық 

жұмыстар жүргізу 

 жыл бойы ПЦК 

оқытушылары 

мен 1-3 

студенттері 

 

3. Өндірістік тәжірибе 

базаларын анықтау 

және келісім шартқа 

отыру 

 қыркуйек Өндірістік 

тәжірибе 

оқытушылары 

 

 

 



                                                  5. Концерттік қызмет (Концертная деятельность) 

№ 

 

Іс шаралар 

(Мероприятия (методическая работа) 

Өткізу мерзімі 

(Дата проведения) 

Жауапты 

(Ответственые за 

мероприятия ) 

1 Қала кітапханаларымен іс шаралар 

ұйымдастыру 

Жыл бойы ПЦК ұстаздары мен 1-4 

студенттері 

2 Қарттар үйіне концерттік 

бағдарламалар ұйымдастырып 

өткізу 

Жыл бойы ПЦК ұстаздары мен 1-4 

студенттері 

3 Әскери бөлімдермен бірігіп мәдени 

іс шаралар ұйымдастыру 

Жыл бойы ПЦК ұстаздары мен 1-4 

студенттері 

4 Балалар үйлерине және мектеп 

оқушыларына мәдени іс шаралар 

ұйымдастыру 

Жыл бойы ПЦК ұстаздары мен 1-4 

студенттері 

5 Училище, қала, облыс көлеміндегі 

мәдени іс шараларға белсене 

қатысу 

Жыл бойы ПЦК ұстаздары мен 1-4 

студенттері 

6 Жаңа жылға арналған құттықтау 

видеопроекті  ұйымдастыруына 

қатысу 

желтоқсан 2022 ж. ПЦК ұстаздары мен 1-4 

студенттері 

7 Алғыс күніне акциялық іс шараға 

қатысу 

наурыз 2023ж ПЦК ұстаздары мен 1-4 

студенттері 

8 Наурыз мерекесіне арналған 

көпшілік іс шараға қатысу 

наурыз 2023ж ПЦК ұстаздары мен 1-4 

студенттері 

9 Театр күніне арналған мерекелік іс 

шараға қатысу 

наурыз 2023ж ПЦК ұстаздары мен 1-4 

студенттері 

10 «Алтын бесігім» орталық  

кітапханада мерекелік концертке 

қатысу 

сәуір  2023ж. ПЦК ұстаздары мен 1-4 

студенттері 

11 «Жеңіс күніне» арналған іс 

шараларға қатысу 

мамыр 

2023 

ПЦК ұстаздары мен 1-4 

студенттері 

12 Мамандық бойынша курстық және  

дипломдық жұмыстарға белсене 

қатысу 

Жыл бойы ПЦК ұстаздары мен 1-4 

студенттері 

 

6. Тәрбие жұмысы (Воспитательная работа) 

№ Іс шараның, сынып 

сағаттың тақырыбы 

Пән, 

курс  

Өтетін 

уақыты мен 

мерзімі     

Жауапты 

 

№ 

каб 

1 «Білім күні»  

 

1-3 01.09.2022ж Тәрбие ісі жөніндегі 

директор орынбасары, 

кураторлар 

 

2 «ҚР Президенттің 

жолдауымен танысу» 
1-4 қыркүйек 

2022 

ПЦК оқытушылары  

3 «Денсаулық күні»  1 17.09.22 Батталов Е.Т.  



Бейсханова А.К 
4 «Санитарлық сақтық 

шараларын сақтау» 
1-4 қыркүйек 

2022 

Бейсханова А.К 

Батталов Е.Т 
 

5 «Мамандығым мақтанышым» 1 қазан  

2022 

Бейсханова А.К 

 

 

6 «Читающий колледж» 

проект  

1-4 жыл бойы 

2022 

Маханбетова А.М. 

Бейсханова А.К 

 

7 «Бұлбұл үнді» Р. 

Бағланованың 100ж арналған 

1-4 қараша 

2022 

Бейсханова А.К  

8 «Ұлт ұстазы» А. 

Байтұрсыновтың 150 

жылдығына арналған сынып 

сағаты 

1-2 желтоқсан 

2022 

Бейсханова А.К  

9 Мұхтар Әуезовтің туғанына 

125 жыл «Дара тұлға» сынып 

сағаты 

1-4 ақпан 

2023ж. 

Маханбетова А.М. 

Бейсханова А.К 

 

10 «Алғыс айту парызым» сынып 

сағаты 
1-4 наурыз 

2023ж. 

Бейсханова А.К 

Батталов Е.Т. 
 

11 «Наурыз –берекем.» сынып 

сағаты 
1-4 наурыз 

2023ж. 

Бейсханова А.К 

 
 

12 «Кітап әлемі» балалар 

кітабының халықаралық 

күніне арналған пікір алмасу 

сағаты 

1 сәуір 2023ж Бейсханова А.К. 

Маханбетова А.М. 

 

13 «Кітапханаларға саяхат» 

орталық кітапханаға экскурсия 

1-2 сәуір 2023ж Бейсханова А.К 

 

 

14 «Ұлы жеңіс» тәрбие сағаты 

сағаты 

1-2 мамыр 

2023 

Бейсханова А.К 

Камзин Б.Е 

 

15 Мәдениет қызметтер күніне 

арналған аудандық мәдениет 

қызметкерлермен онлайн 

кездесу 

1-4 мамыр 

2023 

Бейсханова А.К 

Камзин Б.Е 

 

16 «Жазықсыз құрбандар»- 

тәрбие сағаты 

1-4 мамыр 

2023 

Бейсханова А.К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклдық пәндер 

комиссиясының төрағасы  ___________________________Бейсханова А.К. 

 


