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«Ән салу» ПЦК-ның 2022 - 2023 оқу жылына арналған жұмыс жоспары 
 

(План работы ПЦК на 2022 -  2023  учебный год) 

 

                ПЦК төрағасы   (председатель ПЦК) Смасеитова А.Ж. 

 
      ПЦК-ның проблемалық ізденіс тақырыбы: 

Қазіргі заман талабына сай модульдік оқыту технологияларының жұмысы, бағалау 

критерийлері, пәнге байланысты бағдарламаларын әзірлеу. 

Педагогтар оқушылардың оқу бағдарламасы бойынша белсенділіктерін арттыру.  

       2022 – 2023 оқу жылындағы ПЦК міндеттері: 

1.Бөлімдегі оқу және тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру. 

2.Әр арнайы пән оқытушысы өз класындағы арнайы пән оқушыларына жауапты. 

3.Бөлім оқытушылары әрдайым біліктіліктерін арттырып, жаңа оқу үлгісіне орай 

оқытушылық және орындаушылық шеберліктерін шыңдап отыруы қажет.  
 

1.Ұйымдастыру жұмыстары (Организационная работа) 

 

№ 

 

Іс шаралар 
(Мероприятия (методическая работа) 

Өткізу мерзімі 
(Дата проведения) 

Жауапты 
(Ответственые за 

мероприятия ) 

1.  Оқытушылардың 2022-2023 оқу 

жылындағы жылдық жүктемелерін 

бекіту  

   

   26.08.202 

 

Смасеитова А.Ж. 

2.  

 

2022-2023 оқу жылына ПЦК жоспарын 

құрып бекіту 

   29.08.2022 Смасеитова А.Ж. 

3.  Акад конц.,ашық сабақ,Әдістемелік 

баяндама кестесін құру.  

   

    30.08.2022 

 

Смасеитова А.Ж. 

4.  Оқушылардың сабаққа қатысуын, оқу 

үлгерімдерін қадағалау 

       үнемі Смасеитова А.Ж. 

5.  1 курс оқушыларына баллдық 

(кредиттік)  

бағытта оқу ережесімен танысып, 

пәндер бойынша оқу жұмыс 

бағдарламасын жасау  

 

31.08.2022ж 

 

ПЦК «Ән салу» 

6.  Мұқан Төлебаевтың атындағы  2-ші 

Республикалық конкурс 

Сәуір  айы ПЦК «Ән салу» және 

әкімшілік 

 

 

 

 
 

 



2. Оқу жұмыстары (учебная работа) 

 

№ 
 

Іс шаралар 
(Мероприятия (методическая работа) 

Өткізу мерзімі 
(Дата проведения) 

Жауапты 
(Ответственые за мероприятия ) 

1.  Академиялық концерттер  
1- жартыжылдық 

(академиялық, дәстүрлі ән) 

2 курс – 

26.10.2022ж 

сағ. 1330                          

3 курс – 

26.10.2022ж 

сағ. 1510 

 
 

ПЦКмүшелері 

2.  Мемлекеттік емтихан 

бағдарламасын тыңдау 

4курс  

23.12.2022ж 

31.03.2023ж  

12.05.2023ж 

     ПЦК мүшелері 

3.  Қысқы емтихандар ,2,3,4 курс Қаңтар 2023ж ПЦК мүшелері 

4.  Академиялық концерттер  
2- жартыжылдық 

(академиялық, дәстүрлі ән) 

наурыз      ПЦК мүшелері 

5.  Жазғы емтихандар 1,2,3, курс Маусым 2023ж ПЦК мүшелері 

 

 

3. Әдістемелік жұмыстар (Методическая работа) 

 

№ 
 

Іс шаралар 
(Мероприятия (методическая работа) 

Өткізу мерзімі 
(Дата проведения) 

Жауапты 
(Ответственые за мероприятия ) 

1 Ашық сабақ: Вокалдық 

ансамбль пәнінен.  

Тақырыбы: «Қос ішектің 

бірін қатты, бірін сәл-сәл кем 
бұра...дәстүрлі әннің 

вокалдық ансамбль 

сабағында әннің аспаппен 
тоғысуы» 

04.10.2022ж Камидолдин К.Б. 

2 Әдістемелік баяндама: 

 «Әншілік өнердегі 

орындаушының мінезі» 

13.03.2022ж Мұхтар Қайсар 

 

 

 
 

 

 

 
          

 

 

 
 

 

 

 
   

 



 4. Кәсіби бағдарламалық жұмыстар (Профориентационная работа) 

 

 

№ 
 

Іс шаралар 
(Мероприятия (методическая работа) 

Өткізу мерзімі 
(Дата проведения) 

Жауапты 
(Ответственые за мероприятия ) 

1 Барлық аудан, қалалық БММ-

мен тығыз байланыста болу 
кездесулер өткізу 

Жыл бойы ПЦК мүшелері 

2 Семей қаласы №34 мектеп  

«Что такое вокал?» 

Қазан 2022ж Аширова А.Е. 

3 Семей қаласы № 2 музыка 

мектебі «Ән көңілдің ажары» 

атты кездесу 

Қараша 2022ж Смасеитова А.Ж. 

Камидолдин К.Б. 

4 Семей қаласы №17 мектеп Желтоқсан  

2022ж 

Көшеров Н.С. 

5  Аякөз қаласы БММ лекция  
««Халық әндері» ауыздан –ауызға 

тарап кеткен әндер 

Наурызс   2023ж ПЦК «Ән салу» 
бөлімі  

Смасеитова А.Ж. 
6 Семей қаласы №39 мектеп 

«Дауысты күтудің маңыздылығы» 
Наурыз  Мұхтар Қайсар 

7 Абай ауданы Ж.Кәрменов 
музыка мектебі «Жекемнің ән 

деп соққан жүрегі» 

Сәуір 2023ж Қабышев Қ.А. 

8 Қалбатау ауылы БММ лекция 

«Әнді сүйсен менше сүй» 

Мамыр 2023ж ПЦК «Ән салу» 

бөлімі  
9 Семей қаласы №1 мектебі 

«Менің мамандығым»  

Ақпан 2023ж ПЦК «Ән салу» 

бөлімі  
10 Аякөз ауданы музыка мектебі 

«Халық әндері» ауыздан –
ауызға тарап кеткен әндер 

Наурыз 2023ж ПЦК «Ән салу» 

бөлімі  
Смасеитова А.Ж. 

  

                   5. Концерттік қызмет (Концертная деятельность) 

 

№ 
 

Іс шаралар 
(Мероприятия (методическая работа) 

Өткізу мерзімі 
(Дата проведения) 

Жауапты 
(Ответственые за мероприятия ) 

1 Денсаулық күні - денсаулық 
басты байлық 

17.09.2022ж ПЦК мүшелері және 
әкімшілік 

2 Ұстаздар күніне арналған  

концертке қатысу 

   30.09.2022ж 

 

Ән салу бөлімінің 

оқушылары 

 
3 Абай облысының мұғалімдер 

күніне қатысу 

01.10.2022ж Ән салу бөлімінің 

оқытушылары мен 
оқушылары 

   4 Республикалық, Халықаралық 
конкурстарға  қатысу. 

     жыл бойы ПЦК мүшелері 

 

 

 



6. Тәрбие жұмысы 
 

 

1. Алғашқы қоңырау 

2. Сынып жетекшісінің ай сайынғы оқушылардың тәртібі мен оқу 

үлгерімдері туралы есептерін тыңдап отыру, қортынды жасау. 

3. Оқушылардың тәртібін қадағалап ата-аналармен  байланыста болу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4. Бөлім оқушыларымен  экстремизм  және  тероризм, сонымен  қатар   

бөтен діни ағымдарға қарсы болуға әңгіме өткізу. 

 
5. Корупцияға жол жоқ - атты тақырыпқа әңгіме өткізу. 

 

6. Аттестациялардың қорытындысына байланысты бөлім жиналысы. 
 

 

Циклдық пәндер 

комиссиясының төрағасы                                                 Смасеитова А.Ж. 
(Председатель предметной цикловой комиссии) 


