
План работы ЦК “Баян-акардэон” на 

2016 – 2017 навучальны год 

 

Асноўныя напрамкі работы цыклавой камісіі: 

1. Асваенне сучасных метадаў комплекснага навучання і выхавання. 

2. Забеспячэнне дыферэнцыраванага падыходу ў навучанні і выхаванні навучэнцаў. 

3. Забеспячэнне гарманічнага развіцця здольнасцей навучэнцаў, выхаванне творчай актыўнасці. 

4. Якасная прафарыентацыйная работа выкладчыкаў. 

5. Правядзенне мерапрыемстваў па абмену вопытам работы з цыклавымі камісіямі каледжа. 

6. Выхаванне творчай актыўнасці навучэнцаў. Падрыхтоўка навучэнцаў да ўдзелу ў абласных, 

рэспубліканскіх і міжнародных конкурсах. Падрыхтоўка да паступлення ва УВА. 

7. Правядзенне адкрытых ўрокаў, канцэртаў класаў з аналізам якасці. Весці актыўную канцэртную 

дзейнасць навучэнцаў. Правядзенне прафарыентацый работы сярод навучэнцаў ДМШМ і ДШМ 

Лідскага методаб’яднання. 

8. Актыўнае ўзаемадзеянне ПЦК з іншымі суб’ектамі выхаваўчага працэсу ва ўстанове адукацыі 

(куратары, СППС, выхавацелі інтэрната, прафкам навучэнцаў, БРСМ). 

  

І. Арганізацыйная работа 

№ 

п/п Мерапрыемствы Тэрмін Адказны 

1. 

Пасяджэнне : 

§  Абмеркаванне плана работы на І семестр 2016-

2017 н.г. 

§  Зацвярджэнне індывідуальных планаў навучэнцаў і 

каляндарна-тэматычных планаў на І семестр 2016-

2017 н.г. 

§  Аналіз вынікаў прыему і абмеркаванне якасці 

набора навучэнцаў на I курс 2016-2017 н.г. і 

распрацоўка мерапрыемстваў па актывізацыі 

прафарыентацыйнай работы выкладчыкамі. 

§  Абмеркаванне Палажэння конкурса выканаўцаў на 

баяне-акардэоне імя К. Горскага. жнівень Старшыня 

2. 

Пасяджэнне: 

§  Абмеркаванне акадэмічных патрабаванняў і 

зацвярджэнне графіка акадэмічнай работы на І 

семестр 2016-2017навучальнага года. верасень 

Старшыня, выкладчыкі 

  

  



§  Абмеркаванне плана работы лабараторыі 

музычных інструментаў, прадметнага гуртка. 

§  Распрацоўка мерапрыемстваў па ліквідацыі 

недахопаў адносна заўвагам старшыні ДКК . 

  

  

Байкова Н.І. 

3. 

Пасяджэнне: 

§  Аб арганізацыі прафарыентацыйнай работы ў 

ДМШМ і ДШМ Лідскага методаб’яднання. 

§  Распрацоўка мерапрыемстваў па адаптацыі 

першакурснікаў. 

§  Вынікі акадэмічных канцэртаў навучэнцаў. 

§  Абмеркаванне праграммы канцэрта да 

Міжнароднага дня танга кастрычнік 

Старшыня, 

выкладчыкі 

Дрозд Г.Г. 

  

СППС, Кміт В.В 

4. 

Пасяджэнне: 

§  Аналіз вынікаў атэстацыі навучэнцаў. 

§  Выхаваўчая работа з непаспяваючымі навучэнцамі. 

§  Аб удзеле навучэнцаў IVкурса ў агульнаколеджным 

конкурсе педагагічнага майстэрства. лістапад 

Старшыня, 

выкладчыкі 

  

5. 

Пасяджэнне: 

§  Справаздачы выкладчыкаў аб стане вядзення 

вучэбнай дакументацыі. 

§  Аб рабоце з перспектыўнымі навучэнцамі, пытанні 

падрыхтоўкі да зімняй экзаменацыйнай сесii. 

§  Cправаздача выкладчыка Байковай Н.I. аб 

прахаджэнні курсаў павышэння кваліфікацыі. снежань 

Старшыня, 

выкладчыкі 

  

  

  

6. 

Пасяджэнне: 

§  Вынікі работы за І семестр 2016-2017 н.г. 

§  Абмеркаванне вынікаў паспяховасцi навучэнцаў за І 

семестр 2016-2017 н.г. 

§  Абмеркаванне плана работы на ІІ семестр 2016-

2017 н.г. 

§  Зацвярджэнне індывідуальных і каляндарна-

тэматычных планаў на II семестр 2016-2017 н.г. 

  

студзень 

  

Старшыня, выкладчыкі 

7. 

Пасяджэнне: 

§  Абмеркаванне акадэмічных патрабаванняў, графіка 

акадэмічнай работы на ІІ семестр 2016-2017 н. г. 

§  Абмеркаванне кандыдатур навучэнцаў на 

наведванне заняткаў па індывідуальнаму графіку. 

  

студзень 

  

Старшыня, 

выкладчыкі   



§  Аб выніках паспяховасці вучняў школы практыкі за І 

семестр 2016-2017 н.г. 

§  Аб выкананні раней прынятых рашэнняў. 

8. 

Пасяджэнне: 

§  Аб стане падрыхтоўкі навучэнцаў ІV курса да 

Дзяржаўных экзаменаў. 

§  Аб якасці арганізацыі прафарыентацыйнай работы 

ў ДМШМ і ДШМ Лідскага метадычнага аб’яднання. 

§  Пытанні правядзення конкурсувыканаўцаў імя 

К.Горскага. 

  

люты 

  

Старшыня, 

выкладчыкі 

  

  

  

  

 Дрозд Г.Г.   

9. 

Пасяджэнне: 

§  Аналіз стану бягучай паспяховасці і наведвання 

заняткаў навучэнцамі па прадметах музычна-

тэарэтычнага цыклу сумесна з выкладчыкамі ЦК 

“Музыказнаўства”. 

§  Вынікі ўдзелу ў конкурсе педагагічнага майстэрства 

навучэнцаў ЦК. 

§  Абмеркаванне пытанняў па размеркаванню 

выпускнiкоў. сакавік 

Старшыня 

Выкладчыкі   

10. 

Пасяджэнне: 

-Аб выніках правядзення конкурсу імя К.Горскага 

§  Аналіз стану вучэбна-выхаваўчай  работы з 

навучэнцамi. 

§  Гутарка з навучэнцамі ІV курсааб размеркаванні па 

месту работы і іх абавязках. красавік 

Старшыня, 

выкладчыкі   

  

11. 

Пасяджэнне: 

§   Аналіз правядзення прафарыентацыйнай работы з 

вучнямі ДМШМ і ДШМ выкладчыкамі. 

§  Абмеркаванне якасці падрыхтоўкі да летняй 

экзаменацыйнай сесіі навучэнцаў. 

§  Аб выніках праслухоўвання выпускнікоў да 

Дзяржаўных экзаменаў. 

§  Вынікі вучэбна-выхаваўчай работы ў класе 

спецыяльнага інструмента выкл. Догілевай А.І. 

  

май 

  

Старшыня, 

Выкладчыкі, 

Дрозд Г.Г. 



12. 

Пасяджэнне: 

§  Выкананне плана работы за ІІ семестр 2016-2017 

н.г. 

§  Вынікі дзяржаўных экзаменаў і летняй 

экзаменацыйнай сесіі. 

§  Мэты і задачы работы ЦК на 2017-2018 навучальны 

год. чэрвень Старшыня 

ІІ. Павышэнне ідэйна-палітычнага ўзроўню 

і дзелавой кваліфікацыі выкладчыкаў 

1. 

Сістэматычнае азнаямленне з дакументамі 

вышэйстаячых органаў па пытаннях ідэялогіі. 

на працягу 

года Выкладчыкі 

2. 

Удзел у сустрэчах з прадстаўнікамі дзяржаўных 

органаў, дэпутатамі розных узроўняў выканаўчай 

улады. 

на працягу 

года Выкладчыкі 

3. 

Удзел у выбарах дэпутатаў палаты прадстаўнікоў 

Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Беларусь верасень Выкладчыкі 

4. 

Сістэматычнае наведванне Адзіных Дней 

інфармавання (па асобнаму плану). 

на працягу 

года Выкладчыкі 

5. Удзел у трудавых і грамадскіх акцыях калектыву. 

на працягу 

года Выкладчыкі 

6. 

Удзел у правядзенні інфармацыйных гадзін (па 

асобнаму плану). 

на працягу 

года Выкладчыкі 

7. 

Удзел у рабоце Савета па прафілактыцы 

правапарушэнняў. 

на працягу 

года Старшыня 

8. 

Наведванні Савета куратараў з мэтай кантролю за 

паспяховасцю і паводзінамі навучэнцаў. 

на працягу 

года Выкладчыкі 

ІІІ. Абмен вопытам вучэбна-выхаваўчай работы 

1. 

Справаздача выкладчыка Догілевай А.І. аб вучэбна-

выхаваўчай рабоце ў класе  спецыяльнага 

інструмента. май Догілева А.І. 

2. 

Узаемадзеянне з цыклавымі камісіямі каледжа па 

пытаннях забяспячэння якасці адукацыі. 

на працягу 

года Выкладчыкі 

3. 

Аналіз паспяховасці навучэнцаў па выніках 

атэстацыі. 

два раза ў 

семестры Старшыня 

4. Індывідуальная работа з адстаючымі навучэнцамі. 

на працягу 

года Выкладчыкі ЦК 



5. Работа прадметнага гуртка. 

на працягу 

года Байкова Н.І. 

ІV. Вучэбна-метадычная работа   

1. 

Адкрыты ўрок па прадмету “Спецыяльны інструмент” 

на тэму: “Асноўныя этапы работы над музычным 

творам ў класе спецыяльнага інструмента”. Лістапад Старшыня   

2. 

Удзел навучэнцаў ЦК у конкурсе педагагічнага 

прафесійнага майстэрства. 

І тур-лістапад 

 ІІ тур-люты Куратары практыкі   

3. 

Канцэрт навучэнцаў і выкладчыкаў ЦК прысвечаны 

Міжнароднаму дню танга снежань 

Старшыня, 

выкладчыкі   

4. 

Адкрыты ўрок па прадмету “Спецыяльны iнструмент” 

на тэму: ”Работа над метра-рытмам у класе 

спецыяльнага інструмента” красавік Рута Л.У.   

5. Првядзенне конкурсу выканаўцаў iмя К.Горскага сакавік Старшыня, выкладчыкі   

6. 

Павышэнне прафесійнага ўзроўню выкладчыкаў. 

Абучэнне на ФПК пры БДАМ. па плану Байкова Н.I.   

7. 

Метадычная дапамога выкладчыкам ДМШМ і ДШМ 

(кансультацыі, метадычныя даклады, урокі). па плану Выкладчыкі   

V. Вучэбна-выхаваўчая работа   

1. Правядзенне схода навучэнцаў І-IV курсаў. 

верасень 

студзень Смаргунова А.У.   

2. 

Сувязь з бацькамі навучэнцаў, правядзенне 

бацькоўскіх сходаў. 

на працягу 

года Выкладчыкі   

3. 

Аналіз паспяховасці навучэнцаў па выніках 

атэстацыі. 

чатыры разы ў 

год Выкладчыкі   

4. 

Ажыццяўленне кантролю за пражываннем у 

інтэрнаце і самападрыхтоўкай навучэнцаў. 

на працягу 

года Выкладчыкі   

5. Работа прадметнага гуртка. 

на працягу 

года Байкова Н.І.   

VІ. Работа “Школы педагагічнай практыкі”   

1. 

Адкрыты ўрок па прадмету “Педагагічная 

практыка” на тэму: “Штрых як сродак мастацкай 

выразнасці ў працэсе выканання музычнага твора” красавік Трубееў У.Л.   

2. 

Удзел у конкурсе педагагічнага прафесіянальнага 

майстэрства. Лiстапад,люты Выкладчыкі   



3. Наведванне ўрокаў практыкантаў. па працягу года Выкладчыкі   

4. 

Праверка дакументацыі (журналы, дзеннікі 

навучэнцаў школы практыкі). 

па працягу 

семестра Выкладчыкі   

5. 

Справаздача аб стане педагагічнай практыкі 

навучэнцаў. 

па працягу 

семестра Еда В.А.   

VІІ. Прафарыентацыйная работа   

1. 

Наведванні ДМШМ і ДШМ, кансультацыі, 

навучальныя заняткі з вучнямі ДМШМ і ДШМ (на 

базе ДМШМ і ДШМ). 

па графіку на 

працягу 

года 

Выкладчыкі 

    

2. 

Кансультацыі выкладчыкаў ЦК (для выкладчыкаў 

ДМШМ і ДШМ). 

на працягу 

года Выкладчыкі   

3. 

Справаздачы выкладчыкаў ЦК аб выкананні плана 

прафарыентацыйнай работы. на працягу года 

Выкладчыкі 

    

4. 

Папаўненне банка дадзеных таленавітых 

навучэнцаў ДМШМ. 

  на працягу года Выкладчыкі   

5. 

Работа з абітурыентамі, прафарыентаванымі 

навучэнцамі, аказанне метадычнай дапамогі. на працягу года 

Старшыня, 

выкладчыкі   

6. 

Наведванне акадэмічных канцэртаў у ДМШМ і 

ДШМ Лідскага метадычнага аб’яднання. на працягу года 

Выкладчыкі 

    

7. 

Канцэрты навучэнцаў ЦК “Баян-акардэон” ЛДМК у 

ДМШМ і ДШМ Лідскага метадычнага аб’яднання. 

красавік, 

май 

Выкладчыкі 

    

                    

  

  

 


