
План работы ЦК “Аркестравыя духавыя і ўдарныя 

інструменты” на 2016-2017 навучальны год 

  

Асноўныя напрамкі работы ЦК: 

·      Выхаванне навучэнцаў на аснове сучасных метадаў комплекснага навучання. 

·  Усебаковы ўлік узроўня развіцця здольнасцей кожнага навучэнца, які арыентаваны на 

аптымальную рэалізацыю інтэлектуальнага і творчага патэнцыялу. 

·      Падрыхтоўка навучэнцаў да ўдзелу ў абласных, рэспубліканскіх і міжнародных конкурсах. 

·     Якасная падрыхтоўка навучэнцаў да паступлення ва УВА. 

·    Забяспячэнне плана набора і якасці падрыхтоўкі абітурыентаў: 

а) правядзенне прафарыентацыйнай работы сярод вучняў ДМШМ і ДШМ Лідскага метадычнага 

аб’яднання; 

б) пашырэнне геаграфіі абітурыентаў; 

в) правядзенне адкрытых урокаў, канцэртаў, кваліфіцыраваных кансультацый, дзен адчыненых 

дзвярэй, семінараў; 

·   Выхаванне ў навучэнцаў творчай актыўнасці, развіцце і назапашванне практычных навыкаў да 

будучай прафесіі. 

·       Выхаванне і развіцце агульнай музычнай культуры навучэнцаў. 

· Засваенне і выкарыстанне выкладчыкамі інфармацыйных і інавацыйных тэхналогій у вучэбна-

выхаваўчым працэсе. 

  І. Арганізацыйная работа 

  Мерапрыемствы Тэрмін Адказны 

1. 

Пасяджэнне: 

·        Размеркаванне і абмеркаванне вучэбнай нагрузкі. 

·        Абмеркаванне плана работы на 2016/2017 н.г. 

індывідуальных і каляндарна-тэматычных планаў. 

·        Аб правядзенні ўступных іспытаў і якасці набора 

навучэнцаў на 2016/2017 н.г. жнівень Старшыня 

2. 

Пасяджэнне: 

·        Абмеркаванне раней прынятых пастаноў. 

·        Абмеркаванне плана работы прадметнага гуртка. 

·        Абмеркаванне заўваг старшыні ДКК і распрацоўка 

мерапрыемстваў па ліквідацыі недахопаў. 

верасень 

  

Старшыня, 

Мішкель С.С. 

  



·        Аб метадычнай і канцэртнай дзейнасці ЦК, сувязі з 

ДМШМ і ДШМ Лідскага метадычнага аб’яднання і 

мерапрыемстваў па прафарыентацыі. 

·        Пытанні адаптацыі маладых спецыялістаў 

Аляшкевіча К.Ю. і Шаханавай Г.К. 

3. 

·     Сумеснае пасяджэнне са старшыней ЦК 

“Музыказнаўства”. Тэма: “Аб якасці падрыхтоўкі 

навучэнцаў па прадметах музычна-тэарэтычнага цыкла”. 

·        Аб удзеле навучэнцаў у конкурсе “Педагагічныя 

надзеі”. 

кастрычнік 

  

Старшыня 

  

4. 

Пасяджэнне: 

·        Абмеркаванне работы выкладчыкаў з 

перспектыўнымі навучэнцамі і абітурыентамі ДМШМ і 

ДШМ. 

·        Вынікі атэстацыі навучэнцаў. 

·        Абмеркаванне вынікаў І тура конкурса 

“Педагагічныя надзеі”. 

·        Адкрыты ўрок па прадмету “Педагагічная практыка” 

выкл. Мішкеля С.С. на тэму “Артыкуляцыя як асноўны 

сродак у выканальніцтве на духавых інструментах”. лістапад 

Старшыня 

  

  

  

  

  

  

  

Мішкель С.С. 

  

5. 

Пасяджэнне: 

·        Аб адаптацыі навучэнцаў І курса і перспектывах іх 

далейшага навучання. 

·        Абмеркаванне вынікаў тэхнічных залікаў і 

акадэмічных канцэртаў. 

·        Аб падрыхтоўцы навучэнцаў да зімняй 

экзаменацыйнай сесіі. снежань Старшыня 

6. 

Пасяджэнне: 

·        Вынікі работы за І семестр 2016/2017 н.г. 

·        Разгляд і зацвярджэнне каляндарна-тэматычных і 

індывідуальных планаў. 

·        Абмеркаванне праблем прафарыентацыйнай 

работы. 

·        Кантроль за выкананнем раней прынятых пастаноў. 

·        Абмеркаванне праграм дзяржаўных экзаменаў. студзень Старшыня 



·        Абмеркаванне канцэрта перспектыўных вучняў 

ДШМ і ДШМШ Лідскага метадычнага аб’яднання. 

 

 7. 

 Пасяджэнне: 

-    Зацвярджэнне пытанняў для навучэнцаў ІІІ і ІV курсаў 

па прадметах “Методыка выкладання ігры на 

інструменце” і “Педагогіка і псіхалогія”. 

-  Аб выкананні мерапрыемстваў па прафарыентацыі. 

-  Абмеркаванне метадычнай        распрацоўкі выкл. 

Шаханавай Г.К.  на тэму “Праектаванне 

і    кіраванне  вучэбнай 

дзейнасцю  навучэнцаў  музычнага каледжа 

(духавыя  інструменты)”.  люты 

 Старшыня 

  

  

  

  

  

  

 Шаханава Г.К. 

 8. 

 Пасяджэнне сумесна са старшынямі ЦК 

“Музыказнаўства” і “Агульнаадукацыйных дысцыплін”. 

Тэма: “Аналіз стана бягучай паспяховасці”. 

- Вынікі правядзення конкурсу “Педагагічныя надзеі”. 

- Абмеркаванне адкрытага ўрока па прадмету 

“Спецыяльны інструмент” на тэму: “Работа над эцюдамі 

як асноўны этап развіцця выканальніцкага майстэрства 

трубача”.  сакавік 

 Старшыня 

  

  

  

  

  

  

Сцяпанаў К.М. 

 9. 

 Пасяджэнне: 

- Вынікі атэстацыі навучэнцаў. 

- Аб размеркаванні выпускнікоў. 

-  Рэферат выкл. Ляшковай А.С. на тэму «Псіхафізічныя 

аспекты фарміравання выканальніцкіх навыкаў і іх роля 

ў працэсе навучання ігры на духавых інструментах».  красавік 

 Старшыня 

  

  

Ляшкова А.С. 

 10. 

 Пасяджэнне: 

- Справаздача выкладчыкаў аб праведзенай 

прафарыентацыйнай рабоце. 

- Аб адаптацыі навучэнцаў І курса і перспектывах іх 

далейшага навучання. 

- Аб падрыхтоўцы навучэнцаў ІV курса да дзяржаўных 

экзаменаў. 

-  Распрацоўка метадычнага      комплекса па 

прадмету    “Выканальніцкі аналіз”   май 

 Старшыня 

  

  

  

  

  

  

  



Гладкі Л.А. 

 11. 

 Пасяджэнне: 

- Падвядзенне вынікаў работы 

за   2016/2017 навучальны год. 

- Аналіз вынікаў дзяржаўных экзаменаў. 

-   Абмеркаванне праекта плана      работы на 

2017/2018 навучальны год.  чэрвень 

 Старшыня 

  

 

ІІ. Павышэнне ідэйна-палітычнага ўзроўню 

і дзелавой кваліфікацыі выкладчыкаў 

1. 

Падрыхтоўка праграмы для забеспячэння канцэртнага 

абслугоўвання насельніцтва ў перыяд прадвыбарчай 

кампаніі і ў дзень правядзення выбараў. верасень Выкладчыкі 

2. 

Удзел у аўтапрабеге па мясцінах баявой славы 

Лідчыны. май Масюкевіч А.Я. 

3. 

Сістэматычнае знаемства з дакументамі вышэйстаячых 

органаў па пытаннях ідыялогіі. 

на працягу 

года 

  

Выкладчыкі 

  

4. 

Удзел у правядзенні акцый у падтрымку Дзяржаўнай 

унутранай і знешняй палітыкі. Удзел у сустрэчах з 

прадстаўнікамі дзяржаўных органаў, дэпутатамі 

розных узроўняў, выканаўчай уладай. Сістэматычнае 

наведванне адзіных дзен інфармавання. 

на працягу 

года 

  Выкладчыкі 

5. Наведванне Савета куратараў. 

на працягу 

года 

Старшыня 

  

6. Удзел у правядзенні інфармацыйных гадзін. 

на працягу 

года 

Старшыня 

  

7. Удзел у трудавых і грамадзянскіх акцыях калектыва. 

на працягу 

года Выкладчыкі 

ІІІ. Абмен вопытам вучэбна-выхаваўчай работы 

1. 

Узаемадзеянне з цыклавымі камісіямі па пытаннях 

забеспячэння якасці адукацыі. 

на працягу 

года Выкладчыкі 

2. 

Вывучэнне і абагульненне дадатнага педагагічнага 

вопыта выкладчыкаў музычных каледжаў РБ і Расіі 

(выкарыстанне інтэрнэт рэсурсаў). 

на працягу 

года Выкладчыкі 

3. Правядзенне адкрытых навучальных заняткаў. па графіку Старшыня 



4. Правядзенне адкрытых выхаваўчых мерапрыемстваў. 

на працягу 

года Старшыня 

5. 

Абмен вопытам педагагічнай работы, 

узаеманаведванні ўрокаў выкладчыкамі штомесяц. па плану Выкладчыкі 

6. 

Узаемадзеянне з выкладчыкамі кафедры духавых і 

ўдарных інструментаў БДАМ. па плану Выкладчыкі 

7. 

Актыўнае ўзаемадзеянне ЦК з суб’ектамі выхаваўчага 

працэса ва ўстанове адукацыі (куратарамі выхаваўчых 

груп, СППС, выхавацелямі інтэрната, прафкомам 

навучэнцаў, БРСМ). 

на працягу 

года Выкладчыкі 

          

  

ІV. Вучэбна-метадычная работа 

1. 

Адкрыты ўрок па прадмету “Педагагічная практыка” 

выкл. Мішкеля С.С. на тэму “Артыкуляцыя як асноўны 

сродак выразнасці ў выканальніцтве на духавых 

інструментах” лістапад Мішкель С.С. 

2. 

Метадычная распрацоўка выкл. Шаханавай Г.К. на тэму 

“Праектаванне і кіраванне вучэбнай дзейнасцю 

навучэнцаў музычнага каледжа (духавыя 

інструменты)”. люты Шаханава Г.К. 

3. 

Адкрыты ўрок па прадмету “Спецыяльны інструмент” 

выкл. Сцяпанава К.М. на тэму: “Работа над эцюдамі як 

асноўны этап развіцця выканальніцкага майстэрства 

трубача”. сакавік Сцяпанаў К.М. 

4. 

Рэферат выкл. Ляшковай А.С. на тэму «Псіхафізічныя 

аспекты фарміравання выканальніцкіх навыкаў і іх роля 

ў працэсе навучання ігры на духавых інструментах». красавік Ляшкова А.С. 

5. 

Распрацоўка метадычнага комплекса па прадмету 

“Выканальніцкі аналіз” май Гладкі Л.А. 

6. 

Развіцце творчага патэнцыяла навучэнцаў ЦК і ўдзел у 

рабоце з таленавітай моладдзю. 

на працягу 

года Выкладчыкі 

7. 

Павышэнне кругагляда ведаў навучэнцаў з дапамогай 

зместа вучэбных дысцыплін. 

на працягу 

года Выкладчыкі 

V. Вучэбна-выхаваўчая работа 

1. 

Назіранне за выкананнем навучэнцамі правіл 

унутранага распарадку ўстановы. 

на працягу 

года Старшыня 

2. Наведванне інтэрната. 

на працягу 

года Выкладчыкі 



3. Гутаркі з адстаючымі навучэнцамі. 

на працягу 

года Выкладчыкі 

4. 

Мэтанакіраваная работа выкладчыкаў камісіі па 

арыентацыі перспектыўных навучэнцаў на паступленне 

ва УВА РБ. 

на працягу 

года 

  

Выкладчыкі 

  

5. Аналіз паспяховасці навучэнцаў. 

на працягу 

года Выкладчыкі 

6. Аналіз наведання вучэбных заняткаў навучэнцамі. 

на працягу 

года Выкладчыкі 

7. 

Удзел у рабоце савета па прафілактыцы 

правапарушэнняў. 

на працягу 

года Старшыня 

8. 

Удзел у правядзенні агульнакаледжных і групавых 

бацькоўскіх сходаў. Сувязь з бацькамі навучэнцаў па 

пытаннях паспяховасці і дысцыпліны. 

на працягу 

года 

  

Выкладчыкі 

  

          

  

9. 

Вывучэнне і абагульненне дадатнага педагагічнага 

вопыту, правядзенне адкрытых навучальных заняткаў і 

выхаваўчых мерапрыемстваў. 

на працягу 

года 

  

Выкладчыкі 

  

  

  

  

10. 

Вывучэнне навучальна-метадычнай дакументацыі і 

навучальных выданняў, сродкаў навучання, якія 

ўжываюцца ў адукацыйным працэсе. 

на працягу 

года 

  

Выкладчыкі 

  

VІ. Работа “Школы педагагічнай практыкі” 

1. Удзел у конкурсе “Педагагічныя надзеі”. 

Лістапад 

сакавік Выкладчыкі 

2. 

Адкрыты ўрок выкладчыка Мішкеля С.С. па прадмету 

“Педагагічная практыка” на тэму: “Артыкуляцыя як 

асноўны сродак выразнасці ў выканальніцтве на духавых 

інструментах”. 

лістапад 

  Мішкель С.С. 

3. Наведванне ўрокаў практыкантаў. 

на працягу 

года Выкладчыкі 

4. 

Праверка дакументацыі (журналы, дзеннікі навучэнцаў 

школы практыкі). 

на працягу 

семестра Выкладчыкі 



5. Справаздача аб стане педагагічнай практыкі навучэнцаў. 

на працягу 

семестра Ляшкова А.С. 

VІІ. Прафарыентацыйная работа 

1. 

Канцэрт таленавітых вучняў Лідскага метадычнага 

аб’яднання (духавыя інструменты). люты Выкладчыкі 

2. 

Канцэрты навучэнцаў каледжа ў складзе канцэртных 

брыгад на пляцоўках горада і вобласці. 

на працягу 

года 

Выкладчыкі 

  

3. Арганізацыя і правядзенне Дзен адкрытых дзвярэй. па плану Выкладчыкі 

4. 

Кансультацыі выкладчыкаў (для выкладчыкаў ДМШМ і 

ДШМ). 

на працягу 

года Выкладчыкі 

5. 

Справаздачы выкладчыкаў аб праведзенай 

прафарыентацыйнай рабоце. 

на працягу 

семестра 

Выкладчыкі 

  

 


