
План работы ЦК “Фартэпіяна і канцэртмайстарства” на 

2016-2017 навучальны год 

 

Асноўныя напрамкі работы: 

1. Павышэнне якасці выкладання прадмета “Фартэпіяна”. 

2. Вывучэнне педагагічнага вопыту лепшых педагогаў. 

3. Арыентаваць метадычную работу на выкарыстанне перадавых і новых вучэбна-выхаваўчых 

тэхналогій. 

4. Арганізаваць узаемадзеянне з іншымі ЦК каледжа з мэтай гарманічнага развіцця кругагляду 

навучэнцаў і іх музычных здольнасцей. 

5. Працягваць работу па развіццю і фарміраванню агульнай эстэтычнай культуры навучэнцаў. 

  

I. Арганізацыйная работа 

№ 

п/п Мерапрыемствы Тэрмін Адказны 

1. 

Пасяджэнне: 

§ Абмеркаванне плана работы на I семестр 2016-2017 

навучальнага года. 

§ Аб падрыхтоўцы вучэбнай дакументацыі 

на I семестр 2016-2017 навучальнага года. 

§Абмеркаванне плана і распрацоўка патрабаванняў 

акадэмічных мерапрыемстваў на І семестр. верасень 

Старшыня, 

выкладчыкі 

2. 

Пасяджэнне: 

§Аб падрыхтоўцы да прамежкавай атэстацыі. 

§Аб адаптацыі навучэнцаў І курса кастрычнік 

Старшыня, 

выкладчыкі 

3. 

Пасяджэнне: 

§  Вынiкi прамежкавай атэстацыi. 

§Абмеркаванне ўдзелу навучэнцаў (група Х-4) ў І 

этапе конкурса педагагічнага майстэрства 

“Педагагічныя надзеі”. 

§Пытанні вядзення дакументацыі лiстапад 

Старшыня, 

выкладчыкі 

  

4. Пасяджэнне: 

снежань 

  

Старшыня, 

Гарлачова К.А. 



§  Абмеркаванне адкрытага ўроку па прадмету 

“Фартэпіяна” на тэму: “Работа над выкананнем твору 

буйнай формы”. 

§Абмеркаванне пытанняў падрыхтоўкі да зімовай 

экзаменацыйнай сесіі. 

5. 

Пасяджэнне: 

§  Аб вынiках экзаменацыйнай сесii. 

§  Аб выкананні плана работы ў І семестры. студзень 

Старшыня, 

выкладчыкі 

6. 

Пасяджэнне: 

§Абмеркаванне плана акадэмічнай работы на ІІ 

семестр. 

§Аб падрыхтоўцы вучэбнай дакументацыі на ІІ 

семестр. люты 

Старшыня, 

выкладчыкі 

7. 

Пасяджэнне: 

§ Пытанні вядзення вучэбнай дакументацыі 

выкладчыкамі. 

§Аб падрыхтоўцы да прамежкавай атэстацыі. сакавік 

Старшыня 

  

  

  

  

8. 

Пасяджэнне: 

§Аб выніках прамежкавай атэстацыі. 

§ Абмеркаванне адкрытага ўроку па прадмету 

“Фартэпіяна” “Развіцце навыкаў чытання з ліста”. красавік 

Старшыня 

  

Скачко Л.П. 

  

  

9. 

Пасяджэнне: 

§ Аб падрыхтоўцы навучэнцаў да летняй 

экзаменацыйнай сесіі. 

§  Бягучыя пытанні. май 

Старшыня 

  

  

10. 

Пасяджэнне: 

§ Аб выніках экзаменацыйнай сесіі. 

§  Аб выніках работы ў 2016-2017 навучальным годзе. чэрвень 

Старшыня, 

выкладчыкі 

II. Павышэнне ідэйна-палітычнага ўзроўню 

і дзелавой кваліфікацыі выкладчыкаў 

1. 

Сістэматычнае азнаямленне з дакументамі 

вышэйстаячых органаў па пытаннях ідэялогіі. на працягу года 

Выкладчыкі 

  



2. Азнаямленне з выбарчым Заканадаўствам РБ. Верасень Выкладчыкі 

3. 

Удзел у выбарах дэпутатаў у Палату прадстаўнікоў 

Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. Верасень Выкладчыкі 

4. 

Удзел у мерапрыемствах па падтрымцы дзяржаўнай 

палітыкі. на працягу года Выкладчыкі 

5. Удзел у грамадска-трудавых акцыях калектыву. на працягу года Выкладчыкі 

6. Удзел у правядзенні інфармацыйных гадзін. на працягу года Выкладчыкі 

7. 

Наведванне савета куратараў з мэтай пашырэння 

вывучаемых пытанняў ідэйна-выхаваўчай і 

прафесійнай накіраванасці. на працягу года 

Старшыня, 

выкладчыкі 

8. 

Удзел у рабоце савета па прафілактыцы 

правапарушэнняў і дэвіянтнага тыпу паводзін. на працягу года 

Старшыня, 

выкладчыкі 

III. Абмен вопытам вучэбна-выхаваўчай работы 

1. 

Удзел у правядзенні сходаў навучэнцаў (па вучэбна-

выхаваўчых пытаннях). на працягу года 

Старшыня, 

выкладчыкі 

2. 

Удасканальванне работы выкладчыкаў па пытаннях 

выхавання і абучэння навучэнцаў праз удзел у 

пасяджэннях педагагічнага і метадычнага саветаў. на працягу года 

Старшыня, 

выкладчыкі 

3. 

Ажыццяўленне сувязі з бацькамі навучэнцаў, удзел 

у правядзенні бацькоўскіх сходаў (пытанні 

паспяховасці і выхавання). на працягу года 

Старшыня, 

выкладчыкі 

4. 

Сістэматычны кантроль за паспяховасцю і 

выхаваннем навучэнцаў. на працягу года 

Старшыня, 

выкладчыкі 

5. 

Сувязь выкладчыкаў ЦК з куратарамі выхаваўчых 

груп, выкладчыкамі па спецыяльнасці, 

выхавацелямі інтэрната, бацькамі навучэнцаў па 

пытаннях дысцыплінаванасці і паспяховасці. на працягу года 

Старшыня, 

выкладчыкі 

ІV. Вучэбна метадычная работа 

1. 

Адкрыты тэматычны ўрок па прадмету “Фартэпіяна” 

на тэму: “Работа над выкананнем твору буйнай 

формы”. снежань Гарлачова К.А. 

2. 

Метадычная распрацоўка “Аналіз форм і сродкаў 

выразнасці І ч. Санаты Е-dur Ф.Шуберта” снежань Манкевіч А.С. 

3. 

Адкрыты тэматычны ўрок па прадмету “Фартэпіяна” 

“Развіце навыкаў чытання з ліста”. красавік Скачко Л.П. 

4. 

Удзел канцэртмайстараў ЦК у канцэртах, конкурсах, 

фестывалях. на працягу года 

Старшыня, 

выкладчыкі 



5. 

Апрацоўка твору М.К.Агінскага Паланэз а-moll для 

голасу з фартэпіяна май Садоўская В.У. 

                  

  

V. Вучэбна-выхаваўчая работа 

1. 

Аналіз паспяховасці навучэнцаў па выніках 

прамежкавай атэстацыі і экзаменацыйнай сесіі. 

на працягу 

года 

Старшыня, 

выкладчыкі 

2. 

Ажыццяўленне кантролю за паспяховасцю навучэнцаў 

па прадмету “Фартэпіяна” (дадатковы інструмент). 

на працягу 

года 

Старшыня, 

выкладчыкі 

3. Індывідуальная работа з адстаючымі навучэнцамі. 

на працягу 

года 

Старшыня, 

выкладчыкі 

4. Індывідуальная работа з перспектыўнымі навучэнцамі. 

на працягу 

года 

Старшыня 

выкладчыкі 

5. Абмеркаванне пытанняў выхаваўчай работы. 

на працягу 

года 

Старшыня, 

выкладчыкі 

6. 

Назіранне за выкананнем навучэнцамі правіл 

унутранага распарадку ўстановы 

на працягу 

года 

Старшыня, 

выкладчыкі 

VІ. Прафарыентацыйная работа 

1. 

Аказанне метадычнай дапамогі музычным школам 

Лідскага метадычнага аб’яднання. 

на працягу 

года Дрозд Г.Г. 

2. 

Удзел выкладчыкаў і канцэртмайстараў у канцэртах, 

адкрытых уроках для навучэнцаў ДМШМі 

ДШМ Лідскага метадычнага аб’яднання. 

на працягу 

года Дрозд Г.Г. 

3. 

Кансультацыі выкладчыкаў для абітурыентаў Лідскага 

дзяржаўнага музычнага каледжа. 

на працягу 

года 
 

 


