
План работы ЦК «Харавое дырыжыраванне» на 2016 – 

2017 навучальны год 

Асноўныя мэты і задачы: 

·        фарміраванне прафесійных ведаў і навыкаў навучэнцаў, неабходных у далейшай 

хармайстарскай і педагагічнай дзейнасці; 

·        фарміраванне ў навучэнцаў практычных уменняў і навыкаў будучай прафесіі; 

·        выхаванне камунікатыўных і арганізатарскіх якасцей будучых дырыжораў-хармайстараў; 

·        развіцце прыродных музычных і пеўчых здольнасцей навучэнцаў; 

·        выхаванне мастацкага густа, развіцце агульнай музычнай культуры навучэнцаў; 

·        выхаванне ў навучэнцаў пачуцця патрыятызма і любові да роднай краіны і да яе 

каштоўнасцей.  

І. Арганізацыйная работа 

№п/п Мерапрыемствы Тэрмін Адказны 

1. 

Пасяджэнне ЦК: 

- абмеркаванне плана работы ЦКна  Iсеместр 2016-

2017 навучальнага года; 

- зацверджанне календарна-тэматычных і 

індывідуальных планаў навучэнцаў; 

- аналіз вынікаў прыёму і абмеркаванне якасці набора 

навучэнцаў на 2016 н.г.,         распрацоўка 

мерапрыемств на актывізацыю 

прафарыентацыйнай  работы выкладчыкаў. 

  жнівень Старшыня 

2. 

Пасяджэнне ЦК: 

- абмеркаванне плана і зацверджанне графіка 

акадэмічнай работы ЦК наI  семестр; 

-распрацоўка мерапрыемств на падрыхтоўку 

навучэнцаў IV  курса да дзяржаўных 

экзаменаў;                                        - абмеркаванне 

справаздачы старшыні ДКК, дацэнта кафедры 

“Харавое дырыжыраванне” БДАМ Слабодчыкавай Т.Г. 

  

  верасень Старшыня 

3. 

Пасяджэнне ЦК: 

- пытанні паспяховасці навучэнцаў на ЦК; кастрычнік 

Старшыня 

  



- аб адаптацыі навучэнцаў І курса да ўмоў 

пражывання; 

- пытанні паспяховасці навучэнцаў па 

агульнаадукацыйным і музычна-тэарэтычным 

дысцыплінам; 

4. 

Пасяджэнне ЦК: 

-.аналіз вынікаў прамежкавай атэстацыі навучэнцаў 

ЦК; 

- пытанні выхаваўчай работы з непаспяваючымі 

навучэнцамі; 

- аб удзеле навучэнцаў IV курса  у агульнакаледжным 

конкурсе педагагічнага майстэрства. 

  лістапад Старшыня,  выкладчыкі 

5. 

Пасяджэнне  ЦК: 

- справаздачы выкладчыкаў аб стане вучэбнай 

дакументацыі; 

- пытанні падрыхтоўкі навучэнцаў III– IV    курсаў 

да  зімовай 

экзаменацыйнай  сесіі;                                -  аб  стане 

падрыхтоўкі навучэнцаў IV курса  па 

прадмету   “Практыка сальфеджыа” снежань 

Старшыня, Двілянская 

Б.А. 

  

  

  

  

  

  

  

6. 

Пасяджэнне ЦК: 

- вынікі работы ЦК  за І семестр 2016 -2017 н.г; 

- зацверджанне календарна-

тэматычных,  індывідуальных планаў навучэнцаў  і 

абмеркаванне плана  акадэмічнай работы 

на   II семестр; студзень Старшыня,  выкладчыкі 

7. 

Пасяджэнне ЦК: 

-прафарыентацыйная работа выкладчыкаў; 

- абмеркаванне пытанняў да Дзяржаўнага экзамена 

“Тэарытычны этап”; 

- справаздача выкладчыка Будай Л.І. аб вучэбна-

выхаваўчай рабоце ў класе па спецыяльнасці. люты 

Старшыня, выкладчыкі, 

Будай Л.І. 

8. Пасяджэнне ЦК: сакавік Старшыня, выкладчыкі 



- падрыхтоўка навучэнцаў ІVкурса да дзяржаўных 

экзаменаў; 

- пытанні размеркавання навучэнцаў ІV курса; 

- абмеркаванне метадычнай распрацоўкі выкладчыка 

Бугасавай Т.А. на тэму “Метады работы над дыкцыяй 

у творчым калектыві”. 

9. 

  

Пасяджэнне ЦК: 

- аналіз паспяховасці і наведвання заняткаў 

навучэнцамі па прадметах музычна- тэарытычнага 

цыклу і агульнаадукацыйных дысцыплін; 

- пытанні практычнага навучання, справаздача 

кіраўнікоў практык; 

- вынікі удзелу навучэнцаў IVкурса у конкурсе 

педагагічнага майстэрства. красавік 

Старшыня, 

Леановіч К.А. 

10. 

Пасяджэнне ЦК: 

- абмеркаванне якасці падрыхтоўкі навучэнцаў ЦК да 

летняй экзаменацыйнай сесіі; 

-аб выніках праслухоўвання выпускнікоў  да 

Дзяржаўных экзаменаў; 

-аналіз правядзення прафарыентацыйнай работы з 

навучэнцамі ДМШМ і ДШМ Лідскага метадычнага 

аб’яднання. май 

Старшыня, 

выкладчыкі 

11. 

Пасяджэнне ЦК: 

- выкананне плана работы ЦК за  II семестр; 

- вынікі дзяржаўных экзаменаў; 

-меты і задачы работы ЦК на 2017-2018 н.г. чэрвень Старшыня, выкладчыкі 

ІІ. Павышэнне ідэйна-палітычнага ўзроўню 

і дзелавой кваліфікацыі выкладчыкаў 

  

1. 

Сістэматычнае азнаямленне з дакументамі вышэйстаячых 

органаў па пытаннях ідэалогіі. на працягу года 

Старшыня, 

выкладчыкі 

2. 

Удзел выкладчыкаў у правядзенні акцыі ў падтрымку 

дзяржаўнай унутранай палітыкі. на працягу года 

Старшыня, 

выкладчыкі 

3. 

Актыўны ўдзел выкладчыкаў у правядзенні 

інфармацыйных гадзін каледжа. на працягу года 

Старшыня, 

выкладчыкі 

4. 

Прыняць  удзел у выбарах дэпутатаў ў Палаты 

прадстаўнікоў Нацыянальнага схода Рэспублікі  Беларусь. верасень 

Старшыня, 

выкладчыкі 



5. Сістэматычнае наведванне Адзіных інфармацыйных дзён па графіку 

Старшыня, 

выкладчыкі 

6. 

Удзел выкладчыкаў у сустрэчах з прадстаўнікамі 

дзяржаўных органаў, дэпутатамі розных узроўняў 

выканаўчай улады. на працягу года 

Старшыня, 

выкладчыкі 

7. 

Правядзенне сістэматычнай індывідуальнай работы з 

вучнямі па выхаванню грамадзянскай пазіцыі, развіццю 

самасвядомасці, павышэнню ўзроўня палітычнай 

культуры. на працягу года 

Старшыня, 

выкладчыкі 

8. 

Удзел у рабоце савета каледжа і савета старшынь 

цыклавых камісій. па графіку Старшыня 

ІІІ. Абмен вопытам вучэбна-выхаваўчай работы 

1. 

Узаеманаведванні ўрокаў выкладчыкаў і абмен вопытам 

педагагічнай работы. па графіку Выкладчыкі 

2. 

Наведванні ўрокаў выкладчыкаў старшыней цыклавой 

камісіі. па графіку Старшыня 

3. 

Удзел выкладчыкаў і СЦК у правядзенні агульнакаледжных 

і групавых бацькоўскіх сходаў па пытанням паспяховасці і 

ўмацненне дысцыпліны. на працягу года 

Старшыня, 

выкладчыкі 

4. 

Мэтанакіраваная работа выкладчыкаў камісіі па 

прафарыентацыі перспектыўных навучэнцаў IVкурса на 

паступленне ў БДАМ і іншыя ўстановы вышэйшага ўзроўня. на працягу года 

Старшыня, 

выкладчыкі 

5. 

Наведванне інтэрната. Гутаркі з навучэнцамі па пытаннях 

паспяховасці і дысцыпліны. на працягу года Выкладчыкі 

6. 

Кантроль за выкананнем навучэнцамі ЦК правілаў 

унутранага распарадку вучэбнай установы. на працягу года Выкладчыкі 

IV. Вучэбна-метадычная работа 

1. 

Адкрыты ўрок па прадмету “Харавы класс”. 

Тэма:”Фарміраванне прафесійных навыкаў будучых 

хармайстраў на ўроку харавога класа”. снежань Пясецкая Л.Ф. 

2. 

Адкрыты ўрок па прадмету “Работа з творчым 

калектывам”. Тэма: “Метады работы з дзіцячым хорам” сакавік Леановіч К.А. 

3. 

Адкрыты ўрок па прадмету педагагічная практыка 

(вакальная).Тэма ўрока: “Ігравыя моманты ў рабоце з 

дзяцьмі малодшага школьнага ўзросту ў класе пастаноўкі 

голасу” красавік Бойка С.Г. 

4. 

Метадычная распрацоўка  “Метады работы над дыкцыяй у 

творчым калектыві” сакавік Бугасава Т.А. 



5. 

Канцэрт народнага хора “Вербіца” на выбарчым участку 11 

верасня верасень Харашылава Т.П. 

6. 

Удзел ансамбля навучэнцаў  IVкурса у конкурсе 

патрыятычнай   песні люты   Бойка С.Г. 

7. Удзел навучэнцаў ЦК у канцэрте, прысвечаным Дню маці. кастрычнік 

Булыга М.П. 

Цалко А.У. 

8. 

Удзел навучэнцаў ЦК у конкурсе “Педагагічнае 

майстэрства” 

Лістапад, 

сакавік Выкладчыкі 

9. 

Удзел  камернага жаночага хору УА Лідскі дзяржаўны 

музычны каледж” у фестывалі “Слава ў вышніх Богу” люты Пясецкая Л.Ф. 

10. 

Удзел навучэнцаў ЦК у канцэртах унутрыкаледжных 

і  горада. На працягу года Выкладчыкі 

11. 

Метадычная дапамога выкладчыкам ДМШМ, ДШМ 

(кансультацыі, метадычныя даклады, ўрокі). на працягу года Выкладчыкі 

12. 

Павышэнне кваліфікацыі выкладчыкаў і падцвярджэнне 

вышэйшай катэгорыі пры БДАМ. па графіку 

Бугасава Т.А. 

Будай Л.І. 

  

V. Вучэбна-выхаваўчая работа 

1. 

Сход навучэнцаў і выкладчыкаў, прысвечаны Дню ведаў і 

пачатку навучальнага года. верасень Старшыня 

2. Бацькоўскі сход навучэнцаў І курса. верасень 

Старшыня, 

выкладчыкі 

3. 

Справаздачы выкладчыкаў па вучэбна-выхаваўчай рабоце 

ў класе па спецыяльнасці. на працягу года 

Старшыня, 

выкладчыкі 

4. Індывідуальная работа з непаспяваючымі навучэнцамі. на працягу года 

Старшыня, 

выкладчыкі 

5. 

Абмеркаванне пытанняў выхаваўчай работы ў працэсе 

навучання па прадметах, удзел у адкрытых выхаваўчых 

мерапрыемствах. на працягу года 

Старшыня, 

выкладчыкі 

6. Аналіз паспяховасці навучэнцаў па выніках атэстацыі. на працягу года 

Старшыня, 

выкладчыкі 

7. Работа харавога гуртка. штомесячна Цалко А.У. 

8. 

Удзел навучэнцаў  IV курса ў конкурсе “Педагагічнае 

майстэрства” УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж”. сакавік 

Старшыня, 

выкладчыкі 

9. 

Ажыццяўляць пастаяны кантроль за праходжаннем 

навучэнцамі ІІІ- IV курсаў педагагічнай практыкі і работы з 

творчым калектывам. на працягу года 

Старшыня, Каск 

В.Г. 



10. 

Удзел навучэнцаў ЦК у канцэртных мерапрыемствах 

каледжа і горада. на працягу года 

Старшыня, 

выкладчыкі 

11. Удзел навучэнцаў ЦК у рабоце  агідбрыгад каледжа. на працягу года 

Старшыня, 

Леановіч К.А. 

VІ. Работа “Школы педагагічнай практыкі” 

1. 

Аналіз падрыхтоўкі навучэнцаў да 

ўроку  “Практыка  сальфеджыа”. снежань 

Старшыня, 

Двілянская Б.А. 

2. Конкурс “Педагагічнага майстэрства”. люты-сакавік 

Старшыня, 

выкладчыкі 

3. 

Кантрольныя работы па відам практыкі: справаздачы 

харавых калектываў і вакальнай педагагічнай практыкі. на працягу года 

Старшыня, 

выкладчыкі 

4. Наведванне ўрокаў практыкантаў ІІІ- IV курсаў. на працягу года 

Старшыня, 

выкладчыкі 

5. 

Праверка дакументацыі “Школы педагагічнай практыкі” 

(журналы, дзеннікі навучэнцаў). на працягу года 

Старшыня, 

выкладчыкі 

6. 

Удзел у справаздачным канцэрце “Школы педагагічнай 

практыкі”. красавік 

Старшыня, 

Леановіч К.А. 

VІІ. Прафарыентацыйная работа 

1. 

Прыняць удзел у рабоце педсавета з дырэктарамі ДШМ і 

ДМШМ Лідскага метадычнага аб’яднання. верасень Старшыня 

2. 

З мэтай аказання метадычнай дапамогі, прафарыентацыі 

выпускнікоў школ, замацаваць куратарства выкладчыкаў 

ЦК за ДШМ і ДМШМ Лідскага метадычнага аб’яднання. на працягу года 

Старшыня, 

выкладчыкі 

3. 

  

Ажыццяўляць праслухоўванні і кансультацыі для 

абітурыентаў. Наведваць акадэмічныя канцэрты у ДМШМ і 

ДШМ Лідскага метадычнага  аб’яднання на працягу года 

Старшыня, 

выкладчыкі 

4. 

Прыняць удзел у падрахтоўчых курсах для абітурыентаў 

пры УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж”. па графіку Выкладчыкі 

5. 

Працягваць весці картатэку перспектыўных дзяцей ДШМ і 

ДМШМ Лідскага метадычнага аб’яднання. на працягу года 

Старшыня, 

выкладчыкі 

6. Правесці дзень адкрытых дзвярэй для абітурыентаў. красавік 

Старшыня, 

выкладчыкі 

 


