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Асноўныя напрамкі: 
 
1.Складанне ўмоў для фарміравання ўстойлівых прафесійных  інтарэсаў, 

перспектыў і  кампетэнцый маладых спецыялістаў. 

2. Комплексна-метадычнае забяспячэнне вучэбнай і вытворчай практыкі. 

3.Вывучэнне вопыту ўкаранення сучасных адукацыйных тэхналогій у сістэме 

дадатковай адукацыі (ДШМ,ДМШМ). 

 

I  Арганізацыйная работа 

 
№ 

п/п 
ММЕРАПРЫЕМСТВЫ ТЭРМІН АДКАЗНЫ 

1. П Падрыхтоўка загада па накіраванню на 

 вытворчую і вучэбную практыку 

навучэнцаў . 

01.09.16 Пушкіна Г.Б. 

2. Рэгістрацыя вучняў школы педагагічнай 

практыкі. 

01.09.16 Пушкіна Г.Б., 

выкладчыкі-

кансультанты 

3. Удакладненне праграм практыкі з 

куратарамі практык на I семестр. 

20.09.2016 Пушкіна Г.Б., 

выкладчыкі-

кансультанты 

4. Бацькоўскі сход вучняў 1 класа “Школы 

педагагічнай практыкі”. 

03.09.16 Пушкіна Г.Б. 

5. Правядзенне арганізацыйнага сходу 

практыкантаў “Уводзіны ў практыку”. 

Выдача дзённікаў практыкантаў. 

14.09.16 ПушкінаГ.Б., 

куратары 

практыкі 

6. Размеркаванне вучняў для вывучэння 

прадмета “Дадатковы інструмент”. 

05.09.16 Пушкіна Г.Б. 

7. Размеркаванне практыкантаў для 

праходжання канцэртмайстарскай 

практыкі. 

05.09.16 Пушкіна Г.Б. 

8. Фарміраванне электроннай базы даных 

аб базах практыкі. 

05.09.16 Пушкіна Г.Б. 

9. Размеркаванне практыкантаў па 

базавым установам. Складанне 

дагавароў. 

01.09.16 Пушкіна Г.Б. 

10. Наведванне базавых арганізацый. 

Кантроль за выкананнем плана 

практыкі. 

на працягу 

года 

Пушкіна Г.Б., 

куратары 

практыкі 

11. Дадатковы набор вучняў “Школы  

педагагічнай практыкі” ( Нстр, Д). 

12.09.16 Куратары 

практыкі 

12. Падрыхтоўка вучэбнай дакументацыі 

практыкантаў. 

15.09.16 Пушкіна Г.Б. 

13. Складанне зводнага раскладу па ўсіх 

відах практыкі. 

15.09.16 Пушкіна Г.Б. 



14. Складанне тэматычнага плана 

лектарскай і выканальніцкай практыкі. 

10.09.15 Пушкіна Г.Б. 

Сідаровіч К.А. 
 

15. Інструктаж практыкантаў па правілах 

дарожнага руху. Прафілактыка 

дарожна-транспартных парушэнняў. 

верасень Інспектар ДАІ 

16. Работа метадычнага аб’яднання 

практыкантаў. Распрацоўка праграмы 

работы метадычнага аб’яднання 

практыкантаў. 

На працягу 

года 

Пушкіна Г.Б. 

17. Інструктаж практыкантаў па правілах 

тэхнікі бяспекі на перыяд праходжання 

прафесійнай практыкі. 

лістапад Бутурля І.І. 

18. І этап унутрыкаледжнага конкурсу 

педагагічнага майстэрства 

“Педагагічныя надзеі”. 

 лістапад Пушкіна Г.Б., 

куратары 

практыкі 

19. Ранішнік “Пасвячэнне ў музыканты 

вучняў I класа “Школы педагагічнай 

практыкі”. 

снежань Пушкіна Г.Б. 

Сідаровіч К.А. 

20. Сустрэча з выпускнікамі каледжа- 

сёняшнімі дырэктарамі ДШМ рэгіёна  

“Твая творчая карьера”. 

люты Пушкіна Г.Б., 

 

21. Падрыхтоўка да педагагічнага савета 

“Праграмна-метадычнае забяспячэнне 

практыкі- залог якаснага адукацыйнага 

працэса”. 

сакавік Пушкіна Г.Б., 
 

 

22. ІІ этап конкурсу педагагічнага 

майстэрства “Педагагічныя надзеі”. 

люты Пушкіна Г.Б., 

куратары 

практыкі 

23. Круглы стол з псіхолагам : “Аналізуем 

педагагічныя сітуацыі”. 

сакавік Кміт В.В, 

24. Педагагічны тыдзень і “Дзень 

самакіравання”. 

люты Куратары 

практыкі 

25. Пасяджэнне метадычнага аб’яднання 

практыкантаў: “Эфектыўнасць уроку як 

стымул поспеху настаўніка і вучня” 

люты Пушкіна Г.Б., 

куратары 

практыкі 
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26. 

Праслухоўванне ўдзельнікаў конкурсу 

імя К.Горскага (І тур). 

студзень Пушкіна Г.Б. 

Ёда В.А. 

27. Справаздачны канцэрт “Школы 

педагагічнай практыкі”. 

сакавік Куратары 

практыкі 

28. Уступныя іспыты ў “Школу 

педагагічнай практыкі”. 

май Пушкіна Г.Б., 

куратары 

практыкі 

29. Метадычная канферэнцыя па выніках 

практыкі. Справаздачы практыкантаў. 

снежань, 

май 

Пушкіна Г.Б., 

куратары 

практыкі 



 

II  Пасяджэнні Савета куратараў практыкі 

1. Арганізацыйнае пасяджэнне. 

Абмеркаванне плана работы на 2016-

2017 навучальны год. Абмеркаванне 

Палажэння аб агульнакаледжным 

конкурсе педагагічнага майстэрства. 

верасень Пушкіна Г.Б., 

Куратары 

практыкі 

2. Укараненне сучасных адукацыйных 

тэхналогій для падрыхтоўкі і 

правядзення адкрытага ўрока. 

лістапад Ёда В.А. 

3. Вынікі практычнага  навучання за I 

семестр 2016-2017 навучальнага года. 

Аб выкананні раней прынятых  

рашэнняў. 

студзень Пушкіна Г.Б., 

куратары 

практыкі 

4. Семінары- эфектыўная форма работы з 

практыкантамі. Аб выніках 

правядзення агульнакаледжнага 

конкурсу педагагічнага майстэрства. 

сакавік Пушкіна Г.Б., 

куратары 

практыкі 

5. Вынікі метадычных канферэнцый. 

Абмеркаванне справаздач куратараў 

практык па выніках навучальнага года. 

май Пушкіна Г.Б., 

куратары 

практыкі 

 

ІІІ  Метадычная работа куратараў практык 
 

1. Азнаямленне практыкантаў з 

нарматыўнымі дакументамі сістэмы 

дадатковай адукацыі. Уводзіны у 

практыку. 

верасень Куратары 

практыкі: 
 

2. Азнаямленне практыкантаў з вучэбнымі 

планамі практыкі, з праграмамі 

вытворчага навучання, з вучэбна-

планавай дакументацыяй выкладчыка. 

верасень Куратары 

практыкі 

3. Правядзенне акадэмічных канцэртаў, 

тэхнічных залікаў вучняў Школы 

практыкі. 

па плану 

акадэмічнай 

работы 

Куратары 

практыкі 

4. Правядзенне залікаў па вывучэнню 

рэпертуару ДМШМ. Выніковая 

кантрольная работа па прадмету 

“Вывучэнне рэпертуару ДМШМ”. 

па плану 

акадэмічнай 

работы 

Куратары 

практыкі 

5. Арганізацыя і правядзенне 

прафарыентацыйных канцэртаў. 

на працягу 

года 

Куратары 

практыкі 

6. Метадычнае забеспячэнне практык. на працягу 

года 

Куратары 

практыкі 

7. Правядзенне кантрольных урокаў па ўсіх 

відах практыкі 

 

снежань, 

май 

Куратары 

практыкі 



 

8.  Падрыхтоўка і правядзенне 

справаздачных мерапрыемстваў па 

практыкам. 

сакавік Пушкіна Г.Б., 

куратары 

практыкі 

9. Удзел у абласных, рэспубліканскіх 

конкурсах дзіцячай творчасці. 

на працягу 

года 

Куратары 

практыкі 

10. Адкрытыя ўрокі: 
 

“Спецыяльнае фартэпіяна” – 

Фарміраванне піяністычных навыкаў на 

пачатковым этапе. 

“Струнныя смычковыя інструменты і 

камерны ансамбль” – Падрыхтоўка да 

канцэртнага выступлення. 

“Духавыя і ударныя інструменты” – 

Артыкуляцыя як сродак выразнасці   

“Харавое дырыжыраванне” – Ігравыя 

формы работы з пачынаючымі па классу 

вакала ў ДМШМ. 

“Народныя струнныя інструменты”-

Работа над гукавымаўленнем  на 

пачатковым этапе. 

“Баян-акардэон”-Штрых як сродак 

выразнасці ў выкананні музычнага твору 

 

 

красавік 

 

 

 

сакавік 

 

 

сакавік 
 

 

люты 
 

 

люты 

 

красавік 

 
 

 

 

Горгуль Т.А. 

 

 

 

Антончык С.В. 

 

 

Мішкель С.С. 
 

 

Бойка С.Г. 
 

Гародка К.Д. 
 

 

Трубееў У.Л. 

 

 

Кіраўнік практыкі     Г.Б.Пушкіна 


