
План работы ЦК “Спецыяльнае фартэпіяна” на 2016-

2017 навучальны год 

  

Асноўныя напрамкі работы цыклавой камісіі: 

1. Вывучэнне перадавога педагагічнага вопыту лепшых педагогаў, укараненне яго ў навучальны 

працэс, павышэнне якасці падрыхтоўкі спецыялістаў. 

2.Арыенціраваць метадычную работу ЦК на выкарыстанне новых вучэбна-выхаваўчых тэхналогій. 

3. Арганізаваць узаемадзеянне з іншымі ЦК каледжа з мэтай гарманічнага развіцця здольнасцей 

навучэнцаў. 

4. Актывізаваць работу па падрыхтоўцы навучэнцаў ЦК да ўдзелу ў конкурсах і фестывалях, 

паступлення ва ўстановы вышэйшай адукацыі. 

5. Якасная прафарыентацыйная работа выкладчыкаў ЦК. 

6. Забеспячэнне дыферэнцыраванага падыходу ў навучанні і выхаванні навучэнцаў 

  

І. Арганізацыйная работа 

№ 

п/п Мерапрыемствы Тэрмін Адказны 

1. 

Пасяджэнне: 29/08 

§Абмеркаванне плана работы ЦКна 2016-2017 н.г. 

§Зацвярджэнне вучэбнай дакументацыі, 

індывідуальных планаў навучэнцаў на   2016-2017 г. 

§Абмеркаванне каляндарна-тэматычных планаў 

§Абмеркаванне плана работы прадметнага гуртка на 

2016-2017 н.г. 

жнівень 

  

Старшыня, 

Семйон Я.В. 

Тарарака А.А. 

  

  

  

  

  

  

  

2. 

Пасяджэнне: 

§Арганізацыя і планаваннепрафарыентацыйнай 

работы выкладчыкаў ЦК. 

§Справаздача выкладчыка Семйон Я.В. аб 

падрыхтоўцы навучэнцаў ІV курса да абавязковай 

кантрольнай работы па прадмету “Вывучэнне 

педагагічнага рэпертуара”. верасень 

Старшыня, 

Семйон Я.В. 

  



§Падрыхтоўка да ўдзелу ў IIМіжнародным конкурсе 

піяністаў імя С.Рыхтэра (г. Брэст). Абмеркавнне 

праграм, вызначэнне тэрмінаў адборачнага 

праслухоўвання. 

3. 

Пасяджэнне: 

§Распрацоўка мерапрыемстваў па адаптацыі 

першакурснікаў. 

§    Абмеркаванне плана работы з маладымі 

спецыялістамі ДМШМ і ДШМ (выпускнікамі ЛДМК). 

§Абмеркаванне метадычнай работы выкл. Сушко 

Н.М. на тэму “Выхаванне піяністычных навыкаў” кастрычнік 

Старшыня 

  

4. 

Пасяджэнне: 

§ Аналіз вынікаў прамежкавай атэстацыі навучэнцаў. 

§Выхаваўчая работа з непаспяваючымі навучэнцамі. 

§    Абмеркаванне умоў конкурса на лепшае 

выкананне эцюда сярод навучэнцаў I-IIIкурсаў лістапад 

Старшыня, Тарарака 

А.А. 

  

5. 

Пасяджэнне: 

§Аб выніках праслухоўвання выпускнікоў. 

§Аналіз стану вядзення вучэбнай дакументацыі 

§Пытанні падрыхтоўкі навучэнцаў да зімовай сесіі па 

прадметах спецыяльнага цыклу снежань 

Старшыня, 

Башко Ю.У. 

6. 

Пасяджэнне: 

§Аналіз паспяховасці навучэнцаў ЦК за I паўгоддзе 

2016-2017 н. г. 

§  Зацвярджэнне індывідуальных планаў навучэнцаў 

на ІІ семестр 2016-2017 н.г. 

§Абмеркаванне каляндарна-тэматычных планаў на ІІ 

семестр 2016-2017 н.г. студзень 

Старшыня, 

Семйон Я.В. 

  

  

  

  

  

  

7. 

Пасяджэнне: 

§Справаздачы выкладчыкаў аб метадычнай 

дапамозе ДМШМ Лідскага метадычнаго аб’яднання. 

§Вынікі праслухоўвання ўдзельнікаў Міжнароднага 

конкурса імя С.Рыхтэра. люты 

Старшыня, 

выкладчыкі 

  

  

  



§Вызначэнне тэрмінаў адборачнага праслухоўвання 

ўдзельнікаў Рэспубліканскага конкурса “ЛьВёнок” 

  

  

8. 

Пасяджэнне: 

§Абмеркаванне стану вучэбна-выхаваўчай работы ў 

класе па спецыяльнасці 

§Аналіз стану прафарыентацыйнай работы 

выкладчыкаў ЦК у ДМШМ і ДШМ Лідскага 

методаб’яднання. 

§   Падвядзенне вынікаў конкурса на лепшае 

выкананне эцюда сярод навучэнцаў I-IIIкурсаў сакавік 

Старшыня, 

выкладчыкі, 

  

9. 

Пасяджэнне: 

§Аналіз вынікаў прамежкавай атэстацыі навучэнцаў 

ЦК. 

§Абмеркаванне экзаменацыйных матэрыялаў на 

летнюю сесію 2016-2017 н.г. 

§Аналіз выканання графіка ўзаёманаведванняў 

урокаў выкладчыкамі ЦК 

красавік 

  

Старшыня, 

выкладчыкі, 

Семйон Я.В., 

Горгуль Т.А. 

  

10. 

Пасяджэнне: 

§Вынікі праслухоўванняў праграм дзяржаўных 

экзаменаў навучэнцаў IVкурса. 

§Аб падрыхтоўцы навучэнцаў I-IIIкурсаў да летняй 

экзаменацыйнай сесіі. 

§Справаздача кіраўніка прадметнага гуртка май 

Старшыня, 

выкладчыкі, 

  

  

  

  

Тарарака А.А. 

11. 

Пасяджэнне: 

§Вынікі работы камісіі за ІІ семестр 2016-2017 н.г. 

§Аналіз стану вядзення вучэбнай дакументацыі 

§ Абмеркаванне заўваг старшыні ДКК. чэрвень Старшыня 

  

ІІ. Павышэнне ідэйна-палітычнага ўзроўню 

і дзелавой кваліфікацыі выкладчыкаў 

  



1. 

Сістэматычнае азнаямленне з дакументамі 

вышэйстаячых органаў па пытаннях ідэалогіі. на працягу года Выкладчыкі 

2. 

Удзел у правядзенні акцый ў падтрымку 

дзяржаўнай унутранай палітыкі. на працягу года Выкладчыкі 

3. 

Удзел у сустрэчах з прадстаўнікамі дзяржаўных 

органаў, дэпутатамі розных узроўняў, выканаўчай 

улады. на працягу года Выкладчыкі 

4. Удзел у трудавых і грамадскіх акцыях калектыва. на працягу года Выкладчыкі 

5. 

Удзел у правядзенні інфармацыйных гадзін (па 

асобнаму плану). на працягу года Выкладчыкі 

6. 

Вывучэнне Выбарчага кодэкса Рэспублікі Беларусь у 

часткі выбараў Прэзідэнта РБ. на працягу года 

Старшыня, 

выкладчыкі 

ІІІ.Абмен вопытам вучэбна-выхаваўчай работы 

  

1. 

Вывучэнне і абагульненне педагагічнага вопыта 

вядучага выкладчыка музычныга каледжа Тарарака 

А.А. на працягу года Выкладчыкі 

2. 

Узаемадзеянне з выкладчыкамі кафедры 

“Спецыяльнае фартэпіяна” БДАМ. на працягу года 

Выкладчыкі   

  

3. 

Узаемадзеянне з цыклавымі камісіямі па пытаннях 

забеспячэння якасці адукацыі. на працягу года Выкладчыкі 

4. 

Удзел у правядзенні агульнакаледжных і групавых 

бацькоўскіх сходах. на працягу года Выкладчыкі 

5. 

Ажыццяўленне кантролю за пражываннем у 

інтэрнаце і самападрыхтоўкай навучэнцаў. на працягу года Выкладчыкі 

6. Удзел навучэнцаў ЦК у агульнакаледжных вечарах. на працягу года Выкладчыкі 

7. Удзел навучэнцаў ў рабоце дзіцячай філармоніі. па плану Выкладчыкі 

8. Удзел навучэнцаў у рабоце прадметнага гуртка. на працягу года Тарарака А.А. 

9. 

Кантроль за выкананнем навучэнцамі ЦК правіл 

унутранага распарадка ўстановы. па плану Выкладчыкі 

10. 

Абмен вопытам педагагічнай работы, 

узаеманаведванні ўрокаў выкладчыкамі. 

Адзін раз у месяц 

згодна графіку Выкладчыкі 

ІV.Вучэбна-метадычная работа 

  

1. 

Метадычная канферэнцыя да конкурсу педагагічнага 

майстэрства сярод навучэнцаў ІІІ-ІV курсаў, І тур верасень Семйон Я.В. 



Удзел навучэнцаў ЦК І-ІІІ курсаў у правядзенні 

адкрытага ўрока выкл. Кушаль В.А. на тэму 

“Музычныя формы эпохі Барока” 

    

  

  

  

2. 

Адкрыты ўрок выкл. Міхальковай А.М. па прадмету 

“Фартэпіянны ансамбль” на тэму “Асноўныя 

прынцыпы ансамблевай ігры на пачатковым этапе 

абучэння”. 

Удзел перспектыўных навучэнцаў ЦК у адборачным 

праслухоўванні на стыпендыю кампаніі Yamaha 

Правядзенне Iтура творчага конкурса педагагічнага 

майстэрства кастрычнік 

Старшыня, 

выкладчыкі, 

Міхалькова А.М. 

  

  

  

  

Семйон Я.В. 

3. 

Адкрыты ўрока выкл Тарарака А.А. па прадмету 

“Спецыяльны інструмент” на тэму “Выканальніцкія 

задачы ў творах кампазітараў-рамантыкаў” 

Метадычная работа выкл. Сушко Н.М. на тэму 

“Выхаванне піяністычных навыкаў” лістапад 

Старшыня 

Сушко Н.М., Тарарака 

А.А. 

4. 

Адкрыты тэматычны ўрок па прадмету “Дадатковы 

інструмент” на тэму: “Асаблівасці алгарытму 

мышлення у працэсе абучэння ігры на інтэрактыўным 

сінтэзатары”. 

Удзел у тэматычным канцэрце-лекцыі «Музыка 

Барокко” (сумесны праект ЦК “Спецыяльнае 

фартэпіяна” і ЦК “Музыказнаўства”) снежань 

Башко Ю.У. 

  

  

  

  

Старшыня, 

выкладчыкі 

6. 

Канцэрт ўдзельнікаў Міжнароднага конкурса 

піяністаў імя С.Рыхтэра 

Адкрыты ўрок выкл. Горгуль Т.А. па прадмету 

“Педагагічная практыка” на тэму “Фарміраванне 

піяністычных навыкаў ігры на фартэпіяна на 

пачатковым этапе абучэння” люты 

Старшыня, 

выкладчыкі 

  

Горгуль Т.А., 

  

7. 

Конкурс на лепшае выкананне эцюда сярод 

навучэнцаў I-IIIкурсаў 

Удзел навучэнцаў ЦК ў IIМіжнародным конкурсе 

піяністаў імя С.Рыхтэра 

 (г. Брэст) сакавік 

Старшыня, 

выкладчыкі, 

  

  

  



  

8. 

Канцэрт класа выкладчыка Тарарака А.А. 

Канцэрт ўдзельнікаў Рэспубліканскага фестываля-

конкурса дзіцячага мастацтва “ЛьВёнок” красавік 

Тарарака А.А. 

Старшыня, 

выкладчыкі 

9. 

Удзел навучэнцаў ЦК ў Рэспубліканскім фестывалі-

конкурсе дзіцячага мастацтва “ЛьВёнок” май 

Старшыня, 

выкладчыкі 

V. Вучэбна-выхаваўчая работа  

1. Правядзенне схода навучэнцаў І-IV курсаў. верасень 

Старшыня, 

выкладчыкі 

2. 

Справаздачы выкладчыкаў ЦК па вучэбна-

выхаваўчай рабоце ў класе па спецыяльнасці. на працягу года Выкладчыкі 

3. 

Сувязь з бацькамі навучэнцаў, правядзенне 

бацькоўскіх сходаў у класах па спецыяльнасці. на працягу года Выкладчыкі 

                

  

4. Аналіз паспяховасці навучэнцаў па выніках атэстацыі. 

на працягу 

года 

Старшыня, 

выкладчыкі 

5. 

Абмеркаванне пытанняў выхаваўчай работы ў працэсе 

навучання па прадметах, удзел у адкрытых 

выхаваўчых мерапрыемствах. 

на працягу 

года Выкладчыкі 

6. Індывідуальная работа з адстаючымі навучэнцамі. 

на працягу 

года Выкладчыкі 

VІ. Работа “Школы педагагічнай практыкі” 

1. 

Метадычная канферэнцыя да конкурса педагагічнага 

майстэрства сярод навучэнцаў ІІІ- ІV курсаў.      І тур снежань 

  

Семйон Я.В. 

2. Удзел вучняў у абласным конкурсе піяністаў. сакавік Куратары практык 

3. 

Удзел вучняў у Рэспубліканскім конкурсе дзіцячага 

мастацтва “ЛьВёнок”. май Куратары практык 

4. 

Удзел навучэнцаў ДМШМ у канцэртах дзіцячай 

філармоніі. па плану 

Выкладчыкі 

  

VІІ. Прафарыентацыйная работа 



1. 

Аналіз вынікаў прыема, недахопы ў падрыхтоўцы 

абітурыентаў. верасень Старшыня 

2. 

Канцэрты, адкрытыя ўрокі для ДМШМ і ДШМ  Іўе, 

Дзятлава. люты сакавік 

Тарарака А. А. 

Баброўская В.М. 

3. 

Справаздачны канцэрт перспектыўных вучняў і 

абітурыентаў ДШМ, ДМШМ на базе Лідскага 

музычнага каледжа. снежань 

Старшыня, 

выкладчыкі 

4. Кансультацыі выкладчыкаў ЦК вучням ДМШМ і ДШМ 

на працягу 

года Выкладчыкі 

5. 

Метадычная дапамога выкладчыкам ДМШМ і ДШМ 

Лідскага методаб’яднання (кансультацыі, метадычныя 

даклады, урокі). па плану Выкладчыкі 

Прафарыентацыйная работа выкладчыкаў 

  

1. 

Кансультацыі, ўрокі: 

г.Бярозаўка ДШМ. кастрычнік Акімава Т.А. 

2. г.Дзятлава (Наваельня, Казлоўшчына) ДШМ. кастрычнік Баброўская В.М. 

3. г.Навагрудак (Любча, Валеўка) ДШМ. лістапад 

Горгуль Т.А., 

Сушко Н.М. 

4. г.Карэлічы (Мір, Цырын, Жухавічы) ДШМ. лістапад Башко Ю.У. 

5. г.Смаргонь (Солы, Жодзішкі) ДШМ. лістапад Акімава Т.А. 

6. г.Воранава (Жырмуны, Беняконі) ДШМ. лістапад Міхалькова А.М. 

7. г.Радунь (Доцішкі, Забалаць) ДШМ. лістапад Сушко Н.М. 

8. г.Іўе (Юрацішкі, Геранены) ДМШ. снежань Тарарака А.А. 

9. 

г.Астравец (Варняны, Кямелішкі. Міхалішкі, Гервяты) 

ДШМ. сакавік   Семйон Я.В. 

10. г.Ашмяны (Гальшаны) ДШМ. сакавік Тарарака А.А. 

11. г.Ліда ДМШМ. штомесяц 

Акімава Т.А., 

Баброўская В.М., 

Сезень Л.А., 

Міхалькова АМ. 

12. г.Ліда ДШМ. штомесяц 

Баброўская В.М. 

Сезень Л.А. 

13. п.Першамайск, п.Дзітва ДШМ. штомесяц Гоман М.М. 

 


