
План работы ЦК “Народныя струнныя інструменты” на 2016-2017 навучальны год 

  

Асноўныя напрамкі работы цыклавой камісіі: 

1. Павышэнне якасці падрыхтоўкі спецыялістаў. 

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

працэс. 

3. Арыентаваць метадычную работу на выкарыстанне новых вучэбна-выхаваўчых тэхналогій. 

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

навучэнцаў. 

5. Укараненне сучасных методык комплекснага навучання і выхавання. 

І. Арганізацыйная работа 

№ 

п/п Мерапрыемствы Дата Адказны 

1. 

Пасяджэнне: 

  Аб выніках работы ЦК за 2015-2016 

навучальны год. 

  Абмеркаванне плана работы ЦК на 

2016-2017 навучальны год. 

  Распрацоўка мерапрыемстваў па 

ліквідацыі недахопаў адносна заўвагам 

старшыні ДКК. 

  Абмеркаванне ўмоў правядзення 

нядзелі ЦК. 

  Зацвярджэнне вучэбнай дакументацыі. жнівень Старшыня 

2. 

Пасяджэнне: 

  Аналiз вынікаў прыёму і абмеркаванне 

якасці набора навучэнцаў на Iкурс 2016-

2017 навучальнага года. Распрацоўка 

мерапрыемстваў па актывізацыі 

прафарыентацыйнай работы. 

  Агляд існуючых вучэбных праграм. 

  Зацвярджэнне плана работы гуртка 

струнных народных інструментаў. верасень 

  

Старшыня, 

  

  

  

  

  

Ермаловіч В.П. 

  



3. 

Пасяджэнне: 

  Абмеркаванне палажэння па 

правядзенню конкурса “Педагагічнае 

майстэрства”. 

  Аб рабоце з таленавітымі навучэнцамі. 

  Аб актывізацыі канцэртнай дзейнасці. 

  Пытанні падрыхтоўкі да атэстацыі 

навучэнцаў. Выхаваўчыя 

мерапрыемствы. кастрычнік 

  

Старшыня, 

Гародка К.Д. 

  

4. 

Пасяджэнне: 

  Аб выніках атэстацыі навучэнцаў. 

Аб якасці падрыхтоўкі навучэнцаў да 

акадэмічнага канцэрта і тэхнічнага заліка. 

  Справаздача аб стане выхаваўчай 

работы ў класе па спецыяльнасці 

выкладчыка Вялікінай А.У. лістапад 

  

Старшыня, 

  

  

Вялікіна А.У. 

5. 

Пасяджэнне: 

  Аб рабоце з перспектыўнымі 

навучэнцамі. Пытанні падрыхтоўкі 

навучэнцаў да зімняй экзаменацыйнай 

сесіі. 

  Абмеркаванне адкрытага ўрока выкл. 

Булатавай З.М. па прадмету “Клас 

ансамбля” “Развіцце самастойнасці і 

творчай актыўнасці навучэнцаў у рабоце 

з ансамблевым творам”. 

Абмеркаванне метадычнай распрацоўкі 

выкл. Сцефановіча Р.І. на тэму 

“Музычная памяць і рытм як аснова ў 

развіцці музыканта”. снежань 

Старшыня, 

  

  

  

  

Булатава З.М., 

  

  

  

  

Сцефановіч Р.І. 

  

6. 

Пасяджэнне: 

  Аб выніках правядзення абавязковых 

кантрольных работ па прадметах 

спецыяльнага цыклу. 

  Абмеркаванне вынікаў паспяховасці 

навучэнцаў за І семестр, плана работы на 

ІІ семестр. студзень 

  

Старшыня, Ермаловіч В.П., 

Гародка К.Д. 

  



7. 

Пасяджэнне: 

  Аб стане прафарыентацыйнай работы. 

  Пытанні падрыхтоўкі навучэнцаў па 

музычна-тэарэтычных прадметах. 

  Аб размеркаванні выпускнікоў. люты 

  

Старшыня, Двілянская Б.А. 

8. 

Пасяджэнне: 

  Аб стане вучэбна-выхаваўчай работы. 

  Пытанні падрыхтоўкі да атэстацыі 

навучэнцаў. 

  Аб выкананні раней прынятых 

рашэнняў. 

  Абмеркаванне адкрытага ўрока у 

школе педагагічнай пактыкі выкл. 

Гародкі К.Д. на тэму “Работа над 

гукавымаўленнем на пачатковым этапе 

навучання”. сакавік 

  

Старшыня, 

  

  

  

Гародка К.Д. 

  

9. 

Пасяджэнне: 

  Аб выніках правядзення конкурсу 

“Педагагічнага майстэрства”. 

  Падвядзенне вынікаў атэстацыі. 

  Абмеркаванне правядзення адкрытага 

пасяджэння гуртка струнных народных 

інструментаў. 

  Абмеркаванне вынікаў правядзення 

нядзелі ЦК. 

  

красавік 

  

Старшыня 

  

10. 

  

Пасяджэнне: 

  Абмеркаванне пытанняў набору 

абітурыентаў на 2017-2018 навучальны 

год. 

  Аб якасціпадрыхтоўкі навучэнцаў 

ІV курса да дзяржаўных 

экзаменаў і падрыхтоўцы да летняй 

экзаменацыйнай сесіі. 

  Выхаваўчыя мерапрыемствы. 

  

май 

  

Старшыня 

11. 

Пасяджэнне: 

  Падвядзенне вынікаў летняй 

экзаменацыйнай сесіі, дзяржаўных 

экзаменаў. чэрвень 

  

Старшыня, 

  



  Справаздача аб рабоце гуртка. 

  Мэты і задачы работы ЦК на 2017-2018 

навучальны год. 

  

Ермаловіч В.П. 

  

IІ. Павышэнне ідэйна-палітычнага ўзроўню 

і дзелавой кваліфікацыі выкладчыкаў 

1. 

Сістэматычнае знаемства 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 

калектыву. 

на працягу 

года Выкладчыкі 

5. 

Сістэматычнае наведванне адзіных дзён 

інфармавання (па асобнаму плану). 

на працягу 

года Выкладчыкі 

6. 

Удзел у правядзенні інфармацыйных 

гадзін (па асобнаму плану). 

на працягу 

года Выкладчыкі 

7. 

Наведванне савета куратараў з мэтай 

вывучэння пытанняў: 

а) методыка правядзення 

мерапрыемстваў ідэйна-выхаваўчай 

накіраванасці; 

б) актуальныя праблемы дзяржаўнай 

палітыкі РБ. 

на працягу 

года Старшыня 

8. 

Удзел у рабоце па прафілактыцы 

правапарушэнняў. 

на працягу 

года Выкладчыкі 

9. 

Правядзенне сістэматычнай работы з 

навучэнцамі па выхаванню 

грамадзянскай пазіцыі, развіццю 

самасазнання, павышэнню ўзроўню 

палітычнай культуры. 

на працягу 

года Старшыня 

10. 

Актывізацыя прафілактычнай работы з 

навучэнцамі па недапушчэнню уцягнення 

ў дзейнасць незарэгістраваных 

радыкальных маладзежных суполак. 

на працягу 

года Старшыня 

  



III. Абмен вопытам вучэбна – выхаваўчай работы 

1. 

Справаздача выкладчыка Вялікінай А.У. 

па вучэбна-выхаваўчай рабоце ў класе па 

спецыяльнасці. лістапад Вялікіна А.У. 

2. 

Канцэрты навучэнцаў ЦК у 

прафарыентацыйных канцэртах у ДМШМ 

і ДШМ Лідскага метадычнага аб’яднання. на працягу года 

Старшыня, 

Выкладчыкі 

3. 

Кансультацыі з выкладчыкамі БДАМ, 

БДУКМ. на працягу года Выкладчыкі 

4. 

Абмен вопытам педагагічнай работы, 

узаеманаведванні ўрокаў выкладчыкамі. штомесяц Выкладчыкі 

5. 

Аналіз паспяховасці навучэнцаў па 

выніках атэстацыі. 

два разы ў 

семестр Старшыня,выкладчыкі 

6. 

  

Індывідуальная работа з 

непаспяваючымі. на працягу года Старшыня,выкладчыкі 

7. 

Кантроль за выкананнем навучэнцамі ЦК 

правіл унутранага распарадку ўстановы. па плану Старшыня,выкладчыкі 

  

IV. Вучэбна-метадычная работа 

1. 

Правядзенне конкурса “Педагагічнае 

майстэрства”. 

лістапад, 

красавік 

Старшыня, 

Гародка К.Д. 



2. 

Правядзенне нядзелі ЦК: 

        Метадычныя сустрэчы с 

выкладчыкам БДАМ, 

дацэнтам  Падойніцынай Р.В.  

        Адкрыты ўрок выкладчыка 

Мякшыла М.М. па прадмету спецыяльны 

інструмент на тэму “Развіцце тэхнічных 

магчымасцей навучэнцаў”. 

        Канцерт навучэнцаў ЦК “Гучаць 

беларускія цымбалы” . 

        Канцэрт-сувенір “Музычныя 

вандраванні” 

        Канцэрт лаўрэата міжнароднага 

конкурса артыстаў эстрады, артыста 

Гродзенскай абласной філармоніі 

Варанішча А. красавік 

Старшыня ЦК Мякшыла М.М. 

Выкладчыкі Навучэнцы 

 

 

3. 

Адкрыты ўрок па прадмету “Спецыяльны 

інструмент” на тэму: “Развіцце тэхнічных 

магчымасцей навучэнцаў”. красавік 

Старшыня, 

Мякшыла М.М. 

4. 

Адкрыты ўрок па прадмету “Клас 

ансамбля” на тэму: “Выхаванне 

самастойнасці і творчай актыўнасці ў 

рабоце з ансамблем цымбал”. люты 

Старшыня ЦК, 

Булатава З.М. 

5. 

Адкрытае пасяджэнне гуртка струнных 

народных інструментаў. сакавік 

Старшыня ЦК, 

Ермаловіч В.П. 

6. 

Метадычны даклад на тэму: “Музычны 

рытм і памяць як аснова развіцця 

музыканта”. снежань 

Старшыня, 

Сцефановіч Р.І. 

7. 

Пераклад твора для цымбал: А.Цыганкоў 

“Амерыканскі сувенір”. май Радзіонава С.В. 



8. 

Павышэнне прафесійнага ўзроўню 

выкладчыкаў на ФПК. па плану 

Старшыня 

  

9. 

Канцэрт навучэнца ІV курса Моніча І. 

(клас выкладчыка Кміт В.У.) май 

Кміт В.У. 

  

  

V. Вучэбна-выхаваўчая работа прадметнай камісіі 

1. 

Справаздачы ЦК па вучэбна-выхаваўчай 

рабоце ў класе па спецыяльнасці. лістапад Сцефановіч Р.І. 

2. 

Сувязь з бацькамі навучэнцаў па 

пытаннях паспяховасці і дысцыпліны, 

правядзенне бацькоўскіх сходаў у класах 

па спецыяльнасці. на працягу года Старшыня ЦК 

3. 

Удзел у правядзенні агульнакаледжных і 

групавых бацькоўскіх сходах. на працягу года Старшыня ЦК 

4. 

Ажыццяўленне кантролю за 

пражываннем 

у інтэрнаце і самападрыхтоўкай 

навучэнцаў. на працягу года 

Старшыня ЦК, 

выкладчыкі 

5. 

Сувязь з іншымі ЦК з мэтай кантролю за 

паспяховасцю навучэнцаў па іншых 

дысцыплінах. на працягу года Старшыня ЦК 

6. 

Удзел навучэнцаў ЦК у 

агульнакаледжных мерапрыемствах. на працягу года Выкладчыкі 

7. 

Удзел навучэнцаў у рабоце прадметнага 

гуртка. на працягу года Ермаловіч В.П. 

8. 

Кантроль за выкананнем навучэнцамі ЦК 

правіл унутранага распарадку ўстановы. па плану Старшыня ЦК 

9. 

Ажыццяўленне кантролю за якасцю 

вядзення вучэбнай дакументацыі. штомесяц Старшыня ЦК 



10. 

Абмен вопытам педагагічнай работы, 

узаеманаведванні ўрокаў выкладчыкамі. штомесяц Выкладчыкі 

11. 

Аналіз паспяховасці навучэнцаў па 

выніках атэстацыі. 

два разы ў 

семестр Старшыня ЦК 

12. 

Індывідуальная работа з 

непаспяваючымі. на працягу года Выкладчыкі 

13. 

Ажыццяўленне пастаяннага кантролю за 

паспяховасцю і наведваннем заняткаў 

навучэнцамі ЦК. на працягу года Старшыня ЦК 

14. 

Аказанне дапамогі куратарам 

выхаваўчых груп у вучэбна-выхаваўчым 

працэсе. на працягу года Старшыня ЦК 

15. 

Удасканальванне межпрадметных 

сувязей з выкладчыкамі музычна-

тэарэтычных і агульнаадукацыйных 

дысцыплін. на працягу года Старшыня ЦК 

  

VІ. Работа “Школы педагагічнай практыкі” 

1. Конкурс “Педагагічнага майстэрства”. 

лістапад, 

студзень Старшыня ЦК, Гародка К.Дз. 

2. 

Наведванне Лідскай ДШМ навучэнцамі ІІ 

курса з мэтай знаёмства з вучэбным 

працэсам. сакавік Гародка К.Дз. 

3. 

Адкрыты ўрок по прадмету педагагічная 

практыка на тэму “Работа над прыемамі 

гукаўтварэння на пачатковым этапе” сакавік Гародка К.Дз. 

  

VІІ. Прафарыентацыйная работа 

1. 

Справаздачы выкладчыкаў аб 

метадычнай дапамозе ДМШМ, ДШМ. 

студзень, 

май Дрозд Г.Г. 



2. 

Правядзенне прафарыентацыйнага 

бацькоўскага сходу Лідскай ДМШМ. 

Канцэрт навучэнцаў каледжа. люты 

Старшыня ЦК, 

выкладчыкі 

3. 

Канцэрты навучэнцаў каледжа ў складзе 

канцэртных брыгад. на працягу года 

Старшыня ЦК, 

выкладчыкі 

4. 

Метадычная дапамога выкладчыкам 

ДМШМ і ДШМ (кансультацыі, 

метадычныя даклады). на працягу года Выкладчыкі 

5. 

Прадастаўленне інфармацыі ў банк 

таленавітых навучэнцаў. на працягу года Выкладчыкі 

6. 

Канцэрт перспектыўных вучняў ДШМ і 

ДМШМ Лідскага методабяднання. 11-14 снежня Старшыня ЦК 

 


