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Асноўныя напрамкі дзейнасці і задачы на навучальны год: 

 
1. Вывучэнне спецыфікі сучаснай прафесійнай дзейнасці настаўніка ў сістэме 

дадатковай адукацыі. 

2. Складанне  ўмоў для даследчай дзейнасці навучэнцаў у рамках 

практычнага навучання. 

3.Абагульненне вопыта вядучых настаўнікаў ДШМ. 

I Арганізацыйная работа. 

 
№ 

п/п 
МЕРАПРЫЕМСТВЫ ТЭРМІН АДКАЗНЫ 

1. П  Падрыхтоўка загада па накіраванню на 

 вытворчую і вучэбную практыку 

навучэнцаў. Афармленне дагавораў. 

02.09.21 Пушкіна Г.Б. 

2. Рэгістрацыя вучняў Цэнтра практыкі. 02.09.21 Пушкіна Г.Б., 

выкладчыкі-

кансультанты 

3. Бацькоўскі сход вучняў 1 класа Цэнтра 

практыкі. 

03.09.21 Пушкіна Г.Б. 

4. Правядзенне семінара – практыкума для 

навучэнцаў 3-4 курсаў “Задачы 

настаўніка сістэмы дадатковай адукацыі 

ў сучасных умовах”. Выдача дзённікаў 

практыкантаў. 

20.09.21 ПушкінаГ.Б., 

куратары 

практыкі 

5. Размеркаванне практыкантаў па  

канцэртмайстарскай практыцы. 

04.09.21 Пушкіна Г.Б. 

6. Дадатковы набор вучняў Цэнтра 

практыкі ( Нстр, Д). 

15.09.21 Рудая К.Д. 

Кавальчук А.Я. 

7. Падрыхтоўка вучэбнай дакументацыі 

практыкантаў. 

01.10.21 Пушкіна Г.Б., 

куратары 

практыкі 

8. Складанне зводнага раскладу па ўсіх 

відах практыкі. 

02.09.21 Пушкіна Г.Б. 

9. Інструктаж практыкантаў па правілах 

тэхнікі бяспекі на перыяд праходжання 

прафесійнай практыкі. 

верасень Інспектар ДАІ, 

Пушкіна Г.Б. 

10. Выбары актыву метадычнага аб’яднання 

практыкантаў. Распрацоўка плана 

работы. 

01.10.21 Пушкіна Г.Б. 

11. Правядзенне І этапу ўнутрыкаледжнага 

конкурсу педагагічнага майстэрства 

“Педагагічныя надзеі”. 

 

кастрычнік 

Пушкіна Г.Б., 

куратары 

практыкі 

12. Інструктаж практыкантаў па правілах 

дарожнага руху. Прафілактыка дарожна-

транспартных  парушэнняў. 

кастрычнік Пушкіна Г.Б. 

13. Правядзенне ІІ этапу ўнутрыкаледжнага 

конкурсу педагагічнага майстэрства 

 снежань Пушкіна Г.Б., 

куратары 



“Педагагічныя надзеі”. практыкі 

14. Тыдзень практычнай  падрыхтоўкі “Крок 

у будучыню”: 

1.Канцэрт пераможцаў конкурсу 

педагагічнага майстэрства “Педагагічныя 

надзеі”. 

2. Конкурс  маладых  лектараў. 

3. Канцэрт харавых калектываў у рамках 

практыкі работы з творчым калектывам. 

4. Дзень самакіравання. 

5. “Педагагічны савет” у рамках Дня 

самакіравання. 

люты Пушкіна Г.Б., 

куратары 

практыкі 

15. Праслухоўванне ўдзельнікаў абласных, 

рэспубліканскіх конкурсаў дзіцячай 

творчасці (адборачны тур). 

студзень Пушкіна Г.Б., 

куратары 

практыкі 

16. Правядзенне  тэматычных лекцый-

канцэртаў. 

На 

працягу 

года 

Пушкіна Г.Б., 

куратары 

практыкі 

17. Правядзенне І этапу конкурсу 

педагагічнага майстэрства “Педагагічныя 

надзеі”. 

красавік Пушкіна Г.Б., 

куратары 

практыкі 

18. У рамках праекта “Мае таленты адкрыў 

каледж” сустрэча з настаўнікам Лідскай 

ДШМ Чырковай І.А. 

сакавік Пушкіна Г.Б., 

куратары 

практыкі 

19. Падрыхтоўка матэрыялаў да 

педагагічнага  савета на тэму: “Асоба 

настаўніка ў сучаснай ДШМ”. 

сакавік Пушкіна Г.Б. 
 

20. Уступныя іспыты ў Цэнтр практыкі. май Пушкіна Г.Б., 

куратары 

практыкі 

ІІ Вучэбна-метадычная работа. 
1. Азнаямленне практыкантаў з 

нарматыўна-прававой і вучэбна-планавай 

дакументацыяй сістэмы дадатковай 

адукацыі. Уводзіны у практыку. 

верасень Куратары 

практыкі 
 

2. Распрацоўка вучэбных праграм па 

вытворчаму навучанню і практыкам. 

 01.10.21 СЦК, куратары 

практыкі 

 

3. Складанне тэматычнага плана 

лектарскай і выканальніцкай практыкі. 

верасень Пушкіна Г.Б., 

Васільева С.В., 

Цалко А.У. 

4. Падрыхтоўка і правядзенне абавязковай 

кантрольнай работы па дысцыпліне 

“Вывучэнне педагагічнага  рэпертуару”. 

май Выкладчыкі-

кансультанты 

5. Правядзенне акадэмічных канцэртаў, 

тэхнічных залікаў вучняў цэнтра 

практыкі. 

па плану 

акадэмічнай 

работы 

Куратары 

практыкі 

6. Аднаўленне матэрыялаў па метадычнаму на працягу Куратары 



забеспячэнню практык. года практыкі 

7. Удзел у абласных, рэспубліканскіх 

конкурсах дзіцячай творчасці. 

на працягу 

года 

Куратары 

практыкі 

8. Правядзенне адкрытых ўрокаў на 

цыклавых камісіях. 
 

па плану 

работы ЦК 
 

Старшыні ЦК, 

куратары 

практыкі 

9. Адкрытыя ўрокі: 

 

“Дынаміка як сродак выразнасці”   

“Правільнае чытанне нотнага тэксту і 

разуменне вобразнага зместу”   

 

“Работа над артыкуляцыяй на матэрыяле 

эцюдаў”   

“Пачатковы этап навучання ігры на 

баяне”   

“Асноўныя прыёмы ігры на балалайцы” 

 

“Аб чым гаворыць музыка?”   

  “Работа над сродкамі музычнай 

выразнасці”   

 

 
Сезень Л.А. 

 

Антончык С.В. 

 

 

Кавальчук А.Я. 

 

Загароднік К.Б. 

 

Рухлоў А.А. 

 

Барышчык 

В.М. 

Жэбрык А.Я. 

 

 
“Спецыяльнае 

фартэпіяна” 

“Струнныя 
смычковыя 

інструменты” 

“Духавыя і ўдарныя 
інструменты” 

 

“Баян-акардэон” 

 
“Народныя струнныя 

інструменты” 

 
“Харавое 

дыржыраванне” 

“Харавое 

дыржыраванне” 

 

ІІІ Выхаваўчая работа з практыкантамі. 

 
1. Арганізацыя і правядзенне 

прафарыентацыйных канцэртаў у СШ 

горада. 

на працягу года Куратары 

практыкі 

2. Ранішнік “Пасвячэнне ў музыканты”  для 

вучняў Цэнтра практыкі. 

снежань Куратары 

практыкі 

3. Удзел у тыдні практычнай  падрыхтоўкі 

“Крок у будучыню”. 

люты Пушкіна Г.Б., 

куратары 

практыкі 

4. Удзел практыкантаў 4 курса ў Дні  

самакіравання. 

люты Пушкіна Г.Б., 

куратары 

практыкі 

5. Арганізацыя канцэртна-лектарскай 

дзейнасці практыкантаў. 

па плану канцэртна-

лектарскай работы 
Пушкіна Г.Б., 

куратары 

практыкі 

6. Экскурсіі ў базавыя арганізацыі: ДШМ, 

ДМШМ г.Ліда «Мая прафесія сёння і 

заўтра» 

сакавік Пушкіна Г.Б., 

куратары 

практыкі 

7. Наведванне навучэнцамі IV курса 

тэматычнага педагагічнага савета у 

ДМШМ г.Ліда 

люты куратары 

практыкі 

 

 

 



ІV Кантроль за арганізацыяй і правядзеннем практыкі. 

 
 

1. Наведванне базавых арганізацый. 

Кантроль за выкананнем плана 

практыкі. 

на працягу 

года 

Пушкіна Г.Б. 
 

2. Кантроль за афармленнем вучэбнай 

дакументацыі практыканта. 

на працягу 

года 

Пушкіна Г.Б. 

 

3. Кантроль за выкананнем графіка 

акадэмічнай  работы па вытворчаму 

навучанню і практыцы. 

па плану 

акадэмічнай 

работы 

Куратары 

практыкі 

4. Кантроль за правядзеннем абавязковай 

кантрольнай работы па дысцыпліне 

“Вывучэнне педагагічнага  рэпертуару”. 

па плану 

акадэмічнай 

работы 

Пушкіна Г.Б. 
 

5. Кантроль за падрыхтоўкай да 

мерапрыемстваў тыдня практыкі “Крок 

у будучыню” 

 I cеместр Пушкіна Г.Б. 

 

6. Кантроль за падрыхтоўкай і 

правядзеннем справаздачных 

мерапрыемстваў па практыкам. 

на працягу 

года 

Куратары 

практыкі 

7. Кантроль за падрыхтоўкай практычных 

матэрыялаў да тэарэтычнага этапу 

Дзяржаўнага экзамена. 

май Пушкіна Г.Б. 

 

8. Метадычная канферэнцыя па выніках 

практыкі. Справаздачы практыкантаў. 

 

снежань, 

май 
 

Куратары 

практыкі 

 

Кіраўнік практыкі      Г.Б.Пушкіна 


