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Колледж студенттерінің «Өнер және мәдениет» бейіні бойынша 
«TRAINEE - 2022» КӘСІБИ ТӘЖІРИБЕСІ БОЙЫНША 

ҚАШЫҚТЫҚТЫҚ БАЙҚАУДЫҢ
ЕРЕЖЕСІ

1. Жалпы ережелер

1.1 Осы Ереже Қазақстан Республикасының музыкалық білім беру 
мамандықтары бойынша музыкалық колледждердің, өнер колледждерінің 
білім алушылары арасында «Trainee - 2022» кәсіби тәжірибе бойынша 
қашықтықтық байқау ұйымдастыру және өткізу тәртібін айқындайды.

1.2 «Trainee - 2022» кәсіби тәжірибе бойынша қашықтықтық байқауы 
болашақ музыкант педагогтардың психологиялық-педагогикалық 
мәдениетінің құрамдас бөлігі ретінде білім алушылардың кәсіби 
құзыреттіліктерін дамытуға және кәсіби құзыреттіліктерді жетілдіруге 
тыңдаушыларды ынталандыруға, олардың шығармашылық өзін-өзі көрсетуін 
дамытуға бағытталған.

1.3 Байқауды өткізу мерзімі: 2022 жылғы 16-21 мамыр.

2. Байқауды өткізудің мақсаттары мен міндеттері

2.1 Байқаудың мақсаты - техникалық және кәсіптік білім беру 
ұйымдарында кәсіби тәжірибені өткізу бойынша озық педагогикалык 
тәжірибені анықтау және тарату.

2.2 Байқаудың міндеттері - техникалық және кәсіптік білім беру 
ұйымдарында оларды одан әрі танымал ету, тираждау және кәсіптік 
тәжірибені оқытуға енгізу үшін табысты педагогикалық технологиялар мен 
оқыту әдістерін іздеу және іріктеу.

2.3 Байқаулық іріктеу заңдылық, жариялылық, ашықтық, 
жұртшылықтың кең ауқымын және болашақ педагог-музыканттарды кәсіби 
даярлау саласындағы танымал сарапшыларды тарту қағидаттарына 
негізделеді.

3. Байқауды өткізу шарттары



3.1 Байқау YouTube арнасын пайдалана отырып, қашықтық форматта 
екі санатта өткізіледі:
• Музыка теориясы мамандығы бойынша «Топтық сабақ» - сольфеджио, 
музыка әдебиетін, қазақ музыка әдебиетін оқыту тәжірибесі, лекторлық 
тәжірибе; хор дирижеры мамандығы бойынша - хор тәжірибесі.
• Фортепиано мамандығы бойынша «Жеке сабақ» - педагогикалық, 
концертмейстерлік тәжірибе; үрлемелі және соқпалы аспаптар, ішекті 
аспаптар, халық аспаптары, ән салу мамандықтары бойынша - 
педагогикалық тәжірибе.

3.2 Қатысушылар төмендегілерді ұсыну қажет:
1. Өз сабағыңыздың бейнежазбасын (15 минутқа дейін) YouTube 

каналына орналастырып, сауалнама-өтінімде жазбаға сілтемені көрсету;
2. Сабақты әзірлеуді Яндекс дискіге немесе Googl дискіге 

орналастыру және сауалнама-өтінімде сабақты әзірлеу сілтемесін көрсету.
3.3 Байқауға қатысу үшін 2022 жылдың 16 мамырына дейін 

ұйымдастыру комитетіне бейнесабаққа және сабақты әзірлеуге көрсетілген 
сілтемелері бар САУАЛНАМА-ӨТІНІМДІ trainee@internet.ru. электрондық 
мекен-жаййына ұсыну қажет.

3.4 Байқау қорытындысы 2022 жылдың 21 мамырында шығарылады.

4. Іріктеу критерийлері және жұмысқа қойылатын талаптар

4.1 Үсынылған жүмыстарды бағалау критерийлері:
- пәнді білу;
- әдістемелік және психологиялық-педагогикалық құзыреттілік;
- мәдениет қарым-қатынас, презентация, дизайн.
4.2 Байқауға қатысушылардың жүмыстары келесі талаптарға сәйкес 

бағаланады:
I. Бейнесабақ (15 минут)
- Бейнесабақтың басында титрлерде қаланы, білім беру ұйымын, 

қатысушының аты-жөнін, курсын, мамандығын, сабақтың тақырыбын, 
тәжірибе түрін, тәжірибе жетекшісінің аты-жөнін көрсету қажет.

- әзірленген сабақ жоспарына сәйкес заманауи білім беру және 
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, сабақтың 
барлық кезеңдерінің (мотивациялық, оқу міндеттерін қою, оқу әрекеті, 
бақылау, бағалау және өзін-өзі бағалау әрекеттері) үзінділерін корсету керек.

II. Сабақты әзірлеу - сабақтың мазмұнын тікелей көрсетеді (Microsoft 
Word құжаты):

- Білім беру ұйымы, қала.
- Сабақтың тақырыбы.
- Қатысушының аты-жөні, курсы, мамандығы.
- Тәжірибе жетекшісінің аты-жөні.
- Мақсаты, міндеттері, сабақтың түрі, сабақтың барысы, мазмұны, 

пайдаланылған әдебиеттер және дереккөздерге сілтемелер.
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5. Байқау басшылығы

5.1 Барлық дайындық жүмыстарын және осы Ереже талаптарының 
сақталуын бақылауды жүзеге асыру үшін Үйымдастыру комитеті (бүдан әрі - 
Үйымдастыру комитеті) құрылады.

5.2 Байқауды дайындау мен өткізуге жалпы басшылықты 
ұйымдастыру комитеті жүзеге асырады, оның құрамына Павлодар облысы 
білім беру басқармасының жетекші мамандары, «Музыкалық колледж - 
дарынды балаларға арналған музыкалық мектеп-интернат» кешені» ММ және 
«Петр Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжі» РМҚК 
жанындағы оқу-әдістемелік бірлестіктің өкілі кіреді.

5.3 Үйымдастыру комитеті қазылар алқасының қүрамын 
қалыптастырады.

Байқауды каржылық қамтамасыз ету

6.1 Байқауға қатысу үшін кіру жарнасы қарастырылмаған.
6.2 Байқауды қаржылық қамтамасыз ету осы мақсаттарға бөлінген 

бюджеттік және бюджеттен тыс қаражат есебінен жүзеге асырылады.

7. Байқаудың қорытындысы

7.1 Жұмыстарды қабылдау аяқталғаннан кейін қазылар алқасының 
отырысы өткізіледі. Қатысушылардың өнерін қазылар алкасы ашық дауыс 
беру арқылы бағалайды. Қазылар алкасының қүрамына музыкалық білім 
беру саласындағы жетекші мамандар, «Петр Чайковский атындағы Алматы 
музыкалық колледжі» РМҚК жанындағы оку-әдістемелік бірлестіктің 
өкілдері, әлеуметтік серіктестер, жұмыс берушілер кіреді.

7.2 Қазылар алқасының шешімі хаттамаға енгізіледі, соңғы болып 
табылады және өзгертуге жатпайды.

7.3 Жеңімпаздар I, II, III дәрежелі дипломдармен (электрондық пошта 
арқылы) және ақшалай сыйақымен марапатталады.

7.4 Қатысушылардың тәжірибе жетекшілері грамоталармен 
марапатталады.

7.5 Жеңімпаздардың қатарына кірмеген қатысушылар өтінімде 
көрсетілген электрондық поштаға қатысқаны үшін электрондық грамоталар 
алады.

8. Жалпы мәселелер

8.1 Сұрақтар бойынша байқаудың Үйымдастыру комитетіне 
хабарласуыңызды сұраймыз. Үйлестіруші-модератор: «Музыкалық колледж 
- дарынды балаларға арналған музыкалық мектеп-интернат» кешені» ММ 



басшысының оқу-өндірістік жұмысы жөніндегі орынбасары Эльвира 
Геннадьевна Кощук, ұялы телефон/WhatsApp 87016006152, e-mail: 
trainee@internet.ru

«TRAINEE - 2022» кәсіби тәжірибе бойынша 
Қашықтықтық байқауға қатысуға арналған 

САУАЛНАМА-ӨТІНІМ

Қатысушының аты-жөні
WhatsApp қатысушысының электрондық 
мекенжайы, телефоны
Колледждің атауы
Оқу орнының пошталық мекенжайы, 
электрондық мекенжайы, телефоны
Тәжірибе жетекшісі, лауазымы, 
электрондық мекенжайы, WhatsApp 
телефоны
Тәжірибе түрі
Жұмыстың атауы
Бейнесабаққа YouTube сілтемесі
Яндекс дискіде немесе Google дискіде 
орналасқан сабақты әзірлеуге сілтеме
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