Студенттердің өзіндік жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулар
Студенттің өзіндік жұмысы - студент осы тақырыптардың кестесіне сәйкес
құжаттарды жинауға, өз жұмысын жазуға және қорғауға міндетті. Ол студенттің
тақырыбына байланысты осы тақырыпты аяқтағаннан кейін қорғалады.
Тақырыпты жазу және қорғау жолдары:
Студент таңдалған тақырып бойынша әдебиеттерді табады, оны жоспар
жасау үшін зерттейді және талдайды. Тақырыпқа ақпарат жинау кезінде кітапхана
кітап қорымен ғана емес, сонымен қатар электрондық поштаны, сілтемелерді белсенді
пайдалану қажет. Пайдаланылған әдебиеттерге сілтеме жасай отырып, студент
тақырып бойынша жұмыс істейді.
Ресімдеу мен қорғауға қойылатын талаптар:
Көлемі, 2-3 бет тезис ретінде 1,5 интервалдан кейін, 14 шрифт, 1 бет титулдық
бет болып табылады. Титул парағы келесі ережелерге сәйкес толтырылады – жоғарғы
бөлігінде
1 жол "Менеджмент және бизнес колледжі" ЖШС»
2 жол студент оқитын мамандықтың атауы, ортаңғы бөлігінде СӨЖ түрінің
атауы және оның тақырыбы жазылады, төменгі оң жақ бұрышында тақырыпты
орындаушы және тапсырманы қабылдаған оқытушы туралы ақпарат беріледі, төменгі
бөлігінде қала атауы және жылы көрсетіледі. Соңғы бетте пайдаланылған әдебиеттер
тізімі беріледі.
Студент ОСӨЖ бойынша сабақ кезінде орындалған жұмысты қорғайды. Студент
әр тарау бойынша қорытынды жасауға, пайдаланылған әдебиеттерді талдауға уақыт
бөлуге міндетті, бұл оқушының білім деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Егер
студент толық жауап берсе, қорғау өтті деп саналады
Бақылаудың әртүрлі түрлерін орындауға қойылатын талаптар
Семинарларға дайындық кезінде жоспарды қатаң сақтау керек, тақырыпқа
барлық сұрақтарды дайындап, оларға жауаптарды дәптерге қысқаша жазып алу керек.
Семинар тақырыбынан кейінгі тапсырмаларға назар аудару керек. Семинарға
дайындық кезінде ұсынылған тізімнен әдебиеттерді қолдануға, сондай-ақ студенттің
қосымша әдебиеттерді өз бетінше ізденуді талап етеді.
Ұсынылған жұмыс және қосымша әдебиеттерді әзірлеуді және ұсынылған
сұрақтарға жазбаша жауаптарды тұжырымдауды қамтиды
Кестелерді толтыру кезінде - әрбір бағанға берілген мәселе бойынша негізгі
ережелер (күндер, тегі, терминдер, фактілер және т.б.) енгізіледі. Толтырылған
кестенің көлемі 1-3 бетке жетуі керек.
Сөздіктер мен анықтамалықтар жасау мыналарды қамтиды:
1) ұсынылатын және қосымша әдебиеттерді (энциклопедиялар, сөздіктер)
әзірлеу);
2) нақты тапсырмаға байланысты жеке карточкаларға анықтамаларды,
фактілерді, күндерді жазып беру және оларға талдама беру;
3) карталарды алфавит бойынша реттеңіз және каталог жасаңыз. (7 - 10
Анықтама).
Презентацияға қойылатын жалпы талаптар: •

Бірінші слайд- Бұл тақырып слайд, онда: жоғарғы жағында ou толық атауы,
логотипі; ортасында жұмыс атауы; автордың аты-жөні, тобы және оң жақта жұмыс
атауынан кейін жетекшінің
аты-жөні көрсетіледі. Слайдтың төменгі жағында
жасалған күні көрсетіледі. Соңғы слайдта: дереккөздер, Пайдаланылған әдебиеттер
тізімі, глоссарий және т.б. оңтайлы көлем көрсетіледі. Презентация көлемі 8-10
слайдтан және 20 слайдтан аспауы керек.
Презентацияның көлемі-кемінде 1 мин.
бір слайдқа, ал негізгі ойлары мен негізгі түсініктері бар слайдтарға - 2 мин.
презентацияларда мәтіндік ақпаратты схемалармен, диаграммалармен, суреттермен,
фотосуреттермен, анимациялармен, фильм фрагменттерімен алмастырған жөн.
Мәтінді тек атаулар, атаулар, сандық мәндер, қысқа дәйексөздер түрінде қалдыру
ұсынылады.
Ынталандыру және айыппұл балдары:
- Өткізіп алған сабақ оқытушының қалауы бойынша ауызша немесе жазбаша
түрде пысықталады. Өткізілмеген сабақ--0,1 балл;
- Әр апта сайын "үй тапсырмасын" тапсыру мерзімінен асып кету болжамды
бағадан 5% шегеруді көздейді;
Дәлелді себептермен (тиісті құжаттар болған жағдайда) жіберілген жағдайда
студент барлық сабақтарды өтеуге міндетті. Несие аяқталғаннан кейін ешқандай
жұмыс қабылданбайды.
Әдебиеттер тізімі, Негізгі әдебиеттер

