2019-2020 оқу жылының әдістемелік жұмыс бойынша мониторинг.
Үлгілік және кәсіптік білім беру мазмұнына қойылатын жаңа талаптар
және оның нәтижелерін бағалаудың жаңа тәсілдер техникалық және кәсіптік
білім беру мекемелеріндегі әдістемелік жұмысты жаңарту бойынша мүлдем
жаңа міндеттер іске асырылады.
Колледжде мұғалімдер сабақтың әртүрлі кезеңдерінде сабақты тиімді,
қызықты өткізуде белсенді оқыту әдістерін қолданады. Мұғалім үшін бұл өте
маңызды, өйткені бұл студенттердің жақсы білгенін және келесі сабаққа неге
назар аудару керектігін анықтауға мүмкіндік береді.
Сабақта оқытушылар модульдік - құзыреттілік оқыту технологияларын,
ақпараттық-коммуникациялық технологияны, топтық жұмыс әдістерін, білім
беру мазмұнының жаңартылған элементтерін, мотивация нысандарын, сабаққа
психологиялық көңіл-күй, Блум әдісі, ассоциативті әдіс, инсерт, кластер,
джигсо, "Блум Түймедақ", "Блум текшесі", "Венн диаграммасы", "Қарлы кесек",
"Кластер", "Синквейн", "Шығармашылық шеберхана", дана кеңес",
"Қорытынды шеңбер", "Комплимент" және басқа да көптеген әдістерді
қолданады.бағдарламалық материалды игерген дұрыс. Студенттердің бірлескен
қызметі, талқылау, бірлескен жобаларды құру — осының барлығы колледж
түлегінің болашақтағы табыстылығына баға жетпес үлес болып табылады.
Студенттер тұлғасының жақсы жақтарын дамыту, оларға болашақта
табысқа сенімділік беру, оларды мақсат қоюға үйрету және әрдайым өзін — өзі
жетілдіруге ұмтылу-табысты маман дайындаудағы басты міндет.
Колледжде ғылыми-зерттеу жұмысы жолға қойылған, студенттер оқу
жылы бойы бизнес-жобаларды әзірлеуге, семинарларға, конференцияларға,
олимпиадаларға қатысады және жүлделі орындарға ие болады.
4 курс студенттері Омарханқызы Жанерке, Еркинова Аяулым Шәкәрім
атындағы университетте азық-түлік өнімдері мен жеңіл өнеркәсіп
бұйымдарының технологиясы бойынша студенттік пәндік олимпиадаға
қатысып, 1 орын алды. Арнайы пәндер оқытушысы З. г. Сексенбаева
студенттерді олимпиадаға дайындады.
"Дизайн" мамандығының 2 курс студенті Жунусбаева Аяжан
Мейрамгалиевна мен "Есеп және аудит" мамандығының 1 курс студенті
Болатбек Сындар "Өскемен политехникалық колледжі" КМҚК өткен Қазақстан
Республикасының Тәуелсіздік күніне арналған "Менің туған өлкем"зерттеу
жобаларының облыстық байқауына қатысты.
Студенттер Ж. Манасова, Д.Лошкарева, К. Р Сейфиева, А. Жүнісбаева
"Алтай қонақжайлық академиясы" Ресей Федерациясы Барнаул қаласында
өткен"Тұтыну нарығын дамытудың өзекті мәселелері-ХIV"облыстық студенттік
ғылыми - практикалық конференцияға қатысты.
Д.Тойлыбаева, З. Александрова студенттері Инновациялық Еуразия
университетінің Жоғары колледжі базасында Павлодар қаласында өткен "ХХІ
ғасыр
оқушыларының
интеллектісі:
мүмкіндіктерді
іске
асыру,
перспективалар" атты мектеп оқушылары мен колледж студенттерінің IV
Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына қатысып, 2 дәрежелі

дипломмен марапатталды, дайындаған арнайы пәндер оқытушыларыоқытушылары Ж. Разбекова және д. Б. Какимова.
2019 жылдың 11 қазанында Өскемен жоғары политехникалық
колледжінде "Техникалық және кәсіптік білім берудің педагогикалық
тәжірибесі"атты аймақтық педагогикалық конференция өтті.
Конференцияға арнайы пәндер оқытушысы Ошақбаева Меруерт
Әскержанқызы қатысты.
Оның "Модульдік құзыреттілік негізінде қонақ үй шаруашылығын
ұйымдастыру мамандығын оқыту" атты жұмысы "Техникалық және кәсіптік
білім беруді дамыту перспективалары"секциясында ұсынылды.
Меруерт Әскержанқызы теориялық дайындықтың жоғары деңгейін, қонақ
үй шаруашылығын ұйымдастыру мамандығында оқытудың модульдік
технологиясын белсенді қолдануды көрсетті.
Меруерт Әскержанқызы конференцияға қатысушы сертификатымен
марапатталды.
2019 жылдың 23 қазанында Шәкәрім атындағы Мемлекеттік
Университеттің "Бизнес және басқару" кафедрасында Семей қаласының
колледждері мен университеттерінің 2-4 курсына арналған педагогикалық
институттың 85 жылдығына арналған "Фэп advertising" Бизнес марафоны
өткізілді.
Бизнес-марафонды өткізудің мақсаты-Семей қаласының колледждері мен
университеттерінің 2-4 курс білім алушылары үшін экономика, қаржы және
құқық, сондай-ақ университет және экономика және құқық факультеті туралы
тарихи фактілер туралы зияткерлік ойын өткізу.
Бизнес марафонға қатысуға біздің колледждің "Есеп және аудит"
мамандығы бойынша студенттері Александрова Зарина Аликовна, Өмірқанова
Айзат Ерболқызы, Тойлыбаева Дина Талғатқызы, Касенова Айгерім
Бекболатқызы, Болатбек Сындар шақырылды. Команда "Аktiv" деп
аталды.Студенттерді арнайы пәндер оқытушылары Какимова Д.Б, Разбекова
Ж.Ж дайындады.
2019-2020 оқу жылының соңында "Үздік ПЦК-2019" конкурсы өткізілді,
рейтинг нәтижесі бойынша үздік ПЦК-2020 әлеуметтік-экономикалық пәндер
ПЦК төрайымы Аблахатова Ардақ Амангельдыевна болды.
2019 жылдың 30 қазанында Шығыс Қазақстан облысы колледж
әдіскерлерінің әдістемелік бірлестігі аясында " Кәсіптік оқыту жүйесінде білім
берудің жаңартылған мазмұны бағдарламасының элементтерін пайдалану
"тақырыбында облыстық семинар –практикум өткізілді.
Семинарға ШҚО Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесі оқу
орындарының "Есеп және аудит" мамандығы бойынша арнайы пәндер
оқытушылары, облыстық техникалық және кәсіптік білім беру орталығының
әдіскері Б.Н. Кизиева қатысты.
"Есеп және аудит", "Менеджмент, "Іс қағаздарын жүргізу және
мұрағаттану" мамандықтары бойынша 5 ашық сабақ көрсетілді, Какимова
Динара Болатбековна, Разбекова Жұлдыз Женисовна "Қаржылық есептіліктің
маңызы", "Кәсіпкерлік түсінігі және түрлері" тақырыбында кіріктірілген сабақ

көрсетті Ошакбаева Меруерт Әскержановна, "Көлік құралдарына салық"
Сүлейменова Рыскуль Кабыкеновна, "MS Word контекстік редакторында
құжаттарды қалыптастыру және форматтау" Мурасимова Арайлым Бериковна,
"Басқару стилі" Топишева Гульмира Арғынқызы.
2019 жылдың 6 желтоқсанында Шығыс Қазақстан облысы колледж
әдіскерлерінің әдістемелік бірлестігі аясында "Модульдік –құзыреттілік тәсіл
негізінде кәсіби кадрларды даярлау"тақырыбында облыстық семинар –
практикум өткізілді.
Семинарға "Тамақтандыруды ұйымдастыру", "Туризм" мамандығы
бойынша арнайы пән оқытушылары, ШҚО Техникалық және кәсіптік білім
беру жүйесі оқу орындарының қазақ тілі мен әдебиеті, тарих пәндерінің
оқытушылары қатысты.
Семинар барысында "Тамақтандыруды ұйымдастыру" мамандығы
бойынша ашық демонстрациялық сабақтары көрсетілді. Ашық сабақтар кәсіби
модуль негізінде 6 пән бойынша өткізілді:тамақ дайындау технологиясы,
тамақтану кәсіпорындарын жабдықтау, тамақтану кәсіпорындарында өндірісті
ұйымдастыру, тауартану, кәсіби казак тілі, өндірістік оқытуда студенттер алған
білімдерін қорытындылады.
Екінші модуль бойынша "Туризм" мамандығы, "Экскурсовод" біліктілігі
КМ1 "Экскурсияға дайындық" 2 курс студенттерімен өлкетану; экономикалық
және әлеуметтік география; сызу негіздері; экскурсиялар өткізу; кәсіби
ағылшын тілі пәндері бойынша 5 ашық демонстрациялық ашық сабақтар
өткізілді.
Ағымдағы жылдың 22 мамырында "ШҚО кәсіптік білім беру орталығы"
КММ "Бизнес және сервис колледжі" КМҚК-мен бірлесіп колледж студенттері
арасында "Жастардың білімі мен бастамасы - елдің қарқынды дамуына қызмет
етеді"атты зерттеу және жобалау жұмыстарының ХV облыстық қашықтықтан
ғылыми-практикалық конференциясын өткізді,конференцияға
60 зерттеу
жобасын ұсынылды. Конференция жұмысы келесі бағыттар бойынша
жүргізілді:
1.Эстетика және сәндік-қолданбалы өнер. Дизайн. Парихмахер
өнері.Стилистика және визаж өнері. Тігін бұйымдарын құрастыру, модельдеу
және технологиясы;
2.Қоғамдық
тамақтану.
Технология.
Қызмет
көрсетуді
ұйымдастыру.Тауартану;
3.Ұйым экономикасы. Экономика негіздері. Экономикалық теория
негіздері. Менеджмент. Маркетинг. Қаржы. Салықтар және салық салу;
4.Кәсіпкерлік.Сауданы ұйымдастыру. Туризм. Қонақ үй бизнесі.
5.Филология (қазақ тілі, ағылшын тілі, Орыс тілі);
6.Тарихы мен мәдениеті. География;
Жалпы, конференция шығармашыл жастардың іздестіру және зерттеу
қызметін жандандыруға, жас ұрпаққа патриоттық тәрбие беруге ықпал етті.
Конференция қорытындысы бойынша студенттер мен оқытушылар
сертификаттармен және кәсіптік білім беру орталығының алғыс хаттарымен
марапатталды.

