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Курстун максаты

Дипломдук иштин максаты, билимдерди жаңылатуу жана студенттик кондүмдөрдү өнүктүрүү
ЖОЖдордун студенттеринин дене тарбиясынын максаты болуп инсандын дене тарбиясынын
калыптануусу жана дене тарбиясынын, спорттун жана туризмдин ар кандай каражаттарын
ден-соолукту чыңдоо жана кармап туруу үчүн, келечектеги профессионалдык ишмердүүлүккө
психикалык-физикалык даярдоо жана өзүн-өзү даярдоо үчүн багытталган колдонуу
жөндөмдүүлүгү саналат.
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Жетишилчү жыйынтыктар
1 1) Студент өз алдынча изилдөө жүргүзүүгө, коллектив менен чогуу иш алып барууга үйрөндүү.
2 2) Университеттен алган теориялык билимин иш жүзүндө колдонууга, теориялык жана практикалык билимин
системалаштырууну билет.
3 3) жалпы теориялык темаларды сындоо, изилдөө, анализдөө жана синтездөөнү билет.
4 4) Дипломдук иш темаларын актуалдуу жана оригиналдуу тармактардан тандап, студенттерди иш чөйрөсүнө
даярдоону аткара алат.
5 5) Дипломдук иштин изилдөөнүн негизинде жана жаңыча изилдөө ыкмаларын колдонуу менен даярдалышына
көбүрөөк көңүл буруп, студенттин жөндөмдүүлүүгүн өркүндөтөт.

Курстун планы
Апта

Темасы

1. Апта

Дипломдук иш I сабагында аныкталган изилдөө сунушуна ылаык иш-чараларды жүргүзүү

2. Апта

Дипломдук иш 1 сабагында аныкталган изилдөө сунушуна ылайык иш-чараларды жүргүзүү:
Студент жетекчисинин көзөмөлүндө дипломдук иш жазуусун улантат.

3. Апта

Дипломдук иш 1 сабагында аныкталган изилдөө сунушуна ылайык иш-чараларды жүргүзүү:
Студент жетекчисинин көзөмөлүндө дипломдук иш жазуусун улантат.

4. Апта

Дипломдук иш 1 сабагында аныкталган изилдөө сунушуна ылайык иш-чараларды жүргүзүү:
Студент жетекчисинин көзөмөлүндө дипломдук иш жазуусун улантат.

5. Апта

Дипломдук иш 1 сабагында аныкталган изилдөө сунушуна ылайык иш-чараларды жүргүзүү:
Студент жетекчисинин көзөмөлүндө дипломдук иш жазуусун улантат.

6. Апта

Дипломдук иш 1 сабагында аныкталган изилдөө сунушуна ылайык иш-чараларды жүргүзүү:
Студент жетекчисинин көзөмөлүндө дипломдук иш жазуусун улантат.

7. Апта

Студент изилдеген темасына байланыштуу семестрдин биринчи алты жумалыгын камтыган
отчет даярдайт. Отчетто изилдөөдөгү кыйынчылыктар жана аларды чечүү сунуштары
талкууланып жазылат. Керектүү учурларда дипломдук ишти өз мөөнөтүндө жазып бүтүрүү
максатында изилдөө планына өзгөртүүлөрдү киргизүү сунуш кылынат.

8. Апта

I виза. Студент изилдеген темасына байланыштуу отчетун дипломдук ишти текшерүү
комиссиясына жазуу жана оозеки түрүндө сунат. Болсо, изилдөө планына киргизилген
өзгөртүүлөр талкууланып, дипломдук ишти текшерүү комиссиясы тарабынан тастыкталат.

9. Апта

Изилденген темасына байланыштуу отчеттун сунушу жана талкууланышы

10. Апта

Изилдөө иштери улантылат

11. Апта

Изилдөө иштери улантылат

12. Апта

Изилдөө иштери улантылат

13. Апта

Изилдөө иштери улантылат

14. Апта

Жетекчисинин көзөмөлүндө дипломдук ишин жазып жаткан студент, дипломдук ишин
сабактардын бүтүшүнө эки жума калганда Дипломдук ишти текшерүү комиссиясына тапшырат.

15. Апта

Студент Дипломдук ишти текшерүү комиссиясынын мүчөлөрүнүн сунуштарын эске алып,
дипломдук ишине өзгөртүүлөрдү жана оңдоолорду киргизет. Оңдолгон дипломдук ишинин
акыркы вариантын 16-жуманын аягында баалоо үчүн жетекчисине тапшырат.

16. Апта

Студент Дипломдук ишти текшерүү комиссиясынын мүчөлөрүнүн сунуштарын эске алып,
дипломдук ишине өзгөртүүлөрдү жана оңдоолорду киргизет. Оңдолгон дипломдук ишинин
акыркы вариантын 16-жуманын аягында баалоо үчүн жетекчисине тапшырат.
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