
«КЫРГЫЗСТАН ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ» ОИ0К 

«КЫРГЫЗ-ОРУС ТИЛДЕР» КАФЕДР АСЫ

Оз ара сабактарга катышуунун анализи

Датасы « XX » 2021

Дисциплина

Катышуунун максаты 

Окутуучунун аты, жену 

Сабактын темасы

1. Сабактын башталышы ( сабак етуучу жайдын даярдыгы, студенттердин даярдыгы, 
окутуучунун студенттерди уюштуруусу: тездик менен алардын кенулун буруу, 
сабакка даярдыктарын талап кылуу)

2. Окуу материалдарын кайталоонун мазмуну жана ыкмалары (билгендерин жана 
билимдерин текшеруу жана кайталоонун максаты, билгендерин жана билимдерин 
текшеруу жана кайталоонун ыкмасы, сезидуулугу жана материалды терец тушу- 
нуусу; активдуулугу, канчасы суралды, жооп бергендерине кандай кецул бурулат, 
кайталоонун жыйынтыгы кандай чыгарылат, билимдерин баалоо, жоопторун ком- 
ментариялоо)

3. Жаны материалды окуп уйронуунун ыкмасы жана мазмуну ( окутуучу кандай 
ыкмаларды колдонду; ырааттуулугу, тактыгы, айтып беруусунун 
тушунуктуулугу; таанып билуу ишмердуулугун активдештируусу; окуучулардын 
кызыкчылыгын жана кецул буруусун колдоо ыкмасы; демонстрациялык жана 
керсетме куралдар-ды пайдалануусу; окутуудагы кейгейлуу кырдаалдар; жацы 
материалды окуп уйренуу процессиндеги ез алдынчалык иштери; окууу куралдары 
ж.б. материалдарды колдонуусу).

4. Жацы материалды бышыктоо ( бышыктоо ыкмасы, ал учун кандай иш ыкмалары 
колдонулду, окуучулардын жооптору эмнени керсете алды).

5. Уй тапшырмасын беруу ыкмасы жана мазмуну.
6. Студенттердин тартиби ( сабакка болгон мамилеси, канчалык активдуулугун 

керсетту, сабакка болгон суйуусу, айрым этаптардагы тартип жана журуш- 
турушу, окутуучу кандай ыкма менен кемчиликти четтете алды).

7. Мугалимге мунездеме (материалды билуусу, чеберчилик ыкмасы, педагогикалык 
такт, суйлее речи, дикциясы, темпи, кеп маданияты).

8. Сабактын жагымдуу жактары:
9. Жетишпегендиктери
10. Чечимдер жана сунуштар

Материалдарды ездештуруусу ( билими, жацы жетишкендиктерге ээ болуусу, келечектеги 
кесибине багыт алуусу)
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Дата: Z/ W

Qywfwvxp менен тааныштым,
Окутуучу__________ __ ______________________________________________________



«КЫРГЫЗСТАН ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТЫ» ОИ0К 

«КЫРГЫЗ-ОРУС ТИЛДЕР» КАФЕДР АСЫ

Оз ара сабактарга катышуунун анализы

Датасы«Х4 » 2021

Дисциплина

Катышуунун максаты

Сабактын темасы

1. Сабактын башталышы (сабак етуучу жайдын даярдыгы, студенттердин даярдыгы, 
окутуучунун студенттерди уюштуруусу: тездик менен алардын кенулун буру у, 
сабакка даярдыктарын талап кылуу)

2. Окуу материалдарын кайталоонун мазмуну жана ыкмалары ( билгендерин жана 
билимдерин текшеруу жана кайталоонун максаты, билгендерин жана билимдерин 
текшеруу жана кайталоонун ыкмасы, сезидуулугу жана материалды терец тушу- 
нуусу; активдуулугу, канчасы суралды, жооп бергендерине кандай кецул бурулат, 
кайталоонун жыйынтыгы кандай чыгарылат, билимдерин баалоо, жоопторун ком- 
ментариялоо)

3. Жацы материалды окуп уйренуунун ыкмасы жана мазмуну ( окутуучу кандай 
ыкмаларды колдонду; ырааттуулугу, тактыгы, айтып беруусунун 
тушунуктуулугу; таанып билуу ишмердуулугун активдештируусу; окуучулардын 
кызыкчылыгын жана коцул буруусун колдоо ыкмасы; демонстрациялык жана 
корсотме куралдар-ды пайдалануусу; окутуудагы кейгейлуу кырдаалдар; жацы 
материалды окуп уйренуу процессиндеги оз алдынчалык иштери; окууу куралдары 
ж.б. материалдарды колдонуусу).

4. Жацы материалды бышыктоо ( бышыктоо ыкмасы, ал учун кандай иш ыкмалары 
колдонулду, окуучулардын жооптору эмнени корсето алды).

5. Уй тапшырмасын беруу ыкмасы жана мазмуну.
6. Студенттердин тартиби ( сабакка болгон мамилеси, канчалык активдуулугун 

керсотту, сабакка болгон суйуусу, айрым этаптардагы тартип жана журуш- 
турушу, окутуучу кандай ыкма менен кемчиликти четтете алды).

7. Мугалимге мунездоме (материалды билуусу, чеберчилик ыкмасы, педагогикалык 
такт, суйлее речи, дикциясы, темпи, кеп маданияты).

8. Сабактын жагымдуу жактары:
9. Жетишпегендиктери
10. Чечимдер жана сунуштар

Материалдарды ездештуруусу ( билими, жацы жетишкендиктерге ээ болуусу, келечектеги



Тыянактар жана сунуштар

Сунуштар менен тааныштым, л
Окутуучу jHofcr^OMjQL^uxeAa- J J)1



I

Анализ посещения занятия

Ф.И.О. должность, преподавателя ведущего 
занятие

Наименование дисциплины Русский 
язык

Наименование темы
занятия

Учебная группа

Количество студентов по журналу __________________________

Количество студентов по факту УУ

Дата посещения У/. УУ- / г._____________________________

Место онлайн-урок(ауд., кампус) Время 

1. Анализ и оценка занятия

Тип занятия по его дидактическим целям (нужное подчеркнуть)

1. Изучение нового материала

2. Повторение, закрепление и систематизация знаний

3. Формирование умений и навыков

4. Проверка и оценка знаний

5. Комбинированный урок

2. Системный анализ учебного занятия и критерии эффективности 
образовательной деятельности (оценить по 5-ти бальной шкале)

1 Соответствует ли структура занятия поставленным 
дидактическим целям и задачам 3

2 Выдерживается ли оптимальная соразмерность 
структурных элементов занятий

3 Являются ли оптимальными используемые формы, методы 
и приемы работы

4 Владеет ли преподаватель применяемой образовательной 
технологией

5 Соблюдается ли занятии хронометраж учебной работы у



3. Содержание и изложение учебного материала

1 Соответствует ли содержание учебного материала рабочей 
программе дисциплины

6

2 Является ли оптимальной структура и форма учебной 
информации, предъявляемой студентам

/у

3 Является ли изложение учебной информации научным, 
доступным, стимулирующим познавательный процесс 6

4 Реализуются ли внутрипредметные и межпредметные связи 6

4.Учебно-методическое и информационно-техническое оснащение занятия

1 Обеспечиваются ли учебно-методическими материалами 
все виды учебной работы, реализуемые на занятии У

2 Соответствуют ли применяемые учебно-методические 
материалы дидактическим целям занятия

3 Эффективно ли использует преподаватель 
аудиовизуальные технические средства и средства 
наглядности

у

5.Организация учебной деятельности студентов

1 Является ли оптимальным соотношение видов и характера 
учебной работы студентов на занятии Г

2 Максимально ли активизировалась самостоятельная работа 
студентов на занятии

ч

3 Создаются ли на занятии условия для продуктивной 
учебной работы

4 Правильно ли определены содержание, формы и методы 
контроля (проверки) успешности обучения

5 Владеет ли преподаватель методикой контроля знаний 6~



6. Гуманистическая направленность обучения и воспитания

1 Создаются ли на занятии условия для реализации 
индивидуальных способностей студентов

2 Стимулирует ли преподаватель студентов к творчеству, 
саморазвитию

3 Создается ли на занятии атмосфера доброжелательности, 
педагогической требовательности и взаимопомощи

4 Формирует ли преподаватель позитивную мотивацию к 
соблюдению студентами социальных норм

Общее количество баллов:...............й.Тл....................................................

Критерии оценивания:

1-21 занятие проведено на низком уровне

22-42 занятие проведено на удовлетворительном уровне

43-63 занятие проведено на среднем уровне

64-84 занятие проведено на хорошем уровне

85-105 занятие проведено на высоком уровне I

7. Выводы и рекомендации

Преподаватель, посетивший занятие 

Ф.И.О. (подпись)

к.ф.н. доц. Тумонбаева М.Ж.



Анализ посещения занятия

Ф.И.О. должность, преподавателя ведущего 
занятие

Наименование дисциплины Русский
язык_____________________

Наименование темы 
занятия

Дата посещения

(ауд., кампус) ВремяМесто - онлайн-урок

Учебная группа

Количество студентов по журналу

Количество студентов по факту

1. Анализ и оценка занятия

Тип занятия по его дидактическим целям (нужное подчеркнуть)

1. Изучение нового материала

2. Повторение, закрепление и систематизация знаний

3. Формирование умений и навыков

4. Проверка и оценка знаний

5. Комбинированный урок

2. Системный анализ учебного занятия и критерии эффективности 
образовательной деятельности (оценить по 5-ти бальной шкале)

1 Соответствует ли структура занятия поставленным 
дидактическим целям и задачам

2 Выдерживается ли оптимальная соразмерность 
структурных элементов занятий

3 Являются ли оптимальными используемые формы, методы 
и приемы работы /у

4 Владеет ли преподаватель применяемой образовательной 
технологией

5 Соблюдается ли занятии хронометраж учебной работы



3. Содержание и изложение учебного материала

1 Соответствует ли содержание учебного материала рабочей 
программе дисциплины

2 Является ли оптимальной структура и форма учебной 
информации, предъявляемой студентам

3 Является ли изложение учебной информации научным, 
доступным, стимулирующим познавательный процесс

4 Реализуются ли внутрипредметные и межпредметные связи

4.Учебно-методическое и информационно-техническое оснащение занятия

1 Обеспечиваются ли учебно-методическими материалами 
все виды учебной работы, реализуемые на занятии

2 Соответствуют ли применяемые учебно-методические 
материалы дидактическим целям занятия

3 Эффективно ли использует преподаватель 
аудиовизуальные технические средства и средства 
наглядности

5.Организация учебной деятельности студентов

1 Является ли оптимальным соотношение видов и характера 
учебной работы студентов на занятии

2 Максимально ли активизировалась самостоятельная работа 
студентов на занятии

3 Создаются ли на занятии условия для продуктивной 
учебной работы

4 Правильно ли определены содержание, формы и методы 
контроля (проверки) успешности обучения

5 Владеет ли преподаватель методикой контроля знаний



6. Гуманистическая направленность обучения и воспитания

1 Создаются ли на занятии условия для реализации 
индивидуальных способностей студентов

2 Стимулирует ли преподаватель студентов к творчеству, 
саморазвитию

3 Создается ли на занятии атмосфера доброжелательности, 
педагогической требовательности и взаимопомощи

—

4 Формирует ли преподаватель позитивную мотивацию к 
соблюдению студентами социальных норм

Общее количество баллов:

Критерии оценивания:

1-21 занятие проведено на низком уровне

22-42 занятие проведено на удовлетворительном уровне

43-63 занятие проведено на среднем уровне

64-84 занятие проведено на хорошем уровне

85-105 занятие проведено на высоком уровне

7. Выводы и рекомендации

Преподаватель, посетивш

Ф.И.О. (подпись)

занятие

к.ф.н. доц. Тумонбаева М.Ж.



Лист посещения занятия
Дата « ЗР» 20J^l/

Z/ " Г
Тема урока /rf'ItyZ/L' i ^с-ССС^_______________________________________

1. Начало урока (готовность помещения, учащихся к занятию, организация преподавателем 
учащихся: мобилизации их внимания, требования к подготовке рабочих мест).

2. Содержание и методика повторения учебного материала (цель повторения и проверка знаний и 
умений, методика повторения и проверка знаний и умений, сознательность и глубина 
понимания материала; активность, сколько опрошено, как привлекается внимание к ответам, 
как подводится итог повторения, оценка знаний, комментирование ответов).

3. Содержание и методика изучения нового материала (какими приемами пользовался 
преподаватель; последовательность, явность, доступность изложения; активизация 
познавательной деятельности, способы поддержание интерес и внимания учащихся, 
использование демонстрационного и наглядного материала; проблемность в обучении, 
самостоятельной работы в процессе изучения нового материала, использование учебников и др. 
литературы).

4. Закрепление нового материала (методика закрепления, какие способы работы при этом 
использовались, что показали ответы учащихся).

5. Содержание и методика задания на дом.

6. Поведение учащихся (отношение к занятию, на сколько были активны, любознательны, 
дисциплина и поведение на отдельных этапах, какими приемами преподаватель устранял 
нарушение).

7. Характеристика преподавателя (знание материала, методическое мастерство, педагогический 
такт, речь: дикция, темп, культура речи).





«КЫРГЫЗСТАН ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ» ОИ0К 

«КЫРГЫЗ-ОРУС ТИЛДЕР» КАФЕДР АСЫ

Оз ара сабактарга катышуунун анализи

Датасы « 2021

Катышуунун максаты_

Окутуучунун аты, жену 

Сабактын темасы

1. Сабактын башталышы ( сабак етуучу жайдын даярдыгы, студенттердин даярдыгы, 
окутуучунун студенттерди уюштуруусу: тездик менен алардын кецулун буруу, 
сабакка даярдыктарын талап кылуу)

2. Окуу материалдарын кайталоонун мазмуну жана ыкмалары ( билгендерин жана 
билимдерин текшеруу жана кайталоонун максаты, билгендерин жана билимдерин 
текшеруу жана кайталоонун ыкмасы, сезидуулугу жана материалды терец тушу- 
нуусу; активдуулугу, канчасы суралды, жооп бергендерине кандай кецул бурулат, 
кайталоонун жыйынтыгы кандай чыгарылат, билимдерин баалоо, жоопторун ком- 
ментариялоо)

3. Жацы материалды окуп уйренуунун ыкмасы жана мазмуну ( окутуучу кандай 
ыкмаларды колдонду; ырааттуулугу, тактыгы, айтып беруусунун 
тушунуктуулугу; таанып билуу ишмердуулугун активдештируусу; окуучулардын 
кызыкчылыгын жана кенул буруусун колдоо ыкмасы; демонстрациялык жана 
керсетме куралдар-ды пайдалануусу; окутуудагы кейгойлуу кырдаалдар; жацы 
материалды окуп уйронуу процессиндеги оз алдынчалык иштери; окууу куралдары 
ж.б. материалдарды колдонуусу).

4. Жацы материалды бышыктоо (бышыктоо ыкмасы, ал учун кандай иш ыкмалары 
колдонулду, окуучулардын жооптору эмнени корсете алды).

5. Уй тапшырмасын беруу ыкмасы жана мазмуну.
6. Студенттердин тартиби ( сабакка болгон мамилеси, канчалык активдуулугун 

керсетту, сабакка болгон суйуусу, айрым этаптардагы тартип жана журуш- 
турушу, окутуучу кандай ыкма менен кемчиликти четтете алды).

7. Мугалимге мунездеме (материалды билуусу, чеберчилик ыкмасы, педагогикалык 
такт, суйлее речи, дикциясы, темпи, кеп маданияты).

8. Сабактын жагымдуу жактары:
9. Жетишпегендиктери
10. Чечимдер жана сунуштар

Материалдарды ездештуруус билими, жацы жетишкендиктерге ээ болуусу, келечектеги 
кесибине багыт алуусу)



Колу

Сунуштар менен тааныштым,
Окутуучу____________________________________________________________________
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«КЫРГЫЗСТАН ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТЫ» ОИ0К 

«КЫРГЫЗ-ОРУС ТИЛДЕР» КАФЕДРАСЫ

Оз ара сабактарга катышуунун анализы

Датасы « <75 » ЛСДр 2021
Дисциплина_ УМлиу писли ЬсЩСА 

Катышуунун максаты_

Окутуучунун аты, жену 

Сабактын темасы

1. Сабактын башталышы ( сабак етуучу жайдын даярдыгы, студенттердин даярдыгы, 
окутуучунун студенттерди уюштуруусу: тез дик менен алардын кенулун буруу, 
сабакка даярдыктарын талап кылуу)

2. Окуу материалдарын кайталоонун мазмуну жана ыкмалары ( билгендерин жана 
билимдерин текшеруу жана кайталоонун максаты, билгендерин жана билимдерин
текшеруу жана кайталоонун ыкмасы, сезидуулугу жана материалды терец тушу- 
нуусу; активдуулугу, канчасы суралды, жооп бергендерине кандай кенул бурулат, 
кайталоонун жыйынтыгы кандай чыгарылат, билимдерин баалоо, жоопторун ком- 
ментариялоо)

3. Жацы материалды окуп уйренуунун ыкмасы жана мазмуну ( окутуучу кандай 
ыкмаларды колдонду; ырааттуулугу, тактыгы, айтып беруусунун 
тушунуктуулугу; таанып билуу ишмердуулугун активдештируусу; окуучулардын 
кызыкчылыгын жана кецул буруусун колдоо ыкмасы; демонстрациялык жана 
керсетме куралдар-ды пайдалануусу; окутуудагы кейгейлуу кырдаалдар; жацы 
материалды окуп уйренуу процессиндеги ез алдынчалык иштери; окууу куралдары 
ж.б. материалдарды колдонуусу).

4. Жацы материалды бышыктоо ( бышыктоо ыкмасы, ал учун кандай иш ыкмалары 
колдонулду, окуучулардын жооптору эмнени корсете алды).

5. Уй тапшырмасын беруу ыкмасы жана мазмуну.
6. Студенттердин тартиби ( сабакка болгон мамилеси, канчалык активдуулугун 

керсетту, сабакка болгон суйуусу, айрым этаптардагы тартип жана журуш- 
турушу, окутуучу кандай ыкма менен кемчиликти четтете алды).

7. Мугалимге мунездеме (материалды билуусу, чеберчилик ыкмасы, педагогикалык 
такт, суйлее речи, дикциясы, темпи, кеп маданияты).

8. Сабактын жагымдуу жактары:
9. Жетишпегендиктери
10. Чечимдер жана сунуштар

Материалдарды ездештур' 
кесибине багыт алуусу)

у ( билими, жацы жетишкендиктерге ээ болуусу, келечектеги 
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Жаны методиканы колдонуу ыкмалары (турдуу мет.ыкмаларды, каражаттарды 
колдонуусу) '' _ _ . _ ~ .

Аудитория менен иштее (байланыш, педагогикалык чеберчилик, педагогикалык

Тыянактар жана сунуштар

Дата: - Колу

Сунуштар менен тааныштым,
Окутуучу__ _________________________________________________________________



«КЫРГЫЗСТАН ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТ!!» ОИ0К 

«КЫРГЫЗ-ОРУС ТИЛДЕР» КАФЕДРАСЫ

Оз ара сабактарга катышуунун анализи

Датасы « » О<еъЛбь|С2021

Дисциплина . ‘Wolvkjcv

Катышуунун максаты сиуАмз
Окутуучунун аты, жену СсАа-О

Сабактын темасы Yve^

1. Сабактын башталышы (сабак етуучу жайдын даярдыгы, студенттердин даярдыгы, 
окутуучунун студенттерди уюштуруусу: тездик менен алардын кенулун буруу, 
сабакка даярдыктарын талап кылуу)

2. Окуу материалдарын кайталоонун мазмуну жана ыкмалары ( билгендерин жана 
билимдерин текшеруу жана кайталоонун максаты, билгендерин жана билимдерин 
текшеруу жана кайталоонун ыкмасы, сезидуулугу жана материалды терен тупгу- 
нуусу; активдуулугу, канчасы суралды, жооп бергендерине кандай кенул бурулат, 
кайталоонун жыйынтыгы кандай чыгарылат, билимдерин баалоо, жоопторун ком- 
ментариялоо)

3. Жаны материалды окуп уйренуунун ыкмасы жана мазмуну ( окутуучу кандай 
ыкмаларды колдонду; ырааттуулугу, тактыгы, айтып беруусунун 
тушунуктуулугу; таанып билуу ишмердуулугун активдештируусу; окуучулардын 
кызыкчылыгын жана кенул буруусун колдоо ыкмасы; демонстрациялык жана 
керсетме куралдар-ды пайдалануусу; окутуудагы кейгейлуу кырдаалдар; жацы 
материалды окуп уйренуу процессиндеги ез алдынчалык иштери; окууу куралдары 
ж.б. материалдарды колдонуусу).

4. Жаны материалды бышыктоо ( бышыктоо ыкмасы, ал учун кандай иш ыкмалары 
колдонулду, окуучулардын жооптору эмнени керсете алды).

5. Уй тапшырмасын беруу ыкмасы жана мазмуну.
6. Студенттердин тартиби ( сабакка болгон мамилеси, канчалык активдуулугун 

керсотту, сабакка болгон суйуусу, айрым этаптардагы тартип жана журуш- 
турушу, окутуучу кандай ыкма менен кемчиликти четтете алды).

7. Мугалимге мунездеме (материалды билуусу, чеберчилик ыкмасы, педагогикалык 
такт, суйлее речи, дикциясы, темпи, кеп маданияты).

8. Сабактын жагымдуу жактары:
9. Жетишпегендиктери
10. Чечимдер жана сунуштар

Материалдарды ездештуруусу ( билими, жаны жетишкендиктерге ээ болуусу, келечектеги 
кесибине багыт алуусу) LCionjua VhoJmxxa



Жаны методикань! колдонуу ыкмалары (турдуу мет.ыкмаларды, каражаттарды 
колдонуусу) Д JCX Г а5\

Аудитория менен иштое (байланыш, педагогикалык чеберчилик, педагогикалык 
этика)

Дата: 44. ?0. Ус

Сунуштар менен тааныштым,
Окутуучу___________________________________________________________________


