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Отулгон сабакты анализдое

20.77 -жылдын

Сабак етуучу окутуучунун жана сабак тууралуу маалыматы
Ф.А.Ж.: _______ —__________________  ___________________
Сабак етуп жат^утайпа: 33 " £$33> с___ Тизме боюнча ЗУ Катышканы
Предметтин аталышы: ________________
Сабактын тем асы:___________

Сабакты баалоо

1. Аудитория нын санитардык абалы
2. Сабакты уюштуруу (ез убагында 

башталышы)
3. Сабактын планы
4. Сабактын максатынын коюлушу. 

Окутуунун училтик функциясынын 
(окутуучулук, енуктуруучулук, 
тарбиялоочулук) эсепке алынгандыгы

5. Сабактын мазмуну максатына ылайык 
келиши

6. Сабактын методу 'Р/сУЭ
7. Сабактын кергезме куралдар менен 

жабдылышы, дидактикалык жана таратма 
материалдар

О (Г

8. Студенттердин иш-аракеттерин 
активдештирууге багытталышы

9. Окутуучунун сабакта езун алып журуусу, 
сырткы керунушу: суйлее темпи, 
образдуулугу, эмоционалдуулугу ж.б.

10. Окутуучунун студенттерге жасаган 
мамилеси

11. Озунун предметин билиши
12. Уй тапшырманын суралышы
13. Сабактын максатына жетиши 0

14. Студенттердин билимин бааланышы б,"?
15. Уй тапшырмасы (уй тапшырманын 

аткарылышынын жол-жобосун 
тушундурулушу)

Зр^^рр^ -pp

16. Сабакка жалпы баа беруу
Сабак боюнча сунуштар жана
комментарию!ер: ?? и___________________

Сабакка катышкан окутуучу:
Баалоо менен тааныштым:
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Сабак етуучу окутуучунун жана сабак тууралуу маалыматы
Ф.А.Ж.:__ J) У -ЭА______________________________________________
Сабак етуп жаткантайпа: ^~С2-1и.с Тизме боюнча V/ Катышканы $
Предметтин аталышы:____ Них ____________________________
Сабактын темасы:______ <pu ____ /И С< оелл._____________________________

Сабакты баалоо

1. Аудитория н ын санитар дык абалы
2. Сабакты уюштуруу (ез убагында 

башталышы) С W* У А

3. Сабактын планы б" к О и г
4. Сабактын максатынын коюлушу. 

Окутуунун училтик функциясынын 
(окутуучулук, енуктуруучулук, 
тарбиялоочулук) эсепке алынгандыгы

3 Сгл г

5. Сабактын мазмуну максатына ылайык 
келиши U u. О-А. 6 А

6. Сабактын методу к О а. су
7. Сабактын кергезмо куралдар менен 

жабдылышы, дидактикалык жана таратма 
материалдар Т^Г С / <2 О

8. Студенттердин иш-аракеттерин 
активдештирууге багытталышы

9. Окутуучунун сабакта езун алып журуусу, 
сырткы керунушу: суйлее темпи, 
образдуулугу, эмоционалдуулугу ж.б.

2)-СС

10. Окутуучунун студенттерге жасаган 
мамилеси Dec

11. Озунун предметин билиши САД , .

12. Уй тапшырманын суралышы
13. Сабактын максатына жетиши

14. Студенттердин билимин бааланышы
15. Уй тапшырмасы (уй тапшырманын 

аткарылышынын жол-жобосун 
тушундурулупгу)

с с-Д- Ь

16. Сабакка жалпы баа беруу 3 6 )
Сабак боюнча сунуштар жана
к о м м е н т а р и й л е р: СХс о _____________________________________________

Сабакка катышкан окутуучу:
Баалоо менен тааныштым:

lAA сдр гк с 7.


