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Макалада сабакка анализ берүүнүн этаптары карал-
ган, сабакка психологиялык анализ берүүнүн предметинин 
көп кырдуулугу каралган: бул мугалимдин психологиялык 
өзгөчөлүктөрү башкача айтканда анын конкреттүү са-
бактагы инсандык өзгөчөлүктөрү, иш-аракетинин журү-
шү, окутуу процессинин мыйзам ченемдүүлүктөрү; окуу-
чунун психологиялык жаш курактык өзгөчөлүктөрү жана 
инсандык мыйзам ченемдүүлүктөрү, жалпы класстын өз-
гөчөлүктөрү, башкача айтканда кандайдыр бир билимдер-
ди өздөштүрүүлөрү, билүүлөрдүн жана ыктардын калып-
тануусу. Сабакка анализ берүү мугалимдин аналитикалык 
жөндөмдүүлүктөрүн, проективдик ыктарын калыптан-
дырат, ошондой эле таанып-билүүчүлүк кызыгууларын өр-
күндөтөт, башкача айтканда баланын сабакты кабыл 
алып түшүнүүсү, эске тутуусу, ошондой эле окутуу менен 
тарбиялоонун психологиялык проблемаларын өз алдынча 
окуп үйрөнүүнүн зарылдыгын көрсөткөн. Сабакка анализ 
берүүнүн ар кандай компоненттери камтылган. Сабакка 
анализ жалпы психологиялык позиция менен өткөзүлө 
тургандыгы аныкталган. 

Негизги сөздөр: сабак, мугалимдин психологиялык 
өзгөчөлүктөрү, анализ, психологиялык мааниси, окутуу 
процесси, мыйзам ченемдүүлүктөр, окуучу, психологиялык 
өзгөчөлүктөр, инсан, жалпы класстар, өзгөчөлүктөр. 

В статье  рассмотрены  этапы анализа урока и мно-
гогранность психологического анализа к уроку. Это и пси-
хологические особенности учителя, конкретно говоря, его 
личностные особенности   на уроке, ход его деятельности, 
закономерности учебного процесс: психологические осо-
бенности всего класса, формирование знаний, навыков и 
способностей. Анализ урока формирует аналитические 
способности и проективные навыки учителя, а также 
развивает  познавательные интересы. Работа включает в 
себя различные компоненты анализа урока. В научной ра-
боте определено то, что анализ к уроку проводится с об-
щей психологической позиции. 

Ключевые слова: урок, психологические особенности 
учителя, анализ, психологический смысл, процесс обучение, 
законодательные нормы, учащийся, психологические осо-
бенности, личность, общие классы, особенности. 

In the article the stages of the lesson analysis and the 
multifacetedness of the psychological analysis for the lesson 
are examined. This is the psychological characteristics of the 
teacher, specifically speaking, his personal characteristics in 
the lesson, the course of his activity, the regularities of the edu-
cational process; psychological characteristics of the student 
and the patterns of personality, the features of the whole class, 
the formation of knowledge, skills and abilities. The analysis of 
the lesson forms analytical skills and projective skills of the 
teacher, and also develops cognitive interests. The work inclu-
des various components of the lesson analysis. In scientific 

work, it is determined that the analysis for the lesson is con-
ducted with a general psychological position. 

Key words: lesson, psychological features of the teacher, 
analysis, psychological meaning, learning process, legislation, 
student, psychological characteristics, personality, general 
classes, features. 

Сабакка анализ  – бул оюнда өтүлгөн сабактын 
максатын, пландалган иши менен аткарган ишин са-
лыштыруу аркылуу сабактын натыйжасын окуучу-
лардын өздөштүрүүлөрүн эске алуу менен баалоосу.  

Анализдин этаптары: 
 1-этап. Алгачкы көз караш? 

 Сабактын жалпы бааланышы кандай? 
 Кандай маанай (жакшы, орточо, начар, өтө на-

чар)? 
 Мугалим өзүнө ыраазыбы (ыраазы эмеспи)? 
 Ойлогондорунун баары ишке аштыбы же же-

тишпей калдыбы? 
 Окуучулар сабакта кандай иштешти (актив-

дүүлүктөрү, ишке жөндөмдүүлүктөрү, көңүл буруу-
лары, ишке болгон мамилелери, жоопкерчиликтүү-
лүктөрү, өз алдынчалыктары ж.б.)? 

 Окуучулар менен байланыш түзүлдүбү, психо-
логиялык микроклимат жакшы маанайдабы, кайды-
гер караган окуучулар болгон жокпу? 

 Өзүн сабакта алып жүрүүсү, сабак өтүү стили 
жана методдору өзүнө жактыбы? 

 Сабак учурунда тартип кандай болду? ж.б. 
2-этап. 

 Сабакка коюлган милдеттер аткарылдыбы? 
 Кандай окуу каражаттары колдонулду? 
 Көрсөтмө куралдар жана техникалык каражат-
тар даярдалганбы? 
 Сабакка класстык доска даярдалганбы? 
 Сабактын милдеттери программанын мазму-
нуна жооп береби? 
 Сабакта окуучулардын кандай билим, билүү, 
ыктары калыптанды жана бекемделди? 
 Сабакта кандай материал окуучулардын чы-
гармачылык күчүн жана жөндөмдүүлүктөрүн өс-
түрүүгө түрткү берди? 
 Мугалим окуучулардын өнүгүүлөрүнө шарт 
түздү (логикалык ой жүгүртүүлөрүнүн өнүгүү-
сүнө, салыштырууга, жыйынтык чыгаруусу)? 
 Кайсы жалпы окулуучу жана атайын билүүлөр 
жана ыктар өнүгүп өстү? 
 Предметтер аралык байланыштар кандайча 
ишке ашууда? 
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 Сабактын мазмуну окууга болгон кызыгууну 
жарата алдыбы? 
 Окутуу принциптери кандайча ишке ашууда? 
 Колдонулган методдор жана приемдор натый-
жа бердиби? 
 Сабак өтүүнүн ар кандай формалары айка-
лыштыбы: жекече, группалык, класстык? 
 Окуучулардын ар түрдүү иш аракеттери кезек-
тешип өтүлдүбү; 
 Окуучулардын иш-аракеттерине көзөмөл кан-
дайча жүргүзүлдү; 
 Окуучулардын билими жана билүүлөрү кан-
тип бааланды; 
 Кийинки сабакта тезинен эмнелерди оңдоп, 
өзгөртүп, толуктоо керек? 
Педагогикалык иш-аракет түрдүү формада 

өтүүсү мүмкүн, бирок, мугалим менен окуучунун 
биргелешкен иш-аракети өткөн, өзгөчө белгиленгени 
сабак болуп эсептелинет. Катышуучулар, өзгөчө му-
галим, аркылуу окуу иш-аракетин аң-сезимдүү 
объективдештирүү ыкмаларынын бири бул сабакка 
анализ берүү. Сабакка анализ берүү көп эле методи-
калык  иштерде  белгиленген  (Т.Ю. Андрющенко, 
Н.Ф.Добрынин, С.В.Иванов, Е.С.Ильинская, И.В. 
Карпов, Ю.Л. Львова, Л.Т. Охитина, Е.И. Пассов). 
Изилдөөчүлөр сабактын анализинде педагогикалык 
өз ара аракеттешүүлөрүндө, субъекттердин өзгөчө-
лүктөрүндө алардын иш-аракеттеринде көп кырдуу 
маанилүү жактарын белгилешет. Сабактын анализи 
педагогдун өзүнө көптөгөн пайда берет. Кандай гана 
сабакка анализ берилбесин, анын психологиялык, пе-
дагогикалык, методикалык жана предметтик аспек-
тилери тыгыз байланышын эске алуу менен, комп-
лекстүү кароо керек. 

Сабакка анализ берүү сабакты өтүп жаткан му-
галимдин өзүнүн өнүгүүсүнө, өзүн өзү таанып-би-
лүүсүнө маанилүү болуп, бүтүндөй сабактын жүрү-
шүн жакшыртууга мүмкүндүк түзөт. Мындай ана-
лиздин негизинде мугалим сабагын аңдап билүүгө, 
ар бир компонентин өз алдынча баалоого мүмкүндүк 
алат. Сабакка психологиялык анализ берүү менен 
мугалим өзүнүн теориялык билиминин негизинде 
окутууда колдонгон ыкмаларын, ыктарын жана класс 
менен болгон байланыштарын маани берүү менен 
түшүнө алат. Өзүн педагогикалык иш-аракеттин 
субъектиси катары, өзүнүн жүрүм-турумун, алдуу 
жана алсыз жактарын аңдап билүүсү бул мугалим-
дин предметтик-инсандык рефлексиясынын жана 
проективдик-рефлексиялык жөндөмдүүлүктөрүнүн 
өтүшү жана натыйжасы. Сабакка психологиялык 
анализ берүүнүн предмети көп кырдуу: бул мугалим-
дин психологиялык өзгөчөлүктөрү башкача айтканда 
анын конкретүү сабактагы инсандык өзгөчөлүктөрү, 
иш-аракетинин журүшү, окутуу процессинин мый-
зам ченемдүүлүктөрү; окуучунун психологиялык өз-
гөчөлүктөрү жана инсандык мыйзам ченемдүүлүк-
төрү, жалпы класстын өзгөчөлүктөрү, башкача айт-
канда кандайдыр бир билимдерди өздөштүрүүлөрү, 
билүүлөрдүн жана ыктардын калыптануусу. 

Сабакка анализ берүү мугалимдин аналитика-
лык жөндөмдүүлүктөрүн, проективдик ыктарын ка-
лыптандырат, ошондой эле таанып-билүүчүлүк кы-
зыгууларын өркүндөтөт, окутуу менен тарбиялоонун 
психологиялык проблемаларын өз алдынча окуп үй-
рөнүүнүн зарылдыгын аныктайт. Сабакка психоло-
гиялык анализ берүү, ой процесстеринин бири ката-
ры, анализдин теориялык аныктамаларына негизде-
лүү менен мүнөздөлөт. С.Л. Рубинштейн боюнча, 
анализ бул затты, жагдайды, кубулушту ойлоо менен 
бөлүктөргө бөлүп, анын элементтерин, бөлүктөрүн, 
жактарын аныктоо. Сабакка толук анализ берүү бул 
синтездөө аркылуу анализдөө, башкача айтканда 
синтез, анализ менен белгиленген элементтердин 
маанилүү байланыштарын жана таасирлерин ачып, 
бөлүнгөн бүтүндүктү калыбына келтирет. 

Сабак учурунда мугалим ар бир окуучу, берип 
жаткан материал, бүтүндөй класс менен көп кырдуу 
байланыштарга катышат. Кандайдыр бир байланыш-
тарды түзүү менен мугалим окуучу үчүн жаңы сапат-
тарда жана касиеттерде белгиленет: жаңы маалымат-
ты берген учурда мугалим катары; коммуникативдик 
жагдайларды, баарлашуу жагдайларын уюштурган-
да, кызыктуу маектешүүчү катары; окуучулар менен 
маселелерди чечип жатканда, изилдөөчү катары; ыр-
ларды, текстти жатка окуп жатканда, аткаруучу ката-
ры аныкталат. Негизинен сабакка анализ жалпы пси-
хологиялык позиция менен өткөзүлөт. Ошондуктан 
Л.Т. Охитина берген сабакты талкуулоону карасак 
болот. 

1. Сабактын өтүлүүсү жөн гана сабакты өтүп 
коюу эмес жана жөн гана программа аныктаган су-
роолорду чечмелөө эмес, мында сабактын негизинде 
окуучунун инсандык өзгөчөлүктөрүнө таасир этүү 
жана берилүүчү материалдын негизинде балдардын 
кандайдыр бир интеллектуалдык, моралдык, эрктик 
жана башка инсандык сапаттарын калыптандыруу 
ишке ашат. Сабак учурунда интеллект аркылуу се-
зимдерге жана сезимдер аркылуу интеллектке таасир 
этүүнү билүү зарыл. Окутуу процесси окуучунун ин-
теллектуалдык сферасына гана өзгөртүү киргизбес-
тен, анын толук психикалык өнүгүүсүн өзгөртөт. 
Окуучунун инсандык түзүлүшүнө өзгөртүү киргиз-
беген окутуу өнүктүрүүчү боло албайт. 

2. Окуучунун инсандык түзүлүшүндө, окуучу 
ички өздүк түрткүнүн негизинде аракеттенсе, өзгө-
рүүлөр болот. Зордук менен өздөштүрүлгөн кыймыл-
аракеттер шарттын алмашуусу менен бузулат. Ошон-
дуктан окуучунун таанып-билүүчүлүк активдүүлүк-
төрүн жана кызыгууларын стимулдап, мүмкүнчүлүгү 
жетбеген тапшырмаларды аткарбай калгандыгы үчүн 
жазалабастан, окуучунун ички мотивдерин козгоочу 
иш-аракеттерди уюштуруу зарыл. 

3. Тарбиялоочу окутууну толугу менен сабак-
тын тарбиялык учуру деп айтууга болбойт. Сабактын 
ар бир элементи маңызы боюнча окуучуну тарбия-
лоочу болуусу керек. Тарбиялоочу каражаттарды, 
формаларды жана методдорду координациялоочу 
борбор болуп конкреттүү тарбиялык максат эсепте-
линет. 
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4. Кандай гана сабак болбосун борбордук ком-
поненти бул окуучунун таанып-билүүчүлү иш-араке-
тин уюштуруу. Таанып-билүү процесстердин баш-
тоочулары болуп ойлом жана элес эсептелинет. Ана-
литикалык-синтетикалык иш-аракеттин негизинде, 
аталган процесстер аркылуу билимдердин жана ин-
теллектуалдык ыкмалардын калыптануусу, пробле-
малуу суроолорду изилдөө жана маселелерди чыгар-
мачыл чечмелөө ишке ашат. 

Ойлом менен элестин эффективдүү иштөөсүнүн 
зарыл шарттары болуп, окуучулардын кабыл алуусун 
жана эс тутумун туура уюштуруу, белгилүү багыт-
тарды жаратуу жана көнүл бурууну уюштуруу эсеп-
телинет. 

5. Окутуунун жетишкендиктери сырткы фактор-
лорго гана көз каранды эмес, башкача айтканда са-
бактын мазмуну, мугалимдин окутуу методикалары-
нын жана чеберчиликтеринин өркүндөөсү ж.б., 
ошондой эле ички шарттарга да көз каранды, башка-
ча айтканда окуучунун индивидуалдык психология-
лык өзгөчүктөрү. Сабактын жогорудай трактовка-
ланышы толугу менен окутуунун өнүктүрүүчү прин-
цибин гана чагылдырбастан, анын проблемалуу-
лугун, мотивдештирилгендигин жана окуучунун ин-
дивидуалдык өзгөчөлүктөрүн эске алуу зарылдыгын 
белгилейт. 

Жыйынтыктап айтканда, сабакка психология-
лык анализ берүүдө төмөнкүлөргө токтолуу зарыл:  

- Окутуу процесси окуучунун интеллектуалдык 
сферасына гана өзгөртүү киргизбестен, анын толук 
психикалык өнүгүүсүн өзгөртүү; 

- окуучунун ички мотивдерин козгоочу иш-ара-
кеттерди уюштуруу; 

-  сабактын ар бир элементи маңызы боюнча 
окуучуну тарбиялоочу болуусу; 

- таанып билүү процесстер аркылуу билимдер-
дин жана интеллектуалдык ыкмалардын калыптануу-
су, проблемалуу суроолорду изилдөө жана маселе-
лерди чыгармачыл чечмелөө; 

- сабактын проблемалуулугун, мотивдештирил-
гендигин жана окуучунун индивидуалдык өзгөчөлүк-
төрүн эске алуу зарылдыгы болуп эсептелет. 
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