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 Кыргыз тили жана адабият   усулдук  

бирикменин мугалимдеринин                           

2017-2018 , 2018 -2019, 2019-2020, 2020-

2021, 2021-2022- окуу жылдарындагы 
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                                  Аналитикалык  справка                                                                             

Кыргыз тили жана адабият усулдук  бирикменин мугалимдери                               

2017-2018 , 2018 -2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022-окуу жылдары                                                                                       

Усулдук бирикменин  курамы: 2022-2023-окуу жылында 

1. Тойбаева  Э. Н –  УБнин жетекчиси 

2. Ишеналиева  Ч. Т 

3. Чалбаева  Ы.  Ж 

4. Турдумамбетова  А. Н 

5. Назарова  А. К. 

6. Жусупова Ш.А 

7. Мурсабекова Г.С 

8. Султаналиева М.Ш 

9. Шарипова Б.К 

 

Ийримдер менен иштеген мугалимдер: 

1. «Квилинг» 

1. Усулдук бирикменин статистикалык түзүлүшү тѳмѳнкүдѳй: 

 

 

№ Мугалимдин аты-жѳнү 

 

 

Окутуунун тили  стаж жашы жүктѳмдѳрү 

1 Жусупова Ш.А Орус 
класстарында 

Кыргыз тили 

15 55 24 саат 

2 Ишеналиева  Ч. Т Кыргыз тили 
кыргыз 
класстарында 

27 45 8 саат 

3  Тойбаева  Э. Н Орус 
класстарында 

Кыргыз тили 

19 39 24саат 

4 Чалбаева  Ы. Ж Орус 28 51 25саат 



класстарында 

Кыргыз тили 

5 Турдумамбетова  А.  Т Орус 
класстарында 

Кыргыз тили 

12 43 25 саат 

6 Назарова А. К  Орус 
класстарында 

Кыргыз тили 

8 35 27 саат 

7 

 

Мурсабекова Г.С Орус 
класстарында 

Кыргыз тили 

 

6 

 

43 

 

25 саат 

 

8 Султаналиева М.Ш Орус 
класстарында 

Кыргыз тили 

11 38 20 саат 

 

9 Шарипова Б.К Орус 
класстарында 

Кыргыз тили 

 22 18 саат 

 

 

1. Кыргыз тили жана адабияты усулдук бирикменин планы. 

Сабактарда окуучулардын ойлоо жѳндѳмдүүлүгүн ѳстүрүү,  сабаттуулуктарын  

жогорулатуу,  окуутунун жаңы ыкмаларын пайдалануу,  сабактын сапатын 

жогорулатуу.  

2. Кыргыз тили жана адабияты усулдук бирикменин максаты: 

Ар бир окуучунун жекече ѳзгѳчѳлүгүн эске алуу менен окутуу жана  

дифференциялаштыруу 

3.Усулдук бирикменин милдеттери: 

 

  Окуучулардын орфографиялык,  пунктуациялык сабаттуулуктарына  

байланыштуу лексикалык кѳнүгүүлѳрдү иштѳѳгѳ,  байланыштуу кепке 

байланыштуу кѳнүгүү иштѳѳ 



 Кыргыз тилин үйрѳнүүгѳ жана сүйүүгѳ тарбия берүү менен 

окуучулардын эстетикалык табитин калыптандырып, эмгектенүүгѳ, 

ыймандуулукка, гумандуулукка, кайрымдуулукка турмушка туура 

кадам жасоого багыт берүү 

 Кыргыз тили жана адабият мугалимдеринин кесиптик 

компетенттүүлүгүн арттыруу чыгармачылык потенциялын кѳтѳрүү 

менен окутуу, тарбиялоо жараянынын (процессинин) 

эффективдүүлүгүн жогорулатуу 

 Педагогдордун билимин илимий жактан системалуу ѳстүрүү үчүн 

сапатуу сабактарды уюштуруу; 

 Педагогдорго заманбап окутуунун жаңы технологияларын колдонуу 

менен бирге жогорку деңгээлдеги сабактарды ѳтүү,  кѳрсѳтүү; 

 Жогоркуу окуу жайлары жана алдыңкы мектептер менен тажрыйба 

алмашуу  

 Усулдук иштин аткарылышын кѳзѳмѳлдѳѳ 

 

3. Усулдук бирикменин ѳз билиминин ѳркүндѳтүү боюнча иштеген 

иштеринин тематикасы    

 

 

№   

Мугалимдин аты-жѳнү 

Ѳз  билиминин ѳркүндѳтүү боюнча иштеген 
иштеринин тематикасы    

 

1 Ишеналиева  Ч.Т Кыргыз тили жана адабият сабактарында   
инновациялык технологияларды менен иштѳѳ 

2 Жусупова Ш.А Сапаттуу  билим берүүдѳ окуучулардын 
ишмердүүлүгүн жогорулатуу 

3  Тойбаева  Э.Н  Кыргыз тили жана адабият сабактарында 
окуучулардын сүйлѳѳ, кеп маданиятынын 
компетенциясын калыптандыруу 

4  Чалбаева  Ы.Ж Кыргыз элинин асыл баалуулуктарын ыйык 
сактоого үйрѳтүү 

5  Турдумамбетова А.Н  Кыргыз тил сабагында оюн технологиясын 
колдонуу 



6  Назарова А.К  Зээндүү, шыктуу окуучуларды окутууда жекече иш 
алып баруунун таасири 

7  Мурсабекова Г.С Оюн технологиясы жана башка технологиялар  

 

8 Султаналиева М.Ш Сапаттуу  билим берүүдѳ окуучулардын 
ишмердүүлүгүн жогорулатуу 

 

9 Шарипова Б.К Активдүү окуу технологиясы 

 

4. Усулдук бирикменин мугалимдери окуу процессинде колдонгон 

азыркы учурдагы педогогикалык  технология  

 

 Коллективдик окуу технологиясы; 

 Активдүү окуу технологиясы; 

 Модулдук технология  

 Оюн технологиясы жана башка технологиялар   

 

Кыргыз тили жана адабияты усулдук бирикменин мугалимдери                      

2017-2018 , 2018 -2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022- окуу жылдарында 

усулдук бирикменинде тѳмѳнкүдѳй иштер жургүзүлдү. Фрунзе №1 орто 

мектеп-лицейинде 1-11-класстарда кыргыз тили ал эми 5-11-класстарында 

адабият сабактары да окуутулуп келет. Кыргыз тили китеби менен 100%  

адабият китеби менен 90% ал эми ата-энелер тарабынан 10% китептери 

менен камсыз болушат. Ар жыл сайын кыргыз тил кабинеттери усулдук жана 

методикалык жактан адабияттар дидактикалык материалдар менен , түрдүү 

темадагы буклеттер менен толукталып турат. Жыл сайын кыргыз тили 

декадасын жана «Нооруз» майрамын чоң  иш – чаралар жана башка ачык 

сабактар, интерактивдүү методиканын  эң жакшы үлгүлѳрүн  кѳрсѳтүү менен 

ѳткѳрүшѳт 

 



Фрунзе №1 орто мектеп-лицейинин кыргыз тили  жана  адабияты                      

усулдук бирикменин 2017-2018-жылынын  анализи 

23-сентябрь кыргыз тили  күнүнѳ карата чон иш-чара ѳткѳрүлүп, окуучулар 

активдуу катышышты.  Бул жумалыкка карата ар кандай темадагы кереге 

гезиттер чыгарылды, мугалимдер ачык сабактарын кѳрсѳтүштү. Ачык 

сабактарга мектеп админстрациясы жана мугалимдер катышып анализ 

беришти мугалим  Турукбаева Ж.К, Ишеналиева Ч.Т, Тойбаева Э.Н.              

Чалбаева Ы.Ж   интерактивдуу методдорду колдонуп сабактарын ѳтүштү. 

Мектеп  ичинде олимпиадалык иштер , графиктер түзүлүп, татыктуулары 

тандалды. Тандалган окуучуларды Турукбаева Ж.К, Ишеналиева Ч.Т даярдап 

жѳнѳтуштү. 2017-2018-   окуу жылдарында кыргыз тил декадасын жогорку 

деңгээлде  ѳткѳрүп,  андан тышкары  райондо ѳткѳрүлгѳн Мидин 

Алыбаевдин 100 жылдык мааракесине арналган иш- чарага катышып, иш-

чара «мыкты» деп  кѳрсѳтүлүп «АК ЧУЧ»   сатиралык чыгармасы 

республикага чыгып  «Сейтек» борборунда  окуучулар ѳз ѳнѳрлѳрүн 

кѳрсѳтүп, Мидин Алыбаевдин китептери менен сыйланышты жогору да 

аталган иш- чарага 10 класстын окуучусу Ниязбекова Азиза мыкты сүрѳт 

тарткандыгы үчүн «мыкты сүрѳтчү» наамына татыктуу болуп, баалуу 

сыйлыктын ээси болду. 2018-жылы Ч. Айтматовдун  85 жылдык мааракеси эң 

жогорку деңгээлде  кыргыз тили мугалими Ишеналиева  Ч.Т жетектеп 

даярдалган  «Бетме-бет» чыгармасы  кѳрсѳтүлүп, 2018-жылдын 23-ноябрь 

айында Ч.Айтматовдун 90 жылдык мааракеси кайрадан белгиленип ,  ар бир 

чыгармасынан үзүндү кѳрсѳтүлүп, балдардын сүйүп окуусуна шек туудурган 

жок. Ошондой эле ар бир класста бурч уюштурулуп, окуучулар реферат, эссе, 

сүрѳт тартып  кѳргѳзмѳ иштери  жүргүзгѳн иштери мамлекеттик тил завучу 

Ишеналиева.Ч.Т тарабынан текшерилди. Ушул эле жылдын  апрель айында 

семинар ѳткѳрүлдү семинарга орус класстарга сабак берген мсугалимдер 

Турукбаева Ж.К  11- класс «Кыргыздын жети ыйыгы «, Тойбаева Э.Н 8-класс 

текст менен иштѳѳ « Бакча» , Асанова Ж.К 4- класс «Ч. Айтматов» деген 

темаларда ачык сабактарын кѳрсѳтүштү. Андан тышкары «Манас» эпосу 

ийримин жетектеген  Ишеналиева Ч. Т «МАНАС» эпосторунан үзүндү 

кѳрсѳтүпп, китебинин ачылышына токтолуп, кенен берилди, келген коноктор 

тарабынан  куттуктап  ийгиликтерди каалап ѳтүштү. 

 Мамлекеттик сынактардын графиктери түзүлүп, экзамен учурунда тартип 

бузуулар болгон жок. 



 

Фрунзе №1 орто мектеп-лицейинин кыргыз тили  жана  адабияты                      

усулдук бирикменин 2018-2019-жылынын  анализи 

2018 – 2019 - окуу жылындагы кыргыз тили боюнча  педагогикалык кадрлар: 

 Бардык мугалимдер -6 

 КР билим берүү отличниги -2 

 Кыргыз тили тѳш белгиси-1 

1. Усулдук бирикменин статистикалык түзүлүшү тѳмѳнкүдѳй: 

 

№ Мугалимдин аты-

жѳнү 

 

 

Окутуунун тили  стаж жашы жүктѳмдѳрү 

1 Ишеналиева  Ч. Т Орус 

класстарында 

Кыргыз тили 

27 45 8 Саат 

2 Турдумамбетова 

А.Н 

Кыргыз тили 

кыргыз,орус 

класстарында 

12 43 25 саат 

3  Тойбаева  Э. Н Орус, кыргыз 

класстарында 

Кыргыз тили 

19 38 24 саат 

4 Чалбаева  Ы. Ж Орус, кыргыз 

класстарында 

Кыргыз тили 

28 51 25саат 

5 Жусупова  Ш.А Орус, кыргыз 

класстарында 

Кыргыз тили 

15 55 24 саат 



6 Назарова А. К  

 

 

Орус, кыргыз 

класстарында 

Кыргыз тили 

8 35 27 саат 

 

 

 

7 Мурсабекова Г.С 

 

Орус, кыргыз 

класстарында 

Кыргыз тили 

6  43 25 саат 

 

8 Султаналиева М.Ш Орус, кыргыз 

класстарында 

Кыргыз тили 

11 36 20 саат 

 

 

9 Шарипова Б.К Орус, кыргыз 

класстарында 

Кыргыз тили 

  18 саат 

 

 

    2018-2019-окуу жылында  кыргыз тили усулдук бирикмесинде тѳмѳнкүдѳй 

иштер жүргүзүлдү. Фрунзе  №1 орто мектеп-лицейинде  1-4- класстарда 

кыргыз  тили  5-11- класстарда кыргыз тили жана адабият сабактары 

окутулат. Кыргыз тили китеби менен 100 % адабият китеби менен  90% ал 

эми 10% ата-энелер тарабынан камсыз болушкан. Ар  жыл сайын кыргыз тил 

жана адабият кабинеттери  усулдук жана методикалык жактан адабияттар,  

дидактикалык материалдар,  ар  түрдүү  темадагы буклетттер менен 

толукталып турат. 

     Кыргыз тили жана адабият усулдук бирикмесинде 6 мугалим эмгектенди. 

Жыл башында усулдук кеңешменин чогулушу ѳткѳрүлүп, анда окуу планы 

талкууланып, календардык  пландар текшерилди. Мектеп    админстрациясы 

тарабынан бекитилген пландар менен ишке киришкен.  Окуучу менен 

мугалимдердин ортосундагы билим берүүчүлүктүн иш багыттары иштелип, 

билим берүүнүн ар кыл жагдайы,  усулдук ыкмалары менен сабакта колдоно 

билүүсү белгиленди.                                             



     Планда кѳрсѳтүлгѳндѳй кыргыз тил жумалыгына карата ар түрдүү 

темалардагы кереге-гезиттер чыгарылды.  Мисалы; «Эне тилим, эне сүтүм» 

«Эне тилдин ээси-эл», «Кыргыз тилим кымбат тил», «Тил тагдыры, эл 

тагдыры» жана да макал-лакаптар чыгарылды. Ошондой эле 23- сентябрь 

тил кунунѳ арналган иш- чара жогорку деңгээлде  ѳткѳрүштү.  Кыргыз  тил 

жана адабият мугалимдери интерактивдүү методиканын үлгүлѳрүн  ачык 

сабактарында кѳрсѳтүп,  ачык сабактарга мектеп админстрациясы жана 

мугалимдер катышышты.  

      2018-2019-окуу жылында мектеп ичинде олимпиаданы ѳткѳрүүнүн 

графиги түзүлүп, жыйынтыгы менен  9-10-11- класстан тандап алынган  

окуучуларга кыргыз тил мугалимдери Турукбаева.Ж.К, Ишеналиева Ч.Т   

тыкандык менен даярдап райондук олимпиадага  жиберишти. 

Наркеева Айжан  11 класс   (орус)                                                                                                                                                                 

«эң жакшы»  деген кѳрсѳткүч баалар менен  тѳмѳнкүдѳй орунга ээ болуп 

кайтты. 

Наркеева Айжан  11 класс   (орус)     3-орунга ээ болду.  

 АУЦ  тарабынан уюштурулган « Аракет   KG» конкурс сынагына  8 «б» 

класстын  окуучусу  Шаршеналы к Аймээримди  сабак берген мугалими  

Турукбаева Ж.К  райондо ѳткѳрүлгѳн конкурска  жиберди.                           

Шаршеналы к Аймээрим   кыргыз  тилинде эң жакшы баяндама  жазгандыгы 

үчүн  областка чыгып, областтан  грамота менен сыйланды.                                                                 

     Чыңгыз Айтматовдун 90- жылдык мааракеси мектеп ичинде ѳткѳрүлдү,  

жазуучунун мааракесине ар бир   усулдук бирикменин мугалимдерине 

жүктѳлүп, Таалайбек к  Ж.К 10- класстын окуучулары менен биргеликте слайд 

жасап, жазуучунун ѳмүрү чыгармачылыгы  тууралуу кѳрсѳтүп айтып 

беришти.ошону менен бирге мугалимдер окуучулар менен бирге 

Ч.Айтматовдун музейлерине да барып келген сүрѳттѳрү да камтылып 

кѳрсѳтүлдү.   5-6-7-8-9-10-11  - класстын окуучулары   кыскача 

чыгармаларынан   үзүндү аткарып,  эскерүү ырларын айтып  беришти. 

Ошондой эле реферат ,эссе , баяндама,  чыгармаларын элестетүү  менен 

тарткан сүрѳттѳрү, ѳздүк чыгарма жазган окуучулар да грамоталар  менен 

сыйланышты.  Ошондой эле кыргыз тили жана адабият мугалими                                                                    

Ишеналиева  Ч.Т  «Шанс» билим берүү борборунда уюштурулган « Билим 

беруудѳгу жаңы идеялар» сынагында  кесиптик компетенцияларын 



ѳнуктуруудѳ, ѳзүнүн педагогикалык  чеберчилигин ѳстүрүүдѳ чыгармачыл 

активдүүлүн кѳрсѳткѳндүгүнѳ  байланыштуу  Ишеналиева Ч.Т « Билим 

беруудѳгу жаңы идеялалары үчүн» медалы, күбѳлүгү менен  сыйланып жана 

« Шанс»   билим берүү журналына  маек берип чыккан . 

    Жыл ичинде Кеңеш Жусуповдун, Ч. Айтматовдун адабий кечелериде 

чыгармаларын чыгармачылык изденуу менен долбоорлордун үстүндѳ    иш –

чара ѳткѳрүлдү. 

     Кѳктѳм майрамы  Нооруз майрамын карата  Фрунзе айылынын клубуда    

5-11 класстар ар бир ѳлкѳнүн  «Нооруз» майрамында кандай 

майрамдалышы  жѳнүндѳ кѳрсѳтүшүп ыр - бий менен жогорку деңгээлде 

ѳткѳрүштү. Ошондой эле жакшы  кѳрсѳтүп берген  класстар орундарга ээ 

болушту. 

     Ушул эле жылдын  март  айыныда район  ичинде   Чыңгыз Айтматовдун    

90 жылдыгына карата   уюштурулган  кѳркѳм окуу конкурсуна   7»б» орус 

классында окуган  Алимжанова  Курманжан (кыргыз тилинде), 10 «к» кыргыз 

классында окуган Миркамилова Мадина (орус тилинде),  9 «а» классында 

окуган Бердибекова Нуриса (англис тилинде) эскерүү ырларын  кѳркѳм 

айтып , 2-3 орундарга ээ болуп грамота менен сыйланышты. Бул  класстарга 

сабак берген мугалимдер   Жунушбекова  Н,   Тойбаева Э, Талант к Сезим 

даярдап ыраазычылык кат алышкан. 

    ОРТга даярдоо үчүн 10-11 класстардан диагностикалык тесттер алынды. 

Улуттук тестирлоо борборунда  ОРТга  11-класстын окуучулары                                   

(орус, кыргыз )  жакшы баалдарды алышты. 

Кыргыз тили сабагынан билим сапаты 

 2-4 класстарда 60-90 %ти 

 5-11 класстарда 40-70%ти (орус) 

 5-11 класстарда 30-90 %ти (кыргыз) кѳрсѳтту 

 

Кыргыз тили жана адабия сабактары  боюнча ар кандай  иш –чараларга, 

конкурстарга, таймаштарга активдүү  катышып келишет.  Мамлекеттик 

сынакты  9-11- класстын окуучулары  ийгиликтүү,  жакшы бааларга  

тапшырышты.  



Фрунзе №1 орто мектеп-лицейинин кыргыз тили  жана  адабияты                      

усулдук бирикменин 2019-2020жылынын  анализи 

 Кыргыз тили жана адабияты усулдук бирикмесинде 6 мугалим эмгектенет. 

Жыл башында усулдук кеңешменин чогулушу ѳткѳрүлүп, анда окуу планы 

талкууланып, календарлык пландар текшерилди.  Мектеп админстрациясы 

тарабынан бекитилген пландар менен ишке киришкен. Окуучу менен 

мугалимдин ортосундагы билим берүүчүлүктүн иш багыттары иштелип, 

билим  беруунун ар кыл жагдайы, усулдук ыкмалары менен сабакта колдоно 

билүүсү белгиленип сабактар ѳткѳрүлүп келе жатат. 

 Планда кѳрсѳтүлгѳндѳй кыргыз тили жана адабият жумалыгына карата иш- 

чаралар уюштурулду  ар түрдүү кереге – гезиттер чыгарылды «Эне тилим –

эне сутум», «Эне тилдин ээси-эл», «Кыргыз тилим кымбат тил»,                       

«Тагдыры, эл тагдыры» жана макал – лакаптар да чыгарылып илинди. 2019-

2020- окуу жылында мектеп ичинде олимпиадалык иштер даярдалып 

ѳткѳрүлүп, жыйынтыгы менен Тойбаева Э.Н, Ишеналиева Ч.Т  даярдап 

районго жѳнѳтүлдү. 

1) Нурлан кызы Эркинай кыргыз 11 класс 

2) Абдыжапарова Гулкайыр кыргыз 10класс  

3) Шаршеналы к Аймээрим орус  9 класс 

2019-жылы 23-ноябрь айында кыргыз тилинин 30- жылдыгына карата жана ч 

Ч. АйтматовдуН 3 айлык жарлыгынын негизинде иш- чаралар уюштурулуп 

чакан үзүндүлѳрүнѳн коюлуп  балдардын Айтматовдун чыгармаларынан 

суйуп  окуусуна шек туудурган жок. Ошондой эле ар бир класста бурч 

уюштурулуп, окуучулар реферат, эссе, сүрѳт тартып кѳргѳзмѳ иштери 

мамлекеттик тил завучу Ишеналиева Ч.Т тарабынан текшерилди. 

4- чейректен баштап КОВИД-19 вирусуна карата дистанттык онлайн окуу 

сабактары үзгүлтүксүз, иштер орду менен жүргүзүлүп турду. Бул  сабактарга 

кошумча онлайн- видео сабак ИШеналиева Ч.Т даярдап ѳтүп жатты. 

4 мугалим класс жетекчилик жумуштарды аткарышат. Мугалимдер сабак 

учурунда кѳрсѳтмѳ курвалдарды жана техникалык каражаттарды 

колдонушат. Ар бир мугалим чыгармачылык  изденуу менен долбоорлордун 

үстүндѳ иштешет. 



Фрунзе №1 орто мектеп-лицейинин  2020-2021- окуу жылындагы кыргыз 

тили  жана адабият усулдук бирикмесинин жарым  жылдыгында аткарылган  

иштердин  анализи 

Сентябрь айында кыргыз тили жана адабият мугалимдери календардык 

пландарын жазып, бекиттиришти. Окуу китептери менен бардык класстар  95 

%  камсыз болушту. 

 Мамлекеттүүлүктүн эң башкы белгилеринин бири анын тили. Дал ушул 

мамлекеттик тил күнүн утурлай дистанттык  иштер уюштурулуп жатты. 

Мугалимдер онлайн сабактар  электрондук ресурстарды колдонуу менен  

видео сабактарды кѳрсѳтүштү.    

Ишеналиева  Ч.Т      «Манас» кыргыз элини сыймыгы 8-класс                                                                                    

Тойбаева   Э.Н         Атама суйлом  10 класс                                                                  

Турдумамбетова  А.Н  Суйломдун негизги белгилери  5 -класс                                                                              

Чалбаева  Ы.Ж       Тексттин темасы, анын болунуш   7-класс                                                                                 

Назарова   А.К       Куз мезгили  4-класс                                                                            

Жусупова  Ш.А        Жашылча- жемиштер 3-класс                                 

Мурсабекова Г.Н    Ата-энем  2-класс                              

    «Тил дѳѳлѳтү - эл кенчи» аттуу  бурч уюштурулду . Чакан   ишке мектеп 

директору «эне тил» күнү менен куттуктап, онлайн түрүндѳ белгиленгенине 

токтолду . Мамлекеттик тил завучу  Ишеналева Ч.Т  майрамдык  видео  

жасап,  видеону  жайгаштырып куттуктады. бүгүнкү күндѳ мамлекеттик 

тилдин  ролун жогорулатуу,  кѳп тилди билген жаңы муундун ѳкүлүнүн 

мыкты үлгүсүн калыптантандыруу максатыбыз эле. Коюлган максатка жетүү 

үчүн тѳмѳнкүдѳй милдеттерди аткарып келе жатышат. Декаданын  ичинде  

мамлекеттик тилди окутуу боюнча  боюнча видео  жана аудиокурстарды 

чыгаруунун жана кѳрсѳтүүнүн санын кѳбѳйтүп иштешүүдѳ. Мамлекеттик 

тилди  окутууда видео сабак жасаган  мугалимдер аныкталып кызыктуу, 

мазмундуу , таасирдүү  деп табылгандарга видео сабактары учун 

ыраазычылык кат берилди. «Санариптештируу процессинин алкагында 

билим берүү жана мамлекеттик тилди ѳнүктүрүү»  эл аралык  илимий- 

тажрыйбалык  конфененция болуп ѳттү. Конференцияга Ишеналиева Ч.Т. 

катышып тил маселеси боюча суроолорун берип жигердүү катышты. Андан 

тышкары Бектур Исаковдун усулдук  илимий  конференциясына  катышты.   

Усулдук  бирикменин 1- чейректин жыйынтыгы  менен кеңешме ѳткѳрүлдү. 

Анда  биринчи чейректин жыйынтыгы  



айтылып, ойлайн  сабактардын жүрүшү, жетишкендиктери  тууралуу 

талкууланды.   Экинчи чейректен ѳзгѳчѳ кырдаал учуруна жараша  окуучулар 

менен тыгыз байланыш түзүлүп, олимпиадалык иштерди даярдалып, 

ѳткѳрүлдү.                                                                                   Мектеп ичинде кыргыз 

тили жана адабият сабактары боюнча  олимпиада жүргүзүлүп,  11 «к» 

классынын жана 10 «к» класстарынан Абдыжапарова Г, Эрик к Алтынай 

окуучулар  

 

райондук олимпиадага  кѳрсѳтүлдү.  Райондук олмипиададан   Эрик к 

Алтынай  облусттук олимиадага катышып, грамата менен сыйланды. Бул 

окуучуларды ишеналиева Ч.Т күжүрмѳндүк менен даярдады.  4- декабрь 

«Манас» күнүнѳ карата усулдук бирикменин мугалимдери тобу  

«Каныкейдин жомогун» айтып, чакан онлайн иш –чара  жана онлайн 

сабактар даярдалып, уюштурулду.  

Андан тышкары 12- декабрь « Адабият» күнүнѳ  карата   акын – 

жазуучулардын таржымалынынан  видео сабактарды  жасап окуучуларга  

жайылтылды.  

 Чалбаева  Ы.Ж          7-класс  «Манас  - кыргыз элинин  улуу баатырдык 

эпосу»  жана  «12- декабрь улуттук адабият күнү»                                                                                                                                                      

Назарова   А.К        8-класс  «12- декабрь улуттук адабият күнү»                                                                          

Ишеналиева  Ч.Т      «Манас» кыргыз элини сыймыгы 8-класс                                                                                    

Тойбаева   Э.Н           9 класс   «Улуттук адабият күнү»                                                               



Турдумамбетова  А.Н  5 –класс  Ч. Айтматов  «Адабияттын баба дыйканы  

жана «Манас» эпосун бышыктоо»   

   Экинчи жарым жылдык оффлайн окууга ѳтүү менен иштер башталды. 

Окуучулар  да чѳйрѳ менен аралашканды, баарлашканды , мамиле түзгѳндү 

да кошо үйрѳнүүсүн, билимдин жугумдуулугун эске алсак, албетте маңдай – 

тескей отуруп билим берүү,билим алуудан  мугалим үчүн жакшы болду.  

Массалык иш- чараларга тыюу салынса да,  21 фераль «Эне тил», 23- февраль 

« жоокелер күнү»  5 –март «Ак  калпак»,  21- март «Нооруз  мугалим класс 

жетекчилер ар кандай дубал газеталарды чыгарып турушту жана чакан иш- 

чара уюштурулду.  

                

 

                  

                                                     

 



       

 

Фрунзе №1 орто мектеп-лицейинин кыргыз тили  жана адабият усулдук 

бирикмесинин 2021-2022 - окуу жылындагы аткарылган  иштеринин  анализи 

Жаңы окуу жылына карата кыргыз тили жана адабияты усулдук 

бирикмесинин мугалдимдер кеңешмеси болуп ѳттү. Бул кеңешмеде жаңы 

окуу жылына карата окуу китептери менен таанышуу, пландаштыруу, окуу 

жумуштарын бѳлүштүрүү каралды. Ар бир мугалимдин методикалык темасы 

бекитилип,   календардык пландар, мугалимдердин сандык- сапаттык  

курамы бекитилди.                                                                                                                  

      Сентябрь айында кыргыз тили жана адабият мугалимдери календардык 

пландарын жазып, бекиттиришти. Окуу китептери менен бардык класстар   

85 %  камсыз болушту. 

     23- сентябрь Мамлекеттик тил    күнүнѳ арналган «Менин тилим – 

эзелтеден уулу тил » аттуу иш- чара болуп ѳттү. Тил  күнүнѳ арналган иш-чара 

баштагыдан ѳзгѳчѳлѳнүп  ѳткѳрүлдү. Кечени мектеп директорунун окуу 

тарбия иштеринин орун басары Бачевская Л. В   майрамды ачып, ак тилек 

каалады жана мамлеттик тил боюнча  директордун орун басары Ишеналиева 

Ч.Т  эне тилинин ордун  тарыхка таяп,  баалуу сѳздѳр менен куттуктады.               

Иш- чаранын максаты башка  тилдүү улуттарга кыргыз тилин үйрѳтүү  жана 

сиңирүү, даңазалоо.  Иш-чарада «Манас» айтылып ар улуттун балдары 

«акыйнек, макал-лакап, накыл сѳздѳр, кѳркѳм окуу жана ар түрдүү ыргактагы 

кыргыз бийлерин (флешмоб) түрүндѳ бийлешип, комуз чертилип,  кыргыз 

тилчи мугалимдердин аткаруусунда  «Кыргыз калкым» ыры жана 

окуучулардын обондуу ырларды аткаруусу менен коштолуп, иш- чараны эң 

жогорку деңгээлде ѳткѳрүп алдык. Иш - чаранын жыйынтыгында усулдук 



бирикменин жетекчиси Тойбаева Э.Н   бүгүнкү күндѳгү тилдин ал-абалына 

токтолуп, келечек муунду ѳз эне тилин сактоого, ѳнүктүрүүгѳ, баалоого 

чакырып кетти.                                                                                                                     

Декаданын максаты: окуучуларды кыргыз тили жана адабияты сабагына 

болгон кызыгуусун артыруу, тилди сүйүүгѳ тарбиялоо, чыгармачылык 

шыктарын арттыруу. 

                                         

           

Экинчи бѳлүгү болгон ачык сабактар жѳнүндѳ айтсак  график менен түзүлгѳн  

сабактар  тыкандык жана жоопкерчилик менен карашып,  тажрыйбалуу 

мугалимдердин артын улай жаш мугалимдер ѳз аракеттерин  кѳрсѳтүп, 

сабактарын беришти. 

Ачык сабактардын графиги   

Жусупова Ш.А                  Бир  ѳңчѳй мүчѳлѳр                                                                 

Мурсабекова Г.С             Түшүм майрамы                                                                                                                      

Чалбаева Ы.Ж                  Сѳз жана анын маанилери                                                                 

Тойбаева Э.Т                    Сѳз ѳстүрүү сабагы                                                        

Турдумамбетова А.Н      Биздин үй                                                                      

Назарова   А. К                 Адамдын келбети 



   Мына ошентип, кыргыз тил декадасына арналган  иш-чара, ачык сабактар, 

кереге –гезиттер, сүрѳттѳр  жыйынтыкталып, ар кандай  бааларга татыктуу 

болду. Кѳркѳм ырлардын жыйынтыгы боюнча тѳмѳнкү класстар орун 

берилди. 

  Декаданын жыйынтыгында ар бир класс чыгарган кереге – гезиттер,  

сүрѳттѳр,  баяндама  жана иш-чарага  мыкты катышкан окуучуларга 

жыйынтык чыгарып, татыктууларга грамоталар берилди. 

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                              

          

 



               

        

Мектеп ичинде олимпиада ѳткѳрүлүп, окуучулар билимдерин текшерип 

мыкты кѳрсѳткүч бере алган  окуучулар, райондук олимпиадага  катышууга  

жѳнѳтүлдү. 

1. Сайбекова Мираида     10 -класс (орус кл)                                                                                                

2. Олжобаева Мадина       11-класс (орус кл)                                                                            

3.  Мелисова Гулнур            9-класс  (орус кл)                                                                                 

4.  Абдыкапарова Уркия      9-класс  (кыргыз класс)                                 

олимпиадага катышкан окуучулар ѳз кезегинде  кыргыз тилине жана адабият 

сабагына  болгон кызыгуусун арттыра алды жана ѳз билимин текшерүүгѳ жол 

ачты. 

4- декабрь «Манас» күнү ага утурлай 12 –декабрь улуттук адабият күнүнѳ 

карата  иш- чара ѳткѳрүлдү. Иш – чарада  «Манас» айтышып, «Семетей 

менен Сары таздын»  жолугушусун сценка менен аткарышты  мындан 

тышкары улуу залкар  адабиятчылардын ырларынан кѳркѳм окушуп, обондуу 

ырларын да аткарышты.  

 



 

5-11 класстарынын  дептерлеринин абалына  кѳзѳмѳл жүргүзүлдү. Чейректин 

жыйынтыгы  жана усулдук бирикменин жыйынтыгын  анализдеп, 

токтомдордо кѳрсѳтүлдү. 

    Январь. 2022-2023 – окуу жылынын  10- январда 3  чү кеңешме  жыйында   

усулдук жетекчи 5-9- класстарында турмуш- тиричиликтин ар түрдүү 

чѳйрѳсүндѳ, кырдаалдарда А4 деңгээлине ылайык кеп ишмердүүлүгүнүн 

түрлѳрүн  ( угуу, окуу , сүйлѳѳ, жазуу)  максаттарын   колдонуу менен иштѳѳ 

иштерин сунуштады, жана  кеңешмеде 1-2 –чейректин  түзүлгѳн 

мониторингдерин салыштыруу менен талкууланды.  

    3-5- март Кыргыз туусу жана  ак калпак  күнүнѳ карата класстык сааттар  

ѳткѳрүлдү. Дубал газеталарга  улуттук баш кийими тууралуу кызыктуу 

фактылар да жарыяланды. Ошону менен  бирге Нооруз майрамына карата 

иш- чара уюштурулду. Окуучулар даярдаган ыр, бийлерин жана каада- 

салттарынан да үзүндү тартуулашты. 

 



 

                                           

 Кыргыз чыгармачыл  дүйнѳсүндѳ не бир улуу таланттар ѳткѳн. Алардын 

ичинен,  бир нече дастандарды, ошону менен бирге «Карагул ботом» 

дастанын ийине жеткире иштеп чыгып, эл оозунан али күнгѳ чейин түшпѳй 

келген ак таңдай акын Ашыраалы Айталиев  95- жылдык мааракесине карата  

тегерек стол ѳткѳрүлдү. Тегерек столдун максаты  акындын комуз менен 

муңканып  аткарган дастаны башкача бир ѳңүттѳ  чыккандыгын, окуялардын  

орду менен табияттын адам жазымышы  менен бирдигин шайкеш  келтирип , 

чеберчиликте сүрѳттѳгѳндүгүн жан дүйнѳлѳрүнѳ жеткирүү эле. 

 

 

     3- чейрек жыйынтыкталып, 4- чейректе 25- апрелде 4 кеңешме болуп ѳттү. 

Кеңешмеде 2021-2022- окуу жылындагы  аткарылган иштерге анализ 

берилди. Негизинен  пландагы иштер аткарылгандыгын белгиленди. 



Жетишкен жактары менен бирге орун алган кемчиликтерди жоюунун 

жолдоруна да  токтолдум.  

        8-9-10-11 – класстын окуучуларын ЖТРга, НЦТга   даярдоо жана 

олимпиадалык  топ түзүп, шыктуу окуучулар менен иш алып баруу 

сунушталды. 

       УБнин мугалимдери ѳз убагында  билимдерин жогорулатуу учун 

курстарга катышып турушат. Февраль айында Мурсабекова Г.С мугалими 

БЖКга барып,  сертификат алды. 

 

Кыргыз тили жана адабият сабактарынын 5- жылдык КЗУнун билим сапаты 
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Усулдук бирикменин жетекчиси: Тойбева Э.Н  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


