
Методиугонды   пълан 

на 2018 – 2019 учебный год 

  

Сентябрь (Рухæны мæй) 

№ темæ 
Чи йæ хъуамæ 

бакæна 
нымæц 

1.  Ивгъуыд азы методиугонды куысты анализ.  

Æркæсинаг фарстатæ. 

2018 – 2019 ахуыры азы  методиугонды 

куысты пълан сфидар кæнын 

Директоры 

хæдивæг  

Токаты Л.М. 

сентябрь 

2. Фæлварæнты фæстиуджытæ ивгъуыд 

ахуыры азы.   

Æркæсинаг фарстатæ 

Директоры 

хæдивæг  

Токаты Л.М. 

сентябрь 

3. 2017-2018 ахуыры азы аттестаци  чи ацыд 

æмæ Ахуырады кусджыты зонындзинæдтæ 

уæлдæргæнæн институты курсыты чи 

архайдта, уыцы ахуыргæнджыты  

сфæлдыстадон отчеттæ 

 Ирон æвзаджы 

ахуыргæнджытæ 

сентябрь 

4. Сахæтты нымæц ирон æвзаг æмæ 

литературæйæ. Сæ дихдзинад  скъолайы  

ахуыргæнджыты ’хсæн 

Директоры 

хæдивæг  

Токаты Л.М. 

сентябрь 

5. Ахуырадон фæрæзты (программæты æмæ 

ахуыргæнæн чингуыты) уавæр скъолайы,  сæ 

бæрц ахуыргæнинæгты нымæцмæ гæсгæ 

 МИ сæрдар 

Чиныгдоны 

кусæг  

Тотраты Н.Ф.  

сентябрь 

6. Ирон æвзаг æмæ литературæйы  абинеты 

цæттæдзинад ахуыртæм 

Ирон æвзаджы 

ахуыргæнджытæ 

сентябрь 

7. Ног кусæн программæты арæзт ирон æвзаг 

æмæ литературæйæ, сæ структурæ æмæ 

мидис 

Ирон æвзаджы 

ахуыргæнджытæ 

сентябрь 

8. Къæлиндарон-тематикон пълантæ æмæ 

фæсурокты куысты пълантæ сфидар кæнын    

Директоры 

хæдивæг  

Токаты Л.М. 

сентябрь 

9. Скъолайы æмæ районы (горæты) 

олимпиадæтæ ирон æвзаг æмæ 

литературæйæ.  2017-2018 ахуыры азы  

олимпиадæйы фæстиуджытыл æрныхас 

кæнын 

Директоры 

хæдивæг  

Токаты Л.М.,  

МИ сæрдар 

Хъæстуаты А.Х. 

сентябрь 

10. 8-æм кълæсты рахызт ног ахуыры хуызмæ 

(ФГОС-тæм) 

 

 

Æрныхас кæнын нырыккон урочы формæтæ 

Директоры 

хæдивæг  

Токаты Л.М.,  

 

МИ сæрдар 

сентябрь 



æмæ методты тыххæй (Ног ахуырадон 

закъонмæ гæсгæ) 

Хъæстуаты А.Х., 

Ирон æвзаджы 

ахуыргæнджытæ 

11. Ирон литературæйы къуыримæ пълан  

бацæттæ кæнын. 

Темæ: «Къостайы фæдонтæ»  

Ирон æвзаджы 

ахуыргæнджытæ 

сентябрь 

12. Мониторингмæ цæттæ кæнын скъоладзауты Ирон æвзаджы 

ахуыргæнджытæ 

Сентябрь 

– октябрь 

Ноябрь (Джеоргуыбайы  мæй) 

1.  Нормативон документтыл афæлгæст Директоры 

хæдивæг  

Токаты Л.М. 

Ноябрь 

2.  Ног ахуырадон стандарттыл æрныхас кæнын 

 

Директоры 

хæдивæг  

Токаты Л.М. 

Ноябрь 

3.  Ахуыргæнджыты сфæлдыстадон, наукон-

методикон куысты тыххæй раныхæстæм 

байхъусын.  

Скъолайы ахуыргæнджыты архайд АКЗУ 

институты æмæ районы (горæты) 

методиугонды семинарон ахуырты 

Ирон æвзаджы 

ахуыргæнджытæ 

Ноябрь 

4.  Ног ахуырадон стандарты  домæнтæ ирон 

æвзаг æмæ литературæйы урокты.  

Куыд сæ æххæст цæуынц скъолайы? 

Уаниаты К.К. 

Колыты З.В. 

 

Директоры 

хæдивæг  

Токаты Л.М. 

Ноябрь 

5.  Ног ахуырадон технологитæй пайда кæныны 

фæлтæрддзинадæй (гом уроктæ) 

Ирон æвзаджы 

ахуыргæнджытæ 

сентябрь-

декабрь 

6.  Ирон литературæйы къуырийæн хатдзæгтæ 

скæнын 

Директоры 

хæдивæг  

Токаты Л.М. 

МИ сæрдар 

Хъæстуаты А.Х. 

ноябрь 

7.  Ног кусæн программæты арæзт ирон æвзаг 

æмæ литературæйæ, сæ структурæ æмæ 

мидис 

 

МИ сæрдар 

Хъæстуаты А.Х., 

7-æм кълæсты 

ахуыргæнджытæ 

Сентябрь- 

декабрь 

8.  Мониторинджы фæстиуджытыл æрныхас 

кæнын 

Директоры 

хæдивæг  

Токаты Л.М. 

МИ сæрдар 

Ноябрь 



Хъæстуаты А.Х. 

Январь 

1.  Фыццаг афæдзы æрдæджы хатдзæгтæ. 

Фысгæ куыстыты нормæтæ, практикон 

æрмæг куыд æрцыд æххæстгонд, ууыл 

æрныхас кæнын 

Директоры 

хæдивæг  

Токаты Л.М. 

Декабрь- 

январь 

2.  Ног аттестацийы уагæвæрдимæ базонгæ 

кæнын ахуыргæнджыты 

Директоры 

хæдивæг  

Токаты Л.М. 

Январь 

3.  Зæрдæргъæвд сывæллæттимæ куыст ирон 

æвзаг æмæ литературæйæ. 

Скъоладзауты ирон æвзаг æмæ 

литературæйæ олимпиадæмæ цæттæ 

кæныныл куыст 

Ирон æвзаджы 

ахуыргæнджытæ 

Январь- 

февраль 

4.  Бацæттæ кæнын скъоладзауты наукон-

практикон конференцитæм 

Ирон æвзаджы 

ахуыргæнджытæ 

Январь- 

февраль 

5.  Ахуырадон-методикон литературæйыл 

афæлгæст. Наукон-методикон журнал 

«Рухстауæг» -ы æрмæджытимæ базонгæ 

уæвын 

Колыты З.В. 

Налдыхъуаты 

А.Б., 

Дзулаты И.Б. 

Январь 

6.  Ног ахуырадон стандарты домæнтæ ирон 

æвзаг æмæ литературæйы урокты  

 

Ног ахуырадон технологитæй пайда кæныны 

фæлтæрддзинадæй (гом уроктæ)  

 

МИ сæрдар 

Хъæстуаты А.Х. 

Ирон æвзаджы 

ахуыргæнджытæ 

Январь- 

февраль 

7.  Информацион технологитæй пайда кæнын 

æвзаг æмæ литературæйы урочыты. 

Интернет нæ урочыты 

Информатикæйы 

ахуыргæнæг 

Джаноян Е.В. 

 

Мартъи (тæргæйтты мæй) 

1.  3-аг цыппæрæмхайæн хатдзæгтæ  Директоры 

хæдивæг  

Токаты Л.М. 

мартъи 

2.  Хиахуырады темæтыл æрныхас кæнын Перисаты Е.С., 

Налдыхъуаты 

А.Б., 

Дзапарты И.Г. 

Уаниаты К.К. 

Мартъи 



3.  Олимпиадæтæ, предметон къуыри, 

алыхуызон конкурсты фæстиуджытыл 

æрныхас кæнын 

МИ сæрдар 

Хъæстуаты А.Х. 

Мартъи 

4.  Ахуыргæнджыты сфæлдыстадон отчеттæ.  

Раппæлинаг фæлтæрддзинад рапарахат 

кæныныл æрныхас кæнын 

Ирон æвзаджы 

ахуыргæнджытæ 

Мартъи 

5.  Дифференциацион ахуырады системæйы 

фæлтæрддзинадæй (ахуыргæнджыты 

раныхæстæ) 

Дзулаты И.Б. 

Гуырцъыты А.А. 

Мартъи 

6.  Фыссæджы сфæлдыстадмæ гæсгæ 

викторинæ бацæттæ кæнын 

Ирон æвзаджы 

ахуыргæнджытæ 

Мартъи 

7.  Ног ахуырадон стандарты домæнтæ ирон 

æвзаг æмæ литературæйы урокты. Куыд сæ 

æххæст кæнынц скъолайы ахуыргæнджытæ? 

Ног ахуырадон технологитæй пайда кæныны 

фæлтæрддзинадæй (гом уроктæ) 

Ирон æвзаджы 

ахуыргæнджытæ 

 

Февраль-

апрель 

8.  Æхсæны аттестацион куыстмæ æрмæджытæ 

бацæттæ кæнын 

Ирон æвзаджы 

ахуыргæнджытæ 

Мартъи- 

апрель 

Май (Зæрдæвæрæны мæй) 

1.  Ног ахуырадон стандарттæм гæсгæ чи 

куыста, уыцы ахуыргæнджыты куысты 

фæлтæрддзинадæй 

 

Колыты З.В. 

Налдыхъуаты 

А.Б. 

Уаниаты К.К. 

Дзапарты И.Г. 

май 

2.  Фæсурокты архайды тыххæй информаци 

(Ирон æвзаг æмæ литературæйы бон) 

 

МИ сæрдар 

Хъæстуаты А.Х. 

май 

3.  Уæлдæр къæпхæнмæ курдиат чи 

балæвæрдта, уыцы ахуыргæнджыты отчеттæ 

 

Ирон æвзаджы 

ахуыргæнджытæ 

май 

4.  Æхсæны аттестацион куыстæн хатдзæгтæ 

скæнын 

Директоры 

хæдивæг  

Токаты Л.М. 

МИ сæрдар 

Хъæстуаты А.Х. 

май 

5.  Методикон иугонды куысты анализ 

 

Директоры 

хæдивæг  

Токаты Л.М. 

май 

 

 

 

 



 

 

 


