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Բնագիտամաթեմատիկական  մեթոդմիավորման2022-2023 ուստավրա 
աշխատանքային պլան 

ՄԵԹՈԴԱԿԱՆՄԻԱՎՈՐՄԱՆ  ՆԻՍՏ 1 
Օգոստոսի  27-30-ը 

Օրակարգում՝ 
  

1Մեթոդմիավորման  նիստի օրակարգի հաստատում։ 
2Օրինակելի ուսումնական պլանի դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակի բաշխման 
առաջարկությունների մշակում։ 
3Հանրակրթական առարկայական չափորոշիչներին համապատասխան առարկայական 
ուսումնական  ծրագրերի, ուսումնական պլանի,դասաբաշխման նախագծի քննարկում. 
4Թեմատիկ պլանների քննարկում ևներկայացում տնօրենի  հաստատմանը։ 
5Սովորողներին դասագրքերով ևայլ ուսումնական գրականությամբ ապահովելու հետ 
առնչվող խնդիրների քննարկում: 
6Բանավոր, գործնական և թեմատիկ աշխատանքների թվի որոշում։ 

                                                                 
                                            

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 2 
Սեպտեմբերի 25-27-ը 

Օրակարգում՝ 
  

  
1Նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների կատարման մասին մեթոդմիավորման 
որոշումների կատարման մասին մեթոդմիավորման նախագահի  զեկուցում: 
2Մեթոդմիավորման  նիստի օրակարգի հաստատում։ 
3ՈՒսուցիչների որակավորման բարձրացմանը նպաստելուհարցը։ 
4Փորձարկվող  դասագրքերի, ձեռնարկների, մեթոդական ձեռնարկների հարցը։ 
5Օրվա դասի պլանների մշակման և   կազմման հարցը:  
6Սովորղներին հանձնարարվող  տնային  աշխատանքի տեսակների հարցը: 
7Գործնական աշխատանքների .բաց դասերի ըստ առարկաների արտադասարանական 
միջոցառումների  հարցի քննարկում: 
8Նախնական գիտելիքների ստուգում <<հանրահաշիվ >><<երկրաչափություն>> 
առարկաներից 9–րդ դասարանում 
 9     9-րդ դասարանում գիտելիքների ստուգման արդյունքների քննարկում <<հանրահաշիվ>> 
<<երկրաչափություն >>առարկաներից: 

ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՄԱՆ ՆԻՍՏ 3 
Հոկտեմբերի 25-29-ը 

Օրակարգում 
1Նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների կատարման մասին 
մեթոդմիավորման նախագահի զեկուցում: 
2Մեթոդմիավորման  նիստի օրակարգի հաստատում: 
3Դասավանդման նոր մեթոդների, հնարների կիրառման հարցը: 
4Էլեկտրոնային դասամատյանների լրացման վիճակը: 



5Մեթոդական զեկուցում- Թեմա -<<Ինֆորմատիկայի հետ միջարկառարկայական 
կապերը մաթեմատիկայի դասընթացում>> /զեկուցող ուս./Ա.Զաքարյան/: 

6Համադպրոցական գրավոր աշխատանքների կազմում,հաստատում: 
Ֆիզիկա, հանրահաշիվ, երկրաչափություն ,աշխարհագրություն, քիմիա 
,կենսաբանություն առարկաներից    8-12 –րդ դասարաններ:   
 
 

 
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 4 
Նոյեմբերի 22-26-ը 

Օրակարգում՝ 
1Նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների կատարման մասին մեթոդմիավորման 
նախագահի զեկուցում: 
2Մեթոդմիավորման  նիստի օրակարգի հաստատում: 
  
 3 Մեթոդական զեկուցում  <<Սովորողների մտածողության զարգացումը <<տեխնոլոգիա >>        
առարկայի դասերին >>զեկուցող /ուս.Ն.Մխիթարյան/: 

4Բաց դաս <<կենսաբանություն>> առարկայից թեմա-<<Բջիջ>>9-րդ 
դասարան:/Ուս.Լ.Գևորգյան/: 
5Համադպրոցական գրավոր աշխատանքների անցկացում և արդյունքների քննարկում: 
 

 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 5 

Դեկտեմբեր  24-28-ը 
Օրակարգում՝ 

  
1Նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների կատարման մասին մեթոդմիավորման 
նախագահի զեկուցում: 
2Հաստատել  մեթոդմիավորման նիստի օրակարգը: 
 3Մեթոդմիավորման ուսուցիչներ…Ա.Զաքարյանի <<հանուն կայուն և կանաչ զարգացման.>> 
կազմակերպած մասնագիտական և              մանկավարժական-մեթոդական սեմինարի 
անցկացում: 
4Առաջին կիսամյակի արդյունքների քննարկում: 
5Մեթոդական զեկուցում << Նախագծային մեթոդի իրականացումը 
դասերին>>/ուս.Ա,Առաքելյան/: 
6Բաց դաս <<ինֆորմատիկա>> առարկայից 9–րդ դասարան թեմա- 
<<Ալգորիթմներ>>ուս.Ա.Զաքարյան: 
7Հարմարվողականության ստուգում <<մաթեմատիկա>> առարկայից 5 –րդ դասարան: : 
8Առարկայական օլիմպիադայի դպրոցական փուլի նախապատրաստում: 
     

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 5  
Հունվարի  23-27-ը 

Օրակարգում՝ 
   
1Հաղորդում նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների  կատարման ընթացքի մասին 
(մեթոդմիավորման նախագահիզ եկուցում) 
2Մեթոդմիավորման նիստի օրակարգի հաստատում 
3Թեմատիկ պլաններում փոփոխությունների քննարկում: 
4Հունվար ամսվա աշխատանքների արդյունքների քննարկում: 
5Էլեկտրոնային մատյանը վարելու հարցի քննարկում։ 
6Մեթոդական զեկուցում -<<Կնսաբանության արդյունավետ դասավանդման առկա 
խդիրները>>/ուս.Լ.Գևորգյան/: 
7Լ.Գևորգյանյանի <<.վերապատրաստման արդյունավետությունը կենսաբանություն 
առարկայի դասավանդման գործում>> կազմակերպած մասնագիտական և              
մանկավարժական-մեթոդական սեմինարի անցկացում: 

  
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 6 
Փետրվարի  24-28-ը 

Օրակարգում՝ 
   
1Նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների  կատարման մասին մեթոդմիավորման 
նախագահի զեկուցումը:  
2Հաստատել մեթոդմիավորման նիստի օրակարգը: 

 
3Մարտ ամսին առարկայից դասարանական միջոցառման կազմակերպման հարցը: 
4Մարտ ամսին ուսուցիչների (այդթվումսկսնակ) հետ մասնագիտական զարգացման 
սեմինարի իրականացնելուհարցը: 
5Մեթոդական զեկուցում-<<Սովորողների մաթեմատիկական հետաքրքրությունների և 
տրամաբանական մտածողության զարգացումը հտաքրքրաշարժ առաջադրանքնրի 
միջոցով>>ուս.Լ.Սարգսյան: 
6Բաց դաս <<հանրահաշիվ>> առարկայից  8 –րդ դասարան թեմա-<<Միջակայքերի 
պատկերումը թվային ուղղի վրա>>:ուս.Լ.Սարգսյան: 

  
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 7 

Մարտի   22-25-ը 
Օրակարգում՝ 

  
1Նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների  կատարման մասին մեթոդմիավորման 
նախագահի զեկուցումը: ( 
2Հաստատել մեթոդմիավորման նիստի օրակարգը: 
3Միջոցառում և սեմինար կազմակերպած ուսուցիչներին պատվոգրերի արժանացնելու, 
խրախուսելու հարցը: 
4Փոխադարձ դասալսումների կազմակերպման հարցը: 
5Մեթոդական զեկուցում<<ՀՀ քաղաքային բնակավայրրի ձևավորման և զարգացման 
էվոլուցիան>>ուս.Հ.Հարությունյան: 



6Բաց դաս <<ֆիզիկա>> առարկայից թեման-<<Մթնոլորտային ճնշման կախումը 
բարձրությունից>>ուս.Ա.Առաքելյան: 
7Համադպրոցական գրավոր աշխատանքների կազմում,հաստատում: 
8 Բաց դաս <<աշխարհագրություն >>առարկայից 9 –րդ դասարան թեմա-   
<<Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակումը ագրոարդյունաբերական համալիր>> 
/ուս.Հ.Հարությունյան/: 

                                                     
                                   ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 8 
                                                           Ապրիլ  25-29 
                                                          Օրակարգում՝ 
1Նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների  կատարման մասին մեթոդմիավորման 
նախագահի զեկուցումը: (2Հաստատել մեթոդմիավորման նիստի օրակարգը: 
2<<Կենսաբանություն>>  ուսումնական առարկայի ուսուցման որակի   ուսումնասիրության և 
սովորողների կողմից անհատական աշխատանքների   ՆԴՎ 
կատարման վերահսկողություն /ուս.Լ.Գևորգյան/ 
3Ինտեգրված դաս <<ինֆորմատիկա>> <<մաթեմատիկա>> առարկայից 
<<Հարաբերություններ Համեմատություններ>> թեմայով 6–րդ դասարան:/Ուս Ա.Զաքարյան 
Լ.Սարգսյան/: 
4Առարկայական միջոցառում <<պատանի բնագետ >> 5  -6 -րդ դասարան /ուս.Ա.Առաքելյան/:  
5Համադպրոցական գրավոր աշխատանքների անցկացում և քննարկում : 
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 9 
ՄԱՅԻՍԻ   23-27 
Օրակարգում՝ 

  
1Նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների  կատարման մասին մեթոդմիավորման 
նախագահի զեկուցում: 
2Մեթոդմ իավորման նիստի օրակարգիհաստատում: 
3Թեմատիկգրավորաշխատանքների անցկացում, քննարկում ևարդյունքների վերլուծություն: 
4120-ից 
200  ժամբացակայությունունեցող  սովորողներիհամար  քննություններինախապատրաստա
կանաշխատանքներիկազմակերպում: 
5Առարկայական միջոցառում<<տեխնոլոգիա >>առարկայից <<Դե ձեզ տեսնենք աղջիկներ>> 
6Առարկայական միջոցառում -<<Կենսաբազմազանության ուսումնասիրումը Արփի լճի 
արգելոցում>>VII-XII դասարան: 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 9 
ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍՎԱ  ՕՐԱԿԱՐԳԻ ԱՄՍԱԹԻՎԸ  

1ՈՒսումնական տարվա մ/մ  որոշումների  կատարման մասին մեթոդմիավորման 
նախագահի զեկուցում: 
2Էլեկտրոնային մատյանը վարելու որակը։ 
3Հաստատության սովորողների  համար կազմակերպված   ավարտական, կենտրոնացված 
ավարտական  և  պետական ավարտական քննությունների արդյունքների վերլուծություն  և 
ամփոփում: 
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