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разныхас

Цард размæ куыд цæуы, техникæ куыд рæзы, афтæ фæлтæртæн 
ивынц сæ цæстæнгас, сæ домæнтæ, сæ тырнындзинад зонындзинæд-
тæм, ногдзинæдтæм. 

Скъолайы размæ лæууы тынг ахсджиаг хæстæ: 
- бындур сæвæрын скъоладзауты алывæрсыг рæзтæн, раттын 
сын бæлвырд зонындзинæдтæ; 
- кæсыны урокты кусын сывæллæтты ныхасы культурæйыл, сæ 
раст хъомыладыл;
- разæнгард сæ кæнын æхсæнадон фæллоймæ, хибарæй кусын-
мæ. 
Кæсыны методикæйы структурæйы арæзтмæ гæсгæ æрмæг æмæ 

ахуыргæнæджы куысты мадзæлттæ æвзæрст цæуынц бæлвырд фæт-
кыл æвæрд принциптæм гæсгæ.

Ацы чиныг феххуыс уыдзæн студенттæн, фидæны ахуыргæн-
джытæн скъоладзаутæм хъæугæ арæхстдзинæдтæ рæзын кæнын, аив 
литературæ кæсынмæ тырнындзинад гуырын кæнын æмæ уацмыстæ 
æвзарыны методтæ иртасыныл ахуыр кæнынæн.

Чиныг фысгæйæ, нæ хъус дардтам кæсын амоныны методикæ-
йы ногæй цы фæзындис, уымæ, фæлæ нæ куыст арæзт у традицион 
методикæйы бындурыл.

Литературон кæсынады размæ лæууы ахæм сæйраг нысантæ:
- базонын æмбаргæ, раст æмæ аив кæсын ирон æвзагыл; 
- арæхсын аивадон текстимæ кусынмæ; 
- сывæллæттæм æвзæрын кæнын кæсыны фæлтæрддзинад;
- ахуыр сæ кæнын аргъ кæнын ирон, уырыссаг, Уæрæсейы æмæ 
фæсарæйнаг адæмты литературæйæн.
Термин «литературон кæсынад» уыцы иу рæстæг нысан кæны 

ахуырады метод дæр æмæ предмет «Литературæ» дæр.
Уымæ гæсгæ зындгонд методисттæ В.П. Острогосский, М.А. 

Рыбникова, М.И. Оморокова æмæ æнд. ахсджиаг хъуыддагыл ныма-
йынц, скъоладзаутæ чингуытæ бирæ куы кæсой, кæсыны культурæйы 
рæзт нывыл куы цæуа, уæд, уый.

Сывæллæттæ, скъоламæ бацæуыны агъоммæ, фæдзурынц хуы-
мæтæг æвзагыл, уый сын фаг вæййы кæрæдзийы æмбарынæн.

Скъолайы, кæсыны урокты, ахуыргæнæджы хæс у скъоладзау-
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ты базонгæ кæнын аив дзырды ахадындзинадимæ, йæ хицæндзина-
димæ, уый къухы бафтдзæн аивадон уацмыстыл æнцойгæнгæйæ куы 
куса, уæд.

Ахуыргæнæг сывæллæттæй хъуамæ дома уацмыстæ лæмбынæг 
кæсын, æмбарын сын сæ мидис, цæмæй сæм сæвзæра сæхи хъуыды-
тæ, цæмæй сæ бон уа равдисын сæхи ахаст цаутæм, сæ цæстытыл 
ауайын кæной уацмысы геройты.

Цæмæй скъоладзаутæ, уацмысы мидис бакæсгæйæ, сæ хъуыды-
тæ æнцонæй дзурой, уый тыххæй ахуыргæнæджы кусын хъæуы сæ 
логикон æмæ сфæлдыстадон хъуыдыкæнынад рæзын кæныныл. Уый 
къухы бафтдзæн, текстимæ кусгæйæ алыхуызон хъазты формæтæй 
пайдагонд куы цæуа, уæд.

Зæгъæм, уацмысы мидис æвзаргæйæ, сывæллæтты «сæвæрын» 
геройты бынæтты, сæхи уыдоны рольты куыд банкъарой, афтæ.

Куыст ахæм хуызы куы цæуа, уæд, тексты хъуыды æвзаргæйæ, 
ахуырдзаутæ фæцалх уыдзысты, раздæр цыбырæй, фæстæдæр та бæл-
вырд, мидис текстмæ хæстæг дзурыныл.

Кæсыны урокты скъоладзаутæ хъуамæ базоной хуымæтæг ли-
тературон æмбарынæдтæ æмæ зонинæгтæ. Уый сын феххуыс уы-
дзæн сывæллæтты литературæ æмбарынæн, чингуытæ зæрдиагæй 
кæсынæн, стæй дарддæр аивадон уацмыстæ æнцонæй кæсын æмæ 
æмбарынæн.

Бæлвырд æрдзырдтам литературон кæсынады теоретикон проб-
лемæтæ æмæ сæйраг принциптыл.

Сбæлвырд кодтам райдайæн кълæсты кæсыны чингуыты арæзт 
– скъоладзаутæн сæ кармæ гæсгæ лæвæрд цæуы ирон, уырыссаг æмæ 
фæсарæйнаг фысджытæ æмæ поэтты фыст уацмыстæ. Скъоладзаутæ 
базонгæ уыдзысты алыхуызон темæтимæ: Нæ планетæ. Райгуырæн 
бæстæ. Мæ горæт. Мæ хъæу. Уæрæсе – ме стыр райгуырæн 
бæстæ. Мæскуы – нæ бæстæйы сæйраг горæт. Дзæуджыхъæу – 
нæ республикæйы сæйраг горæт. Æгъдау – царды бындур. Афæдзы 
афонтæ. Цæрæгойты цардæй. Куыст – цардæн фæрæз.

Кæсыны чингуыты æмбæлы алыхуызон рубрикæтæ: 
- Цы бакастæ, цы базыдтай? 
- Рæвдз æмæ раст дзурыныл фæлтæрын. 
- Мæстæймарæнтæ. 
- Ирхæфсæнтæ.
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Бæрæггонд æрцыдысты кæсыны уроктæм домæнтæ, нысантæ 
æмæ хæстæ. Уый ахуыргæнæгæн феххуыс уыдзæн уроктæм цæттæ-
гæнгæйæ.

Лæмбынæгæй æркастыстæм, кæсын ахуыр кæнгæйæ цавæр 
методтæй спайдагæнæн ис, уымæ. Сбæлвырд кодтам кæсыны уро-
чы структурæ. Фæлæ ахуыргæнæгæн йæ бон у, йæхи цæстæнгасмæ 
гæсгæ урочы хæйттæ ивын, кæцыдæртæ дзы аппарын, цыдæртæ йæм 
бафтауын.

Бæстон лæвæрд цæуы уацмысы текстимæ куысты методикæ.
Тексты литературон-методикон анализ феххуыс уыдзæн уацмы-

сы анализы литературон бындуртæ сбæрæг кæнынæн; йæ психоло-
гон хицæндзинæдтæ йын раиртасынæн; хъайтартæн характеристикæ 
раттынæн; кæсыны арæхстдзинæдтæ рæзын кæнынæн.

Чиныджы лæвæрд цæуы алы жанртыл кусыны методикæ – æм-
дзæвгæ ахуыр кæныны мадзæлттæ, басня ахуыр кæныны хицæн-
дзинæдтæ; адæмон сфæлдыстады хуызтæ æмæ сæ бацамоныны фæ-
рæзтæ.

Стыр хъусдард цæуы скъоладзауты ныхасы рæзтыл куыстмæ. 
Уымæ гæсгæ чиныджы лæвæрд цæуы сфæлдыстадон фысгæ куыс-
тытæ æмæ сæ аразыны методикæ. Студенттæ базонгæ уыдзысты 
сочинени æмæ изложенийы хуызтимæ, базондзысты сæ фыссыны 
мадзæлттæ.

Ахуыргæнæджы размæ цы хæстæ лæууы, уыдонæн сæ ахсджи-
агдæртæй иу у, цы зонындзинæдтæ радта, уыдон сбæрæг кæныныл 
куыст.

Бæлвырд æрдзырдтам касты техникæ бæрæг кæныны ахадгæ 
мадзæлттыл; лæвæрд цæуы, скъоладзаутæ цы уацмыстæ ахуыр 
кодтой, уыдоны мидис куыд бамбæрстой, уый сбæрæг кæнынæн 
хæслæвæрдтæ; лæвæрд цæуы, скъоладзаутæ цы уацмыстæ бакастыс-
ты, уыдонæй  сæхицæн цы хатдзæгтæ скодтой, уый сбæрæг кæнынæн 
фæрстытæ;  

Бацæттæ кодтам тесттæ 2-аг, 3-аг æмæ 4-æм кълæстæн. 
Уыдонмæ гæсгæ сбæрæг кæнæн уыдзæн, ахуырдзаутæ афæдзы 

дæргъы цы уацмыстæ ахуыр кодтой, уыдон мидис куыд бамбæрстой 
æмæ йæ куыд бахъуыды кодтой, уый. 

Филологон факультеты студенттæн цы практикон æмæ семи-
нарон ахуырты мидис лæвæрд цæуы, уыдон сын феххуыс уыдзыс-
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ты сæ зонындзинæдтæ фæфылдæр, фæарфдæр æмæ фæуæрæхдæр 
кæнынмæ; пайда сты скъолайы ахуыргæнджытæн кæсыны уроктæ 
ахадгæ æмвæзадыл кæнынæн, методикон æгъдауæй сæ раст аразын-
мæ.

Кæсыны урокты æнæмæнг хъуамæ бастдзинад уа æндæр пред-
меттимæ: æвзагимæ, музыкæимæ, нывгæнынадимæ, историимæ, геог-
рафиимæ, æрдззонынадимæ.

Чиныджы лæвæрд цæуы фæсурокты кæсынады методикæ, 
амынд цæуы, чиныг бауарзын кæнынæн цы методикон мадзæлттæй 
спайдагæнæн ис, уыдон; иумæйаг домæнтæ ирон литературон кæсы-
нады урокмæ; практикон æмæ семинарон ахуыртæн æрмæг, хицæн 
къордтыл сæ дихгæнгæйæ; амынд цæуы, цы литературæйæ спайда 
кæнæн ис, уый. 
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1. райдайæн кълæсты литературон кæсынады 
теоретикон бындуртæ.

1.1. Литературон кæсынады теоретикон-методикон 
бындуртæ, проблемæтæ æмæ принциптæ

А. Кæсыныл ахуыр кæнын æнгом баст у скъоладзауты хъуы-
дыкæнынадимæ, уымæн æмæ æвзаг дæр баст у хъуыдыкæнынади-
мæ, æвзаг та арæзт цæуы дзырдтæй, уыдон та, куыд зонæм, афтæмæй, 
сты æппæт æмбарынæдтæ равдисыны фæрæз.

Кæсыны методикæйы ахадгæ нысаниуæг ис дзырдтæ æмæ сæ 
нысаниуджытæ ахуыр кæнынæн, ома лексикологийæн. Æвзаджы 
дзырдуатон сконд ахуыр кæнгæйæ – дзырдты бирæнысаниуæга-
димæ зонгæ кæнгæйæ; антонимтæ, синонимтæ, диалектизмтæ, 
æрбайсгæ дзырдтæ, æнæфæхицæнгæнгæ иуæгты нысаниуджытæ 
хынцгæйæ, æнцондæр у литературон кæсынады уроктæ методикон 
æгъдауæй раст аразын.

Ацы æппæт фæзындтæ зонын ахъаз у кæсыны урокты тексттæ 
æвзаргæйæ, дзырдуатон куысты методикæ раст саразынæн; уацмыс-
тæн сæргæндтæ дæттынæн; сæ мидис сын хи ныхæстæй дзуры-
нæн.

Кæсыны методикæйы фæрстытæ сбæлвырд кæныны хъуыдда-
джы стыр нысаниуæг ис грамматикæйæн дæр: уый æххуыс у æвзаг 
раст саразынæн, сбæрæг кæнын дзырдты ивддзинæдтæ, дзырдты 
бастдзинæдтæ хъуыдыйады мидæг. Уæдæ, цæмæй тексты мидис 
раст æвзæрст æрцæуа, скъоладзаутимæ беседæйæн фæрстытæ раст 
æвзæрст æмæ æвæрд æрцæуой, уый тыххæй хъус æрдарын хъæуы 
грамматикæмæ.

Æвзаджы зонады бындуртæ æмæ ног æнтыстытæ бæрæг кæнынц 
текстыл куысты, дзырдуатон куысты, текстæн пълан аразыны, аив 
касты методикон фæрæзтæ.

Æ. Методикон литературæйы æмæ скъоладзауты литературон 
рæзты рахицæнгæнæн ис ахæм проблемæтæ:

1. Бацæттæ кæнын скъоладзауы, куыд хорз кæсæджы.
2. Сбæрæг кæнын скъоладзауты ахуырадон рæзт (æмбарынад, 

хъуыдыкæнынад, ныхасы рæзтыл куыст).
3. Скъоладзауты литературон арæхстдзинæдты рæзтыл кусын.
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4. Скъоладзаутæм рæзын кæнын цымыдисдзинад аивадон уац-
мыстæ кæсынмæ.

5. Фидар кæнын скъоладзауты эстетикон ахастдзинад литера-
турæмæ.

6. Ахуыргæнæг æмæ скъоладзауты æмгуыстдзинад литерату-
рæйы урокты:

а) скъоладзауты литературон рæзтæн ахадгæ методтæ æмæ ма-
дзæлттæ агурын, кусгæйæ сæ кæрæдзийæ ивын.
æ) фæсурокты куысты хуызтæ æмæ формæтæ бæрæг кæнын;
б) бацæттæ кæнын, сæ хæслæвæрдтæ æмæ фæрстыты руаджы 
скъоладзауты уацмыстæ кæсынмæ цы ахуыргæнæн чингуытæ 
сцымыдис кæндзысты, ахæмтæ.
в) абарын скъоладзауты литературон рæзты æмæ хъомылады 
æмвæзад.
г) абарын скъоладзауты литературон зонындзинæдтæ æмæ ли-
тературон рæзт.
7. Поэтикон уацмыстæ ахуыр кæныны уавæр, сæ æмбарынад фаг 

къæпхæныл сæвæрын.
8. Литературæйы урокты рæзгæ технологитæй пайдагæнгæйæ, 

æнцой кæнын традицион методикæйыл.
9. Агурын кæсыны урокты ног структурæтæ æмæ формæтæ.

Б. Литературон кæсынады сæйраг принциптæ сты:
1. Системондзинад – уыцы иу рæстæг урочы æххæст кæнын 

ахуырадон, хъомыладон æмæ иумæйаг рæзтыл куысты нысантæ.
2. Эстетикон принцип – хъус дарын, программæмæ цы литера-

турон уацмыстæ хаст ис, уыдоны геройты фæзминаг миниуджытæм; 
архайын фæсурокты хуыздæр уацмыстæ куыд кæсой, ууыл.

3. Эмоционалон принцип – хынцын чиныджы уацмысы æмæ 
чиныгкæсæджы ахастдзинæдтæ; ахуыр кæнын хъайтарты æнкъарæн-
тæ æмбарыныл; бæрæг кæнын авторы ахаст йæ геройтæм.

4. Аргъ кæныны принцип – скъоладзаутæн бар дæттын, цы зонын-
дзинæдтæ базыдтой, уыдонæй спайда кæнынæн, чиныгимæ хибарæй 
кусыны арæхстдзинæдтæ рæзын кæнынæн.

Ацы принциптæ æххæстгæнгæйæ сбæрæг уыдзысты скъола-
дзауты литературон рæзтыл кусыны уавæртæ:

1. Урочы алы ахуырдзауæн дæр гæнæн уыдзæн йæхи рæзты æм-
вæзадыл кусынæн.
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2. Æрмæг ахуыргæнгæйæ пайда кæнын æнцон æмбарынады 
мадзæлттæй.

3. Кусын скъоладзауты эстетикон хъомыладыл, сæ кар сын хынц-
гæйæ.

4. Скъоладзаутæм рæзын кæнын кæсыны арæхстдзинæдтæ.
5. Амонын раст дзурыны нормæтæ.
6. Агурын хъæугæ куысты хуызтæ скъоладзауты кæсынмæ сцы-

мыдис кæнынæн.

1.2. Литературон кæсынады урокты ахадындзинад, 
нысантæ æмæ хæстæ

Литературон кæсынад сабиты бакæны аив литературæйы ду-
немæ, байгом сын кæны царды æцæгдзинад, ахуыр сæ кæны аив 
дзурын æмæ сæхи куыд æмбæлы, афтæ хорз, уæздан дарыныл.

Райдайæн скъолайы литературон кæсынады уроктæн ис стыр 
ахадындзинад, сæ размæ цы нысантæ æмæ хæстæ лæууы, уыдон 
хынцгæйæ.

Фыццаг къласы скъоладзаутæ кæсын ахуыр кæнын райдайынц 
«Абетæ»-йы чиныгмæ гæсгæ. Дамгъæтæ базоныны фæстæ, кæсынц 
уæнггай, стæй та æнæхъæн дзырдтæй; ахуыр кæнынц, цы бакас-
тысты, уый бамбарыныл, архайынц уацмыстæ сæ жанртæм гæсгæ 
иртасыныл; ахуыр кæнынц раст æмæ аив кæсын, бакаст æрмæг хи 
ныхæстæй дзурын.

Кæй зæгъын æй хъæуы, ацы куысты хуызтæ арæзт цæуынц 
скъоладзауты кармæ гæсгæ. Дарддæр, иу къласæй иннæмæ хизгæйæ, 
æрмæг кæны вазыгджындæр æмæ зындæр, стæй йæ равзарынмæ 
домæнтæ ивынц, скъоладзауты зонындзинæдтæм домæнтæ куыд 
ивынц, афтæ.

Ахуырдзаутæ хъуамæ архайой æрмæст уацмысы мидис бамба-
рыныл нæ, фæлæ сæ хъус дарой йæ архайджытæм – хъайтартæм.

Ахуыргæнæджы æххуысæй фиппайой геройты æддаг бакаст, сæ 
миддуне, сæ хъуыдытæ.

Скъоладзауты сахуыр кæнын хъæуы, цæмæй æмбарой, уацмысы 
сæйраг хъайтары тыххæй иннæ архайджытæ цы хъуыды кæнынц, цы 
дзурынц, уый.

Ацы домæнтæ хынцгæйæ райдайæн кълæсты рахицæнгæнæн ис 
ахæм нысантæ:
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- ныффидар кæнын раст, аив æмæ æмбаргæ касты арæхстдзи-
нæдтæ;
- сæвзæрын кæнын цымыдисдзинад кæсынмæ;
- ахуыр кæнын хъайтарты хорз миниуджытæ фæлхат кæныныл;
- æвзæрын кæнын ахæм уавæртæ, цæмæй скъоладзаутæ æнцонæй 
бакæсой, бамбарой æмæ равзарой уацмыс;
- хъомыл кæнын уарзондзинад хи адæммæ æмæ æндæр адæмы-
хæттытæм;
- ахуыр кæнын текстимæ кусын;
- ахуыр кæнын уацмысы сæйраг хъуыды рахицæн кæныныл;
- тексты цы архæйдтытæ цæуы, уыдон кæрæдзиуыл бæттын æмæ 
барын.

Литературон кæсынады урокты скъоладзаутæ базонгæ вæййынц 
Иры историимæ, ирон цардыуаг æмæ ирон æгъдæуттæ кæм зынынц, 
фæзминаг хъуыддæгтæ æвдыст кæм цæуынц, ахæм уацмыстимæ.

Кæсыны урокты ахадындзинад ис уый мидæг, æмæ сæ уыцы иу 
рæстæг æххæстгонд цæуынц ахуырадон æмæ хъомыладон нысантæ.

Уыдон сты:
а) уæрæх кæнын скъоладзауты зонындзинæдтæ сæ алыварсы 
царды æцæгдзинады тыххæй;
æ) Райгуырæн бæстæйы ивгъуыд æмæ нырыккон историимæ 
зонгæ кæнын;
б) удварны хорз миниуджытæ рæзын кæнын;
в) фидар кæнын скъоладзауты зондахаст, æвæрццæг хъайтарты 
миниуджытыл ахуыргæнгæйæ;
г) рæзын кæнын ахуырдзауты хибарæй хъуыдыкæнынад;
д) зонгæ кæнын æрдзы фæзындтимæ, аргъ кæнын йæ хъæздыг-
дзинæдтæн æмæ рæсугъддзинадæн.

Къласы кæсыны урокмæ домæнтæ сты:
1. Рæзын кæнын раст, æмбаргæ, тагъд æмæ аив касты арæхст-

дзинæдтæ.
2. Хъомыл кæнын чиныг чи уарзы æмæ йемæ кусын чи зоны, 

ахæм кæсджытæ.
3. Кусын скъоладзауты ныхасы рæзтыл æмæ хъуыдыкæнына-

дыл.
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4. Литературæйы теорийы фæрстытæ хуымæтæг хуызы амо-
нын. Литературон кæсынады размæ ис ахæм сæйраг хæстæ:

1. Скъоладзаутæ хъуамæ уацмыс бамбарой æххæстæй – йæ ми-
дис, йæ арæзт, йæ аивдзинад, йæ сæйраг хъуыды.

2. Базоной уацмысы нывæфтыд æвзаг æнкъарын, йæ фæлгонц 
цы фæрæзтæй арæзт у, уыдон иртасын;

3. Сахуыр уой хъуыды кæнын, уацмысы мидис хи ныхæстæй 
дзурын, цы цаутæ дзы æвдыст цæуы, уыдонæн аргъ кæнын;

4. Скъоладзаутæм аивадон æнкъарынад рæзын кæнын, цымы-
дисдзинад æвзæрын кæнын æмæ сæ разæнгард кæнын чиныг кæсын-
мæ;

5. Фæцахуыр сæ кæнын аив æвзагыл раст æмæ бæстон дзуры-
ныл;

6. Уæрæхæй-уæрæхдæр сын кæнын сæ дунеуынынад, сæ зонд-
ахаст, арфæй-арфдæр сын æмбарын кæнын æрдз æмæ царды фæ-
зындтæ, адæмы æгъдæуттæ;

7. Æмхиц сæ кæнын сфæлдыстадон куыстмæ;
8. Фæцалх сæ кæнын литературон уацмыстæ фæсурокты хиба-

рæй кæсыныл.

Райдайæн кълæсты литературон кæсынады урокты нысантæ 
сты:

а) базонын æмбаргæ, раст æмæ аив кæсын;
æ) базонын аив литературæйы тексттимæ кусын;
б) ныхасы æппæт архæйдтыты хуызтæ иртасын;
в) аив ныхас æмбарын;
г) ирон литературæ, Уæрæсейы æндæр адæмты литературæ 
æмæ фæсарæйнаг адæмты литературæмæ уарзондзинад гуырын 
кæнын.
Цæмæй скъоладзаутæ цы кæсынц, уый хорз æмбарой, уый тых-

хæй хъуамæ сæ цæстытыл ауайын кæной тексты мидис, дзырд дзы 
цы цаутыл цæуы, уыдон. Уый тыххæй та кусын хъæуы сæ логикон 
æмæ сфæлдыстадон хъуыдыкæнынад рæзын кæныныл.

Психологты хъуыдымæ гæсгæ 7-9 аздзыд сывæллæттæ тексты 
хъуыды хуыздæр бамбардзысты цæстуынгæ æрмæджы фæрцы. Уы-
мæ гæсгæ ахуыргæнæджы пайда кæнын хъæуы алыхуызон нывтæй, 
алыхуызон хъазты формæтæй.
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Литературон ахуырад æппæты разæй домы, цæмæй скъоладзау-
тæ базоной литературон æмбарынæдтæ, райсой зонындзинæдтæ. 
Хуымæтæг литературон æмбарынæдтæ скъоладзауты хъæуынц уый 
тыххæй, цæмæй зонгæ кæной сывæллæтты литературæимæ, зæрди-
агæй æмæ æмбаргæйæ кæсой чингуытæ, æнцонæй æмбарой аив ли-
тературон уацмысты мидис.

Уымæ гæсгæ скъоладзауты размæ æвæрд цæуы ахæм домæн-
тæ:

- зонын авторы ном, уацмысы сæргонд, уацмысы мидис, термин-
тæ;
- бæрæг кæнын уацмысы темæ æмæ сæйраг хъуыды;
- текст хицæн хъуыдыджын хæйттыл дих кæнын;
- текстæн сæргонд хъуыды кæнын;
- текстæн пълан аразын;
- уацмысы архайджытæн, йæ хъайтартæн аргъ кæнын;
- прозаикон æмæ поэтикон тексттæ кæрæдзийæ хицæн кæнын;
- адæмон дзургæ сфæлдыстадæй дæнцæгтæ хæссын (æмбисæнд-
тæ, уыци-уыцитæ, аргъæуттæ);
- аив литературæйы жанртæ кæрæдзийæ иртасын.
Ацы зонындзинæдтæ æмæ арæхстдзинæдтæ сæвзæрынц æмæ 

фидаргонд æрцæуынц, текстæн хуымæтæг литературон анализ кæ-
нын базонгæйæ.

Литературон кæсынады урокты нысантæй иу у скъоладзауты 
ныхасы культурæ рæзын кæныныл куыст.

Скъоладзауты базонгæ кæнын хъæуы ныхасы архайды æппæт 
хуызтимæ дæр: хъусын, кæсын, дзурын.

Уымæ гæсгæ, райдайæн скъолайы фæудмæ скъоладзаутæ хъуа-
мæ арæхсой:

- аив литературон тексттæ хинымæр æмбаргæ каст кæнынмæ;
- цыбыр монологон раныхас кæнынмæ;
- æмдзæвгæ зæрдывæрдæй дзурынмæ;
- лæвæрд темæмæ гæсгæ радзырд хъуыды кæнынмæ;
- бакаст уацмысæн аргъ кæнынмæ;
- алыхуызон информацион источниктимæ кусынмæ (дзырд-
уæттæ, бæрæгуæттæ (справочники), электронон фæрæзтæ).
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Ныхасы архайды æппæт хуызтæ дæр – хъусын, кæсын, дзурын, 
фыссын – хъуамæ ахъаз уой скъоладзауты литературон зонындзи-
нæдтæ рæзын кæнынæн, æххуыс уой сæ раст хъомыладæн.

Скъоладзаутæ хъуамæ бамбарой – литературæ у царды æцæг-
дзинад алыхуызон фæлгонцты чи ’вдисы, ахæм аивад.

Кæсын ахуыргæнгæйæ, скъоладзаутæ хъуамæ базоной:
1) æмбаргæ каст кæнын, чиныгимæ кусын;
2) цы текст бакаст, уымæн йæ мидис хи ныхæстæй радзурын, йæ 
сæйраг хъуыды йын ссарын;
3) уацмысы архайджыты миниуджытæ фиппайын æмæ сæ ныха-
сæй равдисын, сæ ныхасы хицæн уаг иртасын;
4) тексты аивадон фæрæзты хицæн уаг иртасын;
5) тексты аивадон фæрæзтæ хатын æмæ сын сæ нысаниуæг æм-
барын;
6) лæвæрд темæйыл цыбыр радзырд ныффыссын;
7) уацмысты хуызтæ кæрæдзийæ иртасын;
8) сæ хъуыдымæ гæсгæ кæрæдзимæ хæстæг цы дзырдтæ сты, 
уыдон иртасын, сæ нысан сын зонын;
9) ахуыргæнæджы æххуысæй тексты мидæг архайджытæн ха-
рактеристикæ дæттæг дзырдтæ æмæ хъуыдыйæдтæ ссарын;
10) фæрстытæм гæсгæ текст хæйттыл дих кæнын;
11) ахуыргæнæджы разамындæй хи цæстдарæнтæм гæсгæ афæ-
дзы афонты, æрдзы, боныхъæды æмæ хъазæнты тыххæй радзу-
рын;
12) амынд тексттæ зæрдывæрдæй дзурын;
13) зындгонд фысджыты нæмттæ зонын, сæ уацмыстæ сын ра-
нымайын.

1.3. кæсыны чингуыты арæзт райдайæн кълæсты.

Алы адæмæн дæр ис йæхи националон менталитет, йæхи наци-
оналон исбон, йæ аивад æмæ наукæ, истори æмæ религи.

Уый бамбарынæн æххуыс у аивадон литературæ. 
Автортæ сæ уацмысты равдисынц бæлвырд рæстæджы цаутæ, 

адæмы царды уаг, сæ æгъдæуттæ, сæ культурæ. Уый ахъаз у алы 
нациты адæмтæн кæрæдзийы хуыздæр базонынæн. Уымæн та фех-
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хуыс уыдзæн, скъоладзаутæм хъæугæ социокультурон компетенци 
сæвзæрын æмæ ныффидар кæнын.

Уымæ гæсгæ, нырыккон литературон кæсынады чингуытæ 
арæзт сты поликультурон ахуырады бындурыл.

Райдайæн кълæсты скъоладзаутæн сæ кармæ гæсгæ лæвæрд 
цæуы ирон, уырыссаг æмæ фæсарæйнаг фысджытæ æмæ поэтты 
фыст уацмыстæ.

Стыр нысаниуæг ис, скъоладзаутæ сæхи мадæлон æвзагыл куы 
бакæсой æмæ куы фехъусой æрмæст ирон нæ, фæлæ Уæрæсейы 
алы адæмыхæттыты æмæ фæсарæйнаг фысджыты уацмыстæ, уæд, 
уымæн. 

Сывæллæттæм сæвзæрдзæн цымыдисдзинад сæхи æвзагыл дзу-
рынмæ, уарзондзинад сæ фыдыбæстæмæ, сæвзæрдзæн сæм сæ-
рыстырдзинад сæ мадæлон æвзагмæ, бамбардзысты, куыд хъæздыг 
у се ’взаг, базондзысты, кæй дзы ис равдисæн æппæт фæзындтæ дæр.

Ахадгæ куыстыл нымад цæуы, ахуыргæнæг куы бацæттæ кæна 
поликультурон ахуырад рапарахат кæнынæн цы фæрстытæ феххуыс 
уыдзысты, ахæмтæ, уæд, уый.

Урокты, абарсты мадзалæй пайдагæнгæйæ, рабæрæг уыдзыс-
ты, ирон æмæ уырыссаг, кæнæ æндæр адæмты проблемæтæ, сæ 
ахаст цардмæ; скъоладзаутæ архайдзысты адæмты æхсæн иудзинад 
кæнæ хицæндзинæдтæ сбæрæг кæныныл. Ам ахуыргæнæджы размæ 
сæвзæрдзæн зындзинæдтæ дæр. 

Скъоладзаутæ, æндæр адæмыхæттыты уацмыстæ кæсгæйæ, 
сæмбæлынц, сæхицæн æцæгæлон чи у, ахæм фæзындтыл, æгъдæут-
тыл, традицитыл.

Уымæ гæсгæ æрдзурын хъæуы æцæгæлон культурæйы фæзынд-
тыл, скæнын сын аргъ. Скъоладзаутæн бамбарын кæнын, кæд сæхи 
æгъдæуттæ æмæ традициты хуызæн не сты, кæд бирæ цæмæйдæрты 
хицæн кæнынц, уæддæр сын знаггад не ’рхæсдзысты. Пайда дæр ма 
сын фæуыдзысты, сæ кругозор кæй фæуæрæхдæр уыдзæн, æндæр 
адæмты культурæйы хъæздыгдзинæдтимæ кæй базонгæ уыдзысты, 
уымæй.

Скъоладзаутæ хъуамæ æдæрсгæ кусын базоной литературон 
кæсынады чиныгимæ. Сахуыр сæ кæнын сæргæндтимæ кусын, хъæу-
гæ уацмыс фарсты нысанмæ гæсгæ тагъд ссарын. 

Чингуыты æрмæг бæрæггонд цæуы бæлвырд нысантæй: уац-
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мысы мидисмæ фæрстытæ, раиртæст, уæлæмхасæн æрмæг, схемæтæ, 
хибарæй куысты хуызтæ, сæрмагонд хæслæвæрдтæ, ныхасы рæзтыл 
фæлтæрæнтæ.

Райдайæн кълæсты литературон кæсынады чингуыты уацмыс-
ты тематикæ у алыхуызон. Скъоладзаутæ базонгæ уыдзысты ахæм 
темæтимæ:

1. Хæдзар æмæ бинонтæ: Бинонты æхсæн ахастдзинæдтæ. Хис-
тæрæн кад, кæстæрæн æххуыс кæнын. Ныййарджыты дæсныйæдтæ. 
Хæдзары куыстытæ æмæ æнд.

2. Скъола: Скъолайы исбон æмæ ахуыргæнæн дзаумæттæ хъахъ-
хъæнын. Нæ кълас æмæ æнд.

3. Райгуырæн бæстæ: Кæм райгуырдтæн, мæхи кæм базыдтон. 
Цæгат Ирыстон-Алани. Хуссар Ирыстоны республикæ. Уæрæсе.

Райгуырæн бæстæйы тыххæй тематикæ иу къласæй иннæмæ 
хизгæйæ кæны уæрæхдæр, арфдæр. Уацмыстæ ахуыргæнгæйæ, скъо-
ладзаутæ зонгæ кæнынц сæ райгуырæн бæстæйы æрдзимæ, йæ адæмты 
цардимæ.

Ахуыргæнæджы æххуысæй сывæллæттæ бамбарынц Райгуы-
рæн бæстæ æрмæст зæхх, цæугæдæттæ, хæхтæ æмæ хъæдтæ нæу, 
фæлæ уыдоныл чи ауды, цард цæмæй хорз цæуа, ууыл чи архайы, 
уыцы адæм дæр.

Ахæм уацмыстæ ахуыргæнгæйæ, ахуыргæнæджы хæс у, уро-
чы æрмæст ахуырадон нысантæ æххæст кæнын нæ, фæлæ бакусын 
Фыдыбæстæмæ уарзондзинад гуырын кæныныл дæр.

4. Нæ планетæ: Зæхх – æппæт адæмы цæрæнбынат. Бæстæты 
æмæ адæмты æхсæн бастдзинæдтæ. Зæххы сой – царды сой.

5. Æгъдау: Хи дарыны фæтк. Хæлардзинады ахастдзинæдтæ. 
Æгъдауджын адæймаг.

6. Афæдзы афонтæ: Сæрды мысинæгтæ. Фæззæг ралæууыд йæ 
рады. Байрайай, бæркадджын, бурзачъе фæззæг! Скодта Митын лæг 
йæ урс кæрц. Æфтауы бæстæ дидинæг, сыфтæр!

7. Цæрæгойты цардæй.
8. Хъæу æмæ горæт.
9. Уæлахизы бæрæгбон.
10. Нæ адæмы ивгъуыд дуджы нывтæ.
11. Куыст – цардæн фæрæз.
12. Хорзæй хорз зæгъын хъæуы, æвзæрæй та – æвзæр.
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Кæсыны чингуыты æмбæлы алыхуызон рубрикæтæ: 
1. Рæвдз æмæ раст дзурыныл фæлтæрын, ома тагъддзуринæгтæ, 

зæгъæм:

Мæ раз дæр, дæ раз дæр
Ныссæрфтон æз раздæр
                                   Уалыты Лаврент

2. Дзырдтæ хъæугæ дамгъæтæй баххæст кæн (ацы хæслæвæрдтæ 
лæвæрд цæуынц, уацмысы цы зынæмбарæн æмæ зын ныффыссæн 
дзырдтæ ис, уыдонæй пайдагæнгæйæ);

3. «Лæмбынæг кастæ?» (Алы разделы фæстæ дæр лæвæрд цæуы 
хæслæвæрдтæ æмæ фæрстытæ). Ам куыст саразæн ис афтæ – хæдзар-
мæ куыстæн раттын ацы рубрикæйы лæвæрд бакусинæгтæ, уый фæс-
тæ урочы бадомын дзуæппытæ, бæлвырд сыл æрдзурын.

Ацы куысты хуыз пайда у скъоладзаутæн æппæт æрмæгыл цæст 
ахæссынæн, рацыд æрмæг зæрдыл æрлæууын кæнынæн; фæрсты-
тæн дзуæппытæ агургæйæ, кæцыдæр уацмыстæ ногæй бакæсынц, 
цы нæ бамбæрстой, кæнæ цы ферох кодтой, уый баххæст кæнынц.

4. Алы жанрты уацмыстимæ зонгæ кæнгæйæ, кæнæ та ахуыргæ-
нæджы лæвæрд уæлæмхасæн хæслæвæрдты, сæмбæлæн ис ахæм æм-
бисæндтæ æмæ загъдаутыл:

- Адæймаджы базонынц йæ ныхасы хъæдмæ гæсгæ.
- Дæ ныхасæн хицау у.
- Къаддæр дзур – фылдæр кæн.
- Дæ хъуыдытæ раст дзур, æмбалмæ хъусын зон. (В. Сухомлин-
ский)
- Мыры рæсугъддзинад хъæуы æрмæст скрипкæйы нæ, фæлæ 
адæймаджы хъæлæсы дæр. (В. Яхонтов)
- Уæздандзинад алыран дæр хъæуы.
- Хæлардзинадыл цас фылдæр азтæ рацæуа, уыйас тыхджындæр 
кæны.
- Æппæтæй тыхджындæр зонд у.
- Хорз æмгар зын сахат сбæрæг вæййы.

Чингуыты æмбæлы ахæм хæслæвæрдтæ.
А. Базон хъæугæ дзырдтæ-дзуæппытæ схемæтæм гæсгæ.
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1. Нанайы цæссыгтæ кæлынц,
Нана сыгъдæг кæны …

хъ дз

2. Зилынмæ нæ кæны зивæг
Хуры фæстæ …

х р æ æ г

3. Никуы йæ ничи федта,
Афтæмæй йæ алчи уайтагъд базоны.

4. – Базон-базон, уый та циу?
Байраг у æви къизиу?
– Кæд Дæргъæвсæй у, уæд – байраг,
Кæд Толдзгунæй, уæд – 

Астемыраты Изет

          алцы иннæрдæм фæцис!
5. Ме ’рдхорд, ме ’рдхорд, ма кæн дис –

Алцы иннæрдæм фæцис:
Арты коцора – Мæздæг.
У рæсугъд горæт – фæздæг
Дыргъдоныл ысбыдтой нау,
Денджызы фæцæуы кау.
Уат æхситгæнгæ фæтæхы.
Ног чындз бафснайдта йæ фат.
Уæууа, дзырдтæ раст нæ зæгъын,
Нал ис хъуыдытæн сæрфат.
Уыдон сраст кæнын – дæ бар,
Цæй, дæ хъарутæ фæлвар!

Къадзаты Станислав
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Хæслæвæрдмæ гæсгæ дзырдтæ хъæуы сæ бынæтты сæвæрын 
æмæ æмдзæвгæ афтæмæй бакæсын.

Ахæм куысты хуызтæ æххуыс сты скъоладзаутæн сæ логикон 
хъуыдыкæнынад рæзынæн.

6. Мæстæймарæнтæ.

– Æрдæгæй æмбисæй
Кæцы у фылдæр 
Гъе, уый, дам, Гæбиса
Нæ зоны ныр дæр.

Къадзаты Станислав

– Райсом-райсом,
Абон – ницы,
Зивæггæнаг
Куыстæй лидзы

(Немыцаг фольклорæй)

– Æз нæ уарзын чиныг,
Рахæссут мын уидыг!

Чингуыты тынг хъæздыг æрмæг ис фæллойадон хъомыладыл 
бакусынæн. 

Уыдон сты Айларты Измаилы радзырд «Уарз фæллой», Ха-
цырты Сергейы æмдзæвгæ «Фæллойы зарæг», К. Ушинскийы уац-
мыс «Дыууæ гутоны», Чеджемты Æхсары радзырд «Мыртгæ бæласы 
хъыг» æмæ æнд.

Ахæм уацмыстæ тынг æххуыс сты скъоладзаутæм фæллоймæ 
уарзондзинад сæвзæрын кæнынæн. Уымæй уæлдай, сывæллæттæ 
ахуыргæнæджы æххуысæй æнцонæй сбæрæг кæндзысты хорз æмæ 
æвзæр цы сты, уый; хъайтартæм фæзминагæй цы ис, æмæ фауын 
цавæр миниуджытæ хъæуы, уыдон. 

Сывæллоны ахуыр кæнын хъæуы иртасын хæлар æмæ знаг цы 
сты, уый, агурын сын сæ аххосæгтæ, сæ хицæндзинæдтæ.

Равзарæм Чеджемты Æхсары радзырд «Мыртгæ бæласы хъыг». 
Цыбырæй йæ мидис у ахæм:
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«Дыууæ талайы дунемæ фæзындысты иу бон. Сæ иу – тулдз, 
иннæ – мыртгæ. Рæзыдысты бæлæстæ. 

Тулдз уыдис сæрыстыр, æдзухдæр каст хистæр бæлæсты цъуп-
пытæм æмæ бæллыд уыдоны хуызæн йæ къалиутæ дæрдтыл ай-
тындзынмæ.

Мыртгæ бæласы талайæн уыд фæлмæн, тæригъæдгæнаг зæрдæ. 
Тулдзæн-иу йæ сусæг ныхæстæ кодта:

– Куы сбæлас уон, уæд адæмы мæ адджын дыргътæй æфсад-
дзынæн.

Фæлæ тулдзæн йæ бæллиц уыдис æндæр – иннæ бæлæстæй 
бæрзонддæр æмæ къабазджындæр суæвын, сæ сæрты акæсын.

Бонтæ цыдысты. Фæззæджы мыртгæйы къалиутыл фæзын-
дысты сырх-сырхид лыстæг нæмгуытæ. Бæлас йæхицæй ныббуц.

Иу бон дыууæ бæласы цур февзæрд сабиты къорд. Ныццин код-
той мыртгæйы дыргътыл. Чи йæ цъупмæ сгæпп кодта, чи къалиу-
тæ бынмæ ивæзта, æмæ уайтагъд бæласыл иу сырх гага дæр нал 
аззадис.

Ныссастой бæласы къалиутæ, сæргуыбырæй йæ ныууагътой 
æмæ хъæлæбагæнгæ хъæуырдæм атындзыдтой.

Тулдз æм бирæ фæкасти æмæ йæм дзуры:
– Цæй дыргъ дæ хъуыдис, мæ сыхаг, уый дæхи хуызæн дæр куы 

нал дæ.
Мыртгæ бæлас йæхинымæр хъуыдытæ кодта:
– Ау, « хорз ма ракæн, æмæ фыд ма ссарай», зæгъгæ, уыцы ныхас 

æцæг уа? Нæ. Уый мæ нæ уырны. Исчи мæ бамбардзæн æмæ мын мæ 
хъæдгæмттæ бадзæбæх кæндзæн».

Радзырды мидис æвзаргæйæ, хъус æрдарын хъæуы, фыссæг 
тулдз æмæ мыртгæйы фæлгонцтæ куыд æрфыста, уымæ:  

1. Цавæр хъуыдытæ уыдис дыууæ бæласмæ.
2. Йæ фидæн сæ чи куыдæй уыдта?
Ацы фæрстытæ æнæмæнг равзарын хъæуы, уымæн æмæ, хат-

дзæгтæ кæнгæйæ, скъоладзаутæн бамбарын кæнын хъæудзæн, бæ-
лæстæй алкæцы дæр йæхи бынаты хъæугæ кæй кæны, сæ дыууæйæн 
дæр сæ пайдадзинад стыр æмæ ахадгæ кæй у. 

Лæмбынæг равзарын æмæ æрдзурын æмбисонд «Хорз ма ракæн 
æмæ фыд ма ссарай».

Аргъ скæнын, мыртгæ бæласы къалиутæ чи ныссаста, уыцы 
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сабиты архæйдтытæн. Ам бакæнæн ис стыр хъомыладон куыст: 
хи куыд дарын хъæуы æрдзы хъæбысы, цавæр хъуамæ уа нæ ахаст 
æрдзмæ, куыд хъахъхъæнын хъæуы бæлæстæ, куыд сын пайда кæ-
нын хъæуы сæ тыллæгæй.

Ахæм куыст бакæныны фæстæ, æнцонæй бамбарæн уыдзæн, 
сабитæ хорзæй æмæ æвзæрæй цы бакодтой, уый.

Сечъынаты Ладемыр йæ радзырд «Трамвайы» равдыста дыууæ 
лæппуйы (Борик æмæ Алик) æхсæнадон транспорты сæхи куыд да-
рынц, уый.

Иуæй Борик билет нæ балхæдта, афтæмæй цæуы, иннæмæй та 
зæронд лæгæн бынат нæ радта трамвайы, суанг ма йæхи иннæрдæм 
кæсæг дæр скодта. Алик разындис æгъдауджындæр, уæздандæр. 
Дыууæ хатты дæр бауайдзæф кодта йе ’мбалæн, фæлæ уымæ йæ 
ныхæстæ нæ бахъардтой.

Радзырды мидис æвзаргæйæ, абарын хъæуы дыууæ лæппуйы 
фæлгонцтæ, аргъ сын скæнын сæ миниуджытæн. 

Равзарын æмбисонды хъуыды: «Лæг йе ’гъдауæй фидауы».
Хатдзæгтæ кæнгæйæ, хъус æрдарын æмæ лæмбынæг æрдзурын 

кæстæртæ сæхи куыд хъуамæ дарой, уымæ; хистæртæн кад кæнын 
кæй хъæуы, æххуыс кæнын сын кæй хъæуы, уымæ.

Чиныджы алы разделмæ дæр хаст цæуы алы жанрты уацмыс-
тæ – радзырдтæ, æмдзæвгæтæ, баснятæ, аргъæуттæ, æмбисæндтæ, 
уыци-уыцитæ, загъдаутæ, тагъддзуринæгтæ, ирхæфсæнтæ, палинд-
ромтæ. 

Уыимæ чиныджы лæвæрд цæуы уацмыстæ ирон æмæ дыгурон 
диалектыл дæр, цы лексикон хицæндзинæдтæ дзы æмбæлы, уыдон 
æмбæрстгонд цæуынц.

Кæсынæн лæвæрд цæуынц куыд аивадон, афтæ наукон-ахуыра-
дон уацмыстæ дæр. Чиныджы тексттæ сæ асмæ гæсгæ сты алыхуы-
зон, иутæ – стырдæртæ, иннæтæ – цыбырдæртæ. Ацы фæзындæй 
спайда кæнæн ис тыхджындæр æмæ лæмæгъдæр скъоладзаутимæ 
индивидуалон куыст кæнынæн.

Стырдæр тексттæ раттæн ис тыхджындæр скъоладзаутæн хæ-
дзары бакæсынмæ, гæнæн ис алкæмæн дæр раттын хицæн сæр, уый 
фæстæ сын сæ мидис дзурынц урочы. Дарддæр кусæн ис афтæ – 
ахуыргæнæджы фæрстытæн дзуæппытæ агурынц тексты æмæ сæ 
кæсынц.



21

Афтæмæй урочы кæсгæ дæр кæндзысты, фæрстытæн дзуæппы-
тæ дæтдзысты, хи ныхæстæй дæр дзурдзысты.

Куысты иннæ вариант. Зæгъæм, 3-аг къласы «Кæсыны чины-
джы» лæвæрд цæуы Джыккайты Шамилы радзырд «Æхсары цуан» 
æмæ йæ æмдзæвгæ «Къæбыс æмæ Гæмми-рувас».

Радзырд хибарæй бакæсынмæ æмæ йæм цы хæслæвæрдтæ æмæ 
фæрстытæ ис, уыдоныл бакусынмæ лæвæрд цæуы тыхджындæр 
скъоладзаутæн, бæлвырд рæстæг сын ратгæйæ.

Уыцы рæстæг лæмæгъдæр скъоладзаутæ радыгай хъæрæй кæ-
сынц æмдзæвгæ, æвзарынц æй ахуыргæнæджы æххуысæй.

Уый фæстæ цæуы иумæйаг куыст. Радзырд хайгай кæсынц 
скъоладзаутæ иууылдæр – кæрæдзимæ лæмбынæг хъусгæйæ. 

2. кæсын ахуыр кæныны методикæ

2.1. Кæсын ахуыр кæныны мадзæлттæ æмæ куысты хуызтæ.
2.2. Уацмысыл куысты наукон-иртасæн бындуртæ.
2.3. Кæсыны урочы структурæ.
2.4. Уацмысы текстимæ куыст.
2.5. Тексты литературон-методикон анализ.
2.6. Кæсыны арæхстдзинæдтæ рæзын кæнын.
2.7. Хи ныхæстæй радзырдыл куысты методикæ.
2.8. Цæстуынгæ æрмæг кæсыны урокты.
2.9. Хъомыладон куысты методикæ райдайæн кълæсты.
2.10. Хибарæй кæсыны мадзæлттæ урокты.
2.11. Иумæйаггонд уроктæ æмæ сæ ахадындзинад.

2.1. кæсын ахуыр кæныны мадзæлттæ æмæ куысты хуызтæ

Райдайæн кълæсты литературон кæсынады мадзæлттæм ахæс-
сæн ис: кæсын, лекци, беседæ, хибарæй куысты метод, сфæлдыста-
дон каст, аив каст, аивадон фæрæзтыл куыст, æвзаргæ каст, æм-
дзæвгæтæ зæрдывæрдæй ахуыр кæнын.

Лекци у ног æрмæджы фæдыл ахуыргæнæг скъоладзаутæн цы 
фехъусын кæны, цы радзуры, уый. Йæ раныхасы ахуыргæнæг ра-
дзуры авторы тыххæй, йе ’сфæлдыстады, йæ æппæт уацмыстæ æмæ 
чингуыты тыххæй цыбыртæй.
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Ныхас хъуамæ цæуа бæлвырд темæйы алыварс: уацмыс цы ду-
джы фыст æрцыдис, ууыл хуымæтæг хуызы æрдзурын, сывæллæттæ 
йæ куыд бамбарой, афтæ; скæнын ын аргъ, уый дæр æнцонæмбарæн 
æвзагыл.

Хатдзæгтæ кæнгæйæ, скъоладзаутæн бар дæттын сæхи хъуыды-
тæ дзурынæн.

Кæсыны урочы куысты хуызтæй иу у беседæ. Æнæ уымæй иу 
урок дæр нæ цæуы. Беседæ у ахуырадон метод. Уый у ахуыргæнæг 
æмæ скъоладзауы æхсæн диалог.

Беседæ раст арæзт куы уа, уæд æххуыс у скъоладзауты хъуы-
дыкæнынад рæзынæн, уымæн æмæ ныхас кæнгæйæ цаутæ кæрæ-
дзиуыл барынц, сæхи хъуыдытæ бамбарын кæнынц, рæзы сæ 
къæрцхъусдзинад æмæ цымыдисдзинад. Беседæйы руаджы сывæл-
лæттæм фидар кæнынц раст дзурыны арæхстдзинæдтæ.

Ахуыргæнæджы фæрстытæн раст дзуæппытæ дæтгæйæ, скъола-
дзаутæ сæ дзырдуатон сконды агурынц хъæугæ дзырдтæ.

Зæрдыл дарын хъæуы уый, æмæ ахуыргæнæг хъуамæ æмбара 
скъоладзаутæн цæттæйæ цавæр æрмæг ис раттæн, æмæ беседæйы 
фæрцы цы сбæрæг кæнæн ис, уый.

Ахуыргæнæг фарст куы ратта скъоладзаутæм, уæд хъуамæ бай-
хъуса сеппæты дзуæппытæм дæр, лæмæгъ кæнæ цыбыр раныхæстæ 
кæмæн уой, уымæн сæ баххæст кæнын хъæугæ дзырдтæй. Æрмæст-
дæр уæд бафтдзæн къухы скъоладзауты дзурын сахуыр кæнын.

Беседæ раст саразыны тыххæй, ахуыргæнæг хъуамæ бацæттæ 
кæна, сæ ахадындзинад бæрзонд кæмæн уа, ахæм фæрстытæ. Уацмы-
сы мидисмæ гæсгæ фæрстытæ адихгæнæн ис цалдæр къордыл:

1. Скъоладзаутæ мидис куыд бамбæрстой, уый сбæрæг кæныны 
тыххæй фæрстытæ.

2. Бæлвырд фæзынд кæнæ хицæн дзырдты нысаниуæг сбæрæг 
кæныны фæдыл лæвæрд фæрстытæ. Фарст сæвæрын хъæуы афтæ, 
цæмæй йын сывæллæттæ дзуапп раттын бафæразой. Хатт бахъæуы 
уыцы иу фарст цалдæр хуызы раттын.

3. Алыхуызон бастдзинæдтæ сбæрæг кæнынæн фæрстытæ: рæс-
тæгмæ гæсгæ, сæ хицæндзинæдтæ æмæ æмхуызондзинадмæ гæсгæ. 
Арæх вæййы афтæ, æмæ скъоладзаутæ уацмысы мидис иумæйагæй, 
æмтгæй бамбарынц, фæлæ арф зонинæгтæ сæ бон бахъуыды кæнын 
нæ вæййы. Цауты æхсæн бастдзинæдтæ бамбарынæн сын хъуамæ 
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баххуыс кæна ахуыргæнæг. Йæ фæрстытæн уæвæн ис ахæмтæ: Цæ-
мæн? Афтæ цæмæн, мæнæ афтæ цæуылнæ? Цæй аххосæй? Цæй кæ-
нæ кæй фæрцы? Цæмæй йæ базыдтай? Цæмæн дæм афтæ кæсы?

Пайда у ахæм фæрстытæ æвæрын, цæмæй сбæрæг уой бастдзи-
нæдтæ, бæрæг сын кæной сæ хицæндзинæдтæ æмæ æнгæс миниу-
джытæ. 

Зæгъæм, ахæмтæ: Цæмæй хицæн кæнынц радзырды дыууæ 
хъайтары? Цæмæй сты æнгæс? Дыууæ хъайтары уыцы иу уавæрты 
сæхи куыд дарынц? Иу фæзындмæ цавæр цæстæй кæсынц?

Фæрстытæ дæтгæйæ стыр ахадындзинад ис, ахуыргæнæг сæ 
цавæр хъæлæсы уагæй дзуры, уымæн. Скъоладзаутæ æнцонæй бам-
барынц, ахуыргæнæг семæ зæрдæхæларæй ныхас кæны, фæнды йæ 
æцæгæйдæр æрмæг куыд æмбарынц, уый сбæрæг кæнын, сæ хъуы-
дытæ сын базонын, æви йæ раиртасын фæнды сæ зонындзинæдтæ 
æмæ сæм уый тыххæй тызмæгæй дæтты йæ фæрстытæ.

Фыццаг уавæры, скъоладзаутæ уæндондæрæй фæдзурынц, сæ 
дзуæппытæ вæййынц æххæстдæр æмæ цымыдисагдæр.

Беседæ аразгæйæ ахуыргæнæджы размæ хъуамæ уа бæлвырд 
нысантæ: 

- баххуыс кæнын скъоладзаутæн сбæрæг кæнын ног æрмæджы 
бастдзинад, раздæр цы уацмыстæ ахуыр кодтой, уыдонимæ; 
- ахуырдзауты фæцалх кæнын хъуыды кæныныл, хи хъуыдытæ 
дзурыныл; 
- ахуырдзаутæн бамбарын кæнын, иумæйаг куыст куыд ахсджи-
аг у, кæрæдзийы дзуæппытæм хъусгæйæ фылдæр зонындзинæд-
тæ кæй райсынц.
Беседæйы фæстæ иннæ куысты хуыз у текст аив бакæсын (кæсы 

йæ кæнæ ахуыргæнæг йæхæдæг, кæнæ скъоладзаутæй хорз чи кæсы, 
уый). Ацы мадзал ахадгæдæр у æмдзæвгæ кæнæ басня ахуыргæнгæ-
йæ, уымæн æмæ хъæлæсы уагæй равдисæн ис хъæлдзæгдзинад дæр, 
хъыг дæр, хин æмæ æндæр æнкъарæнтæ.

Скъоладзаутæ уацмысы текст аив кæсын куы сахуыр уой, уæд 
хуыздæр æмбардзысты, цы кæсынц, уый. Ахуыргæнæг хъуамæ скъо-
ладзауты хъус æрдара, текст цавæр хъæлæсы уагæй кæсын хъæуы, 
кæцы дзырдтæ хъæуы рахицæн кæнын, æрлæууын кæмыты хъæуы, 
уымæ. Ацы мадзал фæстæдæр феххуыс уыдзæн текстæн анализ кæн-
гæйæ – ссарын бæлвырд кæцыдæр бынат æмæ йæ бакæсын; радзу-
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рын хи ныхæстæй, æрдзы æрфыст æвдыст кæм цæуы, уыцы скъуыд-
дзаг; ранымайын хъайтары хорз миниуджытæ.

Сфæлдыстадон касты методы нысан у скъоладзауты аив кæ-
сынмæ сцымыдис кæнын, куыд уацмыс ахуыр кæныны райдайæны, 
афтæ анализ ын скæнгæйæ дæр. 

Ацы методы методикон мадзæлттæ сты: æмбарынгæнæн каст; 
алыхуызон сфæлдыстадон хæслæвæрдтæ хи хъуыдытæ сбæрæг кæ-
нынæн; урочы ахуырадон проблемæ сæвзæрын кæнын.

Проблемон методы фæрцы куыст саразæн ис афтæ: урочы, уац-
мыс ахуыр кæнгæйæ, кæсгæ-кæсын æрлæууын йæ тæккæ цымыди-
сагдæр бынаты, равзарын уыцы хай, стæй зæгъын скъоладзаутæн 
– дарддæр цы æрцыдис, уацмысы хъайтар цы бацис, уый базоныны 
тыххæй йæ хæдзары кæронмæ бакæсдзыстут æмæ йæ иннæ урочы 
радзурдзыстут. 

Къласы, уацмыс бакæсыны фæстæ, анализ ын кæнгæйæ, бацæт-
тæ кæнын хъæуы ахæм фæрстытæ, скъоладзауты хъуыды кæныныл 
куыд æфтауой, цымыдисаг сын куыд уой. Æрмæстдæр уæд бафтдзæн 
къухы хорз фæстиуджытæ.

Иннæ метод у аивадон мадзæлттимæ куыст. Адон æххуыс сты 
уацмысы хъайтарты сурæттæ ирддæрæй райгом кæнынæн. Уацмы-
сы мидис æвзаргæйæ, ахуыргæнæг скъоладзауты хъус æрдары, автор 
нывтæ æмæ бæлвырд обрæзтæ раргом кæныны тыххæй цы дзырдтæ 
æмæ раныхæстæй спайда кæны, уыдонмæ.

Автор, хъайтартыл дзургæйæ, бæлвырд æрфыссы сæ цæстыты 
хуыз, сæ ас, сæ уæлæдарæс, æмæ уæд скъоладзаутæн сæ цæстытыл 
бæлвырддæрæй ауайынц.

Цæмæй аивадон уацмысы фæлгонцтæ æххæстæй æргомгонд 
æрцæуой, уый тыххæй хъус æрдарын хъæуы æрмæст æвзаджы аива-
дон фæрæзтæм нæ, фæлæ автор цы дзуры, хъайтартæ кæрæдзиимæ 
дзургæйæ цы дзырдтæй пайда кæнынц, уымæ дæр. Зæгъæм, Хетæгка-
ты Къоста йæ басня «Халон æмæ рувас»-ы халоны тыххæй афтæ 
зæгъы, – «Бæласы цонгыл цæргæсау сбадти», – æмæ ацы ныхæстæй 
бæрæг у хъал бадт кæй кæны, цæргæсимæ йæ кæй бары, уымæй.

Рувасы тыххæй та зæгъы афтæ:

Цæст андæгъд цыхтыл…
Йæ къахы æлгътыл
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Дæрдтыл æрзилы,
Йæ къуди тилы…

Ацы ныхæстæй автор равдыста рувасы æддаг бакаст, иннæмæй 
та æвдыст æрцыдис рувасæн йæ миддуне дæр.

Райсæм, зæгъæм иннæ басня «Бирæгъ æмæ хърихъупп». Къоста 
ссардта хъæугæ дзырдтæ, цæмæй æххæстæй равдиса бирæгъы зын 
уавæр æдде бакæсгæйæ дæр, æмæ мидæгæй дæр. Уый фыссы:

Уалынмæ уæны стæг
Хурхы нынныхсти.
Атылди, адаргъ и,
Нал уыд йæ сæрæн…
Иу цæст ма фезмæлыд,
Иннæ ныдздзагъыр…
Бирæгъ йæ цыппæртæ
Хърихъупмæ тилы.

Бирæгъ цы хъизæмæрттæ æвзары, уый бæлвырдæй æмæ æнцо-
нæй нæ цæстытыл ауайдзæн. 

Афтæмæй, ныхасы аивадон фæрæзтæ, ахуыргæнæг хъуамæ рай-
гом кæна тексты мидис хынцгæйæ: эпитеттæ, метафорæтæ, абарс-
тытæй пайдагæнгæйæ.

Текст æвзаргæ каст кæнын у ахадгæ мадзал уацмысы сæйраг 
хъуыды, йæ бæлвырд хæйттæ йын сбæрæг кæныны тыххæй; архæйд-
тытæ кæм цæуынц, уый бамбарынæн.

Æрхæссæм дæнцæг. 
«Иссæйы зарæг» кæсгæйæ æмæ æвзаргæйæ, ахуыргæнæг хъуа-

мæ скъоладзаутæн бамбарын кæна, Иссæ знаджы ныхмæ тохгæнгæ-
йæ цы хъæбатырдзинад равдыста, уый. Йе сбæрæг кæныны тыххæй 
раттæн ис хæслæвæрд:

1. Зарæджы тексты ссарут æмæ бакæсут, Иссæйы хæстон сгуых-
тытæ æвдыст кæм цæуынц, уыцы бынæттæ.

– Уый райгуырæн бæстæн фырты кадджын хæстæ 
Æхсарджынæй фиды хъæбатыр Иссæ!
– Йæ бæхы хуыррыттæй фашистон лæгмартæн
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Фæхауы сыфтæртау сæ сæртæй сæ худ, –
Уый Иры хъæбатыр æнæсæр æрратæн
Йæ хæстон æмбæлттимæ ласы сæ уд.

Скъоладзаутæн, ахуыргæнæджы фæрстытæн дзуæппытæ агур-
гæйæ, рæзы сæ къæрцхъусдзинад; сæ разы æххæстдæрæй слæудзæн 
Плиты Иссæйы сурæт, уый та æнæмæнгхъæугæ хъуыддаг у – сы-
вæллæттæ гыццылæй фæстæмæ хъуамæ зоной Ирыстоны разагъды 
лæгты.

Ацы мадзал хъæуы уымæн, цæмæй ахуыргæнæг сбæрæг кæна, 
тексты хъус æрдарын цавæр ахсджиаг фæзындмæ хъæуы, уый.

Иннæ мадзал у уацмыстæ зæрдывæрдæй ахуыр кæнын. Прог-
рамæмæ гæсгæ алы къласы дæр кæцыдæр æмдзæвгæтæ æмæ баснятæ 
сахуыр кæнын хъæуы зæрдывæрдæй. Ацы куысты хуыз конд цæуы, 
уацмысыл хъæугæ куыст куы æрцæуы, уæд: тынг хорз æй кæсын са-
хуыр кæнын; равзарын æй куыд йе ’взаджы, афтæ йæ мидисы ’рды-
гæй дæр.

Зæрдывæрдæй ахуыр кæныны мадзæлттæ сты ахæмтæ:
- Текст адих кæнын, æххæст хъуыды æвдисæг цалдæр хайыл;
- Бамбарын алы хайы мидис дæр;
- Сахуыр кæнын алы хай дæр дзурын, фæлæ чиныгмæ æркæс-
æркæсгæнгæйæ.
- Дзурын текст æнæхъæнæй, чиныгæй пайдагæнгæйæ.
Текст зæрдывæрдæй сахуыр кæныны тыххæй йæ кæсын хъæуы 

хъæрæй. Афтæмæй хуыздæр зыны скъоладзаутæ раст хъæлæсы уа-
гæй кæсынц, æви нæ, паузæтæ бæрæг рæтты скæнынц, æви нæ.

Ацы мадзæлттæ æмæ куысты хуызтæ иумæйагæй æххуыс сты 
бакаст æрмæг хуыздæр, арфдæр бамбарынæн, фæлæ дзы алкæмæн 
дæр ис йæхи нысан.

Зæгъæм, дзырдуатон куыст хъæздыг кæны скъоладзауты дзырд-
уатон сконд; радзырдæн пълан аразгæйæ, скъоладзаутæ ахуыр кæ-
нынц анализ кæныныл æмæ æрмæг æриу кæныныл; уацмысы мидис 
хи ныхæстæй радзургæйæ, рæзы ахуырдзауты хъуыдыкæнынад æмæ 
сæ ныхасы хъæд.

Ацы куысты хуызты ахадындзинад бæрзонд уыдзæн æрмæст 
уæд, æмæ кæрæдзийы фæстæ, кæрæдзиуыл бастæй æххæстгонд куы 
цæуой.
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Ахæм куыст пайда у уымæй, æмæ скъоладзау уацмысы мидис 
бамбары æххæстдæрæй, сбæрæг вæййы авторы ахаст, цы фыссы, 
уымæ; сывæллæттæн сæхи хъуыдытæ разынынц ирддæрæй, ахуыр 
кæнынц хатдзæгтæ кæнын æмæ цаутæн аргъ кæнын.

Ацы æппæт миниуджытæй скъоладзаутæ хайджын нæ уыдзыс-
ты, урокты æрмæст кæсгæ йеддæмæ куы ницы кусой, уæд. Фæлæ, 
куыд зонæм, афтæмæй литературон кæсынады урокты, кæсын у 
æппæты сæйрагдæр куысты хуыз. Цæмæй иннæ куысты хуызтæ 
æххæстгонд æрцæуой, уый тыххæй сывæллæттæ уацмыс хъуамæ 
цалдæр хатты бакæсой æмæ йын йæ мидис тынг хорз бамбарой.

Цæмæй æнцонæй бамбарæн уа, урочы куысты хуызтæ кæрæ-
дзиуыл куыд баст цæуынц, уый тыххæй равзарæм Джиоты Катяйы 
радзырд:

«Æнæрхъуыды чызг». Йæ мидис цыбырæй у ахæм: «Мад тагъд-
тагъд æфснайы – сæрфы пъолтæ, рудзгуытæ. Бафæллади, фæлæ 
хуыцаубон у, æмæ йæ чызгимæ баныхас кодтой куклаты театрмæ 
ацæуын, æмæ йæ йæ куыстытæ хъæуы афоныл фæуын. Йæ чызг та 
бадтис æмæ кастис чиныг. Йæ мадмæ кастис æмæ-иу æм рæстæггай 
сдзырдта: «Мамæ, абад уал, ма тагъд кæн», «Мамæ, иу чысыл ма дæ 
фæллад суадз», «Абон сын æнæ фæугæ нæй?»

Мад æм фехъуыста, стæй йæм æнкъардхуызæй сдзырдта:
– Дæумæ гæсгæ, ды мæнæн тæригъæд кæныс, фæлæ æмбаргæ 

чызг йæ мадæн афтæ нæ фæтæригъæд кæны.
Чызг бадис кодта æмæ афарста: «Уæдæ куыд?»
Радзырд бакæсыны фæстæ, хъомыладон нысантæ зæрдыл дар-

гæйæ, бацархайын хъæуы ууыл, цæмæй сывæллæттæ бамбарой ма-
дæн æххуыс кæнын куыд хъæуы, уый; цæмæй тырной сæ мадæлты 
хуызæн уæвынмæ, хъусой йын йæ уынаффæтæм, йæ фиппайнæгтæм, 
æххæст ын кæной йæ фæндæттæ.

Уацмысмæ байхъусгæйæ, скъоладзаутæн сæхи дæр бафæнддзæн 
радзурын, хæдзары куыд æххуыс кæнынц, уый тыххæй. Раттын сын 
хъæуы ахæм бар, уымæн æмæ сæхæдæг дæр архайдзысты рæсугъд, 
аив дзурыныл, дзургæйæ та рæзы сæ ныхасы хъæд.

Скъоладзаутæм раттæн ис фæрстытæ æмæ хæслæвæрдтæ:
1. Чи сты радзырды хъайтартæ?
2. Цы кусы мад?
3. Куыд дары йæхи йæ чызг?
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4. Цы нæ бамбæрста чызг?
5. Ацы фæрстытæн дзуæппытæ ссарын тексты æмæ сæ бакæсын.
6. Радзырдæн æрхъуыды кæнын кæрон.
7. Радзырд бакæсын цæсгæмттæм гæсгæ (автор, мад, чызг).
Куыст цæуы этапгай.
1. Фыццаг касты нысан у радзырды мидис бамбарын, хъайтар-

тимæ базонгæ уæвын.
2. Дыккаг каст бахъæудзæн, цæмæй фæрстытæн дзуæппытæ 

ссарой.
3. Хинымæры каст, цæмæй скъоладзаутæ хибарæй кæсгæйæ, 

ахъуыды кæной мад æмæ чызджы миниуджытыл, сæ цæстытыл сæ 
ауайын кæной.

4. Хи ныхæстæй радзырд. Йæ фæстæ скæнын беседæ бæлвырд 
нысанимæ – сбæрæг кæнын уацмысы сæйраг хъуыды. Ам спайда кæ-
нæн ис æвзаргæ кастæй.

5. Ногæй бакæсын радзырд, иу цæсгом æндæрæй баивгæйæ (3-аг 
цæсгом баивын 1-агæй).

5. Архайджытæн раттын нæмттæ æмæ та текст ногæй бакæсын.
Куыд уынæм, афтæмæй урочы дæргъы скъоладзаутæ кæнынц 

кæсгæ, фæлæ алы хатт дæр ацы процесс баст цæуы алыхуызон куыс-
ты хуызтимæ.

Куыст афтæ саразгæйæ, æххæстгонд цæуынц урочы æртæ ны-
саны дæр: ахуырадон – кæсын ахуыр кæнын, уацмысы мидисимæ 
базонгæ уæвын; хъомыладон – мадæн æххуыс кæнын, мадмæ ахаст-
дзинад бæрæг кæнын; иумæйаг рæзтыл куыст – хи ныхæстæй дзу-
рын ахуыр кæнын, дзырдуатон скондæй хъæугæ дзырдтæ исын, ра-
дзырдæн кæрон хъуыды кæнын, иу цæсгом иннæмæй баивын.

2.2. Уацмысыл куысты наукон-иртасæн бындуртæ

Наукон куысты æмбарынад, йæ нысантæ, йæ хæстæ:
Наукон куыст у иртасæджы куыст. Уый арæзт у ног зонын-

дзинæдтæ  райсынмæ æмæ сæ теоретикон æмæ практикон æгъдауæй 
раст æмæ бæстон бамбарынмæ; уый у мадзæлттæ æмæ фæрæзты 
хицæндзинæдтæ сбæрæг кæныны иртасæн куыст.

Наукон куысты сæйраг арæзтытæ сты:
1. Хъæугæ æмæ ахадгæ мадзæлттæ æмæ фæрæзтæ раргом кæ-



29

нын ирон æвзаг ахуыр кæныны хъуыддаджы, ахуырады æппæт 
структурæтæ æмæ функцитæ хынцгæйæ.

2. Скъоладзауты зæрдæргъæвддзинад раиртасын теоретикон 
æмæ эксперименталон хуызы; сбæрæг сын кæнын сæ зонындзинæд-
тæ ахадгæ мадзæлтты фæрцы.

3. Сбæрæг кæнын теоретикон æмæ эксперименталон методтæ 
скъоладзаутимæ хибарæй кусынæн.

Алы куысты дæр ис, иртасын кæй хъæуы, ахæм фæрстытæ, ахæм 
проблемæтæ.

Раиртасынæн цы темæ ист æрцæуы, уый вæййы проблемон, 
йæ иртасгæйæ логикон æгъдауæй хицæнгонд æрцæуынц йæ ахад-
гæдзинад, йæ хъæугæдзинад.

Фарсты проблемæ иртæстгонд цæуы ахæм хуызы, цæмæй лæ-
вæрд æрцæуа ног зонындзинæдтæ, цæмæй сæ базонæм теоретикон 
æмæ практикон фарсы ’рдыгæй.

Проблемон уавæр сæвзæрын кæнын æххуыс у ног мадзæлттæ 
æмæ фæрæзтæ агурынмæ, сæ æххæст кæнынмæ.

Проблемæйы хъæугæдзинад аразгæ у ахæм критеритæй:
1. Бæрзонд ахадындзинад кæмæн ис, ахæм иртасæн куыст фех-

хуыс уыдзæн ирон æвзаджы бæлвырд фæрстытæ теоретикон æмæ 
практикон фарсы ’рдыгæй бæрæг кæнынмæ.

2. Иртасæн куысты проблемæ кæнæ æппындæр æргомгонд нæу, 
кæнæ та фаг æргомгонд нæма ’рцыдис.

3. Проблемæ æвæрд æрцыдис, темæ æргомгонд æрцыдис, фæлæ 
ма иртасæн куысты фæрцы фæбæлвырддæр кæнæн ис йæ кæцыдæр 
теоретикон æмæ практикон уагæвæрдтæ, фæзындтæ.

Иртасæн куыстæн темæ хъуамæ æвзæрст цæуа бæлвырд фæ-
зындтæ хынцгæйæ:

1. Хъæугæ темæ равзарын, хæстæ сæвæрын нысан кæны куыст 
кæй фæрæстмæ уыдзæн, уый.

2. Иртасæн куыстæн цы темæ æвзæрст æрцæуы, уый хъуамæ уа 
актуалон æрмæст ныры рæстæджы нæ, фæлæ ахадгæ уа дарддæры 
куыстæн дæр.

3. Хуыздæр у, иртасæн куыстæн студент кæнæ скъоладзау темæ 
йæхæдæг куы равзара, уæд, уымæн æмæ уæд йæхи тынгдæр фæнд-
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дзæн, цы проблемон фæрстытæ дзы ис, уыдон раргом кæныныл ба-
кусын, тырндзæн æрмæгыл бæстондæр, арфдæр, уæрæхдæр æмæ 
зæрдиагдæрæй бакусыныл.

4. Темæйæн хъуамæ уа бæлвырд арæнтæ. Уыдон бæрæггонд 
цæуынц иртасæн куысты методтæй; йæ архайджытæ кæнæ фæзынд-
тæй; эксперименталон куыстæн цы рæстæг лæвæрд цæуы, уымæй; 
цæстуынгæ æрмæгæй; техникон фæрæзтæй.

5. Темæ æвзаргæйæ хынцын хъæуы хи зонындзинæдтæ, арæхст-
дзинæдтæ, педагогон фæлтæрддзинад. 

Стыр ахадындзинад ис æндæр ахуырадон предметтимæ баст-
дзинæдтæ зонынæн дæр. Темæ æвзæрст куы æрцæуы, йæ хæстæ 
бæлвырдгонд куы æрцæуынц, уæд ын лæвæрд æрцæуы сæргонд.

Наукон иртасæн куысты темæйы номмæ гæсгæ сбæрæг кæнæн 
вæййы куысты мидис.

Иртасæн куысты объект у, кæм конд кæнæ арæзт цæудзæн ир-
тасæн куыст, уыцы уагдон (скъола, бæлвырд кæцыдæр кълас, наукон 
иртасæн институт, завод, фабрикæ, цех).

Иртасæн куысты предмет у:
а) цы бæлвырд, бæстон системæ æргомгонд æрцæудзæн, уый;
æ) иртасæн куыст цæмæ арæзт у æмæ дзы цы хъуамæ рауайа, 
уый;
б) цы бæлвырд хъуыддаг арæзт æрцæудзæн, уый.
(скъоладзауты дзырдуат хъæздыг кæныныл куыст; лексикон-
фразеологион куысты методикæ ирон æвзаджы, дзырдты æхсæн 
системон ахастдзинæдтæ хынцыны бындурыл)

Иртасæн куысты нысантæ сты:
а) сбæрæг кæнын иртасæн куысты ахадгæ мадзæлттæ æмæ гæ-
нæнтæ;
æ) иртасæн куыстæн  сбæрæг кæнын йæ ас;
б) бакусын хъæуы практикон хайыл, цæмæй арæзт æрцæуа нау-
кон-бындурон системæ, æппæт гæнæнтæ дæр хынцгæйæ;
Зæгъæм, лексикон куыст иртасгæйæ хъæуы:
а) ирон æвзаджы урокты сбæрæг кæнын ахадгæ мадзæлттæ 
дзырдуатон-фразеологион куыст аразынæн;
æ) сбæрæг кæнын лексикон минимум;
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б) саразын наукон-бындурон системæ алыхуызон фæлтæрæн-
тимæ кусгæйæ, ахуыры коммуникативон арæзт хынцгæйæ.
Наукон куыстæн йæ размæ æвæрд цæуы бæлвырд хæстæ.

Куысты нысан бæрæггонд куы ’рцæуы, уæд фæдомы бæлвырд 
хæстæ сæххæст кæнын. Уыдон сты:

1. Иртасæн куысты нырыккон концепцитæн анализ скæнын.
2. Иртасæн куысты бынат сбæрæг кæнын.
3. Сбæрæг кæнын, иртасæн куыст кæнгæйæ цы зындзинæдтыл 

сæмбæлæн ис, уыдон.
4. Сбæрæг кæнын, иртасæн куыст бакæнгæйæ, цы фæстиуджы-

тæм æрцæуæн ис, уыдон.
5. Саразын бæлвырд методикон системæ, цы иртасæн куыст кæ-

ныс, уымæн.
Ацы фæзындтæ равзарæм бæлвырд дæнцæгтыл.
Зæгъæм, лексикон куыстыл иртæстытæ аразгæйæ, сæвæрæн ис 

ахæм хæстæ:
1. Ирон æвзаджы лексикæйы системон ахастдзинæдты нырык-

кон концепцитæн анализ скæнын;
2. Сбæрæг кæнын, ирон æвзаджы урокты дзырдуатон куыстæн 

цы бынат лæвæрд цæуы, уый;
3. Сбæрæг кæнын, ирон æвзаджы лексикон-семантикон систе-

мæ бамбарыны цы зындзинæдтæ æмбæлы, уыдон;
4. Сбæрæг кæнын, скъоладзауты дзырдуат хъæздыг кæныныл 

кусгæйæ, цы фæстиуджытæм æрцæуæн ис, уыдон.
5. Саразын дзырдуатон-фразеологион куысты методикон систе-

мæ ирон æвзаджы урокты кусынæн.

Наукон иртасæн куысты гипотезæйы æмбарынад

Гипотезæ у наукон фæзынд, кæцы бæрæггонд æрцæуы исты 
фæзынд бамбарыны тыххæй.

Зæгъæм: Дзырдуатон куыст бæлвырд æмæ бындурон наукон 
системæмæ гæсгæ арæзт куы цæуа, уæд уый фадат ратдзæн, скъо-
ладзаутæн сæ мадæлон æвзаг хуыздæр базонынæн; фæарфдæр, фен-
гомдæр уыдзысты лексикæ, грамматикæ, орфографи æмæ ныхасы 
рæзтыл куысты æхсæн бастдзинæдтæ æмæ ахастдзинæдтæ.
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Иртасæн куысты теоретикон æмæ практикон ахадындзинад.
Аргъгонд ын цæуы ахæм бæрæггæнæнтæм гæсгæ.

1. Теоретикон ахадындзинад у тынг бæрзонд.
Нысан кæны уый, æмæ иртасæн куысты фæстиуджытæ бæрæг 

кæнынц бынтон ног идейæтæ, цæстæнгас, факттæ.
Арæзт æрцыд æнæхъæн теори, бæрæггонд æрцыдысты, прак-

тикæйы пайдагонд кæмæй цæудзæн, ахæм теоретикон уагæвæрд-
тæ.

Хатдзæгтæ бæлвырдгонд æрцæуынц куыд теоретикон, афтæ 
эксперименталон хуызы дæр.

2. Теоретикон ахадындзинад у бæрзонд:
- Иртасæн куысты фæстиуджытæ æххæст кæнынц, кæнæ ног 

элементтæ бахæссынц, цы идейæтæ æмæ цæстæнгас ныффидар ис, 
уыдонмæ.

- Бæрæггонд æрцыдысты теоретикон фæрстытæ; практикæйы 
дзы пайда кæныны принциптæ.

3. Теоретикон ахадындзинад у рæстæмбис.
Иртасæн куысты фæстиуджытæ бæлвырд кæнынц проблемæйы 

хицæн уагæвæрдтæ, сæ пайдакæнынад.
Хицæнгонд æрцыдысты, практикæйы стыр ахадындзинад кæ-

мæн ис, ахæм теоретикон уагæвæрдтæ.
Хатдзæгтæй иуæй-иутæ фидаргонд цæуынц теоретикон æмæ экс-

перименталон æгъдауæй.

Иртасæн куысты практикон ахадындзинадæн аргъгонд цæ-
уы ахæм бæрæггæнæнтæм гæсгæ:

1. Практикон ахадындзинад у тынг бæрзонд.
- Иртасæн куысты фæстиуджытæ ахадгæ сты æппæт мадзæлттæ 

æмæ фæрæзтæй пайда кæнынмæ: ахуырадон, хъомыладон, иумæйаг 
рæзтыл куыстæн.

- Ацы иртасæн куысты фæстиуджытæй пайдагонд цæудзæн тынг 
бирæ рæтты.

2. Практикон ахадындзинад у бæрзонд.
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Иртасæн куысты фæстиуджытæ ахадгæ сты æвзагзонынады 
иумæйаг методикон фæрстытæ æвзарынмæ;

Иртасæн куысты фæстиуджытæ цæттæ сты, цæмæй сæ пайда 
кæной, уымæ.

3. Практикон ахадындзинад у рæстæмбис.
Иртасæн куысты фæстиуджытæ ахадгæ сты методикæйы хицæн 

фæрстытæ лыг кæнынмæ, куыд ахуырадон, афтæ хъомыладон куыс-
ты дæр.

Иртасæн куысты фæстиуджытæ цæттæ сты практикон æгъда-
уæй сæ ранæй-рæтты спайда кæнынмæ; методикон амындтытæ æх-
хæст кæнынмæ.

Методикон амындтытæн аргъгонд цæуы ахæм бæрæггæнæн-
тæм гæсгæ:

1. Бæрзонд ахадындзинад.
а) ног арæзт амындтытæ, рекомендацитæ сты, нырмæ кæмæй 
пайда кодтам, уыдонæй бирæ ахадгæдæр, хуыздæр;
æ) пайда сты бирæ арфдæр æмæ хуыздæр зонындзинæдтæ рай-
сынæн;
б) пайда сты скъоладзауты иумæйаг рæзтыл кусынæн, сæ хъуы-
дыкæнынад сын рæзын кæнынæн.

2. Ныллæг ахадындзинад.
а) методикон амындтытæ хуыздæр сты нырмæ чи уыд, уыдонæй.

3. Бынтон ныллæг ахадындзинад.
а) методикон амындтытæ гыццыл хуыздæр сты нырмæ кæмæй 
пайда кодтам, уыдонæй, фæлæ сты бæстон бакусинаг.

Иртасæн куысты арæзт

Иртасæн куыст куы фæвæййы; хатдзæгтæ конд куы æрцæуы, 
куысты фæстиуджытæ бæрæггонд куы æрцæуынц, пълан арæзт куы 
вæййы, уæд куыст фæхъæуы, куыд æмбæлы, афтæ гæххæттыл ныф-
фыссын.

Литературон аивад домы стыр сфæлдыстад, уымæн æмæ цы 
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факттæ иртæстгонд æрцыдис, уыдон фысгæ-фыссын æххæстгонд 
æрцæуынц, рæзынц, бафты ма сæм ног идейæтæ, хъуыдытæ.

Цæмæй курсон куыст кæнæ дипломон куыст раст фыст æр-
цæуа, уый тыххæй хъæуы бирæ кусын, хъуыды кæнын, хъæуы фæра-
зондзинад.

Наукон куысты ахадгæдзинад фылдæр аразгæ у, темæйы фæрс-
тытæ дзы куыд раст æргомгонд æрцыдысты; сæ мидисæн цавæр 
анализ конд æрцыдис; фæзындтæ кæрæдзиуыл куыд баст сты, ав-
торы хъуыдытæ куыд æргомгонд æрцыдысты; тексты темæйы сæй-
раг хай æмæ иннæ хæйтты æхсæн хицæндзинæдтæ куыд бæрæгæй 
зынынц, уымæй.

Куыст æнæхъæнæй хъуамæ æмбæрстгонд æмæ логикон æгъда-
уæй раст арæзт уа.

Наукон куыстæн аргъгонд цæуы йæ асмæ гæсгæ нæ, фæлæ йæ 
мидисмæ гæсгæ. 

Наукон куыст фысгæйæ пайда кæнæн ис литературон источ-
никтæй.

Æнæмæнг хъуамæ бæрæггонд цæуой куысты спайдагонд источ-
никты бæрæггæнæнтæ.

Иртасæн куысты æрмæг афтæ лæвæрд хъуамæ цæуа, цæмæй дзы 
цы уагæвæрдтæ хицæнгонд æрцæуы, хаст æрцæуы, уыдонæй алкæцы 
дæр бæстонгонд уа.

Хъуамæ æрмæг лæвæрд цæуа бæлвырд фæткыл æвæрдæй, иу 
уагæвæрдæй иннæмæ рахизгæйæ.

Ацы фæзындтæ сæххæст кæнын къухы бафтдзæнис, куысты 
композици раст арæзт куы уа, уæд.

Иртасæн куысты композици нысан кæны:
1) куысты раст структурæ;
2) æрмæджы раст равæрд; хицæн хæйттыл æй адихтæ кæнын; 
сæргæндтæн хъæугæ нæмттæ раттын; сæ мидис сын бæстон рар-
гом кæнын;
3) æрмæг раргом кæныны мадзæлттæ хъуамæ уой ахæмтæ, æмæ 
сыл æнцонæй баууæндæн уа; хъуамæ уой хуымæтæг, æнцон-
æмбарæн;
4) наукон куысты сæргонд дæр æмæ йæ хицæн хæйтты сæргæнд-
тæ дæр хъуамæ æххуыс уой темæйы мидис бамбарынæн, æргом 
кæной йæ æппæт фæлгъуызтæ дæр.
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5) бæлвырдгонд цæуы æндæр хъуыдыты фæрцы (уыдон раздæр 
практикæйы фæрцы бæлвырдгонд æрцыдысты).

Практикæ у æцæгдзинады критерий.
Алы бæлвырдгæнæны дæр вæййы тезис, æвдисæйнаг æмæ бæл-

вырдгæнæны фæрæз.
Тезис у, сбæлвырд кæнын цы хъæуы, уый.
Æвдисæйнаг у, тезис æмбарынгæнгæйæ, цы хъуыды хаст æр-

цæуы, уый.
Бæлвырдгæнæны фæрæз у тезис ныффидар кæнын, кæнæ йæ 

фæмæнг кæнын, йемæ не сразы уæвын.

Наукон куысты структурæ.
1. Темæйы сæргонд.
2. Иртасæн куысты теоретикон бындуртæ:
а) ахуыргæндтæ æмæ иртасджыты хъуыдытæ æмæ цæстæнгас 
лæвæрд темæйы фæдыл;
æ) раззагдæр фæлтæрддзинад сахуыр кæнын:
– ахуыргæнджыты фæлтæрддзинад;
– хи фæлтæрддзинад;
б) ахуыргæнæн чингуытæ æмæ программæтæн анализ скæнын.
3. Иртасæн куысты ахадындзинад æмæ проблемæ сбæрæг кæ-
нын.
4. Гипотезæ сбæрæг кæнын.
5. Нысантæ æмæ хæстæ сбæрæг кæнын.
6. Иртасæн куысты мадзæлттæ.
7. Куысты фæстиуджытæ сбæрæг кæнын.
8. Хатдзæгтæ скæнын æмæ методикон рекомендацитæ раттын.
9. Спайдагонд литературæйы номхыгъд.
10. Уæлæмхасæн æрмæг.

Иртасæн куыст этаптæм гæсгæ конд цæуы афтæ:
1. Зонæдты теорийы методологион фæрстытæ ахуыр кæнын 

æмæ сæ скъоладзауты ахуыры процессы пайда кæнын.
2. Скъоладзауты ахуыр кæныны психологион-педагогон фæрс-

тыты теори базонын.
3. Фарсты истори ахуыр кæнын: 



36

- сбæрæг кæнын лæвæрд проблемæйыл цы куыстытæ рацыдис, 
мыхуыргонд æрцыдис, уыдон; 
- ахуыргæнджыты фæлтæрддзинад ахуыр кæнын.
4. Сбæлвырд кæнын темæ; сбæрæг кæнын иртасæн куысты хæс-

тæ; экспериментæн равзарын иртасæн метод.
5. Сбæрæг кæнын темæйы, куысты гипотезæ.

Гипотезæйæн уæвæн ис ахæм:
- Скъоладзауты гæнæнтæ, сæ зонындзинæдтæ ис фæбæрзонд-
дæр, фæфылдæр, фæуæрæхдæр кæнæн; ис саразæн ахæм мето-
дикон системæ, кæцыйы фæрцы скъоладзауты активондзинад 
зынгæ фæбæрзонддæр уыдзæн; ацы системæйы фæрцы къу-
хы бафтдзæн скъоладзауты растфыссынады арæхстдзинæдтæ 
фæхуыздæр кæнын.
6. Иртасæн куыстæн пълан саразын; экспериментæн скъола 

æмæ кълæстæ равзарын; экспериментмæ бацæттæ кæнын; скъола-
дзаутæн æмæ ахуыргæнджытæн сæйраг ахуыргæнæн фæрæзтæ ба-
цæттæ кæнын.

7. Саразын уæрæх эксперимент ног методикон мадзæлттæ сбæ-
рæг кæныны тыххæй, ома куыд ахадгæ у, скъоладзаутæ йæ куыд бам-
бардзысты. 

Конд цæуы иу дæс къласы, алы скъолаты.
Уыцы рæстæг кусынц контролон кълæсты дæр, уыдон ахуыр 

кæнынц традицион методикæмæ гæсгæ, бæрæггонд цæуы æппæт 
æрмæг дæр.

8. Æрæмбырд кæнын æппæт скъоладзауты куыстытæ дæр æмæ 
сыл бæстон бакусын: 

– Анализ скæнын контролон куыстытæн;
– Анализ скæнын скъаладзауты дзуæппытæн;
– Аргъ скæнын скъоладзаутимæ беседæйæн.
Абарын контролон æмæ эксперименталон кълæсты скъоладзау-

ты куыстытæ.
Скæнын развæлгъау хатдзæгтæ.
9. Фæбæлвырдгонд эксперимент. 
Бæстондæр æркæсын æппæт куыстытæм дæр, хатдзæгтæ скæ-

нын.
Саразын методикон амындтытæ, ног ахуырадон чингуытæ.
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Педагогон эксперимент æмæ йæ хицæндзинæдтæ

Дзырд «эксперимент» у латинаг æвзагæй æрбайсгæ дзырд, ны-
сан кæны «опыт», «фæлварæн».

– Педагогон эксперимент хонæм бæлвырд хъусдард кæмæ цæ-
уы, ахæм цæстдарæн.

Экспериментмæ йæ кæнæг, йæ аразæг йæхæдæг хъуамæ дара йæ 
хъус.

Педагогон эксперимент у наукон фæлварæн куыст, йæ аразгæ-
йæ педагогон процессы æрцæуы рацарæзтытæ бæлвырд уавæрты.

Эксперименты хуызы, зæгъæм, сбæлвырд кæнæн ис методтæ, 
мадзæлттæ, формæтæ, ахуырадон-хъомыладон архайды системæ 
æмæ æнд.

Педагогон эксперимент арæзт цæуы къласы кæцыдæр къорди-
мæ, æнæхъæн къласы скъоладзаутимæ, æнæхъæн скъолайы, кæнæ 
цалдæр скъолайы æхсæн.

Педагогон экспериментæн хъуамæ уа «кусæн гипотезæ»; баку-
сын иртæстгонд цы фарст цæуы, ууыл.

Эксперимент кæныны бæлвырд, бæстон пълан; цы пълан нысан-
гонд æрцыд, уый хъуамæ бæстон æххæстгонд цæуа; йæ фæстиуджы-
тæ йын хъæуы бахынцын; цы бæрæггæнæнтæ райстам, уыдонæн 
бæстон анализ скæнын; хатдзæгтæ скæнын.

Сæйраг роль лæвæрд цæуы наукон гипотезæйæн, уымæн æмæ 
эксперимент конд цæуы, цæмæй гипотезæ сбæрæг кæнæм.

– Эксперименталон куысты хатдзæгты æцæгдзинад аразгæ у 
эксперименты уавæртæ куыд æххæстгонд цæуынц, уымæй.

Контролон æмæ эксперименталон кълæсты куысты уавæртæ 
хъуамæ уой æмхуызон.

Эксперименты размæ цы нысантæ æвæрд цæуы, уымæ гæсгæ 
йын иртасæм ахæм хуызтæ:

1. Развæлгъау эксперимент, уым бæрæггонд цæуынц цы педа-
гогон фæзындтæ ис, уыдон; уавæр ныртæккæ æцæгæй куыд у, уый.

2. Бæлвырд кæныны эксперимент, ам бæрæггонд цæуы гипоте-
зæ; уый сæвзæры проблемæйыл хъуыды кæныны процессы.

3. Аразыны, рацарæзты эксперимент кæнгæйæ, сæвзæрынц, 
арæзт æрцæуынц ног педагогон фæзындтæ.
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Эксперименты ацы хуызтæй хицæнтæй нæ пайда кæнæм, фæлæ 
иумæ, кæрæдзийы фæдыл бæлвырд фæткыл æвæрдæй.

Эксперимент кæм конд цæуы, уымæ гæсгæ рахицæнгæнæн ис 
æрдзон æмæ лабораторон педагогон эксперименттæ.

Æрдзон эксперимент у, цы гипотезæ хаст æрцыдис, уымæн йæ 
наукон-арæзтадон бындур сбæрæг кæнын, ахуырадон-хъомыладон 
процесс нæ халгæйæ. 

Эксперименты ахæм хуыз æвзæрст æрцæуы, цы ногдзинад ба-
кæнынмæ хъавæм, уый æцæгдзинады уавæрты бæрæг кæнын куы 
фæхъæуы, уæд. Æрдзон эксперименты объекттæ арæхдæр вæййынц 
пълантæ, программæтæ, ахуыргæнæн чингуытæ æмæ методикон 
амындтытæ; ахуыры æмæ хъомылады приемтæ æмæ методтæ; ахуы-
радон-хъомыладон процессы формæтæ.

Лабораторон эксперимент конд фæцæуы, исты хибар фарст 
сбæрæг кæнын куы фæхъæуы, уæд. Ахæм экспериментæн арæзт æр-
цæуы сæрмагонд иртасæн мадзæлттæ.

Æрдзон эксперименты ахадындзинад стырдæр у, уымæн æмæ 
уый æцæгдзинадмæ хæстæгдæр лæууы, фæлæ бæлвырд фæстиу-
джытæм æрцæуыны тыххæй бахъæуы иртасæн куыст исты лабора-
торийы кæнын.

Педагогон экспериментмæ æвæрд цæуы ахæм домæнтæ:
1. Педагогон эксперименты методикæ хъуамæ уа æнцон æмба-

рæн, аразæн, цæмæй йæ алы ахуыргæнæджы æмæ скъоладзауы бон 
дæр бакæнын уа.

2. Педагогон эксперимент хъуамæ бæстон цæттæгонд æрцæуа, 
йæ размæ хъуамæ æвæрд уа бæлвырд нысантæ, хæстæ æмæ гипоте-
зæ.

3. Педагогон эксперименты фæстиуджытыл дзургæйæ, уæлдай 
хъусдард цæуы цæстдарæнты, ома эмпирикон фактты теоретикон 
æмбарынæдтæм, æмæ, афтæмæй уыцы факттæ свæййынц наукон. 

Хъæуы сæ æриу кæнын æмæ афтæмæй ног зонындзинæдтæ, ног 
фæзындтыл нæ бон дзурын уыдзæн.

Иртасæн куысты æрмæг хъуамæ амынд цæуа афтæ:
а) цæмæй йæ этаптæ цæуой кæрæдзийы фæдыл бæлвырд фæт-
кыл;
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æ) цæмæй иу уавæрæй, иу фæзындæй рахизæн уа иннæмæ.
Уымæн уæвæн ис, иртасæн куысты композицион хæйттæ раст 

æвæрд куы æрцæуой, уæд.

Наукон иртæстытæ аразыны методикæ

Мадæлон æвзаджы методикæйы стыр бынат ахсынц практикон 
фæрстытæ.

Методикæйы практикон амындтытæй, практикон куыстытæй 
бæлвырд хатдзæгтæ скæнынæн стыр ахъаз сты иртасæн мадзæлт-
тæ.

Иртасæн фæрæзтæ дих кæнынц теоретикон æмæ эмпирикон-
тыл (ома, хъусдарды, цæстдарыны фæрцы бæрæг кæнын, иртасын)

Куысты мидæг ацы дыууæ фæрæзы сты æнгом баст.

Теоретикон методтæ: 
1. Методологион бындуртæ ахуыр кæнын, зæгъæм, ныхас æмæ 

хъуыдыкæнынады бастдзинад.
2. Фарсты историйыл афæлгæст, ома, лæвæрд фарстыл, темæйыл 

раздæр куыд куыст цыдис, цавæр фæлтæрддзинад нæм æрбахæццæ 
ис, уый сахуыр кæнын, абарын æй фæсарæйнаг ахуыргæндты фæл-
тæрддзинадимæ; абарын раздæры æмæ ныры фæлтæрддзинад.

3. Нырыккон наукæйы фæрстытæ сахуыр кæнын, æввахс нау-
кæты (психологи, æвзагзонынад) иртасæн фæрæзтæм æркæсын, стыр 
ахуыргæндтæ-иртасджыты куыстытимæ базонгæ уæвын.

4. Æрмæг æриу кæнын, анализ ын скæнын эмпирикон хуызы, 
ома цæстдарыны руаджы, ахуыргæнджыты фæлтæрддзинад сахуыр 
кæныны фæрцы, эксперименты хуызы хатдзæгтæ скæныны фæрцы.

Эмпирикон методтæ:
1. Ахуыргæнджыты фæлтæрддзинад ахуыр кæнын. Уый хъæуы 

сæ куысты хорзæй, хъæугæйæ, ахадгæйæ цы вæййы фæстаг рæстæг, 
уый сбæрæг кæнынæн.

2. Ахуырадон процессмæ хъус дарын: урокты цыд фыссын; 
скъоладзауты дзуæппытæм хъус дарын; алы фæлтæрæнтæ æмæ 
контролон куыстытæ куыд æххæст кæнынц, уый бæрæг кæнын; се 
сфæлдыстадон хъуыдыкæнынад куыд рæзы, уый иртасын.
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Эксперименты фæрцы бæрæггонд цæуынц, цы зонындзинæдтæ 
лæвæрд æрцыдис, уыдон. Эксперимент конд цæуы цалдæр къласы 
уыциу рæстæг. Кæрæдзиимæ абарыны тыххæй ист цæуынц контро-
лон кълæстæ, уым куыст цæуы традицион, кæуыл сахуыр сты, ахæм 
методикæмæ гæсгæ; эксперименталон кълæстæ, уым та уыцы æрмæг 
лæвæрд цæуы æндæр, сæрмагондæй бацæттæгонд куысты хуызтæй 
æмæ мадзæлттæй пайдагæнгæйæ.

Эксперимент йæ нысанмæ гæсгæ конд цæуы:
а) ног мадзал сбæрæг кæнынæн, ног ахуырадон чиныджы аха-
дындзинад сбæрæг кæнынæн æмæ æнд.;
æ) бæлвырд кæцыдæр мадзал, кæнæ чиныг æндæртимæ абары-
ны тыххæй.
Бæрæггонд куыд у, афтæмæй теоретикон æмæ эмпирикон ирта-

сæн методтæ сты æнгом баст. Кæд, цы иртасæн куыст конд æрцыдис, 
уый хъæугæ хатдзæгтæм æркодта, уæд ныхас фæцæуы уæрæх дзы 
пайдагонд цæмæй цæуа, ууыл.

Ныртæккæ стыр хъусдард цæуы, стыр нысаниуæг ис, алы ах-
уыргæнæг дæр иртасæн куыст цæмæй кæна, уыцы фарстæн. Уый йын 
фæбæрзонддæр кæндзæн йæ куысты сфæлдыстадон æмвæзад, бах-
хуыс ын уыдзæн наукæйы ногдзинæдтæ базонынæн.

Статистикон метод

Ацы методæй ахуыргæнæг пайда кæны ахуыры процессы.
Скъоладзауты зонындзинæдтæ сбæрæг кæнгæйæ, банымайын 

орфографион, пунктуацион, грамматикон æмæ ныхасы рæдыдтытæ.
Ацы нымады фæрцы сбæрæг кæнын программæйы æрмæг цас 

арф бамбæрстой; æвзæрдæр цы темæтæ бамбæрстой; æппындæр цы 
темæтæ нæ бамбæрстой, уый.

Традицион-педагогон методтæм хауынц:
цæстдард (наблюдение);
фæлтæрддзинад ахуыр кæнын;
скъоладзауты сфæлдыстад ахуыр кæнын;
беседæ;
тесттæ аразын;
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коллективон фæзындтæ ахуыр кæнын.
Педагогон практикæйы æппæты арæхдæр æмбæлы æмæ æнцон-

дæр æххæстгæнæн у метод – цæстдард.

Цæстдарæнтæ 

Наукон цæстдарæнтæ сты: 
- иртасæн объектмæ сæрмагондæй хъус дарын, цæст дарын; 
- исты процессмæ кæнæ фæзындмæ æцæг, хуымæтæг уавæрты 
куыд цæуы, уымæ цæст дарын.

Наукон цæстдарæнтæ хицæн кæнынц, æппынæдзух царды цы 
фиппайæм, цы уынæм, уыдонæй. Сæ сæйраг хицæндзинæдтæ сты:

1. Наукон цæстдардæн бæрæггонд æрцæуынц йæ хæстæ, хи-
цæнгонд æрцæуынц объекттæ; арæзт æрцæуы цæстдарды схемæ.

2. Наукон цæстдардæн нысангонд цæуынц йæ фæстиуджытæ.
3. Цы бæрæггæнæнтæ ист æрцыдис, уыдон бæстонгонд цæуынц.
Цæмæй наукон цæстдарды ахадындзинад фæбæрзонддæр уа, 

уый тыххæй уый хъуамæ уа дæргъвæтин, алывæрсыг, æцæг, æппæт-
адæмон, конд цæуа бæлвырд системæмæ гæсгæ.

Наукон цæстдарды методмæ ис хъæндзинæдтæ дæр, уыдон сты:
- цæстдард педагогон фæзындты æппæт мидæггаг фæрстæ нæ 
раргом кæны;
- цæстдарды фæрцы нæ раргом вæййы æппæт æцæг информаци.

Фæлтæрддзинад ахуыр кæнын

Ацы метод у рагон педагогон иртæстыты метод.
Фæлтæрддзинад ахуыр кæныны метод нысан кæны ахуырадон 

архайд, кæцы арæзт у ахуырадон-хъомыладон системæйы истори-
он бастдзинæдтæ саразын æмæ ныффидар кæнынмæ; иумæйаг æмæ 
ныффидаргонд фæзындтæ рахицæн кæнынмæ.

Ацы методы фæрцы анализ скæнæн ис бæлвырд кæцыдæр проб-
лемæтæн, сбæрæг кæнын сæ аиуварс кæныны мадзæлттæ; æрцæуæн 
ис бæлвырд хатдзæгтæм, кæцытæ феххуыс уыдзысты куысты аха-
дындзинад фæбæрзонддæр кæнынæн.
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Ацы метод ноджыдæр нысан кæны раззагдæр, хуыздæр ахуыр-
гæнджыты фæлтæрддзинад ахуыр кæнын; хуыздæр скъолаты, сæ 
разамонджыты фæлтæрддзинадимæ зонгæ кæнын.

Скъоладзауты сфæлдыстад ахуыр кæнын

Скъоладзауты сфæлдыстадон куыстытæм хауынц:
а) хæдзармæ лæвæрд æмæ къласы дæр алы предметтæй цы 

куыстытæ конд цæуынц, уыдон;
æ) сочиненитæ;
б) рефераттæ;
в) отчёттæ.

Ацы методæй спайда кæнæн ис скъоладзауты ахæм хъомыла-
дон аспекттыл бакусынæн:

- скъоладзауты сæрмагонд хицæндзинæдтæ сбæрæг кæнын;
- сæ ахастдзинад бæлвырд ахуырадон проблемæтæм; 
- сæ ахастдзинад  сæ размæ æвæрд хæстæ æххæст кæнынмæ;
- сæ тырнындзинады рæзты æмвæзад сбæрæг кæнын.

Беседæ

Беседæ хаст цæуы педагогон иртæстыты традицион методтæм. 
Беседæты, диалогты, дискусситы рабæрæг вæййынц адæмы ахаст-
дзинæдтæ, сæ æнкъарæнтæ, сæ фæндонтæ, сæ аргъкæныны позицитæ.

Беседæйы фæрцы райсæн ис бæлвырд æххæст информаци.
Цæмæй беседæйы фæстиуджытæ ахадгæ уой, уый тыххæй ир-

тасджытæ пайда кæнынц ахæм сæрмагонд мадзæлттæй:
1. Беседæйæн хъуамæ арæзт уа бæлвырд пълан; иртасæг хъуа-

мæ бахынца кæимæ дзуры, уый сæрмагонд хицæндзинæдтæ, йæ мид-
дуне.

2. Иртасæгмæ цымыдисаг цы фæрстытæ кæсынц, уыдоныл алы-
вæрсыгæй æрдзурын.

3. Фæрстытæ алы хуызты æвæрын, цæмæй кæимæ ныхас кæныс, 
уымæн æнцон æмбарæн уой, æмæ сын зæрдæбынæй, æмбаргæйæ 
дзуæппытæ дæтта.

4. Фæрстытæ æмæ дзуæппыты хибар фæлгъуызтæ куы фæзыны, 
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уавæр æндæрырдæм куы аивы, уæд уымæй спайда кæнын зонын.
5. Педагогон тесттæ аразын.
Дзырд «тест», англисаг æвзагæй тæлмацгæнгæйæ, нысан кæны 

хæслæвæрд, фæлварæн.
Тесттæ аразын нысан кæны бæлвырд арæзт кæмæн ис, æппæт 

архайджытæн дæр æмхуызон уавæртæ саразгæйæ конд чи цæуы, 
ахæм раиртæст.

Æндæр раиртæстытæй тест хицæн кæны йæ бæлвырддзинадæй, 
хуымæтæгдзинадæй, æнцонæмбарындзинадæй. Тесттæ арæзт цæуынц 
æппæт къабæзты дæр:

Педагогон аспекттыл дзургæйæ рахицæнгæнæн ис ахæм хуыз-
тæ:

1. Бæлвырд æнтыстдзинæдтæ къухы бафтыны тыххæй арæзт 
тест.

2. Хуымæтæг зонинæгты тест, ардæм ахæссæн ис кæсын, фыс-
сын, хуымæтæг математикон хынцинæгтæ кæнын.

3. Ахуырады æмвæзад сбæрæг кæныны тесттæ.
4. Хатдзæгон тест.

Коллективон фæзындтæ ахуыр кæныны методтæ.
Ацы методтæм хауынц:
– анкетæтæ аразын;
– интервью исын.
Анкетæтæ аразыны метод у ахæм, кæцыйы фæрцы райсæн ис, 

иртасæджы цы фæрстытæ раиртасын хъæуы, уыдоны тыххæй зони-
нæгтæ бирæ адæмæй. Педагогон иртæстыты уæрæхæй пайдагонд 
цæуы анкетæты алы типтæй:

1) æргом анкетæ домы фæрстытæн дзуæппытæ хибарæй дæт-
тын;
2) æхгæд анкетæйы скъоладзау цæттæ дзуæппытæй æвзары иу, 
раст æм кæцы кæсы, уый;
3) номон анкетæтæ домынц, мыггаг æмæ дзы ном бæрæггонд 
куыд цæуой, уый;
4) анонимон – æнæ мыггаг æмæ номæй;
5) æххæст;
6) æнæххæст.
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Анкетæ. Уый сарæзта ахуыргæнæг скъоладзаутæн. Зæгъут, уæл-
дай, нæхъæугæ фæрстытæ дзы кæцытæ сты.

Зæгъ дæхи вариант.
1. Кæцы скъолайы ахуыр кæныс?
2. Фæстагмæ цавæр кино федтай?
3. Дæ архæйдтытæ, митæ куыд бамбарын кæнын у дæ бон?
4. Дæ дæндæгтæ куыд арæх фехсыс?
5. Ахуыргæнæджы дæсныйад дæ зæрдæмæ цæуы?
6. Географи кæнæ истори дæ зæрдæмæ цæуынц?
7. Мæй цал чиныджы бакæсыс?
8. Ирон æвзагæй хæдзармæ куыст куы феххæст кæныс, уæд дæ 

уымæн цас рæстæг бахъæуы?
9. Дæумæ гæсгæ фыццаг урок цал сахатыл хъуамæ райдайа?
10. Скъолайы ахуырты фæстæ цы фæкусыс?

Интервью у ахæм метод, кæцыйы фæрцы ист цæуы дзургæ 
дзуæппытæ иртасæджы фæрстытæн.

Иртасæг рагацау бацæттæ кæны фæрстытæ, дæтты сæ бæлвырд 
фæткыл æвæрдæй. Арæх дзуæппытæ дæр рагацау цæттæгонд фæцæ-
уынц. Иртасæн куыстæн хатдзæгтæ кæнын.

Иртасæн куысты сæйраг этаптæй иу у æрмæг æрæмбырд кæ-
нын. Фæлæ ууыл æгæр бирæ рæстæг хардз кæнын нæ хъæуы. Фæл-
тау къаддæр æрмæг æрæмбырд кæн, цæстдарæнтыл къаддæр рæстæг 
бахардз кæн, фæлæ скæн ахадгæ, хъæугæ хатдзæгтæ:

- теоретикон æрмæг æриу кæнын;
- наукон факттæ равзарын, æриу сæ кæнын;
- ахадгæ хатдзæгтæ скæнын;
- теоретикон æрмæгæй куыд пайда кæнын хъæуы, уымæн рат-
тын практикон рекомендацитæ.
Дарддæр, иртасæн куыстыл кусгæйæ, æмбырд кæнæн ис хъæугæ, 

фæлæ цы æрмæг нæ фаг кæны, уый. 
Хатдзæгтæ кæныны размæ æппæт æрмæг дæр хъæуы лæмбынæг 

бакæсын æмæ йæ кæрæдзийы фæдыл логикон æгъдауæй раст 
равæрын.

Хатдзæгтæ кæнгæйæ хи хъуыдытæ æргомæй дзурын хъæуы, 
раст куы нæ уой, кæнæ искæмæ раст куы нæ кæсой, уæддæр сыл уый 
фæстæ æрдзурæн ис.
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Хатдзæгтæ кæнгæйæ хынцын хъæуы ахæм рекомендацитæ:
1. Хатдзæгтæ конд цæуынц, цы наукон факттæ иртæстгонд æр-

цыдис, уыдон æриу кæныны бындурыл.
2. Æрмæг анализ кæнгæйæ, æрцæуæн ис æнæнхъæлæджы фæс-

тиуджытæм æмæ уыдоны бындурыл иумæйаг хатдзæг скæнын.
3. Хатдзæгтæ хъуамæ æнцой кæной бæлвырд сбæрæггонд факт-

тыл.
4. Хатдзæгтæ хъуамæ уой цыбыр æмæ загъд цæуой фидаргонд 

формæйы. Хатдзæгты дæнцæгтæ хаст нæ цæуы.

Наукон куысты стиль æмæ æвзагмæ домæнтæ

– Куыд зонæм, афтæмæй, æвзаг у адæмы кæрæдзийы æмбарыны,  
хъуыдытæ æргом кæныны фæрæз.

– Автор йæ наукон куыст фысгæйæ, цы терминологийæ, цы 
лексикæйæ пайда кæны, уыдон сты йæ иумæйаг кругозор, йæ иумæйаг 
рæзты культурæ æвдисæг.

– Хъуыдытæ кæрæдзийы фæдыл бæлвырд фæткыл куы нæ цæ-
уой, уæд йæ куысты мидис дæр вæййы зын бамбарæн.

– Наукон куыст (курсон, дипломон) ирон æвзагæй фыст куы 
цæуа, уæд хъуамæ пайдагонд цæуа ирон æвзагзонынады лексикæйæ 
æмæ бæлвырд терминологийæ.

– Куыст фысгæйæ пайда кæнын хъæуы, æмбарынадæн фæс-
тагдæр цы ном, цы термин фæзындис, уымæй. Куы бахъæуа, уæд ын 
йæ раздæры ном дæр зæгъ, фæлæ бамбарын кæн, афтæ цæмæн хуын-
дис æмæ цæмæн ивд æрцыдис, уый.

– Наукон куысты хъуамæ ма уа вазыгджын фразæтæ, æнæми-
дисджын раныхæстæ, зынæмбарæн дзырдтæ.

– Куысты мидис хъуамæ уа, куыд æмбæлы, афтæ цыбыр, уæд йе 
’взаг дæр уыдзæн æнцонæмбарæн.

– Темæмæ цы хъуыдытæ нæ хауы, уыдон куыстмæ хæссын нæ 
хъæуы.

– Хъуыдыйæдтæ хъуамæ уой раст арæзт, сæ хъуыды æнцонæм-
барæн куыд уа, афтæ.

– Наукон куыст кæсгæйæ, хъус дарын хъæуы, автор йæ хъуыды-
тæ куыд æргом кæны; абзацтыл сæ куыд дих кæны; йæ текст хицæн 
парагрæфтыл æмæ сæргæндтыл цавæр принципмæ гæсгæ дихтæ кæ-
ны, уымæ.
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– Иртасæджы йæ куысты фæхъæуы йæ хъуыдытæ бæлвырд кæ-
нын, раст æм цы нæ кæсы, уый ныхмæ дзурын.

Наукон информаци æмæ библиографи

Литературон источниктæ ахуыргонд цæуынц, цалынмæ автор 
бæлвырд фæрстытæ иртасынмæ хибарæй нæма бавналы, уæдмæ.

Уый уымæн хъæуы, цæмæй æххæстгонд æрцæуой ахæм фæзынд-
тæ:

- раздæр цы фæрстытæ иртæстгонд æрцыдысты, уыдон фæлхат-
гонд мауал цæуой; 
- цæмæй бæрæггонд æрцæуой, темæйыл кусгæйæ цы дызæр-
дыггаг фæрстытæ ис, уыдон; 
- цæмæй ирдæй æвдыст æрцæуой хи идейæ, гипотезæ æмæ ир-
тасæн куысты гипотезæ.

Хъæугæ литературæ ссарæн ис библиотекæты каталогты, уы-
дон вæййынц:

– алфавитон каталог;
– системон каталог;
– предметон каталог.
Алфавитон каталог раргом кæны библиотекæйы чингуыты 

фондтæ. Амæ гæсгæ сбæрæг кæнæн ис, цы чингуытæ дæ хъæуы, уы-
дон библиотекæйы сты æви нæ, уый.

Системон каталог æххуыс у хицæн отрасльтæй, хицæн фæрс-
тытæй дæ цы чиныг хъæуы, уый равзарынмæ (философи, педагогикæ, 
физкультурæ æмæ æнд.).

Предметон каталоджы фæрцы ссарæн ис бæлвырд темæмæ 
хауæг чингуытæ (ирон æвзаг, литературæ).

Чиныджы ноджыдæр ссарæн ис:
1. Хыгъдон-регистрацион библиографи. Уым бæрæггонд цæуы 

æппæт мыхуыргонд продукци дæр. Уыдон бæрæггонд фæцæуынц 
кæнæ зонындзинæдты отрасльтæм гæсгæ, кæнæ рауагъдады типтæм 
гæсгæ (ома, чингуытæ, журналтæ, газеттæ).

2. Информацион библиографи, уым æвдыст цæуы, нæхи бæс-
тæйы æмæ фæсарæнты цы литературæ рацæуы, уый.
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3. Журналтæ. Уыдоны библиографион æрфыстæй уæлдай, бæл-
вырдæй вæййы тæлмацгонд уацты мидис.

4. Сæрмагонд литературон амонæнтæ.
5. Чингуыты æмæ журналты уацты кæрон цы литературæйы 

номхыгъд лæвæрд фæцæуы, уыдон.
6. Журналты фæстаг номырты, афæдзы дæргъы цы чингуытæ 

рацыдис, уыдонæн цы номхыгъд лæвæрд вæййы, уый.

Наукон информациимæ куысты методикæ

Чиныгимæ зонгæ кæнгæйæ, раздæр æркæсын хъæуы йæ фыццаг 
фарсмæ, базонгæ  хъæуы йæ сæргæндтимæ.

Уымæй базонæн уыдзæн чиныджы цавæр фæрстытæ æргомгонд 
цæуынц æмæ куыд æвæрд сты кæрæдзийы фæдыл, уый.

– Бæстон бакæсын чиныгмæ цы разныхас лæвæрд ис, уый. Уым 
ссарæн ис, чиныджы мидисы тыххæй цыбыр зонинæгтæ, йæ ныф-
фыссыны нысантæ, хæстæ.

– Бакæсын хъæуы чиныджы фæсныхас.
– Чиныг хъæуы афæлдæхтытæ кæнын, бæстондæр æрлæууын, 

иртасæн куыстæн дзы цы æрмæг лæвæрд цæуы, ууыл. 

Чиныг æвзаргæ каст кæнгæйæ, хынцын хъæуы 
ахæм уагæвæрдтæ:

1. Кæсынæн æвзæрст цæуынц цымыдисагдæр цы сæргæндтæ 
æмæ парагрæфтæ сты, уыдон.

2. Уæлдай хъусдард хъуамæ цæуа разныхасмæ æмæ кæронбæт-
тæн ныхасмæ, уым автор йæ хъуыдытæ фæзæгъы æмæ скæны хат-
дзæгтæ.

3. Хицæн сæртæ æмæ парагрæфтæ кæсгæйæ, хъус дарын хъæуы 
формулировкæтæм, æндæр шрифтæй фыст цы текст у, уымæ.

4. Литературæимæ зонгæ кæнгæйæ, фыццаджыдæр пайда кæнын 
хъæуы фæстаг азты уагъд источниктæй; куы хъæуа, уæд æркæсын 
зæронд чингуытæм дæр.

5. Алы чиныгæн дæр æмæ уацæн дæр лæвæрд цæуы библиогра-
фион æрфыст. Адон хъæуынц, иртасæн куысты кæрон спайдагонд 
литературæйы номхыгъд фыст куы цæуа, уæд.
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6. Литературон источниктæй конспекттæ фысгæйæ, хуыздæр 
уыдзæн хицæн сыфтыл, æрмæст иу фарсы ’рдыгæй фыссын.

Иннæ фарсыл фыссæн ис хи фиппайнæгтæ.
7. Авторы текст лæвæрд цæуы цитатæйы хуызы æмæ ист цæуы 

дыкъæдзыгты; æнæмæнг бацамонын хъæуы авторы мыггаг æмæ 
инициалтæ, источникы ном, кæм уагъд æрцыдис, уыцы рауагъдады 
ном, кæд уагъд æрцыдис æмæ чиныджы кæцы фарсыл ис ,уый.

8. Алы хицæн бæлвырд фарсты фæдыл дæр литературон источ-
никтæ анализгонд цæуынц бæлвырд фæткыл æвæрдæй.

9. Литературæйæ ист цæуы, æрмæстдæр иртасæн куыстмæ цы 
æрмæг хауы, уый: ног, хъæугæ факттæ лæвæрд кæм цæуы, уыцы 
æрмæг; ног зонындзинæдтæ райсынæн цы æрмæг фæпайда уыдзæн, 
уый.

2.3. кæсыны урочы структурæ

Урочы структурæ аразгæ у йæ типæй, йæ нысантæй æмæ æнгом 
баст у ахуырадон æрмæджы спецификæимæ.

Литературон кæсынады урочы æххæстгонд цæуы ахæм куы-
сты хуызтæ кæрæдзийы фæдыл æвæрдæй:

а) разныхас;
æ) уацмыс æнæхъæнæй бакæсын;
б) æрмæг куыд æмбæрстгонд æрцыдис, уый сбæрæг кæныны 
тыххæй скæнын беседæ.

Кæсыны урок арæзт у æртæ этапæй.
Фыццаг этапы (фыццаг синтезы) сæйраг хæстæ сты:
1. Скъоладзауты базонгæ кæнын уацмысы мидисимæ:
а) скæнын цыбыр разныхас;
æ) ахуырдзауты хъус æрдарын иумæйаг фæрстытæм;
б) сбæрæг кæнын скъоладзауты фыццаг æнкъарæнтæ уацмысы 
тыххæй.
2. Сбæрæг кæнын уацмысы сæйраг хъуыды, текстимæ бæстон 

базонгæ уæвгæйæ:

Дыккаг этапы (анализы) хæстæ сты:
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1. Сбæрæг кæнын сюжеты рæзт æмæ йæ фæстиуджыты баст-
дзинæдтæ.

2. Раргом кæнын архайджыты хи дарыны уавæртæ æмæ сæ 
миниуджытæ (афтæ цæмæн бакодтой; уыцы митæ, архайджытæ сын 
цы характеристикæ дæттынц, уымæ гæсгæ  куыд схонæн ис?)

3. Раргом кæнын уацмысы композици (ома, архайд куыд цæуы, 
йæ хæйттæ кæрæдзи фæдыл куыд æвæрд сты; цæуыл фæцис; бамба-
рын æмæ сбæрæг кæнын æппæты сæйрагдæр бынат).

4. Анализ скæнын аивадон мадзæлттæн (сбæрæг кæнын, цы рав-
дыста автор; цæмæй спайда кодта бæлвырд цау, фæзынд равдисы-
нæн).

Дыккаг этапы текст каст цæуы хайгай, æвзæрст цæуы скъуыд-
дзаггай. Фæрстытæн дзуæппытæ дæтгæйæ, сбæрæг вæййы, скъо-
ладзаутæ тексты мидис куыд бамбæрстой, уый; тексты мидис бæстон 
æвзаргæйæ йын сбæрæг кæнынц йæ арф хъуыды.

Æртыккаг этапы (дыккаг синтезы) сæйраг хæстæ:
1. Æриу кæнын уацмысы хъайтарты сæйраг миниуджытæ.
2. Хъайтарты абарын кæрæдзиуыл æмæ сын аргъ скæнын.
3. Сбæрæг кæнын уацмысы идейон арæзт.
4. Уацмысæн скæнын бæлвырд аргъ, куыд нæ алыварсы 

æцæгдзинад базоныны бындур æмæ куыд аивадон уацмыс, афтæ 
(ома, цы базыдтой ногæй; цæуыл нæ ахуыр кæны ацы уацмыс, куыд 
бацис авторы бон чиныгкæсæджы йæ хъуыдытæ æмæ æнкъарæнтимæ 
ирдæй æмæ зæрдæмæдзæугæйæ базонгæ кæнын).

Бæрæггонд цæуы уацмысы эмоционалон-эспрессивон ахадын-
дзинад скъоладзауты миддунейыл, сæ зондахастыл; уацмысы темæ 
æмæ идейæ сбæрæг кæныныл хатдзæгтæ; уацмысы æрмæг барст 
цæуы царды æцæгдзинадимæ, скъоладзаутæн сæхи цардимæ.

Ацы куысты æртæ этапы урочы æнæмæнг структурон компо-
ненттæ не сты. Уымæн æмæ уыцы иу уацмысыл кусæн ис цалдæр уро-
чы дæргъы æмæ алы урокæн дæр вæййы йæхи ахуырадон нысантæ.

Фæлæ, æмтгæй райсгæйæ, урочы цыд æнæмæнг райдайы раз-
вæлгъауы куыстæй, уацмысы мидис базонынæй, йæ хъайтарты ми-
ниуджытæн ын анализ скæнгæйæ, идейæ рахицæн кæнынæй æмæ 
æриу кæнынæй. Уацмыс равзарыны агъоммæйы куыст.

Беседæйы фæрцы раиртасын, скъоладзаутæм лæвæрд темæйы 
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тыххæй исты зонындзинæдтæ ис æви нæй, уый. Кæд сæм нæй, уæд 
сын æнцонæмбарæн æвзагæй радзурын, цы историон цаутæ æвдыст 
æрцыдысты, кæнæ цавæр æхсæнадон, æрдзон фæзындыл цæудзæн 
ныхас, уый тыххæй. Зæгъæм, Коцойты Арсены радзырд «Хъусой» 
(Цæрæгойтæм уарзондзинад), аргъау «Куысыфтæг æмæ дурын» 
(Æмбалæн æххуыс)…

К.Д. Ушинский фыста: «Художественное произведение должно 
быть не только понятно, но и прочувствовано, сопережито».

Ацы хъуыддаг хынцгæйæ, ахуыргæнæг хъуамæ архайа уацмыс 
бамбарынæн хъæугæ уавæртæ саразыныл.

Уымæн æххуыс у уацмыс аив каст бакæнын дæр. Кæсынæн са-
разын хъæуы бæлвырд уавæртæ.

Бацæттæгæнæн куысты хæстæ:
1. Уацмысы цы æвдыст цæуы, уыцы цаутæ, фæзындтыты тых-

хæй зонындзинæдтæ фæуæрæхдæр кæнын; фехъусын сын кæнын 
ног хабæрттæ, уыдон сын феххуыс уыдзысты тексты мидис хуыздæр 
бамбарынæн; саразын сын хъæуы ахæм уавæртæ, цæмæй скъоладзау-
ты бон уа аивадон уацмысы цы цаутæ, факттæ æвдыст цæуы, уыдон 
царды æцæгдзинадимæ абарын.

2. Фыссæджы цард æмæ сфæлдыстадимæ скъоладзауты базонгæ 
кæнын, сæвзæрын сæм кæнын цымыдисдзинад ацы адæймагмæ, йе 
сфæлдыстадмæ.

3. Скъоладзауты бацæттæ кæнын уацмыс бамбарынмæ.
4. Райгом кæнын æнæмбаргæ, æнæзонгæ дзырдты лексикон ны-

саниуджытæ.
Развæлгъау куыст алы уацмыс нæ домы, уый аразгæ у йæ миди-

сæй дæр, стæй ахуырдзауты цæттæдзинадæй дæр.
Уацмыс кæсын æмæ æвзарыны агъоммæйы куысты формæтæ 

сты алыхуызон.

Скъолайы практикæйы пайдагонд цæуынц развæлгъау куысты 
ахæм дидактикон формæтæ:

а) экскурси;
æ) кинонывтæ равдисын;
б) ахуыргæнæджы раныхас;
в) беседæ.
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Фыццаг синтез (уацмысы мидисимæ æмтгæй базонгæ уæвын).
Скъолайы практикæйы куыд ныффидар ис, афтæмæй уацмы-

сыл куыст райдайын хъæуы æнæхъæнæй йæ бакæсгæйæ (хъуыдда-
гон уацыл куыст уымæй хицæн кæны, æмæ уымæн бакæсæн ис йæ 
кæронбæттæн хай æмæ йæ анализ, æмæ йын афтæмæй йæ мидис бам-
барын).

Уацмыс, басня, æмдзæвгæйы мидис цæмæй хуыздæр æмбæрст-
гонд æрцæуой, уый тыххæй йæ хъæуы аив хъæлæсы уагæй бакæсын. 
Уымæ гæсгæ фыццаг каст уацмыс хъуамæ бакæна ахуыргæнæг 
йæхæдæг кæнæ та, скъоладзаутæй хорз, аив чи кæсы, уый (скъоладза-
уы ис рагацау бацæттæ кæнæн дæр).

Фыццаг касты рæстæг ахуырдзауты чингуытæ сты æхгæд, цæ-
мæй ахуыргæнæгмæ лæмбынæг хъусой.

Ацы касты бæсты спайда кæнæн ис фонохрестомати, магнито-
фоны лентæ, диск, киноныв компьютерæй равдисынæй.

Фыццаг касты фæстæ ахуыргæнæг аразы беседæ – йæ нысан 
вæййы исты æнкъарæнтæ сæвзæрын кæнын скъоладзаутæм, стæй 
сæ сцымыдис кæнын уацмыс анализ кæнынмæ æмæ активонæй 
кусынмæ.

Ацы нысантæ æххæстгæнгæйæ, ахуыргæнæг дæтты скъола-
дзаутæм ахæм фæрстытæ:

1. Уацмысы уæм æппæты цымыдисагдæр кæцы бынат фæкаст?
2. Уацмысæн анализ скæнын, йæ аивадон хицæндзинæдтæ йын 

хынцгæйæ.
Райдайæн кълæсты кæсыны урокты сæйраг нысан у скъоладзау-

ты раст, æмбаргæ, аив æмæ тагъд кæсын сахуыр кæнын. Ацы нысан 
къухы бафты текстæн анализ кæнын куы сахуыр уой, уæд.

Ацы ран рахицæн кæнæн ис æртæ фæзынды:
1) Кæсын сахуыр кæнын æмæ текстимæ кусын сты æнгом баст 
æмæ ахъаз сты уацмысы анализæн.
2) Дыккаг методикон уавæр та у уацмысы мидис æмæ йæ аива-
дон мадзæлттæ кæрæдзиимæ æнгом бастæй æвзарын.
3) Æртыккаг методикон фæзынд у ахуырадон æмæ хъомыладон 
нысантæ кæрæдзиимæ бастæй æххæст кæнын.
Ацы фæзындтæ бæрæг кæнынц уацмысыл куысты сæйраг арæзт, 
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стæй бæрæг кæнынц, ахуыргæнæг скъоладзаутæм цы фæрстытæ 
дæтты мидис равзарыны тыххæй, уыдоны характер.

Тексты анализы сæйраг хæйттæ сты:
1) уацмысы бæлвырд мидис бамбарын (архайды мидисы цыд);
2) уацмысы композици;
3) архайджыты хи дарыны мотивтæ, сæ сæйраг миниуджытæ;
4) уацмысы идейæ (сæйраг хъуыды).

Текст хорз базоныны тыххæй методикон литературæйы хи-
цæнгонд æрцыд касты 4 хуызы:

1) раст каст;
2) тагъд каст;
3) æмбаргæ каст;
4) аив каст. 

1. Раст каст.
Раст кæсын нысан кæны:
а) æнæкъуыхцытæй кæсын;
æ) дзырды дамгъон-уæнгон арæзт раст æвдисын;
б) дзырды грамматикон формæтæ раст æвдисын;
в) кæсгæйæ дзырды – уæнгтæ, хъуыдыйады – дзырдтæ нæ уа-
дзын, нæ цух кæнын.

Цæмæй скъоладзаутæ раст кæсой, уый тыххæй хъæуы:
а) кæсыны размæ æнæзонгæ дзырдты лексикон нысаниуæг сбæ-
рæг кæнын;
æ) урочы мидæг сæвзæрын кæнын лæмбынæг кастæн æмæ хъу-
сынæн бæлвырд уавæртæ;
б) текст рагацау хинымæр бакæсын;
в) ахуыргæнæджы лæмбынæг хъусдард скъоладзауты кастмæ;
г) рæдыдтытæ сраст кæнын.

2. Тагъд каст.
Тагъд каст бæрæггонд цæуы, иу минутмæ скъоладзау цал дзыр-

ды кæсы, уымæ гæсгæ. 
Уый бæрæггонд цæуы программæмæ гæсгæ.
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Скъоладзауты тагъд кæсын ахуыр кæныны куыст хъуамæ конд 
цæуа æппынæдзух.

3. Æмбаргæ каст.
Æмбаргæ каст у, скъоладзаутæ цы кæсынц, уый мидис куыд æм-

барынц, уый.
Æмбаргæ каст баст у:
а) скъоладзаутæ кæсыны техникæйыл куыд фæцалх сты, уыимæ;
æ) уацмысы структурæ æмæ мидис куыд æмбарынц, уыимæ;
б) скъоладзауты аив кастимæ.

4. Аив каст.
Аив каст нысан кæны ахæм мадзал, кæцыйы руаджы кæсæг 

равдисы авторы хъуыды, тексты идейæ, тексты цы арф æнкъарæнтæ 
æвдыст æрцыд, уыдон иууылдæр.

Уыцы мадзал у интонаци, хъæлæсы уаг.

Интонаци у, ныхасгæнгæйæ цы элементтæ архайынц, уыдоны 
иудзинад. Уыцы элементтæ сты:

а) цавд;
æ) ныхасы темп æмæ ритм;
б) паузæтæ;
в) хъæлæс фæбæрзонддæр æмæ фæныллæгдæр кæнынад.
Ацы элементтæ кæрæдзиуыл сты æнгом баст.

Методикон литературæйы аив кæсыны сæйрагдæр мадзæлттæ 
сты:

а) ныхас кæнгæйæ раст улæфын;
æ) мыртæ раст дзурын;
б) литературон нормæтæ бæлвырд зонын æмæ сæ пайда кæ-
нын.

Аив кастыл ахуыр кæныны рæстæг дих кæны цалдæр этапыл:
1) уацмысы идейон-тематикон бындур бамбарын (уацмысы бæл-
вырд мидис сбæрæг кæнын, архайджытæн характеристикæ рат-
тын);
2) текст адихтæ кæнын хицæн мидисджын хæйттыл;
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3) паузæтæ кæм хъæуы, уый сбæрæг кæнын;
4) логикон цавд æвæрын;
5) сбæрæг кæнын касты темп;
6) кæсгæйæ фæлтæрæнтæ кæнын (кæцыдæр бынæттæ фæлхат 
кæнын, ома дыккаг хатт бакæсын, цæмæй мидис бæлвырд æм-
бæрстгонд æрцæуа, уый тыххæй). 
Куыд бацæттæ кæнæн ис тексты аив бакастмæ?  
1. Текст лæмбынæг бакæсын. Цæстытыл ауайын кæнын, дзырд 

дзы цæуыл цæуы,уый.
2. Сбæрæг кæнын уацмысы темæ, йæ сæйраг хъуыды. 
3. Ахъуыды кæнын, ацы текст кæсгæйæ, уæ размæ цавæр нысан 

уыдзæн, хъусджыты цæуыл баууæндын кæнынмæ хъавут.
4. Фæбæрæг кæнын, сæ хъуыдымæ гæсгæ ахадгæдæр цы дзырдтæ 

сты, уыдон, ома, логикон цавд цы дзырдтыл хауы, уыдон.
5. Фæбæрæг кæнын паузæтæ.  
6. Ахъуыды кæнын, куыд спайда кæнæн ис дзургæ ныхасы аива-

дон мадзæлттæй: ныхасы темп, хъæлæс бæрзонддæр æмæ ныллæгдæр 
кæнын.

2.4. Уацмысы текстимæ куыст

Кæсыны чингуыты аив литературон уацмысты жанртæй арæх-
дæр æмбæлы радзырд. Радзырды æвдыст æрцæуы исты цаутæ адæ-
мы цардæй. Уыцы цаутæ æвæрд вæййынц кæрæдзийы фæдыл 
бæлвырд фæткыл; се ’хсæнты фæзыны аивадон æрфыстытæ дæр.

Алы радзырды дæр æмбæлы сæйраг хъуыды, уымæн йæ нысан 
вæййы сбæрæг кæнын автор дзы цы равдисынмæ хъавыд, уый; йæ 
ахаст хъайтартæм, сæ миниуджытæм. Автор алы архайæгæн дæр рат-
ты йæхи бæлвырд характерон иртасæн æууæлтæ, уыдон кæрæдзи-
имæ фембæлынц, тох кæнынц; иутæ дзы рамбулынц, иннæтæ састы 
бынаты баззайынц.

Кæсыны урокты сæйраг бынат ахсы уацмысы текстимæ куыст. 
Текст дихгонд вæййы хицæн, фæлæ сæ хъуыдымæ гæсгæ æххæст 
хæйттыл. Кусын райдайын хъæуы, скъоладзауты текст уынын са-
хуыр кæнынæй. 

Бацамонын сын, цы у тексты хай, абзац, сæр.
Кæсын райдайыны размæ, скъоладзаутæн раттæн ис хæслæ-
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вæрд – сбæрæг кæнын тексты хæйттæ, ома цал абзацæй арæзт у, 
уый. Дарддæр текст каст цæуы хайгай.

Цæмæй ахуыргæнæг бамбара, сывæллæттæ ацы фæзынд куыд 
бамбæрстой, уый тыххæй раттæн ис алыхуызон хæслæвæрдтæ: 
бакæсын æртыккаг абзац; бакæсын, æртæ хъуыдыйадæй арæзт цы 
абзац у, уый; бакæсын, æрдзы æрфыст цы абзацы ис, уый; бакæсын, 
сæйраг хъайтары æддаг бакаст æвдыст кæм цæуы, уыцы абзац.

Абзацтæ цал сты, уал скъоладзауæн бахæс кæнын, бамбарын 
кæнын, чи сæ кæцы бакæса, уый: сæ иу – фыццаг, иннæ – дыккаг, 
æмæ. аф. д. Кæрæдзийы фæдыл куыд раст кæсой, уымæй сбæрæг 
уыдзæн, ацы фæзынд куыд бамбæрстой, уый.

Тексты хицæн хæйттимæ афтæ кусын пайда у урочы скъола-
дзаутæн сæ зонындзинæдтæм гæсгæ хæслæвæрдтæ дæттынæн. Иу-
тæн сæ бон у абзацы мидисæн бæлвырд анализ скæнын, иннæтæ йæ 
æрмæст ссардзысты æмæ йæ бакæсдзысты.

Ахуыргæнæг хъуамæ йæ хъус дара тексты хæйтты арæзтмæ, 
мидисмæ; зындæр куыст бахæс кæнын хъæуы тыхджындæр скъола-
дзаутæн, æнцондæр – лæмæгъдæртæн. Дыккæгтæ фыццæгты кастмæ 
куы байхъусой, фæрстытæн цы дзуæппытæ лæвæрд цæуы, уый куы 
бамбарой, уæд куысты фæстиуджытæ рауайдзысты ахадгæдæр.

Текст кæсгæйæ, хъус дарын хъæуы скъоладзауты хъæлæсы уаг-
мæ, бацамонын сын, уайтагъд цæстæй ацахсын, хъуыдыйады кæрон 
цавæр æрхæцæн нысан ис, уый – стъæлф, хъæры нысан, фарсты ны-
сан. Уæд кæсгæ дæр бакæндзысты таурæгъон, разæнгардгæнæн кæ-
нæ фарсты интонацийæ.

Тексты мидис тынг хорз бамбаргæйæ, кæсыны урокты æнцон-
дæр у алыхуызон лексикон фæлтæрæнтæ æххæст кæнын: ссарын 
сæ хъуыдымæ гæсгæ хæстæг, кæнæ ныхмæвæрд дзырдтæ; сбæрæг 
кæнын, дзырд архаизм у æви неологизм, профессионализм у æви 
æппæтадæмон, бирæнысанон у æви иунысанон, комкоммæ ныса-
ниуæджы ис æви ахæсгæ, литературон у æви диалектон æмæ аф. д.

Афтæ, зынæмбарæн дзырдтæ, бæстон сæ равзаргæйæ, бацæуынц 
скъоладзауты активон дзырдуатон скондмæ æмæ сын пайда вæй-
йынц сæ хъуыдытæ æнцонæй дзурынмæ.

Уацмысыл куыстмæ хауы фыццаг каст дæр æмæ аналитикон 
каст дæр.

Фыццаг касты фæстæ скъоладзаутæм сæвзæры иумæйаг æн-
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къарæнтæ тексты мидисы тыххæй. Скъоладзауты цæттæдзинад 
хынцгæйæ, текст кæсы кæнæ ахуыргæнæг йæхæдæг, кæнæ хорз чи 
кæсы, ахæм ахуырдзау. 

Ахадгæ у, ахуыргæнæг рагацау скъоладзаутæн уацмысы миди-
сы тыххæй куы ницы радзура, уæд.

Фыццаг касты фæстæ сбæрæг кæнын, уацмысы мидис чи куыд 
бамбæрста уый. Бафæрсын, чи йæ ныффыста, йæ сæргонд афтæ цæ-
мæн хуыйны, уымæй дæр.

Аналитикон каст: мидис бамбарын, сбæрæг кæнын, цауты цыд 
кæрæдзийы фæдыл, хъайтарты архайджытæ, сæ ахастдзинæдтæ, 
уацмысы сæйраг хъуыды. Ацы фæзындтæ сбæрæг кæнын æмæ 
бахъуыды кæнын аразгæ у скъоладзауты цæттæдзинадæй: кæсыны 
фæлтæрддзинад сæм ис æви нæй, уымæй; тексты фæрстытæн сæ бон 
раст дзуæппытæ дæттын у, æви нæу, уымæй. 

Куыд фæстæмæ, иу къласæй иннæмæ хизгæйæ, скъоладзаутæ 
кæсын дæр хуыздæр базонынц, стæй сæ бон вæййы фæрстытæн 
дзуæппытæ тексты агурын, æнцонæй йын сбæрæг кæнынц йæ темæ.

Уацмыс æвзаргæйæ, спайдагæнæн ис æндæр мадзæлттæй дæр.
1. Кæд чиныджы текстмæ лæвæрд цæуы иллюстрацитæ, ныв-

тæ, кæнæ ахуыргæнæг йæхæдæг æрбахаста цæттæ ныв, уæд абарын 
тексты мидис æмæ ныв – тексты ссарын, нывы дзы цы бынат æвдыст 
æрцыдис, уый, æмæ йæ бакæсын.

2. Ахуырдзаутæ сæхæдæг ныв кæнынц тексты кæцыдæр бы-
нæттæ (ацы куыст бакæнæн ис урочы дæр æмæ хæдзары дæр). Уый 
сын феххуыс уыдзæн уацмысы мидис хуыздæр бамбарынæн.

3. Уацмыс бакæсын цæсгæмттæм гæсгæ.

Кæсыны урокты æнæмæнг мадзал у радзырдæн пълан аразын.
Текстæн пълан аразыны этаптæ: 
1. Бакæсын текст, сбæрæг кæнын æнæзонгæ дзырдты нысаниу-

джытæ. 
2. Сбæрæг кæнын уацмысы темæ æмæ йæ сæйраг хъуыды.
3. Текст адих кæнын хъуыдыджын хæйттыл.
4. Бакæсын фыццаг хай, сбæрæг ын кæнын йæ сæйраг хъуыды, 

раттын ын сæргонд.
5. Афтæ бакусын тексты æппæт хæйттимæ дæр.
6. Ныффыссын пълан. Бакæсын æй. Сбæрæг кæнын, йæ пункттæ 
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йын куы раргом кæнат, уæд тексты хъуыды æххæстæй уыдзæн, ницы 
уагъд дзы æрцæудзæн.  

Пъланы сæргæндтыл, пункттыл ахуыргæнæг хъуамæ ахъуыды 
кæна рагацау, урокмæ æрбахæсса цæттæ пълан. Скъоладзаутæн æй 
нæма ратты, афтæмæй йыл иумæ бакусынц – сывæллæттæ, текст хай-
гай кæсгæйæ, дзурынц сæ хъуыдытæ, раст куы нæ уой, уæддæр сæ 
ахуыргæнæг сраст кæны, афтæмæй куыст нымад æрцæуы коллекти-
воныл.

Пъланмæ гæсгæ уацмысы мидис æнцондæр радзурæн вæййы.
Кæронбæттæны, хатдзæгтæ кæнгæйæ, ахуыргæнæг скъола-

дзауты хъус æрдары ахæм фæзындтæм: 
1) сбæрæг кæнын архайджыты сæйраг миниуджытæ, бамбарын, 

фæзминаг сæ кæцытæ сты, æппæрццæг та кæцытæ, уый;
2) зæрдыл æрлæууын кæнын, уацмыс чи ныффыста, цавæр рæс-

тæг дзы æвдыст æрцыд, уый; 
3) кæд æмæ рагон рæстæгыл цæуа дзырд, уæд æнæмæнг абарын 

адæмы, сывæллæтты цард ныры рæстæгимæ, царды уавæртимæ.

Кæсыны урокты стыр ахадындзинад ис ныхасы фæлтæрæн-
тæн. Уыдонæн хъуамæ уа ахæм нысантæ:

1. Цы уацмыс каст цæуы, уый бæстон æмбарын.
2. Сывæллæтты текстимæ кусын ахуыр кæнын.
3. Скъоладзауты ахуыр кæнын, цы уацмыс кæсынц, уый æвзаг 

æмбарыныл.
4. Скъоладзауты ныхасы хъæд рæзын кæнын, хъæугæ дзырдтæй 

пайда кæнын.

Ныхасы фæлтæрæнтæ æвзаргæйæ хынцын хъæуы ахæм уагæ-
вæрдтæй:

1. Скъоладзауты ныхасы хъæдыл кусын хъæуы уацмысы миди-
сыл кусгæйæ.

2. Уацмысыл кусгæйæ хъæздыг кæнын скъоладзауты дзырдуа-
тон сконд.

3. Ныхасы хъæд рæзын кæныны тыххæй, уацмыс кæсгæйæ, 
хъус дарын текстыл куысты æппæт хуызтæм дæр: аив каст, тексты 
мидис æмæ æвзаджы анализ, хи ныхæстæй радзырды пълан, бакаст 
æрмæгыл изложенитæ æмæ сочиненитæ.
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Лексикон фæлтæрæнтæ конд цæуынц баст ныхасыл кусгæйæ.

Ныхасы фæлтæрæнтæн уæвæн ис ахæмтæ:
1. Тексты æнæзонгæ, зынæмбарæн дзырдтæ сбæрæг æмæ бамба-

рын кæнынмæ арæзт фæлтæрæнтæ.
2. Лексикон-стилистикон фæлтæрæнтæ.
3. Логикон хъуыдыкæнынад рæзын кæнынмæ арæзт фæлтæ-

рæнтæ.
4. Æвзаджы аивгæнæн мадзæлттæ сбæрæг кæнынмæ арæзт 

фæлтæрæнтæ.

Фыццаг къордмæ ахæссæн ис ахæм фæлтæрæнтæ:
- Тексты мидæг дзырдтæм хъус дарын.
- Дзырдты нысаниуджытæ æмбарын кæнын (дзырдтæ ивын сæ 
хъуыдымæ гæсгæ хæстæг дзырдтæй, бæрæг кæнын дзырдты 
алыхуызон фæлгъуызтæ, грамматикон анализ сын кæнгæйæ).
- Дзырдтæй пайда кæнын зонгæ контекстты.
- Дзырдтимæ хибарæй хъуыдыйæдтæ хъуыды кæнын.
Скъоладзауты ахуыр хъæуы тексты æнæзонгæ дзырдтæ фиппа-

йын; уыцы дзырд цы дзырдбасты æмæ хъуыдыйады ис, уыдон агу-
рын. Ахæм куыст пайда у дзырдты æхсæн грамматикон бастдзинæд-
тæ бæрæг кæнынæн. 

Вæййы афтæ дæр æмæ иннæ дзырдты руаджы скъоладзаутæ 
æнæзонгæ дзырды нысаниуæг дæр бамбарынц.

Кæсыны урокты дæттын хъæуы, скъоладзауты грамматикон 
зонындзинæдтыл цы фæлтæрæнтæ æнцой кæны, ахæмтæ дæр. Рав-
дисын скъоладзаутæн, дзырдæн йæ хæйттæ кæнæ суанг йæ иу мыр 
(дамгъæ) ивд куы æрцæуы, уæд кæй аивы йæ лексикон нысаниуæг 
дæр.

Зæрдыл дарын хъæуы уый, æмæ дзырдты грамматикон анали-
зæй спайда кæнæн ис дзырдты нысаниуджыты алыхуызон фæл-
гъуызтæ сбæрæг кæныны тыххæй; сæ мырон æмæ грамматикон 
арæзтмæ гæсгæ æнгæс дзырдтæ хицæн кæныны тыххæй. 

Æндæр уавæрты, кæсыны урокты æппæт дзырдтæн граммати-
кон анализ кæнын раст нæу, уымæн, кæй зæгъын æй хъæуы, рæстæг 
дæр нæ вæййы. Куы хъæуа, уæд æвзаджы урочы спайда кæнæн ис 
бæрæг цавæрдæр текстæй (Кæсыны чиныгæй йæ райсын).
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Дыккаг къорды, фæлтæрæнтæй пайдагæнгæйæ, дзырдыл æр-
цæудзæн бæстондæр куыст; скъоладзаутæ сахуыр уыдзысты дзырд-
æй баст ныхасы пайда кæнын.

Лексикон-стилистикон фæлтæрæнтæ ахъаз сты дзырдæй раст 
пайда кæныны хъуыддаджы. Ацы куысты хуыз æххæстгæнгæйæ,  
хъус дарын хъæуы, дзырдæй чиныджы куыд пайдагонд цæуы æмæ 
дзы скъоладзаутæ сæхи ныхасы куыд пайда кæнынц, уымæ. Фæл-
тæрæнтæ конд цæуынц уацмысы мидис ахуыргæнгæйæ, анализ 
ын кæнгæйæ, йæ сæйраг хъуыды йын бæрæггæнгæйæ, пълан ын 
аразгæйæ.

Раздæр бакаст æрмæгыл æвдыст цæуы, хъуыды растдæр куыд 
зæгъæн ис, уый, стæй æвзæрст цæуы хъæугæдæр дзырд.

Куыст арæзт цæуы афтæ: ныхас цы дзырдыл цæуы, уый рахицæн 
кæнын тексты, уый фæстæ йæм ссарын синонимтæ, æмæ уыдоны æх-
сæнæй равзарын контекстмæ гæсгæ тынгдæр цы дзырд бæззы, уый.

Афтæ кусæн ис сæ хъуыдымæ гæсгæ ныхмæвæрд дзырдтимæ 
дæр – антонимтимæ.

Дзырдтæ кæрæдзиуыл барын, æнгæс æмæ ныхмæвæрд ныса-
ниуджытæ бæрæг кæнын ахъаз сты скъоладзаутæн æрмæст сæ ны-
хасы рæзтыл куыстæн нæ, фæлæ сæ хъуыдыкæнынад рæзын кæны-
ныл дæр. Скъоладзауты ахуыр хъæуы дзырдты эмоционалон фæл-
гъуызтæ иртасыныл.

Сывæллæттæн дзырдты нысаниуджытæ æмбæрстгонд куы æр-
цæуынц, уæд сын дæттын хъæуы ахæм ныхасы фæлтæрæнтæ, цæ-
мæй хъæугæ дзырдтæ бацæуой сæ активон дзырдуатон скондмæ. 
Уый тыххæй, мидис æвзаргæйæ, æвæрын хъæуы ахæм фæрстытæ, 
дзуапп дæтгæйæ хъæугæ дзырдтæй куыд спайда кæной. Афтæмæй 
дзы рауайы æвзаргæ каст.

Лексикон-стилистикон фæлтæрæнты æхсæн хъуамæ уа алыхуы-
зон сфæлдыстадон хи ныхæстæй радзырдтæ. Зæгъæм, хъайтары 
хъысмæты тыххæй уацмысы хай радзурын; мидис радзурын, цæс-
гом баивгæйæ; баивын уацмысы кæрон.

Цы ныхасы фæлтæрæнтæ равзæрстам, уыдон æххуыс сты ахæм 
уагæвæрдтæн: 

1) дзырдæй практикон æгъдауæй куыд пайдагонд цæуы, уый 
сбæрæг кæнын; 
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2) сывæллæттæ дзырдты нысаниуджытæ куыд æмбарынц, уый 
раиртасын.

Логикон хъуыдыкæнынад рæзын кæнынмæ арæзт фæлтæрæн-
тæм ахæссæн ис ахæмтæ:

а) æмбарынады хуымæтæг бæрæггæнынад;
æ) предметы сæйраг æууæлтæ рахицæн кæнын;
б) предметæн йæ сæйраг миниуджытæм гæсгæ характеристикæ 
раттын;
в) предметтæ кæрæдзиуыл барын;
г) предметты æрфыст фæрстытæм гæсгæ.
Ацы хуызы фæлтæрæнтæ сæххæст кæнынæн тынг ахъаз сты 

цæстуынгæ æрмæг, экскурситæ, хи цæстдарæнтæ.
Ахадгæ сты предметтæ æмæ æмбарынæдтæ сæ хуызтæм гæсгæ 

дих кæныны фæлтæрæнтæ. 
Æмбарынæдтæ тематикон къордтыл дихгæнгæйæ, скъоладзау-

тæн хъæздыг кæны сæ дзырдуатон сконд, уымæн æмæ, ныхас цы 
предметыл цæуа, уымæн æвзæрст цæуынц йæ миниуджытæ дæр.

Скъоладзаутæ текст куыд бамбæрстой, уый сбæрæг кæныны 
тыххæй спайда кæнæн ис ахæм хæслæвæрдтæ æмæ фæрстытæй:

1. Тексты сæргондмæ гæсгæ базонын, дзырд дзы цæуыл цæу-
дзæн, уый.

2. Тексты сæргондмæ гæсгæ базонын, автор йæ размæ цавæр 
нысантæ сæвæрдта, уыдон.

3. Цæмæй райдыдта уацмыс?
4. Текстæн сбæрæг кæнын йæ хæйттæ: разныхас, сæйраг хай, 

кæронбæттæн.
5. Сбæрæг кæнын, тексты сæйраг хъуыды цал хатты фæлхат-

гонд цæуы, стæй йæ кæцы хæйтты.
6. Бакæсын тексты фыццаг абзац æмæ зæгъын, уацмысы цавæр 

фæрстытæ æвзæрст цæудзæн, уый.
7. Тексты разныхасмæ гæсгæ сбæрæг кæнын, дзырд дзы цæуыл 

цæудзæнис, уый.
8. Тексты кæронбæттæнмæ гæсгæ сбæрæг кæнын, разæй дзырд 

цæуыл цæуы, уый.
9. Тексты мидисмæ гæсгæ скæнын нывтæ.
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10. Текстимæ базонгæ уæвгæйæ, сбæрæг кæнын, йæ мидис йæ 
сæргондимæ баст у, æви нæ.

11. Тексты мидисимæ базонгæ уæвгæйæ йын баивын йæ сæр-
гонд.

12. Сбæрæг кæнын, тексты цавæр проблемæйыл цæуы дзырд.
13. Сбæрæг кæнын авторы цæстæнгас, тексты цы цаутæ æвдыст 

æрцыдис, уыдонмæ.
14. Ахуыргæнæджы фæрстытæн тексты дзуæппытæ агурын.
15. Ссарын æмæ бакæсын, нывы текстæй цы скъуыддзаг æв-

дыст æрцыдис, уый. 
16. Хъуыдыйад ссарын йæ райдайæн кæнæ йæ кæронмæ гæсгæ.
17. Тексты ссарын æмæ бакæсын, зæрдæмæ тынгдæр цы скъуыд-

дзаг фæцыдис, уый.
18. Бакæсын, æмбисонд цы скъуыддзагмæ ссарæн ис,уый.
19. Аргъау кæнæ басня ахуыр кæнгæйæ, сбæрæг кæнын, æцæг-

дзинад дзы цы у, æмæ дзы æрымысæггагæй цы ис, уый.
20. Басняйы ссарын, загъдаутæ дзы цы хъуыдыйæдтæ сысты, 

уыдон.
21. Тексты ссарын, хатдзæгтæ цы хъуыдыйæдтæй скæнæн ис, 

уыдон.
22. Текстмæ байхъусыны фæстæ скæнын хи хатдзæгтæ.
23. Кæсгæ-кæсын сбæрæг кæнын цауты аххоссæгтæ.
24. Авторы ныхæстæ аиуварсгæнгæйæ, бакæсын диалог.
25. Уацмысы агурын таурæгъон, фарстон æмæ разæнгардгæнæн 

хъуыдыйæдтæ.
26. Ерысæй каст.
27. Тексты ссарын абарæнтæ.
28. Ссарын æмæ бакæсын, логикон цавд цы дзырдтыл хауы, уы-

дон.
29. Кæсын, паузæтæ  кæнгæйæ.
30. Тексты ссарын æппæты даргъдæр дзырд.
31. Лæвæрд раиртæстмæ гæсгæ  агурын  хъæугæ  дзырдтæ.
32. Тексты ссарын æмæ бакæсын дзырдбæстытæ.
33. Тексты ссарын, сæйраг хъайтары æддаг бакаст æрфыссынæн 

дзы цы дзырдтæ ис, уыдон.
34. Тексты ссарын сæ хъуыдымæ  гæсгæ хæстæг æмæ ныхмæвæрд 

дзырдтæ.
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35. Текст радзурын хи ныхæстæй, цитатæтæй спайдагæнгæйæ.
36. Тексты пъланимæ куыст: сраст кæнын пъланы пункттæ, баи-

вын сын сæ равæрд, баивын хъуыдыйæдты мидис.
37. Фæйнæгыл фыст кæнæ компьютерыл лæвæрд хъуыдыйæд-

тæй равзарын раст дзуапп.
38. Æмбисонд кæронмæ ахæццæ кæнын.
39. Хъазт «Удæгас нывтæ». Иу кæсы текст иннæ йын йæ мидис 

æвдисы йæ цæсгомы æмæ къухты змæлдтытæй. 
40. Нывмæ гæсгæ саразын радзырд
41. Уацмысмæ уæхæдæг бацæттæ кæнут фæрстытæ æмæ сæ рат-

тут уе ’мбæлттæм.
42. Уацмысы цы цаутæ æрцыдис, ахæмтыл царды искуы сæм-

бæлдыстут? Кæд сæмбæлдыстут, уæд сæ радзурут.
43. Цавæр хатдзæгтæ скæнæн ис уацмыс бакæсгæйæ?
44. Уацмысы дæ зæрдæмæ цы фæцыдис? 

Равзарæм Коцойты Арсены радзырд «Хъæбатыр Габо». 
Йæ мидис цыбырæй у ахæм:
Лæппутæ сæхи доны надтой. Иу чысыл лæппу дзы баирвæзт арф 

ранмæ æмæ дæлдон кæнын райдыдта. Лæппутæй иутæ лидзынмæ 
фесты, иннæтæ та йæм кæсгæйæ баззадысты. Æвиппайды Габо 
йæхи баппæрста лæппумæ. Ацахста йæ. Галиу къухæй йæ фесхуыс-
та уæлæмæ, йæ сæр ын донæй сзынын кодта æмæ йæ раласта кæ-
ронмæ. Тас уыди, сæ дыууæ дæр доны бын куы фæуой, уымæй. Габо 
уайтагъд былмæ рахæццæ æмæ лæппуйы зæхмæ æруагъта. Лæп-
пуйы дзыхæй дон ракалд, æмæ æрчъицыдта.

Лидзæг лæппутæ фæстæмæ раздæхтысты. Дис кодтой иууыл-
дæр Габойыл. Уый уыдис мæллæг, æмæ йæм ахæм тых, ахæм ныфс 
разынын æнхъæл ничи уыди.

Æгас хъæу дæр уайтагъд базыдтой уыцы хабар æмæ бузныг 
уыдысты Габойæ. Уæлдай бузныг дзы уыдысты лæппуйы мад æмæ 
фыд.

Ахуыргæнæг, радзырд бакæсыны размæ, скъоладзаутимæ аразы 
беседæ. 

Сбæлвырд кæнын, хъæбатыр схонæн кæмæн ис; сæ кары сы-
вæллæттæн сæ бон цавæр сгуыхтдзинад равдисын у, цæмæй йæ 
хъæбатыр схоной, уый тыххæй.
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Дарддæр радзырд æнæхъæнæй аив, раст хъæлæсы уагæй ахуыр-
гæнæг кæсы йæхæдæг.  

Фыццаг касты фæстæ, радзырды иумæйаг мидис куыд бам-
бæрстой, уый сбæрæг кæныны тыххæй, скъоладзаутæм раттын фæрс-
тытæ:

1. Кæимæ базонгæ стæм радзырд бакæсгæйæ?
2. Цы æрцыдис лæппутæй иуыл?
3. Куыд дардтой сæхи иннæ лæппутæ?
4. Цы бакодта Габо?
5. Куыд уæм кæсы, Габойæн донмæ багæпп кæнгæйæ, истæ-

мæй тæссаг уыдис?
6. Цæуыл дис кодтой, чи алыгъдис уыцы лæппутæ, фæстæмæ 

æрбаздæхгæйæ?
7. Чи фæбузныг ис Габойæ æмæ цæмæн?
Афтæ, ацы фæрстытæ ратгæйæ æмæ сын дзуæппытæ бадомгæ-

йæ, сбæрæг уыдзæн, скъоладзаутæ лæмбынæг хъусын зонынц, иу ка-
сты фæстæ уацмысы мидис бамбæрстой æви нæ, уый.

Дыккаг каст кæнынц скъоладзаутæ радыгай. 
Скæнæн ис анализ.
- Сбæрæг кæнын, цал абзацæй арæзт у текст . 
- Хицæн хæйттæ сæ нæ бон схонын у? Цæмæн? 
Цæмæй ацы фарстæн дзуапп æнцонæй радтой, уый тыххæй сы-

вæллæтты бафæрсын, цæуыл цæуы дзырд фыццаг абзацы, дыкка-
джы, æртыккаджы. 

1-аджы – сабитæ сæхи доны надтой, иу дзы фæдæлдон. Габо 
йæхи лæппумæ баппæрста, ацахста йæ æмæ йæ былмæ рахæццæ код-
та. Лæппу æрчъицыдта.

2-аджы – иннæ лæппутæ дис кодтой, Габо, мæллæг уæвгæйæ, 
афтæ куыд сарæхстис, уыцы тых æм кæцæй февзæрдис, ууыл.

3-аджы – хабар уайтагъд айхъуыстис хъæуыл æмæ иууылдæр 
бузныг уыдысты Габойæ.

Дарддæр, скъоладзауты къæрцхъусдзинад æмæ зæрдæргъæвд-
дзинад сбæрæг кæныны, стæй радзырды мидис куыд бамбæрстой, 
тексты хæйттæ кæрæдзийæ хицæн кæнын сæ бон у æви нæу, уый ба-
зоныны тыххæй раттæн ис ахæм хæслæвæрдтæ:

1. Тексты ссарут æмæ бакæсут, Габойы сгуыхтдзинад æвдыст 
кæм æрцыдис, уыцы хай.
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2. Зæгъут, куыд дардтой сæхи Габойы æмбæлттæ, сывæллон 
куы фæдæлдон, уæд. Ссарут уыцы бынат тексты æмæ йæ бакæсут.

3. Тексты кæцы хъуыдыйæдтæй бæрæг у, адæм Габойæ фæбуз-
ныг сты, уый? Ссарут сæ æмæ сæ бакæсут.

4. Ссарут, тексты сæйраг хъуыды цы дзырдтæ нысан кæнынц, 
уыдон æмæ сæ бакæсут.

5. Сбæрæг кæнут тексты хæйттæ: йæ райдайæн, сæйраг хай, кæ-
ронбæттæн.

6. Зæгъут, тексты разныхасмæ гæсгæ сбæрæг кæнæн ис, дарддæр 
дзы дзырд цæуыл цæудзæнис, уый.

7. Зæгъут, тексты кæронбæттæнмæ гæсгæ сбæрæг кæнæн ис, 
радзырды цæй кой цыдис, уый?

8. Тексты сæргонд йæ мидисимæ баст у?
9. Сбæрæг кæнут радзырды темæ.
10. Радзырды дæ зæрдæмæ цы фæцыдис, цы нæ фæцыдис? Цæ-

мæн?

2.5. тексты литературон-методикон анализ

Уацмысы анализыл куысты сæйраг методикон амындтытæ.
1. Æмтгæй æрдзурын уацмысы анализыл, йæ ахадындзинадыл 

мидис бæстон бамбарыны тыххæй.
2. Аив уацмысы æмæ зонадон-хъуыддагон уацы анализы хи-

цæндзинæдтæ.
3. Уацмыс кæсыны арæхстдзинæдтæ рæзын кæнын, хицæн хæйт-

тæ равзарыны фæстæ сæ æриу кæнын, иумæйаг хатдзæгтæ скæнын, 
скъоладзауты ныхасы рæзтыл кусын системон æгъдауæй.

4. Кусын скъоладзауты хъуыдыкæнынад рæзын кæныныл. Уац-
мысæн анализ кæнгæйæ сæ фæцалх кæнын хибарæй кусыныл.

Аив литературон уацмыс анализ кæныны сæйраг методикон 
амындтытæ сты ахæмтæ:

1. Уацмысы мидисы анализ æмæ раст, тагъд, æмбаргæ æмæ 
аив каст баиу вæййынц, ома, æвзаргæйæ сын цы хæслæвæрдтæ æмæ 
фæрстытæ лæвæрд фæцæуы, уыдон арæзт вæййынц уацмысы мидис 
бамбарынмæ, стæй уыцы иу рæстæг скъоладзауты ахуыр кæнынц 
кæсыныл дæр.
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2. Сбæрæг кæнын уацмысы идейон-тематикон бындуртæ, йæ 
фæлгонцтæ, йæ сюжетон хахх, композици, йæ аивгæнæн мадзæлттæ. 
Бамбарын, ацы фæзындтæ, иумæ райсгæйæ, кæй æххуыс кæнынц 
скъоладзауты иумæйаг рæзтæн, ома сæ дзырдуатон сконд хъæздыг 
кæнынæн, сæ ныхасы рæзтæн.

3. Скъоладзауты царды фæлтæрддзинадыл æнцой кæнын у уац-
мысы мидис бамбарыны сæйраг бындур, стæй раст анализы æнæмæнг 
хъæугæ домæн.

4. Къласы каст нымад цæуы скъоладзауты зонадон, ахуыра-
дон архайд рæзыны мадзалыл, уый сын уæрæхдæр кæны сæ зонын-
дзинæдтæ алфамбылайы æцæгдзинады тыххæй.

5. Тексты анализ хъуамæ ахъаз уа хъуыдытæ, æнкъарæнтæ 
райхалынмæ, райгуырынмæ, хъуамæ сæм сæвзæрын кæна дзурын-
мæ тырнындзинад, хъуамæ сæ бафæнда сæхи фæлтæрддзинад, сæхи 
хъуыдытæ, сæ цард абарын, уацмысы автор цы факттæ æвдисы, 
уыдонимæ.

6. Анализ хъуамæ уа бæлвырд, бæстон æмæ ма хала уацмысы 
эстетикон хæрзхъæддзинад. Хъуамæ уацмыс æрмæст кæсыны æмæ 
логикон æвзæрсты æрмæг ма уа, фæлæ анализы фæрцы хъахъхъæд 
æрцæуа йæ аивадон рæсугъддзинад, йæ логикон анализ, баст уа эмо-
ционалон-аивадон анализимæ.

Уацмысы анализы литературон бындуртæ

Алы уацмысæн дæр йæ объективон мидис у æцæгдзинадимæ 
баст.

Аивадон уацмысы цард æвдыст, æргомгонд æрцæуы фæлгонц-
ты фæрцы, уый йæ хицæн кæны зонадон уацмыстæй.

Аивадон уацмысы адæймаг æвдыст æрцæуы, æхсæнад æмæ йын 
æрдзимæ цы ахастдзинæдтæ ис, уыдонимæ æнгом бастæй.

Аивадон уацмысы йæ объективон мидисæй уæлдай алыхатт дæр 
æвдыст æрцæуы авторы цæстæнгас цаутæм, факттæм, адæмы ’хсæн 
ахастдзинæдтæм æмæ аф. д.

Уыцы цæстæнгас æвдыст æрцæуы фæлгонцты фæрцы.
Аивадон уацмысæн анализ кæнгæйæ, сæйраг бынат лæвæрд 

цæуы архайджыты миниуджытæ райгом кæнынæн, сæхи куыд да-
рынц, уый сбæрæг кæнынæн, стæй авторы ахастдзинад, цы æвдыст 
цæуы, уымæ.



66

Алы аивадон уацмысы дæр æвдыст æрцæуынц бæлвырд исто-
рион цаутæ, адæмы цард æмтгæй райсгæйæ, бæлвырд рæстæгимæ 
бастæй.

Уымæ гæсгæ текст раст бакæсын, архайджыты хи дарыны æу-
уæлтæ раст бамбарын, факттæ æмæ цаутæн раст аргъ скæнæн ис, 
историон æгъдауæй сæм раст бацæугæйæ.

Ацы фæзынд райдайæн кълæстимæ бæтгæйæ, нысан кæны 
иуæй, скъоладзауты æнцонæй, цыбырæй базонгæ кæнын, уацмысы 
ныхас цы историон рæстæгыл, периодыл цæуы, уыимæ, иннæмæй, 
скъоладзауты ахуыр хъæуы архайджытæн æмæ сæ архæйдтытæн 
хъæугæ аргъ скæныныл, рæстæджы æмæ социалон фактортæ хынц-
гæйæ. Скъоладзауты зонгæ хъæуы фыссæджы цардимæ, йæ цæстæн-
гасимæ (цыбырæй, сæ кар сын хынцгæйæ), уымæн æмæ йæ уацмысы 
фыссæг равдисы йæ ахастдзинад царды æцæгдзинадмæ, æхсæнадон 
фæзындтæм, бæлвырд историон периоды минæвæрттæм.

Аивадон литературон уацмысæн анализ кæнгæйæ, ахсджиаг 
хъуыддаг у скъоладзаутæн йæ идейон арæзт бацамонын, уымæн æмæ 
уый æххуыс у уацмысы мидис раст бамбарынæн, скъоладзаутæм 
бæлвырд хъуыдытæ æмæ сæхи цæстæнгас сæвзæрын кæнынæн.

Уацмысæн анализ кæнгæйæ, æвзæрст цæуынц уыцы иу рæстæг 
йæ мидис, фæлгонцтæ, аивадон мадзæлттæ.

Уацмысы анализы психологон хицæндзинæдтæ

Аивадон уацмысæн анализ кæнгæйæ, райдайæн кълæсты æнæ-
мæнг хынцын хъæуы скъоладзауты кар, сæ æмбарынады хицæндзи-
нæдтæ.

Психологтæ куыд нымайынц, афтæмæй уацмыс бамбарын 
куыд архайд, афтæ сыгъдæг ахуырадон акт нæу, йæ ахуырадон 
компонентимæ йæм хауы эмоционалон-эстетикон компонент дæр. 
Уый тыххæй Л. Р. Рожина фыссы: «Полноценное восприятие худо-
жественного произведения не исчерпывается пониманием его. Оно 
представляет собой сложный процесс, который непременно вклю-
чает возникновение того или иного отношения как к самому произ-
ведению, так и к той действительности, которая в нем изображена».

Кæстæр кары скъоладзаутæ литературон хъайтарты куыд бам-
барынц, цы аргъ сын скæнынц, сæ психологон хицæндзинæдтæ са-
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хуыр кæнгæйæ, уымæ гæсгæ сын сæ ахастдзинæдтæ адих кæнæн ис 
ахæм типтыл:

1. Эмоционалон, кæцы арæзт цæуы конкретон фæлгонцтæн 
æмткæй характеристикæ дæттыны бындурыл:

2. Интеллектуалон – аргъгонд, кæцыйы скъоладзаутæ спайда 
кæнынц сæхи фæлтæрддзинадæй, сæхæдæг царды цы моралон æм-
барынæдтимæ базонгæ сты, уыдоныл æнцойгæнгæйæ.

Арæхдæр фæзæгъынц ахæм миниуджытæ, куыд ныфсхаст, рæст-
дзинадыл хæст, куыстуарзаг, сыгъдæгзæрдæ, фæлмæнзæрдæ.

Зындзинæдтæ æййафынц, бæлвырд терминологиимæ зонгæ 
кæй нæма сты, уымæн. 

Ацы ран ахуыргæнæджы хæс у, бæлвырд темæйыл дзургæйæ, 
скъоладзауты зонгæ кæнын хъæугæ дзырдтимæ, литературон тер-
минтимæ.

Цæмæй аивадон уацмысæн раст психологон æмæ литературон 
анализ конд æрцæуа, уый тыххæй ахуыргæнæг хъуамæ зона, уацмыс 
бамбарынæн цы уавæртæ саразын хъæуы, уыдон, уæлдайдæр хицæн 
хъайтарты удыхъæд æмæ архæйдтытæ раргом кæнынæн.

Ахадгæ у, уацмысы архайджытæ сæ характерон миниуджытæм 
гæсгæ ныхмæвæрд персонажтæ куы вæййынц, уæд уымæ хъус æр-
дарын. Ам сбæрæг кæнын хъæуы хорз æмæ æвзæр цы сты, уый. Ацы 
фæзындыл лæмбынæг бакусгæйæ, скъоладзаутимæ бакæнæн ис стыр 
хъомыладон куыст.

Скъоладзаутæм ныхасы культурæ ныффидар кæныны тыххæй, 
райдайæн кълæсты программæмæ хаст æрцыдысты ныхасы хуыз-
тимæ баст домæнтæ: хъусын, кæсын, дзурын, фыссын:

- аивадон уацмыс æмбаргæ каст кæнын хъæрæй æмæ хинымæр;
- аразын монологон раныхæстæ;
- аив кæсын æмдзæвгæтæ;
- лæвæрд темæмæ гæсгæ цыбыр текст аразын;
- бакаст уацмысæн аргъ кæнын зонын;
- арæхсын дзырдуæттимæ, бæрæгуæттимæ (справочники) куыд 

гæххæттыл фыстæй, афтæ электрон варианты дæр кусынмæ.

Уацмысæн анализ кæнгæйæ спайда кæнæн ис ахæм куысты 
хуызтæй:

I. Фæрстытæн хи ныхæстæй дзуæппытæ дæттын.
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Ацы куысты хуыз æххуыс у скъоладзауты хъуыдыкæнынад 
рæзын кæнынæн, уацмысы мидис хуыздæр бамбарынæн.

Архайын хъæуы ууыл, цæмæй фæрстытæ уой логикон æгъда-
уæй раст арæзт, кæрæдзийы фæдыл æвæрд цæуой бæлвырд фæткыл, 
уацмысы цаутæ куыд цæуынц, афтæ.

Зæгъæм, Мæрзойты Сергейы радзырд «Сæгуыты лæппын» (3 
кълас). Уацмыс бакæсгæйæ, скъоладзаутæм раттæн ис фæрстытæ:

1. Куыд дардта йæхи сæгуыты лæппын Умары фенгæйæ? Цæ-
мæн?

2. Цавæр хъуыдытæ уыдис уыцы рæстæг лæппуйы сæры?
3. Цы фæндтæ кодта æнæзонгæ лæг та сæгуыты лæппыны тых-

хæй?
4. Цавæр хъуыдытæ уæм сæвзæрдис, ацы радзырд бæкæсгæйæ?
Афтæ, проблемон фæрстытæ кæрæдзийы фæдыл дæтгæйæ, 

куысты фæстиуджытæ рауайдзысты бирæ хуыздæр.
Райсæм Джыккайты Шамилы æмдзæвгæ «Хæмæты балц са-

хармæ». Йæ мидис ын бамбаргæйæ, скъоладзаутæм раттын фæрс-
тытæ:

1. Хæмæтæн сахары йæ зæрдæмæ тынгдæр цы фæцыдис, йæ 
зæрдыл дзы цы бадардта? (Йæ фыд ын кекс балхæдта. Цирчы хордта 
гуылтæ æмæ сæлдæг. Музейы раз федта бирæ дыргътæ.)

2. Цæмæй фарстой лæппуйы йе ’мбæлттæ? Уыдоны та цы фе-
хъусын фæндыд Хæмæтæй? (Сахары диссагæй цы федта? Цирчы дæр 
уыдис? Музей федта æви нæ? Иссæйы цыртмæ бацыдис?)

3. Куыд æмбарут æмдзæвгæйы фæстаг рæнхъытæ?
- Нал фæрсæм, нæ хæлар, дæу,
Ды нæ федтай сахар.
Балц гуыбыны фæдыл нæу,
Цу, дæ сихор бахæр!
Чиныджы лæвæрд цæуы æмдзæвгæйы мидисимæ баст æмби-

сæндтæ:
- Гуыбыны фæдыл ма ацу, зонды фæдыл ацу.
- Æппæтæй тыхджындæр зонд у.
Афтæ æмдзæвгæйы мидис фæрстытæм гæсгæ равзаргæйæ, æмби-

сæндты хъуыдыимæ сæ бабæтгæйæ, æнцонæй сбæрæг кæнæн ис, 
поэт цы зæгъынмæ хъавы, кæуыл худы, æмæ фæзминаг миниуджытæ 
цы хоны, уый.
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II. Æвзаргæ каст. Ацы куысты хуыз дæр æххуыс у уацмысы ми-
дис арфдæр æмæ хуыздæр бамбарынæн; тексты сæйраг бынæттæм 
хъус æрдарынæн; уыцы иу рæстæг кæсгæ дæр кæнын æмæ дзургæ 
дæр. 

Уацмыс куы бакæсой, уæд скъоладзаутæм дæттæн ис фæрстытæ, 
æмæ сын уыдон дзуæппытæ агурынц тексты æмæ сæ кæсынц.

Фæрстытæ хъуамæ уой алыхуызон сæ зындзинадмæ гæсгæ, цæ-
мæй дзы иутæ раттæн уа тыхджындæр скъоладзаутæм, иннæтæ – 
лæмæгъдæртæм. Кæцыдæр фæрстытæн дзуæппытæ ссарыны тыххæй 
фæхъæуы дзæбæх ахъуыды кæнын, иннæтæн сæ дзуæппытæ вæй-
йынц æнцон ссарæн.

Райсæм Тъехты Амыраны радзырд «Бæтæг раст бакодта?» Ми-
дис цыбырæй у ахæм: «Бæтæг йæ фыдимæ ссыдис горæтмæ. Базары 
уæвгæйæ, лæппу ауыдта  дзыпкъах иу зæронд лæджы æхцатæ куыд 
давы, уый. Кæд æй йæ фыд нæ уагъта, уæддæр Бæтæг йæхи фæнд 
атардта».

Æвзаргæ каст бакæнынæн раттæн ис фарст: Милиционер Бæ-
тæджы цырддзаст цæмæн рахуыдта? Ссар тексты дзуапп æмæ йæ 
бакæс.

«Бæтæг йæ фыдмæ нæ байхъуыста, фæлæ чысыл фалдæр мили-
ционер лæууыдис, æмæ уымæ базгъордта, цыдæртæ йын адзырдта. 
Уый уайтагъд бауадис, Бæтæг ын кæдæм бацамыдта, уырдæм æмæ 
давæджы рацахста».

Ацы уацмыс ахуыр кæнгæйæ æнæмæнг раттын хъæуы фарст: 
Фыд йæ фырты цæуылнæ уагъта дзыпкъахæджы багæды кæнын? Ам 
скъоладзауты дзуæппытæ уыдзысты алыхуызон, суанг ма быцæу дæр 
расайынц. Уый хорз у, уымæн æмæ сцымыдис вæййынц æмæ уацмы-
сы мидис хуыздæр бамбарынц. Æвзаргæ каст пайда у скъоладзаутæн 
сæ логикон æмæ сфæлдыстадон хъуыдыкæнынад рæзынæн, æмбаргæ 
æмæ аив кæсын сахуыр уæвынæн.

III. Хи ныхæстæй дзурын.
Уацмыс хи ныхæстæй дзургæйæ, спайда кæнæн ис фæрстытæн 

дзуæппытæ дæттынæй: текст адихтæ кæнын æмæ алы хайы мидис 
дæр радзурын. 

Мидис хи ныхæстæй скъоладзаутæ дзурынц ахуыргæнæджы 
хæслæвæрдмæ гæсгæ: цыбыртæй, текстмæ хæстæг, æвзаргæйæ.

IV. Текстæн пълан аразын.
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Пълан æххуыс у сæйраг хъуыды бамбарынæн; уацмысы хæйттæ 
кæрæдзийы фæдыл бæлвырд фæткыл равæрынæн; хæйтты æхсæн 
бастдзинæдтæ сбæлвырд кæнынæн.

Пъланыл кусгæйæ, рæзы скъоладзауты ныхас æмæ хъуыды-
кæнынад, уымæн æмæ ахуыр кæнынц текст æххæстхъуыды æвдисæг 
хæйттыл дих кæнын, стæй хъуамæ сбæрæг кæной алы хайы сæйраг 
хъуыды дæр.

Афтæ, алы куысты хуызтæ æххæстгæнгæйæ, скъоладзаутæ фæ-
цалх вæййынц бæстон анализ кæныныл.

2.6. кæсыны арæхстдзинæдтæ рæзын кæныны методикæ

Райдайæн кълæсты сывæллон чиныг куыд бауарза, уымæй 
арæзгæ у, аив дзырд куыд æнкъардзæн, аив литературон уацмыстæ 
кæсынмæ йæм тырнындзинад куыд æвзæрдзæн, уый. Уымæ гæсгæ 
æппынæдзух кусын хъæуы кæсыны арæхстдзинæдтæ рæзын кæны-
ныл.

Дзургæ ныхасы æвзаг хорз базонæн нæй, аив литературæйы æвзаг 
куы нæ зоной, уæд. Уымæн æмæ уым пайдагонд цæуы æппæтадæмон 
лексикæйæ дæр (фыссæг йæ уацмысы цы рæстæг февдисы, цы адæмы 
кой дзы фæкæны, уыдоны дзырдуатон скондæй спайда кæны), про-
фессионалон лексикæйæ дæр, кæмдæрты та эмоционалон-экспресси-
вон дзырдтæй дæр.

Литературон кæсынады чингуыты лæвæрд цæуынц мадæлон 
æвзаджы классикты уацмыстæй, бынæттон æрмæг уæрæхæй æвдыст 
кæм цæуы, ахæмтæ, стæй æндæр адæмыхæттыты литературон уац-
мыстæ тæлмацгондæй, цæмæй сын скъоладзаутæ зонгæ кæной сæ 
культурæимæ, сæ традицитимæ, сæ зондахастимæ.

Цæмæй скъоладзаутæ æдæрсгæ кæсын базоной, цæмæй цы 
кæсынц, уый хорз æмбарой, уый тыххæй сæм рæзын кæнын хъæуы, 
кæсыны арæхстдзинæдтæ. Уыдон рæзынц иу къласæй иннæмæ 
хизгæйæ.

Фыццаг къласы, ахуыры азы фыццаг æмбисы скъоладзаутæ 
хъуамæ базоной æппæт мыртæ æмæ дамгъæтæ. Ахуыры азы дыккаг 
æмбисы – фæцахуыр уой уæнгон-аналитикон кастыл.

Дыккаг æмæ æртыккаг кълæсты фæцахуыр вæййынц æнæхъæн 
дзырдтæй тагъд æмæ раст кæсыныл.
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Цыппæрæм къласы базонынц бакаст текстæн анализ æмæ син-
тез кæнын.

Фыццаг къласы ахуыргæнæджы хæс у, цæмæй скъоладзаутæ 
мыртæ æмæ дамгъæтæ базонгæйæ, уæнггай кæсын базоной. Уый 
вæййы этапгай – мыртæ æмæ дамгъæтимæ куыд зонгæ кæнынц, афтæ 
тексты ас дæр кæны стырдæр, æмæ уæнггай кастæн фæзыны фылдæр 
гæнæнтæ.

Ахуыргæнæджы домæнмæ гæсгæ, скъоладзаутæ дзырдты уæнг-
тæ кæрæдзийы фæдыл тагъд дзургæйæ, фæцахуыр вæййынц дзырдтæ 
æнæхъæнæй кæсыныл.

Фыццæгты, ахуырдзаутæ, тагъд æмæ раст кæсыныл архайгæйæ, 
бакаст æрмæгæн йæ мидис нæма фембарынц, хатгай та, раст æй кæй 
нæ бакæсынц, уый тыххæй. 

Дарддæр фидар кæнынц кæсыны арæхстдзинæдтæ – скъола-
дзаутæ архайынц дзырдтæ кæрæдзийыл бæттыныл, æмæ сæ рауайы 
æххæст хъуыды. 

Сывæллæттæ, цы бакæсынц, уый хуыздæр æмбарын байдайынц. 
Уый аразгæ у, дзырдтæ куыд раст бакæсой, сæ бастдзинæдтæ сын 
куыд бамбарой, уымæй.

Æдæрсгæ кæсын базоныны фæстæ, скъоладзаутимæ куыст цæуы 
аив кæсыны арæхстдзинæдтæ рæзын кæныныл.

Ирон литературон кæсынады урокты, уацмыс æвзаргæйæ, 
æнцой кæнæн ис, уырыссаг литературон кæсынады урокты, ахæм 
тематикæйæ цы уацмыстæ ахуыр кæнынц, уыдоныл. Абарын сæ 
кæрæдзиуыл, ссарын хъайтарты æхсæн æнгæс æууæлтæ æмæ хи-
цæндзинæдтæ, сбæрæг кæнын, уыцы иу фæзынд цавæр хицæн 
дзырдтæ, дзырдбæстытæ, хъуыдыйæдтæй æвдыст æрцыдис, уый.

Литературон уацмыстæ ахуыргæнгæйæ, кæрæдзийыл барст цæ-
уынц хицæн эпизодтæ, кæнæ æнæхъæн радзырдтæ сæ тематикæ æмæ 
сæ сюжетмæ гæсгæ, сæ хъайтарты удыхъæдмæ гæсгæ.

Уацмысыл кусгæйæ фидаргонд цæуы лингвокультурон компе-
тенци, уый нысан кæны:

– литературæ ахуыргонд цæуы æрмæст æвзаджы аивадон æмæ 
лексикон хицæндзинæдтæ бамбарыны тыххæй нæ, фæлæ æппæт 
дунейы националон сурæт раргом кæныны тыххæй, уый та æнцой 
кæны æвзæгтæ кæрæдзийыл барыны, адæмты æгъдæуттæ æмæ духо-
вон хæзнатимæ зонгæ кæныныл;
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– кусын æрмæст æвзагон нæ, фæлæ коммуникативон-культуро-
логон компетенцийыл;

– чингуытæм хаст æрцыдис æрмæст ирон фысджыты нæ, фæлæ 
æппæтуæрæсейон æмæ дунейы иннæ адæмыхæттыты уацмыстæ дæр, 
цæмæй уыдоны бындурыл хъомыл кæнæм патриотон æнкъарæнтæ; 
зонгæ кæнæм Ирыстоны цы адæмтæ цæры, уыдоны культурæ, царды 
уаг, дин æмæ æгъдæуттимæ.

Кæсын ахуыр кæныны сæйраг мадзал у, скъоладзауты сахуыр 
кæнын искæй кастмæ хъусын æмæ хи хъуыдытæ раст, бæлвырд дзу-
рын.

Урочы хъуамæ куса алы скъоладзау дæр – иутæ хъæрæй кæ-
сынц, иннæтæ – дзуапп дæттынц фæрстытæн, æртыккæгтæ – дзу-
рынц хи ныхæстæй.

Уацмыс бамбарын у æрмæст кастмæ хъусын нæ, фæлæ автор 
цы зæгъынмæ хъавы, уый сбæрæг кæнын дæр. Уæд скъоладзаутæн 
æнцондæр уыдзæн тексты мидис бамбарын æмæ хатдзæгтæ скæнын 
дæр.

Скъоладзаутæ æдæрсгæ кæсын куы базонынц, уæддæр сын рай-
дианы зын вæййы цаутæ кæрæдзийы фæдыл бахъуыды кæнын; уац-
мысы цы æмбæхст хъуыдытæ вæййы, уыдон сбæрæг кæнын; раирта-
сын хъайтарты æхсæн ахастдзинæдтæ.

Сывæллæттæм кæсыны арæхстдзинæдтæ фаг кæй нæма вæййы, 
уымæ гæсгæ методисттæ сарæзтой æппæт чиныгимæ æмæ хицæн 
уацмысимæ куысты технологи. Уый арæзт у ахæм фæзындтæй:

1) уацмысы мидис раргом кæнынæн хъæуы, скъоладзауты текст-
имæ кусынмæ чи сразæнгард кæна, ахæм мадзæлттæ;
2) пайда кæнын  иумæйаг пълан саразыны мадзалæй;
3) гæнæн куы уа, уæд компьютерæй диафильм равдисын; 
4) скæнын текстимæ баст ныв;
5) текст хицæн хæйттыл дих кæнын æмæ йын афтæмæй пълан 
саразын.
Уацмысы архайджытæ цалдæр куы вæййынц, зæгъæм сырдтæ, 

мæргътæ, доны цæрджытæ, уæд пъланы дзырдтæ æмæ цыбыр хъуы-
дыйæдты бæсты спайда кæнæн ис уыдоны нывтæй. Нывтæм гæсгæ 
скъоладзаутæ æнцондæрæй радзурдзысты радзырды мидис. Цаутæ 
кæрæдзийы фæдыл равæрынæн æххуыс кæны ахуыргæнæг. 

Ацы мадзал фæахъаз уыдзæн æппæт скъоладзауты дæр куыст-
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æввонг скæнынæн; уацмыс бæлвырд равзарынæн; мидис радзуры-
нæн алы хуызтæй спайда кæнынæн: бæлвырд, цыбыр, æвзаргæ.

Скъоладзаутæн раттын бар радзырдæн æндæр кæрон скæны-
нæн, хи хъуыдытæ бафтауынæн.

2. Бахъуыды кæнын чиныджы сæргонд, уацмысы авторы мыггаг 
æмæ ном. Цæмæй уый къухы æнцонæй бафта, уый тыххæй спайда 
кæнæн ис ахæм мадзалæй – чиныджы æддаг цъар ныв кæнын, бацар-
хайын йæ æппæт элементтæ дæр ын зæрдыл бадарын.

3. Уацмысы хъайтарты æхсæн, хъайтартæ æмæ авторы æхсæн, 
чиныгкæсæг æмæ хъайтарты ахастдзинæдтæ бæрæг кæнын. 

Ацы фæзындтыл æмбæлгæ куыст куы æрцæуа, уæд уацмысы 
мидис æнцондæрæй æмæ арфдæр æмбæрстгонд уыдзæн, рæздзæн 
скъоладзауты тырнындзинад чиныг кæсынмæ.

Кæсынмæ арæхстдзинад рæзын кæныны тыххæй райдианы пай-
да у скъоладзаутæ хъæрæй куы кæсой, уæд. Фæстæдæр ахуыр кæ-
нынц хинымæры кæсын. Алы урочы дæр дæттын хъæуы бæлвырд 
рæстæг ацы куысты хуызæн. Зæгъæм, фондз минуты дæргъы 
скъоладзаутæ кæсынц, ахуыргæнæг сын цы текст радта, уый. Уый 
фæстæ дзуапп дæттынц фæрстытæн. Сæ дзуæппытæм гæсгæ сбæрæг 
уыдзæн, æрмæг куыд бамбæрстой, уый.

Хинымæры кæсгæйæ, зын бамбарæн у, ахуырдзаутæ дзырдтæ 
раст кæсынц æви нæ. Уымæ гæсгæ ахуыргæнæджы бон у, кæцыдæр 
скъуыддзæгтæ, бæлвырд фæрстытæм гæсгæ, бæлвырд бынæттæ сын 
ссарын кæнгæйæ, хъæрæй бакæсын кæнын.

1-2 кълæсты ма æмбæлы ахæм зындзинад, æмæ скъоладзаутæ 
лæмбынæг кæй нæ фæкæсынц, уымæ гæсгæ æрмæг хорз нæ бам-
барынц, уыцы арæхстдзинад сæм фæзыны 3-4 кълæсты. Фæлæ 
ууыл кусын хъæуы фыццаг къласæй фæстæмæ, алы мадзæлттæй 
пайдагæнгæйæ.

Къласы æппæт скъоладзаутæн уыцы иу хæслæвæрд дæттæн 
нæй, уыцы иу мадзалæй пайдагæнæн нæй, сæ цæттæдзинад алыхуы-
зон кæй вæййы, уый тыххæй.

Ахуыргæнæджы хъуыдымæ гæсгæ, тексты искæцы дзырдтæ сы-
вæллæттæн зын дзурæн куы уой, уæд сæ ныффыссæн ис фæйнæгыл, 
бакæсыны размæ сæ лæмæгъдæр скъоладзаутæн зæгъын кæнын.

Кæсыны арæхстдзинæдтæ рæзын кæныны иннæ мадзал у аив 
кæсыныл ахуыр кæнын.
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Аив кæсын у раст хъæлæсы уагæй каст. Скъолайы аив кæсыныл 
ахуыр кæнынц радзырдтæ, æмдзæвгæтæ, баснятæ, аргъæуттæ цæу-
гæйæ. Уыдоны фыссæг равдисы йæ ахаст царды æцæгдзинадмæ. 
Алы уацмысы дæр æвдыст æрцæуы алыхуызон æнкъарæнтæ – тыхст 
уавæр, тæригъæддзинад, архайджыты миниуджытæм хорз ахаст 
кæнæ æнæуынондзинад æмæ аф. д.

Скъоладзаутæ æрмæг аив кæсын куы нæ сахуыр уой, уæд æппæт 
уыцы æнкъарæнтæ равдисын сæ бон нæ бауыдзæн.

Цæмæй дзургæ ныхас куыд æмбæлы, афтæ æмбæрстгонд æрцæ-
уа, уый тыххæй хъæуы бамбарын уацмысы мидис, архайджыты 
миддуне, сæ æнкъарæнтæ, сæ тырнындзинад, сæ бæллицтæ. Скъо-
ладзаутæй нæй домæн, цæмæй дзурой уыцы иу хъæлæсы уагæй. Ал-
чи дæр сæ ссары йæхи мадзæлттæ, йæхи интонацитæ, цæмæй рар-
гом кæна йæ хъуыдытæ, йæ æнкъарæнтæ.

Æртыккаг-цыппæрæм кълæсты æмбæлы сæ асмæ гæсгæ стыр 
тексттæ. Аив кæсынæн æппæт текст снысан кæнын раст хъуыды нæу, 
уый къухы дæр нæ бафтдзæнис. Ахæм куыстæн равзарын хъæуы, 
йæ хъуыдымæ гæсгæ æххæст скъуыддзаг, ноджы дзы хъуамæ уа, 
хъæлæсы уагæй æнцон рахицæн кæнæн цы æнкъарæнтæ уа, ахæмтæ.

Аив кæсыныл ахуыр кæнын райдайын хъæуы, сывæллæтты 
раст улæфын сахуыр кæнынæй. Уый уымæн хъæуы, цæмæй текст 
раст хъæлæсы уагæй кæсой. Уымæн та уæвæн ис, уæлдæр куыд загъ-
там, афтæмæй, текст хицæн хæйттыл раст дихтæгонд куы æрцæуа, 
алы хай дæр цавæр хъæлæсы уагæй кæсын хъæуы, уый бæлвырд 
æмбæрстгонд куы уа, уæд.

Зындгонд у, тексты мидис кæсгæйæ, хъæлæс кæм фæбæрзонддæр 
фæхъæуы, кæм фæныллæгдæр; кæм æй бакæсын фæхъæуы фарсты 
хъæлæсы уагæй, кæм разæнгардгæнæн, кæм та – таурæгъон; дзырд-
тыл цавд раст æвæрын. Ацы фæзындтæ раст æххæстгонд куы нæ 
цæуой, уæд уацмыс аив бакæсæн нæй.

Æппæт ацы хицæндзинæдтæ хынцгæйæ, бамбарæн ис – уацмыс 
фыццаг хатт аив бакæсын тынг зын у, ацы хæс сæххæст кæнæн ис 
дыккаг, кæнæ æртыккаг кастæн.

Стыр ахадындзинад ис, ахуыргæнæг текст йæхæдæг куы кæса, 
уæд уымæн, уый йæ æнæмæнг кæсы аив, раст хъæлæсы уагæй, æмæ 
уый скъоладзаутæн уыдзæн фæзминаг, дæнцæджы хуызы.

Аив кæсыныл сахуыр кæнын аразгæ у, скъоладзаутæ уацмысы 
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хъайтарты эмоционалон уавæр цавæр у, сæхи куыд дарынц, уый куыд 
бамбарой, уымæй. Вæййы афтæ дæр, æмæ сæ æмбаргæ фæкæнынц, 
фæлæ сæ хъæлæсы уагæй сæ бон раст равдисын нæ вæййы.

Аив кæсын сахуыр кæныны тыххæй спайда кæнæн ис ахæм 
мадзæлттæй:

1. Ахуыргæнæджы раст, аив каст.
2. Скъоладзауты радыгай хъæрæй каст, раздæр – тыхджындæртæ, 

стæй та – лæмæгъдæртæ.
3. Æмдзæвгæтæ зæрдывæрдæй кæсын, алы темпытæй æмæ алы 

хъæлæсы уагæй.
4. Цæсгæмттæм гæсгæ каст.
5. Диалогон ныхас кæнын.
6. Уацмыстæм гæсгæ инсценировкæтæ аразын.
Скъоладзаутæ аив бакæсдзысты, йæ мидис хорз кæмæн бам-

бæрстой, дзæбæх æвзæрст цы уацмыс æрцыдис, уый.
Аив кæсын ахуыргæнгæйæ, æнцой кæнын хъæуы эмоциона-

лон æгъдауæй ирд чи уа, тексты уыцы хæйттæ, абзацтæ, диалогтыл. 
Афтæмæй скъоладзаутæ, тагъддæр фæцалх уыдзысты се ’нкъарæнтæ 
равдисынмæ.

Скъоладзауты аив кæсыныл ахуыр кæнгæйæ, ахуыргæнæг кæны 
хъомыладон куыст дæр – сывæллæттæн амоны искæй циныл цин 
кæнын кæй хъæуы, хъыгыл – хъыг; уацмысы хъайтартимæ иумæ ар-
хайын сæ хъуыддæгты.

Аив кæсыныл фæцалх кæныны тыххæй, куыд зонæм, афтæмæй 
æмбарын хъæуы, цы æрмæг каст цæуы, уый. Фæлæ уый æгъгъæд нæу 
– хъуамæ скъоладзаутæ зоной аивгæнæн мадзæлттæ дæр, æмæ сæ 
пайда кæной дзургæйæ (кæсгæйæ), уыдон сты логикон цавд, паузæ, 
темп, интонаци.

Ахуыргæнæджы хæс у скъоладзауты базонгæ кæнын логикон 
цавдимæ – хъуыдыйады рахицæн кæнын хъæугæ дзырд (сæйраг 
хъуыды цæй мидæг ис, æппæт мидис цæуыл æнцой кæны, уый); тек-
сты, æнцойгæнæн хъуыдыйад бакæсгæйæ, фæрсы скъоладзауты: 

Ацы ран æппæты ахсджиагдæр дзырд кæцы у?
Ахуыргæнæг æй йæхæдæг раст хъæлæсы уагæй кæй бакæсдзæн, 

логикон цавд раст кæй сæвæрдзæн, уымæ гæсгæ уыцы дзырд зын 
базонæн нæ уыдзæн.
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Дарддæр афтæ кусгæйæ, ахуыргæнæджы къухы бафтдзæн хорз 
фæстиуджытæ. Скъоладзаутæ сæхæдæг дæр фæцахуыр уыдзысты аив 
кастыл.

2.7. Хи ныхæстæй дзурыныл ахуыр кæныны 
куысты методикæ

Хи ныхæстæй дзурын у скъоладзауты арæхстдзинæдты рæзтыл 
куысты хуызтæй иу. Бакаст æрмæг радзурыны формæтæ сты алыхуы-
зон. Алы хуызы формæмæ дæр скъоладзауты хъæуы бæстон бацæттæ 
кæнын. Ахуыргæнæг скъоладзауты размæ сæвæры бæлвырд нысантæ: 
дзургæйæ, хъуыдытæ бæлвырд фæткыл куыд цæуой, кæмæн дзу-
рынц, уыдонмæ йæм хъусын куыд цæуа, сæ радзырд сын цымыдисаг 
куыд уа.

Цæмæй бакаст æрмæг бæстон радзурой, уый тыххæй скъола-
дзауты сахуыр кæнын хъæуы раздæр бахъуыды кæнын тексты сæр-
гонд, авторы мыггаг æмæ ном. Лæмбынæг бакæсын уацмыс æмæ дзу-
апп раттын фæрстытæн æмæ хæслæвæрдтæн.

Фæлтæрддзинад куыд æвдисы, афтæмæй райдайæн кълæсты хи 
ныхæстæй дзурынæн ныффидар кæнæн ис ахæм фæтк: фыццаг кæнæ 
дыккаг касты фæстæ текст хайгай радзурын (зæгъын сывæллæттæн – 
цы бакастæ, уый радзур дæхи ныхæстæй). Фæлæ, уæлдæр куыд загъ-
там, афтæмæй хи ныхæстæй куыд æмбæлы, афтæмæй радзурæн ис, 
æрмæстдæр развæлгъау тынг хорз æвзæрст чи æрцыдис, ахæм уац-
мысы мидис.

Скъоладзаутæ сæ цæттæдзинадмæ гæсгæ, сæ зæрдæргъæвддзи-
надмæ гæсгæ алыхуызон кæй вæййынц, уымæ гæсгæ дзурынмæ дæр 
чи хуыздæр арæхсы, чи æвзæрдæр, тексты мидис чи тагъддæр бам-
бары, чи æрæгмæдæр. Фæлæ, сывæллон йæхæдæг цы радзура, уый 
хуыздæр бахъуыды кæндзæн.

Ахуыргæнæг хъуамæ сбæлвырд кæна, кæд æмæ цы хъуамæ ба-
дома скъоладзаутæй хи ныхæстæй радзурынæн. Уый тыххæй хъуамæ 
зона ацы куысты алы хуызтæ. Адих кæнæн сæ ис ахæм къордтыл: 
бæлвырд, цыбыр, æвзаргæ, сфæлдыстадон. 

Хи ныхæстæй бæлвырд радзырд ма йæхимидæг дих кæны дыууæ 
хуызыл:
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а) уæгъдибар радзырд – уацмысы мидис, куыд æй бамбæрстой, 
афтæмæй радзурын;
æ) аив радзырд – мидис радзурын текстмæ хæстæг, йæ æппæт 
аивадон мадзæлттæ дæр ын æрфысгæйæ.
Уацмысы мидис цыбыртæй радзурын нысан кæны, йæ сæйраг 

хъуыды йын радзурын, фæуадзæн ис тексты аивадон мадзæлттæ, 
фæлæ, цаутæ кæрæдзийы фæдыл куыд цæуынц, уыцы фæтк нæ фе-
хæлгæйæ.

Исты цау æмбæрстгондæй, фæлæ цыбыртæй радзурын – уый у 
стыр курдиат. 

Цæмæй уыцы курдиатæй фæхайджын уой, уый тыххæй сывæл-
лæтты цæттæ кæнын хъæуы рагацау. Суанг 2-аг къласæй райдайгæ-
йæ тексты мидис дзурæн ис цыбыртæй.

Текстимæ развæлгъау хъæугæ куыст куы æрцæуа, уæд ын йæ 
сæйраг хъуыды радзурæнт. Зæгъæм, Ситохаты Саламджерийы ра-
дзырд «Сырддонцъиу»-ы мидис цыбырæй уыдзæн афтæ:

«Сырддонцъиутæ бадтысты бал бæласы къалиуыл. Æваст 
дзы иу æрхаудта зæхмæ. Нæ куыдз Тудзи бауад цъиумæ æмæ йæ 
фелвæста, йæ дзыхæй ма йæ къæдзил зындис. Иу рæстæг сырддон-
цъиуы къæдзил базмæлыди. Тудзи сыстад æмæ цъиуы йæ дзыхæй 
æрæппæрста. Цъиу йæ базыртæ бацагъта æмæ цы къалиуæй æрхауд, 
ууыл абадт. Йе ’мбæлттæ йыл бацин кодтой».

Тексты мидис цыбыртæй дзурын ахадгæ у диалог кæсгæйæ. 
Ацы куыст цымыдисаг уымæй у, æмæ сывæллæттæ фæархайынц 
комкоммæ ныхас фæрссаг ныхасæй баивыныл, уыцы иу рæстæг тыр-
нынц диалогы сæйраг хъуыды равдисынмæ.

Райсæм Хетæгкаты Къостайы æмдзæвгæ «Цъиу æмæ сывæл-
лæттæ». Архайджыты æхсæн цы ныхас рауад, уый цыбыртæй радзу-
рæн ис афтæ: «Сывæллæттæ цъиуы æрцахстой æмæ йæ къалатийы 
бакодтой. Зæрдæ йын æвæрынц, махмæ куы баззайай, уæд кæндзынæ 
хъæздыг æмæ æнæмæт цард. Цъиу нæ разы кæны, æз, дам, уарзын 
быдырты тæхын, къогъотæ дзы ахсын. Уæд та йын сывæллæттæ 
зæгъынц, зымæг æдде уазал у æмæ басидзынæ. Фæлæ та сын цъиу 
зæгъы, зымæг хъарм бæстæм кæй атæхы.

Сывæллæттæ йæ бамбæрстой, йемæ сразы сты æмæ йæ ауагъ-
той».

Уацмысы мидис афтæ цыбыр æмæ бæлвырд радзурын сæ бон 
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куы нæ уа, уæд ахуыргæнæг скъоладзаутæм дæтты фæрстытæ, æмæ 
уал æй афтæмæй дзурынц, уый фæстæ та æххæстдæрæй.

Цыбыртæй радзурынæн ма спайда кæнæн ис ахæм мадзалæй:
Текст адих кæнын хицæн хæйттыл, алы хайы мидисмæ дæр 

бацæттæ кæнын фæрстытæ, ныффыссын сæ фæйнæгыл, равдисын сæ 
компьютерæй интерактивон фæйнæгыл (кæмæн куыд амал ис, афтæ). 
Раттын сын дзуæппытæ æмæ сывæллæттæ иумæ сбæрæг кæнæнт, 
фæрстытæй ахсджиагдæр кæцытæ сты, уый. Æрмæст уыдонæн 
дзуæппытæ дæтгæйæ рауайдзæн цыбыр радзырд. Афтæ бакусын 
уацмысы алы хаимæ дæр. Ацы куысты хуыз ахъаз у скъоладзауты 
хъуыдыкæнынад рæзынæн.

3-аг æмæ 4-æм кълæсты, уацмыс хи ныхæстæй бæлвырд ра-
дзургæйæ, æмæ цаутæ кæрæдзийыл баргæйæ, скъоладзаутæ æнцон-
дæрæй бамбарынц сæ хицæндзинæдтæ.

Цыбыртæй радзурынæн исын хъæуы мидисджын уацмыс, æр-
фыст зын радзурæн у сывæллæттæн, уымæн æмæ уым равдисын 
хъæуы алы аивадон фæзынд дæр, алы æууæл дæр.

Хи ныхæстæй дзурыны тыххæй, уацмысæн пълан конд куы 
вæййы, уæд ын йæ алы пунктæн дæр скъоладзаутæ дæттынц бæлвырд 
дзуæппытæ. Пъланы пункттæн уæвæн ис фæрстытæ, кæнæ тексты 
хицæн хæйттæн лæвæрд сæргæндтæ.

Уацмысы мидис радзурæн ис цæстытыл ауайынгæнгæ нывтæм 
гæсгæ дæр. Тексты хай бакæсгæйæ, ахуыргæнæг фæрсы скъоладзау-
ты, цавæр ныв æм скæнæн ис, зæгъгæ. Ахуырдзаутæй иутæ радзу-
рынц иу хуызы нывты тыххæй, иннæтæ – æндæрты. Ахуыргæнæг 
сын баххæст кæны сæ дзуæппытæ, куы хъæуа, уæд.

Райсæм Баситы Мысосты æмдзæвгæ «Розæ – дидинæг». Раттæн 
ис мидис фæбæлвырддæргæнæн фæрстытæ:

1. Кæм афынæй Розæ – дидинæг?
2. Чи ракаст арвæй дидинæгмæ?
3. Рудзынгæй та чи касти дидинæгмæ?

Текстмæ хæстæг хи ныхæстæй радзырд

Ахæм хуызы радзырдмæ цæттæгæнгæйæ, стыр ахадындзинад ис 
развæлгъау куыстæн: мидис равзарын, æвзаргæ каст бакæнын, дзырд-
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уатон куыст бакæнын, пълан саразын. Йæ нысаниуæг фæуæрæхдæр 
вæййы тексты æвзагыл куыстæн дæр. Хъус тынгдæр æрдарын хъæуы 
уацмыс радзурыны тыххæй цы лексикæйæ спайда кæнын хъæудзæн, 
уымæ.

Хи ныхæстæй дзурыныл ахуыргæнгæйæ хъус дарын хъæуы 
тексты аивдзинадмæ. Скъоладзау аив радзурдзæн, аив кæсын куы 
сахуыр уа, мидис куы æмбара, цы дзуры, уый йæхицæн цымыдисаг 
куы уа, уæд.

Скъоладзауты куыстæввонг скæнын æмæ сæ сæ хъуыдытæ дзу-
рынмæ сразæнгард кæнынæн ис ахæм мадзал дæр: ахуырдзаутæй 
иу радзырдта тексты мидис. Ахуыргæнæг фæрсы иннæ сывæллæт-
ты: «Чи ма цы бафтаудзæн Сосланы радзырдмæ? Цы нæ радзырдта 
Сослан? Цы фæуагъта Сослан?» æмæ аф. д.

Ахуырдзаутæ, уыцы фæрстытæн дзуæппытæ дæтгæйæ, текс-
ты мидис фæбæлвырддæр кæнынц. Уый иуæрдыгæй, иннæмæй та 
къласы иугай скъоладзаутæ нæ кусынц, фæлæ фылдæрæй. Уыдон 
фæархайынц уацмысы æппæт фæзындтæ дæр сбæрæг кæныныл æмæ 
радзурыныл; сæ куыст ерысы хуызы дæр ма рауайы.

Цæмæй куыст ахадгæдæр рауайа, уый тыххæй скъоладзаутæн 
бар раттæн ис равзарынæн, чи сæ кæцы скъуыддзаг радзурдзæн, 
уымæн. Хæццæйæ цæмæй ма дзурой, уый тыххæй сын сæхи ба-
фæрсын, чи сæ кæй фæстæ хъуамæ дзура, уымæй. 

Уацмысы цаутæ кæрæдзийы фæдыл бæлвырд æвæрд куы æр-
цæуой, уæд сывæллæтты ракæнæн ис размæ, фæйнæджы цурмæ, 
фæрсæй-фæрстæм сæ раст слæууын кæнын æмæ уæд кæрæдзийы 
фæстæ дзурын райдайдзысты.

Уыцы рæстæг къласы иннæ скъоладзаутæн раттын хæслæвæрд 
– лæмбынæг хъусут уе ’мбæлттæм æмæ сын сæ радзырдтæ баххæст 
кæнут (кæд дзы исты фæуагътой, уæд).

Сфæлдыстадон хи ныхæстæй радзырд:
а) тексты мидис радзурын, иу цæсгом æндæрæй баивгæйæ;
æ) æвзаргæ радзырд.
Цæсгом баивгæйæ радзурын нысан кæны искæцы хъайтары 

бæсты радзурын æртыккаг цæсгомы номæй, кæнæ хи номæй.
Ацы куысты хуыз сæххæст кæныны размæ бамбарын хъæуы, 

кæй номæй дзурдзыстут, уый характерон миниуджытæ; сæ раргом 
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кæныны тыххæй цы аивадон мадзæлттæй пайдагонд æрцыдис, уы-
дон.

Зæгъæм, Хъодзаты Æхсары уацмыс «Парчы» ныхас цæуы авто-
ры номæй. Дзуры парчы куыд зилы. Кæсы, цады, хæристы аууонæй 
доныхъазтæ куыд раленк кодтой, уымæ; доны ма мæйы æндæрг дæр 
куыд зыны, уымæ.

Ам фыццаг цæсгом баивæн ис æртыккаг цæсгомæй, æмæ ра-
дзырд райдайын, ам куыд у «Фæззæгимæ зилын парчы» нæ, фæлæ 
«Фæззæгимæ зилы парчы»…

Райсæм Джыккайты Шамилы уацмыс «Тæссаг балц». Радзырд 
фыст у æртыккаг цæсгомы номæй. Райдайы афтæ: «Иу изæр Сос-
ланмæ йæ фыд дзуры: – Уæлæ Стыр комы хизынц бæхтæ. Ауай æмæ 
нæ бæхы æртæр. Сосланыл уæд цыдис дæс азы. Уыди æнæзивæг, 
сæрæн».

Ам æртыккаг цæсгом баивæн ис фыццагæй, æмæ радзырды ми-
дис кæрæй-кæронмæ радзурын афтæ, цыма æппæт цауты кой дæр 
дæхæдæг ракодтай.

Райдайæн æй ис афтæ: «Иу изæр мæм мæ фыд фæдзырдта. 
Загъта мын, цæмæй Стыр комæй нæ бæхы æртæрон. Мæныл уæд 
цыдис дæс азы, уыдтæн æнæзивæг, сæрæн…»

Ацы хуызы хи ныхæстæй радзырды иннæ мадзал у уацмысы 
искæцы цау радзурын йæ архайджытæй искæйы номæй. Фæлæ цæ-
мæй радзырд ахадгæ рауайа, уый тыххæй развæлгъау хорз бакусын 
хъæуы – равзарын æппæт цаутæ, сæ цыд, сæ аххосæгтæ, хицæн-
дзинæдтæ; архайджыты миниуджытæ.

Сфæлдыстадон хи ныхæстæй радзырды иннæ хуыз у уацмы-
сы мидисмæ гæсгæ арæзт пълан аивгæйæ радзурын. Уый æххуыс 
у тексты хæйтты æхсæн логикон бастдзинæдтæ бæрæг кæнынæн; 
кæцыдæр фæзындтæ фæбæлвырддæр кæнынæн.

Скъоладзаутæ, уацмысы мидис дзургæйæ, бахæссынц сæхи ивд-
дзинæдтæ, сæхи хъуыдытæ, бафтауынц ма йæм, сæхи фæндонмæ  
гæсгæ ма дзы цы хъуамæ æрцæуа, ахæм цаутæ дæр. Хатт рауайы афтæ 
дæр, æмæ уацмысы цауты кæрæдзийы фæдыл цыд бынтондæр ивд 
æрцæуы.

Ахадгæ мадзалыл нымад цæуы æвзаргæ радзырд дæр, ома, æппæт 
уацмысы мидис нæ, фæлæ йæ кæцыдæр хай. Ам скъоладзаутæн бар 
раттын, уацмысæй сæ зæрдæмæ цы фæцыдис, уый сфæлдыстадон 
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æгъдауæй радзурынæн. Ахæм хæслæвæрдтæ вæййынц алыхуызон: 
радзурын уацмысы архайджытæй иуы тыххæй; кæцыдæр хаймæ 
æрхъуыды кæнын ныв æмæ йæ æрфыссын; кæд чиныджы ис ил-
люстраци кæнæ ныв, уæд сбæрæг кæнын, тексты кæцы хаймæ хауы, 
уый æмæ йæ аив радзурын.

Ацы хи ныхæстæй радзырды хуыз æххуыс у скъоладзауты лæм-
бынæг кæсыныл фæцахуыр кæнынæн; тексты сæйрагдæр цы у, уый 
агурыныл; хи хъуыдытæ раст дзурыныл.

Ахуыргæнæджы хæс у, скъоладзауты хи ныхæстæ дзурын афтæ 
сахуыр кæнын, цæмæй цы дзурынц, уый тынг хорз æмбарой.

Уæгъдибар радзырд. Куыд зонæм, афтæмæй, сывæллæттæй 
дзырдарæхст чи у, уыдон, цы хабар фехъусой, уый бæлвырд радзу-
рынц. 

Иннæтæ радзырдæн ферох кæнынц йæ райдайæн, кæнæ йæ 
кæрон. Æмæ уæд, цы дзурой, уый нал фæзонынц. Алыхатт сын æй 
сæ зæрдыл лæууын кæнын нæ хъæуы, уæд сæхæдæг нал хъуыды 
кæндзысты, æнхъæлмæ кæсдзысты æххуысмæ.

Бынтон цыбыр текст куы бакæсой, уæд æй цæмæй сæхи ныхæс-
тæй радзурой, уый тыххæй рапарахат хъæуы, дзырд цы цаутыл цæуы, 
уыдоны æрфыст, аивадон мадзæлттæй спайдагæнгæйæ. Афтæ куы нæ 
цæуа куыст, уæд уыцы цалдæр хъуыдыйады скъоладзаутæ æнцонæй 
бахъуыды кæндзысты æмæ сæ зæрдывæрдæй радзурдзысты, хи 
ныхæстæй нæ, фæлæ. 

Хи ныхæстæй дзурын ахуыргæнгæйæ, æххæстгæнæн ис ахæм 
фæлтæрæнтæ: райсын цыбыр скъуыддзаг, бакæсын æй кæнын 2-3 
хатты, уый фæстæ бадомын хи ныхæстæй йæ радзурын.

Радзурыны размæ ахуыргæнæг скъоладзаутæн бамбарын кæны, 
сæ хъуыдымæ гæсгæ хæстæг дзырдтæй баивæн кæцытæн ис, уыдон. 
Гæнæн ис, æмæ ахуыргæнæг йæ фæрстытæ æмæ хæслæвæрдты дæр 
иу дзырд баива æндæрæй, æмæ уæд скъоладзаутæ дæр бамбардзысты 
синонимтæй куыд пайда кæнæн ис, уый.

Куыд фæстæмæ, иу къласæй иннæмæ хизгæйæ, тексттæ дæр кæ-
нынц стырдæр æмæ вазыгджындæр, æмæ сæ скъоладзаутæ архайынц 
сæхи ныхæстæй радзурыныл. 

Алы урочы дæр ахуыргæнджытæ пайда кæнынц хи ныхæстæй 
радзырды искæцы формæйæ. Алы хицæн хуызыл дæр сæ хъæуы ах-
уыр кæнын.
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2.8. Цæстуынгæ æрмæгæй пайда кæныны мадзæлттæ 
кæсыны урокты

Кæсыны урокты цæстуынгæ æрмæгæн ис стыр нысаниуæг. 
Хъуамæ йын урочы уа бæрæг бынат. Цæстуынгæ æрмæгæй пайда 
кæнын хъæуы бæрцæй, æгæр бирæ дæр ницы пайда у, уæд текстыл 
куысты рæстæг фæкъаддæр уыдзæн.

Цæстуынгæ æрмæг æнæмæнг хъуамæ баст уа, цы уацмыс ахуыр-
гонд цæуы, уыимæ. Зæгъæм, уацмыс мæргъты тыххæй куы уа, уæд 
уал, текст бакæсыны размæ, равзарын хъæуы уыцы цъиуты нывтæ, 
абарын сæ кæрæдзийыл, сбæрæг сын кæнын сæ æнгæсдзинад æмæ сæ 
хицæндзинæдтæ, сæ ас, сæ миниуджытæ.

Афтæ тексты мидис бакæсыны размæ, нывтæ æвзæрст куы 
æрцæуой, уæд уацмысæн анализ кæнын, йæ бамбарын æнцондæр у.

Арæх нывы æвдыст æрцæуы, текстæй æнæмæнг бамбарын цы 
скъуыддзаг фæхъæуы, уый. Бакæсгæйæ, дзургæйæ сывæллæттæм 
куыд æмбæлы, афтæ нæ бахъардзæн тексты мидис, сæ цæстытыл куы 
нæ ауайа, уæд.

Ахадгæ у, ахуыргæнæг æрмæст чиныджы нывтæй куы нæ пай-
да кæна, фæлæ нывгæнджыты нывтæ æмæ иллюстрацитæ куы хæсса 
уроктæм, æмæ куыст уыдонмæ гæсгæ дæр арæзт куы цæуа, уæд. Кæй 
зæгъын æй хъæуы, тематикæ хъуамæ уа иухуызон.

Арæх ахуыргæнæгæн зын вæййы сбæрæг кæнын, нывæй кæд 
спайда кæна, уый – текст бакæсыны размæ æви йæ фæстæ.

Спайда кæнæн ис дыууæ мадзалæй дæр. Мах зонæм, скъоладзау-
тæ кæсыны урокты уацмыстæ хъуамæ бæстон сахуыр кæной: тынг 
хорз кæсын базоной, мидис лæмбынæгæй бамбарой. Уæдæ, фыццаг 
мадзал у текстæн анализ скæнын, стæй йæ абарын, чиныджы йæм цы 
ныв конд ис, уыимæ.

Урочы ахуыргонд куы цæуа, æрдзы фæзындтæ, æрдзы æрфыст 
æвдыст кæм цæуы, ахæм уацмыстæ, уæд гæнæн ис, æмæ раздæр рав-
зарын, цы ныв-пейзаж ис, уый, стæй бакæсын текст, æмæ сæ уый 
фæстæ абарын кæрæдзийыл.

Кæд æмæ нывы æвдыст цæуы, тексты сæйраг хъуыды, уæд дзы 
спайда кæнæн ис суанг фыццаг касты фæстæ дæр, цæмæй æрмæг 
хуыздæр бамбарой.

Вæййы афтæ дæр, æмæ уацмысмæ лæвæрд цæуы цалдæр иллю-
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страцийы, тексты алы хæйттæм. Уæд саразæн ис пълан: нывтæн рат-
тын нæмттæ, ныффыссын сæ фæйнæгыл кæнæ тетрæдты. Равзарын 
пъланы пункттæм гæсгæ тексты хæйттæ дæр æмæ нывты æрфыст 
дæр.

Кæд иллюстрациты æвдыст не ’рцыдис уацмысы мидис, уæд 
уый фадат дæтты сывæллæтты сфæлдыстадон хъуыдыкæнынадыл 
бакусынæн: сæ хъуыдытæ дзурынц, иу кæнæ иннæ скъуыддзагмæ 
цавæр нывтæ скæнæн ис, уый тыххæй.

Программæмæ гæсгæ цы уацмыс ахуыргонд цæудзæн, уый 
экскурсиимæ бабæттæн куы уа, уæд уый у тынг хорз мадзал текс-
ты мидис бамбарынæн, йæ алыхуызон фæлгъуызтæ йын сбæрæг 
кæнынæн.

Зæгъæм, райсæм Чеджемты Георы æмдзæвгæ «Æрæгвæззæг».

Абон хуры цæст нæ разынд.
Дымгæ хус сыфтæ хæссы.
Бур фæззæг сыфтæртæ – базыл
Тулдз бæласы бын хуыссы.

Акаст й’ алыварс æнкъардæй,
Зæрдæ бамæгуыр бынтон:
Урс гæлæбутæ йыл арвæй
Хауынц… Нал сын и кæрон…

Æмдзæвгæйы мидис æвзаргæйæ, цæмæй скъоладзаутæ æнцо-
нæй бамбарой, цы хоны поэт «урс гæлæбутæ», «сыфтæртæ – баз», 
уый тыххæй сæ ацы афæдзы афон ракæнæн ис кæртмæ экскурсийы, 
сæхи цæстæй фендзысты миты гæлæбутæ арвæй куыд хауынц, бæ-
лæсты къалиутыл куыд æрбадынц; зæхх та бæлæсты бын æмбæрзт 
у, цы сыфтæр æрызгъæлд уымæй, æмæ уый та базы хуызæн кæй у, 
уый.

Уыцы нывтæ сæхи цæстæй куы феной, уæд сын æнцонæй бам-
бардзысты сæ хъуыды æмæ дзуапп ратдзысты фæрстытæн.

Ахæм экскурситæ аразæн ис кинотеатрмæ, паркмæ, быдырмæ, 
хъæдмæ. Фæлæ уыцы балцытæ хъуамæ уой мидисджын, æмæ, уæл-
дæр куыд загътам, бæлвырд тематикæимæ баст.

Бакаст æрмæгæн анализ кæнгæйæ, хи ныхæстæй йæ дзургæйæ, 
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скъоладзаутæ спайда кæндзысты тексты мидисæй дæр æмæ экскур-
сийы цæстдарæнтæй дæр.

Ацы мадзалæн йæ нысаниуæг фæфылдæр уыдзæн, уыцы темæ-
йыл сочинени куы фыссой, уæд: спайдагæнæн уыдзæн чиныджы 
æрмæгæй дæр, æмæ сæхи цæстæй цы федтой, уымæй дæр.

Зæгъæм, 2-аг къласы Сечъынаты Ладемыры радзырд «Трам-
вайы» ахуыргæнгæйæ, скъоладзаутимæ сбадæн æмæ ацæуæн ис 
трамвайы, сæ хъус сын æрдарын, вагонмæ чи бахизы, уыдонмæ; цы 
кары адæм сты; æрыгонæй, зæрондæй сæхи куыд дарынц, уымæ. 

Ахуыргæнæг йæ зæрдыл хъуамæ дара, сывæллæтты экскурсимæ 
акæныны размæ сын раттын хъæуы хæслæвæрдтæ: хъус цæмæ 
æрдарын хъæуы; хи куыд дарын хъæуы алы уавæрты.

2.9. Хъомыладон куысты методикæ райдайæн кълæсты

Адæймаджы хъомыладыл кусын райдайын хъæуы суанг йæ 
гыццылæй фæстæмæ. Уымæн скъолайы хорз æххуыс сты литературон 
кæсынады уроктæ, уыдоны рæзы скъоладзауты зонд, се ’нкъарæнтæ, 
сæ хиæмбарынад.

Сывæллæттæм, скъоламæ æрбацæуыны размæ дæр вæййы 
хуымæтæг зонындзинæдтæ алыварсы царды тыххæй; сæ ныййар-
джытæ, сæ хистæртæ сын чингуытæ фæкæсынц; сæ фылдæр фæзонынц 
кæсын, фыссын дæр. Уымæ гæсгæ, кæсыны урокты хъус фылдæр 
дарæн ис, цы æрмæг кæсынц, уый мидис бæстон бамбарынмæ.

Урочы ахуырадон æмæ хъомыладон нысантæ хъуамæ уой 
æнгом баст. Кæй зæгъын æй хъæуы, сæ алкæмæн дæр сæ ис йæхи 
хицæндзинæдтæ. 

Зæгъæм, зонындзинæдтæ æмæ арæхстдзинæдтæ фидаргонд 
цæуынц се ппæт скъоладзаутæм дæр, фæлæ сæ цæстæнгас, сæ ахаст 
алы фæзындтæм иухуызон нæ вæййы, æмæ уыцы иу рæстæг нæ 
рабæрæг вæййынц, уый аразгæ у сывæллæттæн сæхицæй, цæмæ 
арæхсынц, цы зонынц ныридæгæн, уымæй.

Ахуыргæнæг хъуамæ йæ зæрдыл дара – скъоладзауты ахуыр-
гæнгæйæ сæ хъомыл дæр кæны.

Тынг ахсджиаг у, кæсыны урокты скъоладзаутæ цы кæсынц, уый 
хорз цæмæй æмбарой, сæ бон иртасын уа аивадон мадзæлттæ, уац-
мысы сæйраг хъуыды, цин кæной хъайтартимæ иумæ, æмæ æвдисой 
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сæ хъыг, исты сын, куыд æмбæлы, афтæ куы нæ уайа, уæд, ома сæ 
æмбарой  алы уавæрты дæр.

Уацмысы мидис кæсгæйæ, скъоладзауты ахуыр кæнын хъæуы 
фæзмын хорзæй цы ис, уый; арфдæр хъуыды кæныныл, иннæты 
хъуыдытæн аргъ кæныныл; къласимæ иумæ кусын æмæ хатдзæгтæ 
кæнын.

Райдайæн кълæсты кæсыны урокты цы радзырдтæ, æмдзæвгæ-
тæ, аргъæуттæ, баснятæ, æмбисæндтæ æмæ загъдаутæ ахуыргонд 
цæуынц, уыдоны руаджы скъоладзаутæм фæзынынц æмæ фидар 
кæнынц æмбарынæдтæ æхсæнады, царды, фæллойы тыххæй; ба-
зонынц, адæм сæ царды цæмæ тырнынц, хорзæй æмæ æвзæрæй цы 
сарæзтой, цы сгуыхтдзинæдтæ æвдисынц, уый.

Кæй зæгъын æй хъæуы, ахуыргæнæг хъуамæ баххуыс кæна скъо-
ладзаутæн ацы æппæт фæзындтæ бамбарынæн, сæ хъуыдытæ раргом 
кæнынæн. Уый бакæнæн ис фæрстыты руаджы.

Тынг ахадгæ у сывæллæтты сахуыр кæнын, алы уацмысмæ дæр 
эмоционалон цæстæй кæсын.

К.Д. Ушинский куыд загъта, афтæмæй мах алы уацмысмæ 
дæр хъуамæ кæсæм царды алы фæзилæнтæ кæцæй фенæн ис, ахæм 
рудзынгæй кæсæгау.

Сывæллæттæ алцы æмхуызон нæ бамбарынц, стæй уыцы иу 
рæстæг нæ – иутæ фыццаг кастæн уацмысы мидис æххæстæй ба-
хъуыды кæнынц, иннæтæ – йæ хицæн фрагменттæ, æртыккæгтæ 
– æрмæст сæхæдæг æй куы бакæсынц, уæд, уæлдайдæр та мидис 
дзургæйæ, анализ кæнгæйæ; хъус æрдарын хъæуы, хъомыладон фар-
статыл æрдзурæн кæм ис, уыцы бынæттæм.

Ахуыргæнæджы бон куы бауа, скъоладзаутæн бамбарын кæ-
нын бакаст æрмæг цардимæ куыд баст у, фыссæг кæнæ поэт цы 
равдисынмæ хъавыд, сæхицæн дзы хорзæй цы райсдзысты, уый, 
уæд зæгъæн ис кæсыны урокты йæ размæ æвæрд нысантæ йæ бон 
сæххæст кæнын бацис.

Тынг ахадгæ у кæсыны урокты скъоладзауты хæрзæгъдаудзи-
надыл кусын. Чингуыты цы уацмыстæ æмбæлы, уыдон ахуыргæнæ-
гæн бар дæттынц скъоладзауты хорз миниуджытыл ахуыр кæнынæн.

Ацы тематикæйыл фыст уацмыстæ сæ вазыгджындзинадмæ 
гæсгæ адих кæнæн ис цалдæр къордыл:

1. Сывæллæттæн сæхи царды цы цаутæ æрцæуы, цы уавæрты 
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бахауынц, уыдон, зæгъæм, æмбалæн æххуыс ахуыры, царды алы 
уавæрты, йæ циныл ын бацин кæнын æмæ аф. д.

2. Æмбалы сæрыл рахæцын, тæссаг уавæры йæ бахъахъхъæнын, 
хи хъуыддæгтæ ныууадзгæйæ дæр уымæн баххуыс кæнын.

3. Хиуыл нæ ауæрдгæйæ, искæй кæнæ исты фервæзын кæнын.
Иу къласæй иннæмæ хизгæйæ скъоладзаутæ сæхæдæг куыд 

рæзынц, афтæ рæзы сæ ахаст се ’мбæлттæм, фидар кæнынц сæ зонын-
дзинæдтæ.

Уацмыстæ кæсгæйæ, скъоладзаутæ хуыздæр æмæ арфдæр бам-
барынц, æгъдау цы у, уæздандзинад цы у, æмбалæн аргъ кæнын куыд 
хъæуы, уый.

Райсæм аргъау «Куысыфтæг æмæ Дурын». Коцойты Арсен 
равдыста, хæлæрттæ куыд хъуамæ цæрой, уый. Балцы ацæугæйæ 
цы зындзинæдтыл сæмбæлдысты, уыдон сæ ноджы тынгдæр ба-
лымæн кодтой. Фыццаг Куысыфтæг баххуыс кодта Дурынæн – йе 
’ккой йæ бахæццæ кодта доны иннæ фарсмæ. Цæуынц, æмæ кæ-
сынц, быдыры кæрдæг судзгæ æрбацæуы. Ныр та Куысыфтæг фæ-
тарстис басудзынæй, фæлæ йæ Дурын дзыхъхъы æрхуыссын кодта 
æмæ йæ йæхицæй æрæмбæрзта. Ацы аргъауæн анализ скæнгæйæ, 
скъоладзаутæн сæ хъус æрдарын хъæуы кæрæдзийæн æххуыс кæнын 
куыд хорз у, уый фæрцы хæлардзинад куыд фидар кæны, уымæ.

Цæмæй ацы фæзынд хуыздæр бамбарой, йæ ахадындзинадæн 
ын аргъ скæной, уый тыххæй зæрдыл æрлæууын кæнын Валентина 
Осеевамæ гæсгæ фыст радзырд «Витяйæн фесæфтис йæ аходæн». 
Йæ мидис у ахæм: «Скъолайы улæфты рæстæг сывæллæттæ хорд-
той сæ аходæн, Витя та лæууыдис иуварс. Лæппутæ йæ бафарс-
той, ды та цæуылнæ хæрыс, зæгъгæ. Уый сын куы загъта: мæ гуыл 
фесæфтис, зæгъгæ, уæд уыдон бадис кодтой:

– Æвзæр хабар, сихоры хæрдмæ ма бирæ рæстæг ис, – загъта 
лæппутæй иу.

– Æмæ йæ кæм фесæфтай? Æвæццæгæн æй дæ дзыппы ны-
вæрдтай, уый та хызыны æвæрын хъуыдис, – сдзырдта йæм дыккаг 
лæппу.

Æртыккаг лæппу, Валодя, ницы сдзырдта, афтæмæй йæ дзулы 
карст дыууæ дихы акодта, æмæ дзы иу йе ’мбалмæ бадардта: – Айс, 
ахæр!»

Ацы радзырд бакæсгæйæ, скъоладзаутæ куы бамбарой, лæппуты 
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’хсæн цæуыл уыдис ныхас, уый, уæд бæлвырд æрдзурын, æцæг æм-
бал схонæн кæцыйæн ис, цавæр миниуджытæ ранымайæн ис лæппу-
ты ныхæстæм байхъусгæйæ. Æнæмæнг абарын лæппуты сурæттæ, 
раттын сын характеристикæ.

Ахуыргæнæг кæронбæттæн беседæйы скъоладзаутæн бамбарын 
кæнæд, хорз хъуыддæгтæ аразгæйæ, сæхæдæг дæр кæй фидардæр 
кæнынц, хъæздыгдæр кæны сæ удыхъæд, сæ зондахаст. Гуырын 
кæнын сæм хъæуы хорз миниуджытæ, рæстдзинадмæ раст ахаст, фа-
уын гæдыдзинад, гуымирыдзинад, чъынды уæвын, æмбалмæ куыд-
фæндыйы цæстæй кæсын.

Урокты ахæм уацмыстæ бакæсыны æмæ сын анализ скæныны 
фæстæ, сывæллæттæн раттын хъæуы бар сæхи цардæй дæнцæгтæ 
æрхæссынæн, кæнæ та цы фехъуыстой, ахæм цаутæ радзурын.

Цæмæй скъоладзаутæ ахæм уацмысты мидис хуыздæр бамба-
рой æмæ сæхицæн хъæугæ хатдзæгтæ скæной, уый тыххæй сæ развæл-
гъау хъæуы бацæттæ кæнын: ахуыргæнæг йæ разныхасы æрхæссы 
ацы тематикæимæ баст цау, æндæр радзырд, сывæллæтты цардæй 
исты хабар æмæ аф. д. Хъус æрдарын хъæуы сæйраг хъуыдымæ.

Афтæ бакусгæйæ, цы æрмæг ахуыр кæнынц, уый æнцондæрæй 
бамбардзысты.

Хистæртæ кæстæрты фæахуыр кæнынц – хорздзинад ракæнын 
дæ куы фæнда, уæд æй ракæн, мацæмæ æнхъæлмæ кæс, афтæмæй. 
Фæлæ зæрдыл дарын хъæуы ахæм æмбисонд дæр: «Хорздзинад нæ 
рох кæны». Зæрдыл æй æрлæууын кæнæн ис аргъау «Домбай æмæ 
мыст» куы ахуыр кæной, уæд.

«Мыст домбайы дзæмбытæм бахаудис, хæрынмæ йæ хъавыдис. 
Мыст ын ныллæгъстæ кодта, ма мæ бахæр, дæ хорздзинад дын нæ 
ферох кæндзынæн, зæгъгæ. Домбаймæ уый худæг фæкастис, дæуæн 
та, дам, дæ бон цы у, фæлæ йæ ауагъта. Иухатт домбай цуаноны 
хызы бахаудта, ныббогъ кодта. Мыст æй фехъуыста, æрбазгъордта 
йæм, хызы синæгтæ ахсыдта æмæ домбайы мæлæтæй фервæзын 
кодта».

Сывæллæттимæ ацы текст æвзаргæйæ домбай æмæ мысты 
бæсты цæстытыл ауайын кæнæн ис адæймæгты, æмæ афтæмæй ана-
лиз скæнын. Фæлтæрддзинад куыд æвдисы, афтæмæй, скъоладзау-
ты хъуыдытæ вæййынц алыхуызон, хатт ныхмæвæрд. Иутæ фæзæ-
гъынц, баххуыс кæнын хъæуы, дæхицæн мацы дом, афтæмæй, ин-
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нæты хъуыды вæййы – исчи дын хорз ракодта, уæд æй истæмæй ба-
фид. Тынг ахадгæ у уацмысты мидис кæрæдзийыл барын, уæлдай-
дæр хъайтарты миниуджытæ ныхмæвæрд куы уой, уæд.

2-аг къласы фæд-фæдыл лæвæрд цæуы дыууæ радзырды: «Сос-
ланы сгуыхтдзинад» æмæ «Созыр æмæ зæрватыкк».

Сæ мидис цыбыртæй у ахæм:
Сослан былгæрæтты фæцæйцæугæйæ ауыдта, сывæллон кæй 

фæдæлдон ис, уый. Лæппу донмæ ныггæпп кодта æмæ сабийы йе 
’фцæгготæй ацахста, йæ сæр ын донæй хæрдмæ сдардта æмæ са-
быргай былы ’рдæм раленк кодта. Сосланæн йæ лæгдзинад æмæ 
ныфсхасты тыххæй тынг фæарфæтæ кодтой.

Созырæн та разындис æндæр удыхъæд. Уый иу бон кæртмæ 
рацыдис хъазынмæ. Ауыдта зæрватыччы ахстон. Сфæнд кодта 
маргъы фæтæрсын кæнын. Лæппу дур систа æмæ йæ ахстоныл 
фехста. Ахстон æрхаудис. Зæрватыкк фæтарстис æмæ атахтис. 
Уæдæй фæстæмæ зæрватыкк уыцы кæртмæ нал æрбатахт.

Дыууæ радзырды бакæсын æмæ сын анализ скæнын. Скъола-
дзаутимæ равзарæн ис ахæм фæрстытæ:

1. Цы æрцыдаид, Сослан уазал донмæ куы нæ багæпп кодтаид, 
сывæллоны куы нæ рахастаид, уæд?

2. Созырты кæрты зæрватыччы рæсугъд зарджытæ цæуылнæ 
уал хъуыстысты?

Мидис бæлвырд равзаргæйæ, лæппутæн характеристикæ рат-
гæйæ, сæ миниуджытæ, сæ архæйдтытæ сын кæрæдзийыл абаргæйæ, 
скæнæн ис хатдзæг, ацы фæрстытæн дзуæппытæ ратгæйæ: 

- Цы у царды хуыздæр?
- Искæмæн баххуыс кæнын хуыздæр у, æви искæй бахъыгдарын.
Афтæ, урочы быцæу расайгæйæ, сывæллæттæ тырнынц сæ 

хъуыдытæ уæгъдибарæй дзурынмæ. Уый сын пайда у, тексты мидис 
дæр хуыздæр æмæ арфдæр базонынæн, хи ныхæстæй дæр æдæрсгæ 
дзурыныл фæцалх уæвынæн.

Хъомылады фарстатæй иу у Райгуырæн бæстæмæ уарзондзи-
над гуырын кæнын. Скъоладзауты зонгæ кæнын адæмы ивгъуыдимæ 
æмæ нырыккон цардимæ.

Райгуырæн бæстæйы тыххæй тематикæ цы уацмысты лæвæрд 
цæуы, уыдон лæвæрд цæуынц алы къласы дæр скъоладзауты кармæ 
гæсгæ.
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2-аг къласы Хозиты Петры радзырд «Райгуырæн бæстæ» 
бакæсгæйæ, скъоладзаутæ базондзысты Ирыстон дыууæ дихы кæй 
кæны – Хуссар æмæ Цæгатыл; Хуссар Ирыстонæн йæ сæйраг сахар 
у Цхинвал, Цæгатæн та – Дзæуджыхъæу; Ирыстоны чи райгуырдис 
æмæ чи схъомыл, уыдонæн уый у сæ Райгуырæн бæстæ; дæ фыдæлты 
æвзаг, дæ фыдæлты æгъдæуттæ куы уарзай, уæд уыдзынæ зондджын 
æмæ ныфсхаст.

Бзарты Русланы радзырд «Ирыстон» бакæсгæйæ, 3-аг къласы 
скъоладзаутæ базондзысты, Ирыстон кæй ис Кавказы бæстастæу; 
Ирыстоны стырдæр цæугæдæттæ сты Терк æмæ Леуахи; рагзаманты 
ирæтты хуыдтой алайнаг адæм, Ирыстон та – Алани; нæ гербыл хæхтæ 
ныфсджынæй хъахъхъæны цырддзаст æмæ сæрыстыр стай. Хæхтæ 
нысан кæнынц нæ Райгуырæн бæстæ. Стай та у æхсар æмæ хъаруйы 
нысан; алайнаг адæмы паддзахадон тырыса нæм æрхæццæ æнусты 
сæрты, йæ æртæ хуызы амонынц: урс – зонд æмæ рæсугъддзинад, 
сырх – хъару æмæ лæгдзинад, бур – фарн æмæ кæстæрарæх.

Афтæ, ацы æмæ æндæр уацмыстæ бакæсгæйæ, скъоладзаутимæ 
æнцон уыдзæн Райгуырæн бæстæйы тыххæй беседæтæ аразын, 
цæмæй дзы сæрыстыр уой.

Кæсыны урокты уацмыстæн анализ кæнгæйæ, куыст аразын 
хъæуы афтæ, цæмæй тексты бæлвырд факттæм хъусдард æрцæуа, 
бамбарой хъайтартæ сæхи афтæ цæмæн дарынц, сæ хъуыдытæ 
кæцырдæм арæзт сты, уый.

Уацмыстимæ кусгæйæ хынцын хъæуы скъоладзауты кар; цы 
цаутæ дзы æргомгонд цæуы, уыдон æнцонæй бамбардзысты æви нæ.

Скъоладзаутæн бамбарын кæнын хъæуы, хуыздæр, æгъдау-
джындæр, растдæр адæм зæххыл фылдæр кæй ис, фæзмын уыдоны 
кæй хъæуы, дæнцæгæн уыдоны кæй фæхæссæм.

2.10. Хибарæй кæсыны ахадындзинад æмæ 
мадзæлттæ урокты

Скъоладзауты тынг хорз кæсын сахуыр кæнын ахуыргæнæджы 
къухы нæ бафтдзæнис, хибарæй кæсыныл сæ куы нæ фæцахуыр 
кæна, уæд.

 Хибарæй куысты мадзæлттæй спайда кæнæн ис, скъоладзаутæ 
сæхæдæг æнцонæй кæй равзардзысты, ахæм уацмыс сын ратгæйæ. 
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Фæлæ сæ хибарæй куыстмæ дæр хъæуы бацæттæ кæнын – фæрстытæ 
раттын, пълан саразын, куыд кусдзысты, ууыл æрдзурын æмæ аф. д.

Скъоладзаутимæ кусын райдайын хъæуы суанг 1-аг къласы, кæд 
æмæ фыццаг æмæ дыккаг къласы дæр ацы куыст хуымæтæг хуызы 
конд цæуы, уæддæр.

Хибарæй кастмæ бæстондæр хъусдард æрцæуы 3-аг æмæ 4-æм 
кълæсты. Ацы арæхстдзинæдтæ бæрæггонд цæуынц программæйы, 
уым æвдыст сты кæсгæйæ цы хъуамæ хынца ахуыргæнæг, уый: 
ахуырдзаутæ текст куыд æмбарынц хъæрæй кæсгæйæ, хинымæр 
кæсгæйæ, сæ хъуыдытæ дзурынмæ куыд арæхсынц, куыд æвдисынц 
сæ ахаст уацмысы хъуыдымæ. 

Ацы арæхстдзинæдтыл кусыны фæлтæрæнтæ æххæстгонд цæ-
уынц, куыд ахуыргæнæджы æххуысæй, афтæ бынтон хибарæй дæр.

Куыд зонæм, афтæмæй хибарæй куыст хъуамæ æххæстгонд цæуа 
æнæ ахуыргæнæджы æххуысæй, фæлæ уый хæслæвæрдтæм гæсгæ, 
стæй бæлвырд рæстæгмæ.

Кæд æмæ урокты скъоладзаутæ хибарæй куыстытæ арæх æххæст 
кæнынц, уæддæр рох кæнын нæ хъæуы ахуыргæнæгимæ куыст дæр.

Хибарæй куыст аразæн ис дыууæ хуызы:
1) се ппæт скъоладзаутæн дæр уыцы иу хæслæвæрд куы уа, 
уæддæр æй алчидæр æххæст кæны йæхæдæг хибарæй;
2) хибарæй куыст æххæстгонд цæуы къордгай – хæслæвæрд куыд 
сæххæст кæнын хъæуы, уый тыххæй алы скъоладзау дæр дзуры 
йæ хъуыды, стæй равзарынц раст дзуапп æмæ йæ фæзæгъынц, 
кæнæ йæ ныффыссынц.
Хибарæй иунæгæй кусыны размæ бакæнæн ис коллекти-

вон куыст, кæнæ ахуыргæнæгимæ иумæ бæлвырд фæрстытæ æмæ 
хæслæвæрдтæм гæсгæ.

Зæгъæм, æмхæст текст хицæн хæйттыл адих кæнын куы хъæуа, 
уæд уыцы куыст бахæс кæнæн ис скъоладзауты иу къордæн, иннæ 
къорд та алы хайæн дæр хъуыды кæны сæргæндтæ. Уый фæстæ æриу 
кæнын æппæт æрмæг дæр, байхъусын сывæллæтты варианттæм.

Коллективон куыст бакæныны фæстæ, æнæмæнг скæнын хъæуы 
хатдзæгтæ – цы бакæнын хъуыдис, æмæ цы бакодтой, ууыл бæлвырд 
æрдзурын.

Фылдæр вæййы афтæ, æмæ скъоладзауты хибарæй куыст арæзт 
вæййы фæрстытæ æмæ дзуæппытæй, уымæй дæр ахуыргæнæг ратты 
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фарст æмæ йын домы дзуапп чиныджы ссарын; бакаст текст радзу-
рын хи ныхæстæй; хибарæй пълан саразын.

Ныртæккæ скъоладзаутæ компьютертимæ кæй кусынц, уымæ 
гæсгæ куыст саразæн ис афтæ: бахæссын авторы ном, мыггаг, чи-
ныджы сæргонд. Дарддæр скъоладзаутæ хæссынц, сæ зæрдæмæ цы 
скъуыддзаг фæцыдис, уый; хибарæй кæнæ къордæй цы куыст бакод-
той, уый фæстиуджытæ; ис дзы нывтæ скæнæн текстмæ, кæнæ хи 
хъуыдытæ нывы равдисын.

Компьютер куы нæ уа, уæд арæх пайдагонд цæуы тетрадæй. 
Уырдæм дæр хаст цæуы, уæлдæр цы зонинæгтæ ранымадтам, уыдон. 
Тетрадмæ уыдонæй уæлдай бахæссæн ис, уацмысты цы æнæзонгæ 
дзырдтæ ис, уыдон сæ æмбарынгæнæн дзырдтимæ.

Æнцондæры тыххæй тетрады темæтæ лæвæрд цæуынц кæрæ-
дзийы фæдыл; тетрады кæрон лæвæрд цæуы сæргæндтæ, æмæ 
афтæмæй тагъддæр ссарæн ис æнæмбаргæ дзырд.

Иумæйаггонд урокты хибарæй куыстæн спайдагæнæн ис дидак-
тикон карточкæтæй алыхуызон хæслæвæрдтимæ: иутæ бацæттæгæнæн 
ис алы скъоладзауæн дæр хицæнæй бакусынæн,уыдонæн уæвæн ис 
хуымæтæгдæр, иннæтæ – вазыгджындæр, фыссæн фæйнæгыл сауын-
дзынмæ.

Хибарæй куыстæн кæсыны урокты цы хæслæвæрдтæй пайда-
гонд фæцæуы, уыдон сæ нысанмæ æмæ сæ урочы кæд пайдагонд 
цæуы, уымæ гæсгæ адихгæнæн ис цалдæр къордыл:  

- фыццаг кастмæ цæттæгæнгæйæ цы хæслæвæрдтæй пайда кæ-
нæм, уыдон; 
- фыццаг касты фæстæ раттæн цы хæслæвæрдтæн ис, уыдон; 
- фыццаг касты фæстæ уацмыс хæйттыл адихгæнгæйæ равзары-
нæн хæслæвæрдтæ; 
- хиныхæстæй радзырдимæ баст хæслæвæрдтæ; 
- скъоладзауты хатдзæгтæ скæнынмæ бацæттæ кæнынæн цы 
хæслæвæрдтæ феххуыс уыдзæн, ахæмтæ; 
- аив кастмæ бацæттæгæнæн хæслæвæрдтæ.
Куыд спайда кæнæн ис ацы хæслæвæрдты хуызтæй урокты?
Фыццаг кастмæ бацæттæгæнæн хæслæвæрдты нысан у скъола-

дзаутæн тексты мидис бæлвырд бамбарын кæнынæн баххуыс кæ-
нын. Уыцы хæслæвæрдтæ райдайæн кълæсты фылдæр баст вæййынц 
иллюстрацитæ æмæ нывтимæ.
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Зæгъæм, 4-æм къласы Соттиты Риммæйы радзырд «Малусæг 
æмæ Бæрз» ахуыргæнгæйæ, текст бакæсыны размæ раттæн ис ахæм 
фæрстытæ æмæ хæслæвæрдтæ.

Сбæрæг кæнын радзырды цавæр афæдзы афон æвдыст цæуы; сæ 
цæстытыл куыдæй уайы бæрз бæлас; цавæр дидинæг у малусæг, кæд 
фæзыны; цы у дымгæ, цавæр миниуджытæ йæм ис.

Афтæ, развæлгъау радзырды хъайтарты тыххæй цы зонынц, 
ууыл æрдзурыны фæстæ, æнцондæр уыдзæн тексты мидис бамба-
рын. Нывтæ дæр равзарæн ис текст бакæсыны размæ, стæй сæ абарын 
мидисимæ. Нывимæ кæнæ иллюстрациимæ скъоладзаутæ хибарæй 
куы кусой, ахуыргæнæджы лæвæрд фæрстытæм гæсгæ, уæд сын уый 
пайдадæр у тексты мидис бамбарынæн.

Ахæм хæслæвæрдтæ фыццаг къласы хъуамæ уой хуымæтæг, 
æнцонæмбарæн сæ кармæ гæсгæ. Уæлдæр кълæсты фæвазыгджындæр 
вæййынц, сывæллæттæн сæхи зонындзинæдтæ куыд фæарфдæр вæй-
йынц, афтæ.

3-4-æм кълæсты кæсын райдайыны размæ раттæн ис ахæм хæс-
лæвæрд дæр:

– Куыд уæм кæсы, цæуыл цæудзæн дзырд ацы уацмысы йæ 
сæргондмæ гæсгæ?

Текст бакæсыны фæстæ сбæрæг кæнын, цаутæ кæм цæуынц, 
цавæр рæстæг цæуынц, уый. Сбæрæг кæнын ацы фæзындтæ уацмы-
сы кæцы дзырдтæ кæнæ хъуыдыйæдтæй фидаргонд цæуынц, уый.

Зæгъæм, Бесаты Тазейы радзырд «Цыколайаг лæппутæ» ахуыр-
гæнгæйæ, куы бакæсой мæнæ ацы рæнхъытæ: «Гитлеронтæ хъæумæ 
куы ’рбабырстой, уæд мады тас ноджы фæфылдæр. Уый алы 
мадзæлттæй архайдта, цæмæй йæ лæппутæ уыцы фыдрæстæджы 
хæдзарæй макæдæм цыдаиккой», уæд æнцонæй базондзысты, уац-
мысы Фыдыбæстæйы Стыр хæсты цаутыл кæй цæуы дзырд, уый.

Гасанты дыууæ æфсымæры кæм амардтой, уый цæмæй базо-
ной, уый тыххæй тексты ссарын хъæуы мæнæ ацы бынат: «Лескены 
фæстæ куы фесты, уæд фæсвæндагмæ фездæхтысты, хъомхизæн 
сæрвæты сæ машинæ ныууагътой, лæппуты та сæ разæй атардтой 
æмæ сæ уым фехстой».

Кæронбæттæны беседæ æмæ хатдзæгтæ скæныны хæслæвæрд-
ты нысан у уацмысы идейон хъуыды куыд бамбæрстой, уый сбæрæг 
кæнын. Ахæм беседæ фылдæр конд цæуы ахуыргæнæджы æххуы-
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сæй, фæлæ хæслæвæрдты кæцыдæр хуызтæ раттæн ис скъоладзау-
тæн сæхицæн.

Зæгъæм, аргъæуттимæ зонгæ кæнгæйæ, скъоладзауты бафæр-
сæн ис, цы пайда сты, цавæр хорз миниуджытæ сæ ис фæзмынæн, 
фæлхатгæнæн, цæуыл сæ ис бахудæн, цавæр æппæрццæг миниуджы-
тæ раиртæстой хъайтартæм æмæ аф. д. Уый уымæн, æмæ аргъæут-
тæ сывæллæттæм хæстæгдæр сты, хуыздæр сæ бамбарынц.

Райдайæн кълæсты чингуыты автортæ уацмыстæй бирæты 
фæстæ æмбисæндтæ, загъдаутæ æмæ уыци-уыцитæ кæй дæттынц, 
уый фæахъаз уыдзæн уацмысты мидис бамбарынæн, сæ хъуыдымæ 
гæсгæ тексты кæцы хаимæ баст сты, уый куы сбæрæг кæной, куы йæ 
бакæсой, уæд.

Бæлвырд темæ рацæугæйæ, цалдæр уацмысимæ базонгæ уæв-
гæйæ, гæнæн куы уа, уæд скъоладзаутæн хæдзармæ куыстæн, хиба-
рæй бакусынæн раттын хæслæвæрд дыууæ искæцы уацмысы аба-
рын. Ам хæслæвæрдтæн уæвæн ис ахæмтæ:

– Уацмысты мидисмæ гæсгæ цаутæ раздæр кæцыйы æрцыдыс-
ты?

– Сæ архайджытæн иумæйагæй цы ис, хицæн та цæмæй кæ-
нынц?

– Цавæр хатдзæг скæнæн ис фыццаг уацмыс бакæсгæйæ, дык-
каджы – та?

– Цы райстай хорзæй ацы уацмыстæй, æвзæр та дæм дзы цы 
фæкаст?

Уый фæстæ иннæ урочы ис дзургæйæ æрныхас кæнæн хибарæй 
бакуыст æрмæгыл. Ис сын æй ныффыссын кæнæн дæр (радзырд-со-
чинени).

Кæронбæттæн хатдзæгтæ кæнгæйæ, хъус дарын хъæуы уымæ, 
цæмæй хæслæвæрдтæн лæвæрд цæуа бæстон æххæст дзуæппытæ.

Хибарæй куысты хуызтæм ахæссæн ис, скъоладзауты логи-
кон æмæ сфæлдыстадон хъуыдыкæнынад чи рæзын кæны, ахæмтæ. 
Зæгъæм: уацмысы мидис радзурын хи номæй, кæнæ æртыккаг 
цæсгомы номæй; абарын иу тематикæйыл фыст ирон æмæ уырыссаг 
фысджыты уацмысты хъайтарты.

Хибарæй бакусæн ис кæсыны чингуыты лæвæрд схемæтæ, 
таблицæтæ, кроссвордтæ, уымæн æмæ уыдон лæвæрд цæуынц æрмæг 
фæлхат кæнæ æриу кæныны тыххæй. 
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Зæгъæм: 3-аг къласы кæсыны чиныджы лæвæрд ис ахæм хæс-
лæвæрд: Зæгъ, зымæгон æрдзы рæсугъддзинадыл чи ныффыста 
æмдзæвгæтæ. Баххæст кæн таблицæтæ:

Ныффыстой зымæгон æрдзыл:

Кокайты 
Тотрадз

Скъоладзаутæ рацыд æрмæг сæ зæрдыл куы æрлæууын кæной, 
уæд базондзысты, ацы темæйыл ма æмдзæвгæтæ кæй ныффыстой 
Дзаболаты Хазби, Хозиты Макар, радзырд «Зымæг» та – Дзугаты 
Георги. Баххæст кæндзысты таблицæ.

Иннæ мадзал у хибарæй аив кæсыныл ахуыр кæнын.
Зæгъæм, æмдзæвгæйы текст æвзæрст куы æрцæуа, уæд ахуыр-

гæнæджы æххуысæй сбæрæг кæнын, йæ алы хай дæр ын цавæр хъæ-
лæсы уагæй кæсын хъæуы, хъæлæс фæхъæрдæр кæнын кæм хъæуы, 
фæныллæгдæр – та.

Райсæм Чеджемты Георы æмдзæвгæ «Уалдзыгон бæрæгбон» 
(3-аг кълас). Ахуыргæнæджы домæнмæ гæсгæ скъоладзаутæ текст 
кæсынц сæхинымæр. Бар сын дæтты ахъуыды кæнынæн – куыд бакæ-
сæн ис уацмыс, уый сбæрæг кæнынæн.

Уый тыххæй сын æххуысæн фæйнæгыл ныффыссæн ис фæрсты-
тæ æмæ хæслæвæрдтæ:

- бакæсын текст;
- ахъуыды кæнын аив кастыл: зæрдæхæларæй, тызмæгæй, сабыр 
хъæлæсы уагæй, тагъд-тагъд, сындæггай.
Ахуыргæнæг зæгъы сывæллæттæн, цæмæй сæ цæстытыл ауа-

йын кæной сæ мадæлты, цыма сæ разы бадынц æмæ уыдонæн кæ-
сынц æмдзæвгæйы рæнхъытæ:

Бæрæгбон йæ рады
Ралæууыд фæрнæй.
Цас уарзын мæ мады,
Уый зæгъæн дæр нæй.

Æз хæссын лæварæн
Дидинджыты баст:
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Уадз æмæ мæ мадæн
Хурау уа йæ каст.

Хурау уа йæ зæрдæ – 
Райдзаст
Æмæ рухс,
Афтæмæй фæцæра
Махимæ æнус.

Хибарæй аив кæсыныл ахуыр кæнын хъæуы къласы æппæт 
скъоладзауты дæр. Уымæ гæсгæ сын дæттæн ис тексттæ хæдзары 
бацæттæ кæнынмæ, стæй сæ урочы равзарын.

Хибарæй куыстмæ хауы, скъоладзауты чиныгимæ архайын са-
хуыр кæнын. 

Æдæрсгæ кæсын куы базоной, уæд сын бацамонын хъæуы, чи-
ныджы кæрон сæргæндтæ кæй ис, бæрæггонд дзы цæуы, алы сæр дæр 
кæцы фарсыл ссарæн ис, уый.

Сæргæндтимæ кусын куы базоной, уæд æнцонæй æххæст кæн-
дзысты ахуыргæнæджы хæслæвæрдтæ:

- ссарут-ма цæрæгойты цардимæ кæм зонгæ кодтам, уыцы раз-
дел;
- зæгъут, чиныджы хæдзарон фосы тыххæй цавæр радзырдтæ ис;
- ссарут Баситы Мысосты радзырд «Хъæбатыр Иссæ».
Тынг ахадгæ у карточкæтæм гæсгæ куыст. Ахуыргæнæг бацæттæ 

кæны хицæн карточкæтæ, бæлвырд темæ рацæуыны фæстæ æмæ, 
æрмæг куыд бамбæрстой, уый сбæрæг кæныны тыххæй сæ райуары 
скъоладзаутæн. Чи куыд сæххæст кодта йæ хæслæвæрд, афтæ йын ис 
аргъ скæнæн йæ зонындзинæдтæн.

1-аг карточкæ:
- Цавæр темæйыл фыст у Джыккайты Шамилы радзырд «Тæс-
саг балц»;
- Цавæр лæппу у Сослан?
- Худинаг æм цы каст?
- Цæуыл ахъуыды кодта дыккаг бон?
2-аг карточкæ:
- Цы базыдтай зымæджы тыххæй, Дзугаты Георгийы радзырд 
«Зымæг» куы бакастæ, уæд?
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- Цавæр фæндтæ йæм уыдис?
- Йæ къухы бафтыдысты? Цæуылнæ?
- Цы у йæ сæйраг хъуыды ацы уацмысæн.
Кæй зæгъын æй хъæуы, цæмæй скъоладзаутæ ацы хæслæвæрдтæ 

хибарæй сæххæст кæной, уый тыххæй сыл сæ рæстæджы (куы сæ 
ахуыр кодтой, уæд) хорз бакусын хъæуы.

Стыр ахадындзинад ис, урочы кæрон скъоладзаутæ хибарæй цы 
бакуыстой, уый сбæрæг кæнын æмæ йын аргъ скæнынæн, кæннод, 
афтæ куы нæ уа, уæд сæ цымыдисдзинад фесæфдзæн, æмæ сæм ку-
сын нал цæудзæн.

Цавæр мадзæлттæ ис ацы куыстæн?
- ахуыргæнæг хъæрæй кæсын кæны скъоладзаутæн, хинымæры 
кæсынæн сын цы бафæдзæхста, уый;
- аргъ скæнын ахуырдзауты хибарæй дзуæппытæн; 
- аргъ скæнын иууылдæр иумæ кæуыл куыстой, уыцы хæслæ-
вæрдтæн.
Ахадгæ у хибæрæггæнынад дæр.
Ацы куыстæн æнцонæй бакæнæн ис, карточкæтимæ куы кусой, 

уæд. Йæ фæрстытæй иуæн фæстæрдыгæй фыст цæуы дзуапп. Скъо-
ладзау æй разилдзæн æмæ хъуамæ сбæрæг кæна, ацы дзуапп кæцы 
фарстæн у, уый. 

Компьютеримæ кусгæйæ ацы куыст ацæудзæн ноджы цымы-
дисагдæрæй.

Райдайæн кълæсты алы кæсыны чиныгмæ дæр арæзт ис элект-
рон вариант. Ис дзы зонындзинæдтæ фæарфдæр кæнынæн алыхуы-
зон хæслæвæрдтæ:

- равзарын хъæугæ вариант;
- фæзындтæ кæрæдзиуыл абарын;
- æмбарынæдтæ бæлвырд фæткыл равæрын;
- схемæтæ баххæст кæнын;
- дзырдбыды чырæгтæ хъæугæ терминтæй баххæст кæнын.
Ис спайда кæнæн кæрæдзийы зонындзинæдтæ сбæрæг кæныны 

мадзалæй – скъоладзаутæй иутæ дæттынц фæрстытæ, иннæтæ та сын 
дзуæппытæ.

Хибарæй куыстмæ хъæугæ цæстæй каст куы цæуа, уæд скъола-
дзауты зонындзинæдтæ фæфылдæр кæныны фæстиуджытæ рауай-
дзысты ахадгæ.
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2.11. Иумæйаггонд урокты ахадындзинад æмæ 
сæ аразыны мадзæлттæ

Иумæйаггонд уроктæ сты бæлвырд темæ кæнæ разделы кæрон-
бæттæн уроктæ. 

Ацы урокты размæ æвæрд цæуы ахæм нысантæ:
- сбæрæг кæнын, скъоладзаутæ цы æрмæг ахуыр кодтой, уый 
куыд бамбæрстой, уый; 
- агурын бастдзинæдтæ алы æмбарынæдты æхсæн; 
- фæзындтæ ныхмæ æвæрын.
Ацы урокты ахадындзинад ис уый мидæг, æмæ, ахуырдзаутæ 

иуæй рацыд æрмæг фæлхат кæнынц, иннæмæй сæхæдæг дæр бамба-
рынц, раззаг урокты цы ахуыр кодтой, уый сын цы пайда æрхаста, цы 
зонындзинæдтæ райстой, уый.

Кæй зæгъын æй хъæуы, хæслæвæрдтæ æмæ фæрстытæ иу уро-
кæй иннæмæ хъуамæ кæной ивгæ, æвæрд цæуой æндæрхуызы. (Ам 
ахуыргæнæджы бахъæудзæн хорз ахъуыды кæнын).

Иумæйаггонд уроктæ вæййынц дыууæ хуызы:
– Уроктæй иуты сæйраг æрмæг вæййы скъоладзауты цæстда-

рæнтæм гæсгæ арæзт. Кæд сæ-иу ахуыргæнæг экскурситы акодта, 
куы паркмæ, куы скъолайы кæртмæ, уæд-иу ахуырдзаутæ цы фед-
той, цы банкъардтой, ууыл æрдзурæн ис кæронбæттæн урочы. Сæ 
фиппайнæгтæ абарæн ис уыцы темæйæ урокты цы кастысты, уыцы 
уацмыстимæ. Ацы урокты кæсын æнæмæнг домæн нæу, фылдæр 
хъæуы дзурын.

– Иумæйаггонд урокты иннæ хуыз арæзт цæуы, скъоладзаутæ 
урочы цы уацмыстæ кастысты, уыдон бындурыл, фæлæ ам дæр хын-
цын хъæуы сывæллæтты цæстдарæнтæ æмæ сæ абарын чиныджы 
æрмæгимæ.

Сеппæт урокты дæр пайдагонд цæуы цæстуынгæ æрмæгæй 
(нывтæ, иллюстрацитæ, схемæтæ, таблицæтæ, сывæллæттæн сæ-
хи конд нывтæ).

Иумæйаггонд урокты нысантæ æмæ мидис вæййынц алыхуы-
зон. Фæлæ ис иумæйаг домæнтæ æппæт уроктæм дæр.

Фыццаг домæн. Урокæн хъуамæ уа бæлвырд нысантæ. Темæ дæр 
æмæ нысантæ дæр хъуамæ дзуапп дæттой программæйы домæнтæн.

Нысантæн уæвæн ис алыхуызон, уыдон баст вæййынц урочы 
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типимæ, йæ темæимæ. Ахуыргæнæг урочы йæ размæ æвæры скъо-
ладзауты зонындзинæдтæ æриу кæныны нысан.

Зæгъæм, 3-аг къласы темæ «Зымæг» куы рацæуой, уæд иумæ-
йаггонд урочы нысантæ сæххæст кæныны тыххæй ахуыргæнæг дæт-
ты фæрстытæ æмæ хæслæвæрдтæ:

1. Хозиты Яковы æмдзæвгæ «Сабитæ æмæ зымæг»-ы ссарут, 
зымæджы ахаст сабитæм кæм фæфæлмæн, уый æвдыст кæм цæуы, 
уыцы бынат æмæ йæ бакæсут.

2. Цавæр æнкъарæнтæ уæм сæвзæрын кодта ацы æмдзæвгæ?
3. Радзур зымæджы рæсугъддзинады тыххæй. Дæ радзырд бах-

хæст кæн тексты рæнхъытæй.
4. Чеджемты Георы радзырдмæ гæсгæ хъæддаг мыст йæхи 

зымæгмæ куыд бацæттæ кодта?
5. Цавæр кæрон æрхъуыды кодтай радзырд «Зымæгон цуан»-æн?
6. Хъæддаг цæрæгойтæ сæхи зымæгмæ куыд фæцæттæ кæнынц? 

Цавæр уацмысты бакастæ уый тыххæй?
7. Аргъау «Ног азы чи ’рцыд, ахæм æцæг хабар»-ы автор нæ 

цавæр хъуыдытыл æфтауы?
8. Зымæджы тыххæй чи ныффыста æмдзæвгæтæ? Ранымай сæ.
Ацы темæ рацæуыны фæстæ урочы ахæм куыст конд куы 

æрцæуа, уæд скъоладзаутæ базондзысты, фысджытæ æмæ поэттæ 
сæ уацмысты зымæджы нывтæ куыд алывæрсыгæй æрфыстой, 
цæрæгойтæ сæхи куыд дарынц, уый.

Æриугонд æрмæг хъуамæ уа раст æмæ бæлвырд. Уый у ацы уро-
чы дыккаг домæн.

Ацы урокмæ ахуыргæнджытæ бацæттæ кæнынц алыхуызон 
фæлтæрæнтæ, практикон куыстытæ ахуырадон æмæ хъомыладон 
нысанимæ.

Ам дæр та, кæй зæгъын æй хъæуы, куыст баст цæуы раззаг 
уроктимæ. Хатдзæгтæ конд цæуынц теоретикон æрмæг æмæ практи-
кон цæстдарæнтæ кæрæдзийыл баргæйæ. Автор йæ уацмысы цы рав-
дыста, уый цардимæ куыд баст цæуы, цавæр æнкъарæнтæ сæвзæрын 
кæны сывæллæтты зæрдæты, уыдон сбæрæг кæнгæйæ. Тынг ахсджи-
аг у скъоладзаутæн сæхи хъуыдытæм байхъусын. Хорз фæстиуджы-
тæ рауайы, сывæллæттæ урочы активонæй куы фæкусынц, уæд.

Æртыккаг домæн баст у æрмæджы бæрцимæ. Урокмæ бацæттæ 
кæнын хъæуы уый бæрц æрмæг, уый бæрц хæслæвæрдтæ, цæмæй сыл 
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бæстон куыст æрцæуа. Куысты хуызтæ хъуамæ уой цымыдисаг; раз-
заг урокты æрмæгимæ æнгом баст, фæлæ бæрцæй. Æгæр бирæ куыс-
ты хуызтæ æмæ хæслæвæрдтæ куы снысан кæна ахуыргæнæг, уæд 
уыдонæн хъæуы фылдæр рæстæг, уæд урок цæудзæн тагъд темпытæй 
æмæ уый скъоладзауты хъыгдардзæн хъуыды кæнын.

Цалдæр куысты хуызы æвзæрст куы æрцæуа, уæд сæ ис кæрæ-
дзийыл бæттæн дæр. Уыцы хуызтæн уæвæн ис беседæ, чиныгæй 
æвзаргæ каст, хи ныхæстæй радзырд, схемæтæ æмæ кроссвордтæ 
æххæст кæнын.

Беседæ ахуыргæнæг æмæ скъоладзауты æхсæн кæй цæуы, уымæ 
гæсгæ сæ дзуæппытæй бамбарæн уыдзæн, æрмæг куыд зонынц, уый.

Ахуыргæнæг ацы урокмæ тынг хорз хъуамæ бацæттæ кæна. 
Куыст аразæн ис афтæ – райдай фыццаг урокæй (бæлвырд 

темæ кæнæ раздел) æмæ дарддæр иннæ урокты хъус дарын хъæуы 
иумæйаггонд урокмæ цы хæслæвæрдтæ æмæ фæрстытæ рахæссæн 
уыдзæн, уымæ. Уый уымæн, æмæ ахуыргæнæг йæхæдæг хорз зоны, 
цы уацмыстæ ахуыр кæнынц, уыдонæй бæстондæр цы хъуамæ ба-
хъуыды кæной скъоладзаутæ, цавæр æрмæг ма хъæуы сфæлхат кæ-
нын, кæцыдæр фæлгъуызтæ фæбæлвырддæр кæнын. Бæстон ахъуы-
ды хъæуы цæстуынгæ æрмæгыл дæр. Спайда кæнæн ис раззаг урокты 
цы иллюстрацитæй пайдагонд цыдис, уыдонæй дæр, фæлæ æрмæст 
уыдон фаг не сты, уæд сывæллæттæн цымыдисаг нал уыдзысты. 

Уæдæ алы фæзындыл дæр хъæуы раздæр ахъуыды кæнын.
Рагацау бæлвырдгонд хъуамæ æрцæуа, ахуырдзаутæ хибарæй 

цы æрмæгыл кусдзысты, уый дæр.
Уый ахуыргæнæджы цæттæдзинадмæ цы хауы, уыцы домæнтæ.
Цыппæрæм домæн у – скъоладзауты иумæйаггонд урокмæ ба-

цæттæ кæнын.
Сывæллæттæн рагацау зæгъын хъæудзæн, тагъд сæм кæй уы-

дзæн, цы рацыдысты, уыцы æрмæг ногæй сæ зæрдыл кæм æрлæу-
уын кæндзысты, ахæм фæлхатгæнæн  урок.

Цæттæ йæм кæнынц иумæ. Темæ цавæр у, уымæ гæсгæ скъола-
дзаутæн лæвæрд цæуы алыхуызон хæслæвæрдтæ: 

- ногæй æркæсын, цы уацмыстæ ахуыр кодтой, уыдонмæ;
- кæд сæ бон у, уæд сæм нывтæ скæнын; 
- зæрдывæрдæй дзурынмæ бацæттæ кæнын, сæ зæрдæмæ цы æм-
дзæвгæтæ кæнæ радзырдтæ фæцыд, уыдонæй скъуыддзæгтæ; 
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- зæрдыл æрлæууын кæнын æмæ радзурын, ацы темæйæ сæхæ-
дæг хибарæй цы уацмыстæ бакастысты, уыдон.
Гæнæн ис афтæ дæр, æмæ лæмæгъдæр скъоладзаутæн ахуыр-

гæнджытæ раттынц сæрмагонд, фæлæ æнцондæр хæслæвæрдтæ, цæ-
мæй сæ сæ бон баххæст кæнын бауа, æмæ урочы сæхи æвзæр ма æн-
къарой.

Иумæйаггонд урокты равзарæн ис бынтон ног, æнæзонгæ чиныг, 
æрмæст йæ мидис хъуамæ æнгом баст уа ацы темæимæ, æмæ йыл 
бакусын.

Иумæйаггонд урочы нысан у, сбæрæг кæнын скъоладзауты зо-
нындзинæдтæ æмæ арæхстдзинæдтæ, фæлæ куыст вæййы коллекти-
вон. 

Цы фæрстытæ æмæ хæслæвæрдтæ æвзæрст цæуынц, уыдонæн 
дзуапп дæттынц скъоладзаутæ хицæнтæй, фæлæ сыл стæй иумæ æр-
ныхас кæнынц, скæнынц иумæйаг хатдзæгтæ.

Иумæйаггонд урочы хæрзхъæддзинад аразгæ у, цы æрмæг æм 
цæттæгонд æрцыдис, æрмæст уымæй нæ, фæлæ скъоладзаутæ куыд 
кусынц, куыд хъуыды кæнынц, кæронбæттæны цавæр хатдзæгтæ 
скæнынц, уымæй.

Равзарæм, цыппæрæм къласы куыд скæнæн ис ахæм иумæйаг-
гонд урок, уый.

Темæ: «Сывæллæтты цард рагзаманты».
Ахуыргæнæг урочы райдайæны фехъусын кæндзæн æмæ фæй-

нæгыл ныффысдзæн темæ æмæ нысантæ:
- зæрдыл æрлæууын кæнын, цы базыдтой сывæллæтты цардæй 
раджы заманты, уый;
- ранымайын, цавæр уацмыстæ ахуыр кодтой ацы темæйæ.
Æвзæрст цæуы Гæдиаты Секъайы радзырд «Уæййаг сывæл-

лæттæ». Радзырды мидис цыбыртæй зæрдыл æрлæууын кæныны 
фæстæ, ахуыргæнæг дæтты фæрстытæ:

- Цавæр дуг равдыста фыссæг йæ радзырды? Ссарут уыцы бы-
нæттæ тексты æмæ сæ бакæсут.
- Куыд цардысты Глаха æмæ Мартæ сæ сывæллæттимæ?
- Зæгъут, сывæллæттæн сæ цард сæ зæрдæмæ тынгдæр кæм 
цыдис – сæ мад æмæ сæ фыдимæ, æви сæ кæмæн ауæй кодтой, 
уыдонмæ? Цæмæн уæм афтæ кæсы?
Скъоладзаутæ ахуыргæнæджы æххуысæй беседæйы фæрцы 
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куы сбæрæг кæной, сывæллæтты цард рагзаманты, уæд рахизын 
сывæллæтты царды æрфыстмæ ныры рæстæджы. 

Уацмыстæ равзарыны фæстæ сæ бафæрсын сæхи царды уавæр-
тæй.

Уацмыс равзарыны æмæ беседæйы фæстæ абарын сывæллæтты 
царды уавæртæ раджы æмæ ныр. Афтæ бакусыны фæстæ скæнын 
хатдзæгтæ.

Иумæйаггонд уроктæ аразын алы темæ рацæуыны фæстæ æнæ-
мæнг  хъуыддаг нæу. Аразæн сæ ис ахуыры азы алы цыппæрæм 
хайы кæронбæттæны. Æрмæст ацы уроктæ бацæттæ кæныны фæтк 
аивдзæн. 

Скъоладзаутæн хибарæй бакусынæн раттын хъæудзæн фылдæр 
æрмæг, уый фæстæ сæ урочы æвзарын.

Куысты хуызтæ фæкъаддæр уыдзысты, фæлæ уый хыгъд темæтæ 
бæстондæр æвзæрст æрцæудзысты.

3. алы жанрты уацмыстыл куыст райдайæн кълæсты
3.1. æмдзæвгæ ахуыр кæныны методикæ

Æмдзæвгæ кæсыны хицæндзинæдтæ сбæрæг кæныны размæ 
райдайæн кълæсты скъоладзаутæн бамбарын кæнын хъæуы, цы у æм-
дзæвгæ? 

Литературæйы иртасынц аив ныхасы рæзты дыууæ системæ-
йы – прозæ æмæ æмдзæвгæ.

Цавæр бæлвырд æууæлтæ ис æмдзæвгæйы хуызы фыст ныха-
сæн? 

Уырыссаг ахуыргонд Л.И. Тимофеев уый тыххæй афтæ загъ-
та: «Æмдзæвгæ у ныхасы сæрмагонд тип, бæлвырд системæ, кæцы 
хицæн кæны æрвылбоны хуымæтæджы ныхасæй дæр æмæ аивадон 
прозæйæ дæр». 

   
Æмдзæвгæйы æууæлтæ сты:
а) ритм;
æ) рифмæ;
б) эмоционалондзинад (поэт равдисы йæхи æнкъарæнтæ, йæхи 
ахаст æрдзы нывтæм, æхсæнадон фæзындтæм).
Кæстæр кары скъоладзауты, æмдзæвгæ кæсгæйæ, ахуыр хъæуы 
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уыцы алыхуызон æнкъарæнтæ (цин, хъыг) хъæлæсы уагæй равди-
сыныл. 

Æмдзæвгæйы хæрзхъæддзинад аразгæ у ахæм фæзындтæй:  
а) уæнгты нымæцæй, уыдон æмдзæвгæйы рæнхъы æмзæлд кæ-
нынц æви нæ, уымæй; 
æ) рифмæйæ баст сты æви нæ; 
б) рæнхъытæ фæд-фæдыл сты рифмæгонд æви рæнхъцухæй æмæ 
æнд.; 
в) æмдзæвгæ фыст вæййы цыбыр рæнхъытæй;
г) æмдзæвгæйы рæнхъы кæронмæ хъуыдыйы фæуд куы баиу уа 
(ома рæнхъы кæрон стъæлф куы уа), уæд фæлæуд дæргъвæтин-
дæр вæййы; кæд æмæ хъуыды рæнхъимæ нæма фæуа, уæд фæ-
лæуд уыдзæн хæрзцыбыр.
Зæгъæм, райсæм Хетæгкаты Къостайы æмдзæвгæйæ скъуыд-

дзаг: 
Раджы хохы цъуппæй касти
Иу æрра фыййау.
Мигъ æнгом йæ быны бадти,
Урс цагъд къуымбилау.

Ам бамбарын кæнын хъæуы рæнхъыты дзырдты кæрæттæ 
æмзæлд кæй кæнынц, рифмæйæ баст кæй сты: касти-бадти; фыййау-
къуымбилау; Рифмæгонд сты рæнхъцухæй; æмдзæвгæ фыст у цыбыр 
рæнхъытæй.

Æмдзæвгæ анализ кæныны методикæ

Æмдзæвгæтæ райдайæн кълæсты чингуыты дих кæнынц дыууæ 
къордыл:

– эпикон;
– лирикон.

Эпикон æмдзæвгæты хицæндзинæдтæ

1. Эпикон æмдзæвгæтæн ис бæлвырд сюжетон системæ, ома 
цаутæ куыд рæзынц, куыд цæуынц, уымæ гæсгæ.
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2. Эпикон æмдзæвгæты ис фæлгонцтæ-персонажтæ, уыдон æр-
гомгæнгæйæ, автор равдисы царды бæлвырд характерон фæрстæ 
кæнæ этаптæ, периодтæ. 

Уымæ гæсгæ эпикон æмдзæвгæ æнгæс вæййы радзырдимæ, уа-
цауимæ.

 
Эпикон æмдзæвгæйы анализ арæзт вæййы ахæм фæзындтæм: 
а) сюжет раргом кæнынмæ;
æ) архайджыты хицæндзинæдтæ, миниуджытæ сбæрæг кæнын-
мæ; 
б) æмдзæвгæйы идейæ раргом кæнынмæ.
Ахæм æмдзæвгæтæ, æвзаргæйæ, адихгæнæн вæййы хицæн æх-

хæст хъуыды æвдисæг хæйттыл, пълан сын саразын, хи ныхæстæй 
сæ радзурын. 

Кæй зæгъын æй хъæуы, анализы методикæ аразгæ у æмдзæвгæйы 
бæлвырд мидисæй, йæ идейон-тематикон бындурæй.

Зæгъæм, æмдзæвгæ «Нæ бинонтæ» автор Уырымты Петя. 

Рухс уаты бадынц нæ бинонтæ ’мбырдæй, 
Абоны куыстыл – сæ ныхас.
– Фестæм нартхор тынд нæ уæрæх быдырты, – 
Загъта мæ хистæр Таймураз.
– Фервæзын кодтон æз сабийы абон – 
Сдзырдта мæ дохтыр хо Нинæ.
– Срæвдз и, – фæкодта баба дæр, – нæ вагон,
Райсом цæттæ уыдзæн иннæ.
Бадтæн къæмдзæстыгæй къуымы. Бабамæ 
Боныг æфсæрмхуызæй радтон. 
Худинаг! Ахæм фæллойуарз хæдзармæ
Абон « рæстæмбис» æрхастон.

Фæрстытæ:
1. Цæуыл уыд бинонты ныхас? 
2. Чи дзы цы радзырдта йæ куысты тыххæй?
3. Бинонты кæстæр æфсæрмхуызæй цæмæн бадтис? 
4. Куыд фæкаст йæхимæ йæ хъуыддаг?
5. Сымахмæ та куыд кæсы?
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6. Тексты мидис радзурын хи ныхæстæй.
Æмдзæвгæ бакæсгæйæ хъус æрдарын, радзырды хуызы фыст 

кæй у, уымæ; ис ын бæлвырд мидис; арæзт у дыууæ хайæ. 
Фыццаг хайы бинонтæй алчидæр радзырдта, боны дæргъы цы 

бакуыста, уый. Бæрæг у, алчидæр æххæст кодта йæ дæсныйадимæ 
баст хæстæ.

Дыккаг хайы æвдыст цæуы бинонты кæстæр йæ ахуыры хæстæ, 
куыд æмбæлы, афтæ кæй нæ æххæст кодта, æмæ уымæ гæсгæ фен-
къард ис. Ам бакæнæн ис стыр хъомыладон куыст – æнæмæнг æххæст 
кæнын хъæуы размæ æвæрд хæстæ.

Ацы фæрстытæн дзуæппытæ дæтгæйæ, хъæугæ беседæ арæзт 
куы æрцæуа, уæд скъоладзаутæ базонгæ уыдзысты бинонты цар-
ды уагимæ, сæ æхсæн цы ахастдзинæдтæ ис, уыдонимæ. Æнцонæй 
бамбарын кæнæн ис, ацы бинонтæ æнгомæй кæй цæрынц, сæ боны 
фиппаинæгтæ, сæ царды хабæрттæ кæрæдзийæн кæй радзурынц, 
уымæй.

Скæнæн ис хатдзæг – кæстæрæн йæ куыст у ахуыр кæнын, æмæ 
абон йæ бинонты зæрдæ хорз бæрæггæнæнæй нæ барухс кæндзæн. 
Уымæн у æнкъард æмæ æфсæрмхуыз. Скъоладзаутæн раттын бар сæ 
хъуыдытæ зæгъынмæ.

«Дзыццайы фæдзæхст» 
Баситы Мысост.

Æмдзæвгæ бакæсыны размæ скъоладзаутæн хуымæтæг хуызы 
радзурын æфсымæрон ингæны тыххæй.

Хъомыладон куыст бакæнгæйæ, сывæллæттæ базондзысты, 
сæ сабыр æмæ амондджын царды сæрвæлтау йæ цард нывондæн чи 
æрхаста, уыцы цардхъуаг æфсæддонты тыххæй. Ингæнтæ рох кæнæн 
кæй нæй æмæ сæм зилын кæй хъæуы, уый сын бамбарын кæнын.

Дзыцца мын-иу афтæ фæдзæхста æдзух: 
– Æфсымæрон ингæны цур-иу куы уай,
Уæд ыл-иу æрæвæр дæ пух гыццыл къух,
Æрвылбон-иу ноджы йæ размæ ысуай
Дæ сæр-иу, мæ къона, ныллæгдæр æруадз,
Ыскæн ын æмбæрзæн сырх дидинджытæй.
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Дæ цæстысыгтæ-иу, мæ къона, æртадз,
Йæ цырт ын-иу асæрф дæ фæлмæн уырзтæй.
Уым бирæ цæхæрцæст лæппутæ хуыссынц … 
Сæ фарнæн æппындæр нæй, никуы кæрон!
Æдзардæй æнусмæ æрфынæй ысты … 
Цæмæй нын æрттива Уæлахизы бон!.. 

Беседæйы фæстæ æмæ аив бакасты фæстæ æмдзæвгæйы мидис 
равзарæн ис фæрстытæм гæсгæ.

Фæрстытæ:
1. Цы у æфсымæрон ингæн? 
2. Цы фæдзæхста дзыцца сабийæн?
3. Куыд æмбарут æмдзæвгæйы фæстаг дыууæ рæнхъы? 
Ацы æмдзæвгæ кæсгæйæ, ахуыргæнæг скъоладзаутæн хъуамæ 

бамбарын кæна, поэт цы зæгъынмæ хъавы, уый хуымæтæг хуызы, 
æнцонæмбарæн æвзагæй. Сабитæн кæй фæдзæхсы, цæмæй ма рох 
кæной, сæ цард, сæ сабидуг амондджын æмæ хъæлдзæг кæй тыххæй 
у, нæ Райгуырæн бæстæ бахъахъхъæныны сæраппонд йæ цард 
нывондæн чи æрхаста, уыцы хæстонты.

Ахæм беседæйы фæстæ скъоладзаутæ æмдзæвгæйы мидис æн-
цонæй бамбардзысты. Æрмæст сын сæ хъуыдытæ саразын хъæуы па-
триотон хъомыладмæ.

Эпикон æмдзæвгæты арæх пайдагонд цæуы диалогæй, уый æх-
хуыс у цау бæлвырддæр, тагъддæр æрфыссынæн. 

«Æфсирты ныхас» 
Дзугаты Герги. 

Æфсир æфсирыл йæ сæр æруагъта
Æмæ йын цадæг йæ хъусы загъта: 
– Рæзын мæ бауадз, æрлæуу-ма дарддæр, 
Мæн дæр нæ фæнды, дæуæй уон къаддæр! 
Уæд, зæгъы, нæмыг нæмыгмæ дзуры:
– Фæхæц дæхиуыл, кæннод фырнæрстæй
Æз дæр нæ цæуын мæ гыццыл хъузджы.
Сæ ныхасмæ сын колхозон хъусы
Æмæ сæм уый дæр хæларæй дзуры:
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– Гъе-гъе, мæ хуртæ, нæ карст мæнæутæ,
Бæрзонддæр сисут уæ цыллæ сæртæ. 
Цæмæй уыл ноджы фæкæнон цинтæ, –
Æз бирæ уарзын бæркадджын хортæ, –

Цæмæй йæ зона Мæскуы – нæ зæрдæ,
Кæна хъæздыгдæр нæ Фыдыбæстæ.

Сбæрæг кæнын уацмысы архайджыты - дыууæ æфсиры æмæ кол-
хозон; бамбарын сын сæ ныхас. Диалоджы фæрцы сбæрæг уыдзæн, 
сырæзынмæ кæй тырнынц; адæймаг сын хæларæй зæгъы, сæ дыууæ 
дæр æй тынг кæй хъæуынц, æмæ йын сæ уынд æхсызгон кæй у. Бам-
барын кæнын уацмысы фæстаг рæнхъыты мидис.

Цæмæй йæ зона Мæскуы – нæ бæстæ. 
Кæна хъæздыгдæр нæ Фыдыбæстæ.

Скъоладзаутæн радзурын, Мæскуыйы арæзт кæй фæцæуы 
хъæууонхæдзарадон равдыстытæ. Нæ бæстæйы алы кæрæттæй адæм 
æрласынц, цы хортæ, халсартæ æмæ дыргътæ æрзайын кæнынц, уы-
дон. Хуыздæртæ-иу бацахсынц фыццаг бынæттæ, лæвæрд сын æр-
цæуы зынаргъ лæвæрттæ. 

Урочы кæрон æнцонæй скæнæн ис хатдзæг – эпикон æмдзæвгæ-
тæ прозæйы хуызæн сты мидисджын, æнцон æмбарæн.

Лирикон æмдзæвгæты æвдыст, æргомгонд æрцæуынц адæйма-
джы æнкъарæнтæ. Уымæй хицæн кæнынц эпикон æмдзæвгæтæй.

Иннæмæй та сæ дыууæты дæр æмбæлы царды нывты равдыст 
дæр æмæ æнкъарæнты æргомдзинад, фæлæ лирикон æмдзæвгæты 
сæйраг æууæл, йæ апп у лирикон геройы миддуне раргом кæнын, 
уый тыххæй поэт спайда кæны: æрдзы нывтæй, политикон цаутæй, 
царды философон хъуыдытæй, æхсæнадон фæзындтæй æмæ æнд. 

Лирикон æмдзæвгæтæй райдайæн кълæсты æмбæлы ахæм хуыз-
тæ:

а) æрдзон, пейзажон;
æ) социалон-политикон.
Цæмæй скъоладзаутæ пейзажон лирикон æмдзæвгæтæ хуыздæр 
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бамбарой, цæмæй сæм сæ эмоционалон-фæлгонцон мидис бахъара, 
уый тыххæй саразын хъæуы ахæм уавæртæ: 

1. Скъоладзаутæм хъуамæ уа ахæм царды æмбарынæдтæ, кæ-
цытæ сты авторæн йæхи æнкъарæнты хуызæн кæнæ сæм хæстæг 
лæууынц.

Афтæ куы нæ уа, уæд æмдзæвгæйы мидис раст, бæлвырд бам-
барæн нæй. 

2. Скъоладзаутæ хъуамæ æнкъарой лирикон геройты мидду-
не, сæ хъус лæмбынæг дарой æмæ сын æмбарой сæ зæрдæйы 
ахаст, сæ хъуыдытæ æмæ аф. д. Ацы ран ахуыргæнæг хъуамæ бæс-
тон куса скъоладзауты дзырдуат хъæугæ лексикæйæ схъæздыг 
кæныныл, амона сын дзырдтæ: цин, тарст, æнкъард, æрхæндæг, 
сæрыстырдзинад, цардхуыз, уæлмонц хъуыдытæ, уарзондзинад, 
æнæуынондзинад. 

3. Скъоладзауты сфæлдыстадон хъуыдыкæнынад рæзын кæнын.
Æрдзы тыххæй æмдзæвгæтæ ахуыргæнгæйæ, ахуыргæнæг аразы 

экскурситæ, æвзары нывгæнджыты нывтæ, иллюстрацитæ, музыка-
лон уацмыстæ, кинонывтæ, кæцытæ ахуырдзаутæн феххуыс уыдзыс-
ты æрдзы нывтæ цæстытыл ауайын кæнынæн.

Аив литературон уацмысты стыр ахадындзинад ис æрдзы 
нывтæн-пейзажæн. Пейзаж æнгом баст вæййы уацмысы сæйраг 
хъуыдыимæ, архайджыты зæрдæйы уагимæ, æнкъарæнтимæ, æх-
хуыс вæййы уацмысы сæйраг хъуыды арфдæр æмæ бæстондæр 
равдисынæн.

Пейзаж тыхджындæр кæны уацмысы аивдзинад. 
Пейзажон лирикæ ахуыргæнгæйæ, æмдзæвгæты анализ сæйраг-

дæр арæзт у геройты эстетикон фæлгонц алы аивадон мадзæлтты 
фæрцы райгом кæнынмæ.   

Цæмæй æрдзы æрфыст бамбарой, уый тыххæй ахуыргæнæг 
æвæры фæрстытæ, сывæллæттæ, дзуæппытæ дæтгæйæ, æвзаргæ каст 
кæнынц, фæлхат кæнынц бæлвырд бынæттæ æмдзæвгæйæ.

Равзарæм Къадзаты Станиславы æмдзæвгæ «Уалдзæг».

Нал и уалдзæгмæ æрхъæц –
Ласы зымæгæн йæ кæрц. 
Мит цыма хæлæфæй тайы –
Алы рдæм къанæуттæй уайы.
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Тæдзынæг цæссыгтæ фестад...
Ирдгæ æмæ хъызт цы фесты?
Хъарм дымгæтæ ныр сæ бæсты
Уайынц байрæгтау нæ фæзты.

Райхъал зæхх, нызмæлыд кæрдæг,
Хуры рухсæй байдзаг зæрдæ.
Байрай, уалдзæг! Байрай,цин!
Ехх, дæуæй хуыздæр цы и?!

Фæрстытæ: 
1. Цæмæй бæрæг у уалдзæг ралæууыдис, уый? 
2. Радзурын рагуалдзæджы бæрæггæнæнты тыххæй æмдзæвгæ-

мæ гæсгæ. Ссарын уыцы бынæттæ тексты æмæ сæ бакæсын.
3. Сбæрæг кæнын, скъоладзаутæ куыд æмбарынц хъуыдыйæд-

тæ «Ласы зымæгæн йæ кæрц», «Тæдзынæг цæссыгтæ фестад».

Социалон-политикон лирикæ

Ацы æмдзæвгæты æвдыст цæуы авторы ахаст йæ алыварс ду-
немæ. 

Социалон-политикон æмдзæвгæты хицæндзинад ис уый мидæг, 
æмæ сæ æвдыст цæуы æхсæнадон цаутæ, историйы факттæ, Райгуы-
рæн бæстæ.

Анализы фæрцы рабæрæг вæййы, цавæр аивадон мадзæлтты 
фæрцы æрфыста поэт бæлвырд цау, цавæр дзырдтæй спайда кодта йæ 
хъуыдытæ равдисынæн.

«Æнæном салдат» 
Цæрукъаты Валодя. 

Кæмæй уыд, кæцон уыд,
Кæм бæсты цæрæг,
Уырыссаг, ирон уыд, – 
Нæу уый дæр бæрæг.
Æмæ йæ кæд хонæм
Æнæном салдат.
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Уæддæр æй мах зонæм,
Кæмæн кæнæм кад.
Нæ бæсты сæраппонд
Уый райста мæлæт,
Цæмæй нæм уа абон
Æнæмаст цæуæт. 
Йæхæдæг кæцон уыд,
Кæм бæсты цæрæг
Уырыссаг, ирон уыд,
Нæу уый дæр бæрæг … 
Ныр мæнæ йæ хуыссæн –
Йæ фæстаг бынат … 
Уæ, рухсаг уай, рухсаг, Æнæном салдат!..

Ацы, кæнæ æндæр æмдзæвгæтæ ахæм мидисимæ бакæсыны æмæ 
равзарыны размæ скæнын цыбыр беседæ. Скъоладзаутæн радзурын 
Фыдыбæстæйы Стыр хæсты, нæ бæстæ бахъахъхъæныны сæраппонд 
æппæт адæм дæр куыд тох кодтой, сæ цард нывондæн куыд хастой, 
уый тыххæй. Бамбарын кæнын, поэт салдаты æнæном цæмæн хоны, 
уый. 

Зæгъын, нæ бæстæйы сывæллæтты æмæ адæмты абоны сæрибар 
æмæ хъæлдзæг цард ахæм салдæтты фæрцы кæй у, уый.

Уæлдæр куыд загътам, афтæмæй æмдзæвгæйы сæйраг хицæн-
дзинæдтæй, йæ аивадон мадзæлттæй иу у рифмæ. 

Рифмæ хуыйны æмдзæвгæйы рæнхъыты фæстаг дзырдтæн сæ 
кæрæттæ æмцавд, æмзæлд куы фæкæнынц, уæд уый. 

«Мæгуыры зарæг» 
Хетæгкаты Къоста (скъуыддзаг). 

Адæмæн сæ рæсугъд уæттæ
Хъармæй, райдзастæй лæууынц,
Махæн та нæ сывæллæттæ 
Уазал лæгæтты кæуынц …

 
Ацы æмдзæвгæйы рифмæгонд цæуынц рæнхъыты фæстаг 

дзырдтæ:
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уæттæ – сывæллæттæ;
лæууынц – кæуынц.
Рифмæйы ахадындзинад ис уый мидæг, æмæ: 
а) ныхас дих кæны хицæн иуæгтыл;
æ) рифмæгонд рæнхъытæ кæрæдзийы кæй ивынц, уый руаджы 
сæвзæры рæнхъы ритм. 

Æмдзæвгæйы æвзаджы анализ

Æвзаджы анализ конд цæуы æмдзæвгæйы алы этапыл кусгæйæ 
дæр. Фæлæ, алы этапыл кусгæйæ, æвзаджы анализ конд фæцæуы 
алыхуызон. 

Æвзаджы анализы ахадындзинад, йæ хицæндзинæдтæ. 
1. Æмдзæвгæйы æвзаг анализ кæнгæйæ, скъоладзаутæ уацмыс-

мæ фæкæсынц куыд поэтикон фæлгонц саразыны мадзалмæ, уый 
фæстæ æвзæрст цæуынц дзырды эстетикон функцитæ.

2. Æвзаджы анализыл кусгæйæ, скъоладзаутæ бамбарынц: 
а) фæлгонцты, геройты æвзаг; 
æ) поэтикон дзырды алыхуызон эмоционалон-хъуыдыйон фæл-
гъуызтæ аивадон контексты.
б) поэтикон ныхасы бæрзонд дæнцæгтимæ зонгæ кæнгæйæ, йæ 
бæлвырддзинад, бирæнысаниуæгад, уæлмонцад ын бамбаргæ-
йæ, скъоладзаутæ ахуыр кæнынц поэтикон дзырд æнкъары-
ныл.  
3. Æмдзæвгæйы сæйрагдæр хицæндзинæдтæ сты: 
а) æмдзæвгæйы æвзаг;
æ) йæ æвзаджы лексикон-семантикон хицæндзинæдтæ;
б) алыхуызон поэтикон ныхасы мадзæлттæй пайда кæнын: эпи-
теттæ, олицетворенитæ, абарстытæ.
Алы мадзал дæр дзы хицæнæй равзарæм: 
1. Эпитет у ахæм бæрæггæнæн дзырд, кæцы предметæн бæрæг 

кæны йæ миниуæг, аивадон æгъдауæй йæ кæны фæлгонцджындæр, 
нывджындæр. Зæгъæм: æвзист мæй, зæлдагдзыкку чызг. 

Бæрæггæнæнтæ алыхатт эпитеттæ нæ вæййынц, зæгъæм: «сыгъ-
зæрин адæймаг», «сыгъзæрин сахат», «æндон адæймаг», «æндон 
бандон». Ам фыццаг дзырдбæстыты бæрæггæнæнтæ сты эпитеттæ, 
дыккæгты – нæ. 
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«Мæ ирд стъалы» 
Дарчиты Дауыт. 

 
Ды – чындздзон дæ, абон райдзаст,
О мæ рухс бæстæ, мæ Ир! 
Хур дæ сæрмæ ирдæй ракаст.
Хорау рафтыдтай æфсир.
Зæрдæ хъазы цины малы, 
О куыд хорз дæ, куыд, мæ зæхх!
Ды мæнæн – мæ ирд ыстъалы,
Ды мæнæн бæрзæндмæ тæх.
Худынц мидбылты дæ хæхтæ,
Цъæх быдыртæй райы цæст, 
Калынц дидинæг нæ рæгътæ, – 
Цардæй, амондæй – æфсæст.

Ацы æмдзæвгæйы ис ахæм дзырдтæ – бæрæггæнæнтæ: рухс, 
ирд, цъæх. Дзуапп дæттынц фæрстытæн цавæр? цыхуызæн?

Фæрстытæ æмдзæвгæйы мидис æвзарынæн: 
1. Йæ ирд стъалы цæмæй зæгъы поэт? 
2. Куыдæй æвдисы поэт йæ райгуырæн бæстæ? 
Цæмæй эпитеты ахадындзинад хуыздæр бамбарой, уый тыххæй 

æмдзæвгæйæн скæнын бæлвырд анализ, зæгъæм, бакæнæн ис ахæм 
куыст: текст бакæсын æнæ бæрæггæнæнтæй, æнæ эпитеттæй æмæ 
йæ абарын оригиналимæ. Афтæмæй æнцонæй скæнæн ис хатдзæг 
– эпитеттимæ уацмыс у аивдæр, фæлгонцджындæр, йæ хъуыды 
æмбæрстгонд цæуы бæстондæрæй. Абарст у аивадон фæрæз. Ли-
тературон уацмысы барст фæцæуынц, æнгæс миниуджытæ кæмæн 
ис, ахæм дыууæ предметы, дыууæ фæзынды, кæнæ дыууæ уавæры. 
Абарсты фæрцы ирддæрæй разыны сæйраг предметы мидис.

Зæгъæм: «Цы у ай! – дисы бацыдис Сослан. Мигъ æм куыд 
хæстæгдæр кодта, афтæ æвзарын байдыдта барæджы, йæ бæх 
хохы йас, йæхæдæг та цъынайы йас; барæгæн йæхи æмæ йæ бæхы 
комы тæфæй мигъ бадтис; йæ фæстæ ауæдзы хаххы хуызæн задис 
йæ карды фæд; йæ сæрты та тахтысты сыджыты къуыбæрттæ 
йæ бæхы сæфтæджытæй».

(Нарты кадджытæй). 
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Кæнæ райсæм Мыртазты Барисы æмдзæвгæ «Фыййау».

Арв хъазы, бон худы
Йæ уалдзыгон худтæй.
Нæ фыййау рæвдыд у
Йæ фæллойы хуртæй. 
Æфсæддонау дардыл
Уый рындзæй фæлгæсы,
Рæсугъд у нæ бæстæ,
Сахатгай куы рæзы. 
Йæ урс фосы дзуг та  
Сылæг мигъау апырх.
Зæринтау – сæ хизæн
Йæ кæрдæг у цардхуыз.
Сæ уындæй йæ зæрдæ 
Сæуæхсидау рухс у.
Йæ уадындзы цагъдмæ
Æрдз райы ’мæ хъусы.

Текст бакæсыны фæстæ хъус æрдарын ахæм абарстытæм: 

– Фыййау æфсæддонау фæлгæсы; 
– Фосы дзуг сылæг мигъау апырх;
– Сæ хизæн-зæринтау;
– Зæрдæ сæуæхсидау рухс у.

Абарстытæн сæ нысаниуджытæ куы бамбарой, уæд сбæрæг уы-
дзæн сæ ахадындзинад. Абарстыты руаджы литературон уацмыс 
кæны хъæздыгдæр, аивдæр. 

2. Олицетворени хуыйны литературон уацмысты удгоймæгты 
миниуджытæ æмæ архайд æрдзы фæзындтæм æмæ æнæуд предметтæм 
рахæссын. 

Гулуты Андрейы æмдзæвгæ «Цъæйы дон».

Бæрзондæй, мæстджынæй
Æд зарæг, æд хъазт
Цъæйы дон фынк калгæ
Æрхауы æваст.
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Зæхх уымæн уынгæг у, 
Нæ уарзы фыдцард,
Кæны уый йæ тохы
Мæстджынæй йæ зард:

«Æгъгъæд æз фæуадтæн
Ам къæдзæхты ’хсæн.
У райдзаст быдырмæ 
Мæ фæндаг мæнæн...»

Ацы æмдзæвгæйæн анализ кæнгæйæ, скъоладзаутæ хъуамæ 
бамбарой хæххон дæттæ тызмæгдæр кæй сты, тыхджын гуылфгæн-
гæйæ, стыр дурты сæрты кæй кæлынц, уый. 

Беседæйы фæрцы сбæрæг кæнын хæххон дæттæ æмæ дæлвæзты 
кæлæг дæтты хицæндзинæдтæ.

Æмдзæвгæ ахуыр кæнгæйæ урочы арæзт. 
Ахуыргæнæг æмæ скъоладзауты куыст кæсыны урокты

Ахуыргæнæг Скъоладзаутæ
1. Разныхас (беседæ)

– Уацмысы сæргонд уæм цавæр 
хъуыдытæ сæвзæрын кодта? 
– Уæ цæстытыл цавæр нывтæ 
ауад?
– Музыкæ (кæд уæм уыд, уæд) 
цавæр æнкъарæнтæ сæвзæрын 
кодта?

– Кæсынц фæйнæгыл ног темæ 
æмæ урокмæ эпиграф. 
Кæд чиныджы исты ныв ис, уæд 
æй æвзарынц. (кæннод 
ахуыргæнæг йæхæдæг кæй 
æрбахаста, уый æвзарынц). 
– Скъоладзаутæ дзурынц сæ 
хъуыдытæ, фантазитæ, сæхæдæг 
цы бафиппайдтой сæ алыварс, 
уый.

2. Ахуыргæнæджы касты фæстæ фыццаг иумæйаг æмбарынад
– Ахуыргæнæг аив, раст кæсы 
æмдзæвгæ, музыкалон фон 
сæвзæрын кæнгæйæ.

Скъоладзаутæ лæмбынæг 
хъусынц æмæ ахуыргæнæджы 
фæстæ сæхинымæр фæлхат 
кæнынц текст.
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3. Æмдзæвгæ куыд бамбæрстой, уый сбæрæг кæнын
– Уæ цæстытыл цавæр нывтæ 
ауадис?

Дзурынц, поэт цал нывы 
«сарæзта», нымайынц, цы 
предметтæ æмæ фæзындтæ 
ауад сæ цæстытыл, уыдон. 

4. Æмдзæвгæ хинымæр кæсын.
– Бæрæг кæны касты нысан: 
сбæлвырд кæнын дзырдтæ – 
нывтæ.

Кърандасæй сæйраг дзырдтæ 
бæрæг кæнынц.

5. Ногæй кæсын æмæ аналитикон беседæ.
Фæрстытæ æмæ хæслæвæрдтæ:

– Алы хъуыдыйад дæр хицæнæй 
бакæсын æмæ радзурын, 
цæстытыл цы нывтæ ауадис, 
уыдоны тыххæй. 
– Ныв æрфыссынæн цавæр 
хуызтæ æвзæрст æрцыдис? 
– Поэт та цавæртæ зæгъы? 
– Ныв кæнынæн дзырдтæ, 
архæйдтытæ куыд æххуыс 
кæнынц?

– Текст варианттæм гæсгæ 
кæсынц, алы къорд дæр йæхи 
нывтыл, хуызтыл дзуры. 
Æрфысты рахицæн кæнынц 
сæйраг хъуыды æмæ йын ном 
раттынц. Афтæ æвзарынц алы 
рахицæнгонд ныв дæр.

6. Æмдзæвгæ æххæстæй аив кæсын
Скъоладзаутæн индивидуалон 
æххуыс.

Рифмæгонд дзырдтæ агурынц. 
Хъæлæсы уагæй цавдон 
уæнгтæ рахицæн кæнынц.
Сбæрæг кæнынц, æрлæууын 
кæм фæхъæуы, хъæлæсы уаг 
бæрзонддæр, ныллæгдæр кæм 
хъæуы, уыцы бынæттæ. 

7. Иумæйаг беседæ (хатдзæгтæ)
– Цы равдыста поэт йе 
’мдзæвгæйы? 
– Ацы темæйыл ма цавæр 
æмдзæвгæтæ зонут? 
Чи сæ ныффыста? 

Бæлвырд æрдзурынц æмдзæв-
гæйы мидисыл? Йæ сæйраг 
хъуыды йын рахицæн кæнынц. 
Ранымайынц æндæр поэтты 
æмдзæвгæтæ ацы темæйыл. 
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Сбæрæг кæнынц иумæйагæй 
сын цы ис, цавæр хицæндзи-
нæдтæ ис се ’хсæн, уый. 

8. Хæдзармæ куыст.

9. Бæрæггæнæнтæ сæвæрын.

Уроктæм цæттæгæнгæйæ, æрмæст ахуыргæнджыты куыстыл 
дзурын нæ хъæуы, фæлæ æнæмæнг æмæ ноджы бæстондæр скъола-
дзауты куыстытыл.

Скъоладзаутæн дæттын хъæуы алыхуызон литературон уацмыс-
ты жанртæ кæсыны мадзæлттæ; адæмон сфæлдыстады жанртимæ 
кусыны мадзæлттæ; чиныгимæ æмæ хицæн тексттимæ кусыны 
мадзæлттæ; домын, цæмæй чиныг æмæ уацмысы сæргонд, йæ авторы 
мыггаг, ном бахъуыды кæной; сæ бон уа фæрстытæ æвæрын æмæ сын 
хъæугæ дзуæппытæ дæттын; хибарæй уацмысы сæйраг хъуыды сса-
рын; уацмысы мидис хи ныхæстæй дзурынмæ арæхсын. 

3.2. Басня ахуыр кæныны методикæ

Басня у фæсномыг ныхасы бындурыл арæзт цыбыр уацмыс.
Уый у эпикон жанры формæтæй иу, фæхонынц ма йæ эпикон 

поэзийы хуыз дæр. 

Басняйæн ис стыр ахадындзинад. Уымæн æмæ: 
а) алы басня дæр у цардæй ист ныв; дзырд дзы цæуы адæймаджы 
алы хъæндзинæдтыл, æвæрццаг миниуджытыл, æмæ дзы ис 
бирæ гæнæнтæ скъоладзаутимæ хъомыладон куыст кæнынмæ.
æ) аив мадзæлттæй бæлвырд æвдыст нывтæ, æвзаджы цыргъ-
зонддзинад æмæ адæмондзинад фадат дæттынц скъоладзауты 
ныхасы рæзт æмæ хъуыдыкæнынадыл кусынæн. 
б) басня кæд асæй цыбыр у, уæддæр йæ мидисмæ гæсгæ вæййы 
æххæстхъуыдыджын, райдайæн æмæ кæронбæттæнимæ, бæл-
вырд идейон уацмыс.
в) басняйы базырджын ныхæстæ свæййынц æмбисæндтæ, æмæ 
сæ пайдагонд цæуы цыргъзонддзинад æмæ арфхъуыдыджын 
загъдауты хуызæн, царды æцæгдзинад равдисынæн. 
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Басня анализ кæныны методикæ

Басняйы рахицæнгæнæн ис ахæм дыууæ миниуæджы:
а) мораль (хæрзæгъдаудзинады бындур).
æ) аллегори (фæсномыг сурæт). 
Басняйы арæх архайджытæ вæййынц цæрæгойтæ, фæлæ уый йæ 

æнæмæнг æууæл нæу, архайджытæ вæййынц адæм дæр.
Басняйыл кусгæйæ сæйрагдæр у йæ аллегори æмæ йын йæ 

зондамонæн ныхас раргом кæнын.   
Фарст. Басняйы мораль райгом кæныныл кæд кусын хъæуы: йæ 

мидисæн ын сæрмагонд анализ куы скæнæм, уæд, æви йæ разæй?
Психологты иртæстытæ куыд æвдисынц, стæй фæлтæрддзинад 

куыд амоны, уымæ гæсгæ скъоладзаутæ аивадон уацмыс куыд бам-
барынц, уый дих кæны дыууæ этапыл: 

а) комкоммæ æмбарынад, ома эмоционалон – фæлгонцджын;
æ) иумæйаг – дæлтемæ раргом кæнынимæ, идейæйы æмбарына-
димæ баст аргъгонд. 
Басняйæн йæ моралы ис, æмбæхст чи у, ахæм иумæйагдзинад, 

уый домы мидисы бæлвырд фæлгонцджын æмбарынад. 
Уый нысан кæны – скъоладзаутæ раздæр бамбарынц басняйы 

мидис, стæй йын агурынц йæ сæйраг хъуыды.
Хъуамæ базоной:
1. Сæйраг хъуыды у басняйы бæлвырд хайæ хатдзæг.
2. Мораль у идейæйы иумæйаг равдыст. 
Равзарæм ацы фæзынд Хетæгкаты Къостайы басня «Халон æмæ 

рувас»-мæ гæсгæ.
Цæстмæхъус ныхас 
фыдбылыз хæссы … 
Хуыснæггаджы бас 
фу-фуйæ сысы … 
Кæмдæр та халон –
Цыма дзы хъалон 
Нæ фыййау дардта, –
Йæхи фыдæнæн
Йæ цыхт нæ хордта.
– Цæй ныр æвналон, – 
Фæзæгъы халон

Фæлæ та ’взары, 
Цыхт дзыхы дары … 
Уæд дын æм рувас
Кæцæйдæр рауад … 
Уайтагъддæр минас 
Йæ фындзыл ауад. 
Цæст андæгъд цыхтыл …
Йæ къахы æлгътыл
Дæрдты æрзилы,
Йæ къуди тилы...
Нæ рагон фыдсыл
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Нæ зоны бæгуы! 
– Мæ хуры чысыл,
Куыд рæсугъд дæ, куы! – 
Бынæй йæм дзуры,
Цыхты къæртт ссардта. 
Бæласы цонгыл
Цæргæсау сбадти,
Йæ сæфты стонгыл
Ныр дисæй марди. 
Зæрдæхъæлдзæгæн
Тæрхæттæ кодта,
– Уындæй дæ цуры,
Дæ фæхъхъау фæуон, 
Кæмæй раппæлон?! 
Дæ даргъ дæллагхъуыр,
Дæ сау базыртæ,
Дæ диссаджы гуыр,
Дæ худгæ былтæ!.. 
Æххæст ма зарын
Куы зонис, уæд дæ
Паддзахæн дарын
Фæразид зæрдæ … 
Æфсæрмы ма кæ, 
Бæласы цонгыл
Цæргæсау сбадти,

Йæ сæфты стонгыл
Ныр дисæй марди. 
Зæрдæхъæлдзæгæн
Тæрхæттæ кодта,
– Уындæй дæ цуры,
Дæ фæхъхъау фæуон, 
Кæмæй раппæлон?! 
Дæ даргъ дæллагхъуыр,
Дæ сау базыртæ,
Дæ диссаджы гуыр,
Дæ худгæ былтæ!.. 
Æххæст ма зарын
Куы зонис, уæд дæ
Паддзахæн дарын
Фæразид зæрдæ … 
Æфсæрмы ма кæ, 
Мæ уды гага, –
Дæ зарæг ракæ!..
Нæ халон «хъа, хъа!» – 
Зæгъгæ, фæкодта
Йæ хъæлæсы дзаг … 
Паддзахгæнæггаг 
Кæйдæр цыхт хордта
Нæ гæды рувас… 
Ды та уал уым уас!..  

Фыццаг касты нысан у уацмысы бæлвырд мидисимæ базонгæ 
уæвын. 

Басня анализ кæнгæйæ дæр пайдагонд цæуы, радзырд ахуыр 
кæнгæйæ цы куысты хуызтæ ис, уыдонæй. 

Анализгæнгæйæ сæйрагдæр сты рувас æмæ халоны характерон 
миниуджытæ; сæхи дарыны мотивтæ. 

Ахуыргæнæг скъоладзаутæн текст кæсын кæны сæхинымæр, 
дæтты сын хæслæвæрд – басня адихтæ кæнын хæйттыл. 

(Дих кæнынц, стæй сбæрæг кæнынц басняйы композици, ар-
хайджыты миниуджытæ). 
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Фæрстытæ басняйы мидис равзарынæн:
1. Архайдæн йæ райдайæн кæцы у сымахмæ гæсгæ? Ссарут æй 

тексты æмæ йæ бакæсут.  
2. Архайд йæ тæккæ цыренмæ кæд æрцыдис? Ссарут уыцы бы-

нат, бакæсут æй. 
3. Тексты хъуыды хæлд кæм æрцыдис, уыцы бынат ссарут, 

бакæсут æй. Сæйрагдæр дзы кæцы рæнхъытæ сты? Бакæсут сæ (Рува-
сы мæлгъ ныхæстæ, уыдон разилын кодтой халоны сæр). 

4. Рувас афтæ тынг цæмæн æппæлы халонæй? Æцæгæйдæр ха-
лон ахæм у? Уæ хъуыдытæ бафидар кæнут тексты ныхæстæй.

5. Халон æцæгæйдæр цавæр у? (æдылы, æууæндаг, уарзы мæл-
гъæвзаг). 

6. Басняйы сæйраг хъуыды цавæр у? (Мæнгæй æппæлынад, коз-
бау ныхæстæ чи уарзы, уый мæлгъæвзаджы фæрцы æнцон асайæн у). 

7. Кæй фауы, кæй зылын кæны Къоста йæ басняйы? (Козбау 
ныхæстæ чи кæны, уый.)

Басня каст цæуы цæсгæмттæм гæсгæ.
Райсæм Гæдиаты Секъайы басня «Кæсаг, хæфс æмæ цъиусур».

Кæсаг, хæфс æмæ цъиусур
Денджызæй ластой иу дур:
Сæ фæнд иумæ нæ цыдис!
Кæсаг донмæ хæцыдис,
Хæфс æй ласта сурырдæм, 
Цъиусур та йæ – хурырдæм.
Абон дæр ма уыцы дур
Денджызы ис, уæ мæ хур.

Ам фыссæг фауы æнææмдзырддзинад, æнæбадзырддзинад, кæ-
рæдзийы не ’мбарындзинад. Уый у сæ къуыхцыйы æфсон, сæ къухты 
кæй ницы æнтыстдзинад бафтыдис, уый аххосаг.

Ахæм къуылымпыдзинады аххосæгтæ равдисынæн Секъа йæ 
басняйы архайджытæй адоны дзæгъæлы нæ равзæрста. 

Архайджытæй чи кæм цæры, йæ амæттаг, йæ фæллой (кæд ам 
дур æвдыст цæуы уæддæр) уырдæм ласы, уырдæм хæссы: цæргæс-
уæларвы цæрæг, хæфс-зæххыл, кæсаг-доны. Æмæ, кæй зæгъын æй 
хъæуы, сæ фæнд иу нæ уыдис. 
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Ацы цæрæгойты хуызы цы адæймæгтæ æвдыст цæуы, уыдон, 
кæд иуран цæрынц, уæддæр сæ хъуыдытæ кæрæдзиуыл куы нæ 
фæбадынц, уæд цы сфæнд кæнынц, уый сæ къухы никуы бафты, нæ 
сæххæст вæййы сæ бæллиц.

Фæрстытæ басняйы мидис равзарынæн:
1. Цæуылнæ фенкъуысын кæнынц дур йæ бынатæй кæсаг, хæфс 

æмæ цъиусур? 
(Алчи дæр сæ архайы, фæлæ сæ архайд у алырдæм арæзт).
2. Цы у ацы басняйы мораль? 
(Хъуыддагыл иумæ, æмвæндæй куыст куынæ цæуа, уæд дзы 

ницы рауайдзæн). 
Зæрдыл æрлæууын кæнын Хетæгкаты Къостайы басня «Бирæгъ 

æмæ хърихъупп»-ы мидис. 
Фæрстытæ басняйы хъуыды равзарынæн: 
1. Кæй равдыста поэт бирæгъ æмæ хърихъуппы хуызы? 
2. Цы ис æвæрд йæ бындуры ацы басняйæн?
3. Цы у йæ аллегори, мораль?
Бирæгъы хуызы æвдыст цæуы зыд æмæ кæрæф адæймаг. Йæ 

фыр зыдæй æмæ тагъд архайгæйæ уæны стæг йæ хъуыры фæбад-
тис. Амæлыны йеддæмæ йын ницыуал хос уыдис. Фæлæ бирæгъ 
кæм уыдис,уыцы ранмæ хæстæг хърихъупп хæстæджыты зылдис. 
Сырд æй куы ауыдта, уæд æм йæ гæндзæхтæ батылдта. Хъри-
хъупп бирæгъæн баххуыс кодта – йæ даргъ бырынкъ ын йæ хъæ-
лæсы фæцавта æмæ уæны стæг уырдыгæй сдавта. Баххуыс код-
та, фæлæ йæ куыстæн бацагуырдта мызд. Бирæгъ, тыхджындæр 
уæвгæйæ, бартхъирæн кодта хърихъупмæ. 

Скæнæн ис хатдзæг – басняйы архайджытæй иу дæр фæзминаг 
нæу. 

Сæ иу бузныг зæгъыны бæсты йæ ирвæзынгæнæджы тæрсын 
кæны мæлæтæй, иннæ, тыхстæн кæй баххуыс кодта, уый тыххæй 
домы мызд. 

Ам зæрдыл æрлæууын кæнæн ис æмбисæндтæ:

«Хорз ма ракæн æмæ фыд ма ссарай». 
«Хорздзинад саразын – адæймагæн удæнцой». 

Хуымæтæг, æнцонæмбарæн æвзагæй сывæллæттæн бамбарын 
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кæнын ацы æмбисæндты хъуыды. Радзурын, кæрæдзийæ цæмæй 
хицæн кæнынц, уый.

Басняйыл куыст арæзт у ахæм компоненттæй:
а) мидис бæлвырд бамбарын;
æ) композици райгом кæнын – архайджыты миниуджытæ æмæ 
сæхи дарыны мотивтæ. 
б) басняйы сæйраг хайы хъуыды сбæрæг кæнын;
в) басняйы аллегори (фæсномыгдзинад) сбæрæг кæнын;   
г) моралы анализ. 
Басня ахуыр кæныны урокæн ис ахæм структурæ:

I. Бацæттæгæнæн куыст (уый аразгæ у басняйы хицæндзинæд-
тæй æмæ къласы цæттæдзинадæй).    

1. Ахуыргæнæджы раныхас авторы тыххæй.
2. Цы басня ахуыргонд цæудзæн, уым цы цæрæгойтæ, кæнæ 
æндæр архайджытæ æмбæлы, уыдоны цард æмæ миниуджытыл 
беседæ. 
II. Басня кæсы ахуыргæнæг йæхæдæг, кæнæ хъусынц фонох-

рестоматимæ, кæнæ уынынц киноныв, пайда кæнынц компьютерæй.
III. Беседæ эмоционалон аргъгонды хуызы. 
IV. Басняйы мидисы бæлвырд анализ. 
1. Басняйы арæзт æмæ композици сбæрæг кæнын (кæсынц бас-
ня, аразынц пълан æмæ æнд.) 
2. Архайджытæн характеристикæ раттын алывæрсыгæй (æвзар-
гæ каст, дзургæ æмæ графикон нывкæнынад, фæрстытæн дзуæп-
пытæ дæттын). 
3. Сæйраг хъуыды æмæ басняйы бæлвырд мидис сбæрæг кæнын.
V. Аллегори раргом кæнын. 
VI. Равзарын, басняйы мораль цы хайы ис, уый, скæнын ын ана-

лиз. 
VII. Басняйы цы æвдыст æрцыд, уый царды æцæгдзинадимæ 

абарын.
Цæмæй басняйыл бæстон куыст æрцæуа, анализгонд ын æрцæуа, 

уый тыххæй сын æппæт цаутæ дзырдуатон æрфысты фæрцы сæ 
цæстытыл ауайын кæнын хъæуы: кæронбæттæны та басня бакæсæн 
ис цæсгæмттæм гæсгæ, хъæугæ хъæлæсыуагæй, ома архайджыты 
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миниуджытæ цæмæй ирддæрæй æвдыст æрцæуой, уый тыххæй сæ 
алкæй ныхæстæ дæр кæсын хъæуы хицæн хъæлæсыуагæй. 

3.3. адæмон сфæлдыстад ахуыр кæныны методикæ

3.3.1. Адæмон сфæлдыстад – аив литературæйы бындур. 
3.3.2. Аргъæуттæ.
3.3.3. Æмбисæндтæ æмæ уыци – уыцитæ. 
3.3.4. Ирхæфсæнтæ.
3.3.5. Мæстæймарæнтæ.

3.3.1. адæмон сфæлдыстад-аив литературæйы бындур

Адæм æнусты дæргъы сæхæдæг цы æрхъуыды кодтой, цы 
сфæлдыстой, уый хуыйны адæмон сфæлдыстад. 

Джыккайты Шамил загъта: «Хъæздыг æмæ æвидигæ у ирон 
адæмон сфæлдыстад. Уый у нæ адæмы зонд æмæ зæрдæйы рухсæй 
нывæст. Йæ диссаджы æвæрæнты сыгъдæгæй зынынц фæлтæрты 
сагъæстæ æмæ бæллицтæ. Уый уыд æмæ у царды нывæфтыд истори, 
уый нын бакæны æнусты дуæрттæ, срухс кæны ивгъуыд заманты та-
лынг къуымтæ, æмæ раргом вæййынц сæ сусæгдзинæдтæ». 

Ирон адæмон сфæлдыстад хъæздыг у таурæгътæй. Фыссынад 
куы нæма уыдис, уæддæр таурæгътæ, кадджытæ, зарджытæ лæвæрд 
цыдысты иу фæлтæрæй иннæмæ дзургæйæ, дзыхæй-дзыхмæ. Уыдо-
ны адæм æвдыстой сæ цардыуаг, сæ хъизæмæрттæ, сæ æгъдæуттæ, сæ 
мыггæгты равзæрд. Кæрæдзийæн дзырдтой, сæ алыварс цы уыдтой, 
уымæй сæм ахсджиаг цы кастис, уый – æрдз æмæ дунейы равзæрд, 
хур æмæ мæйы фæзынд, арв æмæ зæххыл цыдæриддæр цыдис, уы-
дон. 

Адæмæн-иу сæ зын царды исты хъæбатырдзинад чи равдыс-
та, знагыл-иу чи фæуæлахиз, уыдоныл-иу скодтой зарджытæ, сæ 
хорз хабæрттæ-иу сын кодтой кæрæдзийæн. Кæй зæгъын æй хъæуы, 
рæстæг куыд цыдис, афтæ-иу ивддзинæдтæ фæзындис сæ радзырдты, 
алчидæр сæ йæхирдыгонау дзырдта, чи сæм-иу æфтаугæ бакодта, чи 
æппаргæ,  фæлæ сæ сæйраг хъуыды æрхæццæ æнæаивгæйæ. 

Ирон адæмы æгъдæуттæ, сæ æвзаг, сæ хъару æппæты хуыздæр 
æвдыст æрцыдысты Нарты эпосы. Нарты кадджытæн ис стыр аха-
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дындзинад, уымæн æмæ нæ рагон фыдæлтæ куыд цардысты, цæмæ 
бæллыдысты, уыдон дзы æвдыст æрцыдысты. 

Джыккайты Шамилы хъуыдымæ гæсгæ «Нарты кадджытæ» сты 
хъæбатырон эпос. Æвдыст сæ цæуы бæгъатырты тох æмæ сгуыхты-
тæ. Уыдон сты аив цымыдисаг таурæгътæ, хъусæн – æхцон, зæрдæ-
йæн – æхсызгон, адæймагæн хæссынц цин, æфтауынц æй сагъæстыл, 
уæздан хъуыдытыл.

Эпос «Нарты кадджытæ» у ирон фольклоры стырдæр хæзна. 
Уый у нæ царды айдæн, нæ зонды суадон. Уый стыр ахъаз у нæ æвзаг 
зонынæн, нæ литературæ æмæ нæ культурæйы дарддæры рæзтæн».

Адæмон дзургæ сфæлдыстадæн уыдис æмæ ис стыр ахадындзи-
над. Ахуыр нæ кæны хорз миниуджытыл: æгъдау, æфсарм, рæстдзи-
над, рæдаудзинад, Райгуырæн зæхх уарзын æмæ йæ хъахъхъæнын, 
хистæртæм хъусын, хорздзинад зæрдыл дарын, кæрæдзийæн æххуыс 
кæнын. Иннæмæй та фауынц æвзæр миниуджытæ: сайын, давын, 
чъынды уæвын, хистæртæм нæ хъусын, сæ ныхæстæн сын аргъ нæ 
кæнын.

Нæ фыдæлты таурæгътæ æмæ кадджытæй базыдтам нæ 
адæмы цард æмæ истори. Зындгонд куыд у, афтæмæй та адæмы нæ 
зонгæйæ, сæ уавæртæ сын нæ сахуыргæнгæйæ, нæй бындур сæвæрæн 
литературæйæн, нæй æмбæлгæ куыст кæнæн йæ дарддæры рæзтыл. 

Уæдæ уый дзурæг у ууыл, æмæ ирон адæмон сфæлдыстад у стыр 
хæзна, хъæуы йæ хъæхъхъæнын æмæ бæстон ахуыр кæнын.

3.3.2 аргъау ахуыр кæныны методикæ

Аргъау куыд жанр, йæ ахадындзинад скъоладзаутимæ хъомыла-
дон куыстæн. 

Адæмон дзургæ сфæлдыстадæй ирон адæммæ æппæты арæхдæр 
æмбæлдысты аргъæуттæ. 

Хетæгкаты Къоста йæ очерк «Особа»-йы афтæ фыста: «Сказки 
составляют достояние обоих полов и всех возрастов. Они многочис-
ленны, разнообразны и художественны. Они всегда служили одним 
из самых приятных времяпрепровождений».
Куыд зонæм, афтæмæй аргъæутты дуне кæстæр кълæсты скъо-
ладзаутæн у тынг цымыдисаг, уыдон уарзынц, аргъæутты цы дисса-
джы цаутæ æрцæуы, уыдон, сæ хъайтарты, уарзынц, зæрдæхæ-
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лардзинад æмæ рæстдзинад куы фæуæлахиз вæййынц хæрамдзи-
над, гæдыдзинад æмæ хиндзинадыл, уый.

Аргъæутты ахадындзинад, сæ нысаниуæг стыр уымæн у, æмæ: 
1) у дзургæ поэтикон сфæлдыстады уæрæхдæр, популярондæр 
жанртæй иу, уый æнусгай æмбырд кодта æмæ æвдисы бирæ 
фæлтæрты царды уаг æмæ адæмы зондахаст;
2) ис ын тынг хъæздыг дидактикон, ахуырадон мидис æмæ аи-
вадон мадзæлттæ; 
3) уый æвдисы адæмы хъуыдытæ, сæ миддуне, сæ бæллицтæ;
4) æххуыс у царды æцæгдзинад алы рæстæджы æмæ уавæрты 
базонынмæ;
5) у фольклорон прозæйы ахæм аивадон эпикон уацмыс, кæцы-
йæн ис æнахуыр, фантастикон æрымысгæ мидис, уым дзырд 
цæуы ахæм цаутыл, кæцытæн æцæг царды уæвæн нæ уыдис, 
нæй æмæ нæ уыдзæн.
6) цыфæнды æрымысгæ цаутыл куы уа, уæддæр æвдисы хуы-
мæтæг адæймаджы царды æмæ куысты нывтæ; адæмы ’хсæн 
ахастдзинæдтæ, сæ цæстæнгас æцæгдзинадмæ.

Аргъау æххуыс у скъоладзаутæм истæмæн аргъ кæныны хъуы-
дытæ рæзын кæнынæн.

Аргъауæн анализ кæнгæйæ ахуырдзаутæм сæвзæры фæрстытæ: 
1. Адæймаджы æппæты хуыздæр миниуджытæ цавæртæ сты?
2. Цавæр миниуджытæ æмæ архæйдтыты тыххæй æрцæуынц 

æфхæрд хъайтартæ, цæй тыххæй сæ раппæлынц? 
3. Аргъæутты иуæй-иу хъайтартæм æххуысмæ суанг æрдзы тых-

тæ дæр ма цæмæн æрбацæуынц, иннæтæй та се ’ппæт дæр иуварс 
азилынц?

Аргъæуттæн сæ ахадындзинад стыр у, уымæн æмæ арæзт сты 
уæлахизмæ, сæ кæрон вæййы амондджын, сывæллæтты зæрдæтæ сæ 
бахъæлдзæг вæййынц.

Аргъæуттæн стыр ахадындзинад ис скъоладзауты ныхасы рæз-
тыл кусынæн. 

Аргъæуттæ кæсгæйæ ахуыр кæнынц баст ныхасыл, сæ хъуыды-
тæ фæд-фæдыл раст, аив дзурыныл.
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Райдайæн кълæсты скъоладзаутæ базонгæ вæййынц аргъæутты 
хицæндзинæдтимæ, куыд фольклоры жанримæ. 

Аргъæутты сæйрагдæр хицæндзинæдтæ сты ахæмтæ:  
а) ис дзы æрымысæггаг цаутæ; 
æ) композицион хицæн хуызтæ (райдайæн, фæлхатгонд бынæт-
тæ, кæронбæттæн).
Аргъауæн фæлхатгонд фæцæуы йæ сæйраг эпизод. Ног архайæг 

дзы куы фæзыны, уæд та уыцы эпизод фæлхатгонд æрцæуы. 
Алы аргъауæн дæр ис йæхи композицион хицæндзинад.
 
Аргъæуттæ дих кæнынц æртæ къордыл:
а) цæрæгойтыл фыст аргъæуттæ;
æ) алæмæттаг аргъæуттæ; 
б) цардыуаджы тыххæй кæнæ новеллон аргъæуттæ.
Алы къорд дæр хицæнæй равзарæм.

1. Цæрæгойты тыххæй аргъæуттæ:
Ацы хуыз у аргъæуттæн сæ тæккæ рагондæртæй иу.
Ацы аргъæуттæ фæзындысты адæмы равзæрды æмæ сæ царды 

уавæртæ рæзыны рæстæг. Ацы тематикон къорды уацмыстæн уыдис 
стыр ахадындзинад, уыдон уыдысты рагон цуанæтты раныхæстæ 
сырдты тыххæй, кæсагахсджыты радзырдтæ, сæ царды æцæг чи 
’рцыд, уыцы цаутыл. 

Дарддæр, уыцы раныхæстæ дзыхæй-дзыхмæ куыд цыдысты, 
афтæ сыл æфтыдис æрымысæггаг хабæрттæ дæр, адæймаджы дзыхæй 
дзы сдзырдтой хæдзарон цæрæгойтæ, мæргътæ, сырдтæ, кæсæгтæ.  
Цæрæгойтæ арæх æвдыст цæуынц тæрсынгæнæнты нæ, фæлæ худæ-
джы хуызы дæр, ома уыдоны миниуджытимæ баст цыдысты адæй-
маджы кæцыдæр миниуджытæ дæр. 

Цæрæгойты тыххæй аргъæуттæм куы æркæсæм, уæд фенæн 
ис, алы цæрæгоймæ, сырдмæ дæр бæлвырд миниуджытæ кæй ис: 

– бирæгъ у зыд, лæбурæг;
– саг – сыгъдæг, хæрзконд;
– бæх – сæрыстырдзинады æмæ кады символ;
– рувас – хинæйдзаг, сайæгой;
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– тæрхъус – лæмæгъ, тæрсаг, тæппуд;
– арс – тыхджын, гуымиры, хæдмæлхор. 

Цæрæгойтыл фыст аргъæуттæ анализ кæнгæйæ, пайдагонд 
цæуы ахæм куысты формæтæ æмæ мадзæлттæй:

а) æвзаргæ каст; 
æ) фæрстытæн дзуæппытæ дæттын;
б) скъоладзаутæн сæхи фæцалх кæнын  фæрстытæ дæттыныл; 
в) дзыхæйдзургæ æмæ графикон хуызы нывкæнынад, бæлвырд 
цавæрдæр нывтæ сæ цæстытыл куыд уайынц, уый равдисын;
г) пълан саразын;
д) бæлвырд кæцыдæр аргъауæн æрхъуыды кæнын æндæр кæрон;
е) иу аргъауы мидисæй спайдагæнгæйæ, æндæр аргъау æрхъуы-
ды кæнын, ивддзинæдтæ йæм бахæссын æмæ æнд. 
Фæлтæрддзинад куыд æвдисы, афтæмæй кæстæр кары скъола-

дзаутæ æмбарынц, цæрæгойтæ сæхи афтæ кæй нæ фæдарынц, сæ 
архæйдтытæн ахæсгæ нысаниуæг кæй ис.

Зæгъæм, аргъау «Рувас æмæ хърихъупп». 
Аргъауыл кусгæйæ, раздæр хъæуы йæ мидис скъоладзаутимæ 

бæлвырд равзарын, цæмæй йын бамбарой йæ сюжет куыд рæзы, 
уый; архайджыты хи дарыны мотивтæ куыд ивынц; се ’хсæн цавæр 
ахастдзинæдтæ ис (Чи кæй фарс хæцы æмæ цæмæн? Чи кæй сайы?)

Рувас æмæ хърихъупп хæларæй цардысты. Иухатт сфæнд код-
той кæрæдзийы уазæгуаты фæхонын æмæ фæхынцын. Раздæр ру-
вас æрбахуыдта хърихъуппы, стæй та уый – рувасы. Фæлæ куыд 
рабæрæг, афтæмæй, барæй уыдис æви æнæбары, алчидæр сæ цы 
хæринæгтæ æрцæттæ кодта йæ уазæгæн, уыдонæй саходын сæ иуы 
бон дæр нæ бацис. Уацмыс бакæсыны фæстæ алы фæзынд дæр рав-
зарын хицæнæй. Сбæрæг кæнын, рувас хин æмæ сайæгой кæй у, уый 
куыдæй рабæрæг. Хърихъупп йæ маст райста æви йæм æндæр исты 
хъуыдытæ уыдис?

Æрмæстдæр куысты фæстаг этапы ахуыргæнæг æвæры скъола-
дзауты размæ хæс – аргъауæй скæнын хъæугæ хатдзæгтæ, абарын сæ 
царды æцæгдзинадимæ.

Цæрæгойтыл фыст аргъæуттæй бирæты фæсномыгæй, фæсау-
уонмæ æвдыст цæуы адæймаджы худинаггæнæг миниуджытæ, сырд-
ты æмæ мæргъты хуызы сыл худынц адæм.
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Цæрæгойтыл фыст аргъæуттæн æрмæст ахуырадон нысаниуæг 
нæй, фæлæ хъомыладон дæр. Уыдон нæ зонгæ кæнынц цæрæгойты 
алы миниуджытимæ, сæ цардыуагимæ. 

Ирон аргъæуттæ цæрæгойты тыххæй сæ арæзтмæ гæсгæ сты 
хуымæтæг, цыбыр.

2. Алæмæты аргъæуттæ:
Алæмæттаг, кæнæ диссаджы аргъæуттæ тынг раджы фæзын-

дысты. 
Рагон заманы адæм цæуыл хъуыды кодтой, цæмæ бæллыдысты, 

уыдон дзырдтой аргъæутты хуызы æмæ афтæмæй æрбахæццæ сты 
махмæ дæр. 

Арæх адæмы сæ царды мидæг хъыгдардтой сæхицæй тыхджын-
дæртæ, хъæздыгдæртæ, æрдзы тыхтæ, æмæ сæ фæндыд уыдоныл ис-
куыдæй фæуæлахиз уæвын æмæ сыл-иу æрхъуыды кодтой алы дис-
саджы цаутæ. 

Сæ хъыгдарæг геройты-иу равдыстой тынг æвзæрæй, тызмæгæй, 
фыдындæй, тæрсынгæнæнты хуызы æмæ-иу сыл фæуæлахиз уæвы-
ны охыл æрхъуыды кодтой æххуысгæнджыты, уыдон уыдаиккой 
сырдтæ дæр, кæсæгтæ дæр, мæргътæ дæр, кæнæ хъæбатыр лæппутæ.

Уыцы хъæбатыртæ-иу æвзæрстой алы хъизæмæрттæ, бахауд-
той-иу алы зын уавæрты, фæлæ-иу æппынфæстаг уæддæр фæуæла-
хиз сты, æмæ хæлардзинад æмбылдта фыдохы. 

Алæмæттаг аргъæутты хицæндзинад уый у, æмæ сæ архайынц 
æнахуыр тыхтæ, фæзындтæ, адæм фестынц сырдтæ, мæргътæ æмæ 
æнд. ахæмтæ.

Ацы аргъæуттæ сæвзæрын кæнынц философон фæрстытæ: 
Цæй мидæг ис царды мидис? 
Цæй мидæг ис адæймаджы амонд? 

3. Цардыуаджы кæнæ новеллон аргъæуттæ:
Ацы аргъæуттæ фæзындысты алæмæттаг аргъæуттæй дæр æмæ 

цæрæгойты тыххæй аргъæуттæй дæр фæстæдæр.
Адон баст сты кусæг адæмы æрвылбоны цардимæ.
Цардыуаджы аргъæутты æрымысæггагæй дæр ницы вæййы, 

диссаджы цаутæ дæр сæ не ’рцæуы, уæларвон кæнæ сын дæлзæххон 
тыхтæ дæр нæ феххуыс кæнынц.



127

Ацы аргъæутты æппæт дæр цæуы хуымæтæг царды уавæрты. 
Цардыуаджы аргъæутты фæзынды аххосæгтæ сты: 
а) ног æхсæнадон къордты фæзынд;
æ) адæмы сæрызонды рæзт;
б) мидсоциалон ныхмæвæрдты рæзт. 

Аргъæутты мидис баст у: 
а) бинонты цард равдисынимæ; 
æ) цыргъзонд адæмты  хъуыдытæ раргом кæнынимæ ;
б) хицауиуæггæнæг къласы минæвæртты аххосæгтæ æргом кæ-
нынимæ; 
в) мæнгуырнынадимæ тох кæнынимæ.
Ацы аргъæутты адæм (кæд адæмон аргъау у, уæд) кæнæ автор 

æргом кæнынц, худынц ахæм хъæндзинæдтыл, куыд: зивæгдзинад, 
хивæнддзинад, чъынды уæвын, æдылыдзинад, фæлывддзинад æмæ 
æндæр æппæрццаг миниуджытыл.

Æвдыст сæ цæуы хорздзинæдтæ, раппæлинаг хъуыддæгтæ, фæ-
зындтæ: диссаджы зонд; цыргъзонддзинад; алы куыстмæ дæр зæрдæ-
ргъæвддзинад; уæздандзинад.

Ирон аргъæутты хъомыладон нысаниуæг стыр у. Хъуыдыйы 
бафтауынц царды æцæгдзинадыл, æргом кæнынц хорзæй æмæ 
фæзминагæй цы ис, уый æмæ худынц æвзæрдзинадыл, хиндзинадыл 
æмæ æппæт  æппаринаг фæзындтыл.

3.3.3. æмбисæндтæ æмæ уыци-уыцитæ

Æмбисæндтæн ис стыр нысаниуæг. Сæ арæзтмæ гæсгæ сты 
цыбыр,æлвæст хъуыдыйæдтæ, сæ мидисмæ гæсгæ та – вазыгджын.

Æмбисæндтæ æвдисынц адæмы царды æцæг æрцæугæ хабæрттæ.
Н.Г. Гоголь æмбисæндты тыххæй афтæ фыста: «Æмбисæндтæ, 

цы хъуыддаг не рцыдис, ахæмты тыххæй фыст не сты. Уыдон сты, 
царды цы æрцыдис, ахæм хъуыддæгты бындурыл загъд».

Æмбисæндты тематикæ у алыхуызон. Æрыгон фæлтæрæн уы-
дон сты стыр хъомыладон фæрæз. Æмбисæнтты руаджы сывæллæт-
тæ зонгæ кæнынц сæ фыдæлты уæззау æмæ зын цардимæ. Уыдон 
бамбардзысты, раджы заманы рæзгæ фæлтæры цард цавæр уыдис, 
уый.
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Адæм стыр аргъ кодтой фæллойæн, куыстæн. Уый фæдыл 
фæзындис ахæм æмбисæндтæ, зæгъæм:  

«Иуран бадынæй стæг æхсынын хуыздæр у». 
«Æнæ фыдæбонæй ницы ис»
Сывæллон хъуамæ гыццылæй сахуыр уа кусын, фыдæбон 

кæнын. 
Æмбисæндтæ æвдисынц адæмы æнæуынондзинад магусатæм, 

æввонгхортæм, зивæггæнджытæм, зæгъæм: 
«Зивæггæнаг –  схуыст æййафаг». 
«Кусгæ чи нæ кæны, уый хæргæ дæр нæ кæны». 
Æмбисæндты æхсæн дзæвгар ис, стыр хъуыддæгтыл чи дзу-

ры, ахæмтæ. Адæймаг хъуамæ уарза йæ адæмы, йæ фыдыбæстæ, йæ 
Райгуырæн зæхх. Уыдоны чи нæ уарза, аргъ сын чи нæ кæна, æнувыд 
сыл чи нæ уа, уыдоны адæм никуы уарзтой æмæ нæ уарзынц. Зæгъæм: 

«Райгуырæн бæстæ адджын у». 
«Адæмæн сæ тых сæ иудзинады ис».
Литературон кæсынады чингуыты арæх æмбæлы æмбисæндтæ 

æмæ уыци-уыцитæ. Адæймаг цас фылдæр зоны æмæ йæ ныхасы 
пайда кæны æмбисæндтæй, уыйас нымад цæуы цыргъзонддæрыл 
æмæ бирæзонагыл. Кæсыны чингуыты æмбисæндтæ баст сты, цы 
уацмыстæ ахуыргонд цæуы, уыдонимæ.

Уымæ гæсгæ, уацмыс бакæсгæйæ, анализ ын скæнгæйæ, æв-
зæрст цæуынц æмбисæндтæ: сбæрæг кæнын, цы нысан кæнынц, цы 
æвдыст æрцыдис ацы цыбыр, фæлæ мидисæй стыр æмæ хъæздыг 
хъуыдыйадæй.

Зæгъæм, Бесаты Тазейы радзырд «Цыколайаг лæппутæ» бакæ-
сыны фæстæ, куы сбæрæг кæной, чи уыдысты Омарби æмæ Хана-
фи, цавæр сгуыхтдзинад равдыстой Фыдыбæстæйы Стыр хæсты 
рæстæджы, уый, уæд скъоладзаутæ æнцонæй бамбардзысты æмби-
сонд «Хæсты боны сгуыхтæн йæ кад æнустæм цæры»-йы мидис.

Хъайтыхъты Азæмæт йæ радзырд «Батыры æхцатæ»-йы ра-
дзырдта бонзонгæ, фæлæ æгъдауджын лæппу æхцатæй йедзаг пъарт-
фел куыд ссардта, нæ сæм бавнæлдта, афтæмæй сæмбæлдысты сæ 
хицауыл. Иууылдæр баззадысты разыйæ. Батыр ссардта йæ æхцатæ, 
йæ куысты йæм æфхæрд не рхаудис, кусджытæ райстой сæ мызд. 
Лæппуйы Батыр дæр барæвдыдта, скъолайы къулы газеты уацы дæр 
ракодтой йæ хорзы кой.
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Беседæйы фæрцы сбæрæг уыдзæн, лæппу раст кæй бакодта, 
кæйдæр æхцатæ кæй нæ бамбæхста, йæхиуыл сæ кæй не схардз кодта, 
уымæй; æмæ уый йæ хæрзхъæддзинадыл дзурæг кæй у, уый.

Ахуыргæнæн чиныджы автор ацы уацмысы фæстæ дæтты 
æмбисæндтæ:

«Хæдзары æгъдау уынгмæ йæ сывæллон хæссы».
«Æппæты егъаудæр тæрхон-адæмы тæрхон».

Радзырды мидис æмбисæндты мидисимæ абаргæйæ, скъола-
дзаутæ æрцæудзысты хъæугæ хатдзæгтæм. Ацы радзырды хъайтар 
æндæрхуызы куы бакодтаид, кæйдæр фæллой куы бафæсвæд кодта-
ид, уæд ыл сбадтаид давæджы ном (уымæн æмæ ацы хъуыддагæн 
искуы кæддæр æнæ рабæрæггæнгæ нæ уыдаид – сбæрæг уыдаид, ацы 
лæппу кæуылты цыдис, уыцы фæндагыл ма уыцы бонты исчи цыдис 
æви нæ, уый); йе мбæлтты æхсæн ын кад нал уыдаид.

Æмæ уæд ацы радзырды фæстæ ныффыссæн уыдаид æндæр 
æмбисæндтæ:

- Фæлывд адæймаг йæхи дæр сайы. 
- Æгадæй цæрыны бæсты мæлæт хуыздæр.
- Худинаджы бæсты мæлæт хуыздæр.
- Хорз æмгар зын сахат сбæрæг вæййы. 
- Дæ æууæнк куы бахæрай, уæд дæ ничиуал сраст кæндзæн. 
Афтæ æмбисæндты фæрцы бакæнæн ис стыр хъомыладон куыст. 

Алыхуызон тематикæйыл фыст уацмыстæ ахуыргæнгæйæ, æрдзурæн 
ис адæймаджы хорз миниуджытыл; афæдзы афонты хицæндзинæд-
тыл; аргъ скæнæн ис æппæрццаг хъуыддæгтæн; бамбарын кæнын 
хорз æмæ æвзæр цы сты, уый, царды цы мбæлы æмæ цы не мбæлы, 
уый. Ацы æппæт фæзындтæн хатдзæгтæ скæнæн уыдзæн, æмбисæнд-
ты мидис равзаргæйæ, æнцонæй зæгъдзысты, радзырд сæ цæуыл 
ахуыр кæны, æмæ цæуыл дзуры æмбисонд.

Ахуыргæнæн чингуыты тынг бирæ æмбæлы уыци-уыцитæ. 
Уыдон дæр сты адæмон сфæлдыстады хуыз. Уыци-уыцитæ сты 
хæрзцыбыр уацмыстæ æмæ æвдисынц адæймаджы цыргъзонддзи-
над, ахуыр кæнынц къæрцхъус уæвыныл, фæсномыг ныхас æмба-
рыныл; рæзын кæнынц логикон хъуыдыкæнынад.

Базон-базонтæ фæсномыг хуызы февдисынц предметы кæнæ 
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архайды хицæн миниуджытæ, æмæ сын базонæн вæййы уыдонмæ 
гæсгæ. Ацы цыбыр уацмыстæ адæймаджы ахуыр кæнынц хъуы-
ды кæныныл. Сæ æвзаг у тынг аив, вæййынц рæсугъд æвзагæй 
загъд. Баст сты, цы уацмысты фæстæ æмбæлынц, уыдонимæ. Уыдон 
ахъаз сты тексты мидис арфдæр бамбарынæн. Раздæр автор æрдзу-
ры, раргом кæны исты фæзынд, уый фæстæ чиныгаразæг дæтты 
уыци-уыцитæ.

1. Иу дон калы, иннæ йæ нуазы, æмæ дзы æртыккаг рæзы (уа-
рын, зæхх, зайæгой). 

2. Æнæ къух, æнæ къах, афтæмæй дуар бакæны (дымгæ). 
3. Нæ гыццыл арвæй мит уары (сасир).
4. Арт нæу, фæлæ судзы (пысыра). 
5. Асиатыл авд кæрцы (хъæдындз).  
Ныры рæстæджы фæзындис авторты æрхъуыдыгонд уыци-

уыцитæ: 
1. Нæу ын тъæнджы дæр ма ихæн, 

Уынджы къæйыл бандзыг джихæй. 
У йын царддæттæг зымæг,  
У йæ ном та... ...  (Митын лæг). 

Къадзаты Станислав

2. Бацеу-бацеу
Бон изæрмæ фæккæнунцæ  
Дзæбæх зартæ игъæлдзæгæй, 
Æхсæвæ ба ниссæлунцæ  
Сæ бунæтти ауиндзæгæй. 

Дзарасути Геуæрги  

3.3.4. Ирхæфсæнтæ

Ирхæфсæнтæ дæр сты адæмон сфæлдыстады хуыз. Уыдон 
сты хъæлдзæг хиирхæфсæн æмдзæвгæтæ, зарджытæ. Ахуыргæнæн 
чингуыты лæвæрд цæуынц уæлæмхасæн куысты хуызы, сæйраг 
уацмыстимæ æнгом бæстæй.

1. Цалдæр боны
Цалдæр боны
Кэт лæгъстæ кæны нанайæн: 
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– Ауадз-ма мæ цæугæдонмæ,
Æз мæхи цынайон.
– Цу, мæ гыццыл чызг, æцæг 
Донмæ ма бацу хæстæг.

(Англисаг фольклорæй) 

Тæрхъус, тæрхъус, рæуæгвад,
Кæдæм дарыс дæ фæндаг?
Дæлæсыхмæ, хъазтмæ,
Æрсойы чындзхастмæ.

(Уырыссаг фольклорæй)  

3.3.5. мæстæймарæнтæ – адæмон сфæлдыстады хуыз

Уане, Уане, мæгуырæг, 
У йæ бæх æнæ дымæг. 
Сбадти йыл зыгъуыммæ 
Афардæг ис хуыммæ. 

(Уырыссаг фольклорæй)

Райсом-райсом 
Абон – ницы, 
Зивæггæнаг 
Куыстæй лидзы

4. Фæсурокты кæсынады методикæ
4.1. Фæсурокты кæсыны тыххæй æмбарынад; 

йæ ахуырадон æмæ хъомыладон хæстæ.

Фæсурокты кæсын у литературон кæсынад ахуыр кæныны хай.
Йæ нысан у кæстæр скъоладзауты фыст чингуытимæ базонгæ 

кæнын, сæвзæрын сæм кæнын сæ кармæ гæсгæ цымыдисдзинад 
чингуытæм, цæмæй сæ æвзарой æмæ кæсой æмбаргæйæ.

Фæсурокты кæсыны методикæ у, ахуыргæнæгæн алы æмбары-
нæдтæ, практикон арæхстдзинæдтæ базонынæн цы зонады хай æх-
хуыс кæны, уый, æнæ уыдон нæй скъоладзауты хибарæй кастыл 
фæцалх кæнæн.
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Ахуыргæнæджы хæс у:
а) скъоладзауты кæсыны техникæйыл куыст;
æ) бацамонын сын уацмысы текстимæ куыд кусын хъæуы, уый;
б) бацамонын сын сæ кар, тыхтæ æмæ цымыдисдзинадмæ гæс-
гæ чингуытæ куыд æвзарын хъæуы, уый;
в) бамбарын кæнын ахуырдзаутæн, чиныджы фæрцы кæй базон-
гæ уыдзысты сæ алыварсы дунейы арæзтимæ, алы цаутимæ, 
стæй кæй базондзысты сæ лæмæгъ æмæ тыхджын бынæттæ; сæ 
домæнтæ, сæ хицæндзинæдтæ, сæ гæнæнтæ, сæ архæйдтытæ 
чингуыты хъайтартимæ барын, аргъ сын кæнын;
г) алы къласы дæр сбæрæг кæнын фæсурокты бакаст уац-
мысты бынат, мидис, хуыз æмæ къласы кæсинаг æрмæгимæ 
кæрæдзиуыл бастдзинады хицæндзинæдтæ.
Фæсурокты кæсынæн хардз хъæуы къласы кæсыны урокты 

бæлвырд цасдæр рæстæг. Уыцы урокты æвзæрст цæуы, хибарæй 
хæдзары цы чингуытæ кæсой, уыдон, беседæтæ аразын, касты 
хъæдæн аргъ кæнын.

Чиныгæн куыд стыр ахадындзинад ис, уый бамбарынæн нæ 
зæрдыл æрлæууын кæнæм, зындгонд уырыссаг фыссæг А. И. Гер-
цен куыд фыста, уый: «Книга – это духовное завещание одного по-
коления другому, совет умирающего старца юноше, начинающему 
жить; приказ, передаваемый часовым, отправляющимся на отдых. 
Вся жизнь человечества последовательно оседала в книге: племена, 
люди, государства исчезли, а книги остались. Она росла вместе с че-
ловечеством, но в книге не одно прошедшее; она составляет доку-
мент, по которому мы вводимся во владение настоящего; она – про-
грамма будущего».

4.2. Фæсурокты кæсыны системæ аразыны характеристикæ

Сывæллæтты хибарæй кæсынад у индивидуалон, æнæ искæй 
æххуысæй (ома ахуыргæнæг, ныййарджытæ, библиотекæйы кус-
джытæ) чингуыты дунейы архайын, хи хорз æнкъарын; хибарæй 
чингуытæ æвзарын зонын; цы чиныг равзара, уый йæ карæн дзуапп 
куыд дæтта, пайда йын куыд уа зонындзинæдтæ райсынмæ.

Сывæллон йæхæдæг цы чингуытæ равзара кæсынмæ, уыдон 
ын вæййынц уæлдай цымыдисагдæр, кæсы сæ хъуыдыгæнгæйæ, 
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æнкъары геройты миддуне, авторы хъуыдытæ хуыздæр бамбары, 
фæзмы архайджыты хорз миниуджытæ.

Хибарæй кæсгæйæ скъоладзаутæ фæцалх вæййынц ахæм фæ-
зындтæ базоныныл:

1) уацмысы хъуыды хи ныхæстæй дзурын;
2) архæйдтытæн аргъ кæнын;
3) фысджыты нæмттæ; 
4) чиныджы арæзты сæйрагдæр миниуджытæ (зонын сæргæнд-
тæ, титулон сыф, цъар, фарсы бынæттæ);
5) чиныджы разныхас æмæ кæронбæттæны ныхас бамбарын;
6) бакаст чингуытæн хуымæтæг каталог саразын.

Скъоладзауты хибарæй æмбаргæ, раст кæсыныл фæцалх кæны-
ныл куыст цæуы этапгай, уыдон сты æртæ:

а) бацæттæгæнæн;
æ) райдайæн;
б) сæйраг.

Этаптæ хицæн кæнынц, ома аразгæ сты ахæм фæзындтæй:
а) ахуыры гæнæнтæ æмæ сæйрагдæр хæстæ;
æ) урочы структурæ;
б) ахуырадон ситуациты уавæртæ сæвзæрын æмæ райгом кæ-
ныны характер.

Алы этап дæр арæзт цæуы хицæн хæйттæй, периодтæй:
а) сывæллæтты чиныгимæ куыстæн къласы урочы цы рæстæг 
лæвæрд цæуы, уый;
æ) ахуырадон æрмæг;
б) скъоладзаутæн хибарæй кæсынæн лæвæрд æрмæджы ас æмæ 
мидис.
Фæсурокты кæсыны этаптæ æмæ сæ хæйттæ, периодтæ алыхатт 

вæййынц алыхуызон.
Фæсурокты кæсыны чингуытæ ацы урокты сты сæйраг ахуыра-

дон æрмæг.
Фæсурокты кæсыны рæстæг æвæрд цæуы бæлвырд нысан – 

скъоладзаутæн раттын ахæм зонындзинæдтæ, кæцыты руаджы уы-
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дон зонгæ кæнынц сæ алыварс дунеимæ, æнæзонгæ чиныгимæ сæ 
бон архайын у, сæхæдæг хибарæй зонгæ кæнынц йемæ. 

Литературон кæсынады уроктæ бæлвырд тематикæйыл дих-
гонд кæй цæуынц, уымæ гæсгæ ахуыргæнæг хъуамæ скъоладзауты 
хъус æрдара ацы фæзындмæ æмæ сын амона, кæд цавæр темæйыл 
райсын хъæуы чингуытæ, уый.

Ахадгæ у ахæм фæлтæрддзинад, æмæ ахуыргæнæг æмæ биб-
лиотекæйы кусæджы æхсæн куы вæййы æнгом бастдзинад. Рагацау 
бацæттæ кæнын цалдæр чиныджы (гæнæн ис иу авторы фыст, кæнæ 
алы авторты чингуытæ, фæлæ иу бæлвырд темæйыл), сывæллæтты 
арвитын библиотекæмæ, сæхæдæг сæ сæхи карточкæтæм гæсгæ 
куыд райсой, афтæ. Хæдзары сæ куы бакæсой, уæд къласы рахицæн 
кæнын æнæхъæн урок æмæ æрдзурын уыцы темæйыл, фæсурокты 
методикæ куыд домы, афтæ.

Куыст бакæнæн ис æндæрхуызы дæр. Цалдæр скъоладзауы 
райсæнт уыцы иу чиныг (иу автор, иу уацмыс). Ахуыргæнæг скъо-
ладзаутæн дæтты хæслæвæрдтæ: бакæсын уацмыс, хъус æрдарын 
бæлвырд фæрстытæм. Уый фæстæ урочы, кæнæ урокты фæстæ сæр-
магонд рæстæг æрдзурын ацы чиныгыл.

Зæгъын хъæуы уый дæр æмæ, фæсурокты кæсыны тематикæ, 
стæй къласы урокты цы уацмыстæ ахуыр кæнынц, уыдоны ныха-
сы темæтæ хъуамæ уой иухуызон. Зæгъæм, къласы базонгæ сты 
«æгъдау»-имæ баст текстимæ, уæд ахадгæдæр уыдзæн фæсурокты 
кæсыны урокты дæр равзарын уыцы темæимæ баст уацмыстæ. 
Уый феххуыс уыдзæн скъоладзаутæн арфдæр зонындзинæдтæ рат-
тын, рацыд æрмæг бæстон ныффидар кæнын æмæ сæ ныхасы хъæд 
фæхуыздæр кæнынæн.

Кæй зæгъын æй хъæуы, бæлвырд чиныг кæнæ уацмыс амонгæ-
йæ, хынцын хъæуы скъоладзауты кар. Афтæ куы нæ уа, уæд, цы 
бакæсой, уымæн бæлвырд анализ скæнын сæ бон нæ бауыдзæн.

Æппæт ахуырадон æрмæджы хуызæн, сывæллæтты чингуытæ 
дæр сæ вазыгджындзинадмæ гæсгæ вæййынц алыхуызæттæ. 

Чиныг кæсын райдайыны размæ уал сбæрæг фæхъæуы уыцы 
æмвæзад; уый аразгæ у ахæм æвдисæнтæй:

а) мидис;
æ) тематикæ;
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б) уацмысы жанр;
в) уацмысы ас;
г) скъоладзауты карæн бæзгæ сты æви нæ.

Ацы фæзындтæ хынцгæйæ, сывæллæтты чингуытæ дих кæ-
нынц дыууæ хуызыл:

а) хуымæтæг, æнцон кæсæн;
æ) зындæр, вазыгджындæртæ.
Чиныг кæсын райдайын хъæуы ахæм мадзалæй – арафæлдах – 

бафæлдах, арауын-бауын æй кæнын, стæй йæ кæсын райдайын.
Ацы методы бындуры ис чиныгкæсæджы архайд: чиныг уы-

нынц æмæ кæсынц.
Рауын-бауын æй кæнынц кæсын райдайыны размæ.

Цæмæй фæсурокты кастæн ахуыргæнæг аргъ скæнын фæраза, 
уый тыххæй йæ архайын хъæуы ахæм методтæй:

1) бакаст æрмæгæй сывæллæттимæ беседæтæ аразын;
2) библиотекæйы карточкæтæ фенын, сбæрæг кæнын, чи цы 
кæсы ахуыргæнæджы бацамынд æрмæгæй дарддæр;
3) искæцы уацмысы фæдыл фæрстытæн дзуæппытæ дæттын, 
дзургæ сочиненитæ аразын, куыд хæдзары, афтæ къласы дæр;
4) хибарæй бакаст æрмæг хи ныхæстæй радзурын бадомын;
5) бакаст æрмæджы фæдыл цы чысыл нывтæ скодтой, уыдонмæ 
æркæсын.

4.3. Фæсурокты  хибарæй кæсыныл фæцалх 
кæныны урокты структурæйы сæйраг типтæ

Ам нæ ныхас уыдзæн ахуырадон æрмæг амонгæйæ, сывæллæтты 
чингуытæ æвзæрст кæм цæуынц, ахæм уроктыл кæнæ ахуыртыл.

Фæсурокты кæсыны алы ахуырæн дæр ис йæхи структурæ, йæ-
хи тип.

1. Ахуырты бацæттæгæнæн этапы структурæ уыдзæн ахæм:
а) Скъоладзауты бацæттæ кæнын ахуыргæнæджы равзæрст уац-
мыс бамбарынмæ.
æ) Ахуыргæнæг аив кæсы уацмыс.
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б) Уацмысы мидисы фæдыл цыбырæй æрныхас кæнын.
в) Уацмыс цы чиныджы ис, уый фенын, ссарын дзы, цы радзырд 
бакастысты, уый.
г) Скъоладзаутæн бамбарын кæнын, сæхи хибарæй куы бафæн-
да кæсын, уæд чиныгимæ куыд архайгæ у, уый (Радзурын сын 
сæргæндты æмæ чиныджы фæрсты тыххæй).
Ахуырты райдайæн этапы структурæ. Ацы урочы ахуыргæнæг 

æрмæстдæр дары йæ хъус, скъоладзаутæ кусынц хибарæй – уацмысы 
мидис, йæ темæ раиртасыныл скъоладзаутæ архайдзысты сæхæдæг.

Ахуыргæнæг йæ цæст дары ахæм фæзындтæм:
а) сывæллон цавæр темпæй кæсы;
б) йæ касты хъæд цавæр у – уæнггай каст кæны æви æнæхъæн 
дзырдтæй;
б) скъоладзау йæхи хъаруйæ чиныгæй исты исы æви нæ;
в) скъоладзаутæн сæ хъарумæ гæсгæ – кæмæн зындæр, кæмæн 
æнцондæр – хицæн хæйттæ кæнæ æнæхъæн уацмыс бабар кæ-
нын.

Ацы урочы арæзт уыдзæн ахæм:
1. Ахуыргæнæджы хæслæвæрдмæ гæсгæ, кæнæ бæлвырд тема-

тикæмæ гæсгæ равзарын чиныг бакæсынмæ.
2. Ахуыргæнæджы хъæрæй каст.
3. Чиныгимæ хибарæй æмтгæй базонгæ уæвын.
4. Бакаст æрмæджы тыххæй беседæ саразын. (Гæнæн ис скъо-

ладзаутæй иутæ фæрстытæ дæттынц, иннæтæ – дзуæппытæ.)
5. Бакаст чиныгæн кæнæ уацмысæн коллективон аргъ скæнын.
6. Касты хъæдæн аргъ скæнын. (Уый тыххæй хицæн хæйттæ æв-

заргæ каст бакæнын.)
Ацы урочы структурæмæ гæсгæ равзарæм Хъуппеты Мысос-

ты радзырд «Ног хæдзар». Бакæсын æй, кæнæ йæ хи ныхæстæй ра-
дзурын.

1. Кæсыны агъоммæйы беседæйы ахуыргæнæг зæгъы, абон кæй 
кæсдзысты, ам зымæгиуатгæнæг æмæ фæлтæхæг мæргъты царды-
уаджы тыххæй;

Равдисын, чиныджы уыцы радзырдмæ цы нывтæ лæвæрд ис, 
стæй, ахуыргæнæг йæхæдæг цы мæргъты нывтæ æрбахаста, уыдон.
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Фæрстыты руаджы сбæлвырд кæнын, цавæр цъиутæ ис нывты, 
уый.

(Зæрватыкк, сырддонцъиу, гугуккæнаг.)
– Цы уынут нывы? (Цъиуты хыл, хъæлæба)
– Кæм? (Ахстоны алыварс, цары, тарвазы сæрмæ)
– Иннæ нывы та цы уынут? (Хæлддзаг ахстон, æрдæгарæзт, 

æмпъызтытæ ахстон)
– Ахстæттæ цавæр цъиутæ фæаразынц сæхицæн – зæрватыччы-

тæ æви сырддонцъиутæ? (Зæрватыччытæ. Сырддонцъиутæ искæй 
цæттæ хæдзæрттæ бацахсынц).

2. Скъоладзаутæй растдæр, аивдæр, дæсныдæр, тагъддæр чи 
кæсы, уый радзырдæн кæсы йæ кæцыдæр хай (райдиан бæлвырд 
æмбæрстгонд куы æрцæуа, цымыдисдзинад куы сæвзæра, уæд 
скъоладзаутæ хуыздæр хъусдзысты æмæ тексты мидис бамбардзы-
сты), дарддæр æй иннæ скъоладзаутæ кæсынц радыгай.

Ахуыргæнæг йæ хъус дары ахуырдзауты кастмæ. Кæсгæ-кæсын 
сæм ницы дзуры, уый фæстæ куыд кастысты, цы рæдыдтытæ скод-
той, уый сын зæгъы кæнæ йæхæдæг, кæнæ иннæ скъоладзаутæ.

3. Сывæллæттæ цы æрмæг фехъуыстой, ууыл хъуыды кæнынц, 
сæхи ныхæстæй радзурыныл фæлтæрынц.

Раттын сæм хъæуы фæрстытæ:
– Кæй тыххæй у ацы радзырд?
– Диссагæй дзы цы ис?
– Худæг та уæм дзы цы фæкастис?
– Искæмæ дзы мæсты кæнут?
– Тæригъæд дзы искæмæн кæнут? Цавæр нывтæ скæнæн ис ацы 

радзырдмæ?
4. Фæрстыты фæрцы зонындзинæдтæ куы сбæрæг уой, уæд сæм 

раттын хъæуы чиныг радыгай, цæмæй афæлварой ацы радзырд сса-
рыныл.

5. Хæдзармæ бакусинаг раттын: æвзаргæ кастмæ цæттæ куыд 
уой; ног темæ цы уыдзæн, уый сын фехъусын кæнын, цæмæй 
йæм бацæттæ кæной. Ахуырты сæйраг этапы структурæ. Ацы 
этап у æцæгæй, бынтон хибарæй куысты хуыз, ома ахуыргæнæг 
скъоладзаутæн дзуры æрмæст бæлвырд темæ, сæхæдæг та хъуамæ 
ссарой чингуытæ, уацмыстæ, сæхимæ сæ бакæсой æмæ сæ уый фæстæ 
къласы æвзардзысты, анализ сын скæндзысты.
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Ацы урочы структурæ у ахæм:
1. Скъоладзаутæ цы чингуытæ равзæрстой, сæхимæ кæй бака-

стысты, уыдонæй  саразын равдыст.
2. Иумæйагæй æрдзурын равдыстыл:
а) сбæрæг кæнын, чингуытæ се ’ппæт дæр лæвæрд темæмæ гæс-
гæ æвзæрст æрцыдысты æви нæ, уый;
æ) урочы сæ размæ цы нысан æвæрд ис, уымæн дзуапп раттынæн 
фæпайда уыдзысты æви нæ?
б) чингуыты æхсæнæй рахицæн кæнын, темæйæн дзуапп чи 
дæтты æмæ цымыдисагдæр чи у, уыцы чингуытæ, цæмæй сыл 
æрдзурой.
3. Чингуыты авторты æмæ геройты тыххæй беседæ.
4. Скъоладзауты раныхæстæм байхъусгæйæ, ахуыргæнæг бах-

хæст кæны сæ хъуыдытæ, уæрæхдæрæй бамбарын кæны темæ æмæ 
чингуыты мидис.

5. Хæдзармæ куыст раттын. (Ног темæ, йæ нысантæ, куысты 
хуызтæ.)

Равзарын Л. Толстойы радзырд «Дыууæ ’мбалы» (ныхасы темæ 
«Æмбалы æххуыс»).

Хъæды фæцæйцыдысты дыууæ ’мбалы. Иумæ дзы уыдис хъы-
римаг. Æвиппайды сæ размæ арс фæцис. Хъыримаг кæмæ уыдис, 
уый агæпп кодта иуварс æмæ бæласмæ схылдис. Иннæ баззадис 
фæндагыл.

«Ныр цы бачындæуа?» – хъуыды кæны уый. Йæ зæрдыл 
æрбалæууыдис, арс мардмæ кæй нæ февналы, уый. Зæххыл дæлгоммæ 
ахуыссыд æмæ йæхи мардæфсон скодта. Арс æм бацыдис, – лæппу 
улæфгæ дæр нал кодта. Арс æм басмыстытæ кодта æмæ ацыдис.

Арс куы фæаууон, уæд, хъыримаг кæмæ уыдис, уый бæласæй 
æрхызтис æмæ худы:

– Гъы, цы дын дзырдта арс дæ хъусы?
– Арс мын загъта афтæ: «Тасдзинады рæстæг йе ’мбалы чи 

ныууадзы æмæ чи алидзы, уый æмбалæн нæ бæззы, – дзуапп радта 
лæппу».

Кæд ацы радзырд цалдæрæй бакастысты, уæд сеппæты дæр 
скæнын куыстæввонг, ома, бамбарын сын кæнын, беседæйы иууылдæр 
кæй архайдзысты, уый. Иннæты бафæдзæхсын, цæмæй лæмбынæг 
хъусой, æмæ куы бахъæуа, уæд уыдон дæр архайой беседæйы.
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Равзарын радзырды мидис.
1. Ацы урочы темæ хуыйны «Æмбалы æххуыс». Радзырд бакæ-

сыны фæстæ сбæрæг кæнын, темæмæ гæсгæ æвзæрст æрцыдис æви 
нæ. (Æрцыдис).

2. Цыбырæй радзурын тексты мидис (Уæ цæстытыл ауайын 
кæнут, лæппутæ цы уавæры бахаудтой, уый, æмæ йæ афтæмæй дзу-
рут).

3. Зæххы чи баззадис, уымæ цы хъуыды фæзындис?
4. Арсы ацыды фæстæ, бæласæй чи æрхызтис, уый йæхи куыд 

дардта?
5. Æмбæлттæ цавæр хъуамæ уой?
6. Ацы радзырды хъайтарты хæлæрттæ схонæн ис? Цæмæн уæм 

афтæ кæсы?
7. Куыд уæм кæсы, автор йæ радзырдæн цы сæргонд радта, уый, 

йæ мидисимæ абаргæйæ, раст у. 
Радзырд равзарыны фæстæ ахуыргæнæг кæны хатдзæгтæ. Аргъ 

скæнын скъоладзауты дзуæппытæн. 
Баххæст кæнын, уыдон цы нæ загътой, уый. 
Ахуыргæнæг фæсурокты кæсыны уроктæм куы цæттæ кæна, 

уæд йæ сæйраг хæс уый мидæг нæй, æмæ ацы урокæн йæ формæ, йæ 
хæйттæ баива, фæлæ хибарæй кæсынмæ цы æрмæг æвзæрст æрцæуа, 
куыд ыл бакуса, цавæр мадзæлттæй спайда кæна, уый.

6. Ссарут тексты, сæйраг хъуыды æвдыст кæм цæуы, уыцы бы-
нат, бакæсут æй?

7. Цавæр æмбисæндтæ зонут æмбалы, хæлардзинады тыххæй.
1) Хорз æмбал зын сахат сбæрæг вæййы.
2) Хорз æмбалы фæндагыл базонынц.
3) Хæлардзинад дур дæр халы.
4) Зæгъ мын чи у де мбал, æмæ дын зæгъдзынæн, чи дæ ды.
 

5. ныхасы рæзтыл куысты методикæ литературон 
кæсынады урокты

5.1. ныхасы рæзтыл куысты методикæйы 
лингводидактикон бындуртæ

Ныхас у коммуникацийы бындур.
Логикон æгъдауæй бæлвырд, мидисджын ныхас у скъоладзау-
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ты хъуыдыкæнынад æмæ иумæйаг культурæ æвдисæг. Райдайæн 
кълæсты методикон æгъдауæй раст æвæрд ныхасы рæзтыл куыст 
домы, цæмæй æххæстгонд цæуой бæлвырд домæнтæ. Æнæ уыдон 
æххæстгæнгæйæ, хъæугæ фæстиуджытæн къухы бафтæн нæй.

Адæймаджы ныхасы равзæрды æмæ рæзыны фыццаг домæн у 
йæ хъæугæдзинад. Æнæ хъæугæйæ йæ хъуыдытæ, йæ æнкъарæнтыл, 
йæ тырнындзинадыл не сдзурдзæн нæдæр сывæллон, нæдæр ас 
адæймаг. Уæдæ, скъоладзауты ныхасы рæзты методикон домæныл 
нымайын хъæуы, дзурыныл сæ цы уавæр фæцалх кæна, уый; хъуамæ 
сæм сæвзæра исты зæгъыны фæндон. 

Ныхасы дыккаг домæн у мидисджын уæвын, ома ныхас цæуыл 
цæудзæн, уыцы æрмæг цас æххæстдæр, хъæздыгдæр, ахадгæдæр уа, 
уыйас мидисджындæр уыдзæн хъуыды дæр. Уымæ гæсгæ, кæстæр 
кары ахуырдзауты ныхасы рæзтыл куысты методикон домæн у, 
фæлтæрæнтæн æрмæг бæстон бацæттæ кæнын, цæмæй сывæллæтты 
ныхас мидисджын уа.

Хъуыдытæ дзурын æмæ адæмимæ ныхас кæнæн ис дзырдты 
руаджы, æвзаджы алы фæзилæнты фæрцы сæ кæрæдзиуыл бæтгæйæ.

Уымæ гæсгæ, ныхасы рæзты æртыккаг домæн у æвзаджы фæ-
рæзтæм хъус дарын.

Скъоладзаутæн лæвæрд цæуынц æвзаджы хуызæгтæ, арæзт сын 
цæуы рæсугъд æмæ аив дзурынæн фадæттæ.

Ныхасмæ хъусгæйæ, стæй дзы йæхи æвзаджы пайдагæнгæйæ, 
сывæллонмæ сæвзæры æвзагмæ бæлвырд æнкъарæн, ууыл æнцой 
кæны ахуырады методикæ дæр.

Скъоладзауты ныхасы рæзты методикон домæн у ныхасы 
архайдæн уæрæх системæ саразын: хъуамæ хъусой аив, раст æмæ ми-
дисджын ныхас, хъуамæ ныхас кæнынæн, дзурынæн уавæртæ арæзт 
æрцæуа, хъуамæ пайдагонд цæуа æвзаджы алыхуызон мадзæлт-
тæй.

Сывæллон æвзаг базоны ныхасгæнгæйæ, искæимæ дзургæйæ. 
Фæлæ уый æгъгъæд нæу, йæхи æгъдауæй цы ныхас базона, уый 
вæййы хуымæтæг, хъуыдыйæдтæ алы хатт раст арæзт нæ вæййынц.

Зындгонд ахуыргонд К.Д. Ушинский сывæллонæн йæ хъуыды-
кæнынад рæзынимæ æнгом баста йæ ныхасы рæзтыл куыст дæр. 
Уый загъта: «Сывæллон дзургæйæ хъуамæ зынæй ма агура дзырдтæ 
кæрæдзийыл бæттынæн, ма тыхса, иу дзырды иннæмæй ивын куы 
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бахъæуа, уæд, уымæй, алы хъуыдыйæн дæр йæ аккаг дзырд ссарын 
æнцонæй фæраза».

Аив ныхасыл сахуыр кæнынæн бирæ фæзилæнтæ ис, æмæ уы-
дон аразгæ сты скъолайы ахуыргæнджытæй.

Сывæллæттæ скъоламæ бацæуыны размæ фæдзурынц алы диа-
лекттыл, ныхасы здæхтытыл. Се ’взаджы бирæ вæййы ныхасы ныл-
лæг стилы дзырдтæ.

Ахуыргæнæджы хæс у сывæллоны раст дзурын сахуыр кæнын. 
Уый уыдзæн йæ ныхасы рæзтыл куыст.

Дзырдбаст « ныхасы рæзт» у бирæнысаниуæгджын: иуæй афтæ 
хонæм иу кæнæ иннæ æвзаг базоныны процесс, иннæмæй та – æвзаг 
æмæ литературон кæсынады методикæйы хай.

Ныхасы рæзтыл куысты сæйрагдæр хæйттæ сты:
а) фæуæрæхдæр кæнын скъоладзауты дзырдуатон сконд;
æ) скъоладзауты базонгæ кæнын литературон æвзаджы æгъ-
дæуттимæ, цæмæй сæ хъуыдытæ кæрæдзийыл бастæй аив дзу-
рой.
Адæймагæн йæ ныхасы хъæд у йæ иумæйаг культурæйы æмæ 

ахуыргонддзинады ахъаззагдæр бæрæггæнæнтæй иу.
Скъоладзау хъуамæ базона бирæ ног дзырдтæ, цы дзырдтæ зыд-

та, уыдонæн та базона сæ æндæр, ног нысаниуджытæ.
Уый базондзæн, скъоламæ бацæуыны агъоммæ цы нæ зыдта, 

ахæм дзырдбæстытæ, грамматикон формæтæ æмæ конструкцитæ. 
Базондзæн, æвзаджы фæрæзтæй кæм æмæ куыд пайдагонд цæуы, 
уый. Æвзаджы алы фæзилæнтимæ зонгæгæнгæйæ, ахуырдзаутæ ба-
зондзысты фысгæ ныхасы хицæндзинæдтæ дæр. 

Ахуыргæнæджы хæс у скъоладзауты ныхасы культурæ рæзын 
кæнын.

Хъыгагæн ацы домæнтæ алы хатт грамматикæйы куыд вæййы, 
афтæ бæстон бæрæггонд не ’рцæуынц. Уымæ гæсгæ сбæрæг кæнын 
хъæуы, методикон æмбарынад «Скъоладзауты ныхасы рæзтыл 
куыст»-мæ цы хауы, уый.

Ныхасы рæзтыл куысты мидис у ахæм:
а) искæимæ дзургæйæ хъус дарын ныхасы аивдзинадмæ, хъуы-
ды зæгъынæн æвзарын хъæугæ дзырдтæ;
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æ) хынцын ныхасы этикеты нормæтæ, дзургæ ныхасы уагæ-
вæрдтæ;
б) арæхсын хи хъуыдытæ бæлвырд зæгъынмæ.
Уырыссаг ахуыргонд-методист М.Р. Львов куыд зæгъы, афтæ-

мæй ныхасы рæзтыл куысты бæлвырдæй хицæнгонд цæуынц æртæ 
фæзынды:

- дзырдыл куыст;
- дзырдбастыл æмæ хъуыдыйадыл куыст;   
- кæрæдзиуыл баст ныхасыл куыст. 

Ацы æртæ куысты хуызы рæзынц параллелон æгъдауæй, кæд се 
хсæн домгæ ахастдзинæдтæ ис, уæддæр, уымæн æмæ: 

- дзырдуатон куыст æрмæг дæтты хъуыдыйæдтæн; 
- дзырбæстытæ æмæ хъуыдыйæдтæ иумæ цæттæ кæнынц баст 
ныхас; 
- уыциу рæстæг кæрæдзиуыл баст радзырдтæ æмæ сочиненитæ 
сты дзырдуат хъæздыг кæныны мадзæлттæ.
Скъоладзауты ныхасы рæзтыл куыстæн ис йæхи методикон 

мадзæлттæ, йæхи сæрмагонд фæлтæрæнты хуызтæ. Сæ сæйрагдæр-
тæ сты ныхасы фæлтæрæнтæ, уымæн æмæ уым баиу вæййынц æп-
пæт зонындзинæдтæ куыд дзырдуатон, афтæ синтаксисон æмвæза-
ды дæр, æрмæг æмбырд кæныны арæхстдзинад дæр, логикон æмæ 
композицион арæхстдзинæдтæ дæр.

Ныхасы рæзты системæ ифтонггонд цæуы цыппар фæрæзæй:
1) дзырдты бæлвырд равæрдæй;
2) дзырдты бирæнысаниуæгадæй;
3) дзырдты хъæугæдзинадæй;
4) алыхуызон фæлтæрæнтæй уыциу нысанæн спайда кæнынæй.
Алы ног куысты хуыз дæр, цыфæнды гыццыл куы уа, уæддæр 

баст цæуы раззæгтимæ æмæ скъоладзауты цæттæ кæны дарддæр 
иннæ куысты хуызтæ æххæст кæнынмæ. Уыцы иу рæстæг, иумæйаг 
нысанæн дзуапп дæтгæйæ, бахæссы цыдæр ногдзинад (кæнæ ногдзи-
нады элемент), уый та æххуыс у ног зонындзинæдтæм тырнынæн.

Ныхасы рæзты хицæн элементтæ хаст цæуынц алы урокмæ дæр, 
уымæй дæр æрмæст литературон кæсынады нæ, фæлæ æрдззонæны, 
математикæйы, фæллойы, нывгæныны æмæ æндæр урокты дæр.
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Скъоладзауты ныхасы рæзтыл куыст райдайын хъæуы сæ 
фыццаг æрбакъахдзæфæй фæстæмæ. Ацы куыст кæнын хъæуы 
куыдфæндыйæ нæ, фæлæ бæлвырд системæмæ гæсгæ. Стыр æргом 
здахын хъæуы мыртæм æмæ сæ куыд дзурынц, уымæ, дзырд куыд 
загъд æрцыдис, йæ нысаниуæг ын бамбæрстой æви нæ, куыд дзы 
пайдагонд цæуы ныхасы мидæг,уымæ.

Цæмæй сывæллоны дзурынмæ сразæнгард кæнай, уый тыххæй 
ахуырадон æрмæг æнгом бæттын хъæуы сæ цардимæ, сæ алыварсы 
цаутимæ.

Ахæм уавæрты, хъазты хуызы, цымыдисаг цаутыл дзургæйæ, 
сывæллон йæ хъуыдытæ æнцондæрæй бæтты кæрæдзийыл æмæ сæ 
аивдæрæй дзурын фæразы.

Ныхасы рæзтыл куысты сæйрагдæр хæс у скъоладзауты дзырд-
уат хъæздыг кæныныл куыст. 

Уый тыххæй сывæллоны зонгæ кæнын хъæуы, йæ алыварс цы 
уыны, сæхимæ цы уыны, уынджы кæуыл æмæ цæуыл æмбæлы, цы 
дзы бафиппайы, уыдонимæ.

Скъоладзауы дзырдуатмæ хаст цæуынц æрмæст предметты 
нæмттæ нæ, фæлæ сæ æууæлтæ æмæ миниуджытæ дæр, зæгъæм: Ай у 
бæлас. Цавæр у бæлас? Бæрзонд, лыстæг, ныллæг. Дидинæг цавæр у? 
Рæсугъд, цъæх, сырх, бур.

Сывæллæттæ базонынц æрмæст предмет æмæ йæ хуыз, йæ 
формæ нæ, фæлæ ма цавæр æрмæгæй конд у, уый дæр, зæгъæм: ав-
джын дзаума, дурын хæдзар, хъæдын стъол, æфсæйнаг бандон æмæ 
аф. д.

Ахуыргæндтæ куыд зæгъынц, афтæмæй скъоладзауты уайтагъд 
кæсын, фыссын ахуыр кæнынмæ февналын нæ хъæуы. Раздæр уал 
сын бауарзын кæнын хъæуы сæ мадæлон æвзаг; сæ кармæ гæсгæ сæ, 
алы цымыдисаг цаутæ æмæ æвзаджы фæзилæнтæй пайдагæнгæйæ,  
æркæнын хъæуы ахæм уавæрмæ, æмæ сæ хъуыдытæ дзурын сæхи 
куыд æрфæнда, ныффыссыны фæндон сæм куыд фæзына, исты 
бакæсынмæ тырнын куыд байдайой.

Мадæлон æвзаг ахуыр кæныны бындуры ис алывæрсыг ныхасы 
рæзтыл куыст, ууыл баст сты фонетикæ, морфологи, лексикæ æмæ 
синтаксисы элементтæ.

Ныхасы рæзтыл куысты хæйттæй иу у сывæллæтты раст дзургæ 
ныхасыл ахуыр кæнын, орфоэпийы æгъдæуттимæ сæ зонгæ кæнын. 
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Уый нысан кæны уый, æмæ сæ фыццаджыдæр ахуыр кæнын хъæуы 
лæмбынæг хъусыныл, аив дзурыныл. Дзырдуатыл бæлвырд куыст 
куы цæуа, уæд уый уыдзæн цæттæ æрмæг баст ныхасыл кусынæн .

Ныхасы рæзтыл куысты фæлтæрæнтæм сæйраг домæн у систе-
мон куыст. Алы фæлтæрæн æххæстгæнгæйæ дæр, сабитæ хъуамæ 
исты ногдзинад базоной. Фæлæ, хъыгагæн, уыцы ногдзинады эле-
мент арæх æнцонæй не сбæрæг вæййы.

Методикæйы традицион фарст «Цæуыл ахуыр кæнæм?» ны-
хасы рæзтыл куысты алы хатт бæстон æмбæрстгонд нæ вæййы. 
Уыцы æбæрæгдзинад хатгай æркæны уымæ, æмæ сочиненитæ дæр, 
алы сфæлдыстадон куыстытæ æмæ æндæр ахæм фæлтæрæнтæ 
æххæстгонд фæцæуынц æнæ бæлвырд нысанæй.

Зæгъæм, ахуыргæнæг сывæллæттæн фыссын кæны сочинени 
ахæм темæйыл «Зымæг хъæды». Рауайы дзы æрфысты элементтимæ 
фыст радзырд. Ахуыргæнæг сбæлвырд кæны куыстытæ, сраст сын 
кæны сæ рæдыдтытæ. 

Æмткæй райсгæйæ, ахæм куыст скъоладзаутæн пайда у, рæзын 
сын кæны сæ ныхасы хъæд, сæ хъуыдыкæнынад. Ноджы зæрдыл да-
рын хъæуы уый, æмæ ацы куыст хъуамæ конд æрцæуа кæсыны урок-
ты алы ныхасы темæ ахуыргæнгæйæ дæр. 

Алы ахуыргæнæг дзуапп нæ ратдзæн ахæм фæрстытæн: Цæуыл 
сахуыр кодта ацы сочинени сывæллæтты? Цы ’рхаста пайдайагæй 
сабиты ныхасы рæзтыл куыстæн? Уымæ гæсгæ ахуыргæнæг цы-
фæнды фæлтæрæн дæр куы æххæст кæна скъоладзаутимæ, уæд 
хъуамæ йæ размæ сæвæра бæлвырд нысан æмæ фарст – Цы баххуыс 
уыдзæн ацы куыст ахуырдзауты ныхасы хъæд фæхуыздæр кæнынæн, 
цæуыл сæ сахуыр кæндзæн сæ царды мидæг?

Хъуамæ сбæрæг кæна, цавæр ног арæхстдзинадыл сахуыр уы-
дзысты сывæллæттæ, раздæримæ абаргæйæ.

Фысгæ сфæлдыстадон куыстытæ хъуамæ арæзт цæуой афтæ, 
æмæ сæ иу сочинени ахуыр кæна хуымæтæг æрфысты элементтыл, 
иннæ дома вазыгджындæр фиппайнæгтæ, æртыккаг та уа зындæр, 
æрфыст дзы стырдæр бынат кæй ахсы, уый тыххæй.

Ныхасы рæзтыл куысты методикæйы бæрæггонд цæуынц, 
скъоладзаутæм сочиненимæ цæттæгæнгæйæ æмæ фысгæйæ цы 
арæхстдзинæдтæ сæвзæры, уыдон:
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1. Темæ æмæ йæ раргом кæнынимæ баст арæхстдзинæдтæ. 
2. Радзырд дзурынмæ цæттæгæнгæйæ кæнæ сочиненийæн æр-

мæг æмбырдгæнгæйæ цы арæхстдзинæдтæ вæййы, уыдон.
3. Тексты хæйтты арæзт æмæ композициимæ баст арæхстдзи-

нæдтæ.
4. Радзырд кæнæ сочиненийы æвзаджы цæттæдзинадимæ баст 

арæхстдзинæдтæ.
5. Тексты арæзт æмæ йæ ныффыссынимæ баст арæхстдзинæдтæ.
6. Сочинени сбæрæг æмæ сраст кæнын.
Афтæ бæрæггонд цæуынц скъоладзауты бæлвырд арæхстдзи-

нæдтæ дзырдуатон æмæ синтаксисон куысты дæр.
Урочы цавæр арæхстдзинæдтыл цæуы куыст, уый бæстон 

æмбæрстгонд куы уа, уæд ахъаз у ныхасы рæзтыл системон куыст 
кæнынæн.

Алыхуызон фæлтæрæнтæ æххæст кæнын дæр ахъаз у æрмæг 
хуыздæр бамбарынæн. Æппæт фæлтæрæнтæ дæр хъуамæ арæзт уой 
уымæ, цæмæй скъоладзауты ахуыр кæной  мидисджын, хъуыды-
джын, бæлвырд æмæ раст ныхасыл; ууыл сæ ахуыр хъæуы алы урочы 
дæр.

Хъæугæ, зæрдæмæдзæугæ фæстиуджытæ къухы цыбыр рæс-
тæгмæ нæ бафтынц. Ныхасы рæзтыл кусын хъæуы дæргъвæтин 
рæстæг.

Уæдæ цавæр ныхас нымайæн ис хорзыл, цæмæ хъуамæ тырной 
ахуыргæнæг æмæ ахуырдзау? Цавæр зындзинæдтæ æмæ проблемæ-
тæ лæууы сæ размæ?

 Скъоладзауы дзургæ æмæ фысгæ ныхас æрмæстдæр уæд уыдзæн 
зæрдæмæдзæугæ, цымыдисаг, пайда йæхицæн дæр æмæ иннæтæн 
дæр,  арæзт куы уа бæлвырд факттæй, хи фиппайнæгтæй, æвдыст 
дзы куы цæуа бæлвырд хъуыдытæ.

Радзырдтæн, сочиненитæн, беседæтæн æрмæг дæттынц чин-
гуытæ, нывтæ, экскурситæ, походтæ, сæрмагонд фиппайнæгтæ, хи 
хъуыдытæ æмæ сывæллоны алыварсы цард.

Скъоладзау цæуыл дзуры кæнæ фыссы, уый хорз куы зона, уæд 
уый æххуыс у, цæмæй йæ радзырды кæнæ фысты мидæг мацы ахс-
джиаг бынат фæуадза, мацы ферох кæна; уæд йæ хъуыдытæ 
кæрæдзийы фæдыл вæййынц раст баст, уæд иу дзырдæй цалдæр хат-
ты нæ пайда кæны, фæлæ йын æнцонæй ссары йæ хъуыдымæ гæсгæ 
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хæстæг дзырд æмæ йæ баивы. Раст арæзт ныхасæй хатдзæгтæ æнцон 
скæнæн вæййы, æнцон вæййы хъуыды райдайын æмæ йæ фæуын.

Ныхасы бæлвырддзинад дзурæг у скъоладзауы арæхстдзинадыл, 
уый факттыл, йæ æнкъарæнтыл  хуымæтæг, куыдфæндыйы хуы-
зы нæ дзуры, нæ фыссы, фæлæ сын равзары æвзаджы фæрæзтæй 
ахадгæдæртæ æмæ хъæугæдæртæ, ныхас цы цаутыл, предметтыл 
цæуы, уыдонмæ цы дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ хауы, ахæмтæ. 
Арæхстджын ахуырдзау предмет афтæ бæлвырд æрфыссы, æмæ йæ 
базонын вæййы æнцон хъуыддаг.

Бæлвырддзинад домы æвзаджы фæрæзты хъæздыгдзинад, сæ 
алыхуызондзинад, алы уавæрты равзарын фæхъæуы дзырд цæуыл 
цæуы, уый.

Ныхас хъуамæ уа аив.
Уый та нысан кæны  ирд, зæрдæмæхъаргæ, хъуыды цыбырæй 

зæгъыны арæхстдзинад, уый у хъуыдыйад аив, раст саразын, хъæугæ 
дзырдтæ ссарын, радзырд арæхстгæ саразын.

Ныхасы бæрæгдзинад у, кæимæ дзурыс, уый æппæт дæр куы æм-
бара. Ахæм ныхасæн алыхатт дæр бæрæг вæййы кæмæ арæзт у, кæ-
мæ фæхауы, уый.

Хынцын хъæуы, дзурæг кæнæ фыссæг кæимæ дзуры, кæмæн 
фыссы, уый интеллектон гæнæнтæ. Ныхас уæлдай вазыгджынгонд 
куы æрцæуа, алы æнæзонгæ терминтæй пайдагонд куы цæуа, уæд 
уый зиан йеддæмæ ницы пайда æрхæсдзæн.

Баст ныхасыл скъоладзауты ахуыр кæнын райдайын хъæуы 
суанг фыццаг къласы. Зонгæ сæ хъæуы йæ структурæимæ, амонын 
сын хъæуы хъуыдыйæдты хæйттæ кæрæдзиимæ куыд баст цæуынц, 
уый.

Скъоладзаутæ куы сбæрæг кæнынц предметтæ, сæ æууæлтæ, сæ 
архæйдтытæ, уæддæр сын зын вæййы кæрæдзийыл сæ хъуыдымæ 
гæсгæ раст бабæттын, æмæ, урочы кæсгæйæ, ахуыргæнæг хъуамæ 
уыцы уавæр хынца æмæ æххуыс кæна сывæллæттæн.

Куыд зонæм, афтæмæй текст саразынæн, хъуыды раст æмæ аив 
раргом кæнынæн ис бæлвырд арæхстдзинæдтæ, уыдон æххуыс сты 
дзурæгæн, фыссæгæн. 

Уыдон сты ахæм коммуникативон арæхстдзинæдтæ:
1. Хъæугæ æрмæг æрæмбырд кæнын.
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2. Æрмæг бæлвырд системæмæ æркæнын.
3. Ныхасы темæ раргом кæнын.
4. Сæйраг хъуыды раст раргом кæнын. 
5. Хъуыдытæ раст дзурынмæ арæхсын, литературон нормæтæ 

хынцын.
Ацы домæнтæ сæххæстгæнгæйæ, нæ бон бауыдзæн хорз, раст, 

аив ныхас саразын.
Æппæтæй ахсджиагдæр у сывæллоны ахуырмæ сразæнгард 

кæныныл бакусын. Уый тыххæй бацархайын хъæуы ныхасы фæрцы 
сывæллоны зонындзинæдтæ уæрæхдæр кæнын, æвзаджы мырон 
арæзтмæ хæстæгдæр бацæуын. Ацы рæстæг сывæллæттæ, аргъæуттæ 
æмæ цыбыр уацмыстæм хъусгæйæ, фæцалх вæййынц хъуыды 
кæныныл, цаутæ кæрæдзийыл барын æмæ ныхмæ æвæрыныл. 

Ахуыргæнæджы домæнтæ цас бæлвырддæр æмæ цæттæдæр уой, 
уый бæрц сыл сывæллæттæ тагъддæр фæцахуыр уыдзысты.

Ныхасы рæзтыл кусгæйæ, фыццаг къласы цы темæтимæ 
базонгæ вæййынц, уыдон сты «Сывæллæтты хъæзтытæ», «Бинонтæ», 
«Скъола», «Уæлæдарæс», «Хæдзарон фос», «Сырдтæ», «Дыргътæ», 
«Халсартæ» æмæ æнд. Ацы темæтыл кусгæйæ, бæлвырдгонд 
æрцæуынц бирæ æндæр уæлæмхасæн ахуырадон фæрстытæ.

Зæгъæм, темæ «Сырдтæ» кæнæ «Хæдзарон фос»-ыл дзургæйæ, 
рабæрæг уыдзысты сæ миниуджытæ: зыд бирæгъ, тæппуд тæрхъус, 
хинæйдзаг рувас, æмбыдхор арс, хивæнд хæрæг, уасаг род, тыхджын 
бæх.

Райдайæн кълæсты ахуырадон-хъомыладон куыст бакæнæн 
ис экскурситы фæрцы, сывæллæттæ хæстæгдæр базонгæ вæййынц 
предметты æддаг бакастимæ. Фенынц æмæ сын бамбарынц сæ 
миниуджытæ, сæ ахадындзинад.

Куыд загътам, афтæмæй  скъоладзауы дзырдуат цас хъæздыгдæр 
уа, уыйас йæ ныхасы хъæд уыдзæн растдæр, аивдæр. Алыбон дæр 
ахуырдзауты дзырдуатмæ бафты 6-8 дзырды кæнæ ноджы фылдæр. 
Уæдæ цæмæй арæзт цæуы райдайæн скъолайы дзырдуатон куыст?

Радих кæнæн дзы ис цыппар хайы:
1. Скъоладзауты дзырдуатон скондмæ ног дзырдтæ бахæссын.
2. Цы дзырдтæ базыдтой, уыдон нысаниуæг фæбæлвырддæр 

кæнын, сбæрæг сын кæнын сæ фæлгъуызтæ, ссарын сæм сæ хъуыды-
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мæ гæсгæ хæстæг дзырдтæ, сбæрæг сын кæнын сæ алыхуызон ныса-
ниуджытæ алы уавæрты, алы контекстты.

3. Скъоладзауты ахуыр кæнын дзырдтæй дзырдбæстытæ, хъуы-
дыйæдтæ æмæ баст текст аразын; бамбарын дзырды бастдзинад 
æндæр дзырдтимæ.

4. Аиуварс кæнын, скъоладзаутæ цы ныллæг стилы, хуымæтæг 
ныхасы дзырдтæй фæпайда кæнынц, уыдон; се ’взаджы цавдимæ 
бастæй цы рæдыдтытæ æмбæлы, уыдон сраст кæнын.

Урокты пайдагонд цæуы алыхуызон дзырдуатон куысты 
хуызтæй. Сæ хуымæтæгдæртæй иу у предметæн йæхи равдисын; 
йæ архайд ын бацамонын; нывтæй пайда кæнын; æвзагæн йæхи 
мадзæлттæй спайда кæнын, дзырды нысаниуæг бамбарын кæнынæн.

Ныхасы рæзтыл куыст, уæлдæр куыд загътам, афтæмæй конд 
цæуы æрмæст ирон æвзаджы урокты нæ, фæлæ иннæ предметтæ 
ахуыргæнгæйæ дæр. 

Ирон æвзаджы, кæсыны, математикæйы, æрдззонæны уроктæн 
хъуамæ уа иу нысан – скъоладзауты ныхасы рæзтыл кусын, сæ дзыр-
дуатон сконд сын хъæздыгдæр кæнын.

Æвзаджы урокты сывæллæттæ базонынц бирæ дзырдтæ – мыр, 
дамгъæ, хъæлæсон, æмхъæлæсон, нымæц, цæсгом, сæйрат, зæгъинаг 
æмæ æнд. Базонынц предметтæн се ’ууæлтæ, миниуджытæ, базонынц 
архайдæвдисæг дзырдтæ. 

Литературон кæсынады урокты базонынц терминтæ: кæсын, ны-
хасы темæ, фысгæ ныхас, дзургæ ныхас, уацмыс, радзырд, æмдзæвгæ, 
басня, абарæнтæ, эпитет æмæ æнд.

Математикæйы урокты скъоладзаутæ базонынц ног æмбары-
нæдтæ æмæ сæ нæмттæ: æфтыдад, æппарынад, хынцинаг, æфтауинаг, 
фылдæр, къаддæр, хатт кæнын æмæ æнд.

Æрдззонæны урокты скъоладзаутæ фæбæлвырддæр кæнынц 
æрдзы æмбарынæдтæ, уый сын ахъаз у сæ хъуыдыкæнынад рæзы-
нæн. 

Æрмæгимæ базонгæ уæвгæйæ, ахуыргæнæг скъоладзаутимæ 
сбæлвырд кæнынц, цавæр бæлæстæ зайы хъæды, раздæр сæ ра-
нымайынц, къордтæ сæ кæнынц сыфтæрджын æмæ хихджынтыл. 
Стæй сывæллæттæ сбæрæг кæнынц, цы ис иухуызонæй æмæ цавæр 
хицæндзинæдтæ ис сæ сыфты ’хсæн, уый. Базонынц, иутæ дзы сты 
дæргъæццон, иннæтæ – уæрæх, æртыккæгтæ – тымбыл.



149

Уæлдæр цы фæрстытæ равзæрстам, уыдон нын бар дæт-
тынц ахæм хатдзæгтæ скæнынæн:

1. Райдайæн кълæсты мадæлон æвзаг ахуыр кæныны сæйраг 
принцип у скъоладзауты ныхасы культурæ рæзын кæныныл куыст.

2. Ныхасы рæзтыл куыстæн йæ сæвзæрыны амæлттæ сты ныха-
сы æнæмæнг хъæугæдзинад, йæ мидис, дзурынæн бæлвырд уавæр-
тæ саразын.

Ныхасы рæзтыл куысты бæлвырдæй хицæн кæнынц æртæ 
хайы:

а) дзырдыл куыст (лексикон æмвæзад);
æ) дзырдбастыл æмæ хъуыдыйадыл куыст (синтаксисон æмвæ-
зад);
б) кæрæдзиуыл баст ныхасыл куыст (тексты æмвæзадыл).
3. Ныхасы рæзтыл куыст у ирон æвзаджы, кæсын, математикæ-

йы, æрдззоныны, фæллойы æмæ иннæ урокты æнæмæнг элемент, 
ууыл куыст цæуы фæсурокты дæр.

4. Ныхасы рæзтыл кусгæйæ, æмбæлы хъуагдзинæдтæ: скъола-
дзауты ныхасы рæзтыл куыстæн нæй бæлвырд системæ; йæ домæн-
тæ сты лæмæгъ.

Уымæ гæсгæ сбæрæг хъæуы, иу кæнæ иннæ куысты хуыз æх-
хæстгæнгæйæ, ахуыргæнæг, ныхасы рæзт фæахадгæдæр кæнынæн,  
йæ размæ цавæр нысантæ хъуамæ сæвæра, уый.

5. Ныхасы рæзтыл куысты сæйрагдæр домæнтæ сты:
а) æвзаг хъуамæ уа литературон, сыгъдæг, грамматикон æгъда-
уæй раст, бæлвырд;
æ) дзырдты цавд æвæрын зонын;
б) алы урочы дæр кусын скъоладзауты дзырдуат хъæздыг 
кæныныл;
в) иу хъуыды дзургæйæ уыцы иу дзырдæй цалдæр хатты пайда-
гонд хъуамæ ма цæуа.

Ныхасы рæзтыл куысты нысантæ æххæст кæнынмæ арæзт 
методикон амындтытæ:

1. Бындурон лингвистикон æмбарынæдтæ зонын (ныхас, ныха-
сы архайын, ныхасы стильтæ, ныхасы типтæ, текст, ныхасы культурæ 
æмæ аф. д.).
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2. Ныхасы рæзтыл куысты мидис æмæ хæстæ сбæрæг кæнын.
3. Скъоладзауты ныхасы цы рæдыдтытæ фембæлы, уыдон ирта-

сын, къордтæ кæнын, раст кæнын.
4. Бæстон ахъуыды кæнын ахæм фæзындтыл: 
- куыд сæххæст кæнын хъæудзæн ныхасы рæзтыл куысты хи-
цæн хуызтæ, урочы хицæн фрагменттæ (ног æмбарынæдтæ ба-
цамонын, ног зонындзинæдтæ раттын); 
- сбæрæг кæнын хъæугæ методтæ æмæ мадзæлттæ; 
- бацæттæ кæнын дидактикон æрмæг.
5. Скъоладзауты ахуыр кæнын кæрæдзиимæ æмæ ахуыргæнæ-

гимæ раст, аив дзурыныл, литературон нормæтæ хынцын.
6. Рæзын кæнын ахуырдзауты логикон æмæ сфæлдыстадон 

хъуыдыкæнынад, ахуыр сæ кæнын алы жанрты уацмыстæ хъуыды 
кæныныл.

Скъоладзауты ныхасы рæзтыл куыст æнгом баст у сæ ныхасы 
культурæ сын бæрзонддæр кæнынимæ.

Цы у культурæ? 
Уый у адæймаджы удварны хæзнаты системæ. Уыцы культурон 

хæзнатæй кæцыдæртæй хайджын сты æппæт адæмтæ дæр, уыдон 
фæхонæм æнусон, æппæтадæмон; иннæтæ фæхауынц æрмæстдæр иу 
адæммæ, æртыккæгтæ – адæмты кæцыдæр къордмæ.

Ирон адæмæн сæ удварны хæзнатыл нымад цæуынц сæ тради-
цитæ, се гъдæуттæ. 

Нæ адæм тырнынц ирон литературæйы бындурæвæрæг Хе-
тæгкаты Къостайы фæдзæхстытæ æххæст кæнынмæ. Уымæн æмæ 
Къоста дæр æмæ иннæ классиктæ дæр сæ уацмысты равдыстой 
ирон адæмы царды уавæртæ; ирдæй дзы бæрæг дарынц не гъдæуттæ 
се ’ппæт дæр. 

Аргъæуттæ, æмбисæндтæ, загъдаутæ дæр равзæрдысты адæмы 
царды, æвдыст сæ æрцыдис сæ цин, сæ хъыг.

Адæймаг йæ дарддæры царды хъуамæ æнцой кæна уыцы бын-
дурон хæзнатыл, хъахъхъæна сæ, скæна сæ йæ хъомылады сæйраг 
цæджындз. Адæймаджы культурæ æвдисæг сæйраг мадзал у мадæлон 
æвзаг. Адæймаг цы адæмыхаттмæ хауы, уый æвзаг куы нæ зона, ома, 
йæ мадæлон æвзагыл куы нæ дзура, куы нæ йæ æмбара, уæд ын йæ 
культурæ дæр куыд хъуамæ зона æмæ йæ уарза?!



151

Раст фæзæгъынц – æвзаг у духовон культурæйы хай, иннæмæй 
та – æвзаг у культурæйы æвдисæндар. Национ культурæ базонын, 
бамбарын æмæ йæ химæ хæстæг райсæн ис æрмæстдæр æвзаджы 
фæрцы.

Кæй зæгъын æй хъæуы, культурæ æнæ дæхи æвзаг зонгæйæ дæр 
сахуыр кæнæн ис, фæлæ уæд адæймаг æххæст лæгыл, йæ адæмы 
хъæбулыл нымад нæ цæудзæн.

Бзарты Русланы хъуыдымæ гæсгæ «национ культурæйы ахс-
джиагдæр бындур у æвзаг. Уый хауы тæккæ цæрæццагдæр, хъæд-
дыхдæр этникон миниуджытæм.

Æвзаг адæмы историйæн у айдæнау, æвдисы йын йæ социалон 
æмæ культурон рæзт. Алы æвзаг дæр у дуне уынæн хæдхуыз амал, 
хъуыды кæныны æмæ хатыны сæрмагонд фæрæз.

Адæймаг цæры æвзаджы мидæг æмæ йæ адæмимæ иумæ тырны 
дуне æвзаджы фæрцы бамбарынмæ.

Æвзаг у æрдзы, дунейы цард, æхсæнады æмæ культурæйы фæ-
зындтæ нывыл кæнæн, сæ иу хай иннæмæй иртасæн кусæнгарз.

Æвзаджы фæрцы саби фæцалх вæййы дуне æмбарыныл, фæ-
архайы хъуыды кæныныл.

Æвзæгтæ алыхуызон кæй сты, уый афтæ æмбарын нæ хъæуы, 
æмæ уыцы иу предметæн цалдæр нысаниуæджы лæвæрд цæуы. 

Нæ. Æвзæгты алыхуызондзинады фæрцы предметмæ кастæуы 
хибарæй, адæймагмæ райгуыры индивидуалон æнкъарæнтæ, 
хъуыдытæ.

Уымæ гæсгæ кæцыфæнды адæмæн дæр йæ æвзаг у æппæтдуне-
он хæзна»

Адæймагæн аргъгонд цæуы йæ ныхасы хъæдмæ гæсгæ. Хъуы-
ды зæгъынæн спайда кæнæн ис алы стильты дзырдтæй. Фæлæ дзурæг 
йæ дзырдуатон скондæй куы иса бæрзонд кæнæ нейтралон лексикæ 
æмæ уыдонæй куы пайда кæна, уæд нымад уыдзæн культурон адæй-
магыл.

Райдайæн кълæсты программæйы ныхасы культурæйæн сæрма-
гонд уроктæ нæй. Ацы фæзындыл кусын хъæуы алы урочы дæр.

Ныхасы культурæйыл кусыны методикæ æнгом баст у студент-
ты фидæны дæсныйадимæ. Ацы дисциплинæйы сæйраг хъуы-
ды ис уый мидæг, æмæ кусын хъæуы зонындзинæдтæ раттын 
æрмæст æвзагæй, ныхасы культурæйæ нæ, фæлæ равдисын, уыцы 
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зонындзинæдтæ куыд ахсджиаг сты, стæй уыдон бындурыл арæзт 
кæй цæуынц аив ныхасы æгъдæуттæ.

Ацы фæзындыл дзургæйæ куыст цæуы ахæм æмбарынæдтæ ба-
цамоныныл: «раст ныхас», «хорз ныхас», «аив ныхас», «бæлвырд 
ныхас». Амынд цæуынц литературон æвзаджы нормæтæ; раст дзуры-
ны æгъдæуттæ (цавд раст æвæрыны æгъдæуттæ, раст хъæлæсы уагæй 
дзурын). 

Бацамонын хъæуы æвзаджы хъæздыгдзинæдтæй раст пайда 
кæныны æгъдæуттæ: хъуыды зæгъынæн дзырдуатон скондæй хъæугæ 
дзырд райсын; сæ хъуыдымæ гæсгæ хæстæг дзырдтæй ахадгæдæрæй 
спайда кæнын; бирæнысаниуæгджын дзырдтæй алы контекстты дæр 
хъæугæ дзырдæй пайда кæнын, кæнæ дзырдæн бæлвырд контексты 
йæ нысаниуæг бæрæг кæнын; ныхмæвæрддзинæдтæ антонимтæй 
равдисын; дзырдтæй комкоммæ æмæ ахæсгæ нысаниуджыты раст 
пайда кæнын.

5.2. сфæлдыстадон куысты хуызтæ æмæ 
сæ æххæст кæныны мадзæлттæ

Адæймаджы хуыздæр миниуджытæй иу у ногдзинæдтæм тыр-
нын, исты аразын, æмæ йæм уыцы хъару, хъомыс цас раздæр фæзына, 
уыйас йæ къухы фылдæр бафтдзæн, йæхицæн уыдзæн æнцондæр, 
хуыздæр.

Уæдæ скъоладзауты сфæлдыстадон гæнæнтæ, сæ курдиат рæзын 
кæнын хъæуы райдайæн кълæстæй фæстæмæ. 

Куыд зонæм, афтæмæй ацы куыстытæн лæвæрд фæцæуы хицæн 
уроктæ дæр, фæлæ сæ фылдæр конд цæуынц грамматикæйы урок-
ты. Фылдæр ахуыргæнджытæ рагацау иу цалдæр урочы скъола-
дзауты фæцæттæ кæнынц сфæлдыстадон куыстмæ, алы гыццыл 
разæнгардгæнæн куыстыты фæрцы ахуырдзаутæм æрæмбырд вæй-
йы æрмæг, æмæ цавæрдæр бæлвырд темæйыл æнцонæй ныффыс-
сынц сочинени.

Ахуыры азы райдианы хъуамæ бæрæггонд æрцæуа, цавæр 
сфæлдыстадон куыстытæ æххæст æрцæудзæн афæдзы дæргъы. 
Арæзт цæуынц æнцондæрæй зындæрмæ хизыны принципмæ гæс-
гæ.

Сфæлдыстадон дзургæ æмæ фысгæ куыстыты хуызтæ бирæ сты. 
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Ныхасы хъæдмæ гæсгæ скъолайы рахицæнгæнæн ис æртæ хуызы 
тексты: æрфыст, таурæгъон, текст-тæрхæттæ.

Текст-æрфыст. Райдайæн кълæсты арæхдæр пайдагонд цæуы 
цæрæгойы æрфыстæй, исты предмет, адæймаджы портреты æрфыс-
тæй. Æрфыст скъоладзаутæн æххуыс у къæрцхъус уæвынæн, æппæт 
фæзындтæ æмæ фæлгъуызтæ дæр фиппайынæн.

Таурæгъон текст фылдæр æмбæлы радзырды хуызы, æвдыст 
дзы æрцæуы исты цау, архæйдтытæ дзы фæцæуынц фæд-фæдыл.

Текст-тæрхæтты скъоладзаутæ равдисынц бæлвырд цавæр-
дæр хъуыды.

Ацы æртæ хуызы хицæнтæй не ’мбæлынц, фæлæ кæрæдзиимæ 
сты æнгом баст.

Ныхасы рæзтыл куыстытæ куыд æххæстгонд цæуынц, ома бын-
тон хибарæй æви ахуыргæнæгимæ иумæ, сæ размæ цы хæстæ æмæ 
нысантæ сæвæрдтой, уымæ гæсгæ дих кæнынц ногæй рацарæзт æмæ 
сфæлдыстадон куыстытыл.

Фыццæгтæм хауынц изложенийы хуызтæн сæ фылдæр: бæл-
вырд, цыбыргонд, æвзаргæ, кæцытæ арæзт æрцæуынц текст анализ 
кæнын базоныны тыххæй, баст ныхасы теориимæ базонгæ уæвыны 
тыххæй æмæ аф. д.

Сфæлдыстадон куыстытæ та домынц тексты æрмæг бынтон аи-
вын, йæ структурæ йын фендæрхуызон кæнын, ома дзурæджы цæс-
гом баивын, æндæр архайджытæ дзы бакæнын, тексты хæйттæ баи-
вын æмæ аф. д.

Сфæлдыстадон куыстытæ цас хибарæй æххæстгонд цæуой, уый 
аразгæ у скъоладзауты цæттæдзинадæй, се ’взаджы хъæздыгдзи-
надæй, сæ карæй, ахуыргæнæг сын сæ куысты раздæр цас æххуыс 
кодта, уымæй, стæй æрмæг йæхæдæг цас вазыгджын у, уымæй. 

Хорз, зæрдæмæдзæугæ фæстиуджытæ къухы бафты, ахуыргæ-
нæг скъоладзауты рагацау куы бацæттæ кæны сфæлдыстадон куыст-
мæ, уæд.

Бæлвырд уацмысыл кусгæйæ, тынг ахсджиаг у тексты мидис 
сбæрæг кæнын. 

Аивадон фæрæзты теоретикон зонындзинæдтæ (цы у метафорæ, 
метоними, гиперболæ æмæ аф. д.) амонын хъæуы арæхдæр æмæ 
хуымæтæгдæр хуызы цы текстты æмбæлынц, уыдоны бындурыл. 
Ацы фæрæзтæ алы дæнцæгтыл амынд куы æрцæуынц, уæд уый 
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æххуыс у уацмысы идейон æмæ нывæфтыдадон мидис ирддæрæй 
æмæ хуызджындæрæй раргом кæнынæн. 

Ахуырдзаутæн дæр сæ бамбарын æмæ бахъуыды кæнын æн-
цондæр уыдзæн, сæ ахадындзинад сын хуыздæр банкъардзысты. 

Аивадон фæрæзтæ æххуыс сты, фыссæг цæуыл дзуры æмæ цы 
нывтæ æвдисы, уыдон цæстытыл ауайын кæнынæн, чиныгкæсæджы 
æргом сæм раздахынæн; иу предмет кæнæ фæзынд иннæтыл бары-
нæн; зонгæ предметы æмæ фæзынды бынат сбæрæг кæнынæн, ног 
миниуджытæ, хуызтæ, æууæлтæ фенынæн.

Ацы фæзындтæ хынцгæйæ, кæсыны чингуыты уацмыстæм рат-
тæн ис алыхуызон хæслæвæрдтæ.

Бакæсын æмдзæвгæйæ скъуыддзаг. Ссарын дзы барæнтæ. Зæ-
гъын, цы æххуыс сты æмдзæвгæйы мидис бамбарынæн.

Цин

Цæй райдзаст у нæ бæстæ,
Йæ ном бæрзонд.
Æнæкæрон-йæ хæрзтæ,
Бæрзонд-йæ зонд.

Цæй райдзаст у нæ бæстæ,
Нæргæ-йæ кад.
Раст гауызтау – йæ фæзтæ,
Йæ зæхх – бæркад. 

Цæй райдзаст у нæ бæстæ,
Зæрондæн – кад,
Цæхæрцæст у йæ кæстæр,
Йæ зæхх – йæ мад.

Ходы Камал 

Уацмысы идейон мидис ахуыргæнинæгтæ бамбарынц, аив дзыр-
дæн анализ конд куы æрцæуы, уæд. Уый тыххæй та ахуыргæнæг 
хъуамæ йæхæдæг равзара, цы литературон – аивадон уацмыстæ ах-
уыр кæнынц, уыдоны лексикон-фразеологион сконд. Ома, аивадон 
уацмыстæй рахицæн кæнын хъæуы зонадон, ахуырадон æмæ хъо-
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мыладон æгъдауæй ахадгæдæр æмæ ахсджиагдæр цы дзырдтæ æмæ 
дзырдбæстытæ сты, уыдон. Хъус æрдарын, цæмæй сæ нысаниуджы-
тæ раргом кæныны мадзæлттæй æххæстæй пайдагонд æрцæуа, уымæ.

Дзырдуатон-фразеологион æрмæг æвзаргæйæ, æнцой кæнæн 
ис ахæм принциптыл:

а) цал хатты æмбæлы иу кæнæ иннæ дзырд кæнæ дзырдбаст?
æ) уацмысы мидис бамбарынæн æмæ йæ эмоционалон æндæв-
дад бамбарынæн ахсджиагдæр цавæр дзырдтæ сты?
б) тексты аивадон æмæ æнкъарынадон фæзындтæ тыхджындæр 
чи кæны, уыдон цавæр дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ сты?
в) цавæр ахадындзинад ис дзырдæн кæнæ фразеологизмæн хъо-
мыладон куысты?

Зæрдыл дарын хъæуы ахæм домæнтæ:
а) урочы сбæрæг кæнын дзырдуатон куысты бынат;
æ) сбæрæг кæнын, сæрмагонд цæстæнгас цавæр дзырдтæм æр-
дарын хъæуы, уый;
б) сбæрæг кæнын уацмысы мидис бæстон бамбарынæн æххуыс 
чи у, уыцы рагон цардыуаг æвдисæг дзырдты тематикæ (зæгъæм, 
хæстон лексикæ, зæронд цардыуаг æвдисæг дзырдтæ, кусæн 
дзаумæтты нæмттæ æмæ æнд.);
в) хынцын тексты грамматикон æмæ стилистикон хицæндзи-
нæдтæ;
г) сбæрæг кæнын, куыд спайда кæнæн ис уацмысы мидисæй 
ахуырадон-хъомыладон куысты, пайда кæнын хъæугæ методи-
кон мадзæлттæй. 

Дзырдуатыл кусгæйæ, ахуыргæнæгæн хорз бæрæггæнæнтæ 
йæ къухы бафтдзæнис æрмæстдæр уæд, æмæ куы æххæст кæна 
ахæм ахсджиаг дидактикон æмæ методикон домæнтæ:

- ахуыргæнинæгтæ дзырдуатыл кусгæйæ хъуамæ уой зæрдæр-
гъæвд æмæ активон;
- куыст хъуамæ æххæстгонд цæуа бæлвырд системæмæ гæсгæ 
иудадзыгдæр, рæстæгæй-рæстæгмæ нæ фæлæ;
- æххæстгонд цæуа фæдфæдылдзинады принцип; пайдагонд цæ-
уа цæстуынгæ æрмæгæй.
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Цæмæй дзырдты мидис хуыздæр æмбæрстгонд æрцæуа, уый 
тыххæй ахуыргæнæг хъуамæ пайда кæна дзырдты семантикæ раргом 
кæныны æппæт фæрæзтæй дæр. 

Амынд цæуы дзырдты нысаниуæг раиртасыны фæрæзты бæл-
вырд системæ, сæ сæйрагдæртæ сты:

1. Æнæзонгæ дзырд абарын зындгондимæ (ам спайда кæнæн ис 
синонимтæй, антонимтæй).

2. Дзырды арæзты анализ.
3. Цæстуынгæ æрмæгæй пайда кæнын (дзырдты нысаниуæг бам-

барын кæнын, цы предметты æмæ архæйдтыты нæмттæ æвдисынц, 
уыдоны нывтæй, схемæтæй спайдагæнгæйæ).

Ацы фæрæзтæй пайдагæнгæйæ, скъоладзаутæ дзырды нысани-
уæг хуыздæр бахъуыды кæнынц.

Нывтæй пайдагæнгæйæ бацамонæн ис архаикон лексикæ. Ис 
ахæм предметтæ, цæстæй фенæн кæмæн нал ис, пайда кæмæй нал 
кæнынц, æрмæстдæр ма музейы фенæн кæмæн ис, фæлæ сæ нæмттæ 
нырма дæр æмбæлынц æвзаджы, фембæлынц аргъæутты, историон 
таурæгъты, кæнæ та сæ пайдагонд цæуы, сæ бындурон нысаниуæг 
ивд æрцæуы, афтæмæй.

4. Контекстæй пайда кæнын. Ацы фæрæз бахъæуы бирæныса-
ниуæгон дзырдтæ, архаикон лексикæ æмæ æндæр зынæмбарæн 
дзырдты мидис сбæрæг кæнынæн.

Ацы фæрæзтæй иу дæр æппæтылæххæссæг нæу. Пайда кæнын 
сæ хъæуы комплексон уагæй, кæрæдзийы куыд æххæст кæной æмæ 
бæлвырд кæной, æфтæмæй. Семантизацийы фæрæз аразгæ у, дзырд 
цавæр хаймæ хаст цæуы, уымæй. 

Дзырдуаты хæйттæ сты дыууæ: активон æмæ пассивон. Цæмæй 
дзырд пассивон дзырдуатæй активонмæ бацæуа, уый тыххæй йæ 
бамбарын æмæ банкъарын хъæуы алывæрсыгæй: йæ нысаниуæг, йæ 
грамматикон формæтæ, æндæр дзырдтимæ куыд баст цæуы, семæ 
куыд иу кæны, уый. Активон дзырдуатыл кусгæйæ, рох кæнын нæ 
хъæуы пассивон дзырдуат дæр, уымæн æмæ активон дзырдуатæн йæ 
бындур у пассивон.

Методикон домæнтæм гæсгæ, стыр ахадындзинад ис литерату-
рон кæсынады урокты дзырдты æхсæн системон ахастдзинæдтæ 
бæрæг кæныны мадзалæн: дзырдты комкоммæ æмæ ахæсгæ ныса-
ниуæгтæ; сæ хъуыдымæ гæсгæ хæстæг æмæ ныхмæвæрд дзырдтæ; 
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иртасын æппæтадæмон дзырдтæ æмæ профессионализмтæ, бæрæг 
кæнын, бæлвырд кæцыдæр дзырд цавæр тематикон къордмæ ахæс-
сæн ис, уый.

Сфæлдыстадон куысты хуызтæй иу у нывмæ гæсгæ куыст. Уы-
мæн ис стыр ахадындзинад, æрмæг сæ цæстæй кæй уындзысты, уый 
тыххæй; сæ радзырды мидис фæхъæздыгдæр кæнынæн; сæ куыстыл 
къаддæр рæстæг бахардз кæнынæн.

Иннæ куысты хуыз – лæвæрд текст 
нывмæ гæсгæ куысты фæрцы фæдаргъдæр кæнын

Ацы куысты хуыз æххæстгæнгæйæ, ахуыргæнæг йæхæдæг дæт-
ты цыбыр текст, кæнæ æвзæрст цæуынц кæсыны чиныджы лæвæрд 
текст æмæ ныв. 

Скъоладзауты хæс у нывмæ гæсгæ йæ фæдаргъдæр кæнын, кæ-
нæ дзырдбæстыты, кæнæ хъуыдыйæдты фæрцы, кæнæ та æрфысты 
руаджы.

Зæрдыл дарын хъæуы ахуыргæнæджы хæслæвæрдтæ.
Ацы куысты хуыз скъоладзаутæн пайда у æрмæст дзырдтæ, 

дзырдбæстытæ æмæ хъуыдыйæдтæ аразынæн нæ, фæлæ сæ, кæй 
кæм æмбæлы, уым контексты бавæрын æмæ сæ баст хъуыды са-
разынæн.

3-4-æм кълæсты  хуымæтæг хуызы раттæн ис хъуыдыйæдтæ ны-
вы темæимæ бастæй, зæгъæм, афæдзы афонтæ æвдыст кæм цæуынц, 
ахæм нывмæ гæсгæ «Фæззæг», «Зымæг», «Уалдзæг», «Сæрд». Стæй  
ахуырдзаутæ сæ текст нывмæ гæсгæ фæдаргъдæр кæндзысты.

Афтæ, алыхуызон хæслæвæрдтæ дæтгæйæ, фæцымыдисагдæр 
кæнæн ис нывимæ куыст, фæахсджиагдæр кæнæн ын ис йæ фæстиу-
джытæ.

Баст ныхасыл куыст

Цæмæй скъоладзаутæ сæ хъуыдытæ аив, кæрæдзийы фæдыл 
раст фæткыл дзурой, уый тыххæй хъуамæ бæлвырд зоной, цæуыл сæ 
дзурын хъæуы, уый.

Скъоладзаутæн бамбарын кæнын хъæуы, баст ныхас кæй вæййы 
æххæст, адихгæнæн æй вæййы хицæн хæйттыл, фæлæ уыдон дæр сæ 
хъуыдымæ гæсгæ вæййынц æнгом баст. Баст тексты хуызтыл нымад 
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цæуынц радзырд, роман, доклад æмæ æнд. Баст текстыл нымайæн ис 
æххæст хъуыды æвдисæг иуæг дæр, зæгъæм, æмбисонд «Кусгæ чи нæ 
кæны, уый хæргæ дæр нæ кæны».

Баст ныхас бамбарын кæныны тыххæй бакæнæн ис ахæм 
хуы-мæтæг куысты хуызтæ:

1. Бацамонын æмбарынад «текст». Фыссæн фæйнæг адих кæнын 
дыууæ хайыл. Иуæрдыгæй ныффыссын иу хъуыдыйад:

а) Ралæууыд фæззæг.
Иннæрдыгæй ныффыссын дыууæ хъуыдыйады:
æ) Хур тынг нал тавы.
б) Бæлæсты сыфтæй иутæ сты бур, иннæтæ – сырхбын.
Хъуыдыйæдтæ бакæсын æмæ бафæрсын скъоладзауты.
– Иу хъуыды кæцы ран æвдыст æрцыдис? Цавæр? Афтæ кæд 

фæзæгъæм? (Амонынц иу хъуыдыйад фыст кæм ис, фæйнæджы уы-
цы хаймæ)

– Цалдæр хъуыдыйы – та? (Фыссæн фæйнæджы дыккаг хайыл)
– 2-аг æмæ 3-аг хъуыдыйæдтæ ма нæ цæмæн хъæуынц, 1-аг фаг 

нæу?
– Ацы хъуыдыйæдты уыцы иу хъуыды æвдыст ис, æви алы 

хъуыдытæ?
Ахуыргæнæг ацы фæзындыл дзургæйæ, скъоладзауты æркæн-

дзæн ахæм хатдзæгмæ: Иу хатт нæ фæхъæуы цыбыр хъуыды зæгъын 
(фæззæг ралæууыд) æмæ уæд аразæм иу хъуыдыйад. Фæлæ нæ нæ 
хъуыды фæуæрæхдæр кæнын, уыцы цауы тыххæй фылдæр истытæ 
радзурын куы фæхъæуы, уæд саразæм цалдæр хъуыдыйады. 

Ныхас сæ фæцæуы уыцы темæйыл, фæлæ йæ фæбæлвырддæр 
кæнæм.

Рауайы нæм кæрæдзиуыл баст хъуыдыйæдтæ, уыдон та иумæ 
хуыйнынц текст.

2. Лæвæрд цæуы дидактикон æрмæг бакæсынæн æмæ скъола-
дзауты хъус тексты æууæлтæм æрдарынæн.

Ам ахуыргæнæг йæ зæрдыл хъуамæ дара йæ размæ æвæрд ны-
сан – скъоладзауты ныхас кæныныл фæцахуыр кæнын.

А. Хърихъупп у æппæты бæрзонддæр маргъ. Ис ын даргъ къæх-
тæ, даргъ къубал, суанг ма йæ бырынкъ дæр у даргъ.

Æ. Агуындæйы хъазæн къуым уыдис рæсугъд æфснайд. Кукла 
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лæууыдис къулы æнцой. Кубиктæ уыдысты кæрæдзийыл амад. Пор-
ти æрбынат кодта гыццыл бандоны бын.

Б. Хъахъхъæнæг сæм фæдзырдта æмæ сын радта кæрдотæ. Алан 
бахызтис заборы сæрты.

Лæппутæ фæцæйцыдысты дыргъдоны рæзты æмæ бæлæстыл 
ауыдтой рæгъæд кæрдотæ.

Хæслæвæрдтæ: сбæрæг кæнын текстты хуызтæ, æртыккаг тек-
стыл бæстон бакусын (хъуыдыйæдтæ равæрын бæлвырд фæткыл).

3. Дидактикон æрмæг тексты темæ æмæ сæйраг хъуыды бæрæг 
кæнынæн.

Скъоладзаутæ æфснайынц сæ кълас. Чызджытæ сæрфынц рудз-
гуытæ, мæрзынц, æхсынц пъол. Лæппутæ ауындзынц нывтæ къул-
тыл, цалцæг кæнынц бандæттæ.

Урокты фæстæ æрбацыдтæн хæдзармæ. Куы бахордтон, уæд мын 
мæ мад загъта: «Зæлинæ, ныртæккæ цæуæм циркмæ». Ацыдыстæм.  
Цирчы мах федтам бирæ цымыдисаг номыртæ. Тынгдæр дзы мæ 
зæрдæмæ фæцыдысты сырдтæ æмæ хæдзарон цæрæгойтæ.

Мæнмæ ис тути. Уый у æрвхуыз. Уарзы уаты къуымты ратæх-
батæх кæнын. Йæ бынатмæ батæхы, æрмæст æм хæрын куы ’рцæуы, 
уæд.

4. Бакæсын текст. Сбæрæг кæнын хъуыдыйæдты бастдзинад 
кæрæдзийыл. Хъус æрдарын, фæлхатгонд цы дзырдтæ цæуынц, уы-
донмæ. Урокты фæстæ æз фæахорын нывтæ. Фæахорын сæ хуызджын 
кърандæстæ æмæ ахорæнтæй. Ацы  куыст мæ зæрдæмæ тынг цæуы.

Хæслæвæрдтæ æмæ фæрстытæ:
а) тексты арæзты цымыдисагæй цы ис?
æ) 2-аг æмæ 3-аг хъуыдыйæдты дзырд æз уагъд кæй æрцыдис, 
уый раст у?
б) уыцы иу дзырд фæлхатгонд кæй цæуы, уый уæм куыд кæсы?
в) тексты хуыз цавæр у?

Хæслæвæрдтæ ныхасы хъæд рæзын кæнынæн

1. Лæвæрд фæрстытæ æмæ хæслæвæрдтæй кæцытыл ис æрдзу-
рæн райдайæн кълæсты скъоладзаутимæ, бæлвырд текст сын рат-
гæйæ?
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Мырткæ рæсугъд фæлыст скодта, йæ уæлæ бакодта сырх фæрд-
гуытæ. Тынг рæсугъд ыл фидауынц! Ацы сырх гагатæ сты мыртгæ-
йы дыргътæ. Уыдон зымæг дæр йæ уæлæ ауыгъдæй фæлæууынц, 
мæргътæн вæййынц бæллиццаг холлаг.

Радзурут, ныхасы хуызты тыххæй цы зонут, уый.
Куыд уæм кæсы, автор йæ размæ цавæр нысан сæвæрдта: 

бæлвырд зонындзинæдтæ фехъусын кæнынмæ хъавыдис æви йæ 
бафæндыдис йæхи хъуыдытимæ базонгæ кæнын?

Куыд уæм кæсы, автор уæлдæфы температурæйы тыххæй цæ-
уылнæ исты загъта?

Цы базыдтат ацы текст бакæсгæйæ? Тексты хуыз цавæр у?
2. Текстмæ домæнтæ æххæст кæнын.
– Æппæт хъуыдыйæдтæ дæр хъуамæ æххуыс уой тексты темæ 

райгом кæнынмæ.
– Тексты хъуамæ уа сæйраг хъуыды æргомгæнæг хъуыдыйад, 

иннæтæ та уыдзысты уый дæлбар.
– Хъуыдыйæдтæ хъуамæ æвæрд уой бæлвырд фæткыл.
Дзырдты равæрд хъуыдыйады аразгæ у авторы фæндæй, йæ 

хъуыдыты логикон рæзтæй. Уымæ гæсгæ уыцы иу дзырдтæй алы 
контекстты арæзт фæцæуы алыхуызон хъуыдыйæдтæ.

3. Ныхасы арæхстдзинæдтæ рæзын кæнын, текст хъусгæйæ 
æмбарын. Дзыллон информацийы мадзæлттæ æмбарын. Информаци 
цыбырæй æмæ уæрæхгондæй дзурын зонын.

4. Алы стильты тексттæ кæсын æмæ æмбарын: аив уацмыстæ 
(радзырдтæ, романтæ æмæ уацаутæй ист скъуыддзæгтæ), ахуырадон-
зонадон (ахуырадон чингуыты тексттæ), публицистикон (газеттæ 
æмæ журналты уацтæ), хъуыддагон.

5. Æвзаджы мадзæлттæй пайда кæнын, ныхас цы уавæрты цæуы, 
уый хынцгæйæ

6. Пайда кæнын диалогон æмæ монологон ныхасæй.
7. Радзырд-æрфыст, таурæгъ, радзырд-тæрхæттæ аив кæсын зо-

нын.
8. Этикетон ныхасы нормæтæ базонын (салам дæттын, хатыр 

курын, бузныг зæгъын, курдиат равдисын).
9. Раст дзурыны нормæтæ хынцын.
Ахæм куысты хуызтæ бакæнæн ис, кæсыны чингуытæй ист 

тексттæй спайда кæнгæйæ.
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Райдайæн кълæсты, ирон æвзаг ахуыргæнгæйæ, сæйрагдæр у 
скъоладзауты ахуыр кæнын дзургæ æмæ фысгæ монологон ныха-
сыл. Хынцын хъæуы, сывæллæттæм, скъоламæ æрбацæуыны размæ, 
цы арæхстдзинæдтæ уыдис, уыдон. Скъолайы дарддæр кусын уыцы 
арæхстдзинæдтæ уæрæхдæр кæныныл. 

Райдайæн ис хуымæтæг хæслæвæрдтæй, зæгъæм: 
- цæмæй исты предмет æрфыссой, уый тыххæй бацæттæ кæнын 

хъæуы раныхас; 
- сбæрæг кæнын хъуыдыйæдты равæрд фæд-фæдыл; 
- пайда кæнын бæлвырд, хъæугæ дзырдтæй, дзырдбæстытæй;
- хынцын дзырдты бастдзинæдтæ хъуыдыйæдты; 
- ахуыр кæнын дзургæ æмæ фысгæ ныхасыл.
Иртæстытæм гæсгæ кæрæдзийы æмбарыны дзургæ æмæ фысгæ 

ныхасы формæтæ хицæн системæтæ не сты.
Кæрæдзиимæ сты æнгом баст, раздæр сахуыр кæнын хъæуы 

тынг хорз дзурын, ныхас цæуыл цæуы, уый бæлвырд бамбарын, уый 
фæстæ – фыссын.

Дзургæ ныхас хъæуы бацæттæ кæнын хинымæр, æмæ уæд йæ 
зæгъын дæр æнцон уыдзæн, хъусæг дæр æй хуыздæр бамбардзæн.

Дзургæ ныхасы рæзтыл фаг куыст куы цæуа, уæд скъоладзаутæ 
базондзысты ныхасæн аргъ кæнын, куыд хæдзары, сæ ныййарджы-
тимæ дзургæйæ, афтæ се мбæлттимæ дæр æмæ къласы урочы дæр; 
ныхасы этикеты нормæтæ æххæст кæнын: хъусын зонын, ныхасы 
архайын, хи хъуыдытæ æвдисын.

Ныхасы хуызтæ сты: кæсын, хъусын, дзурын.

кæсын. Текст аив æмæ раст кæсын. Кæсын æмæ æмбарын тек-
сты алыхуызон стильтæ: аивадон (радзырдтæ, уацаутæ, романтæ), 
ахуырадон-зонадон, зонадон-популярон, публицистикон (газетты 
æмæ журналты уацтæ), хъуыддагон.

Архайын, цæмæй райдайæн кълæсты кæсгæйæ дамгъæйæн йæ 
мыр раст дзурой; хинымæр кæсгæйæ тексты мидис æмбарой; хъæрæй 
кæсой раст аив хъæлæсы уагæй; дзырдтыл цавд раст æвæрой. 

Уацмысы мидис чиныджы нывтимæ æмæ иллюстрацитимæ 
барын зонын. Тексты иртасын æнæзонгæ дзырдтæ æмæ сын бæрæг 
кæнын сæ нысаниуджытæ. Æмхæццæйæ фыст хъуыдыйæдтæ бæл-
вырд равæрын æмæ сæ хъуыдымæ гæсгæ баст текст саразын. Ахуыр-
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гæнæджы фарстмæ гæсгæ тексты бæлвырд бынæттæ агурын æмæ 
бакæсын.

Хъусын. 
1. Искæй кастмæ хъусгæйæ æмбарын тексты мидис.
2. Цы информаци фехъусой, уый бæлвырдæй кæнæ цыбыртæй 

радзурын.
3. Хъусгæйæ текстæй рахицæн кæнын дзырдтæ, дзырдбæстытæ, 

хъуыдыйæдтæ.
4. Контекстмæ гæсгæ, дзырдарæзты æгъдæуттæм гæсгæ бæрæг 

кæнын æнæзонгæ дзырдты нысаниуджытæ.
5. Тексты темæ æмæ сæйраг хъуыды бæрæг кæнын.
6. Текстæй, йæ мидис ын бамбарыны тыххæй, арæхсын сæйраг 

дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ рахицæн кæнынмæ.
Ныхасы хуызтæ кæрæдзиуыл сты æнгом баст. Фæлæ скъола-

дзаутæн æрмæг раздæр бацамонын хъæуы дзургæйæ, ома ахуыр сæ 
кæнын дзургæ ныхасыл, уый фæстæ йæ ныффидар кæнын кæсгæйæ 
æмæ фысгæйæ. Дзургæ ныхасы хуызтæ сты диалогон æмæ моноло-
гон.

монолог у иу адæймаджы ныхас. Ахæссæн æм ис ахуыргæнæ-
джы раныхас, скъоладзауты æххæст дзуæппытæ, доклад æмæ а.д. 
Монологон ныхас домы, цæмæй хъуыды кæронмæ ахæццæ уа, логи-
кон æгъдауæй уа æххæст; ныхас цы цаутыл цæуы, уыдон кæрæдзийы 
фæдыл уой раст æвæрд; æвдыст æрцæуа хи цæстæнгас; æххæстгонд 
цæуой грамматикон раиртæстытæ.

Цæмæй монологон ныхас аив æмæ æххæст уа, уый тыххæй 
сывæллæтты ахуыр хъæуы сæ хъуыдытæ раст дзурыныл. Дзырдтæ 
дзурын раст цавдимæ, раст хъæлæсы уагæй.

Скъоладзау хъуамæ арæхса бæстон æмæ æмбаргæйæ радзурын 
йæхи тыххæй, йæ æмбалы, йæ хæдзары, йæ хъæу кæнæ йæ горæты 
тыххæй. Хъуамæ зона, арæхса предмет, ныв, къам, иллюстраци 
æрфыссынмæ. Цыбыр уацмысты мидис хи ныхæстæй дзурын. Хи 
хъуыдытæ раст æмæ æнцонæй дзурын.

Цæмæй хъуыды хуыздæр æмбæрстгонд уа, уый тыххæй пайда 
кæнын синонимтæй, антонимтæй, дзырдты комкоммæ æмæ ахæсгæ 
нысаниуæгтæй. 
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Ахуыргæнæджы æххуысæй цыбыр уацхъуыдæн фарстон æмæ 
таурæгъон хъуыдыйæдтæй пълан аразын. Тексты хæйттæ кæрæдзи-
йы фæдыл раст æвæрын, лексикон анализ ын кæнын. Æрдзмæ цæст-
дарæнты, куысты, сабиты хъæзтыты тыххæй дзурын.

Диалог у дыууæ кæнæ фылдæр дзурæджы æхсæн ныхас. Ацы 
ныхасы хицæндзинæдтæ аразгæ сты дзурджытæ кæрæдзийы куыд 
æмбарынц, се хсæн цавæр ахастдзинæдтæ ис, уымæй.

Ныхас аразгæ у дзурджыты эмоционалондзинадæй дæр. Адæй-
маг мæсты, дисхуыз, цинæйдзаг, тарст кæнæ æфхæрд куы вæййы, 
уæд йæ ныхас дæр вæййы алы интонациты, пайда кæны, сабыр уа-
вæрты цы дзырдтæй пайда кæнид, уыдонæй нæ, фæлæ æндæртæй, 
ныхасы æндæр фæзилæнтæй.

Кæрæдзиимæ дзургæйæ иу фæрстытæ фæдæтты, иннæ йын-
дзуæппытæ. Ахæм ныхасы архайгæйæ, зонын хъæуы фарст дæр раст 
сæвæрын, стæй йын дзуапп дæр æмбæлгæ хуызы раттын.

Скъоладзаутæ хъуамæ арæхсой сæ дызæрдыгдзинад равдисын-
мæ дæр, разы кæм нæ уой, уым быцæу кæнынмæ дæр, аргъ кæнын 
зонын хи раныхæстæн дæр æмæ кæимæ дзурынц, уыдоны ныхасæн 
дæр.

Уæдæ диалоджы архайгæйæ, дзурджыты æхсæн рауайы беседæ-
бæлвырд темæйыл ныхасгæнгæйæ, кæрæдзийæн фæдзурынц сæ хъуы-
дытæ.

Дзургæ ныхасы бындурыл фæзындис фысгæ ныхас
Сфæлдыстадон фысгæ куыстытæм хаст цæуынц сочинени æмæ 

изложени.
Сочинени фыссыны методикæ

Сочинени у ныхасы рæзтыл куысты хуызтæй иу.
Сочиненийыл кусгæйæ, ахуыргæнинæгтæ ахуыр кæнынц грам-

матикон æгъдауæй хъуыдытæ кæрæдзийы фæдыл раст равæрыныл, 
ныхасы дзырдтæй раст пайда кæнын, хъуыдыйæдтæ раст аразын.

Сочиненийыл куысты стыр ахадындзинад ис сывæллæтты ло-
гикон хъуыды рæзын кæнынæн.

Уый та нысан кæны сывæллонæн йæ дунеæмбарынад рæзын 
кæнын, хъуыдыйыл (анализыл) æй æфтауын.

Ахуыргæнинæгтæ, сочиненимæ цæттæ кæнгæйæ, цы æрмæг 
бакæсынц, уый сæм рæзын кæны бæлвырд æнкъарæнтæ, эмоцитæ. 
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Фысгæ-фыссын сывæллон йæ куысты æвдисы уыцы æнкъарæнтæ, 
æвдисы йæ ахаст цаутæм æмæ архайджытæм.

Кæд изложени фысгæйæ ахуыргæнинагæн лæвæрд цæуы цæт-
тæ темæ, уацмыс, йæ мидис, пълан, дзырдуат, кæд ахуыргæнинаджы 
хæс у æрмæстдæр хи ныхæстæй тексты мидис хи ныхæстæй ныф-
фыссын, уæд сочинени фысгæйæ та ахуыргæнинагæн лæвæрд цæуы 
æрмæст темæ, пълан, хаттæй-хатт – дзырдуат.

Сочиненийы хъуыдытæ фæд-фæдыл куыд равæрын хъæуы, уый 
та ахуыргæнинаг хъуамæ зона йæхæдæг (раздæр ахуыргæнæджы 
æххуысæй, уый фæстæ та хибарæй).

Сочинени ахуыргæнинагæй домы сфæлдыстадон хъару, сæри-
бар, удæгас хъуыды æмæ алфамбылайы цард зонын, пайда дзы кæ-
нын, цæмæй йæ бон уа темæ ирдæй равдисын.

Хъуыдыты фæд-фæдыл равæрд, сæ логикон бастдзинад у со-
чиненийы сæйрагдæр домæн. Уыцы домæныл сывæллæтты ахуыр 
кæнынц сабыргай, къæпхæнгай. Уый тыххæй ахуыргæнæг хъуамæ 
бæлвырд зона пъланыл кусыны хуызтæ.

Сочиненийыл кусынæн ис 3 этапы:
1. Сочиненимæ бацæттæ кæнын (мидис равзарын, пълан ныф-

фыссын, фæд-фæдыл æй равæрын, дзырдуатыл бакусын, цæмæй 
фысгæ-фыссын бирæ орфографион рæдыдтытæ ма скæной, уый 
тыххæй).

2. Сочинени ныффыссын.
3. Рæдыдтытыл бакусын.
Ахуыргæнæг сывæллæттæн æххуыс кæны канд сочиненимæ 

цæттæ кæнгæйæ нæ, фæлæ фысгæ-фыссын дæр. Йæ хъус дары ахуыр-
гæнинæгты куыстытæм æмæ сын дзуры, хуыздæр цавæр дзырд, кæ-
нæ хъуыдыйадæй спайда кæнын хъæуы, дзырд раст куыд ныффыс-
сын хъæуы æмæ а. д.

Ахуыргæнинæгтæ куы фæцалх уой уыцы куыстыл, уæд сæ 
фæстæдæр ахуыргæнæджы æххуыс уый бæрц нал хъæудзæн, сæхæдæг 
хибарæй кусдзысты. Гæнæн ис, æмæ бынтон æнæ ахуыргæнæджы 
æххуысæй ныффыссой сочинени сæхи æвзæрст темæмæ гæсгæ.

Ахуыргæнæджы хæс у æдзухдæр сывæллæтты ныхасмæ хъус 
дарын. Куыд дзургæ, афтæ фысгæ ныхасы дæр, сывæллæтты ахуыр 
кæнын хъæуы хъуыдыйады мидæг дзырдты бастдзинад хынцын; 
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хауæнтæ, бæттæгтæй раст пайда кæнын. Уыцы хъуыддагыл кусын 
райдайын хъæуы, сывæллон фыццаг бон скъоламæ куы æрбацæуа, 
уæдæй фæстæмæ къæпхæнгай, сæ кармæ гæсгæ.

Программæмæ гæсгæ скъоладзаутæ хъуамæ зоной хуымæтæг 
хъуыдыйæдтæ аразын æмæ сæ иртасын, хуымæтæг цыбыр æмæ 
хуымæтæг даргъ хъуыдыйад номдар, мивдисæг æмæ миногонимæ, 
сæ нымæцтæ, сæ афонтæ, хъуыдыйæдтæ æмхуызон уæнгтимæ, 
хъуыдыйæдтæ комкоммæ ныхасимæ, фарстон, хъæрон æмæ таурæгъон 
хъуыдыйæдтæ.

Ахуыргæнæджы хæс у ахуыргæнинæгты уыцы хъуыдыйæдтæ 
кæрæдзийæ иртасын сахуыр кæнын. 

Сахуыр сæ кæнын уыдонæй сæ фысгæ куыстыты æмæ сæ дзур-
гæ ныхасы пайда кæнын.

Сывæллæттæ фенынц кинонывтæ, телевизион равдыстытæ, 
фæхъусынц радиомæ, вæййынц нывты равдыстыты, сæ фиппайнæг-
ты тыххæй фæстæдæр урочы ныффыссынц сочиненитæ.

Райдайæн кълæсты программæйы амынд цæуы, афæдзы дæр-
гъы алы къласы дæр ахуыргæнинæгтæ цал сочиненийы хъуамæ ныф-
фыссой, уый.

Фыццаг-дыккаг кълæсты, цалынмæ сывæллæттæ фыссын нæ ба-
зоной, уæдмæ арæзт цæуы дзургæ фæлтæрæнтæ. Уыдонæн сæ нысан 
у ныхас рæзын кæнын.

Дыккаг-æртыккаг кълæсты дзургæ фæлтæрæнтæ – хи ныхæстæй 
радзырд æмæ радзырд-сочинени ахуыргæнæджы пъланы ахсынц 
сæйраг бынат.

Алы хатт ахуыргæнинæгтæ сочинени фысгæ нæ ныккæнынц. 
Радзурынц æй сæхи ныхæстæй. Æмæ уæд ахуыргæнæг сывæллæт-
тæн хъуамæ бар ма дæтта сочинени куыдфæнды радзурынæн. 

Хъуамæ сæ хъуыдыйæдтæ уой раст, сæ ныхас аив æмæ зæрдæ-
мæдзæугæ.

Дыккаг къласы ахуыргæнинæгтæн фылдæр хатт сæ сочиненитæ 
вæййынц таурæгъы хуызы фыст, вæййынц цыбыр, хуымæтæг, фæлæ 
æртыккаг къласы та сочинени гæнæн ис æмæ уа æрфыстимæ. 

Зæгъæм: «Цавæр чингуытæ уарзын кæсын». «Мæ зæрдæмæ 
тынгдæр цавæр куыст цæуы» æмæ а. д.

Иуæй-иу ахуыргæнджытæ сочиненитæ фыссыны куыст аргъæ-
вынц фæстæдæрмæ, уæлдæр къласмæ, скъоладзаутæ сæ фысгæ 
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куыстыты (сочинениты) рæдыдтытæ куы скæной, зæгъгæ, уымæй 
тæрсгæйæ. 

Гæнæн ис, æмæ уыцы хъуыддагæй тæрса ахуыргæнæг, изложе-
нитæ æмæ сочиненитæ фысгæйæ, орфографийыл куынæ куса, уæд. 

М. А. Рыбникова уымæн афтæ фыссы йæ куысты:
«Педагогам, боящимся самостоятельных письменных работ из-

за возможности ощибок, нужно коренным образом перестроить свое 
отношение к сочинениям и изложениям. Ведь они напоминают маму, 
которая не позволяет ребенку встать со стула из боязни, что он рас-
шибет себе нос. Но ведь если так поступать, ребенок никогда не на-
учится ходить…

И вот так же надо решаться учить писать. Сначала будет расхо-
диться орфография со стилем, но в конце концов это уравнивается, 
вырабатываются навыки, и ребенок начинает писать что-то содержа-
тельное и интересное».

Цы ма уа уымæй цымыдисагдæр – сывæллоны йæ хъуыдытæ 
аив фæлгонцджын æвзагæй фыссын сахуыр кæнын, ахонын æй аив 
дзырдты дунемæ…

Львов М. Р. фыста: «Сочинение – творческая работа, оно требу-
ет самостоятельности школьника, активности, увлеченности, внесе-
ния чего-то своего, личного в тексте. Оно способствует становлению 
личности учащегося. Выбор слов, оборотов и предложений, обду-
мывание композиций рассказа, отбор материала, установление логи-
ческих связей, проверка орфографии – весь этот сложный комплекс 
действий требует от ребенка высокого напряжения всех его творче-
ских сил».

Сочинени у ныхасы хъæд хуыздæр кæныны фæрæзтæй иу, æмæ 
у скъоладзауæн æппæтæй зындæр куысты формæ. 

Цæмæй æвзаг хуыздæр ахуыргонд æрцæуа, уый тыххæй æппæты 
фыццаг хъæуы лæмбынæгæй бакусын хи ныхасы хъæдыл æмæ уый 
фæстæ дæ хъуыдытæ раст æмæ лæмбынæгæй бахæццæ кæн дæ 
хъусæгмæ.

Зындгонд методист В. А. Никольскимæ та ис ахæм хъуыды:
«Скъоладзауы сочиненийы хæрзхъæддзинадæн ихуызон дзуапп 

дæттынц  куыд скъоладзау, афтæ ахуыргæнæг дæр».
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Сочиненитæ адих кæнæн ис дыууæ хуызыл:
1. Литературон сфæлдыстад цы сочиненитæ ахуыр кæнынц, уы-

дон, фыст цæуынц бæлвырд уацмысты бындурыл.
2. Литературæимæ баст чи нæ у, æрдзы, хъæды, æрвылбоны цар-

ды хи цæстæй цы ивддзинæдтæ фенæн ис, уыдоныл фыст сочине-
нитæ.

Уæгъдибар темæйыл фыст сочиненитæ хæссынц фылдæр пай-
да. Ам скъоладзаутæ хуыздæр æмæ æнцондæрæй бамбарынц цард, 
базонынц, куыд кæсын хъæуы классикты, нæ ног дуджы фысджыты, 
куыд сын æвзарæн ис сæ уацмыстæ, куыд сæ ис спайда кæнæн æмæ 
цардимæ бабæттæн. Литературон сочинени дæр скъоладзау чины-
джы ныхæстæй куы нæ фысса, фæлæ йæ йæхи ныхæстæй куы ныф-
фысса, уæд уый дæр къаддæр пайда нæ хæссы.

Уымæ гæсгæ сочинени раст фыссыныл сахуыр кæнын у ахсджи-
аг хъуыддаг. Скъоладзауты ахуыр кæны хъуыды раст аразын, раст 
хатдзæгтæ кæнын. Фæлæ хатгай æруадзынц бирæ рæдыдтытæ.

Ахуыргæнæг ныффыссы фæйнæгыл æрмæстдæр сочиненийы 
темæ æмæ сывæллæттæн нæ бамбарын кæны, цы бакæной æмæ 
цавæр пъланмæ гæсгæ фыссой сочинени, куыд хуыздæр, рæсугъддæр 
равдисой сæ хъуыдытæ, уый.

Райдайæн кълæсты сочинени фыссын хъæуы иумæ. Фыццагдæр 
сын бамбарын кæнын хъæуы, цæуыл цæудзæн дзырд, цæмæн æвзæрст 
æрцыдис ацы темæ æмæ цы пайда æрхæсдзæн ацы æрмæг зонын.

Рæдыддзинад у, ахуыргæнæг æппæт скъоладзаутæн, уæгъдибар 
æрмæгыл фысгæйæ, иу темæ куы ратты, уæд, уый.

Ахуыргæнæгæн йæ ахсджиагдæр нысан у, цæмæй скъоладзаутæ 
куыд фæстæмæ æнæ искæйы æххуысæй базоной сочинени фыссын- 
хъуыдыйæдты мидис æххæст куыд уа, дзырды хæйттæ кæрæдзийы 
фæдыл раст æвæрд куыд цæуой, темæ æргомгонд куыд æрцæуа.

Ахуыргæнæг скъоладзауты куы сахуыр кæна æрмæгыл лæмбы-
нæг хъуыды кæнын, хи ныхæстæй хъуыды раст дзурын, уæд æй иу 
хъуыддагыл цалдæр хатты дзурын нæ хъæудзæн».

Уымæ гæсгæ скъоладзаутæн хъæуы бамбарын кæнын:
1. Æрмæгыл лæмбынæг хъуыды кæнын; 
2. Дзырд цæуыл цæуы, уый раст иртасын.
3. Цы темæйыл фыссой, уымæй æндæрмæ рахизæн нæй.
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4. Текстæн пълан аразын.
5. Хъуыдыйæдтæ раст аразын. 
6. Рæдыдтытæ агурын æмæ сæ раст кæнын.
Сочинени фысгæйæ скъоладзаутæ хъуамæ фыссой раст, бæл-

вырд факттыл, зæрдаивæй фыссæн нæй. Уый тыххæй æрмæг хъуамæ 
уа сæ кар æмæ хъарумæ гæсгæ.

Скъоладзаутæ хъуамæ кæсой кæрæдзийы сочиненитæ, уый тых-
хæй æмæ уыдон вæййынц зæрдæбындæрæй, æрмæгмæ хæстæгдæр 
æмæ сыгъдæг зæрдæйæ фыст. Сывæллæттæ кæрæдзийы хъуыдытæ 
тагъддæр æмæ хуыздæр бамбарынц. Уымæ гæсгæ радзырдтæн скæ-
нынц раст аргъ.

Скъоладзауты сочинени раст фыссыныл сахуыр кæнын у тынг 
зын æмæ вазыгджын куыст. 

Ахуыргæнæг хъуамæ лæмбынæг куса, цæмæй сывæллон раст 
ахса æрмæджы хъуыды, йæ размæ цы фæрстытæ вæййы, уыдонæн 
раст дзуæппытæ дæттын зона.

Ахуыргæнæн чиныджы лæвæрд цæуы сфæлдыстадон куыстытæ. 
Лæвæрд сты афæдзы афонтæм гæсгæ, бинонты цард æмæ куысты 
тыххæй. Сфæлдыстадон куыстытæ фылдæр фыст цæуынц нывтæм 
гæсгæ.

Сочиненийыл кусын райдайын хъæуы дыккæгæм къласæй, чы-
сыл радзырдтæ кæсын æмæ фыссыныл ахуыргæнгæйæ, цы дзырдтæ 
зонынц, сæ ныхасы рæзт цас у, уымæ гæсгæ, се ’нкъарæндзинæдтæм 
гæсгæ. Сывæллæтты сахуыр кæнын хъæуы, цы темæ сын лæвæрд 
цæуы, ууыл хъуыдыйæдтæ раст аразын, дзырдтæй раст пайда кæ-
нын.

Ахуыргæнæгæн йæ куысты тынг æххуыс сты ахæм фæрстытæ: 
«Цæй тыххæй радзурдзынæ?», «Цæй тыххæй радзырдтай?».

Сочинени сывæллæттæн æххуыс кæны се ’нкъарæнтæ раст 
æмбарын, сæ хъуыдытæ фæд-фæдыл раст æвæрын, бæрзонддæр сын 
кæны сæхи æмбарындзинад, рæзы сæм тырнындзинад литературон 
сфæлдыстадмæ. Сывæллæттæ сæ сочинениты дзурынц æмæ фыс-
сынц, хæстæгдæр сæм цы у, ууыл. Сочинени рæзын кæны коллекти-
визмы æнкъарæнтæ.

Сывæллæтты сочинени раст æмæ рæсугъд фыссын сахуыр кæ-
нын зын куыст у. Æппынæдзух кусын хъæуы, цæмæй алы сывæллон 
дæр бонæй-бонмæ фылдæр æмбара йæ алфамбылайы уавæр, йе 
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’мгæрттæ, йæ ахуыргæнæг, йæ ныййарджыты тыххæй йæхи ’рдыго-
нау, хуымæтæг хуызы йæ хъуыдытæ йæ бон ныффыссын уа.

Кæд нæ фæнды, нæ хъомылгæнинæгтæ æмбаргæ, зондджын, 
цымыдис, зæрдæргъæвд уой, уæд сæ хъæуы хорз миниуджытыл са-
хуыр кæнын, бауарзын сын кæнын сæ мадæлон æвзаг.  

Мадæлон æвзаджы рæсугъддзинад у тыхджын æнкъарæнты 
хуыз, хъары сывæллонмæ, агайы йын йæ зæрдæ, æвзæрын æм кæны 
сæрибардзинад, рæзын ын кæны йæ курдиат.

Уымæ гæсгæ ахуыргæнæг фыццаг бонæй фæстæмæ скъолайы 
хъуамæ ауда сывæллоныл, йæ хъус дара скъоладзауты раныхæстæм, 
сæ раст кæнынмæ, логикон æгъдауæй сæ фæд-фæдыл æвæрынмæ, 
ахуыр сæ кæнын хъæуы хъуыдыйæдтæ раст аразыныл, дзурыныл.

Урокты ахуыргæнæг тырны сывæллæттæн мадæлон æвзаджы 
хъæздыгдзинад, зæрдæмæхъаргæ зæлтæ, йæ сыгъдæгдзинад æмбарын 
кæнынмæ.

Уый тыххæй  пайда кæны æмбисæндтæй, уыци-уыцитæй, чы-
сыл æмдзæвгæтæй. Адон æххуыс кæнынц ахуыргæнæгæн урочы 
скъоладзауты куыстхъомдзинадыл кусынæн. Сывæллæттæ тынгдæр 
банкъарынц æвзаджы хъæздыгдзинад, йæ тыхджындзинад. Фылдæр 
скъоладзаутæ сочинени фыссыны урокмæ цæуынц цингæнгæйæ. 
Уымæн æмæ ацы урокты сывæллæттæн ис фадæттæ сæ курдиат рав-
дисынæн, йæ рæзын кæнынæн.

1. Сочиненимæ цæттæ кæнгæйæ, темæйæн æрмæг æмбырд кæн-
гæйæ, скъоладзаутæ хъуамæ сæ зæрдыл дарой, цæуыл фысдзысты, 
уый.

2. Раст хъуамæ пайда кæной, сочиненийæн цы дзырдтæ, дзырд-
бæстытæ æмæ хъуыдыйæдтæ хъæуы, уыдонæй грамматикон домæн-
тæм гæсгæ.

3. Скъоладзау, цы æрмæг æрæмбырд кæна, уый хъуамæ раст 
равæрын зона.

4. Текст фысгæйæ хъуамæ æххæстгонд цæуой орфографион 
домæнтæ, æрхæцæн нысæнтты растфыссынад, сырх рæнхъ æмæ аб-
зацы домæнтæ.

Психологтæ куыд раиртæстой, уымæ гæсгæ скъоладзаутæ, æр-
тыккаг къласы ахуыргæнгæйæ, хорз пайда кæнынц хъуыдыкæны-
нады сæйрагдæр методтæй: анализ кæнын, абарæнтæй пайда кæнын, 
цаутæ кæрæдзийы ныхмæ æрæвæрын, æмæ а. д.
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Сочиненийы темæ хъуамæ æргомгонд æрцæуа æххæстæй, арф, 
сывæллæттæн сæ зонындзинæдты æмвæзад цас уа, уымæ гæсгæ.

Сочиненийы мидис хъуамæ бæлвырдæй æвдиса, скъоладзау йæ 
размæ цы хæс сæвæрдта, уый.

Ахуыргæнæджы цæстæнгас сочиненийы темæмæ, йæ раргом 
кæнынмæ стыр ахъаз у кæстæр кълæсты сочинени ныффыссыны 
куыстæн. Цалынмæ сочинени фыссын нæма райдыдтой сывæллæттæ, 
уæдмæ хъуамæ хорз бамбарой æмæ зоной сочиненийы темæ, бамба-
рой йын йæ мидис. Уыцы хæс æнцон сæххæстгæнæн у, сочиненийæн 
раздæр пълан куы сараза, куы ахъуыды кæна, кæуыл æмæ цæуыл 
фысдзæн æмæ цавæр бæрæг фæткыл, уæд.

Бирæ ахуыргæнджытæ ма ныр дæр пайда кæнынц уыцы мето-
дæй, ома архайынц скъоладзаутæн сæ куыст фæрогдæр кæныныл 
– сæхæдæг сын раттынц цæттæ пълан сочиненийæн. Уый у рæдыд 
хъуыддаг, уымæн æмæ сын нæ фæдæттынц фадат хъуыды кæнынæн. 
Фæлæ фæлтæрдджын ахуыргæнджытæ сæ куыст аразынц афтæ, æмæ 
сочиненимæ цæттæ кæнгæйæ, скъоладзаутæ сæхæдæг æнцонæй са-
разынц пълан ахуыргæнæджы æххуысæй .

Нырыккон скъолаты кæстæр кълæсты сочиненийæн аразынц 
хæрз хуымæтæг пълан 2–5 пунктæй. 

Скъоладзаутæ сæхæдæг куы фæаразынц пълан, уæд ахуыргæ-
нæгæн йæ бон у æмæ сын фæстагмæ равдиса йæхи цæттæ пълан 
кæнæ сын аххуыс кæна, зын сын кæм уа, уым.

Сочиненийы мидисыл кусгæйæ, скъоладзауты раз лæууы ахæм 
хæстæ:

а) темæйы мидис раргом кæнынæн хъуамæ æмбырд кæной 
хъæугæ æрмæг;
б) зоной дзы равзарын хъæугæ хæслæвæрдтæ.
Ацы хæслæвæрдтæ баххæст кæнынæн стыр æххуыс у сочине-

нийы пълан, уымæн æмæ сочиненийæн сывæллæттæ сæхæдæг цы 
æрмæг æрæмбырд кæнынц гыццылгай, уый сын пълан аразынæн 
стыр æххуыс фæвæййы. Пълан, кæй зæгъын æй хъæуы, арæзт æрцæуы 
раздæр, суанг æрмæг æмбырдгæнгæйæ.

Пълан саразыны хуызтæ вæййынц алыхуызон æмæ сæ пайда 
кæнынц æртыккаг, стæй цыппæрæм кълæсты, зæгъæм:

Бирæ рæстæг хъус дарын æрдзы ивддзинæдтæм, бацæттæ кæ-
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нын дзуаппдæттæн æрмæг. Исты предметы кæнæ æнæхъæн нывы 
æрфыст, скъоладзаутæ сæ хъус тынг кæмæ æрдардтой, ахæм;

Сочинени-хатдзæг – ам пайдагонд æрцæуы  æппæт текстæй ист 
æрмæгæй;

Сочинени-экскурси, ома æхсæнадон бынæттæй, куыстуæттæй 
кæм уыдысты,  цы дзы  федтой, ууыл æрдзурын: сæ уавæртæ, сæ 
бæллицтæ сын равдисын.

Сочинени мидисджын нывмæ гæсгæ.
Кæсыны чингуыты кæддæриддæр ссарæн ис, сочиненимæ цæт-

тæ кæнгæйæ, цы уацмыстæ феххуыс уыдзысты, ахæмтæ, æмæ уæд 
æнцон у тексты мидис æмæ нывмæ гæсгæ сочинени ныффыссын; 
хъус дарын хъæуы ныхасы рæзтыл куыстмæ, дзырд æмæ дзырдбас-
тыл куыстмæ, хъуыдыйадыл куыстмæ.

Сочинени фыссынмæ цæттæ кæнын хъæуы урокты дæр æмæ 
фæсурокты дæр. 

Дыккаг къласы сывæллæттæ фыссынц, сæхæдæг цы хабæрттæ 
æмæ цаутыл сæмбæлынц кæнæ фехъусынц, уыдоны тыххæй, зæгъæм 
хæдзары куыстытæ кæнынмæ куыд æххуыс кæнынц, скъолайы 
æрдзон къуымы сæ архайд, сæ цæстдард æмæ а. д.

Æртыккаг къласы скъоладзаутæ радзырдтæ фыссын ахуыр 
кæнынц дæргъвæтиндæр рæстæджы цаутыл, сæхæдæг архайæг цы 
хъуыддæгты уыдысты, ахæм хабæртты тыххæй. Афтæ дарддæр 
вазыгджындæр кæны радзырд сæ цæстдард æмæ иннæ хабæртты 
тыххæй.

Саразæн ис фæсаууонмæ экскурси.
«Куыд æмбырд кодтам зокъотæ».
Хъуамæ экскурсийы фæстæ сывæллæттæ цалдæр хъуыдыйа-

ды саразой. Æвдыст дзы цæуынц хъæды нывтæ, цытæ уыдтой, сæ 
зæрдæмæ цы фæцыдис, уыдон. Сочинени фыссынц  экскурсийы 
фæстæ.

Ахуыргæнæджы нысан ис уый мидæг, цæмæй пайда кæна алы-
хуызон куысты хуызтæй, цæмæй сывæллæттæ лæмбынæг ныхасыл 
ахуыр кæной. Скъоладзауты сочинени фыссынмæ бацæттæ кæнын, 
сæ хъуыдытæ æмæ сын се нкъарæнтæ бæлвырддæрæй раргом кæ-
нынмæ баххуыс кæнын – ахуыргæнæджы фыццагдæр хæс.

Сочиненийы пълан арæзт цæуы дзургæйæ. Скъоладзаутæ цал-
дæр минуты дæргъы сæ зæрдыл лæууын кæнынц зымæджы миниу-
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джытæ, цæттæ кæнынц (фæсаууонмæ) хъæдмæ тезгъойы тыххæй 
радзырд ныффыссынмæ. Сывæллæттæ дзурынц сæ фиппайнæгтæ.

– Цавæр сæргонд раттæн ис радзырдæн? 
(Скъоладзаутæ дзуапп дæттынц «Мах æрæмбырд стæм скъо-

лайы кæрты» .)
– Цæй тыххæй радзурдзыстæм дарддæр? (Ахуырдзаутæ дзу-

рынц сæ хъуыдытæ).
Афтæ иннæ хæйттæн дæр дæттынц сæргæндтæ.
Скъоладзаутæ дзурынц сæргæндты варианттæ «Зымæгон хъæд», 

«Диссаджы хъæд», «Алæмæты хъæд».
Се ’ппæт дæр тынг хæстæг сты ахæм сæргондмæ: «Митыл 

къуыбæрттæй хъазт».
Ахуыргæнæг зæгъы скъоладзаутæн, цæмæй ахъуыды кæной 

сæхинымæр, цæуыл æмæ куыд фысдзысты сæ сочиненитæ. Стæй 
райдайой фыссын, иумæ кæй сарæзтой, уыцы пъланмæ гæсгæ.

Стыр нысаниуæг ис нывмæ гæсгæ сочиненийæн. 
Куыд дыккаг, афтæ æртыккаг къласы дæр нывмæ гæсгæ со-

чинени фыссын сывæллæтты хъуыдыкæнынадыл ныууадзы арф 
фæд, стыр æххуыс кæны сывæллæтты ныхасы рæзтæн, разæнгард 
сæ кæны сфæлдыстадон куыстмæ. Цы нывмæ гæсгæ фæфыссынц 
сочиненитæ, уыдон хъуамæ уой мидисджын, æнæмæнгæй хъуамæ 
уой сывæллæттæн сæ кармæ гæсгæ. 

Ахуыргæнинæгтæ нывы сюжетыл бæстон æрдзурынц: цæмæй 
фыст æрцыдис ныв, цы нысаниуæг ын ис. Нывы цы уынынц, уый 
алы сывæллонæн бæстонæй радзурын йæ бон нæ вæййы. 

Ахуыргæнæг хъуамæ бацамона сæйрагдæр бынæттæ. Фыст 
æмæ дзургæ ныхасы рæзтыл кусгæйæ, пайда кæнын хъæуы, сæ ми-
дис алыхуызон кæмæн у, ахæм нывтæй.

Нывмæ гæсгæ сочинени фыст цæуы бæлвырд пъланмæ гæсгæ.
Сочиненийыл кусгæйæ æххæст кæнын хъæуы ахæм фæзындтæ: 

1. Сывæллæттæн равдисын ныв.
2. Быцæу-беседæ расайын (цæмæй сывæллæттæ бамбарой нывы 

мидис, уый тыххæй рагацау бацæттæ кæнын фæрстытæ беседæйæн).
3. Ахуыргæнæджы фæрстытæм гæсгæ нывы мидис радзурын 

(нывы цы уынынц, уый дзурынц сывæллæттæ, цы нæ зонынц, уый 
сын амоны ахуыргæнæг).
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4. Нывмæ гæсгæ пълан аразынц ахуыргæнинæгтæ коллективон 
æгъдауæй (се ’ппæт дæр архайынц пълан аразыныл беседæйы, уый 
тыххæй хуыйны «коллективон пълан аразын»).

5. Дзырдуатон куыст (спайда хъæуы аивадон мадзæлттæй, си-
нонимтæй, антонимтæй).

6. Нывмæ гæсгæ сочинени дзурын.
7. Орфографион æгъдауæй сочинени фыссынмæ цæттæ кæнын.
8. Сочиненийæн сæргонд æрхъуыды кæнын.
9. Сочинени фыссын нывмæ гæсгæ.
10. Ахуыргæнинæгтæ куыд ныффыстой сочинени, уый сбæл-

вырд кæнын.
Сывæллæттæ пъланæй пайдагæнгæйæ, ахуыр кæнынц йæ хицæн 

фæрстытæн цалдæр хъуыдыйадæй дзуапп раттыныл, фысгæ-фыссын 
пайда кæнынц ахуыргæнæджы лæвæрд дзырдуатæй, уæгъдибарæй 
аразынц хъуыдыйæдтæ.

Райсæм темæ «Тæрхъус». Ацы темæмæ саразæн æмæ раттæн 
ис ахæм пълан æмæ дзырдуат:

Пълан:
1. Сывæллæттæ цы ссардтой хъæды?
2. Кæдæм ахастой тæрхъусы лæппыны?
3. Куыд зылдысты сывæллæттæ тæрхъусы лæппынмæ?
4. Фæцыдис тæрхъусы лæппын сывæллæтты зæрдæмæ?
Дзырдуат: сæрдыгон хæдзар, бакодтой, лæвæрдтой, кæрдæг.
Фæрстытæ æмæ дзырдуатмæ гæсгæ сочиненийы текстæн уæвæн 

ис ахæм:
Сывæллæттæ хъæды ссардтой тæрхъусы лæппын. Уыдон сыр-

ды ахастой сæ хæдзармæ. Сывæллæттæ тæрхъусы лæппыны бакод-
той сæрдыгон хæдзары. Лæвæрдтой йын æхсыр æмæ кæрдæг. Саби-
тæ бирæ уарзтой сæ тæрхъусы.

Дыккаг-æртыккаг кълæсты сочинени фыссыны домæнтæ иу 
сты. Фæлæ ахуыргæнæджы йæ хъус æрдарын хъæуы ахæм фæрсты-
тæм:

1. Ахуыргæнæджы разныхас сочиненимæ хъуамæ уа цыбыр 
æмæ мидисджын.

2. Текст бакæсыны размæ ахуыргæнæг ахуыргæнинæгты хъус 
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здахы сæргондмæ, аразы цыбыр беседæ, цæмæй тексты мидис 
хуыздæр бамбарой, уый тыххæй.

3. Сочиненийыл кусгæйæ стыр ахадындзинад ис дзырдуатон- 
фразеологион куыстæн.

Ахуыргæнæг рагацау хъуамæ сбæлвырд кæна, цавæр дзырдтæ 
æмæ  дзырдбæстытыл хъæуы æрлæууын; ныффыссын сæ фæйнæгыл, 
кæнæ тетрæдты  æмæ сæ сывæллæттæн бацамонын, кæцыдæр  дзырд-
ты мидис та бамбарын кæнæн ис дзургæйæ.

Лæмæгъдæр ахуыргæнинæгтæн ахæм дзырдтæ, дзырдбæстытæ 
æмæ хъуыдыйæдтæ лæвæрд цæуынц хицæн карточкæтыл.

4. Пълан гæнæн ис æмæ ахуыргæнинæгтæ сæхæдæг дæр саразой. 
Фæлæ текст цыбыр куы уа, уæд ын пълан æнæмæнг хъæугæ нæу.
5. Сочинени ныффыссыны размæ текст хъуамæ бæстон æвзæрст 

æрцæуа.
Æмхæст ныхасыл куыст сывæллæтты ахуыр кæны æрмæст 

искæйы хъуыдытæ хи ныхæстæй дзурын æмæ фыссыныл нæ, фæлæ 
ма хи хъуыдытæ радзурыныл дæр.

Æнæ хи хъуыдытæ дзургæйæ, ахуыргæнинæгты ныхас æмæ 
хъуыды никуы райрæздзысты. Сочинени сывæллонæй домы стыр 
аналитикон-синтетикон куыст. Сочиненитæн æвзарын хъæуы æрмæг, 
хъæуы йæ фæд-фæдыл логикон æгъдауæй раст равæрын, раиртæсты-
тæ аразын. Сочиненийы рабæрæг вæййынц ахуыргæнинаджы ин-
дивидуалон хицæндзинæдтæ, рабæрæг вæййы йе стиль, уый та у йæ 
ныхасы культурæйыл куысты ахсджиагдæр фæрæзтæй иу.

Сочиненийыл куыст райдайы фыццаг къласы æмæ арæзт цæуы 
изложенийыл ахуыр кæныны куыстимæ иумæ.

 «Абетæ» ахуыр кæныны рæстæг дæр сывæллæттæ ахуыргæ-
нæджы æххуысæй фæаразынц цыбыр радзырдтæ чиныджы нывтæм, 
иллюстрацитæм гæсгæ (æрмæст дзургæйæ).

Райдианы ахуыргæнæг дæтты сочиненийы хуызæг, радзырдмæ 
аразы разныхас, кæронбæттæн, сывæллæттæн æххуыс кæны пълан 
аразгæйæ. Уый фæстæ уыцы пъланмæ гæсгæ сывæллæттæ кусынц 
сочиненийыл.

Зындгонд методисттæ иртасынц сочиненийы ахæм хуызтæ: 
Изложени-сочинени (изложени вæййы сочиненийы элементти-

мæ)
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Раттæн ис хæслæвæрд: ныффыссын изложени-сочинени йæ 
райдианмæ гæсгæ. 

Спайда кæнæн ис ахæм тексттæй:
«Рувасы лæппын»
Дада Аланæн æрхаста рувасы лæппын хъæдæй. Алан разгъорд-

та лæппыны уынынмæ…
«Чысыл гæды»
Цæхæрадоны ссардтон гæдыйы лæппын. Уасыд æмæ…
Спайда кæнын дзырдтæй: систон, æрбахастон, хæринаг рад-

тон, цынадтон, сыгъдæг, хъæлдзæг.

«Тæрхъус»
Тæрхъус фæцæйзгъордта быдыры, стæй балыгъдис цæхæра-

донмæ. Уым задис къабуска æмæ уырыдзы. Тæрхъус райдыдта уы-
рыдзы æхсынын. Æвиппайды фæзындис цæхæрадоны хицау…

Спайда кæнын дзырдтæ æмæ дзырбæстытæй: фæгæпп кодта, 
алыгъдис, цæхæрадонæй разгъордта, къудзиты амбæхст.

Радзырд – сочинени.
Радзырд ныффыссын иу ныв кæнæ цалдæр нывмæ гæсгæ, диа-

фильм, экскурсимæ гæсгæ, лæвæрд пълан кæнæ лæвæрд дзырдтæм 
гæсгæ. Ацы куысты хуыз иннæтимæ абаргæйæ уæгъдибардæр у, 
уымæ гæсгæ канд радзырд нæу, фæлæ у радзырд-сочинени. Ацы 
куысты хуыз аразгæйæ фыццаджыдæр хъæуы радзырды темæйæн 
æххæст анализ скæнын. Цæмæй уый ахуыргæнинæгты бон уа, 
уый тыххæй та хъуамæ сæ дзырдуаты уа бæлвырд дзырдтæ, 
дзырдбæстытæ, хъуыдыйæдтæ. Практикæ куыд сбæлвырд кодта, 
афтæмæй радзырд-сочинени ныффыссыны хæрзхъæддзинад араз-
гæ вæййы, спайда кæнынæн æм цы дзырдтæ лæвæрд фæцæуы, 
уыдонæй дæр.

Радзырд-сочинени фыссыны методикæ домы:
1) ахуыргæнæджы беседæ; 
2) куыст ныффыссыны размæ бæлвырд нысантæ сæвæрын;
3) ныв фенын, диафильммæ бакæсын, пълан фыссын ахуыр 
кæнын;
4) беседæ нывы, диафильмы мидисыл, æрдзурын радзырды хи-
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цæн хæйттыл лæвæрд пъланмæ гæсгæ;
5) нывы, диафильмы мидис æнæхъæнæй радзурын.

Радзырд-сочинени ныффыссæн ис ахæм хæслæвæрдтæм гæсгæ:
1. Ныффыссын радзырд «Нæ къæбыла» лæвæрд æрмæджы 

руаджы: къæбыла ссардтон, къах уыд саст, зылдтæн, сдзæбæх, сы-
хæгты стыр куыдз, рагæпп кодта, фæхыл сты, фæтарстæн, ныхъхъæр 
кодтон, фервæзын кодтон.

2. Ныффыссын чысыл аргъау «Фыдуаг уасæг». 
Æрмæг спайда кæнынæн: цардысты-уыдысты, карк æмæ уасæг, 

иу хатт, фезгъордта, схид, донмæ азгъордта, ма баназ уазал дон, 
нæ байхъуыста, банызта уазал дон, фæрынчын, бирæ фæхуыссыд.

3. Ныффыссын радзырд «Рувасы лæппын». 
Æрмæг спайда кæнынæн: ме ’мбалмæ, цардис, рувасы лæп-

пын, райхъал, згъоры, агъуысты, рувасы пух къæдзил, зындис, 
цырыхъхъæй, ныббырыдис, ныссагъдис, йæ къæдзилæй сласта.

Сочинени-æрфыст.
Хуымæтæг сочинени-æрфыст арæзт цæуы суанг фыццаг къла-

сæй фæстæмæ (дзургæ ныхасæй). Уыдон сæйрагдæр вæййынц 
ахæмтæ: Ай у стъол. Стъол у бæрзонд. Стъолæн ис цыппар къахы. 

Сочинени-æрфыст ныффыссыны размæ дæр арæзт цæуы бацæт-
тæгæнæн куыст.

Ахуыргæнæг саразы пълан сочинени-æрфыстмæ, бацæттæ кæны 
фæрстытæ беседæйæн, сбæрæг кæны æххуысгæнæг дзырдтæ æмæ 
дзырдбæстытæ.

Хуыздæр уыдзæн, иуæй-иу æххуысгæнæг дзырдтæ сочинени 
ныффыссыны размæ хаст куы æрцæуой ахуыргæнинæгты активон 
дзырдуатмæ.

Æрфысты рæстæг арæхдæр пайдагонд цæуы æууæлæвдисæг 
дзырдтæй, уымæ гæсгæ сæйрагдæр æххуысгæнæг дзырдтæ сочинени-
æрфысты вæййынц миногонтæ.

Фысгæ ныхасы рæзтыл кусгæйæ, алы куысты хуызты размæ 
дæр ахуыргæнæг сывæллæтты рагацау бацæттæ кæны. Æнæ уымæй 
фысгæ сфæлдыстадон куыстытæ сæ нысан нæ сæххæст кæндзысты.
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5.2.2. Изложени фыссыны методикæ

Ирон æвзаг ахуыр кæныны сæйраг нысантæй иу у фысгæ баст 
ныхас рæзын кæнын. Фысгæ ныхасы рахицæн кæнæн ис изложени 
дæр. 

Ацы куыст æххæстгæнгæйæ, скъоладзаутæм фæзыны фысгæ 
баст ныхасы арæхстдзинæдтæ. 

Фæлæ сæ куысты æмбæлы зындзинæдтæ дæр: уыцы иу рæстæг 
хъуамæ сæ хъус дарой æрмæст дзырдты растфыссынадмæ нæ, фæлæ 
сæ радзырды мидисмæ; сæ хъуыдытæ кæрæдзийы фæдыл бæлвырд 
фæткыл фыссынмæ; хъуыдыйæдтæ раст аразынмæ.

Текст фехъусын кæныны мадзæлттæм гæсгæ изложенитæ вæй-
йынц алыхуызон:

1. Хъусгæ изложени (ахуыргæнæг текст йæхæдæг бакæсы).
2. Цæстуынгæ изложенитæ (текст æнæхъæнæй дæр фыст вæййы 

фæйнæгыл, кæнæ æвдыст цæуы кодоскопæй, компьютерыл).
3. Текст фыст дæр вæййы, стæй йæ хъусгæ дæр кæнынц.

Текст куыд ныффыссын хъæуы, уымæ гæсгæ изложенитæ вæй-
йынц ахæмтæ:

1. Текстмæ хæстæг изложенитæ.

Ахæм изложениты сæйрагдæр хæс у – сывæллæтты сахуыр кæ-
нын текст бæстон бахъуыды кæныныл. Скъоладзауты нæ фæхъæуы 
тексты æрмæг агурын æмæ æмбырд кæнын, уымæн æмæ цæттæйæ 
лæвæрд фæцæуы. 

Скъоладзау хъуамæ раиртаса авторы позици, текст бамбара 
æмæ йæ рафæлхат кæна.

Ахæм изложени фысгæйæ, скъоладзаутæ фæлтæрынц тексты 
темæ æмæ сæйраг хъуыды раиртасыныл; архайынц æвзаджы аивадон 
мадзæлттæ æмæ тексты композицийæ раст пайда кæнын; фæцахуыр 
вæййынц, цы ныффыссынц, уый бабæстон кæныныл.

Ахуыргæнæг скъоладзаутæн бамбарын кæны текстмæ хæстæг 
изложени цы у, уый; сæйраг хъуыды куыд раргом кæнын æмбæлы, 
уыцы мадзæлттæ сын равдисы цыбыр тексты бындурыл.



178

2. Цыбыр изложени фыссыны урочы арæзт у ахæм:

1. Урочы нысантæ сбæрæг кæнын.
2. Разныхас (беседæйы формæйы).
3. Скъоладзауты  базонгæ кæнын тексты мидисимæ.
4. Тексты анализ.
5. Пълан саразын.
6. Текст дыккаг хатт бакæсын.
7. Изложени ныффыссын.
8. Куысты хæрзхъæддзинад сбæлвырд кæнын.

Æппæты фыццаг ахуыргæнæг фæзæгъы скъоладзаутæн, цы текс-
тимæ базонгæ уой, уый кæй хъæудзæн лæмбынæг, бæстон ныффыс-
сын, сæйраг хъуыды æххæстæй райхалгæйæ.

Беседæ:

– Цы бакæнын хъæуы текст бæстон ныффыссынæн? 
(Хъуыдытæ раст равæрын, авторы дзырдтæй спайдагæнгæйæ.)
– Цы зонут, тексты ныхас цы адæймагыл, цæрæгойыл, фæзын-

дыл цæуы, уый тыххæй? (зæгъæм, дельфинты тыххæй.) Цавæр у се 
’ддаг бакаст? Кæм цæрынц?

Текстмæ байхъусын æмæ зæгъын, цавæр сæргонд ын ис раттæн? 
(Ахуыргæнæг нырма тексты сæргонд нæ загъта.) Скъоладзаутæ æр-
хъуыды кæнынц цалдæр сæргонды.

Тексты анализ:

– Цæй тыххæй у текст (йæ темæ);
– Автор цавæр сæйраг хæс сæвæрдта йæ размæ: æцæг факттæ 

фехъусын кæнынмæ хъавыд, æви дзырдты руаджы сныв кодта, цы 
федта, уый, цæмæй текст чи фехъуса, уымæ исты æнкъарæнтæ сæв-
зæрын кæна?

– Куыд уæм кæсы, ацы сæргæндтæй кæцы растдæр у?
– Кæцы цæсгомы номæй цæуы ныхас?
– Куыд райдайы текст?
– Æрфыссут дельфины æддаг бакаст.
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– Цавæр дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæй пайда кæны автор дель-
фины уавæр æмæ архайд æрфыссыны тыххæй?

– Цы мивдисджытæй пайда кæны автор, уыдон кæцы афоны 
сты?

– Бахъуыды кæнын хъуыдыты рæнхъæвæрд.
– Автор цавæр аргъ кæны дельфины архайдæн? (Уый уыд тынг 

зондджын дельфин.)
– Текст хи ныхæстæй радзурын.
– Дзырд текстмæ хæстæг цæуы, æви нæ?

Пъланыл бакуыст:

1. Текст адих кæнын хъуыдыйæдтыл, алы хайæн дæр сбæлвырд 
кæнын йæ темæ æмæ йын сæргонд раттын; хуыздæр сæргæндтæ ныф-
фыссын  фæйнæгыл.

2. Хæйттæй иутæн сæргæндтæ раттæн ис хи ныхæстæй, иннæ-
тæн та – текстæй. Текстæй ист дзырдтæ хъæуы дыкъæдзыгты 
бавæрын. Уый фæстæ ахуыргæнæг текст кæсы дыккаг хатт. Текст 
ныффысссыны агъоммæ бакæнын дзырдуатон куыст. Æрлæууын, 
тексты цы æрхæцæн нысæнттæ фембæлдзæн, уыдоныл.

Цыбыргонд изложени. 
Текст фæцыбырдæр кæнынæн ис къорд мадзалы:

1. Алы лыстæг фæзындтæ аппарын;
2. Кæрæдзимæ хæстæг хъуыдытæ æмæ цаутæ баиу кæнын;
3. Уыцы иу рæстæг дыууæ куысты дæр баиу кæнын.
Цæмæй текстæй исты аппарай, уый тыххæй уал фыццаг ссарын 

хъæуы тексты æппæты сæйрагдæр хъуыдытæ, цæмæй сæ баиу кæной 
ног текст аразыны тыххæй.

Ахæм изложени фысгæйæ, скъоладзаутæ ахуыр кæнынц тексты 
сæйрагдæр цы у, уый сбæлвырд кæныныл, тексты сæйраг хъуыды 
иртасыныл, раныхасæн пълан кæныныл. Райдайын хъæуы хуымæ-
тæг хъуыдыйæдтæй. Скъоладзаутæ хъуамæ цыфæнды хъуыдыйады 
дæр бацамоной сæйраг информаци хæссæг дзырдтæ.

Дыккаг къæпхæныл скъоладзауты сахуыр кæнын хъæуы абзацы 
(микротексты) сæйраг хъуыдыйад бацамоныныл. Уый фæстæ скъо-
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ладзауты ахуыр кæнæм микротекст хæрз цыбыр кæныныл – иугæнæг 
дзырдæй пайда кæнын; цалдæр хуымæтæг хъуыдыйады иуæй баи-
вын.

Цыппар гæлæбуйы
Иу уалдзыгон бон уыгæрдæн сæрттывта алыхуызон дидинджы-

тæй.
Дидинджытæм æрбатахтысты алыхуызон гæлæбутæ. Урс 

гæлæбу абадтис урс дидинæгыл, бур – бурыл, цъæх – цъæхыл. Сау 
гæлæбу та абадтис сырх дидинæгыл.

Уыцы минут сæм æрбатахтис зæрватыкк. Уый нæ федта иннæ 
гæлæбуты. Ауыдта æрмæст сау гæлæбуйы æмæ йæ ахордта. (45 
дзырды)

Орфографи: Дзырдтæ бур – бурыл, цъæх – цъæхыл – ныффыс-
сын фæйнæгыл æмæ сын бамбарын кæнын сæ растфыссынад.

Анализ: 1. Цæмæн бадтысты урс, бур, цъæх гæлæбутæ сæхи 
хуызæн дидинджытыл? 2. Цæмæн фесæфтис сау гæлæбу? Скъо-
ладзаутæ цы нæ зоной, уый сын амоны ахуыргæнæг.

3. Æвзаргæ изложенитæ

Ахæм изложени домы текстæй сæрмагонд æрмæг рахицæн 
кæнын исты бæлвырд темæйыл. Ахæм изложенитæм бацæттæ 
кæнынæн тынг æххуыс сты кæсыны урокты æвзаргæ бакасты 
методтæ, фыссыны урокты та æвзаргæ сфысты хæслæвæрдтæ (арæх 
скъоладзаутæн фæзæгъæм, цæмæй текстæй рафыссой кæнæ бакæсой 
бæлвырд темæйыл баст æрмæг).

Елхота Морская
Ацы æмбисонды цау æрцыдис 1942 азы хæсты заман. Уыцы 

бон Елхоты хъæу суæгъд кæнын сæ къухы нæ бафтыдис Павловы 
бригады моряктæн. Фæлæ разæйцæуæг сгарджытæ смидæг сты 
хъæуысæр. Хæдзæрттæ иууылдæр разындысты пырх. Иу кæртæй 
сæм райхъуыстис сывæллоны кæуын. Дыууæйæ арæхстгай бацыды-
сты кæртмæ. Дуаргæрон  иу сылгоймаджы мард. Хæдзары стъо-
лыл сывæллон телтæй баст. Телы кæрон зæххы минæмæ фидаргонд. 
Февнал – æмæ минæ фæхастаид хæдзар дæр.
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Моряктæ райхæлдтой ифтыгъд минæ. Сывæллоны бушлаты 
батыхтой æмæ йæ санитарон ротæмæ фæхæццæ кодтой. Дык-
каг бон чызгмæ уынынмæ æрбацыдысты Павлов æмæ Данилов. 
Сывæллоны схуыдтой Елхота Морская. 1971 азы, 29 азы фæстæ 
сбæрæг ис Елхотæйы æцæг ном æмæ мыггаг: Джиоты Садулы чызг 
Хадизæт.

(Дзаттиаты Тотырбегмæ гæсгæ) 
Дзырдуат: моряк, минæ, Елхота Морская, бушлат.
Анализ: 1. Кæй фервæзын кодтой Павловы бригады моряктæ? 

2. Цавæр ном æмæ йын мыггаг радтой? Цæмæн?
Пълан радзырдæн.
1. Павловы бригады моряктæ Елхоты.
2. Сывæллоны кæуын.
3. Моряктæ фервæзын кодтой сывæллоны мæлæтæй.
4. Елхота Морская.
5. Фараст æмæ ссæдз азы фæстæ.

Изложени фыссыны методикæ 1-аг къласы

Фыццаг къласы, ахуыры азы цыппæрæм хайы, ирон æвзаджы 
программæ домы: «Ахуыргæнæджы æххуысæй цыбыр текст (25-25 
дзырдæй) хи ныхæстæй дзурын фæрстытæм гæсгæ. Ахуыргæнæджы 
æххуысæй цыбыр радзырдтæ аразын хъæзтытыл, ахуыртыл, куыс-
тытыл, цы федтой æмæ цы фехъуыстой, уыдоныл; 4-5 хъуыдыйады 
кæм уа, ахæм цыбыр радзырд фыссын, рагагъоммæ йыл бакусын йе 
’взаг æмæ растфыссынады фарсы ’рдыгæй». 

Уымæ гæсгæ ахуыргæнæджы размæ ис ахæм хæс æвæрд, цæ-
мæй скъоладзау арæзт пъланмæ гæсгæ базона изложени фыссын. 
Скъоладзаутæ хъуамæ зоной фæйнæгыл фыст фæрстытæ раст кæсын 
æмæ сын дзуапп дæттын дзургæйæ æмæ фысгæйæ.

Изложенитыл кусгæйæ, скъоладзаутæ ахуыр кæнынц хуымæтæг 
хъуыдыйæдтæ кæрæдзийæ хицæн кæнын æмæ сæ фæстæ хъæугæ 
æрхæцæн нысæнттæ æвæрыныл.

Цæмæй скъоладзаутæ фæцалх уой фысгæ ныхасыл, уый тыххæй 
сæ изложениты хъуамæ пайда кæной, сæ хъуыды æмæ сæ растфыссы-
над бæлвырд кæмæн зонынц, ахæм дзырдтæй. Уый тыххæй изложе-
ниты «Æмбырдгонды» лæвæрд цæуынц бацæттæгæнæн фæлтæрæнтæ 
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æмæ изложениты тексттæ цæттæ пълантимæ. Алы тексты бын дæр 
ис йæ анализы фæрстытæ, уыдон феххуыс уыдзысты тексты хицæн 
хæйтты ’хсæн бастдзинад бæрæг кæнынæн æмæ æнæхъæн тексты ми-
дис æмæ сæйраг хъуыды рахатынæн. 

Анализ иу текстæй иннæмæ вазыгджындæр кæй кæны, уый 
рæзын кæны скъоладзауты логикон хъуыдыкæнынад. Уымæ гæсгæ 
изложенитæ фыссыны куыст рæзын кæны скъоладзауты æмбарынад 
дæр. 

Скъоладзау цы тексттæ бакæса, уыдон мидис хи ныхæстæй дзу-
рын æмæ фыссын ахуыргæнгæйæ, базондзæн йæхи хъуыдытæ дæр 
раст дзурын æмæ фыссын.

Алы текстмæ дæр лæвæрд цæуы методикон амындтытæ ра-
дзырды мидис радзурынæн кæнæ ныффыссынæн. Уыцы амындты-
тæй ахуыргæнæг пайда кæны йæ урочы пълан фысгæйæ. 

Изложенитæ фыссыны размæ хъуыды кæнын хъæуы ахæм 
иумæйаг амындтытыл, кæцытæй ахуыргæнæг спайда кæндзæн йæ 
куысты мидæг.

1. Изложенитыл кусыны фыццаг фæлтæрæнты, зæгъæм, фæрс-
тытæн дзуæппытæ дæттын кæм фæхъæуы, уым изложенийы текст 
рагацау ныффыссын хъæуы фæйнæгыл, кæнæ компьютерæй рав-
дисын. Уый æнцондæр кæны скъоладзауты куыст тексты ми-
дис тагъддæр бамбарынæн. Фæстæдæр та гæнæн уыдзæн текстыл 
æрмæстдæр чиныгæй кæсгæйæ кусæн. Кæд скъоладзаутæн зын уа, 
уæд пайда кæнын хъæудзæн компьютерæй дæр æмæ чиныгæй кæс-
гæйæ дæр.

2. 1-аг къласы скъоладзаутæ сæхæдæг пълан нæ фæаразынц, уый 
сын кæддæриддæр лæвæрд цæуы цæттæйæ. Кæд тексты хæйттæн 
сæргæндтæ дæттын хъæуа, уæддæр текст рагацау дзæбæх дихтæгонд 
уыдзæн хæйттыл, æмæ скъоладзаутæ æнцонæй сæххæст кæндзысты 
сæ куыст. 

Сæйрагдæр куыстыл 1-аг къласы нымад у цæттæ фæрстытæ 
дзæбæх кæсын зонын æмæ сын тексты раст дзуæппытæ ссарын.

3. Фыццаг къласы изложенитæ фыссыны хъуыддаджы ахсджи-
агдæр куыст у хуымæтæг хъуыдыйæдтæ аразын. Уымæ гæсгæ кæд-
дæриддæр æххæст кæнын хъæуы ахæм фæлтæрæнтæ:

а) сбæрæг кæнын тексты цал хъуыдыйады ис, уый;
æ) уыцы иу фарст цал хъуыдыйадмæ хауы?
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б) цал дзырды ис хъуыдыйады? Бахъуыды кæнын, кæцы дзырд 
ис разæй?
в) ссарын, кæцы дзырд цухгонд у фарсты, кæнæ та æндæр 
дзырдæй баивæн кæцыйæн ис (Зæгъæм: цæуыл тыхстис?). Арæх 
сывæллæттæ фæрстытæн дзуапп дæтгæйæ фехалынц хъуыды-
йады мидæг дзырдты раст равæрд. Уымæ ахуыргæнæг йæ цæст 
дары æмæ йæ афоныл раст кæны (Цы амардта цуанон? Бирæ-
гъы амардта цуанон. Цуанон амардта бирæгъ.)
4. Изложени фыссыны размæ ахуыргæнæг хъуамæ сбæрæг кæна 

æнæмбаргæ, кæнæ зынæмбарæн дзырдтæ æмæ дзырдбæстытæ æмæ 
сæ цыбырæй бамбарын кæна, гæнæн куы уа, уæд нывты æххуысæй, 
синонимтæй баивгæйæ æмæ аф. д. 

Скъоладзауты сахуыр хъæудзæн, цæмæй уыцы иу дзырд арæх 
ма фыссой, фæлæ йæ ивой хъуыдыйадæй хъуыдыйадмæ, куыд 
æмбæлы, афтæ. (Зæгъæм, кæцыдæр радзырды, сæйраг хъайтары кой 
кæнгæйæ, спайда кæнæн ис ахæмтæй: Руслан; мæргъты лымæн; лæп-
пу; æмбаргæ скъоладзау.)

5. Райдайæн кълæсты программæйы домæнтæм гæсгæ скъола-
дзауты растфыссынадыл куыст хъуамæ цæуа æппæт урокты дæр. 
Уыимæ кæсыны урокты дæр, цæмæй изложени фысгæйæ, скъоладзау-
тæ дзæбæх зонгæ уой тексты æппæт дзырдты растфыссынадимæ 
дæр.

Изложенийæн текст æвзаргæйæ, хъуыды кæнын хъæуы ууыл, 
цæмæй скъоладзаутæ тексты дзырдты растфыссынад арфдæр бамба-
рой. Тексттæ рагацау фæйнæгыл фыст кæй цæуынц, уый сын бах-
хуыс кæндзæн ахæм фæзындтæ бахъуыды кæнынæн: 

1) зынфыссæн дзырдты растфыссынад бамбарын;
2) алы хъуыдыйады дæр цал дзырды ис, уый сбæрæг кæнын;
3) кæцы дзырдтæ сты ног кæнæ æнæмбаргæ;
4) цы ног раиртæст сахуыр кодтой, уымæ дзы кæцы дзырдтæ ха-
уынц æмæ аф. д.
Кæд изложенийы текст фæйнæгыл фыст нæ уа, уæд зынфыссæн 

дзырд æнæмæнг фæкæнын хъæудзæн пъланы фарсты мидæг (фæрс-
тытæ кæддæриддæр фæйнæгыл фыст вæййынц). Ахæм куысты фæс-
тæ скъоладзаутæ скæнынц къаддæр рæдыдтытæ.

Скъоладзауты изложенитæ бæрæггæнгæйæ сæ хъуагдзинæдтыл 
хъæуы бæстон æмæ системон æгъдауæй кусын. 
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Изложени фыссыны методикæ 2-аг къласы

Дыккаг къласы ирон æвзаджы программæйы домæнтæм гæсгæ 
скъоладзаутæ хъуамæ базоной ахуыргæнæджы æххуысæй цыбыр 
радзырд саразын æмæ ныффыссын хи цардæй, алфамбылай цардæй, 
æрдзмæ цæстдарæнтыл, куыстыл æмæ аф. д. (Ам дзырдты нымæц 
у 40-60.) Дыккаг къласы цы изложенитæ фыст цæуынц, уыдонæн  
адих  кæнæн ис дыууæ къордыл. Фыццаг къорды изложенитæн 
скъоладзаутæ пълан аразынц ахуыргæнæджы æххуысæй, дыккаг 
къорды изложенитæн та архайынц сæхæдæг хибарæй саразынмæ.

Ахуыргæнæг кæд раздæр кусы фыццаг къорды изложенитимæ, 
ахуыры азы дыккаг æрдæджы та райдайы кусын иннæ къорды 
изложенитимæ, уæддæр æнæхъæн афæдзы дæргъы дæр кусы дыууæ 
хуызы къордимæ дæр. 

Радзырдтæ аразгæйæ дæр æмæ изложенитæ фысгæйæ дæр, 
ахуыргæнæг йæ куыст систематикон æгъдауæй бæтты, уыцы рæстæг 
ирон грамматикæйæ æмæ кæсынæй, стæй, æрдззонæнæй цы æрмæг 
ахуыргонд цæуа, уыимæ.               

Уыцы хъуыддаджы ахуыргæнæгæн баххуыс кæндзысты, текс-
ты бын цы орфографион баххæстгæнинæгтæ ис, уыдон дæр. Фыц-
цаг къорды  изложенитæ фысгæйæ иуæй-иу тексттæ сты цыбырдæр. 
Пъланы фæрстытæн дзуапп дæтгæйæ, пайдагонд цæуы æппæт 
æрмæгæй дæр, æппæт хъуыдыйæдтæй дæр. Иннæ тексттæ та сты 
уæрæхдæр, æмæ скъоладзау лæвæрд фæрстытæн дзуæппытæ æвзары 
йæхимæ гæсгæ, ахуыр кæны хибарæй хъуыды кæныныл.

Лæвæрд пъланмæ гæсгæ изложенитыл куыст у 1-аг къласы 
куысты хуызæн, уымæ гæсгæ текст фылдæр хатт фыссын хъæуы 
фæйнæгыл. Уыцы хъуыддаг æнцондæр кæндзæн скъоладзауты 
хъуыды кæныныл куыст, уымæн æмæ æнцон банымайæн уыдзæн, 
пъланы цал фарсты ис, уыдон дæр æмæ тексты цал абзацы ис, уый 
дæр. Æнцон ссарæн уыдзæн пъланы фарстæн йæ дзуапп тексты, 
æнцон рахатæн уыдзæн тексты мидæг «уæлдай» хъуыдыйадæн, ома, 
пъланы фарстæн комкоммæ дзуапп чи нæ дæтты, уый.

Иуæй-иу хатт изложенийы текст ахуыргæнæг кæсы чиныгæй, 
скъоладзаутæ дзуапп дæттынц фæйнæгыл фыст пъланы фæрстытæн, 
æмæ сæ ахуыргæнæг фыссы пъланы фарсмæ фæйнæгыл.

Уый фæстæ ахуыргæнæг байгом кæны æмбæхст текст, æмæ 
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скъоладзаутæ барынц сæхи изложени лæвæрд текстимæ, зонгæ 
кæнынц сæ хъуагдзинæдтæ æмæ сæ æнтыстытимæ.

Æмбырдгонды арæх дзырд нæ цæуы, текст дзургæ ныха-
сы рæзтыл бакусынæн у æви фысгæ ныхасы рæзтыл, ома изложе-
ни ныффыссынæн кæй у, уый. Фæлæ уый авторы æнæрхъуыдыйы 
тыххæй нæу. Ахуыргæнæгæн бар лæвæрд цæуы кæцыфæнды текстæй 
дæр ныффыссын кæнын изложени.

Æрхæссæм изложенийы тексты хуызæг «Æнахуыр лымæндзи-
над»-мæ гæсгæ. Изложени фыст уыдзæнис цæттæ пъланмæ гæсгæ. 
Пълан æмæ текст фыст сты фæйнæгыл.

1. Цыбыр беседæйы ахуыргæнæг радзуры хъæддаг сырдтæй 
арсы царды тыххæй. Бамбарын кæны арсы миниуджытæ.

Арс у сабыр цæрæгой. Уæлдай фæлмæнзæрдæ вæййы лæппы-
нæй. Арсы лæппынты æрмахуыр кæнын у æнцон. Уыдон уайтагъд-
дæр баууæндынц адæймагыл, слымæн вæййынц йемæ.

2. Ахуыргæнæг кæсы текст аив, æмбаргæ кастæй: 
«Мыдгæсы бинонтæ цардысты хъæды æрдузы. Гыццыл Тамик 

хъазыдис кæрты. Иубон сæм бадзæгъæл арсы лæппын. Сывæллон 
æй фæхуыдта хъазæн æмæ йæ систа йæ хъæбысмæ. Лæппу бирæ 
фæхъазыд арсы лæппынимæ, стæй кæрæдзи хъæбысы бафынæй 
сты».

Касты фæстæ йын кæны анализ.
– Кæдæм бадзæгъæл арсы лæппын?
– Тамик æй цы фæхуыдта?
– Цы фесты лæппу æмæ арсы лæппын?
3. Ахуыргæнæг кæсы тексты хæйттæ хицæнтæй. Скъоладзаутæ 

æвзарынц, дзырдтæ: Тамик, сывæллон, лæппу кæцы ран хуыздæр 
фидауынц, уый. Ахуыргæнæг фæрсы: Куыд хонæм радзырды сæйраг 
архайæджы? (Тамик) Лæппуйы тыххæй дзургæйæ растдæр уыдзæн 
йæ ном зæгъын.

Ахуыргæнæг кæсы иннæ хъуыдыйад: «Сывæллон æй фæхуыдта 
хъазæн æмæ йæ систа йæ хъæбысмæ.» Ацы ран Тамикы бæсты загъд 
уыдзæн сывæллон. Цæмæн? Уымæн æмæ сывæллонау фæрæдыдис - 
арсы лæппыны фæхуыдта хъазæн.

Дарддæр ахуыргæнæг кæсы иннæ хъуыдыйад. «Лæппу бирæ 
фæхъазыд арсы лæппынимæ, стæй кæрæдзи хъæбысты бафынæй 
сты.» Ацы ран дæр дзырд лæппу хорз фидауы йæ бынаты.
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4. Радзырды мидис радзурын пъланмæ гæсгæ, лæвæрд дзырд-
тыл æнцойгæнгæйæ (хъæды, æрдузы, мыдгæс, лæппу, арсы лæппын, 
бадзæгъæл, хъазæн, фынæй, хъæбысы.

- Кæм цардысты мыдгæсы бинонтæ? 
- Уалынмæ кæртмæ чи бадзæгъæл?
- Цы йæ фæхуыдта Тамик?
- Цы фесты лæппу æмæ арсы лæппын?           
Изложени фыссынмæ бацæттæ кæнын. Текст фыст у фæйнæгыл. 

Скъоладзаутæ йæ кæсынц сæхинымæр хайгай, стæй та æнæхъæнæй. 
Уый фæстæ сæхинымæр кæсынц уæнггай тексты бынмæ фыст 
дзырдтæ æмæ ахуыргæнæджы æххуысæй æвзарынц уыдонæн сæ 
растфыссынад (мыдгæс, æрдуз, бадзæгъæл, лæппын, гыццыл, лæппу). 
Ацы дзырдтæй фыццаг у вазыгджын дзырд. Йæ растфыссынад ын 
нæма цыдысты дыккаг къласы, æмæ йæ бахъуыды кæнын хъæуы.

Дзырд «бадзæгъæл» дæр нырма  программæмæ гæсгæ амынд 
нæма æрцыдис  (разæфтуан ба) æмæ йæ хъæудзæн бамбарын кæнын, 
ома, иумæ, æмхæстæй фысгæ кæй сты «ба» æмæ «дзæгъæл», уый. 
Иннæ æртæ дзырды «лæппу», «лæппын», «гыццыл» сты рацыд æр-
мæгæй – (дæргъвæтин æмхъæлæсонты растфыссынад) æмæ сын сæ 
растфыссынад сæ зæрдыл æрлæууын кæнын.

Уыцы орфографион куысты фæстæ сывæллæттæн раттын хъæу-
дзæн рæстæг хинымæр ахъуыды кæнынæн. Уый фæстæ текст хъæуы 
бамбарын кæнын, æмæ, скъоладзаутæ пълан æмæ лæвæрд дзырдты 
æххуысæй, фыссынц изложени.

Дыккаг къорды изложенитæн сæ сæйрагдæр æмæ зындæр ара-
зинаг хъуыддаг у изложенийы пълан.

Цæмæй радзырдæн пълан скæной, уый тыххæй уал радзырды 
текст адихтæ кæнын хъæуы  хæйттыл. Текст та раст адих кæнæн ис, 
йæ архæйдтыты кæрæдзи фæстæ равæрды уаг хорз бамбаргæйæ. Иу 
архайдæй иннæйы астæу цы бастдзинад ис, кæрæдзи куыд домынц, 
уыдæттæ хъуамæ хорз æмбæрстгонд уой скъоладзаутæн. Цæмæй 
уыцы куыстытæ скъоладзаутæн æнцондæр бакæнæн уой, уый тыххæй 
текст фыссын хъæуы фæйнæгыл.

Ахуыргæнæг текст кæсы цалдæр хатты. Хицæн ныв, архайд цы 
хъуыдыйад кæнæ къорд хъуыдыйады æвдисынц, уыдонæн лæвæрд 
цæуы хицæн сæргонд, таурæгъон хъуыдыйады хуызы, кæнæ та фар-
сты хуызы. Тексты фыццаг хайæн сæргонд куы æрхъуыды кæной, 
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уæд уал уый фыст цæуы фæйнæгыл дзырд «Пъланы» бынмæ. Уый 
фæстæ ахуыргæнæг (кæнæ тыхджындæр скъоладзаутæй исчи) кæсы 
тексты дыккаг хай æмæ та уымæн дæр иумæ æрхъуыды кæнынц 
сæргонд. Ахуыргæнæг пайда кæны алыхуызон методтæй, цæмæй 
скъоладзаутæ сæхæдæг кусой, хибарæй хъуыды кæныныл фæлтæ-
рой. Уый сын рæзын кæны сæ логикон хъуыдыкæнынад.

Пълан аразыны куысты хорз æххуыс вæййынц нывтæ, ил-
люстрацитæ æмæ æндæр цæстуынгæ æрмæг.

Ахæм куысты хуыз æххæстгæнгæйæ дæр ахуыргæнæг текст 
кæсы æмæ йæ æвзары нывтæ равдисыны размæ. Уый фæстæ 
скъоладзаутæ æвзарынц нывтæ. Бæрæг кæнынц, тексты мидис нывтæ 
æххæстæй æвдисынц æви нæ. Кæд æххæст æвдыст цæуа тексты ми-
дис нывтæм гæсгæ, уæд ахуыргæнæг фæрсы скъоладзауты алы нывы 
мидисы тыххæй дæр. Скъоладзаутæ дзурынц, нывтæ цы  æвдисынц, 
уый æмæ сын дæттынц сæргæндтæ. Ацы куысты хуыз дæр фыццаг 
райдайы ахуыргæнæг, стæй фæстаг нывтæ скъоладзаутæ æвзарынц 
сæхæдæг æмæ сын сæргæндтæ дæр хъуыды кæнынц хибарæй. Уый 
сæ ахуыр кæны сæрмагонд куыстытæ æххæст кæныныл. Алы нывæн 
дæр сæргонд куы æрхъуыды кæной, уæд сын сæ ахуыргæнæг кæсын 
кæны хъæрæй æмæ хуыздæр, ахадгæдæр сæргæндтæ фыссы фæйнæ-
гыл.

Ирон изложениты тексттæн цæттæ иллюстрацитæ тынг гыц-
цыл ис. Уымæ гæсгæ ахуыргæнæг хъуамæ уæрæхдæр пайда кæна 
дзургæ нывгæныны методæй.

Текст æвзаргæйæ ахуыргæнæг фæрсы скъоладзауты – Цавæр 
ныв скæнæн ис тексты алы хаймæ дæр?

Скъоладзаутæ хъуыды кæнынц æмæ дзурынц сæ æрхъуыды-
гонд нывтæ. Ахуыргæнæг скъоладзаутимæ æвзары нывтæн сæ 
хуыздæрты æмæ сæ тексты хæйтты рæнхъæвæрдмæ гæсгæ фыссы 
фæйнæгыл, аразы пълан таурæгъон хъуыдыйæдты хуызы.

Ацы куыстæн ис æндæрхуызы скæнæн дæр. Ахуыргæнæг 
скъоладзаутæн ратты хæдзармæ куыст, цæмæй уыдон тексты хицæн 
хæйттæм скæной нывтæ ахорæн хуызджын кърандæстæй (кæнæ 
ахорæнтæй). Иннæ бон скъоладзаутæ пъланмæ гæсгæ радзырды 
мидис дзурынц хайгай, стæй та æнæхъæнæй дæр. Фæстагмæ, из-
ложенийы пълан аразгæйæ, текст фæйнæгыл фыст нал фæцæуы. 
Скъоладзаутæ хъусынц ахуыргæнæджы чиныджы кастмæ. Бахъуы-
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ды кæнынц тексты мидис, йæ хицæн хæйттæ, радзырды цаутæ, 
архæйдтытæ кæрæдзи фæдыл. 

Фæстагмæ пъланмæ гæсгæ радзырд дзурынц æнæхъæнæй, стæй 
йæ фыссынц тетрæдты.

Изложени фыссыны методикæ 3-4-æм кълæсты

Æртыккаг-цыппæрæм кълæсты изложенитыл куыст бирæ 
фæзындæр, фæвазыгджындæр вæййы. Ацы кълæсты ахуыргæнæг 
архайы алыхуызон методтæй, цæмæй скъоладзаутæ фылдæр ку-
сой хибарæй, рæза сæ хъуыдыкæнынад, ахуыр кæной æнæ искæй 
æххуысæй кусын. 

Раздæр, 2-аг къласы цы изложениты хуызтæ фыстой, уыдонмæ 
ма 3-аг къласы бафты ног хуызтæ. Уыдон сты дыууæ: цыбыргонд 
æмæ хибарæй конд пъланмæ гæсгæ изложенитæ. Æмбырдгонды 
уыцы хуызты изложенитæм лæвæрд цæуы тексттæ цыбыр методи-
кон амындтытимæ.

3-аг къласы тексттæй ис, цæттæ пъланмæ гæсгæ арæзт чи цæуы 
ахæмтæ, ис дзы коллективон æгъдауæй арæзт пъланмæ гæсгæ, стæй 
хибарæй пълан аразын кæмæн хъæуы, ахæм тексттæ дæр. Æрмæст 
ацы ран, 2-аг къласы куыстытимæ абаргæйæ, тексттæ дæр æмæ 
пълан аразыны куыстытæ дæр сты вазыгджындæр, фылдæр, арфдæр 
сыл хъуыды хъæуы. Фылдæр куыст домы йæ орфографи дæр.

Ацы къласы изложениты пъланты фæрстытæ дæр арæх дом-
дзысты хуымæтæг дзуæппытæ нæ, фæлæ хибарæй дзæбæх ахъуыды 
кæуыл хъæуы, ахæмтæ.

Текст «Æрыгон æрхъуыдыгæнæг»-ыл кусгæйæ, скъоладзау 
дзуапп дæтты ахæм фæрстытæн: Цæмæй хуыздæр рауад Витали-
чы ног æрхъуыды исгæ хиды модель, нырмæ цы исгæ хидтæ арæз-
той, уыдонæй? Цымæ куыд бафтыд 4-æм къласы ахуырдзауы къу-
хы ахæм стыр хъуыддаг? Ацы фæрстытæн комкоммæ дзуапп дæттæн 
нæй. Фæрстытæ сæхæдæг дæр сты вазыгджын æмæ сын хъæуы арф 
хъуыдыджын дзуæппытæ раттын.

3-аг æмæ 4-æм кълæсты изложенитыл куысты фылдæр бы-
нат ахсы тексттæ хæйттыл дих кæныны фæлтæрæнтæ. Ацы къла-
сы скъоладзаутæ фæстагмæ хъуамæ базоной уыцы куыст æнæ 
ахуыргæнæджы æххуысæй.
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Тексттæ хæйттыл дих кæныны куысты методтæ сты, 2-аг къла-
сы цы методтæй архайдтой, ахæмтæ: дзургæ ныв кæныны руаджы, 
ахуыргæнæджы лæвæрд сæргæндтæм гæсгæ, æвзаргæ касты руаджы 
æмæ аф. д.

Ацы къласы скъоладзаутæ сахуыр уыдзысты радзырды ми-
дис, пъланы фæрстыты равæрды уаг аивгæйæ дæр дзурыныл. Ахæм 
текстты хицæндзинад уый мидæг ис, æмæ радзырды раздæр, йæ 
райдайæны, æвдыст фæцæуынц персонажы ныры архайд, стæй та 
йын дзурынц, архайд цы рæстæджы цæуы, уымæй тынг бирæ раздæр 
чи цыдис, уыцы хъуыддæгтæ.

Ахæм текстæн, пълан аразгæйæ, йæ фæрстытæ фыст æрцæуынц 
радзырды арæзтмæ гæсгæ, фæлæ цæмæй радзырды мидис радзурæм, 
царды куыд æрцыдис, афтæ, уый тыххæй пъланы фыццаг фарст 
сæвæрын хъæудзæн æппæты фæстагмæ. Уыцы куыст скъоладзауты 
ахуыр кæны, радзырды хæйтты астæу логикон æгъдауæй цы бастдзи-
над ис, уый æвзарыныл, хъуыды кæныныл.

3-аг къласы ацы куыстытæ кæнæн ис ахуыры азы дыккаг æр-
дæджы. 

Фыццаг фæлварæнтæ кæнгæйæ, ахуыргæнæг радзырды текст 
хайгай ныффыссы фæйнæгыл, скæны йын анализ, бæлвырдæй рав-
зары, цы архæйдтытæ, цаутæ дзы ис, уыдон. Рахицæн кæны ра-
дзырды сæйраг хъуыды. Равзары сæйраг архайæг чи у, уæлæмхасæн 
архайджытæ чи сты, уыдон.

Уый фæстæ ахуыргæнæг ногæй кæсы радзырды хицæн хæйттæ 
æмæ фæрсы, ахсджиагдæр цы ис ацы хайы, кæцы нын бабæздзæн 
изложени ныффыссынæн? Цы дзы ис, аппарæн кæмæн уаид, ахæ-
мæй?

Ахæм куысты хуызы дæнцæгæн æрхæссæн ис текст «Нæ хъæд»? 
Фыццаг хай – «Нæ хъæумæ хæстæг ис тархъæд. Уым зайы бирæ 

алыхуызон бæлæстæ. Иутæ дзы сты ныллæгдæр, иннæтæ бæрзонд-
дæр. Бæрзонд фæцыдысты фатхъæд, тæрс, тæгæр, кæрз, уисхъæд, 
сусхъæд æмæ сывылдзы бæлæстæ.» 

Ацы хайæ 1-аг æмæ 2-аг хъуыдыйæдтæн цыбыр кæнæн нæй, 
стæй сты ахсджиагдæр æмæ баззайдзысты  изложенийы. Фæлæ 3-аг 
хъуыдыйад ахæм ахсджиаг нæу. Уый æмбарын кæны 2-аг хъуыдыйа-
ды, фæлæ 2-аг хъуыдыйад æнæуый дæр æххæст у. Уымæ гæсгæ 3-аг 
хъуыдыйад ист æрцæудзæн.
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Дыккаг хай кæсы ахуыргæнæг. «Бынæй адæгтæ седзаг сты хæрис, 
фæрв, æмæ æхсæры къудзитæй». Ацы хъуыдыйадæн ис æнæхъæнæй 
ныууадзæн дæр, стæй дзырдтæ: «хæрис, фæрв æмæ æхсæры»-йæн 
баивæн ис «алыхуызон бæлæстæ»-йæ дæр.

Æртыккаг æмæ цыппæрæм абзацтæ æнæуый дæр сты цыбыр 
хъуыдыйæдтæ æмæ сæ афтæ ныууадздзыстæм.

Фæндзæм хай, абзац: «Къуылдымты фæрстыл зайынц мыртгæ, 
уагъылы, тырты, мæнæргъы æмæ дзедырæджы къутæртæ» баивæн ис 
цыбыргонд хъуыдыйадæй.

Ахуыргæнæг фæрсы скъоладзауты: «Цавæр цыбыргонд хъуы-
дыйадæй йæ ис баивæн?» Фыццаг абзац æвзаргæйæ цы куыст ба-
кодтой скъоладзаутæ, уый сæ зæрдыл даргæйæ, уыдон зæгъдзысты: 
«Ацы хъуыдыйады гагадыргъты нæмттæн ис фæцухгæнæн. Уæд 
хъуыдыйад дзæвгар фæцыбырдæр уыдзæн, йæ хъуыды та баззайдзæн 
æххæстæй. Зæгъæм, «Къуылдымты фæрстыл зайынц гагадыргъты 
къутæртæ».

Æхсæзæм хай дæр баззайдзæн æнæхъæнæй. Фæлæ йын ис фæ-
цухгæнæн дæр, уымæн æмæ уый радзырд «Нæ хъæд»-ы мидисмæ 
дард у. Афтæмæй нæ радзырд 75 дзырдæй цыбыргонд æрцыд 48 
дзырды онг. Уыцы куысты фæстæ ахуыргæнинæгтæ фыссынц из-
ложени. Изложени фыст куы фæуой, уæд ахуыргæнæджы дзырдмæ 
гæсгæ, скъоладзаутæй иу-дыууæйæ кæсынц сæ изложенитæ æмæ 
йын йæ мидис иумæ æвзарынц ахæм фæрстыты руаджы?

1. Æххæстæй æвдыст æрцыдис радзырды сæйраг хъуыды æви 
нæ?

2. Изложенийы ма баззад цыбыргæнинаг, æнæхъæугæ бынæттæ, 
æви нæ?

3. Æмбæрстгонд у радзырды мидис æви нæ?
Куыст афтæ аразгæйæ, скъоладзаутæ фæцалх уыдзысты изло-

жени фыссыныл.

6. ныхасы рæдыдтытæ æмæ сæ раст кæныны мадзæлттæ
 
Ныхасы рæдыдтытæм ахæссæн ис хъуыды зæгъынæн раст хъуы-

дыйад кæнæ дзырд æвзæрст куы не ’рцæуы уæд, уый.
Райдайæн кълæсты скъоладзауты ныхасы рæдыдтытæ вæййы 

уый æххосæй дæр, æмæ сын теоретикон æрмæг, раиртæстытæ 
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æххæстæй амынд кæй нæ цæуынц (ацы фæзынд баст у программæ-
йы домæнтимæ).

Ныхасы рæдыдтытæ вæййынц лексикон, морфологон, синтак-
сисон.

Арæхдæр æмбæлынц дзырдуатон, ома лексикон-стилистикон 
рæдыдтытæ.

Уыдонмæ ахæссæн ис ахæмтæ:
1. Уыцы иу дзырдæй арæх пайда кæнын. Иуæй сывæллæттæ 

нæ хъуыды кæнынц цы дзурынц, ууыл, сæ ныхасы аивдзина-
дыл; иннæмæй та нæ пайда кæнынц сæ хъуыдымæ гæсгæ хæстæг 
дзырдтæй, уымæн æмæ сæ фаг нæ зонынц.

2. Дзырды нысаниуæг кæй не ’мбарынц, кæнæ йын бæлвырд 
хъуыды зæгъынæн йæ кæцы фæлгъуызæй спайдагæнæн ис, уый кæй 
нæ зонынц, уымæ гæсгæ æруадзынц рæдыдтытæ.

3. Диалектон æмæ ныхасыздæхтыты æмбæлгæ дзырдтæй æнæ-
хъуаджы пайда кæнын.

Лексикон-стилистикон рæдыдтыты аххосæгтæ алыхуызон сты, 
фæлæ сæ раст кæныны мадзал у иу – саразын хъæуы ахæм уавæртæ, 
цæмæй скъоладзаутæ разæнгард кæной дзурынмæ, ныхас кæнынмæ; 
цы бакастысты, уымæн анализ скæнын, радзурын æй сæ бон уа; 
дзырдуатон скондæй хъæугæ дзырд райсынмæ арæхсой.

Морфологон-стилистикон рæдыдтытæм ахæссæн ис дзырдты 
формæтæ, дзырдарæзты æгъдæуттæ раст куы нæ бамбарынц, уæд 
уый.

Синтаксисон-стилистикон рæдыдтытæ, ома дзырдбæстытæ æмæ 
хъуыдыйæдты уагъд чи æрцæуы, уыдон сты алыхуызон: дзырдты 
бастдзинад кæрæдзийыл, дзырдты равæрд хъуыдыйады. Арæх ахæм 
рæдыдтыты аххосæй хъуыды фехæлы, мидис бамбарæн нæ вæййы.

Дзырдты фæд-фæдыл равæрдыл кусын райдайын хъæуы суанг 
1-аг къласæй. Пайда сты хæццæйæ лæвæрд тексттимæ куыстытæ.

Скъоладзаутæ арæх хæццæ кæнынц мивдисæджы хуызтæ æмæ 
афоны формæтæ, сæ ныхасы сæ раст нæ фæпайда кæнынц.

Логикон рæдыдтытæм ахæссæн ис, хъуыдыйады хъæугæ дзырд, 
кæнæ тексты æнæхъæн хъæугæ скъуыддзаг уагъд куы ’рцæуы, уæд 
уый; бæлвырд предмет кæнæ фæзындыл дзургæйæ, хъæугæ дзырд-
тæй куы нæ фæпайда кæнынц, уæд уый;
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Рæдыдтытæ раст кæнын æмæ сæ ма ’руадзыны мадзæлттæ

Рæдыдтытæ раст кæныны системæ арæзт цæуы сæ классифика-
цийы бындурыл.

Куысты системæ арæзт у ахæм хæйттæй:
1. Скъоладзауты тетрæдты сраст кæнын рæдыдтытæ.
2. Ахуыргæнæг йæхимæ фæбæрæг кæндзæн рæдыдтыты типтæ, 

скæндзæн сын анализ; фæкъордтæ сæ кæнын æмæ сбæрæг кæнын, се 
сраст кæнынæн цавæр фæлтæрæнтæ сæххæст кæнæн ис, уыдон.

3. Рæдыдтытыл куыст хибарæй æмæ къордтæй.
4. Тексты æвзаджы анализ урокты.
5. Скъоладзауты ахуыр кæнын сæ рæдыдтытæ хибарæй агурын 

æмæ раст кæнын.
Ныхасы рæдыдтытæ хъуамæ растгонд цæуой скъоладзауты 

дзургæ æмæ фысгæ ныхасы дæр. Сбæрæг кæнын хъæуы рæдыды ах-
хосаг, бацархайын, цæмæй йæ ахуырдзаутæ бамбарой æмæ дарддæр 
сæ ныхасы пайда кæной раст вариантæй.

Рæдыдтытæ ахуыргæнæг йæхæдæг куы сраст кæна æмæ скъо-
ладзаутæн раст дзуæппытæ цæттæйæ куы ратта, уæд уый ахадгæ нæу, 
гæнæн ис, æмæ йæ ма бахъуыды кæной, ферох сæ уа.

Растдæр æмæ пайдадæр у алы куысты хуызты фæрцы æмæ 
æххуысгæнæг фæрстыты руаджы, скъоладзаутæ сæхæдæг раст вари-
ант куы базоной, уæд. Зæгъæм, хъуыдыйады хъæугæ дзырдæй пай-
дагонд куы не ’рцæуа, кæнæ дзырд раст формæйы ист куы нæ уа, 
уæд ын ахуыргæнæг йæ быны бахахх кæндзæн, цæмæй скъоладзау 
йæ рæдыдыл йæхæдæг ахъуыды кæна æмæ йæ сраст кæна.

Сочинени кæнæ изложени ныффыссыны фæстæ иннæ урочы 
анализ конд цæуы тексты мидисæн, сбæрæг кæнын, темæ æргомгонд 
æрцыдис æви нæ; фылдæр цы рæдыдтытæ уагъд æрцыдис, уыдон 
сраст кæнынæн бацæттæ кæнын хъæугæ куысты хуызтæ.

Фысгæ куыстыты цы иугай рæдыдтытæ уагъд æрцыдис, уыдо-
ныл куыст цæуы хибарæй алы скъоладзауимæ дæр, кæнæ скъоладзау-
ты къордимæ.

Ам дæр ахуырдзаутæ хъуамæ бамбарой, сæ рæдыдтытæ цæй 
мидæг сты, æмæ сæ куыд сраст кæнын хъæуы, уый.

Литературон кæсынады урокты, сбæлвырдгæнæн куыст ныф-
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фыссыны фæстæ, бакусын хъæуы афтæ, цæмæй скъоладзаутæ сæ 
рæдыдтытæ бамбарой, сæ зæрдыл æрлæууын кæной растфыссына-
ды æгъдæуттæ, терминтæ, раиртæстытæ.

Цæмæй скъоладзауты дзургæ æмæ фысгæ ныхасы рæдыдтытæ 
ма уа, кæнæ къаддæр уой, уый тыххæй кусын хъæуы сæ ныхасы хъæд 
сын рæзын кæныныл, сæ дзырдуатон сконд сын хъæздыг кæныныл. 

7. Зонындзинæдтæ бæрæг кæныны 
методикæ литературон кæсынады урокты

Скъоладзаутæ, алы ахуырадон предметтæ ахуыргæнгæйæ (ма-
тематикæ, æрдззонæн, истори, географи, ирон æвзаг), кæсынц бæл-
вырд æрмæг, фæлæ кæсыны арæхстдзинæдтæ фидаргонд цæуынц ли-
тературон кæсынады урокты.

Цæмæй скъоладзаутæн хъæугæ зонындзинæдтæ дæттын къухы 
æфта, уый тыххæй бæстон кусын хъæуы сæ кæсыны техникæйыл, 
ахуыр сæ хъæуы раст, тагъд, аив кæсыныл, хинымæры кæсыныл. 
Уыимæ, зонындзинæдтæ бæрæггæнгæйæ, хъус дарын хъæуы, цы кæ-
сынц, уый куыд æмбарынц, уымæ.

Традицион методикæйы ныффидар касты ахæм арæхстдзинад 
бæрæг кæныны фæтк – иу минутмæ бакæсын ныффидаргонд дзырд-
ты нымæц.

Зæрдæмæдзæугæ у, Л.А. Ефросинина цы касты технологи æр-
хъуыды кодта, уый. 

Ацы технологимæ гæсгæ æххæстгонд цæуынц ахæм функцитæ:
а) сбæрæг кæнын, скъоладзаутæ бæлвырд рæстæгмæ цы текст 
бакастысты, уый ас;
æ) алы ахуырдзауæн дæр йæхи бон у, æрмæг цас рæстæгмæ ба-
каст, уый сбæрæг кæнын;
б) ахуыргæнæг сбæрæг кæны скъоладзаутæн æрмæст сæ касты 
арæхстдзинæдтæ нæ, фæлæ æрмæг куыд бамбæрстой, уый дæр.
Касты техникæ сбæрæг кæныны тыххæй равзарын хъæуы æн-

цон кæсæн, стæй йæ мидисмæ гæсгæ ахадгæ уацмыс; сбæрæг кæ-
нын, хъус тынгдæр цæмæ æрдарын хъæудзæнис, уый; равзарын бæ-
рæг кæныны формæ (ахуыргæнæг бæрæг кæндзæн, æви скъоладзау-
тæ сæхæдæг, ома хибæрæггæнынад).
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Æвдыст цæуы хъæрæй касты цалдæр варианты.
1. Æппæт скъоладзауты касты техникæ бæрæг кæнын.
Ахуыргæнæджы загъдмæ гæсгæ скъоладзаутæ кæсын райда-

йынц уацмыс. Лæвæрд сын цæуы, зæгъæм, æртæ минуты, стæй баны-
майынц, цалгай дзырдтæ бакастысты, уый, æмæ уыцы нымæц фыс-
сынц карточкæйыл.

Бакаст дзырдты нымæц дихгонд цæуы æртæйыл, афтæмæй 
сбæрæг уыдзæн иу минутмæ цал дзырды бакастысты, уый.

Ацы вариантæй спайда кæнæн ис, куыд хъæрæй, афтæ хинымæр 
кæсгæйæ дæр.

2. Скъоладзаутæ кæсынц къæйттæй. Раздæр сæ иу кæсы хъæ-
рæй, иннæ нымайы дзырдты нымæц æмæ сæ фыссы карточкæйыл, 
стæй сæ рольтæ баивынц; сбæрæг кæнынц, чи цал дзырды бакастис, 
уый.

3. Хъæрæй æмæ хинымæры касты техникæйы хибæрæггæны-
над. Ацы куысты хуыз бакæнæн ис сахатæй спайдагæнгæйæ.

Скъоладзаутæ, цы уацмыстæ ахуыр кодтой, уыдоны мидис куыд 
бамбæрстой, уый сбæрæг кæнæн ис хæслæвæрдтæ æмæ фæрстыты 
руаджы.

Ацы куыстæн рахицæнгæнæн ис æнæхъæн урок бæлвырд ныха-
сы темæ куы рацæуой, уæд.

Чиныджы лæвæрд цæуы ахæм фæрстытæ:
1. Сырдтæ æмæ мæргътæ зымæгмæ сæхи куыд цæттæ кæнынц? 

Кæцы уацмыстæм гæсгæ йæ сбæрæг кодтай, куыдæй йæ базыдтай?
2. Куыд аивы æрдз фæззæджы?
3. Дæ зæрдыл цавæр æмбисæндтæ бадардтай? Ранымай сæ. Сæ 

хъуыдымæ гæсгæ цавæр уацмыстимæ баст сты?
4. Цы хонæм радзырд? Чиныджы цавæр радзырдтæ бакастæ? Дæ 

зæрдæмæ дзы тынгдæр кæцы фæцыдис æмæ цæмæн?
5. Æмбисæндтæ ахæццæ кæн кæронмæ:
- Бирæ дзурынæй…
- Тæргайгæнаджы хай…
- Цæваг галæн…
6. Цавæр жанртыл дихгонд цæуынц адæмон сфæлдыстады уац-

мыстæ?
7. Цæрæгойтæм алчидæр хорз зæрдæ фæдары? Цæрæгойтæм 

адæймаг хæрамзæрдæ кæм равдыста, уый цавæр уацмысты бакастæ?
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8. Бакастæ æмæ базонгæ дæ уыци-уыцитæ, æмбисæндтæ, 
тагъддзуринæгтæ, мæстæймарæнтæ æмæ ирхæфсæнтимæ. Зæгъ, 
цавæр адæмты сфæлдыстадæй сты. Чи сæ ратæлмац кодта ирон 
æвзагмæ? Радзур, дæ зæрдыл дзы кæцытæ бадардтай, уыдон.

9. Кæй зоныс Фыдыбæстæйы Стыр хæсты хъæбатыртæй?
10. Цы амонынц нæ тырысайы æртæ хуызы?
Скъоладзаутæ уацмыстæй сæхицæн цы хатдзæгтæ скодтой, 

истæмæй сын феххуыс сты, æви нæ, уый сбæрæг кæныны тыххæй 
сын раттæн ис ацы фæрстытæ хибарæй бакусынæн, стæй сæ урочы 
бафæрсын æмæ сыл æрдзурын:

1. Цы пайда мын æрхаста ацы уацмыс, цы дзы райстон хорзæй?
2. Ацы уацмыс кæсгæйæ мæм цавæр æнкъарæнтæ сæвзæрдис?
3. Цымыдисагæй мæм цы фæкаст ацы уацмысы, мæ зæрдæмæ 

дзы цы нæ фæцыдис?
4. Геройæ мæ зæрдæмæ тынгдæр цы фæцыдис? Æппындæр цы 

нæ фæцыдис?
5. Ацы уацмыс бакæсгæйæ, мæ дунеæмбарынад куыд аивта?
6. Мæ дзырдуатон сконд фæхъæздыгдæр, мæ ныхасы хъæд 

фæаивдæр? Цавæр ног дзырдтæ базыдтон?
7. Ацы литературон уацмыс бакæсгæйæ цавæр хатдзæгтæ скод-

тон?
Кæронбæттæн урокмæ бацæттæгæнæн ис карточкæтæ. Сæ ми-

дис аразгæ у ахуыргæнæджы фæндонæй. Кæд æмæ къласы скъола-
дзауты цæттæдзинад алыхуызон у (уый та æнæмæнг афтæ вæййы), 
уæд карточкæты хæслæвæрдтæ уыдзысты алыхуызон, иутæн рат-
тын зындæр, вазыгджындæр куысты хуызтæ, иннæтæн – æнцондæр, 
хуымæтæгдæр. Зæгъæм, æркæсæм иу цалдæр карточкæмæ:

1-аг карточкæ:
а) Ранымай, афæдзы дæргъы цы æмдзæвгæтæ ахуыр кодтай, уы-
дон. Зæгъ, куыд хуыйнынц, æмæ сæ чи ныффыста.
æ) Цы базыдтай Хетæгкаты Къостайы цардæй?

2-аг карточкæ:
а) Цавæр темæйыл фыст у лæвæрд радзырд (фæбæрæг кæнын 
йæ сæргонд)?
æ) Йæ геройтæй йын кæй бахъуыды кодтай? Дæ зæрдæмæ дзы 
цы фæцыдис?
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3-аг карточкæ:
а) Куыд дæм фæкаст авторы цæстæнгас, цы ныффыста, уымæ 
(раттын бæлвырд уацмыс)?
æ) Уацмысы цавæр аивгæнæн мадзæлттæ æмбæлы? Ранымай 
сæ.
Ахуыргæнæг æппынæдзухдæр хъуамæ куса скъоладзауты ком-

муникативон арæхстдзинæдтæ рæзын кæныныл. 
Уыдон сты: 
Ныхасмæ хъусын æмæ йæ æмбарын. Ахуыргæнæг скъоладзау-

ты ныхасмæ йæ хъус хъуамæ дара æрмæст урочы нæ, фæлæ сæхи-
мидæг куыд дзурынц, цавæр дзырдтæй пайда кæнынц скъоладзау-
тæ ныхас кæнгæйæ, кæрæдзимæ хъусын зонынц æви нæ, уымæ; 
аргъ сын кæнын сæ ныхасæн, цы литературон нормæтæ базыдтой, 
уыдонæй куыд пайда кæнынц, уымæн.

Тексты хъæугæ информаци агурын æмæ йын сæргонд хъуыды 
кæнын.

Ахадгæ сты алыхуызон ныхасы фæлтæрæнтæ:
1. Байхъус текстмæ æмæ йын сбæрæг кæн йæ сæйраг хъуыды.
2. Диалоджы райдайæнмæ гæсгæ сбæрæг кæн, дарддæр ныхас 

куыд рæздзæн, уый.
3. Уацмысы мидис радзурынæн сараз пълан.
4. Сбæрæг кæн радзырды архайд кæм цæуы, уый, æмæ радзур 

уыцы бынаты тыххæй.

7.1. Фæрстытæ æмæ хæслæвæрдтæ кæронбæттæн ахуыртæн

1. Цы у литературон кæсынад?
2. Цæй мидæг ис литературон кæсынады ахадындзинад? Цы 

пайда у скъоладзаутæн?
3. Цавæр домæнтæ ис литературон кæсынады урокмæ?
4. Цавæр сæйраг хæстæ æмæ нысантæ ис кæсыны урокты размæ?
5. Цавæр литературон жанртимæ базонгæ дæ литературон кæсы-

нады урокты?
6. Ранымай кæсын ахуыр кæныны методтæ.
7. Ранымай литературон кæсынады урокты хуызтæ.
8. Цавæр этаптæй арæзт у кæсыны урок?
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9. Цæмæ бацæттæ кæны ахуыргæнæг скъоладзауты урочы 
фыццаг этапы?

10. Цавæр куысты хуызтæ æххæстгонд цæуынц урочы дыккаг 
этапы?

11. Цы бæрæггонд цæуы урочы?
12. Цавæр куысты хуызтæй пайдагонд цæуы литературон кæ-

сынады урокты?
13. Касты хуызтæ цавæртæ сты?
14. Цы нысан кæны раст кæсын?
15. Цæмæй аразгæ у æмбаргæ каст?
16. Цы сты интонацийы элементтæ?
17. Цавæр этаптыл дих кæны аив кæсын ахуыр кæныны рæстæг?
18. Цы хъуамæ базоной скъоладзаутæ литературон кæсынады 

урокты?
19. Ранымай уацмыс кæсын æмæ æвзарыны агъоммæйы куыс-

ты формæтæ.
20. Цы нысан кæны фыццаг синтезы этап?
21. Цы у дыккаг синтезы этап?
22. Цавæртæ сты тексты анализы сæйраг хæйттæ?
23. Цавæр куысты хуызтæй пайдагонд цæуы уацмыс анализ 

кæнгæйæ?
24. Цы у дзыхæйдзургæ нывгæнынад?
25. Цавæр хуызтæ ис хи ныхæстæй дзурынæн?
26. Цæмæн хъæуы уацмысæн пълан аразын?
27. Цавæр куысты хуызтæ баххуыс уыдзысты уацмысы идейæ 

хуыздæр бамбарынæн?
28. Цавæр амындтытæй ис спайда кæнæн, цæмæй уацмысы 
хъайтарты фæлгонцтæ хуыздæр æмæ уæрæхдæрæй æргомгонд 

æрцæуой, уый тыххæй?
29. Цы у интеграцион урок? Цы пайда у скъоладзауты зонын-

дзинæдтæ рæзын кæнынæн?
30. Цавæр методикон амындтытæй пайдагонд цæуы уацмысæн 

бæлвырд анализ скæныны тыххæй?
31. Цавæр методикон мадзæлтты руаджы ис аргъæуттæ хуыз-

дæр бамбарын кæнæн скъоладзаутæн?
32. Цæмæй хицæн кæны «Нарты кадджытæ» ахуыр кæныны 

методикæ æндæр уацмыстæ ахуыр кæныны методикæйæ?
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33. Зæгъ, æмбисæндтæ æмæ уыци-уыцитæ ахуыр кæныны ме-
тодикæ иннæ уацмыстæ ахуыр кæныны методикæйæ цæмæй хицæн 
кæны.

34. Ранымай æмдзæвгæйы  æууæлтæ?
35. Цавæр хуызтыл дих кæнынц æмдзæвгæтæ? Цæмæй хицæн 

кæнынц кæрæдзийæ?
36. Цавæр хæйттæй арæзт у урок æмдзæвгæ ахуыргæнгæйæ?
37. Цавæр хæйттæй арæзт у урок, æмдзæвгæйы анализыл кус-

гæйæ ?
38. Цавæр методикон мадзæлттæй пайдагонд цæуы æмдзæвгæ-

йы мидис æвзаргæйæ?
39. Цы хонæм басня?
40. Ранымай басняйы миниуджытæ.
41. Ранымай басняйыл куысты компоненттæ.
42. Цавæр хæйттæй арæзт у басня ахуыр кæныны урочы струк-

турæ?
43. Цавæр этаптыл дихгонд цæуы фæсурокты литературон кæ-

сынады урок?
44. Цы хонæм монолог?
45. Цы хонæм диалог? 

Кæронбæттæны сбæлвырдгæнæн куыст 
 
Раттын текст. Бакæсын æй хибарæй. Дзуапп раттын фæрсты-

тæн. Фæбæрæг кæнын раст дзуæппытæ.

Сугъараты хæдзармæ Хъусой æрбафтыдис хæрз чысылæй, 
æвæццæгæн ыл иу мæй цыдаид. Къæбыла йæ ном дæр æрхаста 
йемæ: йæ хъусты кæрæттæ разындысты лыг, æмæ йыл Сугъараты 
сывæллæттæ уайтагъд авæрдтой ном – Хъусой.

Хъусой уыдис лæгъзхъуын, стæй хæрзуынд, æмæ йæ бинонтæ 
тынг бауарзтой, уæлдайдæр та лæппутæ – дæсазыккон Гаппо æмæ 
астазыккон Сослан. Лæппутæ къæбыламæ зылдысты, æхсырæй йæ 
хастой, хъазыдысты йемæ.

Коцойты Арсен
А. Зæгъ, ацы уацмыс цы у.
- радзырд



199

- аргъау
- басня

Æ. Цал лæппуйы уыдис Сугъаратæн?
- иу
- æртæ
- дыууæ

Б. Къæбылайыл ном Хъусой цæмæн сæвæрдтой?
- Даргъ хъустæ йын уыдис.
- Йæ хъусты кæрæттæ уыдысты лыг.
- Йæ хъустæ уыдысты рæсыд.

В. Хъусойыл ном чи сæвæрдта?
- Лæппуты фыд
- Сугъараты сыхæгтæ
- Сугъараты сывæллæттæ 

Г. Цалгай азтæ цыдис Сугъараты лæппутыл? Дзуапп ссар тексты 
æмæ йæ бакæс.

Литературон кæсынад ахуыргæнгæйæ, скъоладзаутæ хъуамæ 
базоной:

- раст, рæвдз æмæ æмбаргæ каст кæнын;
- цы текст бакаст, уый мидис хи ныхæстæй радзурын, уым 

сæйраг хъуыды ссарын;
- уацмысы архайджыты миниуджытæ фиппайын æмæ сæ ныха-

сæй равдисын, сæ ныхасы хицæн уаг иртасын;
- тексты аивадон фæрæзтæ иртасын æмæ сын сæ нысаниуæг æм-

барын;
- лæвæрд темæйыл цыбыр радзырд ныффыссын;
- уацмысы хуызтæ кæрæдзийæ иртасын;
- сæ хъуыдымæ гæсгæ кæрæдзимæ хæстæг цы дзырдтæ сты, уы-

дон иртасын, сæ нысан сын зонын;
- ахуыргæнæджы æххуысæй тексты мидæг архайджытæн харак-

теристикæ дæттæг дзырдтæ æмæ хъуыдыйæдтæ ссарын;
- фæрстытæм гæсгæ текст хæйттыл дих кæнын;
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- ахуыргæнæджы разамындæй, хи цæстдарæнтæм гæсгæ афæ-
дзы афонты, æрдзы, боныхъæды æмæ хъазæнты тыххæй радзурын;

- амынд тексттæ зæрдывæрдæй дзурын;
- зындгонд фысджыты нæмттæ зонын, сæ уацмыстæ сын раны-

майын;
- историон-литературон æрмæг, сæ уацмысты цы дуг æвдыст 

æрцыдис, уый характерон миниуджытæ æмбарын æмæ сæ иртасын;
- уацмысты идейон-тематикон мидис, сæ æппæтадæмон ныса-

ниуæг;
- теоретикон-литературон æмбарынæдтæ;
- аивадон æмæ публицистон тексттæ раст æмæ тагъд кæсын;
- фидар кæнын скъоладзауты зонындзинæдтæ;
- литературон кæсынады æхсæнадон ахадындзинад;
- уацмысы сæйраг хъуыды сбæрæг кæнын;
- цы уацмыстæ сахуыр кодтой, уыдоны сюжет, композицийы 

хицæндзинæдтæ æмæ фæлгонцты системæ иртасын;
- уацмысы геройтæн характеристикæ дæттын; иу цалдæр уац-

мысы геройты кæрæдзийыл барын; уацмысы идейон мидис райха-
лыны геройтæн цы нысаниуæг ис, уый иртасын; бæрæг кæнын авто-
ры цæстæнгас героймæ;

- æвдисын, геройтæм æмæ уацмыстæм хи цæстæнгас;
- уацмысы эпизодтæ рахицæн кæнын;
- цаутæ кæрæдзийы фæстæ куыд æвæрд сты, уый æвдисын;
- зонын, социалон-историон уавæртæ персонажтыл куыд аха-

дынц, уый;
- арæхстджынæй пайда кæнын факттæй;
- зонын хатдзæгтæ кæнын;
- литературон æрмæг цардимæ бæттын;
- тагъд æмæ хъæрæй кæсын, литературон нормæтæ æххæстгæн-

гæйæ;
- арæхсын, цы бакастысты, уый текстмæ хæстæг радзурын;
- иртасын сюжеты, композицийы, фæлгонцты системæйы иде-

йон-аивадон ахадындзинад;
- бакаст æрмæгæн пълан саразын, сочиненийы пълан саразын;
- пайда кæнын алыхуызон иртасæн информацийæ;
- текстимæ кусын (уацмысы мидис æмæ сæйраг хъуыды æмба-

рын, текстæн сæргонд раттын, хæйттыл æй адих кæнын);
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- аивадон текстæн пълан саразын (80 дзырдты онг);
- ахуыргæнæджы хæслæвæрдмæ гæсгæ тексты бæлвырд дзырд-

тæ ссарын;
- сæйраг архайджытæн характеристикæ раттын;
- персонажты архæйдтытæн аргъ кæнын;
- тексты эпитеттæ æмæ абарæнтæ ссарын;
- уацмысы мидис бæстон æмæ цыбырæй дзурын;
- чиныджы тыххæй хуымæтæг æмбарынæдтæ: хъæбæрцъар, чи-

ныджы разсыф, сæргонд, разныхас, фæсныхас, аннотаци, иллюстра-
ци;

- иу тематикæйæ баст тексттæ кæрæдзийыл барын зонын, ирта-
сын сын сæ хицæндзинæдтæ æмæ сæ æнгæс фæзындтæ;

- тексты мидис хи ныхæстæй радзурынмæ хибарæй фæрстытæ 
бацæттæ кæнын;

- тексты райдайæнмæ кæнæ йæ, кæд дзы нывтæ конд ис, уæд 
уыдонмæ гæсгæ базонын, дзырд дзы цæуыл цæудзæнис, уый;

- тексты хæйттæ кæрæдзийы фæдыл раст фæткыл равæрын;
- тексты, ахуыргæнæджы хæслæвæрдмæ гæсгæ, хъæугæ бынæт-

тæ агурын;
- текстæн пълан саразын;
- диалогон ныхасæй саразын монологон ныхас;
- текстмæ байхъусын æмæ сбæрæг кæнын йæ тип: таурæгъон, 

æрфыст, текст-тæрхæттæ;
- тексты мидис цыбыргондæй дзурын зонын;
- тексты мидис цæттæ пъланмæ гæсгæ дзурын зонын;
- уацмыс бакæсыны фæстæ хи хъуыдытæ æнцонæй радзурын-

мæ арæхсын;
- уацмыс бакæсыны фæстæ хатдзæгтæ кæнын зонын;
- иртасын уацмысы ныхас кæй номæй цæуы, уый;
- уацмысы мидис дзургæйæ, иу цæсгом æндæрæй баивын;
- уацмысы архайд кæм цæуы, уый бæрæг кæнын;
- уацмысы архайд цы рæстæг цæуы, уымæн аргъ скæнын; хор-

зæй дæм дзы цы кæсы, дæ зæрдæмæ дзы цы нæ цæуы, уый бамбарын 
кæнынмæ арæхсын;

- уацмысæн аргъ кæнгæйæ, хатдзæгтæ кæнгæйæ быцæу кæнын, 
хи хъуыдытæ дзурын, хъахъхъæнын сæ;

- хуымæтæг зонинæгтæ литературæйы теорийæ: цы сты ра-
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дзырд, уацау, æмдзæвгæ, басня, адæмон аргъау, литературон аргъау, 
рифмæ, тагъддзуринаг, абарæнтæ, тексты сæргонд, темæ, олицетво-
рени, пейзаж, эпитет, абзац, диалог, монолог.

Скъоладзауты зонындзинæдтæ сбæлвырд кæнæн ис тестты руа-
джы. 

Уыдон сæ арæзтмæ гæсгæ дих кæнынц цалдæр къордыл:

1. Лæвæрд дзуæппытæй равзарын, раст дзы кæцы у, уый.
Прозæйæ фыст уацмыстæм хауынц:
а) æмдзæвгæ;
б) роман;
æ) радзырд;
в) басня;
2. Фарстæн, кæнæ хæслæвæрдæн раст дзуапп раттын.
Зæгъæм: Ирон литературон æвзаджы бындурæвæрæг уыдис
______________________________________________________

3. Раст дзуæппытæ баиу кæнын.
Зæгъæм: Фысджытæ                                       Уацмыстæ
1) Хетæгкаты Къоста                          А. Куысыфтæг æмæ дурын
2) Коцойты Арсен                               Æ. Мæгуыры зарæг
3) Чеджемты Геор                                Б. Бабызы лæппын
4) Цæрукъаты Валодя                          В. Хъæды æмбисæндтæ
Дзуæппытæ: 1æ, 2а, 3в, 4б.

4. Хъуыдыйæдтæ кæронмæ ахæццæ кæнын
А. Алы куыстæн ________________________________________
Дзидзидайæн ___________________________________________
Хорз фыййауæн ________________________________________
Бирæ фосæн ___________________________________________

Кæй зæгъын æй хъæуы, тесттæ хъуамæ æнгом баст уой прог-
раммæйы тематикæимæ. Скъоладзаутæн лæвæрд цæуой, бæлвырд 
темæ, бæлвырд æрмæг куы рацæуой, уæд уый фæстæ.

Æрмæстдæр уæд феххуыс уыдзысты рацыд æрмæг зæрдыл æр-
лæууын кæнынæн æмæ зонындзинæдтæ ныффидар кæнынæн.
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7.2. тесттæ 2-аг къласы кæсыны чиныгмæ

Бакæс хæслæвæрдтæ æмæ равзар раст дзуапп.
1. Æмдзæвгæйы рæнхъыты кæрæтты æмзæлд хуыйны:
а) сюжет;
æ) рифмæ;
б) абарст.

2. Коцойты Арсены радзырд «Хъæбатыр Габо»-йы хъайтар чы-
сыл лæппуйы фервæзын кодта:

а) артæй;
æ) донæй;
б) бæрзондæй рахауынæй.

3. Аргъау «Мыст æмæ сырддонцъиу»-ы архайджытæ мæнæуы 
гагайы æрдджытимæ баззадысты…

а) сæ хъæлдзæгдзинады тыххæй;
æ) куыстуарзаг кæй уыдысты, уый тыххæй;
б) сæ зыд æмæ кæрæфы тыххæй.

4. Уацмыс «Кæм бамбæхсы сæрд» у
а) æмбисонд;
æ) аргъау;
б) æмдзæвгæ.

5. Радзырд «Æххуысгæнджытæ»-йы æцæг æххуысгæнæг у:
а) Биту;
æ) Зозыкк;
б) Хаби.

6. Æмдзæвгæ «Тæргайгæнаг»-ы Гагийы хай бахордта:
а) йе ’фсымæр;
æ) къæбыла;
б) гæды.

7. Чеджемты Геор йе ’мдзæвгæйы буркуырæтджын хоны:
а) сæрды;
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æ) фæззæджы;
б) уалдзæджы.

8. Фæбæрæг кæн фæззæджы мæйтæ:
а) сусæны мæй;
æ) кæфты мæй;
б) тъæнджы мæй;
в) джеоргуыбайы мæй;
г) цыппурсы мæй;
д) рухæны мæй.

9. Радзырд «Хивæнд лæппу»-йы хъайтар Будзи доны ныххаудта:
а) зæрдæхæлар кæй у, уый тыххæй;
æ) зыд кæй кодта, уый тыххæй;
б) йæ хъæлдзæгдзинады тыххæй.
10. Аргъау «Рувас æмæ Зыгъарæг» у:
а) адæмон;
æ) литературон.

11. Ратт раст дзуапп:
а) Цхинвал у ___________________ горæт.
æ) Дзæуджыхъæу у______________ горæт.

12. Радзырд «Трамвайы» хъайтар Алик Борикы худинаггæнæг 
цæмæн рахуыдта?

а) сайаг кæй у, уый тыххæй;
æ) зæронд лæгæн бынат кæй нæ радта, уый тыххæй;
б) давгæ кæй акодта, уый тыххæй.

13. Раст равæр уацмыстæ сæ автортæм гæсгæ:
а) «Æххуысгæнджытæ»                               Хъайтыхъты Азæмæт
æ) «Хивæнд лæппу»                                    Дзесты Куыдзæг
б) «Цæуыл куыдта Сослан»                        Тъехты Амыран

14. Радзырд «Баба, уæлахиз мæ хъæуы»-йы Залуханмæ хæрзæг-
гурæггаг цæй тыххæй фесты?

а) кæй адзæбæх, уый тыххæй;



205

æ) Дзамболат хæстæй кæй ссыд, уый тыххæй;
б) хур кæй ракастис, уый тыххæй.

15. Фыдыбæстæйы стыр хæст фæцис:
а) 1942 азы;
æ) 1945 азы;
б) 1946 азы.

16. Æмдзæвгæ аив бакæсын амоны:
а) къæдзыгтæ фенын;
æ) хъæлæс фæбæрзонд кæнын;
б) раст хъæлæсы уагæй кæсын.

17. Куыд аивы æрдз фæззæджы?
а) бæлæстæ дидинæг æртауын райдайынц;
æ) хур тынгдæр тавын райдайы, фæлæ фæуазал вæййы;
б) бæлæсты сыфтæ фæбур вæййынц, стæй згъæлын райдайынц.

18. Æмдзæвгæтæ чи фыссы, уый хуыйны:
а) поэт;
æ) драматург.

19. Ацы хъуыдыйæдтæй растыл банымайæн ис:
а) Йæ рæдыдыл чи нæ сæтты, уый тынг раст кæны.
æ) Рæстдзинадæн сæфæн нæй.
б) Кусгæ чи нæ кæны, уый хъуамæ фылдæр хæра.

20. Хъантемыраты Кларæйы радзырд «Аслæнбег» бакæсгæйæ 
æрцæуæн ис ахæм хатдзæгмæ:

а) Исты фыдбылыз куы ракæнай, уæд æй искæйы аххос фæкæн.
æ) Аххосджын куы уай, уæд ыл басæтт.
б) Хорз адæймаг рæстдзинадæй тæрсгæ кæны.

21. Сбæрæг кæн, ацы скъуыддзаг цавæр уацмысæй ист у. Баца-
мон раст дзуапп. 

Мад тетрады сыф рафæлдæхта, кæсы Зинæйы хæдзармæ куыст: 
«Куыд æххуыс кæнын мæ мадæн». Зинæйæн фыр æфсæрмæй йæ 
цæссыгтæ æрызгъæлдысты.
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-«Хур æмæ мигъ»
-«Хæдзармæ куыст»
-«Æнæрхъуыды чызг»
-«Асайдта нанайы»
 
22. Ахъуыды кæн, хъæугæ чиныг равзарынмæ дын цы баххуыс 

кæндзæн. 
Фæбæрæг кæн раст дзуапп.
- æддаг цъар
- авторы ном
- сæргонд
 
23. Ныффысс æмдзæвгæ «Хъæбулы зæрдæ»-йы авторы ном.
______________________________________________________
______________________________________________________

7.3. тесттæ 3-аг къласы чиныгмæ

Бакæс хæслæвæрдтæ æмæ равзар раст дзуапп.
1. Басняйы мидис загъд æрцæуы:
а) хъæрæй;
æ) фæсномыгæй;
б) комкоммæ.

2. Къоста райгуырдис:
а) Хæтæлдоны;
æ) Æрхоны;
б) Нары.

3. Æмдзæвгæ «Хъохъо» ныффыста:
а) Хетæгкаты Къоста;
æ) Чеджемты Геор;
б) Джыккайты Шамил.

4. Адæмон сфæлдыстады хуызтæм хауы:
а) радзырд;
æ) аргъау;
б) æмдзæвгæ.
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5. Тъехты Амыраны радзырд «Бæтæг раст бакодта»-йы Бæтæ-
джы фыды ном хуыйны:

а) Хæмыц;
æ) Барис;
б) Хасан.

6. Аргъау «Рувас æмæ уæрыкк» у:
а) адæмон;
æ) литературон.

7. Æмдзæвгæ «Æхсæв хохаг хъæуы» ныффыста: 
а) Хозиты Макар;
æ) Ходы Камал;
б) Къадзаты Станислав.

8. Ныффысс авторты акомкоммæ сæ уацмыстæ:
1. Цæрукъаты Валодя –
2. Хъодзаты Æхсар –
3. Джыккайты Шамил –
«Парчы». «Хæмæты балц сахармæ». «Бабызы лæппын».

9. Фыдыбæстæйы стыр хæст райдыдта:
а) 1939 азы;
æ) 1943 азы;
б) 1941 азы.

10. Гаглойты Владимиры радзырд «Сидзæр»-ы хъайтар Бадзи 
уыдис:

а) ахуыргæнæг;
æ) фыййау;
б) дохтыр.

11. Цавæр дзуапп радта Плиты Иссæ уацайрагæн, уый йæ куы  
бафарста, «Зæгъ-ма, кæм сты де ’фсæддонтæ?»

а) Уæртæ обауы фæстæ.
æ) Ныртæккæ сæ ардæм хъæуы.
б) Мæ иу æфсад хæстон хиндзинад, ме ’ннæ фсад – хъæбатыр-
дзинад.
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12. Бакæс æмдзæвгæ. Зæгъ, чи йæ ныффыста:
Æз хæссын лæварæн
Дидинджыты баст:
Уадз æмæ мæ мадæн
Хурау уа йæ каст.
а) Хетæгкаты Къоста;
æ) Коцойты Арсен;
б) Чеджемты Геор;
в) Кадзаты Станислав.

13. Радзырд «Сыгъзæрин лæппу»-йы сæйраг архайд цæуы:
а) Дзæуджыхъæуы;
æ) Заманхъулы;
б) сахары;
в) Турчы;
г) хъæуы;
д) быдыры.

14. Чеджемты Георы радзырды хъайтар Сем уыдис:
а) Къарджиатæй;
æ) Асатæй;
б) Къадзатæй;
в) Кцойтæй;
г) Санатæй;
д) Хетæгкатæй.

15. Дзугаты Георгийы аргъауы Зымæг цавæр хъуыдымæ æрцы-
дис?

а) Цæрæгойты ныссæлын кæндзынæн.
æ) Кусгæ æмæ змæлгæ чи кæны, уыдонимæ мæ тых никуыуал 
бавзардзынæн.
б) Æз паддзах дæн, æмæ иууылдæр хъуамæ мæнмæ хъусой.

16. Аргъау «Арвы диссаг»-ы Куарæ Ног Мæйæн цы дарæс хуыд-
та, уый цæуылнæ рæстмæ кодта?

а) Уымæн æмæ Куарæ дæсны хуыйæг нæ уыдис.
æ) Мæйæн рæстæгæй-рæстæгмæ йæ формæ ивгæ кæны.
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б) Ног мæйы дæргъ æмæ уæрх-иу раст барст не ’рцыдысты.

17. Уацмысы сæйраг хъуыды у:
а) Алы фыссæг дæр йæ уацмысы цы зæгъинаг у, уый.
æ) Уацмыс цы рæнхъæй райдайы, уый.
б) Уацмыс цы цауæй фæвæййы, уый.

18. Зымæг йæ хуыккомы бабыры æмæ уалдзæгмæ уым фæвæййы:
а) рувас;
æ) бирæгъ;
б) арс;
в) тæрхъус.

19. Зæгъ, кæцы уацмысæй сты ацы рæнхъытæ:
Урс бонтæ ивылынц радыгай,
Урс митыл иу æндæрг нæй,
Фесхойы урс хохы фадыгæй
Урс коммæ урс-урсид зæй.
а) «Хърихъупп» Чеджемты Геор;
æ) «Зымæг хæхты» Кокайты Тотрадз;
б) «Зымæгон ныв» Уалыты Лаврент.

20. Пейзаж у:
а) уацмысы хъуыды;
æ) темæйы æрфыст;
б) æрдзы æрфыст. 

21. Куыд хуыйны æрфыст кæм æвдыст цæуы, ахæм ныв? Баца-
мон раст дзуапп.

- сæргонд
- пейзаж
- уацау 
- абарæн 

22. Чи ныффыста æмдзæвгæ «Сабитæ æмæ зымæг»? Бацамон 
раст дзуапп.

- Хъодзаты Æхсар
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- Къадзаты Станислав
- Хозиты Яков 

23. Дæ зæрдыл æрлæууын кæн дзургæ сфæлдыстады уацмыс-
тæ. Баххæст кæн схемæ.

_______________                             _________________
_______________                             _________________
_______________                             _________________

7.4. тесттæ 4-æм къласы чиныгмæ

Бакæс хæслæвæрдтæ æмæ равзар раст дзуапп.
1. Цавæр чиныгыл цин кодта уацау «Амондджын бон»-ы хъай-

тар?
а) Абеты чиныгыл;
æ) Ахуырадон чиныгыл;
б) Нарты кадджытыл.

2. Адæмон сфæлдыстады хуызтæ сты:
а) радзырд;
æ) æмбисонд;
б) æмдзæвгæ;
в) уыци-уыци;
г) таурæгъ.

3. Басня у:
а) адæмон сфæлдыстады хуыз;
æ) фæсномыг ныхасы бындурыл арæзт цыбыр уацмыс;
б) предметы миниуæгæвдисæг дзырд.

4. Фæбæрæг кæн æмбисæндтæ:
а) Зивæггæнаджы гуыл хомæй баззад;
æ) Бæстæ дидинæг фестад;
б) Дæ райсом хорз!
в) Райсом дæ цы хъæуы, уый абон бакæн;
г) Куыст – цардæн фæрæз (Къоста);
д) Хур зæххы тавын байдыдта.
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5. Чи бацархайдта, цæмæй фосы рæгъау Терк-Турчы быдырмæ 
Созырыхъо атардтаид, ууыл?

а) Батрадз;
æ) Сырдон;
б) Уырызмæг.

6. Æмбисæндтæ ахæццæ кæн кæронмæ:
а) Хорзæн йæ кой дæр …
æ) Дæхи базонын дæ куы фæнда, …
б) Хорз уазæг хæдзармæ …
в) Бирæгъæн æмбисæндтæ хастой, уый та …
г) Де ’ууæнк куы бахæрай, уæд …
д) Адæймаг йæ хъуыддæгтæй …

7. Цавæр хорздзинад сарæзта Иры дзыллæйæн Задалески Нана?
а) хæринаг сын скодта;
æ) сидзæр сывæллæтты мæлæтæй фервæзын кодта;
б) немыцаг лæгмарты ныццагъта.

8. Цæуыл мæт кæны æмæ тох кæны Къоста йе ’сфæлдыстады?
а) хъæздгуыты цард фенцондæр кæныныл;
æ) æмдзæвгæтæ фаг кæй нæ фыссы, ууыл;
б) мæгуыр адæмы сæрибар æмæ хорз цардыл.

9. Плиты Иссæ кæцы хæсты фесгуыхтис?
а) Мидхæсты;
æ) Фыдыбæстæйы стыр хæсты;
б) Японы хæсты.

10. Ацы æмдзæвгæтæй Джыккайты Шамил ныффыста:
а) «Иры фæдисæттæ»;
æ) «Фарны артдзæст у мæ бæстæ»;
б) «Мад».

11. Чеджемты Æхсар «Иры фæдисæттæ» кæй хоны?
а) цæргæсты;
æ) хъæуы цæрджыты;
б) хъæбатыр хæстонты.
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12. Коцойты Арсены аргъауы Куысыфтæг æмæ Дурын уыдыс-
ты:

а) знæгтæ;
æ) хæлæрттæ;
б) хæзнатæ.

13. Бæдоаты Хъазыбеджы радзырды Жоркæ у: 
а) кæсаглас;
æ) тæрхъус;
б) хърихъупп.

14. Цæрукъаты Владимиры уацауы хъайтар Ахболы зæрдæ хъæл-
дзæг цæмæн у?

а) Уымæн æмæ райста тынг хорз бæрæггæнæн.
æ) Бакастис хорз чиныг.
б) Базыдта, йæ фыд Фыдыбæстæйы Стыр хæсты хъæбатыр кæй 
разындис, уый.

15. Кæмæй хоны хæсджын йæхи Цырыхаты Михалы æмдзæв-
гæйы хъайтар?

а) йе ’мбалæй;
æ) йæ райгуырæн Ирыстонæй;
б) йæ сыхагæй.

16. Æмдзæвгæ «Ирон дзырд» ныффыста:
а) Чеджемты Геор;
æ) Цæрукъаты Валодя;
б) Чеджемты Æхсар.

17. Олицетворени у:
а) фæзындтæ кæрæдзиуыл барыны мадзал;
æ) литературон уацмысы æрдзы фæзындтæ кæнæ æнæуд пред-
меттæ удæгас хуызы æвдисæг мадзал;
б) уацмысы диссагæй цы ис, уый равдисын.

18. Рифмæ у:
а) æмдзæвгæ аив кæсыны мадзал;
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æ) æмдзæвгæйы дзырдты æмхуызонад равдисын;
б) æмдзæвгæйы дыууæ кæнæ цалдæр рæнхъы кæрæтты æмхуы-
зон зæлынад.

19. Коцойты Арсены радзырды Хъусой Госæмайæн цавæр æх-
хуыс бакодта?

а) Фервæзын ын кодта йæ дæсмæйдзыд сывæллоны.
æ) Къæбылатæ йын балæвар кодта.
б) Æрбафтыдис Сугъараты хæдзармæ

20. Плиты Иссæ у:
а) Советон Цæдисы хъæбатыр.
æ) Советон Цæдисы Дыууæ хатты хъæбатыр, Манголы Адæмон 
республикæйы хъæбатыр, æфсады инæлар.
б) Манголы Адæмон республикæйы хъæбатыр, æфсады инæ-
лар.

21. Ахъуыды кæн æмæ зæгъ, цæуыл кæнæ кæуыл фыст сты ацы 
уацмыстæ. Раст дзуæппытæ бацамон фатæгты фæрцы.

«Фыдæлты уæзæг»                          - Æрдз æмæ адæймаджы 
                                                           æхсæн ахастдзинæдтыл 
«Куысыфтæг æмæ Дурын»             - Хæлардзинадыл
«Найынмæ»                                      - Райгуырæн бæстæйыл

22. Ацы хъайтартæ цавæр уацмысты архайджытæ сты? Баца-
мон сæ фатæгты фæрцы. 

Дзодзыкк                               Ситохаты Саламджери «Зилгæ мал»                                                                  
Гæбыла                                  Барахъты Гино «Æмбæлттæ» 
Суадон                                           АйлартыЧермен «Хæххон бæлццон» 

23. Зæгъ, ай цы у. Фæбæрæг кæн раст дзуапп.
«Дзургæ нæ кæны, афтæмæй адæмæн зонд амоны». 
- тагъддзуринаг
- загъдау
- уыци-уыци

24. Зæгъ, ай цы у. Фæбæрæг кæн раст дзуапп.
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Кусгæ чи нæ кæны, уый хæргæ дæр ма кæнæд.
- уыци-уыци
- æмбисонд
- ирхæфсæн 

25. Зæгъ, ай цы у. Фæбæрæг кæн раст дзуапп.
Тæрхъус, тæрхъус, рæуæгвад,
Кæдæм дарыс дæ фæндаг?
– Дæлæсыхмæ хъазтмæ,
Æрсойы чындзхастмæ.
- æмбисонд
- радзырд
- ирхæфсæн

26. Зæгъ, ай цы у. Фæбæрæг кæн раст дзуапп.
Зæрин изæр                          рæзин, Ир, æз.
- ирхæфсæн
- палиндром
- æмбисонд 

27. Зæгъ, ай цы у. Фæбæрæг кæн раст дзуапп.
Мæ раз дæр, дæ раз дæр 
Ныссæрфтон æз раздæр.
                                     Уалыты Лаврент 
-уыци-уыци
-мæстæймарæн
-тагъддзуринаг

28. Бакæс цыппаррæнхъон. 
Фатæгтæй бацамон рифмæтæ.
Сабийау худы нæ бæстæ,
Фурдау æхсиды нæ зæхх.
Быдыртæ, хæхтæ мæ фæзтæ
Адардтой иууылдæр цъæх.

29. Ныффысс æмдзæвгæ «Зырнæгон» чи ныффыста, уыцы по-
эты мыггаг æмæ ном. ________________________________________
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30. Зæгъ, ацы хъуыдыйæдтæ чи ныффыста, æмæ куыд хуыйны 
уацмыс.

Райгуырæн зæхх... Уымæн йæ дуртæ дæр хурты хуызæн сты, 
уарзон зæххы гыццыл хуртæ.

 ______________________________________________________

8. Иумæйаг домæнтæ ирон литературон кæсынады урокмæ
8.1. ахуыргæнæджы цæттæдзинад кæсыны урокмæ

Ахуыргæнæгмæ хъуамæ уа ахæм арæхстдзинæдтæ:
- Активонæй кусын литературон ахуырады ног мидисыл.
- Аивадон уацмысæн анализгæнгæйæ, пайда кæнын теоретикон 

литературон æмбарынæдтæй.
- Рæзын кæнын скъоладзауты аналитикон хъуыдыкæнынад.
- Зонын аивадон уацмыс анализ кæнын эстетикон домæнтæм 

гæсгæ, уды хъæздыгдзинæдтæ æргомгæнгæйæ, авторы дæсныйады 
хицæндзинæдтæ æмбарынгæнгæйæ.

- Æриу кæнын уацмысы эмоционалон æмæ логикон анализ.
- Иртасын, аивадон уацмыс куыд æнкъарынц, уый.
- Кусын скъоладзауты кæсыны арæхстдзинадыл.
- Кусын скъоладзауты ныхасы культурæйыл.
- Рæзын кæнын скъоладзауты сфæлдыстадон арæхстдзинæдтæ. 

Ахуыр сæ кæнын алыхуызон жанртыл сочиненитæ фыссын.
- Бæттын ирон литературæ æндæр предметтимæ.
- Ирон литературæйы фæрцы зонгæ кæнын ирон адæмы истори 

æмæ æгъдæуттимæ.
- Пайда кæнын нырыккон ахуырады ног технологитæ æмæ фор-

мæтæй.
 Рæзын кæнын скъоладзауты практикон зонындзинæдтæ.

Литературон кæсынады уроктæ сæ структурæмæ гæсгæ ва-
зыгджын кæй сты, уымæ гæсгæ ахуыргæнæджы фæхъæуы бæстон 
бацæттæ кæнын. Хъуамæ сбæрæг кæна урокæн æрмæст йæ нысантæ 
æмæ куысты хуызтæ нæ, фæлæ йæ бынат æппæт иннæ урокты 
системæйы. Уый нысан кæны – сбæрæг кæнын йæ темæмæ æмæ йæ 
мидисмæ гæсгæ цавæр æндæр уацмыстимæ баст цæуы, стæй уыцы 
бастдзинад цæй мидæг ис.
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Кæсыны программæ домы, цæмæй æрмæг ахуыргонд цæуа 
темæтыл дихгондæй.

Ахуыргæнæг йæ уроктæм цæттæгæнгæйæ, пайда кæны прог-
раммæйæ, ахуыргæнæн чиныгæй, методикон амындтытæй. Уыдон 
ын лæвæрд цæуынц цæттæйæ. 

Чингуыты фæрстыл ис нывтæ æмæ иллюстрацитæ. Уыдонæй 
пайдагонд цæуы тексттæ кæсгæйæ. Уымæй уæлдай ахуыргæнæг 
урокты пайда кæны темæимæ баст æндæр стыр иллюстрацитæй, 
зынгæ авторты нывтæй.

Кæцыдæр уроктæм снысан кæнын фæхъæуы текст хи ныхæстæй 
радзурыны хæс, иннæты фаг вæййы мидис радзурынмæ фæрстытæ 
бацæттæ кæнын, цæмæй сын скъоладзаутæ дзуæппытæ радтой.

Ахуыры азы райдайæны алы ахуыргæнæг дæр базонгæ вæййы 
календарон-тематикон пъланимæ. 

Сбæрæг кæны алы темæмæ дæр цал æмæ цавæр уацмыстæ 
лæвæрд цæуы, уый.  

Хъуамæ ахъуыды кæна урокты системæйыл: 
- куыд сæ ис кæрæдзийыл бабæттæн; 
- цы сын ис иумæйагæй æмæ кæрæдзийæ цæмæй хицæн кæнынц; 
- цавæр уæлæмхасæн æрмæг бацæттæ кæнын хъæуы; 
- экскурситæм сæ искуыдæм акæнæн уыдзæнис æмæ хъæудзæнис 

æви нæ.
Куыст афтæ арæзт куы нæ цæуа, фæлæ ахуыргæнæг æрмæстдæр 

райсомы урокыл куы хъуыды кæна æмæ уымæ куы цæттæ кæна, уæд 
йæ къухы хорз фæстиуджытæ нæ бафтдзæнис.

Уæдæ, алы урокмæ дæр цæттæ кæнын хъæуы, пълан ныффыс-
сын хъæуы, развæлгъау стыр бацæттæгæнæн куыст бакæнгæйæ.

Райдайæн кълæсты кæсыны чингуыты лæвæрд цæуы уацмыс-
тæ афæдзы афонтыл, æрдзы темæйыл, Райгуырæн бæстæйыл, нæ 
фыдæлты цардыл, куыст æмæ æгъдауыл. Урокты кæсын сахуыр 
кæнынæй уæлдай, хъуыдытæ раст æмæ аив дзурын базоныныл ку-
сынæй уæлдай, скъоладзаутимæ хъæуы хъомыладон куыст кæнын 
дæр.

Ахуыргæнæг, урокмæ цæттæгæнгæйæ, хъуамæ сбæрæг кæна, 
сывæллæттæн уарзондзинад куыд гуырын кæндзæн æрдзмæ, цы ба-
кæнын хъæуы йæ бахъахъхъæнынæн.
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Фæлтæрддзинад куыд æвдисы, афтæмæй, чингуыты цы уац-
мыстæ лæвæрд цæуы, уыдон алыхатт дзуапп нæ фæдæттынц хъо-
мыладон нысантæн. Æмæ уæд ахуыргæнæджы хæс у бацæттæ кæ-
нын хъæугæ æрмæг – ахъуыды кæнын экскурсийы кæдæм ацæуæн 
ис, цавæр киноныв фенæн ис, цавæр уæлæмхасæн фæлтæрæн бацæт-
тæ кæнæн ис æмæ аф. д.

Райсæм аргъау «Кæм бамбæхсы сæрд». Куы йæ бакæсой æмæ 
йæ куы равзарой, уæд сбæрæг уыдзæн афæдзы афонтæ кæрæдзи куыд 
ивынц, уый.

Аргъауы вæййы æрымысæггаг цаутæ, уымæ гæсгæ ахуыргæ-
нæг беседæйы фæрцы хъуамæ сбæрæг кæна, афæдзы æппæт афонты 
миниуджытæ дæр. 

Скъоладзаутæ сæ сæхæдæг дæр хорз фæзонынц, уымæ гæсгæ 
хъæуы уæлæмхасæн æрмæг кæцыдæр фæзындтæ фæбæлвырддæр 
кæнынæн.

Зæгъæм, 4-æм къласы Дзасохты Музаферы радзырд «Хур-
ты хуртæ» куы ахуыр кæной, уæд ацы урочы размæ скъоладзауты 
ракæнын экскурсийы скъолайы кæртмæ, паркмæ, хъæдмæ, кæмæн 
куыд гæнæн уа, афтæ, цæмæй сæхи цæстытæй феной уалдзыгон 
æрдзы нывтæ. Ахуыргæнæг сывæллæтты хъус хъуамæ æрдара мæнæ 
ахæм фæрстытæм:

– Акæсут уæ алыварс æмæ зæгъут, цы ивддзинæдтæ æрцыдис 
æрдзы уалдзæджы ралæудимæ.

– Цы зæгъдзыстут зайæгойты тыххæй?
Ацы фæзындтæ бæстон æвзæрст куы æрцæуой, уæд урочы ра-

дзырды мидис æнцон бамбарæн уыдзæнис.
Ахуыргæнæг йæ хъус хъуамæ бæстон æрдара бæстæзонæн æр-

мæг ахуыр кæнынмæ.
Алы къласы дæр фыццагæй цыппæрæммæ ис Райгуырæн бæс-

тæйы тыххæй æрмæг, ныхасы темæтæ.
Дыккаг къласы ацы раздел хуыйны «Мæ райгуырæн бæстæ – 

Ирыстон». Ис дзы рубрикæ «Нæ фыдæлты царды уавæртæ». Уым 
сæ, алыхуызон нывты фæрцы, автор зонгæ кæны раджы заман нæ 
фыдæлтæ куыд цардысты, хæринаг цæуыл кодтой, цавæр уæлæда-
рæс дардтой, цавæр хъæзтытæй хъазыдысты, цавæр кусæнгæрзтæ 
сæм уыдис.

Дарддæр, дыкæгæм-цыппæрæм кълæсты скъоладзаутæ зонгæ 
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кæнынц темæ «Кæм райгуырдтæн, мæхи кæм базыдтон». Ахуыргæ-
нæг, алы радзырдтæ æмæ æмдзæвгæтæ ахуыргæнгæйæ, сывæллæт-
тæн хъуамæ æмбарын кæна, Райгуырæн бæстæйæ адджындæр кæй 
ницы ис, алчи дæр хъуамæ зона, цы бæстæйы цæры, уым æрдз цавæр 
у, йæ адæммæ цавæр миниуджытæ ис.

Зындгонд фыссæг Гæдиаты Цомахъ йæ цыбыр радзырд «Цæ-
мæн æй уарзын мæ Фыдыбæстæ?»-йы йæхæдæг йæхицæн дзуапп 
дæтты: «Рæсугъд у Ирыстон. Бæрзондæй фæлгæсынц рухс цæстæй 
æнусон цъититæ, фидарæй лæууынц рагон къæдзæхтæ. Сæ астæу 
арф ацыдысты кæмттæ…»

Къадзаты Станислав фыссы:

Фыдыбæстæ – мыды бæстæ,
Фыдыбæстæ – фынты бæстæ,
Фыдыбæстæ – фыды хæрзтæ,
Фыдыбæстæ – фырты хæстæ.

Джыккайты Шамил йæ аргъау «Уызыны хæдзар»-ы равды-
ста – Уызынæн йæ зæрдæмæ нæ цыдис цы стыр, рæсугъд, райдзаст 
хæдзары цардис, уый.

Бинонтæ уыдысты хъæздыг, буц дардтой сæ хъаны, йæ хуыссæн 
уыдис фæлмæн, йæ хæринаг – дзул æмæ мыд, йæ нуæзт – хъарм 
æхсыр. Фæлæ уызын æнкъард кодта æмæ тыхсти, арвмæ-иу каст, æмæ 
йæ цæссыгтæ йæ уадултыл фæрдгуытау тылдысты. Лæгъстæ сын 
кодта, цæмæй йæ йæхи хæдзармæ ауадзой. Куы йæ бафарстой, йæхи 
хæдзар кæм ис æмæ цы хуызæн у, уæд сын загъта: «Хус быдыры, 
сындзы къутæр». Байхъуыстой йæм бинонтæ, фæтæригъæд ын код-
той æмæ сын кæдæм загъта, уырдæм æй ауагътой. Уызын къутæрты 
йæхи тынг хорз банкъардта. 

Урочы æрмæг куыд æмбæлы, афтæ равзаргæйæ, ахуыргæнæг 
кæны хатдзæг: «Уызын дæр ма йæхи хæдзар, йæхи цæрæнбынатмæ 
тырны, хоны йæ цыфæнды галуанæй дæр хуыздæр».

Дæ фыдыуæзæг бынтондæр куы баивай, дæхи йыл куы атигъ 
кæнай, уæд дæхи уыцы адæмыхаттæй дæр мауал хон, æмæ дын наци 
куы нæуал уа, уæд дæ æндæр адæм сæхиуыл куыд хъуамæ ныффыс-
сой, кæй зæгъын æй хъæуы, уæд уыдоны дæр нæ хъæуыс.

Уымæн фыссы Джыкайты Шамил афтæ:
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Фарны артдзæст у мæ бæстæ:
Ис дзы кад æмæ бæркад.
Уымæн йе ’нхъæлцау бæлæсты
Никуы акалдзæни уад.

Уым уæздандзинад рæбынæй
Цыд куыддæлæмæ рæдау,
Æмæ цæхх æмæ кæрдзынæй
Уыд йæ уазæгæн æгъдау.

Ахуыргæнæг скъоладзаутæн хуымæтæг хуызы æмбарын кæны, 
алы адæм дæр стыр аргъ кæй кæнынц сæ райгуырæн гыццыл къуы-
мæн дæр, йæ æрдзæн, йæ цыртдзæвæнтæн, йæ культурæйæн, йæ 
æгъдæуттæ æмæ традицитæн.

Ахуыргæнæг хъуамæ хорз бацæттæ кæна дзырдуатон куыстмæ. 
Кæй зæгъын æй хъæуы, йæхæдæг бæлвырд нæ фæзоны, сывæллæттæ 
цы нæ зондзысты, цавæр дзырдтæ сын уыдзысты æнæзонгæ, зын-
æмбарæн, фæлæ йæхимæ гæсгæ сбæрæг кæны уыцы дзырдты нымæц.

Лæмбынæг ахъуыды кæнын хъæуы, дзырдты нысаниуджытæ 
кæд бамбарын кæнын хъæудзæн, ууыл. Кæцыдæр дзырдтæ баца-
монын хъæуы урочы райдайæны, текст бакæсыны размæ, цæмæй 
дарддæр, кæсгæйæ, æрлæуу-æрлæуу ма хъæуа æнæзонгæ дзырд бам-
барын кæныны тыххæй.

Дзырдтæй кæцыдæртæ та хъуамæ æмбæрстгонд цæуой уро-
чы дæргъы, текст кæсгæйæ. Уымæн æмæ уыдон уыдзысты, сæ 
синонимтæ раздæр кæмæн зыдтой, ахæм дзырдтæ. Чи зоны раздæр, 
æндæр уацмыстæ кæсгæйæ, кæцыдæр дзырдтæн зонгæ кодтой сæ 
ныхмæвæрд дзырдтимæ дæр. Ам сын бамбарын кæнын сæ ног 
нысаниуджытæ. Уымæн феххуыс уыдзæн контекст.

Вæййы афтæ дæр æмæ, сывæллæттæн æнæзонгæ разынынц, 
ахуыргæнæг хъуыды дæр кæуыл нæ кодта, ахæм дзырдтæ, æмæ сæ 
уæд хъæуы бамбарын кæнын.

Æнæзонгæ дзырдтимæ кусгæйæ, сæ нысаниуджытæ сын бæрæг-
гæнгæйæ, раздæр бафæрсын хъæуы скъоладзаутæн сæхи, чи зоны 
æмæ сæ исчи зона. Кæд нæ, уæд сæ бамбарын кæнын, дзырдты 
нысаниуджытæ бацамоныны мадзæлттæй спайдагæнгæйæ. 

Уыдон сты:
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1. Предметтæн сæхи равдисын. 
2. Дзырдтæ бамбарын кæнын æвзагæн йæхи мадзæлттæй. 
3. Ссарын сын сæ хъуыдымæ гæсгæ хæстæг дзырдтæ.
4. Ссарын сын сæ хъуыдымæ гæсгæ ныхмæвæрд дзырдтæ.
5. Ныв равдисын.
6. Дзырдтæ ратæлмац кæнын.
Ахуыргæнæг хъуамæ зона, кæцы дзырд куыд бамбарын кæн-

дзæн, уый.
Темæ бацамоныны иннæ къæпхæн – алы текстмæ дæр бацæттæ 

кæнын фæлтæрæнтæ æмæ хæслæвæрдтæ, уыдон хъуамæ æххуыс 
уой скъоладзауты зонындзинæдтæ æмæ арæхстдзинæдтæ рæзын кæ-
нынæн.

Сбæрæг кæнын, текстæн йæ кæцы хай хъæудзæн аив бакæсын, 
кæцы – хи ныхæстæй радзурын, кæцы – æвзаргæ каст бакæнын.

Ахуыргæнæг, урокмæ цæттæгæнгæйæ, хъуамæ сбæрæг кæна, 
скъоладзаутæн хибарæй бакусынмæ цы æрмæг ратдзæнис, уый.

Йæ хæслæвæрдтæ хъуамæ дихгонд уой къордтыл: иу къордæн 
– лæмæгъ куысты хуызтæ, гæнæн ис æмæ сæ æххæст кæной ахуыр-
гæнæгимæ иумæ; иннæ скъоладзаутæ кæсынц текст æмæ дзуапп 
дæттынц ахуыргæнæджы лæвæрд фæрстытæн; æртыккаг къорды 
скъоладзаутæ (уыдон уыдзысты тыхджындæртæ) хъуамæ сæххæст 
кæной æппæт куысты хуызтæ дæр, зын уой, æнцон уой, уæддæр хи-
барæй.

Ацы куыст кæнын хъæуы æнцондæрæй – зындæрмæ, хуымæ-
тæгæй – вазыгджынмæ хизыны принципмæ гæсгæ. Ома, иу къласæй 
иннæмæ хизгæйæ фылдæр æмæ вазыгджындæр æрмæг дæтгæйæ.

Ахуыргæнæг алы ахуыры азы райдайæны цы календарон-тема-
тикон пълан саразы (кæнæ та уый лæвæрд фæцæуы цæттæйæ мето-
дикон амындтыты), уым æппæт æрмæг дихгонд цæуы хæйттыл, урок-
тыл.

Алы урочы дæр сбæрæг кæнын: 
- æрмæг дзырдуатон куыстæн; 
- уацмыс йæ темæмæ гæсгæ цавæр æндæр уацмыстимæ бабæт-

тæн æмæ абарæн ис,уый; 
- урочы сæйраг хъуыды цавæр фæрстыты фæрцы бамбарын 

кæнæн ис, уый.
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Ахуыргæнæг хъуамæ архайа, йæхи афтæ бацæттæ кæна, цæмæй 
скъоладзаутæ алы урочы дæр базоной исты ногдзинад, исты цымы-
дисаг хабæрттæ – авторы цард æмæ сфæлдыстады тыххæй хуымæ-
тæг хуызы; уацмысы архайджыты тыххæй исты æмбæхст хъуыдытæ. 

Хъуамæ нысангонд æрцæуой ахæм хæслæвæрдтæ æмæ куысты 
хуызтæ, цæмæй рæза скъоладзауты хъуыдыкæнынад.

Ахуыргæнæджы хæс у ахуырдзауты ерысæй кусыныл ахуыр 
кæнын. Уыцы куыст кæнæн ис алы жанрты уацмыстыл кусгæйæ.

Зæгъæм, æмдзæвгæ бакæсгæйæ, раттæн ис фарст: «Ранымай-
ут цавæр æрдзы фæзындтæ дзы æвдыст æрцыдис». Фылдæр æмæ 
бæлвырддæр чи радзура, уый амбылдта. 

Аргъауимæ базонгæ уæвгæйæ, бафæрсын, цал хъайтары дзы 
ис. Рамбулдзæн, раст дзуапп чи ратта, уый. Ам хъус æрдарын хъæуы 
ахæм фæзындмæ – аргъауы геройтыл нымад цæуынц æрмæст адæм, 
сырдтæ, мæргътæ нæ, фæлæ дымгæ, къæвда, хур, мæй, цæугæдон 
æмæ аф. д.

Ахуыргæнæг хъуамæ цæттæ уа скъоладзауты дзуæппытæм, æмæ 
куы фæрæдийой, уæд сæ сраст кæна.

8.2. скъоладзауты куыстмæ домæнтæ

Скъоладзаутæм кæсыны урокты æвæрд цæуы ахæм домæнтæ:
- ахуыргæнæджы ныхасмæ хъусын зонын, сæ размæ сын цы 

хæстæ æвæры,уыдон æмбарын;
- аив, раст æмæ æмбаргæ каст кæнын;
- ахуыргæнæджы фæрстытæн æххæст дзуæппытæ дæттын;
- сывæллæттæн фыст чингуытæ хибарæй кæсын æмæ сын сæ ми-

дис радзурын зонын;
- литературæйы теорийæ цы сахуыр кодтой, уымæй дзургæ ны-

хасы пайда кæнын зонын;
- уацмысимæ базонгæ уæвыны фæстæ йын йæ цаутæ бæлвырд 

фæткыл æвæрдæй радзурын зонын;
- хъусын æмбæлтты раныхæстæм, сæ дзуæппытæм æмæ, куы 

хъæуа, уæд сæ баххæст кæнын;
- хиуыл кусын, хи рæдыдтытæ агурын, хи куысты фæстиуджы-

тæ бæрæг кæнын æмæ сæ барын оригиналимæ;
- архайын дискусситы æмæ беседæты;
 архайын алыхуызон инсценировкæты;
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- зонын æмæ æмбарын терминтæ: автор, сæргонд, мидис;
- бæрæг кæнын темæ æмæ сæйраг хъуыды;
- текст дих кæнын хицæн хæйттыл;
- текстæн пълан аразын;
- уацмысы геройтæ, сæ миниуджытæн аргъ кæнын зонын;
- иртасын прозаикон æмæ поэтикон тексттæ;
- иртасын аивадон литературæйы жанртæ: радзырд, басня, æм-

дзæвгæ, литературон аргъау;
- зонын æмбисæндтæ, загъдаутæ æмæ уыци-уыциты мидис рар-

гом кæнын;
- æмхæццæйæ лæвæрд пъланы пункттæ равæрын уацмысы бæл-

вырд цыды фæткыл;
- чиныг агурын зонын йæ темæмæ, кæнæ авторы номмæ гæсгæ;
- иртасын адæмон сфæлдыстады æмæ аив литературæйы уац-

мыстæ;
- тексты агурын хъайтарты диалогон раныхæстæ æмæ сæ кæсын 

зонын;
- цæсгæмттæм гæсгæ кæсын зонын;
- уацмысы кæцыдæр хæйттæ æнæаивгæйæ кæсын зонын;
- чингуытæ къордтæ кæнын сæ жанртæм, темæтæм æмæ автор-

тæм гæсгæ;
- цы уацмыстæ рацыдысты, уыдон сæ темæтæм гæсгæ къордтæ 

кæнын зонын;
- иртасын уацмысы удварны мотивтæ, зонын сæ абарын æппæт-

адæмон æвæрццаг миниуджытимæ;
- æмбарынæдтæ рæстдзинад, рæстзæрдæ, зæрдæргъæвддзинад, 

хæрамзæрдæ, гæдыдзинад-ы мидис зонын;
- арæхсын хуымæтæг таблицæтæ æмæ схемæтимæ кусын;
- зонын дзырдбыдтытæ райхалын;
- æмбарын фыдыбæстæйы æмæ фæсарæйнаг литературæйы 

нысаниуæг, иртасын сын сæ адæмы культурæ, æгъдæуттæ æмæ тра-
дицитæ;

- хи æнкъарын Уæрæсейы æмæ Ирыстоны гражданинæй, аргъ 
кæнын хи бæстæйы бирæнацион адæмтæн, сæ литературæйæн;

- тексты мидисæй пайдагæнгæйæ, арæхсын æрдзы фæзындтæ 
кæнæ хъайтарты портреттæ æрфыссынмæ. 

- æмбарын аивадон уацмысы æвзаг, дзырды алыхуызон функ-
цитæ: абарæнтæ, олицетворени, метафорæ, гиперболæ; 
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- дзырдты бирæнысаниуæгад, сæ комкоммæ æмæ ахæсгæ ныса-
ниуджытæ.

Ацы зонындзинæдтæ æмæ арæхстдзинæдтæ къухы бафтдзыс-
ты, аивадон текстæн лингвистикон æмæ литературон анализ конд 
куы цæуа, уæд. 

Стыр ахадындзинад ис абарсты хуызы анализæн. Скъоладзаутæ 
ирон кæсыны æмæ уырыссаг кæсыны урокты иу темæйæ кæрæдзи-
уыл баст тексттæ куы ахуыр кæной, уæд абарæн ис æрдзы фæзынд-
тæ, архайд кæм цæуы, уыцы бынæттæ, геройты миддуне, сæ ахаст 
цардмæ, райгуырæн бæстæмæ, хистæртæм, кæстæртæм.

9. Практикон æмæ семинарон ахуыртæ 

I-аг ахуыр. Райдайæн кълæсты литературон кæсынады тео-
ретикон-методикон бындуртæ.

Ахуырты арæзт

1. Литературон кæсынады теоретикон проблемæтæ:
а) аив литературæ кæсыны ахадындзинад;
æ) поэтикон уацмыстæ ахуыр кæныны уавæр;
б) рæзгæ технологитæй пайдайкæнынад, традицион методикæ-
йыл æнцойгæнгæйæ;
в) кæсыны урокты ног структурæтæ æмæ формæтæ. 

2. Литературон кæсынады сæйраг принциптæ:
а) системондзинад;
æ) эстетикон принцип;
б) эмоционалон принцип;
в) аргъкæныны принцип.

Литературæ:

II-аг ахуыр. Кæсыны чингуыты арæзт райдайæн кълæсты.

1. Цавæр темæтимæ зонгæ кæнынц скъоладзауты кæсыны чин-
гуытæ?
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2. Цавæр рубрикæтæ æмбæлы кæсыны чингуыты?
3. Куыд æвдыст цæуы хъомыладон куыст, чингуыты цы уац-

мыстæ æмбæлы, уыдоны?

Литературæ:

1.  «Абетæ». Рауагъдад СЕМ, 2018 аз.
2. Дзапарты зарæ. Кæсыны чиныг 2-аг къласæн. СЕМ, 2017 аз.
3. Дзапарты Зарæ. Кæсыны чиныг 3-аг къласæн. СЕМ, 2017 аз.
4. Туаты Ларисæ. Кæсыны чиныг 4-æм къласæн. СЕМ, 2017 аз.

III-аг ахуыр. Литературон кæсынады урокты ахадындзинад, 
нысантæ æмæ хæстæ.

1. Литературон кæсынады урокты ахадындзинад райдайæн 
кълæсты.

2. Цавæр нысантæ æмæ домæнтæ лæууы ахуыргæнæджы размæ 
къласы кæсыны урочы?

3. Скъоладзауты размæ цавæр домæнтæ æвæрд цæуы?
4. Цавæр арæхстдзинæдтæ хъуамæ уа скъоладзаутæм райдайæн 

скъолайы фæудмæ?
5.  Ранымайын ныхасы архайды æппæт хуызтæ.

Литературæ:

1. Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика препо-
давания русского языка в начальных классах. – М., 2008 г.

2. Гуыриаты М.А. Райдайæн кълæсты мадæлон æвзаджы мето-
дикæ. – Орджоникидзе, 1989.

IV ахуыр. Литературон кæсынад ахуыр кæныны методтæ.

1. Цы у лекци?
2. Радзурын беседæйы методы тыххæй.
3. Цы у хибарæй куысты метод?
4. Радзурын сфæлдыстадон касты методы тыххæй.
5. Цы у проблемон метод?
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V ахуыр. Литературон кæсынады урочы структурæ.

Литературон кæсынады урочы этаптæ:
а) уацмыс иумæйагæй бамбарын;
æ) тексты мидис бæстон равзарын;
б) æмткæй текстыл бакусын.

Кæсыны урочы куысты хуызтæ:
а) разныхас;
æ) уацмыс æнæхъæнæй бакæсын;
б) мидис куыд æмбæрстгонд æрцыд, уый фæдыл беседæ;
в) уацмыс хайгай кæсын;
г) аналитикон беседæ скæнын;
д) текстимæ куыст;
е) иумæйаг хатдзæгтæ скæнын.
Практикон куыст (Дзесты Куыдзæг «Мæкъуылтæ фервæзын 

кодта»).

Литературæ:

1. Львов М.Р., Горецкий В. Г., Сосновская О.В. Методика пре-
подавания русского языка в начальных классах. – М., 2008 г.

2. Перова Г.М. Теоретико-методические основы планирования 
уроков чтения в начальных классах ⁄⁄ Начальная школа, 2012, № 1, с. 
46-53.

3. Виды и приемы чтения ⁄⁄ Начальная школа, 2014, № 2; 2009, № 
9; 2015, № 1; 2015, № 9.

VI ахуыр. Литературон уацмысы мидисы анализ.

1. Тексты анализы сæйраг хæйттæ:
а) уацмысы бæлвырд мидис бамбарын (архайды мидисы цыд);
æ) уацмысы композици;
б) архайджыты хи дарыны мотивтæ, сæ сæйраг миниуджытæ;
в) уацмысы идейæ (сæйраг хъуыды).
2. Уацмыс анализ кæнгæйæ пайдагонд цæуы ахæм куысты хуы-

зæй:
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а) аив каст;
æ) æвзаргæ куыст;
б) скъоладзаутæн сæхи æвæрд фæрстытæн дзуæппытæ дæттын;
в) скъоладзаутæн сæхи æвæрд фæрстытæм гæсгæ текст æвзарын;
г) тексты иллюстрацитыл куыст;
д) хи ныхæстæй дзурын;
е) уацмысæн пълан аразын.
3 Хибарæй куыст уацмысыл кусгæйæ.
4. Практикон куыст (Коцойты А. Хъусой).

Литературæ:

1. Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика пре-
подавания русского языка в начальных классах. – М., 2008 г.

2. Сидоренко В.В. Некоторые творческие приемы чтения ⁄⁄ Воп-
росы методики чтения в начальной школе. – М., 1994.

3. Оморокина М.И. Построение уроков чтения в нач. классах ⁄⁄ 
Основы методики начального обучения родному языку. – М., 2005.

VII ахуыр. Тексты литературон-методикон анализ.

1. Литературон уацмыс анализ кæныны сæйраг методикон 
амындтытæ.

2. Уацмысы анализы литературон бындуртæ.
3. Уацмысы анализы психологон хицæндзинæдтæ.
4. Куысты хуызтæ уацмысы анализыл кусгæйæ.

Литературæ:

1. Лазарева В.А. Технология анализа художественного текста на 
уроках литературного чтения в начальной школе. – М.: Институт ин-
новаций в образовании им. Л.В. Занкова: Издательский дом «ОНИКС 
21 век», 2013.

2. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произ-
ведения. М.: Флинта: Наука, 2014.

3. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Методическое посо-
бие. Вентана-Граф, 2014.
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VIII ахуыр. Радзырд ахуыр кæныны методикæ (урок-конс-
пект).

Радзырд кæсын æмæ равзарыны агъоммæйы куысты формæтæ:
а) экскурси саразын;
æ) киноныв равдисын;
б) ахуыргæнæджы разныхас;
в) беседæ.

Уацмысы мидисимæ æмткæй базонгæ уæвын (фыццаг синтезы 
этап).

Уацмысы мидисы анализ йæ аивадон хицæндзинæдтимæ бас-
тæй.

Фæрстытæм гæсгæ текст æвзарын.
Тексты иллюстрацийыл куыст.
Хи ныхæстæй дзурын.
Пълан саразын.
Сфæлдыстадон куысты хуызтæ.
Урок-конспект (Дзесты Куыдзæг «Хорхæссæг).

Литературæ: 

1. Гуыриаты М. Райдайæн кълæсты мадæлон æвзаджы методи-
кæ. – Орджоникидзе, 1989.

2. Львов М.Р., Горецкий В.П., Сосновская О.В. Методика обуче-
ния русского языка в начальной школе. – М., 2004.

3. Практикум по методике преподавания литературы: Учебное 
пособие для студентов вузов. Под редакцией О.Ю. Богдановой. – М. 
2012.

4. Тлаттаты А. Ирон литературæ ахуыр кæныны методикæ. – 
Дзæуджыхъæу, 1991.

IХ ахуыр. Æмдзæвгæ бацамоныны мадзæлттæ (урок-конс-
пект).

1. Æмдзæвгæ кæсыны хицæндзинæдтæ райдайæн кълæсты.
2. Урочы арæзт æмдзæвгæ ахуыр кæнгæйæ:



228

а) разныхас (беседæ);
æ) ахуыргæнæджы каст, æмдзæвгæйы фыццаг иумæйаг æмба-
рынад;
б) æмдзæвгæ куыд бамбæрстой, уый сбæрæг кæнын;
в) ногæй кæсын æмæ аналитикон беседæ;
г) æмдзæвгæ æххæстæй аив кæсын;
д) иумæйаг беседæ (хатдзæгтæ).

3. Практикон куыст (Дарчиты Д. «Мæ ирд стъалы»).

Литературæ:

1. Дзатцеева Н.А. Методика изучения русской классической ли-
рики в школе. – Орджоникидзе, 1980.

2. Каганович С.А. Обучение анализу поэтического текста. М., 
2000.

3. Львов М.Р. Методика обучения русскому языку в начальных 
классах. – М., 2008.

4. Тлаттаты А.Е. Ирон литературæ ахуыр кæныны методикæ. – 
Дзæуджыхъæу, 1991.

X-æм ахуыр. Басня ахуыр кæныны методикæ (урок-конспект)

1. Басня ахуыр кæныны ахадындзинад.
2. Басняйы мораль, аллегори.
3. Басняйы куысты компоненттæ.
4. Урочы структурæ:
1) Бацæттæгæнæн куыст.
2) Ахуыргæнæджы аив каст.
3) Беседæ эмоционалон-аргъгонды хуызы.
4) Басняйы мидисы бæлвырд анализ.
5) Аллегори раргом кæнын, мораль равзарын.
6) Басняйы хъуыды цардимæ абарын.
5. Практикон куыст (Хетæгкаты Къ. «Бирæгъ æмæ хърихъупп»).

XI ахуыр. Адæмон сфæлдыстады жанртæ бацамоныны ма-
дзæлттæ
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Темæ бацамоныны сæйраг куысты хуызтæ: 
- ахуыргæнæджы разныхас; 
- дзырдуатон куыст; 
- аив каст; 
- æмбарынгæнæн каст; 
- фæрстытæн дзуæппытæ дæттын; 
- пълан аразын; 
- мидис дзурыны хуызтæ; 
- нывмæ гæсгæ куыст; 
- сфæлдыстадон хъæзтытæ; 
- цæстуынгæ æрмæг; 
- иртасæн куыст; 
- ног технологитæй пайда кæнын.
1. Нарты кадджытæ ахуыр кæныны иуæй-иу хицæндзинæдтæ.

Практикон куыст «Дзерассæ рæсугъд».

Литературæ:

1. Абаев В.И. Нартовский эпос осетин. Избранные труды. – Вла-
дикавказ, 1990.

2. Бежаева Ф.Г. Изучение нартовского эпоса в школе. – Влади-
кавказ, 2002.

2. Аргъау ахуыр кæныны методикæ.
а) Аргъæутты ахадындзинад.
æ) Аргъæутты сæйрагдæр хицæндзинæдтæ.
б) Цæрæгойты тыххæй аргъæуттæ æмæ сæ хицæндзинæдтæ.
в) Алæмæттаг аргъæуттæ æмæ сæ хицæндзинæдтæ.
г) Цардыуаджы аргъæуттæ æмæ сæ хицæндзинæдтæ.
Практикон куыст (Коцойты Арсен «Куысыфтæг æмæ Дурын»).

3. Фольклоры чысыл жанртæ ахуыр кæныны мадзæлттæ:
а) Æмбисæндтæ æмæ уыци-уыциты сæйраг хъомыладон фæрæз-
тæ.
æ) Фольклоры чысыл жанрты комкоммæ æмæ фæсномыг ныса-
ниуæг.
б) Темæ ахуыр кæныны ахадгæдæр куысты хуызтæ: беседæ, 
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фæрстытæн дзуапп дæттын, сфæлдыстадон фæлтæрæнтæ, цар-
дæй ист цаутæм (предметтæм) гæсгæ æрхъуыды кæнын æмби-
сæндтæ, уыци-уыцитæ, баххæст (адарддæр) кæнын цухгонд бы-
нæттæ, нывтæм гæсгæ куыстытæ æмæ а. д.
4. Практикон куыст (урок-конспект æмбисæндтæй).

Литературæ:

1. Бекоев В.М. Методика изучения фольклорных произведений 
в осетинской школе. – Орджоникидзе, 1982.

2. Воробьев П.Г. Изучение устного народного творчества. – М., 
1997.

3. Львов М.Р., Горецкий В.П., Сосновская О.В. Методика обуче-
ния русского языка в нач. школе. – М., 2008.

4. Тамерьян Т.Ю. Дидактические основы осетинской народной 
сказки. Сб. статей. – Владикавказ, 2001.

5. Тлаттаты А. Ирон литературæ ахуыр кæныны методикæ. – 
Дзæуджыхъæу, 1991.

ХII. Фæсурокты кæсыны методикæ

1. Фæсурокты кæсыны ахадындзинад æмæ йæ хæстæ.
2. Хибарæй кæсыныл фæцалх кæныны урокты структурон арæзт.

Литературæ:

1. Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика препо-
давания русского языка в начальных классах. М., 2008.

2. Савина С.Н. Внеклассная работа по иностранным языкам в 
школе. М., 1998.
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Литературон терминты æмбарынгæнæн дзырдуат

Абарæн – литературон уацмысы иу предмет кæнæ предметæн йæ 
миниуджытæ æндæр предметимæ кæнæ уый миниуджытимæ барыны 
мадзал. 

Абзац – иу кæнæ цалдæр хъуыдыйадæй арæзт тексты хай, рай-
дайы ног рæнхъæй.

Адæмон дзургæ сфæлдыстад – дзыхæй-дзыхмæ цæугæ сфæл-
дыстад: зарджытæ, таурæгътæ, аргъæуттæ, æмбисæндтæ, уыци-уы-
цитæ æмæ аф.д.  

Аивадон уацмыс – адæймаг, æхсæнад æмæ æрдзы ахастдзинæд-
тæ æнгом бастæй фæлгонцты фæрцы æвдыст кæм æрцæуынц, ахæм. 

Аллегори – царды цаутæ, адæймаджы митæ сæхи хуызы нæ, 
фæлæ æндæр нывты, æндæр фæлгонцты æвдыст кæм æрцæуынц, 
ахæм фæсномыг ныхасы иу хуыз.

Антитезæ – уацмысы сюжет, архайджыты сурæттæ, сæ зон-
дахаст, сæ удыхъæд ирддæрæй равдисыны тыххæй ныхæй-ныхмæ 
æвæрыны аивадон фæрæз. 

Аргъау – æнахуыр, æрымысгæ мидис кæмæн ис, ахæм уацмыс, 
дзырд дзы фæцæуы æцæг царды уæвæн кæмæн нæ уыдис, нæй æмæ 
нæ уыдзæн, ахæм цаутыл. 

Æвæрццæг фæлгонц – йæ зонахаст, йæ митæ, йæ зæрдæйы уагæй 
фæзминаг чи вæййы, ахæм аивадон фæлгонц.

Æвзаргæ каст – уацмысы бæлвырд бынат ссарын æмæ йæ ба-
кæсын.

Æмбаргæ каст – цы кæсынц, уый куыд æмбарой, афтæ.
Æмдзæвгæ – стихтæй фыст уацмыс, йæ æууæлтæ сты: ритм, 

рифмæ, эмоционалондзинад.
Æмбарынад – абстрактон хъуыдыкæнынады формæ, æвдыст 

дзы æрцæуынц предметты, фæзындты бæлвырд миниуджытæ. 
Æмбисонд – адæмы цыргъзонддзинад æвдисæг цыбыр уацмыс,  

йæ асмæ гæсгæ хæрзцыбыр, йæ хъуыды та – стыр æмæ арф.
Æнцойгæнæн дзырдтæ – уацмысы темæ, йæ сæйраг хъуыды 

раргом кæнынæн тексты цы сæйрагдæр, ахсджиагдæр дзырдтæ вæй-
йы, уыдон. 

Æппæрццæг фæлгонц – æхсæнадæн æнæуынон чи у, фæстæзад 
зондыл хæст чи вæййы, ахæм фæлгонц.
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Æрфыст – бæлвырд цавæрдæр предметыл дзургæйæ, фиппа-
йын æппæт фæзындтæ æмæ фæлгъуызтæ, æрдзурын сыл, ныффыс-
сын сæ.

Балладæ – йæ мидис фантастикон, историон кæнæ героикон 
кæмæн у, ахæм лирикон уацмыс.

Басня – æмдзæвгæ кæнæ прозæйы хуызы фыст чысыл уац-
мыс. Адæймаджы миниуджытæ, йæ ахастытæ æндæр адæймæгтимæ 
æмбисонды æвдыст цæуынц фæсномыгæй, цæрæгойты кæнæ исты 
предметты хуызы. 

Беседæ – ахуыргæнæг æмæ скъоладзауты æхсæн диалог.  
Гиперболæ – исты цау, предмет, уавæр цы у, уымæй егъаудæрæй, 

фылдæрæй, тыхджындæрæй равдисыны аивадон мадзал.
Диалог – дыууæ кæнæ цалдæр адæймаджы æхсæн ныхас. 
Драмæ – литературон уацмыс, фыст у диалоджы хуызы сценæ-

йыл спектаклы хуызы æвæрынмæ.
Загъдау – æххæст хъуыды чи нæ февдисы, ахæм цыбыр æнæфæ-

хицæнгæнгæ рæстдзæф ныхас. 
Зæрдывæрдæй дзурын – æнæ чиныгмæ кæсгæйæ сахуыр кæнын 

æмæ дзурын.
Жанр – бæлвырд сюжетон æмæ стилистикон æууæлтæ кæмæ ис, 

ахæм аивадон уацмысты хуыз
Идейæ – уацмысы мидис æвдисæг сæйраг хъуыды.
Изложени – фехъусгæ кæнæ бакæсгæ текст хи ныхæстæй фыс-

сыны фæлтæрæн.
Инверси – компонентты æмбæлгæ уавæр ивын, фæстæрдыгæй 

сæ размæ æвæрын.
Инноваци – ахуырады ногдзинад, æрмæг бацамонынæн ног рæз-

гæ технологитæй пайда кæнын. 
Интонаци – дзурæджы æнкъарæнтæ, йæ хъæлæсы азæлд, йæ 

темп фæуæлдæр кæнæ фæныллæгдæр кæныны уаг.
Ирхæфсæн – адæмон сфæлдыстады хуыз, уыдон сты хъæлдзæг 

æмдзæвгæтæ, зарджытæ
Историон таурæгъ – адæмон сфæлдыстады хуыз, йæ бындуры 

вæййы, царды æцæг чи æрцыд, ахæм цау.
Историон жанр – сæ бындуры ивгъуыд рæстæджы бæлвырд 

историон цаутæ кæмæн ис æмæ сæ архайджытæ бæрæг историон 
архайджытæ кæмæн сты, ахæм аивадон уацмыстæ. 
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Иумæйаггонд урок – бæлвырд темæ кæнæ разделы кæронбæт-
тæн урок, цы æрмæг рацыдысты, уый æриу кæнын, æрдзурын ыл иу 
урочы, бæлвырд системæмæ гæсгæ.

Ирони – дæлгоммæ, æлхыскъæмхасæн ныхас
Кадæг – адæмон сфæлдыстады аив уацмыс. Йæ бындуры вæй-

йы царды рагон æцæгдзинад. Хаттæй-хатт дзы вæййы æрымысгæ 
хабæрттæ æмæ цаутæ дæр. 

Кæсын – ныхасы хуыз; раст æмæ аив хъæлæсы уагæй кæсын, 
цавд раст æвæрын, æмбарын тексты мидис.

Кæсыны методикæ – раст, тагъд, æмбаргæ æмæ аив кæсын са-
хуыр кæныны мадзæлттæ. 

Комментари – æмбарынгæнæн фиппайнæгтæ текстмæ.
Композици – уацмысы хæйтты бæлвырд равæрд, сæ ахаст кæ-

рæдзимæ. 
Критикон уац – йæ мидисы хъæндзинæдтæ кæмæн ссардæуы 

æмæ сыл бæлвырд ныхас кæм цæуы, ахæм.
Кульминаци – уацмысы архайды рæзт йæ тæккæ тæмæны кæм 

бацæуы, уыцы бынат. 
Лирикæ – хи æнкъарæнтæ æмæ цардæвзарæнтæ æвдыст кæм 

цæуы, ахæм литературон поэтикон уацмысы хуыз.
Литературæ – царды æцæгдзинад алыхуызон фæлгонцты чи 

вдисы, ахæм аивад.
Литературон аргъау – бæлвырд автор кæмæн вæййы, ахæм ар-

гъау.
Литературон нормæтæ – литературон æвзаджы домæнтæн 

дзуапп чи дæтты, алы ныллæг стилы æмæ ныхасыздæхтыты дзырд-
тæ кæм не мбæлы, ахæмтæ.

Литературон таурæгъ – йæ бындур у фольклорон, фæлæ йыл 
фæзыны авторы æрмдзæф.

Литературон хъайтар – уацмысы архайæг
Логикон хъуыдыкæнынад – хъуыдытæ æмбаргæ, фæд-фæдыл 

раст æвæрдæй дзурын.
Логикон цавд – хъуыдыйады сæйраг дзырд хъæлæсы уагæй ра-

хицæн кæнын.
Мæстæймарæн – адæмон сфæлдыстады хуыз.
Метафорæ – иу предметы миниуджытæ æндæр предметмæ 

ахæссыны фæрæз.
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Методикæ – æрмæг цы мадзæлтты фæрцы бацамонæн ис, уы-
дон. 

Метоними – иу предмет иннæимæ баст куы вæййы тыгъдады 
рæстæджы кæнæ æндæр исты уавæртæй, æмæ уый фæрцы предмет-
тæ иу ном куы фæхæссынц, уæд уый. 

Мидис – радзырды дзырд цæуыл цæуы, уый.
Монолог – иу адæймаджы ныхас
Мораль – æгъдау, фæтк
Национ æвзаг – иу нацийы адæм цы æвзагыл дзурынц, уый. 
Национ литературæ – бæлвырд национ æвзагыл фыст чи у, уый.
Нывæцæн – ныхасы рæзтыл сфæлдыстадон куысты хуыз, бæл-

вырд темæ кæнæ литературон геройы сурæт райгом кæнынæн фыс-
гæ куыст. 

Новеллæ – радзырды хуыз, ис ын бæлвырд цыргъ сюжет æмæ 
композици æнæ æрфысты элементтæй.

Ныхасы рæдыдтытæ – хъуыды зæгъынæн раст дзырд кæнæ 
хъуыдыйад æвзæрст куы нæ æрцæуы, дзырдты равæрд раст куы нæ 
вæййы, уæд уый. 

Ныхасы рæзтыл куысты методикæ – дзырдуатон сконд хъæз-
дыг кæныны, сфæлдыстадон æмæ логикон хъуыдыкæнынад рæзын 
кæныны, хъуыдытæ раст æмæ аив дзурын ахуыр кæныны мадзæлт-
тæ. 

Ныхасы фæлтæрæнтæ – ныхасы уагмæ, йæ хъæдмæ хъус æр-
дарын кæм хъæуы, ахæмтæ.

Олицетворени – литературон уацмысы æрдз кæнæ æнæуд пред-
мет удæгас хуызы æвдисæг аивадон мадзал.

Очерк – литературон уацмыс, царды æрцæугæ цыбыр цауты 
æрфыст. 

Палиндром – разæрдæм дæр æмæ фæстæрдæм дæр иухуызон 
кæсгæ чи у, ахæм текст.

Пауза – фæурæд
Пейзаж – литературон уацмысты æрдзы нывты æрфыст. 
Пейзажон лирикæ – æмдзæвгæйы æвдыст цæуы æрмæст æрдзы 

нывтæ, поэт йæ ахаст  æрдзмæ æргом кæны йæ зондахастæй. 
Персонаж – литературон уацмысы архайæг, хъайтар.
Портрет – адæймагæн йæ æддаг бакаст, йæ цæсгомы хуыз, йæ 

уæнгты конд, йæ дарæс аив уацмысы дзырдтæй сныв кæнын, фæлгонц 
аразыны мадзал.
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Поэмæ – стыр поэтикон уацмыс историон, героикон кæнæ 
лирикон темæтыл, арæзт у ритм æмæ рифмæтæ кæм ис, ахæм æм-
дзæвгæтæй, æвдыст дзы æрцæуы бирæ архайджыты фæлгонцтæ, сæ 
кæрæдзиимæ ахастдзинæдтæ, фыссæджы цæстæнгас цардмæ.

Поэт – фыссæг, æмдзæвгæты , поэтикон уацмысты автор.  
Проблемон метод – урочы проблемон уавæр сæвзæрын кæны-

ны мадзæлттæ, цæмæй скъоладзаутæ сæхæдæг хъуыды кæной, хъæу-
гæ хатдзæгтæм æрцæуой.

Прозæйæ фыст æмдзæвгæ – прозæйы хуызы фыст цыбыр лири-
кон уацмыс.

Пролог – аивадон уацмысы бацæуæн хай. 
Радзырд – цыбыр аивадон уацмыс, æвдыст дзы фæцæуы сæйраг 

архайæджы цардæй иу кæнæ цалдæр цауы.
Разныхас – уацмысы райдиан, йæ бацæуæн.
Ритм – амоны æмбæрц, æмхуызон; бæлвырд рæнхъыты вæй-

йы æмхуызон уæнгтæ æмæ дзы алы дзырдыл, алы дзырдбастыл дæр 
цавд фæхауы бæлвырд ран.

Рифмæ – æмдзæвгæйы рæнхъыты кæрæтты æмхуызон зæлынад.
Риторикон фарст – йæ дзуапп йæхи мидæг кæмæн вæййы, 

ахæм.
Роман – царды вазыгджын процесс, царды бирæ цаутæ сæ рæ-

зыны хуызы æвдыст кæм цæуынц, ахæм эпикон, таурæгъон лите-
ратурæйы хуыз.

Романтизм – аивад æмæ литературæйы аивадон мадзал; фыс-
джытæ фæархайынц, разы кæмæй не сты, уыцы царды æцæгдзинады 
ныхмæ; февæрынц, сæхи бæллицты чи сæвзæры, уыцы фæлгонцтæ 
æмæ сюжеттæ.

Сатирæ – персонажты æвзæр миниуджытæ, цард æмæ адæй-
маджы хъæнтæ æвдисыны аивадон фæрæз.

Сæргонд – уацмысы ном
Сæйраг хъуыды – фыссæг уацмысы цы зæгъинаг вæййы, уый. 
Символ – фæсномыгæй исты  арф хъуыды кæм вæййы, ахæм аи-

вадон фæлгонц. 
Сочинени – хи хъуыдытæ дзурын кæнæ фыссын бæлвырд лæ-

вæрд темæмæ гæсгæ.
Стиль – бæлвырд хъуыдытæ, идеятæй ныхасы алы уавæрты 

пайда кæныны мадзæлтты æмдзыгуыр.
Строфа – æмдзæвгæйы хай, вæййы дзы æххæст хъуыды. Вæй-
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йынц дыгайрæнхъонтæ, æртыгайрæнхъонтæ, цыппæргайрæнхъонтæ 
æмæ а.д.

Сурæт – адæймаджы хуызфыст, йæ миддуне, зæрдæйы уаг, 
миниуджытæ æмæ хицæндзинæдтæ равдисыны аивадон мадзал.

Сфæлдыстадон куыст – сфæлдыстадон хуызы исты æрхъуыды 
кæнын, ныффыссын.

Сюжет – аивадон уацмысы царды цаутæ кæрæдзиимæ куыд 
баст вæййынц, уый. 

Тагъддзуринаг – зындзурæн дзырдты къорд, рæвдз æмæ тагъд 
дзурыныл фæлтæрæнтæ

Таурæгъ – дзыхæйдзургæ цыбыр радзырд, æвдыст дзы цæуы 
адæмы цард йæ алы хуызты суанг незамантæй нæ рæстæгмæ. 

Таурæгъон текст – исты цау кæнæ архæйдтытæ фæд-фæдыл 
кæм фæцæуынц, радзырды ахæм хуыз.

Тексты анализ – бацамонын уацмысы идейон арæзт, уыциу 
рæстæг æвзарын йæ мидис, фæлгонцтæ, аивадон мадзæлттæ.

Тексты пълан – уацмысы мидис адих кæнын хицæн хæйттыл 
æмæ сын раттын сæргæндтæ.

Текст-тæрхæттæ – хи хъуыдытæ, хи æнкъарæнтæ равдисын 
уацмысы мидисы тыххæй.

Темæ – тексты дзырд кæуыл кæнæ цæуыл фæцæуы, уый, йæ 
иумæйаг хъуыды 

Трагеди – геройы характер зын уавæрты кæм рабæрæг вæййы, 
хъизæмæрттæ æмæ тухитæ кæм февзары, кæнæ ныхмæвæрд тыхти-
мæ тохы кæм фæмард вæййы, драмон уацмысы ахæм хуыз..

Уацау – литературон уацмысы хуыз, æвдыст дзы æрцæуы, сæй-
раг архайæгæн йæ цардæй егъау рæстæг чи æвдисы, ахæм цаутæ

Уацмысы æвзаг – фыссæг дзырдтæ æмæ ныхæстæ æвзары, цы 
геройты цард æвдисы, уыдонмæ гæсгæ.

Уацмысы сæйраг хъуыды – автор цы зæгъынмæ хъавы, хъус 
тынгдæр цæмæ æрдарын хъæуы, уый.

Уыци-уыци – предметы кæнæ архайды хицæн миниуджытæ 
фæсномыг хуызы æвдисæг адæмон сфæлдыстады хуыз.

Фæлхатæн – иуæй-иу дзырдтæ æмæ ныхæстæ поэтикон уацмы-
сы цалдæр хатты фыссын; архайд æмæ дзурæджы ныхас тыхджын-
дæр кæнын; ныв, цау ирддæрæй æвдисыны поэтикон ныхасы фæ-
зилæн. 
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Фæсномыг ныхас – бæлвырд уавæр дæлгоммæ ныхасы хуызы 
равдисын.

Фæсурокты кæсынад – хибарæй хæдзары чингуытæ æмбаргæ-
йæ кæсыны мадзал, йæ нысан у чингуытæм цымыдисдзинад сæв-
зæрын кæнын

Фельетон – сатирикон уацхъуыд
Фыссæг – уацмыстæ чи фыссы, уый.
Характер – уды хъæд, уды конд
Хибарæй кæсынад – æнæ искæй æххуысæй кæсын æмæ мидис 

æмбарыны арæхстдзинæдтæ.
Хиныхæстæй радзырд – скъоладзауты арæхстдзинæдты рæзтыл 

куысты хуыз, мидис радзурын, хъуыдытæ кæрæдзийы фæдыл бæл-
вырд фæткыл куыд цæуой, афтæ.

Хъомыладон куыст – хорз хъуыддæгтæ æмбарын, æнкъарын 
кæнын.    

Хъусын – ныхасы хуыз; искæй кастмæ хъусгæйæ æмбарын тек-
сты мидис; зонын бæрæг кæнын тексты темæ æмæ сæйраг хъуыды.

Цæсгæмттæм гæсгæ каст – уацмысы архайджыты ныхæстæ 
радыгай хицæнтæй кæсын. 

Эпиграф – фыссæг йæ уацмысы райдианы искæй ныхæстæй цы  
скъуыддзаг кæнæ æмбисонд сæвæры,уый.

Эпизод – чи æрцыд, ахæм цау; аив уацмысы кæрæдзи фæдыл 
баст цаутæй иу. 

Эпилог – фæсфыст, уацмысы мидисы тыххæй кæронбæттæн 
хъуыдытæ.

Эпитет – предметы кæнæ фæзынды миниуæг ирддæрæй равди-
сыны мадзал. 

Эпос – таурæгъон æмæ поэтикон уацмысты цикл 
Юмористон уацмыс – царды хицæн цаутæй искæцытæ худæг 

хуызы æвдыст кæм цæуынц, ахæм аив уацмыс.



238

Спайдагонд литературæ 

1. Аникин В.П. Русская народная сказка.М. 1977.
2. Бежаева Ф.Г. Изучение нартовского эпоса в школе. Владикав-

каз, 2002. 
3. Бордовская Н.В. Современные образовательные техногии: 

КНОРУС, 2010.
4. Бунеева Е.В., Яковлева М.А. Уроки чтения. 2 класс. Методи-

ческие рекомендации для учителя. – М.: Баласс, 2004. 
5. Виды и приемы чтения . Начальная школа. 2004. №2; 2008 

№1; 2014. №9.
6. Воробьев П.Г. Изучение устного народного творчества.-М.- 

1997.
7.Глинская Е.Л. Работа над художественными описаниями при-

роды на уроках чтения. Начальная школа, 1984. №7. 
8. Городилова Г. Г. Речевое общение и проблемы лингводидакти-

ки РЯШ. – 1988 – № 5.
9. Дзапарты З.Г. Кæсыны чиныг 2 къласæн. «СЕМ», 2018.
10. Дзапарты З.Г. Кæсыны чиныг 3-аг къласæн. «СЕМ», 2018. 
11. Дзатцеева Н.А. Методика изучения русской классической 

лирики в школе.-Орджоникидзе,1980..
12. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного про-

изведения: Учебное пособие. М.: Флинта: Наука, 2003.
13. Ефросинина Л.А. Литературное чтение во 2-ом классе: Ме-

тодические указания для учителя. М. Вентана-Граф, 2012.
14. Ефросинина Л.А. Литературное чтение в 3-ем классе. Мето-

дические указания для учителя. М. Вентана-Граф, 2012.
15. Каганович С.А, Обучение анализу поэтического текста. – М., 

2000.
16. Колесов В.В. Культура речи – культура поведения. Л., 1988.
17. Короева Н.Т. Обучение речевому общению в условиях би-

лингвизма. Материалы международной конференции. Владикавказ, 
Изд-во СОГПИ, 2008. 

18. Ксендзова Г.Ю. Перспективные школьные технологии. 
Учебно-методическое пособие.-М,  2000.

19. Кушнир А.М. Азбука чтения Школьные технологии. М., 
1998.



239

20. Лазарева В.А. Технология анализа художественного текста 
на уроках литературного чтения в начальных классах. – М.: Изда-
тельский дом «ОНИКС 21 век», 2013.

21. Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика препо-
давания русского языка в начальных классах. – М., 2008.

22. Молдавская Н.Д. Литературное развитие школьников в про-
цессе обучения. – М., 1999. 

23. Никифорова Л.И. Психология восприятия художественной 
литературы. Москва,1989.

24. Оморокова М.И. Основы обучения чтению младших школь-
ников: Учебное пособие для студентов педагогических вузов. – М.: 
Вентана-Граф, 2005.

25. Практикум по методике преподавания литературы: Учебное 
пособие для студентов вузов:  Богданова О.Ю., Зинин С.А., Леонов 
С.А., Чертов В. Ф. Под ред. О. Ю. Богданова. – М.: Изд-кий центр 
«Академия», 1999. 

26. Перова Г.М. Теоретические и методические основы плани-
рования уроков чтения в начальных классах. Начальная школа, 2002 
№11 с.46-53 

27. Рожина Л.Н. Психология восприятия литературного героя 
школьниками. М.,1997. 

28. Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного чтения. 
М.,1999.

29. Савина С.Н. Внеклассная работа по иностранным языкам в 
школе. М., 1991.

30. Светловская Н.Н., Пиче-Оол Т.С. Детская книга и детское 
чтение. – М., 1999.

31. Селевко Г.С. Современные образовательные технологии. – 
М., 1998. 

32. Сидоренко В.В. Некоторые творческие приемы чтения. Во-
просы методики чтения в начальной школе. -М. 1974.

33. Современные образовательные технологии. Составитель 
Хохлов В.Г. – Владикавказ, 2005. 

34. Тамерьян Т.Ю. Дидактические основы осетинской народ-
ной сказки. Межвузовский сборник статей под. редакцией А.Р. Джи-
оевой Педагогический процесс: проблемы и перспективы, выпуск 2. 
Владикавказ, 2001. Основы теории литературы. Москва, 1996.



240

35. Тлаттаты А.Е. Ирон литературæ ахуыр кæныны методикæ. 
Дзæуджыхъæу, 1991.

36. Туаты Л.А. Кæсыны чиныг 4-æм къласæн. «СЕМ», 2018. 
37. Хижнякова О.Н. Современные образовательные технологии 

в начальной школе. Ставрополь, СКИПКРО, 2006. 
38. Чернявская А.П., Байбародова Л.В. и др. Образовательные 

технологии. Ярославль, 2005.
39. Черкезова М.В. Проблемы преподавания литературы в ино-

культурной среде: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2007.
 

 



241

сæргæндтæ

Разныхас .......................................................................................... 3
1. Райдайæн кълæсты литературон кæсынады теоретикон 

бындуртæ
1.1. Литературон кæсынады теоретикон-методикон 

бындуртæ, проблемæтæ æмæ сæйраг принциптæ ................................ 7
1.2. Литературон кæсынады урокты ахадындзинад, 

нысантæ æмæ хæстæ ............................................................................... 9
1.3. Кæсыны чингуыты арæзт райдайæн кълæсты .................... 13
2. Литературон кæсынад ахуыр кæныны методикæ
2.1. Кæсын ахуыр кæныны мадзæлттæ æмæ куысты хуызтæ ...21
2.2.Уацмысыл куысты наукон-иртасæн бындуртæ æмæ йæ 

аразыны мадзæлттæ .............................................................................. 28
2.3. Кæсыны урочы структурæ .................................................... 48
2.4. Уацмысы текстимæ куыст..................................................... 54
2.5. Тексты литературон-методикон анализ ............................... 64
2.6. Кæсыны арæхстдзинæдтæ рæзын кæныны методикæ ........ 70
2.7. Хи ныхæстæй радзырдыл кусыны методикæ ...................... 76
2.8. Цæстуынгæ æрмæг кæсыны урокты .................................... 82
2.9. Хъомыладон куысты фæрстытæ литературæйы урокты .... 84
2.10. Хибарæй кæсыны ахадындзинад æмæ мадзæлттæ 

кæсыны урокты ..................................................................................... 89
2.11. Иумæйаггонд урокты ахадындзинад æмæ сæ домæнтæ ...97
3. Алы жанрты уацмыстыл куыст райдайæн кълæсты
3.1. Æмдзæвгæйыл кусыны методикæ ...................................... 101
3.2. Басняйыл кусыны методикæ ............................................... 115
3.3. Адæмон сфæлдыстад ахуыр кæныны методикæ ............... 121
3.3.1. Адæмон сфæлдыстад – аив литературæйы бындур ....... 121
3.3.2. Аргъæуттæ ......................................................................... 122
3.3.3. Æмбисæндтæ æмæ уыци-уыцитæ ................................... 127
3.3.4. Ирхæфсæнтæ ..................................................................... 130
3.3.5. Мæстæймарæнтæ .............................................................. 131
4. Фæсурокты кæсынады методикæ
4.1. Фæсурокты кæсыны тыххæй æмбарынад, йæ 

ахуырадон æмæ хъомыладон хæстæ .................................................. 131



242

4.2. Фæсурокты кæсыны системæ аразыны 
характеристикæ ................................................................................... 132

4.3. Фæсурокты хибарæй кæсыныл фæцалх кæныны 
урокты структурæйы сæйраг типтæ .................................................. 135

5. Ныхасы рæзтыл куысты методикæ литературон 
кæсынады урокты

5.1. Ныхасы рæзтыл куысты методикæйы 
лингводидактикон бындуртæ ............................................................. 139

5.2. Сфæлдыстадон фысгæ куыстытæ æмæ сæ аразыны 
методикæ .............................................................................................. 152

6. Ныхасы рæдыдтытæ æмæ сæ раст кæныны мадзæлттæ ...... 190
7. Зонындзинæдтæ бæрæг кæныны методикæ литературон 

кæсынады урокты ............................................................................... 193
7.1. Фæрстытæ æмæ хæслæвæрдтæ кæронбæттæн 

ахуыртæм ............................................................................................  196
7.2. Тесттæ 2-аг къласы чиныгмæ ............................................. 203
7.3. Тесттæ 3-аг къласы чиныгмæ ............................................. 206
7.4. Тесттæ 4-æм къласы чиныгмæ   .......................................... 210
8. Иумæйаг домæнтæ кæсыны урокмæ
8.1. Ахуыргæнæджы цæттæдзинад урокмæ ............................. 215
8.2. Скъоладзауты зонындзинæдтæм домæнтæ ....................... 221
9. Практикон æмæ семинарон ахуыртæ .................................... 223
10. Литературон æмбарынæдты дзырдуат ................................ 231
Спайдагонд литературæ ............................................................. 238
Сæргæндтæ .................................................................................. 241

 



Дзампаева Лариса Гагузовна

метоДИка ИЗУченИя осетИнскоГо ЛИтератУрноГо 
чтенИя в начаЛьной шкоЛе

Редактор Е.К. Медоева
Компьютерная верстка Х.Б. Бестаевой

Сдано в набор 10.01.2019 г. Подписано к печати 4.02.2019 г.
Формат бумаги 60x90 ¹/16. Бум. офс. № 1. 
Гарн. шрифта «Таймс». Печать офсетная. 

Усл. п. л. 15,1. Тираж 50 экз. 

Отпечатано с готовых диапозитивов в издательстве 
СОГПИ, 362003, г. Владикавказ, ул. К. Маркса, 36.


