
Аннотация саха тыла 5 класс 

 Саха Республикатыгар орто оскуола5а саха тылын µерэтии государственнай 

суолталаах икки докумуонна оло±урар: 

1.1992с. муус устар 4 кунугэр ылыллыбыт Саха Республикатын Конституциятын 

46-с ыстатыйатыгар «Саха Республикатын государственнай тылларынан Саха уонна 

нуучча тыла буолаллар» диэн суруллубута. Ол аата саха тыла үөрэххэ, улэҕэ-хамнаска, 

дьыала-докумуон толоруутугар, уопсастыба бары эйгэтигэр толору туттуллар бырааптаах 

тыл буолар. 

2. СР Правительствота 1991 с. Ыам ыйын 23 кунугэр «Саха Республикатын 

национальнай оскуолаларын саІардан сайыннарыы концепциятын» бигэргэппитэ. 

Концепция о±о кыра сааґыттан орто оскуоланы бутэриэр диэри тіріібүт тылынан 

иитиллэр, уірэнэр конституциянан кірµллµбµт демократическай быраабын олоххо 

киллэрэр бириинсиби тутуґар. 

О±о тіріібµт тыла µірэ±и-билиини кэбэ±эстик ылынар, ійі толкуйа тобуллар, 

майгыта-сигилитэ олохсуйар, айар-тутар дьо±ура сайдар айыл±аттан айыллыбыт эйгэтэ 

буолар. 

Норуот олорбут олоҕо, тыына-дьыл±ата тылыгар сіІін сылдьар. 

О±о тірµі±µттэн ийэ тылын эйгэтигэр иитилиннэ±инэ, омук кутун-сµрµн, ір µйэлэргэ 

муспут муудараґын этигэр-хааныгар иІэринэр, тіріібµт тылын, бэйэтин омугун ытыктыыр-

харыстыыр киґи буолар. Ийэ тыллаах киґи атын омук дьонун кытта тэІнээ±ин билинэн, 

дьиІ интернациональнай тыыІІа иитиллэр. 

 Хайа да омук тіріібут тылын билэр, таптыыр, сыаналыыр кэнчээри ыччаттаах 

буолла±ына, тыыннаах буолар, салгыы сайдар, бар±арар кыахтанар. Тыл-бµтµн норуот 

тірµт баайа, кэлэр кэскилэ. 

 Саха тыла-саха оскуолатыгар µірэх тыла, билии-кірµµ тірді буолар. Yірэнээччи тыл 

µірэ±ин туґунан сµрµн ійдібµлэ, ситимнээн саІарар µірµйэ±э, ырытар-толкуйдуур, оІорон 

кірір дьо±ура маІнай тіріібµт тыл уруогар олохсуйар. 

 Онтон салгыы о±о атын µірэх предметтэрин ис хоґоонун тіріібµт тылынан ордук 

чэпчэкитик ійдµµр. Билиитэ-кірµµтэ кэІээн истэ±ин ахсын тылын саппааґа байар. Онон 

атын предметтэри сахалыы µірэтии тіріібµт тылы баґылыырга кіміліґір. 

 Тіріібµт тылын µчµгэйдик билэр µірэнээччи ол ійдібµлµгэр, сатабылыгар, 

µірµйэ±эр тирэ±ирэн, нуучча тылын, омук тылларын эмиэ тµргэнник µірэтэр. Хас да тылы 

билэр киґи информацияны ылар, туґанар кыа±а улам улаатан иґэр. 

  

Саха тылын  үөрэтии сыала-соруга: 

 Тіріібµт тыл киhиэхэ, норуот дьыл±атыгар, сайдыытыгар суолтатын дьиІнээхтик 

сыаналыыр, ийэ тылын сайыннарар, кэлэр кілµінэ±э тириэрдэр ытык иэстээ±ин 

ійдµµр ыччаты иитии. 

 Тыл µірэ±ин (лингвистика) культуратын, кэпсэтии-бодоруhуу сиэрин 

(психологиятын) туhунан тірµт ійдібµлµ, билиини иІэрии. 

 Саха тылын µірэ±ин, тыл культуратын туhунан билиини биэрии, онно оло±уран 

саха тылын литературнай нуорматын тутуhар µірµйэ±и, сатабылы иІэрии. 



 Общественнай олох бары араІатыгар (µірэххэ, µлэ±э-хамнаска, дьыала±а-куолуга, 

политическай олоххо) сахалыы хомо±ойдук кэпсэтэрин, санаатын сааhылаан 

этэрин, суруйарын хааччыйыы. 

 Киhи билиитин-кірµµтµн, ійµн-санаатын сэргэ тылын-іhµн оло±ун устата 

сайыннарыахтаа±ын ійдітµµ. 

 

БилиІІи кэмІэ хас биирдии учуутал иннигэр маннык сµрµн соруктар тураллар: 

 

—  хас биирдии о±о ситиґиилээхтик µірэнэрин ситиhии; 

—  о±о доруобуйатын энчирэппэккэ µірэтии; 

—  о±о дьо±урун сайыннаран, билии ньыматын баґылыырын ситиґии; 

—  тобулук ійі сайдыбыт киэІ билиилээх-кірµµлээх, сиэр-майгы іттµнэн µрдµк 

культуралаах киґини иитии. 

 

Үөрэх дэгиттэр үөрүйэхтэрэ 

(Универсальные учебные действия): 

Саха тылын оскуола±а µірэтии кэмигэр ытык өйдөбүллэри (личностные результаты) 

иІэрии тµмµгэ:  

1) тыл баайа, кыа±а, кµµ´э – бу омук баайа, кыа±а, инники кэскилэ буоларын ³йдµµр; 

ийэ тыл ки´и иэйиитэ у´уктар, ³й³-санаата, айар-тутар дьо±ура сайдар эйгэтэ буолар диэн 

итэ±эйэр; 

2) т³р³³бµт тыл µйэлээх µгэ´ин, этигэн кэрэтин ытыктыыр, киэн туттар, харыстыыр, 

тылын-³´µн сайыннарарга дьулу´ар; 

3) ылбыт билиитигэр, тылын баайыгар тирэ±ирэн саныыр санаатын холкутук 

тиэрдэр; са²арар са²атын кэтээн к³р³н с³пт³³х тµмµк о²остор. 

 

¥³рэх сатабылларын (метапредметные результаты) и²эрии тµмµгэ: 

1) са²арар са²а бары к³рµ²µн ба´ылаа´ын: 

Истии (аудирование) уонна аа±ыы: 

- тылынан уонна суругунан и´итиннэриини с³пк³ ³йд³³´µн (бодору´ууну, тиэкис 

тиэмэтин, сµрµн санаатын; сµрµн уонна эбии и´итиннэриини); 

- араас к³рµ²нээх, истииллээх тиэки´и сатаан аа±ыы; 

- араас к³рµ²нээх, истииллээх тиэки´и сатаан истии; 

- араас и´итиннэриини сатаан булуу, биллэрэр-и´итиннэрэр эйгэни, Интэриниэти 

киллэрэн туран; 

- чопчу тиэмэ±э матырыйаалы наардаа´ын; и´итиннэриини бэйэ к³рд³³н булуута, ону 

сатаан тиэрдии; 

- дьон са²арар са²атын ис хо´оонунан, истилиистикэлии уратытынан тэ²нии тутан 

бы´аарыы. 

Са²арыы уонна сурук: 

- µ³рэх хаамыытыгар туох сыал-сорук турарын сатаан бы´аарар (биирдиилээн уонна 

кэлэктиибинэн), µлэни бэрээдэгинэн аттарар, тµмµгµн сатаан сыаналыыр, ону тылынан 

уонна суругунан с³пк³ тириэрдэр сатабыл; 

- истибит эбэтэр аахпыт тиэки´ин кылгатан бы´аарар (былаан, кэпсээн, кэниспиэк, 

аннатаассыйа); 

- тиэкис араас к³рµ²µн, истиилин туту´ан тылынан уонна суругунан сатаан о²орор; 

- тиэкискэ ирдэнэр нуорманы туту´ан саныыр санаатын тылынан уонна суругунан 

сатаан биэрэр; аахпыт, истибит, к³рбµт чахчытыгар тус санаатын сатаан этэр; 

- монолог (сэ´эргээ´ин, ойуулаа´ын, тойонноо´ун) уонна диалог (кэпсэтии сиэрэ, 

ыйытала´ыы, көҕүлээһин, санаа атаста´ыыта уо.д.а.) араас к³рµ²µн сатаан туттар; 



- кµннээ±и олоххо саха тылынан с³пк³ са²арыы, лиэксикэлии, кырамаатыкалыы, 

истилиистикэлии нуормаларын, сµнньµнэн, туту´ар; таба суруйууга, сурук бэлиэтигэр 

быраабыла сµрµн ирдэбиллэринэн сирдэтэр; 

- дьону кытта кэпсэтэригэр кэпсэтии сиэрин туту´ар; с³пк³ туттан-хаптан алты´ар; 

- µ³рэх хаамыытыгар, кµннээ±и олоххо тылын-³´µн хонтуруолланар; сыы´атын-

халтытын булан к³нн³рµнэр; суруйбут тиэки´ин к³нн³р³р, тупсарар; 

- табаарыстарын иннигэр туран кылгас и´итиннэрии, дакылаат, эрэпэрээт о²орор; 

араас тиэмэни дьµµллэ´иигэ к³хт³³хтµк кыттар. 

2) ылбыт билиитин, сатабылын, µ³рµйэ±ин кµннээ±и олоххо ту´анар; т³р³³бµт тылын 

к³м³тµнэн атын биридимиэттэри µ³рэтэн билии ылар; нуучча, омук тылларын, 

литэрэтиирэни µ³рэтэригэр саха тылыгар µ³рэммитин алты´ыннарар. 

3) дьону-сэргэни кытта бодору´арыгар, кыттыгас µлэ±э, тыын суолталаах тиэмэни 

дьµµллэ´иигэ кэпсэтии сиэрин, т³рµт култуураны кытта дьµ³рэлээн туттар. 

 

Тустаах µ³рэх биридимиэтин µ³рэтии тµмµгэ: 

1) тыл сµрµн аналын, саха тыла нуучча тылын кытта судаарыстыбалыы тэ² 

ыстаатыстаа±ын, тыл норуот култууратын кытта ыкса ситимнээ±ин, т³р³³бµт тыл ки´иэхэ 

уонна уопсастыба±а сµ²кэн оруоллаа±ын ³йдµµр; 

2) т³р³³бµт тыл гуманитарнай наукаларга ылар миэстэтин уонна µ³рэхтээ´и²²э туох 

суолталаа±ын ³йдµµр; 

3) т³р³³бµт тыл ту´унан билим сµрµн т³рµттэрин удума±алыыр; 

4) тыл µ³рэ±ин (лингвистика) сµрµн ³йд³бµллэрин: тыл µ³рэ±ин салааларын; са²арар 

са²а тылынан уонна суругунан бэриллиитин; монолог, диалог к³рµ²нэрин; кэпсэтии, 

бодору´уу сиэрин; кэпсэтии, билим, пубулуустука, дьыала-куолу истиилин, уус-уран 

литэрэтиирэ тылын-³´µн; са²а тииптэрин (сэ´эргээ´ин, ойуулаа´ын, тойонноо´ун); тиэки´и 

билэр; 

5) тыл баайын араас дэгэтин ³йдµµр, тылынан уонна суругунан алты´ыыга сиэри, 

литэрэтиирэлии нуорманы туту´ар; 

6) тыл сµрµн к³стµгµн, кырамаатыкалыы халыыптарын тута билэр, ырытар, 

тылыгар-³´µгэр сатаан туттар; 

7) тылы сатаан ырытар (са²а дор±оонунан, састаабынан, лиэксикэлии, 

морполуогуйалыы), сиинтэксистии (ситиминэн, этии чилиэнинэн), иэйиини к³рд³р³р 

сы´ыан тыллары сатаан туттар; 

8) бодору´ууга синиэньими (лиэксикэлии, кырамаатыкалыы) сатаан туттуу кэрэтин 

³йдµµр, тылыгар-³´µгэр туттар;  

9) төрөөбүт тыла кэрэтин өйдүүр, уус-уран литэрэтиирэ тиэкиһигэр булан 

сыаналыыр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОГРАММА 

5 кылаас (70 чаас) 

Саха тыла  - тіріібµт тылбыт.  

Хатылааґын. 

Ситимнээх саІа  

Тиэкис  

l. Тиэкис ійдібµлэ, бэлиэтэ. Тиэкис тиэмэтэ. Тиэкис сµрµн санаата, эпиграф. 

Тиэмэни арыйыы, тиэмэттэн туорааґын. Кэрчик тиэмэ. Кэрчик тиэмэни сааґылааґын. 

Тиэкис былаана. 

 

2. Абзац. Абзацтаах этии, тµмµктµµр этии. Абзацтаах эбэтэр тµмµктµµр этиитэ суох 

абзац. 

Абзаґы оІоруу итэ±эґэ: кэрчик тиэмэни сыыґа араарыы, икки кэрчик тиэмэни 

холбооґун, абзацтаах этии ситэ арыллыбат. 

3. Тиэкискэ этии ситимэ (субуруччу, кэккэлэґэ). Этиини ситимниир ньымалар 

(солбуйар аат, ситим тыл, сыґыат, синоним, антоним, тылы хатылааґын о.д.а.). 

 

СаІа тиибэ  

l. СаІа тиибэ: сэґэргээґин, ойуулааґын, тойоннооґун. 

Сэґэргээґин ійдібµлэ, тутула. Налыччы, саас сааґынан кэпсээґин. 

Ойуулааґын ійдібµлэ, арааґа. Уус-уран сиґилиир ньыма (билэри хатылааґын). 

Тойоннооґун ійдібµлэ, тутула (тезис, дакаастабыл, тµмµк санаа).      

 

 

 

 

  Хатылааґын 

 

Тыл µірэ±э  



Лексика  

l. Лексика ійдібµлэ. Тірµт тыл. Кэпсэтии тыла. Тµілбэ тыла. Саха литературнай тыла. 

Тылдьыт арааґа. 

Тыл ійдібµлэ, лексическэй суолтата. Элбэх уонна биир суолталаах тыл.Тыл 

лексическэй ситимэ. Быґаарыылаах тылдьыт ыстатыйата. Тыл кіні уонна кіспµт суолтата. 

Тыл кіспµт суолтатын туттуу. Тыл кіспµт суолтатын уус-уран сиґилиир ньыма±а туґаныы 

(метафора, сылгылар, тэІнээґин, тыыннаа±ымсытыы).  

2. Омоним ійдібµлэ, Быґаарыылаах тылдьыкка бэриллиитэ.  

Антоним ійдібµлэ. Паараласпыт антонимы туттуу. 

Синоним ійдібµлэ. Синоним кэккэтэ, сµрµннµµр тыла. Синоним арааґа: толору 

синоним, дэгэт синоним, стиль синонима, дэгэт суолталаах стиль синонима. Тиэкис 

синонима. 

Саха тылын баайа. Синоним этигэн кµµґэ, ону араас истиилгэ сатаан туґаныы 

соруга. 

Синонимы туттууга кістір ал±ас арааґа: тыл дьадайыыта (наар биир тылы туттуу, 

тыл суолтатын уларытыы, µгэґи кэґии), ордук хоґу тыл, наґаа сиґилээґин. 

 

Синтаксис уонна сурук бэлиэтэ 

l. Синтаксис ійдібµлэ. Тыл ситимэ: Тутаах уонна баґылатар тыл.  

Этии ійдібµлэ. Этии тиибэ: сэґэн, ыйытыы, соруйуу. Сэґэн, ыйытыы, соруйуу этии 

кµµґµрдµµ этии буолар усулуобуйата. 

l. Этии састааба: тутаах чилиэннэр (туґаан, кэпсиирэ), ойо±ос чилиэннэр (быґаарыы, 

толоруу, сиґилии). Тэнийбит уонна тэнийбэтэх этии. 

l. Этии биир уустаах чилиэнэ. Биир уустаах туґаан, кэпсиирэ, толруу, 

быґаарыы,сиґилии. Биир уустаах чилиэн ситмнэґэр ньымата: информация, ситим тыл, 

буолан сыґыат туохтуур, икки ахсаан аат, -лыын, -лаах сыґыарыы. Сурук бэлиэтэ. 

l. Туґулуу ійдібµлэ. Туґулуу интонацията, этии иннигэр, ортотугар, кэннигэр турар 

туґулууга сурук бэлиэтэ. 

Туґулуу бµтэґик сµі±эр аґа±ас дор±оон уґуура эбэтэр дифтоннаах тардыы 

сыґыарыыта эбиллэрэ. Туґулуу кэннигэр аґа±ас дор±оон уларыйбытын ал±ас кіннірµ 

тылга кіґірµµ тµбэлтэтэ.  

Саха тылыгар туґулуу тыл баайа, дэгэт суолтата. Туґулууну араас истиилгэ туттар 

µірµйэх. 

 

l. Судургу уонна холбуу этии ійдібµлэ. Холбуу этии ситимнэґэр ньымата. Холбуу 

этиигэ сурук бэлиэтэ.  

l. Диалог ійдібµлэ, сурук бэлиэтэ. Сирэй саІа, ойо±ос саІа ійдібµлэ. Автор тылын 

иннигэр, кэннигэр, ортотугар турар сирэй саІа±а сурук бэлиэтэ. 

ll. Диалогу сирэй саІаттан, ойо±ос саІаттан араарар; сурук бэлиэтин сіпкі туруорар. 

Тиэксикэ диалогу таба туґанар.  

Сирэй саІалаах этиини араарар, сурук бэлиэтин сіпкі туруорар.  

Туора киґи саІатын сирэй саІа, ойо±ос саІа быґыытынан суруйар, автор саІатын 

сирэй саІа иннигэр, кэннигэр, ортотугар туруорар, сурук бэлиэтин туруорар, тиэкискэ таба 

туттар. 

 

Фонетика уонна таба саІарыы  

 

l. Фонетика ійдібµлэ. СаІа дор±ооно уонна буукуба. 

Аґа±ас дор±оон. Аґа±ас дор±оон арааґа: кылгас, уґун а/д., дьуптуон (дифтонг). 

Аґа±ас дор±оон дьµірэлэґиитин сокуона – саха тылын сµрµн уратыта. 



Аґа±ас дор5оон уларыйыыта. Дор±оон силлиґиитэ. Кылгас аґа±ас дор±оон тµґµµтэ, 

кыара±ас а/д кыбыллыыта. Уґун а/д эбэтэр дифтонг кылгааґына. 

ll. СаІарарга тыл хамсыырынан сирдэтэн, илин-кэлин, киэІ-кыара±ас, уос-айах 

дор±оонун араарар. 

Тылга аґа±ас дор±оон дьµірэлэґиитин сокуонун быґаарар.  

Тылга сыґыарыы эбиллэригэр а/д дьµірэлэґиитин сокуонун тутуґан таба саІарар, 

суруйар.  

l. Бµтэй дор±оон. Б/д наарданыыта. Б/д хоґулаґыыта, сэргэстэґиитэ, пааралаґыыта. 

Бµтэй дор±оон дьµґрэлэґиитэ: ірі, тіттірµ, хардарыта. 

ll. Бµтэй дор±оонунан бµтэр тыл оло±ор сыґыарыы эбиллэригэр дор±оон 

уларыйыытын быґаарар, оннук тылы таба суруйар.  

l. Орфоэпия ійдібµлэ. СаІарыы литературнай нуормата. Саха тылыгар охсуу тыл 

кэлин іттµгэр тµґµµтэ.  

Сахалыы саІарыы литературнай нуорматын кэґии: дор±оон кылгаан-

уґаан, чуолкайдык,  чуолкайа суох этиллэрэ. Дор±оону уларытыы (тµілбэ тылын 

уратыта, саІарар орган иоэ±эґэ, чугас турар дор±оон сабылыала). 

Нуучча тылын сабыдыалынан сахалыы саІарыы литературнай нуорматын 

кэґии: уґун а/д, хоґуласпыт б/д симэлитии, дифтону нууччалыы охсуулаах аґа±ас 

дор±оонунан солбуйуу; тыл иннигэр [о] а/д [а] курдук саІарыы о.д.а. (чычах, хамус, 

тох бола, сыс от µнэр). 

Киирии тылга аґа±ас дор±оон дьµірэлэґиитин кэґии (президена, 

Мирнайга, метрга, эфирга). 

ll. СаІарар саІа±а сахалыы орфоэпия нуорматын кэґии нуорматын ійдіін 

истэр, бэйэтин саІатын хонтуруоллуур. 

Нуучча тылын сабыдыалынан саха тылын орфоэпиятын нуорматын кэґии 

тµбэлтэтин арааран истэр. 

Киирии тылы дор±оон дьµірэлэґэр сокуонун тутуан саІарар. 

 

Тыл састааба уонна таба суруйуу  

 

 

ll. Тыл састааба. Тыл оло±о, сыґыарыыта; µіскэтэр уонна уларытар 

сыґыарыы. 

lll. Тыл оло5ун, сыґыарыытын араарар. Yіскэтэр, уларытар сыґыарыыны 

быґаарар. 

Сыґыарыыны туттан тылы µіскэтэр, уларытар. 

1. Орфография ійдібµлэ. Саха тылын орфографиятын µс ирдэбилэ: 

фонетическай, морфологическай, болдьох суруйуу. 

Фонетическай ирдэбил – саха тылын орфографиятын сµрµн тірµтэ. Тылга 

кылгас-уґун аґа±ас дор±оону, дифтону, хоґулаґар, сэргэстэґэр, пааралаґар бµтэй 

дор±ооннору таба суруйуу. 

Болдьох ирдэбилинэн суруйуу. Орфографическай тылдьыты туґаныы. 

Сахалыы орфография быраабылалара. 

ll. Кылгас-уьун аґа±ас дор±оонноох, дифтоннаах, хоґулаґар, сэргэстэґэр, 

пааралаґар бµтэй дор±оонноох тылы таба суруйар. 

Орфография быраабылатыгар ыйыллар тылы таба суруйууну быґаарар, 

ал±аґы булан кірір, кіннірір. 



Быраабыланан суруллар тыллары таба суруйар. 

1. Киирии тылы таба суруйуу. Нууччалыы суруллар тыл сыґыарыытыгар 

аґа±ас дор±оон тыл оло5ун аґа±ас дор±оонун кытта дьµірэлэґиитэ. Аґа±ас 

дор±оонунан са±аланар сыґыарыы иннигэр тыл оло±ун уларыйыыта. Тыл оло±ор 

аґа±ас дор±оон эбиллиитин таба суруйуу. Сымнатар бэлиэ тµґэр, тµспэт 

тµбэлтэлэрэ. 

ll.  Нууччалыы суруллар тылы сатаан быґаарар, ал±аґы булан кірір, кіннірір. 

Нууччалыы суруллар тылга эбиллэр сыґыарыыны, сымнатар бэлиэ тµґэр уонна 

тµспэт тµбэлтэтин таба суруйар. 

1. Холбуу тылы таба суруйуу. Нуучча тылыттан киирбит холбуу уонна 

кылгатыллыбыт тыл оло±ун нууччалыы суруйуу. 

 

ll.   Холбуу тылы таба суруйууну быґаарар, ал±аґы булан кірір. Холбуу тылы таба 

суруйар. 

1. Тылы кіґірµµ. Тылы атын строка±а сµґµі±µнэн кіґірµµ. Тыл сµґµі±э кіспіт 

тµбэлтэлэрэ. Нууччалыы суруллар киирии тылы кіґірµ 

ll.   Тылы кіґірµµ быраабылатын быґаарар, ал±аґы булан кірір. 

Тылы атын строка±а быраабыланы тутуґан сіпкі кіґірір. 

Хатылааґын  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yірэнээччи билиитин таhымыгар ирдэбиллэр 

1.Yірэнээччи µлэ±э-хамнаска, дьыала±а-куолуга, уопсастыба оло±ор тіріібµт 

тылынан хомо±ойдук кэпсэтэр, санаатын сааґылаан этэр, суруйар. 

2. Саха тылын µірэ±ин . тыл культуратын туґунан ійдібµлµ ылан, литературнай 

нуорманы билэр, тіріібµт тылын бар±а баайын сыаналыыр, сатаан туґанар. 

3. Ийэ тылын баайынан, кэрэтинэн киэн туттар, тіріібµт тыла сайдарын туґугар 

туруулаґар, кэлэр кілµінэ±э тириэрдэр ытык иэстээ±ин ійдµµр. 

Тіріібµт тылы оскуола±а µірэтии 



Оскуола±а тіріібµт тылы µірэтии предметэ  - саха литературнай тыла. Литературнай 

тыл хайа да омукка тыл сайдыытын саамай µрдµк кістµµтэ. Литературнай тыл диэн 

норуот бµттµµн билэр, харыстанар бигэ нуормалаах, араІаламмыт араас истииллээх, тыл 

талыллыбыт, нарыламмыт, чочуллубут кірµІэ буолар. 

  БилиІІи µірэх этэринэн, тылы билии 2 таґымнаах:  

1. литературнай тыл нуорматын баґылааґын, ол аата тыл фонетическай, 

лексическэй, грамматическай сокуоннарын билии; 

2. тыл култууратын ирдэбилин, истилиистикэни билии, атыннык эттэххэ, тыл 

олоххо туттуллар сиэрин, µірµйэ±ин, быраабылатын тутуґан саІарыы, суруйуу. 

Итиннэ оло±уран, билигин саха тылын орто оскуола±а µірэтии 2 хайысханы тутуґар:  

а) саха тылын µірэ±ин туґунан ійдібµлµ литературнай тыл нуормаларын билии; 

б) тыл култууратын, стилистика ирдэбиллэригэр тирэ±ирэн, ситимнээн саІарар 

µірµйэ±и (ситимнээх саІаны) сайыннарыы. 

Онон саха оскуолатыгар саха тылын µірэтии функциональнай хайысхалаах 

бириинсиби (принцип функциональной направленности) тутуґар. Саха тылын µірэтии 

маннык ис хоґоонноох буолар:  

Лексиканы µірэтии саха омук тылын бар±а баайын арыйан, тылы араас эйгэ±э, 

араас сыалга-сорукка сатаан туттар кыа±ы биэрэр.  

Фонетика салаата саха тылын дор±оонун ураты айылгытын кірдірін, саха тылын 

µйэлээх µгэстэрин харыстыырга олук охсор. 

Морфология араас саІа чааґа µіскµµр уонна уларыйар халыыбын µірэтэн, тыл 

литературнай нуорматын арааран билэргэ уонна тутуґарга µірэтэр. 

Синтаксис сахалыы этии эгэлгэ арааґын билиґиннэрэн, µірэнээччи саныыр 

санаатын толору этэригэр, ситимнээх саІата сайдарыгар тірµт буолар. 

Таба суруйуу уонна сурук бэлиэтин быраабылата сахалыы сурук тула 

халбаІнаабат биир бигэ кірµІнээх, тµргэнник ійдінір буоларын хааччыйар.  

Тыл култуурата стилистика уонна функциональнай истиил ійдібµллэрэ 

µірэнээччи саІарар саІата ыраас, хомо±ой, этигэн, µрдµк култууралаах буоларыгар 

кіміліґір. 

БилиІІи кэмІэ 2-3 тылы µірэтэн, билэр саха саІарар саІатыгар атын тыл сабылыала 

кµннэтэ кµµіµрэн иіэр. Онтон саха тыла сыыґырар, дьадайар, иинэр, хатар, литературнай 

нуормата айгырыыр, устунан туттуллубат буолар, умнуллар кутталга киирэр.  

Ол иґин билигин орто оскуола±а саха тылын литературнай нуорматын билии, 

баґылааґын суолтата улаатар, кµннээ±и олох хаамыытын кытта ситимнээн µірэтэр 

ирдэбил турар. 

 

 

Предмети билиигэ тµмµк ситиhии 

- Тиэкис бэлиэтинэн сирдэтэн, этиини уонна тиэкиґи араарар, дакаастыыр. Тиэкис 

тиэмэтин, сµрµн санаатын быґаарар.  Тиэмэ хайдах арыллыбытын сыаналыыр, эбэн, 

толорон биэрэр.Тиэкиhи кэрчик тиэмэ±э арааран, былаан оІорор.Бэйэтэ тиэмэни арыйан 

ійтін суруйар. 

- Абзац хайдах оІоґуллубутун сыаналыыр, итэ±эґин ыйар, кіннірір. Абзацтаах 

этиини сайыннаран, кэрчик тиэмэни арыйар, абзаґы тµмµктµµр. Аахпыттан уонна ійтін 

суруйууга абзаґы сіпкі оІорор.  

-  Тиэкискэ этии хайдах ситимнэспитин быґаарар. Икки этиини араас ньыманан 

ситимниир. Јйтін суруйарыгар этиини ситимниир ньыманы сатаан туґанар.  



- Тиэкис тиибин быґаарар.Ыйынньыгы тутуґан, µчµгэйдик билэр тиэмэтин сэґэргээн 

суруйар.Ойуулааґын тиэкис арааґын быґаарар. Айыл±а кістµµтµн, хамсыыр харамайы, 

барамайы (предмет) уус-уран сиґилиир ньыманы туттар ойуулуур.Тойоннооґун тиэкис 

тутулунан сирдэтэн, судургу тиэмэ±э бэйэтин санаатын дакаастыыр.Сэґэргээґин, 

ойуулааґын, тойоннооґун тиэкиґи аахпыттан суруйар. 

- Биир, элбэх уонна кіспµт суолталаах тылы этииттэн, тиэкистэн сорудах быґыытынан 

бэйэтэ булар, лексическэй суолтатын быґаарар, тыл ситимигэр киллэрэр.  Быґаарыылаах 

тылдьыттан тыы сатаан булар.Уус-уран сиґилиир ньыма арааґыгар кіспµт суолталаах 

тылы ыйар; бэлэм уус-уран сиґилиир ньыманы туттан этии толкуйдуур, тиэкискэ туґанар. 

Уус-уран ойуулуур-дьµґµннµµр холобуру айан, этии толкуйдуур, тиэкискэ туґанар. 

-  Омоним лексическэй суолтутын быґаарар. СаІарар саІа±а, тыл антонимын булар, 

паараласпыт тылы µіскэтэр, саІарар саІа±а, тиэкискэ сатаан туттар.Синоним кэккэтин 

булар, сµрµннµµр тылы араарар, синоним кэккэтигэр тылы суолтатынан сааґылыыр. 

Синоним арааґын (толору, дэгэт, стиль, дэгэт суолталаах стиль синонима) быґаарар.Сурук 

µлэтигэр синоним тылдьытын (учебник сыґыарыытын) сатаан туґанар.Синоним сыыґа-

халты туттуллар, стили кэґэр сирин таба кірір, быґаарар, кіннірір. Хатыланар тылы булан 

синонимынан солбуйар.Этиигэ, текскэ синоним кэккэтиттэн то±оостоох тылы туттар.  

- Этииттэн тыл ситимин араарар, тутаах тылтан ыйытыы туруорар, баґылатар тылы 

быґаарар. Эии тиибин араарар, сіпкі интонациялыыр, сурук бэлиэтин таба туруорар. 

Абзац этии тиибин сорудах быґыытынан солбуйар. Сурук µлэтигэр араас этиини туґанар. 

-  Судургу этии тутаах уонна ойо±ос чилиэннэрин ыйытыы туруоран булар. 

Тэнийбэтэх этиини сорудах быґыытынан тэнитэр. 

- Этиигэ, тиэкискэ биир уустаах чилиэннэри ыйытыы туруоран булар, сурук 

бэлиэтин быґаарар, таба интонациялаан аа±ар. Этиигэ сорудах быґыытынан биир уустаах 

чилиэни эбэр, сурук бэлиэтин туруорар, ис хоґооно хайдах уларыйарын бол±ойон 

кірір.Биир уустаах чилиэннээх этиини сатаан туттар.  

- Этиигэ  ыйытыы туруоран туґулууну булар, сурук бэлиэтин сіпкі туруорар. 

Туґулуу бµтэґик сµґµі±эр аґа±ас дор±оон уларыйыытын сатаан туґанар. Туґулуу 

интонациятын таба саІарар. Сахалыы туґулуур тыл испииґэгин оІорор, арааґын 

то±оостоох сиргэ сатаан туттар.  

- Судургу уонна холбуу этиини тутаах чилиэІІэ тирэ±ирэн араарар. Ситим тылы 

интонацияны, -ан сыґыарыыны туттан, холбуу этиини оІорор. Холбуу этиигэ сурук 

бэлиэтин сіпкі туруорар.  

Холбуу этиини толкуйдуур, саІарар саІа±а, тиэкискэ туттар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация Саха литературата 5 класс 



Уус-уран литература µірэх предметин быґыытынан сµрµн сыала - о±ону сырдыкка, 

ырааска, кэскиллээххэ, µйэлээххэ киллэрии. Ол инниттэн о±о±о бэрт кыратыттан уус-уран 

литератураны тус бэйэтигэр суолталаахтык ылынар кыа±ын оло±урдар ньымаларынан 

µірэтии эрэйиллэр, сыыйа кылаастан кылааска, сµґµіхтэн сµґµіххэ тахсан истэ±ин аайы 

айымньыны ылынар дьо±ура дириІээн, эстетическэй таґымІа тиийэн, µрдµк культуралаах 

аа±ааччы, айааччы буолан тахсар таґымІа тускуланыахтаах. Оччо±уна эрэ µірэнээччи 

дириІник ырытан оло±у мындырдыыр, уобарастаан, айан, ырытан толкуйдуур, тµмµктэри 

оІорор кыахха тиийиэн сіп, ол эбэтэр тус оло±ун киґилии суолунан тутар, дьонун-сэргэтин 

оло±ун кэскиллэґэр кыахтаах киґи буоларыгар уус-уран литература олук охсор кыа±а 

ситиґиллэр. 

Программа сµрµн методологическай тірµттэрэ: 

- барыта киґи туґугар буолуохтаах диэн филиософия (искусство уонна киґи 

сыґыанынµрдµк мээрэйинэн киґилии буолуу, киґититии, ол эбэтэр айымньы уонна киґи ис 

киэлилэрин алтыґыннарыы); 

- уус-уран айымньыны о±о тус суолталаахтык эстетическэй кэриІнэринэн ылыныытын 

теорията. Уус-уран литератураны киґи бэйэтигэр тус суолталаахтык ылыныыта кини 

айымньы эстетическэй, духовнай кэриІнэрин ырытан ійдііті±µнэ, суруйааччылыы айар 

айымньылаах таґымІа киирдэ±инэ, ойууланар оло±у, дьон уустук сыґыанын ырытан 

кірді±µнэ, кини курдук иэйиигэ ылларда±ына ситиґиллэр; 

- уус-уран литератураны аа±ыы, ырытыы – уустук ій-сµрэх µлэтэ. Бу тірµт кірµµ уус-уран 

литератураны µірэтииайымньыны аа±ыыга киирии, аа±ыы, ырытыы, тµмµктээґин барыта 

киґи толкуйдуур, иэйэр, анаарар уустук дьайыыларын тиґигинэн ситиґиллэрин, учуутал, 

µірэнээччи, суруйааччы, уус-уран уобарастар уустук ій-сµрэх, ій-санаа алтыґыытыгар 

киирэллэрин туоґулуур.  

Ити курдук тыл искусствотын эстетическэй кµµґэ ураты бол±омто±о ылыллар, айымньы 

эстетическэй сµрµнэ кини биллэрэр, иитэр, сайыннарар кыахтарын барытын тµмэр. 

Программа сµр¬µн сыала кини соруктарын быґаарар, олортон сµрµннэрэ  манныктар: 

- аа±ыы култууратыгар дьулуґуу, аа±ааччыны иитии; 

- уус-уран айымньыны о±о тус суолталаахтык эстетическэй таґымынан ылынар дьо±урун 

сайыннарыы; 

- тіріібµт норуотун духовнай кµµґµнэн ийэ тыынын иитийэхтээбит сахалыы саІнаах, айыы 

тыыннаах киґини иитии; 

- бииргэ олорор аймах, уруу омуктар (эбээн, эбэІки, юкагир, долган, о.д.а.), нуучча уонна 

аандойду норуоттарын чулуу айымньыларын µтµі тыынын иІэриммит, норуоттар µтµі, 

до±ордуу сыґыаннаґыыларын олох сайдыытын тутулун курдук ійдµµр киґини иитии. 

 

 

Тіріібµт литератураны 5 кылааска µірэтии билиІІи кэмІэ маннык сыалы-соругу 

туруорар: 

 - сахалыы литератураны сэргээн, кэрэхсээн, сатаан, ійдіін аа±арга µірэтии; аахпыты бэйэ 

сайдыытыгар туhанарга туhулааhын; 

- ийэ тыл уус-уран кµµhµн, кэрэтин, тыл илбиhин, хомуhунун о±о кыра сааhыттан иІэрии; 

- уус-уран айымньыны, араас геройдарын туґанан тіріібµт норуот оло±ун, историятын, 

култууратын, µгэстэрин, сиэрин-майгытын арыйыы; киґи аналын, оло±у дириІник, таба 

ійдµµргэ µірэтии; 

- тіріібµт тылынан уус-уран айымньы айыллар µгэhин, кистэлэІин, араас ньыматын 

билиhиннэрии; 

- µірэнээччи айымньылаахтык толкуйдуур уонна айар дьо±ура тобулларыгар суол аhыы; 

- уус-уран айымньыны уран тыллаах, ураты дьо±урдаах, талааннаах дьон айарын ійдітµµ.  

Оскуола±а литература уруогун сµрµн анала - µірэнээччи тіріібµт тыл, фольклор уонна 

литература норуот духуобунай баайа. Киhи ійі-санаата тобуллар, туругурар, майгыта-



сигилитэ ситэр, арыллар, истиІ, иhирэх иэйиитэ уhуктар эйгэтэ буолар диэн ійдµµрµн 

ситиhии. 

Саха литературатын орто оскуола±а µірэтэр программа туhаайыылара: 

1.Норуот тылынан уус-уран айымньыта сахалыы уус-уран литература силиhэ, тірді 

буоларын аахсан, уус-уран литератураны фольклору кытта ситимнээн µірэтии. 

2. Айымньыны идейнэй тосхолунан эрэ буолбакка, уус-уран ситиhиитин, µірэнээччигэ 

сайдыыны, литературнай µірэ±ириини тіhі биэрэр кыахтаа±ын сыаналаан талыы уонна 

таІыы. 

3. Уус-уран айымньыны айар ньыма арааґын, литература теориятын ійдібµллэрин тµмэн, 

біліхтіін биэрии. Ону µірэнээччи бол±ойоро, бэйэтэ туттарга эрчиллэрэ.   

4. Талан µірэтии уонна талан аа±ыы хайысхатын тутуhуу. О±ону ба±аран туран µірэнэргэ, 

бэйэни сайыннарарга, бэйэ санаатын, сатабылын, дьо±урун сыаналыырга уhуйуу. 

5. Yірэнээччигэайарга µірэнэр, холонор кыа±ы биэрии, тэрийии, сіптііх µірµйэ±и, 

сатабылы иІэрии, дьо±ура сайдарыгар ирдэбил туруоруу. 

 

                                              Yірэх тематическай былаана уонна  программа ис хоhооно 

Саха литературатын уруогар уус-уран айымньыны аа±ыы таґынан, айымньы айыллар 

кистэлэІин билиhиннэрэр сорук турар.Ол айымньы уус-уран кірµІµнэн (жанрынан) 

наардаммыт. Литература теориятын сµрµн ійдібµллэрэ бу сµhµіххэ киэІник, кэлим 

білі±µнэн киирдэ. Онуоха жанр уратыта, туттар ньымалара кылаас ахсын улам байан, 

атын-атын ірµтэ хабыллар. Саха литературатын ойуулуур-дьµhµннµµр, уобарастыыр 

тиhигэ сµрµннэнэн норуот айымньытын µгэстэригэр оло±уран, онтон силис тардара ірµµ 

бол±омто киинигэр турар. 

 

 

Норуот тылынан уус-уран айымньыта 

Норуот тылынан уус-уран айымньытын (фольклор) туhунан ійдібµл. Айыллар, тар±анар 

уратыта. Саха норуотун тылынан уус-уран айымньытын сµрµн кірµІнэрэ. Норуот 

айымньыта – норуот баайа, култууратын, искусствотын тірді. 

 

Остуоруйа  

Норуот остуоруйатын уус-уран уратыта, дьиктилээх-алыптаах тµгэннэрэ, фантастиката. 

Олох уонна остуоруйа. Остуоруйа геройдара.  

Норуот сырдык, µтµе быhыы ірµµ кыайа, ірігійдµµ туруо диэн эрэлэ. Остуоруйа тутула. 

Уус-уран тыл суолтата. 

« Yчµгэй Yідµйээн» 

«Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин» 

«Кітірдір мунньахтара» 

 

 

£с хоhооно  

£с хоґоонун ійдібµлэ. КиэІник тар±аммыт араас іс хоhоонун суолтата. £с хоhооно – сиэр-

майгы суруллубатах сокуона. Аха іс хоhоонун уус-уран уратыта. £с хоhоонун 

интонацията. 

Араас тиэмэлээх іс хоhоонун холобура. £с хоhоонун кэпсээІІэ туттуу. 

 

 

 

Таабырын  

Таабырын ійдібµлэ, µіскээбит тірді. Таабырын уус-уран уратыта. Бэргэн тэІнээhин. 

Таабырыны айар уонна таайар кистэлэІ. Мындыр, булугас ійгі-санаа±а эрчийэр кµµhэ. 

Таабырын интонацията.  



Араас тиэмэлээх (арааска сыhыаннаах) таабырын холобура. 

 

Чабыр±ах  

Чабыр±ах ійдібµлэ. Сытыы, ох тыла. Дьµірэ тыл наарданара. Чабыр±ах кірµІэ. Куhа±ан 

быhыыны, майгы-сигили итэ±эhин сымна±астык элэктээн, хаарыйан кірдірµµ. Чабыр±ах 

интонацията, кистэлэІэ, аа±ыллара.  

Норуот чабыр±а±ын холобура. 

 

Уус-уран литература 

Суруйааччы остуоруйата  

Литература айымньыта диэн ійдібµл. Норуот уонна суруйааччы айымньыта туох 

уратылаа±а, хайдах айыллара. Суруйаччы, ааптар туhунан ійдібµл.  

Суруйааччы остуоруйата. Саха остуоруйаhыт суруйааччылара. Кинилэр айымньыларыгар 

норуот остуоруйатын матыыптара, сырдык-хараІа, µтµі-мікµ кµµс хабырыйсара. 

С.Р.Кулачиков – Эллэй «Чурум-Чурумчуку» 

Т.Е.Сметанин «Кµірэгэй» 

 

Суруйааччы чабыр±а±а  

Суруйааччы айбыт чабыр±а±а. БилиІІи кэм чабыр±а±ын ис хоhооно, тылын-іhµн уратыта. 

П.Н.Тобуруокап «Тараас туhунан чабыр±ах» 

В.С.Соловьев – Болот  Боотур «Чо±ой уонна Ньо±ой» 

 

Хоhоон  

Хоhоон ійдібµлэ. Иэйиини истиІ тылынан этии. Хоhоон киhиэхэ дьайар кµµґэ. 

Хоhоонунан уонна кэпсээнинэн суруйуу уратыта. Сахалыы хоhоон киэбэ (формата). 

Кээмэйэ суох µрµІ хоhоон. Аллитерация (хоhооІІо дор±оон дьµірэлэhиитэ).  

ТэІ кээмэйдээх хоhоон. Ритм, рифма. Хоhоону аа±арга ис хоhоон уонна киэп суолтата. 

А.Е.Кулаковскай -£ксікµлээх £ліксій «Yрµйэ» 

А.И.Софронов – Алампа «МаІнайгы хаар» 

С.П.Данилов «КыhыІІы кµн» 

И.И.Артамонов «Мин мантан сэриигэ барбытым» 

С.И. Тимофеев «Мин ийэм» 

П.Н.Тобуруокап «Кµірэгэйдиин кірсµhµµ» 

 

Кэпсээн  

Кэпсээн ійдібµлэ, жанр уратыта. Кэпсээн геройа. Быhыыта-майгыта, олоххо, дьоІІо, 

бэйэтигэр сыhыана. Ойо±ос герой айымньыга суолтата. КэпсээІІэ ойуулааhын уонна 

сэhэргээhин миэстэтэ. Кэпсэти, диалог уонна монолог. Кэпсээн ааптара. Кэпсээн айыллар 

тірµітэ. Аа±ааччыны тардар кµµhэ. 

Д.К.Сивцев – Суорун Омоллоон «ХараІа±а тыкпыт сырдык» 

А.Д.Неустроева «Тиргэhиттэр» 

Н.М.Заболоцкай – Чысхаан «Сайылыкка» 

И.Г.Иванов-Уйбаан Нуолур «Саллаат о±ото Чооруона» 

Н.А.Лугинов «Чыркымай» 

С.А.Попов-Сэмэн Тумат «Муора арыытыгар айан» 

П.А. Ойуунускай «Бултаах сир», «Омуннаах о±о», «Харахтанаары кэлбиттэр». 

Н.М.Заболоцкай-Чысхаан «Дьэллик кэпсээннэрэ», «Болот моhуогуруулара». 

 

    Драма  

Драматическай айымньы ійдібµлэ. Драма сµрµн уратыта, анала. Драма±а быhыы-майгы 

кэпсэтиинэн, айымньы геройун саІатынан арыллар кистэлэІэ. Диалог, монолог, полилог. 

Ааптар бэлиэтээhинин (ремарка) суолтата. 



И.Д.Избеков=Уустаах Избеков «Оотуй уонна Тоотуй» 

И.М.Гоголев «Хаарчаана» 

Т.Е.Сметанин «Кыhыл былааттаах кыыс» 

М.П.Обутова-Эверстова «Атаах алдьархайа» 

Н.Семенов «Фокусник», «Остуол» 

Хатылааhын  

 

 

5  кылааска µірэнээччи билиитин таhымыгар ирдэбиллэр 

       1. Yірэнээччи билиитэ уонна сатабыла: 

- Айымньы – уус тыл уран айыыта диэн билэр. Уус-уран айымньыга тыл суолтатын, 

ойуулаан-дьµhµннээн, уобарастаан этэр, аа±ааччыга дьайар ураты кµµґµн ійдµµр. 

- µус-уран айымньы оло±у хоhуйар уратытын ійдµµр. Айымньы геройун майгытын-

сигилитин, дьайыытын, характера хайдах сайдарын кэтээн кірір, ырытар, сыаналыыр. 

 

- Уус-уран айымньыны таба ійдіін, кудуччу аа±ар: 

5 кылааска: таска 90-100 тылы, искэ 100-120 тылы; 

- Уус-уран айымньыны хоhоонноохтук аа±ар, онно бэйэтэ сатаан бэлэмнэнэр. 

- Уруокка аахпыт айымньыларын сµрµн ис хоґооннорун билэр. 

- 2-3 талааннаах олоІхоhут, тойуксут, саха 6-7 суруйааччытын аатын, кинилэр 

айымньыларын билэр.  

-10-12 хоhоонунан айымньыны (ол иhигэр поэматтан, олоигэр поэматтан, олохоттон быьа 

тардыыны), 3-4 кэпсээнтэн быьа тардыыны ійтін аа±ар. 

-Норуот айымньытын араас кірµІµн араарар, толорорго эрчиллэр (остуоруйалыыр, 

сэhэргиир, олоІхолуур, чабыр±ахтыыр). Атын омук айымньытыгар тэІнээн аа±ар. 

      - Уус-уран айымньыны тіhі сібµлээбитин-сирбитин арааран ійдµµр, ол тірµітµн, 

айымньы туга кэрэхсэтэрин сатаан быhаарар, санаатын этэргэ холонор. 

                   2. Yірэнээччи тылын сайдыыта 

             -Уус-уран айымньыны уонна ійгі µірэппит тиэкиhин хоhоонноохтук аа±ар: 

- Айымньы уус-уран тылын туттан сиhилии, талан, кылгатан, сирэйин уларытан киhи 

кэрэхсиир гына кэпсиир; 

- Уус-уран айымньы туhунан ыйытыыга тылынан уонна суругунан толору хоруйдуур. 

-Литературнай айымньы уонна герой туhунан бэйэтин санаатын сааhылаан этэр. 

- Литературнай герой мэтириэтин, айымньыны хоhуйуу туhунан суруйааччы 

дьµhµйµµтµн туhанан уус-уранннык кэпсиир; киhи дьµhµнµн-бодотун, айыл±а кістµµтµн 

уус-ураннык хоhуйан суруйарга холонор;  

- Талбыт тиэмэтигэр остуоруйа, таабырын, хоhоон, кэпсээн, оhуохай тылын айан холонор; 

- Аахпыт остуоруйа, кэпсээн ис хоhоонунан дьо±ус диафильм, мультфильм, инсценировка 

сценарийын суруйар. 

- Аахпыт айымньы, кербµт киинэ, спектакль туьунан дьµµллэhиигэ, сэhэргэhиигэ кыттар, 

ійтін суруйар. 

 

 

 

 

Предмети билиигэ тµмµк ситиhии 

             1. Билии эйгэтигэр: 

  аахпыт айымньытын сµрµн проблематын ³йдµµр; 

 айымньы суруллубут кэмин кытта ситимин ³йдµµр, айымньыга этиллэр ытык 

³йд³бµллэри бµгµ²²µ кµ²²э сыьыаран быьаарар; 



 айымньы литература ханнык к³рµ²э, жанра буоларын быьаарар, тиэмэтин, сµрµн 

санаатын, айымньы нравственнай кµµрµµтµн, герой характерын ³йдµµр уонна с³пк³ этэр, 

биир эбэтэр хас да айымньы геройдарын тэ²ниир; 

 айымньыга сюжет, композиция элеменнэрин, тыл ойуулуур-дьµьµннµµр 

ньымаларын, айымньы ис хоьоонун арыйыыга суолталарын быьаарар; 

 айымньыны ырытыыга литература терминнэрин туьанар. 

            2. Сиэр-майгы эйгэтигэр: 

 саха уус-уран литературатын уонна култууратын ытык ³йд³бµллэрин и²эринэр, 

атын норуттар ытык ³йд³бµллэрин кытта тэ²ниир;  

 саха уус-уран литературатыгар тус сыьыанын сатаан этэр, сыаналыыр; 

 ааптар этэр санаатын ³йдµµр, онно тус санаалаах. 

  3.  Бодоруьуу эйгэтигэр: 

 айымньы араас жанрын истэн ылынар, ³йд³³н аа5ар, ылынар; 

 тыл ойуулуур-дьµьµннµµр ньыматын, айымньыттан цитатаны туьанан 

прозаическай айымньыны эбэтэр онтон быьа тардыыны сатаан кэпсиир; истибит эбэтэр 

аахпыт айымньытынан ыйытыыга хоруйдуур; тыл этэр, диалокка кыттар; 

 µ³рэппит айымньытын тиэмэтигэр, проблематыгар аахпыттан уонна ³йт³н суруйар; 

кылааска уонна дьиэ5э айар µлэлэри толорор, литература уонна уопсай култуура 

тиэмэтигэр реферат суруйар; 

 4. Кэрэ эйгэтигэр: 

 тылынан искусство буоларын быьыытынан литература уус-уран уобарастыыр 

айылгытын ³йд³³ьµн;  

 уус-уран литератураны кэрэ5э сыьыаран ылыныы; эстетическэй вкуьу 

иитийиэхтээьин; 

т³р³³бµт тылын кэрэтин ³йдµµр; уус-уран литература уобараьын ойуулааьы²²а уус-уран 

тыл суолтатын ³йдµµр. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация саха литературата 6 класс 

Предмет: төрөөбүт литература, 6 кылаас 

Үөрэх бырагырааматыгар олоҕурбут чаас: 70 

Орто сүһүөх оскуолаҕа анаммыт төрөөбүт литература үлэлиир бырагырааммата 

Е.М.Поликарпова, Н.И.Филиппова, У.М.Флегонтова, Төрөөбүт литература: 5-9 кылаас―  

оҥорбут бырагырааммаларыгар (2015с.) олоҕуран оҥоһулунна. 

 

Үөрэх предметин өйдөбүлэ 
Россия үөрэҕин сүрүннүүр Федеральнай государственнай үөрэх стандарда үүнэр 

көлүөнэни киһилии сиэрдээх, ийэ дойдуга бэриниилээх сомоҕо гражданскай уопсастыбаҕа 

түмэр сыаллаах. Стандарт Россия норуоттарын ураты култуураларын уонна тылларын 

чөлүн харыстыыр, сайыннарар суолу тутуһар. Араас норуоттар олохторун сэһэнин, 

өйдөрүн күүһүн, уйулҕааларын кэрэһитин түмэн, модун күүһүрэр, сайдар судаарыстыба 

буолуохтааҕын тоьоҕолоон бэлиэтэнэр. 

Киһититии, сиэр –майгы кииллээх үөрэх стандарда сайдыы суолун, тускулун, 

хайысхаларын уонна ньымаларын тобулары, үөрэнээччи толкуйдуур, чинчийэр, айар 

кыахтарын арыйары эрэйэр. Бу уустук соруктары ситиһии үөрэх предметин ис хоһоонун 

билии, ылыныы эрэ соругунан муҥурдаммат, оҕо билиини ылар, иҥэринэр ньымаларын 

бэйэтэ тобулар, баһылыыр эйгэтин үөскэтэри эрэйэр. Күнтэн күн үүнэн иһэр, улаатар 

киһини суруйааччыны, уус-уран айымньы уобараһын кытта алтыһыннарыы – сиэрдээх 



майгы, духуобунас эдэркээн дьон өйүгэр- сүрэҕэр иҥэригэр, дьиҥ киһилии олох ис киилэ 

кинилэр уйулҕаларыгар олоҕуруутугар тиэрдэр суолларынан, ньымаларынан эрэ 

ситиһиллэр кыахтаах. 

«Төрөөбүт литература» бырагыраама Российскай Федерация Үөрэҕин 

министиэрисибэтэ бигэргэппит литература үөрэҕин федеральнай судаарыстыбаннай 

стандардын методологиятын  төрүттэригэр уонна дидактикаҕа ирдэбиллэригэр 

олоҕурар. Бырагыраама  саха литературатын учууталларыгар саҥа соруктары туруорар. 

Оҕону үөрэтэр, иитэр, сайыннарар үлэлэрин саҥалыы тыыннаах  өйүнэн – санаанан 

сонуннук тэринэллэрин эрэйэр. 

Алта уон сыл усталаах – туоратыгар нуучча литературатын оскуолаҕа үөрэииттэн 

илиитин араарбакка айа-тута, улэлии сылдьар биллиилээх учуутал, педагог – учуонай Л.С. 

Айзерман биир идэлээхтэригэр биэрэр сүрүн ыйытыыта: «Зачем и для чего изучать 

литературу в школе?» бүгүн литература учууталыгар ураты сытыытык турда. Туох 

сыаллаах, тугу ситиһээри литератураны оскуолаҕа үөрэх предметин быһыытынан 

үөрэтэбитий? Бу ыйытыыга эппиэти үгүстэр бэрт судургу, үгүс мөккүөрэ суох курдук 

өйдүүллэр. Ол эрээри дириҥник хорутан толкуйдаан көрдөххө, ис дьиҥэр эппиэт 

судургута суоҕа өйдөнөр.  Уус- уран литература үөрэх предметин быһыытынан икки 

кэриҥнээхтик өйдөнөрө, чорботон литература историятын, түөрүйэтин билээри баһылыыр 

кэриҥнээх хайысханан үөрэтэн кэлбиппит биллэр. Ол, биллэн турар, кэм- кэрдии үөрэххэ 

туруорар ирдэбиллэриттэн тутулуктааҕа өйдөнөр. 

Ис дьиҥэр уус – уран литература – киһи умсулҕаннаах ис туругун, уйулҕатын 

тойуга, өйүн- сүрэҕин бүппэт мөккүөрэ, сэһэнэ, ыарыыта, ырыата. Литератураны үөрэтии, 

бастатан туран, ити умсулҕаны, өй- сүрэх мөккүөрүн ырытан ылыныыга дириҥ, улаҕалаах 

толкуйу арыйыыга туһуланар. Ол эрэ кэнниттэн, өй – сүрэх аһыллан, санаа сааһыланан, 

үөрэнээччи (ааҕааччы) ис киэлитэ сырдаан, суруйааччы хараҕынан олоҕу көрүүтэ 

салаллан бардаҕына эрэ, уус-уран айымньы айыллыбыт ньымаларын, ааптар айар 

маастарыстыбатын, айымньы саха литературатыгар ылар миэстэтин эридьиэстэһии 

киэлитинэн ыытыллара олохтоох. Бүгүн уус-уран лиитература оҕону иитэр, сайыннарар 

суолтата ураты болҕомтоҕо ылыллара- кини тугунан да солбуллубат үрдүк аналын, ис 

дьиҥ айылгытын, тыл уйулҕатын эгэлгэ мындырын күүһүнэн киһи, дьон – сэргэ, олох 

дьириҥ, ураты кэриҥнээх дьүһүлгэннэрин өй- сүрэх күүһүнэн арыйар, ылынар суолунан 

ыытылларыын эрэйэр. Онно дьулуһар, ону өрө тутар. Ол аата, уус –уран тыл уйулҕатын, 

дириҥ, дириҥ ис номоҕун арыйан ылыныы, онно дьулуһуу эрэйиллэр. 

Онон, программа сүрүн тирэх методологическай төрүттэринэн: 

- барыта киһи туһугар түөрүйэ (антропоцентризм), олох, киһи сэһэнэ. Бу 

түөрүйэискусство  уонна киһи сыһыанын үрдүк мээрэйинэн киһилии буолууну, 

киһититиини билинэр, ол эбэтэр айымньы уонна киһи ис киэлилэрин духуобунас, иэйии 

умсулҕанынан алтыһыннарыы киһиэхэ ураты дьайар күүстээҕин. Киһи өйүн – сүрэҕин 

хамсатар, уларытар, саҥа таһымҥа таһаарар кыахтааҕын чорботор; 

-уус- уран айымньыны оҕо тус суолталаахтык, эстетическэй кэриҥнэринэн 

ылыныытын түөрүйэтэ. Бу түөрүйэ уус –уран литератураны киһи бэйэтигэр тус 

суолталаахтык ылыныыта эрэ, киһи өйүн- санаатын хамсатар, уйулҕаҕа уларытыыны 

киллэрэр суолу арыйар кыахтааҕын бэлиэтиир. Ааҕааччы айымньы эстетическэй, 

духуобунай кэриҥнэрин ырытан ылыныыта- кинини суруйааччылыы иэйии, уйулҕа 

хамсааһыныгар, айар, айымньылаах таһымҥа киллэрэр, ойууланар олоҕу, дьон уустук 

сыһыанын дириҥник хорутан көрүүгэ көҕүлүүр; 

- уус-уран литератураны ааҕыы, ырытыы, ылыныы – өй-сүрэх уустук үлэтин 

быһыытынан көрүү түөрүйэтэ. Бу төрүт көрүү уус – уран литератураны үөрэтии – 

психологическай дьайымалга олоҕурарын тоһоҕолуур, ол эбэтэр айымньыны ааҕарга 

киирии, ааҕыы, ырытыы – барыта киһи толкуйдуур, иэйэр, анаарар уустук 

психологическай дьайыыларын тиһигинэн ситиһиллэрин, учуутал, үөрэнээччи, 

суруйааччы, уус –уран уобарастар өй- сүрэх, уйулҕа уустук алтыһыыларыгар киирэллэрин 



туоһулуур.Онон, тыл, литература учуутала мындыр психолог, педагогика психологиятын 

түөрүйэтин баһылыырга дьулуһан, уруокка, үлэҕэ табатыгастаахтык туһанара эрэйиллэр, 

оччоҕуна эрэ кини билиҥҥи литература уруогун кыайа тутан, чахчы да үөрэнээччилэрин 

өйдөрун- сүрэхтэрин, уйулҕаларын сырдатар, чэбдигирдэр кыахтанар. 

Көстөрүн курдук, тыл искусствота киһи өйүн- санаатын, майгытын- сигилитин, 

сиэрдээх быһыытын тускулуур күүһэ ураты болҕомтоҕо ылыллар. Уус –уран айымньы 

эстетическэй сүрүнэ кини литератураны биллэрэр, иитэр, сайыннарар кыахтарын барытын 

систиир. 

Онон, уус-уран  литература үөрэх предмэтин быһыытынан сүрүн сыала- кэнчээри 

кэскили отуорун ууруу, сырдыкка, ырааска, кэскиллээххэ иэҕии, үйэлээх ытык 

өйдөбүллэри иҥэрии, сиэрдээх киһи, олох кэриҥнэригэр тускулааһын. Ол инниттэн оҕоҕо 

бэрт кыратыттан уус –уран литературан тус бэйэтигэр суолталаахтык  ылынар кыаҕын 

олоҕурдар ньымаларынан үөрэтии эрэйиллэр.  Сыыйа кылаастан кылааска тахсан 

истэхтэрин аайы айымньыны ылынар дьоҕура дириҥээн, эстетическэй таһымҥа тиийэн, 

үрдүк  култууралаах ааҕааччы, айааччы буолан тахсан кэриҥҥэ тиийэригэр 

туһаайыахтаахпыт. Оччоҕуна эрэ үөрэнээччи дириҥник ыатаран олоҕу мындырдыыр, 

уобарастаан, айан, ырытан толкуйдуур, түмүктэри оҥорор кыахха тиийиэн сөп, ол эбэтэр 

тус олоҕун киһилии суолунан тутар, дьонун- сэргэтин олоҕун кэскиллэһэр кыахтаах киһи 

буоларыгар уус-уран литертатура олук охсор кыаҕа ситиһиллэр. 

Бырагыраама сыала кини соруктарын быһаарар, олортон сүрүннэринэн 

манныктары бэлиэтиибит: 

-аа5ыы култууратыгар дьулуһуу, ааҕааччыны иитии; 

- уус-уран айымньы духуобунай ис күүһүн, кэрэтин оҕо бэйэтигэр тус 

суолталаахтык ылынар кыаҕын сайыннарыы; 

-төрөөбүт норуотун ийэ тыынын иитийэхтээбит сахалыы саҥнаах, айыы тыыннаах 

киһини иитии; 

- бииргэ олорор, аймах, уруу омуктар (эбээн, эбэҥки, дьүкээгир, долган уо.д.а) , 

нуучча уонна аан дойду норуоттарын чулуу айымньыларын ааҕар, ылынар кыахха 

киирбит, норуоттар үтүө, доҕордуу сыһыаннаһыыларын – олох сайдыытын тутулун 

курдук өйдүүр аһаҕас эйгэлээх, киэҥ ыырдаах өйдөө- санаалаах киһини иитиигэ дьулуһуу. 

Көстөрүн курдук, бырагыраама соруктара биир сүрүннээхтэр – уус – уран 

литература киһини иитэр, сайыннарар, айааччы, чинчийээччи кэскиллээх эркээйитигэр 

киллэрэр, дьоҥҥо барытыгар ураты дьайар духуобунай, сырдык күүс быһыытынан 

көрүллэр. 

Бырагыраама биир суол бэлиэ өрүтүнэн төрөөбүт литература күүһүнэн оҕо өй- 

санаа, ис турук өттүнэн сайдыыта- киһи тас эйгэни ылынар кыаҕын бары өрүттэрин 

тэҥинэн, табыгастаахтык дьүөрэлээһини эрэйэр уратытын болҕомто киинигэр тутуу 

буолар. Ол инниттэн «баччаны билэр, оччону сатыыр, ону кыайар буолуохтаах » диэн 

ирдэбили туруорбакка, үөрэнээччи кылаастан кылааска ааҕар, ырытар, суруйар, айар, 

чинчийэр кыахтарын арыйыы, сайыннарыы олуктарынан уратытын, тиһигин, 

методическай сүрүнүн сырдатарга холоннубут. 

 

Бырагыраама тутула уонна ис хоһооно. 

Бырагыраама тутула уонна ис хоһооно сыалын уонна соруктарын ситиһии 

тосхолугар эппиэттиир. 

Ааҕыы ньымаларын, култууратын баһылаабыт киһини иитэргэ дьулуур оҕо бэрт 

кыра сааһыттан төрөөбүт норуотун тылынан уус- уран айымньытыттан, уус-уран 

литературатыттан силис тардан сайыннаҕына эрэ, ситиһиилээх, кэскиллээх буолар төрүтэ 

ууруллар. Оҕону төрөөбүт норуотун уран тылыгар умсугутуу тиһиктээх үлэнэн 

ситиһиллэр. Үлэ сыала, соруктара маҥнайгы кылаастан саҕалаан кэскиллээхтик, оҕо өй-

санаа, эт – хаан өттунэн улаатан иһэригэр дьүөрэлээн, сайдыы «кирилиэһин өрө дабайыы» 

тускулунан толкуйдаахтык, үөрэтии- иитии бары өрүттэрин сатабыллаахтык 



алтыһыннарар таҥыллара сөптөөх. Ол инниттэн бырагыраама биир кэлим тиһигинэн 

норуот тылынан уус- уран айымньытын, литератураны 1 – кы кылаастан 11-с кылааска 

диэри төһө да кэрдиистэринэн араарыллыбыттарын иһин, биир хайысханан таҥыллара, 

оҥоһуллара ирдэнэр. 1-4 кылаастарга оҥоһуллубут, федеральнай мэктиэни ылбыт ааҕыы 

бырагырааматын сүрүннүүр көрүҥнэрэ, хайысхалара  5-9 кылаас бырагырааматын 

таҥыыга тирэх буоллулар, үөрэнээччилэр саастарынан уратыларын болҕомто киинигэр 

тутан, сүрүннүүр хайысхалары кылаастан кылааска дириҥэтэр, сайыннарар, уустугурдар 

тускунан оҥоһулунна. 

Салгыы идэҕэ туһаайыылаах үөрэх олугар, 10-11  кылаастарга, саха литературатын 

бырагыраамата эмиэ бу тосхолунан оҥоһуллуохтаах. Учуутал толкуйун, үлэтин 

дьаһанарыгар, салгыы саха литературатын үөрэҕэ хайдах тэриллиэн сөбүн туһунан 

билиһиннэрии эрэйиллэр. 

Ханнык баҕарар идэҕэ туһаайыылаах саха оскуолалатыгар төрөөбүт литература 

предмет быһыытынан   үөрэтиллэрэ ирдэнэр. Эдэр оҕо киһи идэтийии хайа да көрүҥүн 

талбытын иһин, норуотун духуобунай баайын тутар ийэ литературатыттан тэйитиллиэ 

суохтаах. Онон, ханнык да хайысхалаах идэҕэ салаллыылаах кылаастарга барытыгар анал 

бырагыраама, үөрэх кэмпилиэктэрэ оҥоһуллуохтара. 

Бастатан туран, идэҕэ туһаайыылаах кылаастарга саха литературатын 

бырагыраамаларын сүрүнэ (минимум) – биир ис хоһоонноох буолара өйдөнөр. 

Бырагыраама сүрүнэ литература историятын ураты бэлиэ олуктарынан, саха норуотун 

дьылҕатыгар суолталаммыт айымньыларынан тиһиллиэ. 

Идэҕэ туһаайыылаах литература бырагыраамаларын таҥыы дидактическай 

быһаарыытынан – кылаас идэтийиигэ хайысхатын (гуманитарнай, естественнэй- 

математическай, аграрнай, политехническай, искусствоведческай уо.д.а.) уратыларыгар 

чугас ис хоһоонноох айымньыларынан тиһиктээн ситэриллэр. 

Холобура, гуманитарнай идэҕэ туһаайыылаах кылаастарга саха литературатын 

историческай хаамыытын олуктарын, киһини, олоҕу, олох сэһэнин уус- уран ойуулааһын 

тыыннаах көстүүлэринэн, нуучча уонна аан дойду уус-уран литературатын биллэр-көстер 

айымньыларын кытта алтыһыннаран аахтарыы, ырытыы соруга турар. Бырагыраамаҕа 

үөрэнээччи талан дьарыктанар куурустарын тиэмэлэрэ, тиһиктэрэ киллэриллиэхтэрэ. 

Балар оҕолорго билиһиннэрэр, бэйэлэрин көрүүлэринэн талан дьарыктаналларыгар кыаҕы 

биэриэхтэрэ. 

Оттон, холобур, естественнэй- математическай хайысхалаах кылаастарга 

бырагыраама сүрүнүнэн сэргэ киһи, айылҕа сыһыанын, айылҕаны, киһи дууһатын, 

доруобуйаны харыстааһыҥҥа ананар тыыннаах айымньыларынан биэрии үөрэнээччи 

идэтийии духуобунай, сиэрдээх өрүтүн иҥэринэригэр көдьүүстүө. Политехническэй 

хайысхалаах кылаастарга бырамыысыланнаска, тутууга сыһыаннаах айымньыларынан 

тиһэн оҥоруу табыгастаах. Улааппыт оҕо бу кэмҥэ дьиҥ олох суолун тутан, идэлээх киһи 

быһыытынан суолун тобулунар кэмигэр кини уйулҕатыгар идэ тыынын иҥэрии 

кэскиллээҕэ өйдөнөр. 

Россия үөрэхтээһинин биир улахан кыһалҕатынан ааҕыы култуурата түһүүтэ, дьон- 

сэргэ ааҕыыттан тэйиитэ буолла. Ол олох кэлтэччи биир өттүнэн балысхан сайдыыта, ол 

эбэтэр телекоммуникация, иһитиннэрэр- биллэрэр эйгэ аҥардастыы күөнтээһинэ, дьон 

өйө-санаата, үөрэҕэ, үлэтэ ураты хайысхаламмыттарыттан да көстөр. Кырдьык, билиҥҥи 

киһи ханнык баҕарар иһитиннэриини, билиини – көрүүнү улахан эрэйэ суох, көмпүүтэр 

клавиатуратын табатык туһанар буолуон сөп. Ол эрээри ити эйгэ киһиэхэ, ордук өйө-

санаата кииллийэ, олоҕун отуорун була илик оҕоҕо, охсуулаах. Санаан, ырытан да 

көрдөххө, билиини – көрүүнү аҥаардас информация эрэ таһымыгар ылыныы- киһини, 

киһи уйулҕатын, өйүн, иэйиитин сайыннарбат, төттөрүтүн, кэҕиннэриэн, туохха 

барытыгар холус, үрдүнэн, халыан сыһыан олоҕуруутугар тиэрдиэн сөп. Бу туһунан үөрэх 

билиҥҥи ис хоһоонун чинчийээччилэр, учууталлар, иитээччилэр, информационнай 

технологиянан тус дьарыктанааччылар араас таһымнаах үлэлэрэ, суруйуулара 



туоһулууллар. Киһи сырата-сылбата барбат, өй - сүрэх үлэлээбэт, үрдүнэн көтүтэн 

билбит- көрбүт күннээҕинэн ыырданар туругу олоҕурдар. 

Онтон киһи аймах үтүмэн үгүс үйэ тухары кэрэһилээбит мындыра, киһиэхэ өһү 

буолбакка, тапталы иитийэхтиир, киһи, олох, көҥүл туһугар туруулаһар сырдык 

сыдьаайдаах өркөн өлбөт өй уйата буолбут уус –уран айыылар ааҕыллыбат, үс хос курдуу 

тимир болгуо сыабынан сөллүбэт гына өрө сөрөнөн хааллылар. Бу омуннаан, ханалытан  

этии буолбатах, бу, хомойуох иһин, бүгүҥҥү күммүт чахчыта, иэдээнэ. Биһиги бу 

балысхан охсууну утары туран охсуһар биир суоллаахпыт. Ол – оҕолорбут, 

кэнчээрилэрбит барахсаттарга- кэлэр кэскиллэрин сырдатар, чэбдик өттүгэр тардар 

төрөөбүт норуоппут өлбөт – сүппэт, үйэлэри уҥуордаабыт тылынан айыыларын уонна уус 

– уран литературатын ис күүһүн иҥэрэр суол. 

Тоҕо бүгүн Россия ийэ хотун биллэр – көстөр дьоно: «Нечитающая Россия стала 

невежественной, безнравственной, криминальной», - диэн муҥатыйа бэлиэтииллэрий, 

тоҕо Россияны ааҕыы эрэ быыһыыр кыахтаах диэн сытыы мөккүөрү тардалларый? 

И.А. Бродскай өссө 1987 сыллаахха Нобелевскай бириэмийэни ылан баран, харда 

тылыгар духуобунас алларыйыыта аахпат буолууну кытта быһаччы ситимнээҕин, киһи 

аймах кинигэттэн тэйиитэ, кинигэни аахапат буолуута – биирдэм киһини эрэ буолбакка, 

бүтүн наассыйаны, норуоту алдьархайга тиэрдэр содуллааҕын бэлиэтээбитэ. Ааҕыы 

симэлийиитэ бүтүн норуот олоҕо, историята сатарыйыытыгар тиэрдиэн сөп диэн 

бэлиэтээһинэ олохтооҕун бүгүҥҥү олохпутугар көстөр сүөргү, тиэрэ быһыы – майгы 

эргиирдэрин чахчылара бигэргэтэллэр. Төһө да итиXX үйэ 80-с сылларыттан 

дойдубутугар, аан дойдуга саамай бастыҥ ааҕааччы дьоннооҕунан аатырар сиргэ, 

гуманитарнай өй – санаа, философия мургуннара духуобунас норуот, киһи сайдыытыгар 

ураты быһаарар суолталааҕын, онно култуура, литература дьон- сэргэ майгытын – 

сигилитин, өйүн-санаатын тускулуур сүрүн буоларын бэлиэтээн, ааҕыы култууратын 

таһыма сылтан сыл эмчирээн, түһэн эрэриттэн сэрэхэдийэллэрин, ааҕыыга ураты сыһыан, 

болҕомто ууруллуохтааҕын туһунан ырытан суруйаллара, араас кэриҥнээх чинчийэр 

үлэлэри ыыппыттара. 

Биһиги уус – уран литература киһини киһи оҥорор, чуолаан кини духуобунай, 

сиэрдээх өрүттэринэн олоҕу олорор тускутун үөскэтэр күүс буоларын бэркэ билэбит, 

истэбит, сэргиибит эрээри, оскуолаҕа, уруокка киирдэхпитинэ, тоҕо эр эону табан 

тэрийбэппит, кырачаан, үүнэн эрэр киһи дууһатын, уйулҕатын кытта үлэлиирбитин 

таһыччы умнубут курдук буолабыт. 

Онон, бу бырагыраама сүрүнэ – ааҕааччыны иитии. Уустук, ол эрээри киһи аймах 

бүттүүнэ долгуйар, туруулаһар суола – үөрэхтээһин тыын боппуруоһа. Ааҕар дьоҕура 

сайдыбатах киһи олох бары араҥаларыттан сүүйтэриилээх, холуон, өй – санаа өттүнэн 

итэҕэстийэр кэриҥнэнэрэ өйдөнөр. Төрөөбүт норуотун, дойдутун үтүө, үйэлэргэ 

диэлийбит өйүн – сүрэҕин баайын, уус – уран литература күүһүн иҥэриммит эрэ киһи 

сайдыы кэскилин киэҥ дуолугар киирэр, олоҕу оҥорор, кэскиллиир кыаҕы тутар. Өй –

санаа үйэлэргэ түмүллүбүт кыаҕыттан тэйитиллибит, маппыт киһи кэскилэ кэрэгэй, 

толкуйа тулук, үлэтэ күннээҕинэн эрэ эргиирдэниэн сөп. Бүгүн үөрэх саҥа стандардыгар 

оскуолаҕа үөрэтиллэр предметтэриттэн ураты болҕомто төрөөбүт тылга, нуучча тылыгар, 

төрөөбүт уонна нуучча литературатын үөрэхтэригэр ууруллубута мээнэҕэ буолбатах. 

Биһиги кэммитигэр Россия норуоттарын духуобунай нэһилиэстибэлэрэ буомурар, кэхтэр 

суолга киириититтэн тыл, литература, култуура үрдүк, өлбөт өйдөрө, кэрэлэрэ, 

духуобунай күүстэрэ эрэ быыһыыр, тыын угар, кэскили тускулуур, быһаарар кыахтаах. 

Бырагыраама тутула үс олуктаах; 

1. Айыы киһитэ, өй – санаа тыллар олуга – 5-6 кылаастар. Манна улаатан эрэ оҕо ис 

турук баһылыыр суолталаах өрүтүгэр- бэйэтин киһи быһыытынан билинэр, дьонтон 

уратытын болҕойор, олоҕор бэйэтин ис санаалара, иэйиилэрэ улахан быһаарар, кини таска 

көстөр дьайыыларын араас өрүттээхтик (үтүө, мөкү) салайар кыахтаахтарын билэбит. 

Онон, бу олукка ордук киһи ис туругун, уйулҕатын дьайыыларын сиһилиир, сырдык, 



кэскиллээх өттүгэр тардар айымньыларынан сирдэтэн оҥоруу көдьүүстээх. Биһиги ити 

суолу тутуһарга дьулустубут. 

Ааҕыы педагогикатынан, психологиятынан дьарыктанар биллэр чинчийээччилэр 

бу кэрдиис кэми оҕо уус- уран литератураны бэйэтигэр тус суолталаахтык, айымньы 

эстетическэй ис номоҕор киирэн дириҥник ылынар кыаҕын сайыннарыыга ураты 

тоҕоостоох кэминэн билинэллэр. Улаатан эрэр оҕо литератураҕа, уус- уран тылынан айар 

дьарыкка ордук аһаҕас, ылынымтыа буолара биллэр. Ол түгэни мүччү туппакка, иитэр –

үөрэтэр үлэни айымньылаахтык дьаһаныы эрэйиллэр. Онон, учуутал ураты болҕомтотун 

уус- уран айымньыны ылыныыны тэрийии педагогическай, психологическай өрүттэрин 

таба салайан, ааҕааччыны иитэн таһаарыыга ууруохтаах. 

Бу кэмҥэ оҕо уус-уран литература тыл искусствотын быһыытынан уратытын 

өйдөөн- төйдөөн, ырытан ааҕар дьоҕура арыллар. Уус – уран айымньыны, суруйааччыны 

кытта кэпсэтиигэ, сэһэргэһиигэ киирэр толору кыахтанар. Бу олукка литература 

түөрүйэтин уус –уран айымньы ис киэлититтэн таһааран билиһиннэрии тоҕоостоох, оҕоҕо 

иҥэримтиэ. 

2. Мөккүөр олук (үтүө сиэр, бөппүрүөк мөк; бүппэт мөккүөрүн олуга) – 7-8 кылаастар.Бу 

улаатан эрэр оҕо уонна улааппыт оҕо ураты кииллэрэ утарыта харсыһар олуктара. Манна 

оҕо ис туруга ити икки кэрдиис мөккүөрүгэр киирэр, кини эмиэ да оҕо, эмиэ да улахан 

киһи курдук сананыыга тардыстар ураты кэмэ. Уйулҕата, ис туруга үтүө уонна мөкү 

мөккүөрүгэр киирэр, кини майгыта- сигилитэ, дьайыылара тосту уларыйар, төрөппүттэри 

да, учууталлары да соһутар араас үтүө, мөкү дьайыылары оҥорор кэмэ. Онон, бу олукка 

бырагыраама тосхоло үтүө, мөкү улуу мөккүөрдэрин тоһоҕолоон ойуулуур, сырдык, 

кэскиллээх өттүгэр тардыһыннарар тыыннаах айымньыларынан таҥылынна. Иккис 

өттүнэн бу кэми оҕо литературнай сайдыыта дьоһуннаахтык төрүттэнэр кэминэн 

сыаналаан, саха литературатын сайдыытын иториятын биллэр олуктарын суола 

тутуһулунна. 

Бу кэмҥэ уус-уран айымньыны ааҕарга, ырытарга тирэҕирэн, үөрэнээччи киһилии сиэр – 

майгы кэриҥнэринэн тус бэйэтин санаатын, көрүүтүн чопчулаан, итэҕэтиилээхтик 

быһаарса, этэ үөрэниитэ болҕомтоҕо ылыллар. Айымньы мөккүөрдэрин дириҥник 

ыатаран толкуйдуурга, онно айымньы суруллубут, ойуулуур кэмин уратыларын, 

суруйааччы дьылҕатын, олоҕу көрүүтүн сыһыаран ырытан үлэлииргэ үөрэнэр. 

3. Өй- санаа олоҕурар, сүрүннэнэр олуга (сүрүн үөрэх оскуолатын түмүктүүр олук) – 9 

кылаас. Бу олук биир өттүнэн түмүктүүр, иккис өттүнэн идэҕэ туһаайыылаах үөрэххэ 

бэлэмниир аналлаах. Манна биллэн турар, үөрэтии литература сайдыытын сүрүн 

түһүмэхтэрин чаҕылхай, чахчыта да норуот билиниитин ылбыт айымньыларынан 

тиһилиннэ. Бу олукка, биллэн турар, дойду историятын бэлиэ көстүүлэрин күөнүгэр кэм, 

бэлиитикэ, судаарыстыба тутула уус- уран литератураҕа дьайыыларын уратыларын 

болҕомтоҕо ылан, литература хаамыытын үтүө уонна мөкү (айар, айымньылаах үлэҕэ 

сатала суох сыһыан) өрүттэрдээх көстүүлэрин историческай кэм тыынынан көрүү 

табыгастаах. Манна үөрэнээччи ааҕааччы быһыытынан сайдыыта норуот олоҕун тыын 

мөккүөрдэрин арыйар, ойуулуур уус-уран айымньылары ырытыһыы сиэринэн барар. Өй –

санаа оттомуруута ситиһиллэр, олох, киһи, майгы-сигили туһунан үйэлээх өйдөбүл 

кэриҥнэрэ олохсуйаллар. 

Бырагыраамаҕа уус-уран айымньылары киллэрии ус суолу тутуһар;  ааҕыы уонна ырытыы 

(сүрүн); ааҕыы уонна сэһэргээһин; бэйэ ааҕыыта. 

Бастатан туран, ааҕыы уонна ырытыы – бу сүрүн, сиһилии ааҕыллар, ырытыллар 

айымньылар. Манна уус-уран өттүнэн эҥкилэ суох, дьиҥ тыл искусствотын кэриҥэр 

киирбит, норуот биһирэбилин ылбыт, норуот култуурунай, духуобунай, историческай 

өйүн, олоҕун сэһэнин билиигэ, иҥэриниигэ тускулаах айымньыларынан таҥылынна. Бу 

олукка киирбит айымньылары 9-с кылааһы бүтэрэр оҕолор ;ч;гэйдик билэр, аахпыт, 

ырытар буолуохтаахтар. Айымньы туһунан сэһэргииргэ киирэр, айымньыга тирэҕирэн 

санааны сааһылаан суруйар, ырытар, чинчийэр, айар кыаҕы баһылыыллар. 



Учуутал үлэтин сыаналыырга бу сүрүҥҥэ киирбит айымньыларынан бэрэбиэркэни 

ыытыы олохтоох. 

Иккиһинэн, « ааҕыы уонна сэһэргэһии» суола – хайаан да ааҕыллар, ырытыллар 

сүрүҥҥэ киирбит айымньыга жанр, тиэмэ, ис хоһоон, эстетическэй, духуобунай өттүнэн 

атылыы эбэтэр ураты көрүүлэрдээх айымньыларынан таҥыллынна. Бу айымньылары 

ааҕыы уруокка да, кылааһы таһынан да ыытыллыан сөп, уратыта- сүрүҥҥэ киирбит, 

сиһилии ырытыллар айымньыны кэрэһэлиир, кэскиллиир санааларын, иэйиилэрин 

кэҥэтэр, дириҥэтэр аналлаахтар. 

Үсүһүнэн, «бэйэ ааҕыыта» - бу икки инники испииһэккэ киирбит айымньыларга 

эмиэ жанр, тиэмэ, ис хоһоон, эстетическэй, духуобунай өттүнэн чугас, атылыы эбэтэр 

ураты көрүүлэри куоһарар айымньылар киирдилэр. 

Үһүс испииһэк кылааһы таһынан ааҕыыны тэрийэргэ, оҕо бэйэтэ ааҕыытын уруогу 

кытта ситимниир, биир тыынныыр сыаллаах бэрилиннэ. Бу толкуйу кылааһы таһынан 

ааҕыыны хайаатар да бу айымньыларынан ыытыллыахтаахтар диэн быһаччы өйдөөбөккө, 

айымньылаахтык, бэйэ кыаҕынан, бибилэтиэкэҕэ туох литература баарынан уларытан, оҕо 

тус уратытын, баҕатын учуоттаан ыытыы көдьүүстээх буолара өйдөнөр. Манна, биллэн 

турар, учуутал көрүүтүнэн, олохтоох, түөлбэ суруйааччылар айымньыларын киллэрэн 

билиһиннэрии, аахтарыы, үөрэнээччилэр ааҕыыга тардыстыыларыга тирэх буолуон сөп. 

Чугас, билэр киһилэрин тыла оҕолорго ордук кэрэхсэнэн, ааҕааччы быһыытынан сайдар 

суолларын арыйсыан сөп. 

Бырагыраамаҕа сорох түгэҥҥэ, холобур, мифтэри, оһуокайы, о.д.а. үөрэтиигэ 

«ааҕыы уонна сэһэргэһии» уонна «бэйэ ааҕыыта» испииһэктэр ыйыллыбатылар, ол 

айымньы тус уус – уран уратытыттан, кээмэйиттэн тутулуктаах. Бу түгэҥҥэ ааҕыыны 

учуутал бэйэтэ испииһэги салгыы ситэрэн, талан тэрийэрэ оруннаах буолуо. 

Учуутал бырагыраамаҕа: 

-бэйэтин көрүүтүн биирдиилээн айымньыны, тиэмэни үөрэтии тиһигин хамсатан, 

атастаһыннаран биэриэн сеп; 

- тоҕооһунан көрөн, сорох айымньыны олуктан олукка көһөрүөн сөп; 

- «ааҕыы уонна сэһэргэһии»,  «бэйэ ааҕыыта» салааларга киирбит билиҥҥи 

литература айымньыларын, педагогическай, психологическай көдьүүһүнэн быһааран, 

атын айымньыларынан уларытыан сөп; 

-айымньыны ааҕыыны, ырытыыны тэрийии кэмин- кэрдиитин учуутал бэйэтин 

көрүүтүнэн таҥан, үлэтин былааныгар тоҕоостооҕунан сааһыланыан сөп. 

Бырагыраамаҕа уус- уран айымньыны талан киллэрии сүрүн сыалга, 

соруктарга эппиэттиир суолунан таҥылынна: 

-уус-уран өттүнэн эҥкилэ суох, дьиҥ тыл искусствотын кэриҥэр киирбит, норуот 

биһирэбилин ылбыт, норуот култуурунай, историческэй өйүн, үгэһин билиигэ, иҥэриигэ 

тускулаах айымньыларынан; 

- ис хоһоон өттүнэн киһини сырдыкка, кэскиллээххэ угуйар, өй- санаа 

арыллыытын, иэйии, уйулҕа чэбдигириитин тускулуур гуманистическай, духуобунай 

тыыннаах айымньыларынан; 

- үөрэнээччилэр саастарынан сүрүннүүр уратыларыгар, уус- уран литератураны 

ылыныы психологическай кэриҥнэригэр эппиэттиир айымньыларынан; 

- бииргэ олорор, аймах, уруу омуктар, Россия норуоттарын киэҥник биллибит 

чулуу айымньыларынан тиһилиннэ. 

Литературнай билии, дьоҕур сайдыытын тускула. Бырагыраама хас биирдии 

олуга, тиэмэтэ хайаатар да литература түөрүйэтин кытта ситимнээх. Ол эрээри литература 

историятын, түөрүйэтин биллэрэргэ дьулуур, уус – уран айымньыны оҕо тус 

суолталаахтык, эстетическэй кэриҥинэн ылынарын күөнтүө суохтаах. Айымньы уус- уран 

кэрэтин, дириҥ ис номоҕун үөрэнээччи өйдүүрүн ситиһэн эрэ баран, маны суруйааччы 

ханнык ньымаларынан чаҕылхай уобарас оҥорон ойуулаан биһиэхэ тиэрдибитин ырытар 

сиэрдээх, дидактическай өттүнэн олохтоох. Суруйааччы өйүгэр- сүрэҕэр оргуйбут 



санаатын, иэйиитин уус-уран  айымньы оҥорон уран тылынан ойуулаан ааҕааччыга 

тиэрдэр. Айааччы ол сүдү духуобунай күүһүн болҕомтоҕо ылар ордук, онон литература 

түөрүйэтин ырытыы, ону хайдах туһаммытын быһаарыы суолунан эрэ айымньыны 

ырытартан сэрэниэххэ наада. 

Онон, саха оскуолаларыгар аналлаах ФГҮөс ирдэбиллэригэр эппиэттиир 

«Төрөөбүт литература» үөрэх бырагырааматын түмүк ситиһиилэринэн манныктары 

бэлиэтиибит: 

Үөрэнээччи тус бэйэтин ситиһиилэрэ. 9-с кылааһы бүтэрэригэр үөрэнээччи уус –

уран литертатураны ааҕар дьоҕура сааһыгар эппиэттиир таһымынан сайдыбыт, ааҕыыга 

тардыстыылаах, ааҕыы култууратыгар сыстыбыт, салгыы өй – санаа сайдыытын 

сүрүнүнэн ааҕыыны тускуланар суолга киирбит буолуутун ситиһии. Саха, нуучча, Россия 

норуоттарын чулуу айымньыларын ааҕыыга тардыстыылаах, ырытыһар, литература, 

култуура эйгэтин ылынар, быһаарсар дьоҕурдаммыт, далааһыннаахтык толкуйдуур 

кыахха сыстыбыт, салгыы тус олоҕун биир бэлиэ хайысхатынан ааҕыыны өрө тутар бигэ 

санааҕа киирбит киһини иитэн таһаарыы. 

Киһи быһыытынан сиэрдээх майгы, киһилии тутулгу таһымыгар тахсыбыт, 

төрөөбүт норуотугар, дойдутугар иэйиилээх уйарҕата уһуктубут, дьон- сэргэ иннигэр 

эппиэтинэс үрдүк өйдөбүлүн ылыммыт, Аҕа дойду туһунан өйө- санаата сиппит, Россия 

норуоттарын ытык доҕордуу сыһыаннарын харыстыыр, ону кэрэһэлиир тыыннаах, олоххо 

дьулуурдаах, тулуурдаах, ыраас, сырдык, көҥүл өйдөөх- санаалаах буолуу тускутугар 

киирбит туруктаах киһини иитии. 

Төрөөбүт литертатура предметин ис күүһүн атын үөрэх-билии көрүҥнэрин 

кэриҥнэринэн ханыылаан, алтыһыннаран, сыымайдаан, тэҥнээн толкуйдуур, түмэр, 

наардыыр кыахха тахсыыны (метапредметнай) ситиһии. Манна судургутук үөрэх 

предеметтэрин алтыһыннарыы (интеграция) өйдөбүлүгэр сыһыаран өйдөөһүн, оннук 

көрүүгэ олоҕуран предметтэри алтыһыннаран үөрэтии технологиятынан быһаарыы тутах. 

Ханнык эмит дьоһун, үйэлээх, киһи олоҕун систиир тиэмэ, мөккүөр тула өй-санаа, 

толкуй түмүллүүтэ, араас үөрэх-билии көрүҥнэрин көстүүлэрин, өйдөбүллэрин, 

быһаарыыларын харсыһыннаран киһиэхэ бэйэтигэр ол тиэмэҕэ туох эмит түмүктэрдээх 

санаалар олоҕуралларыгар тиэрдии ситиһиллиэхтээх. Оннук тыын тиэмэлэргэ, 

мөккүөрдэргэ, биллэн турар, киһи өйүн- санаатын сынньар, үйэлэр тухары хас биирдии 

киһи олоҕор суолталаах, киһититии суолун тутар майгы- сигили түмэллэрэ, көҥүл, олоххо 

киһи анала, дьол икки сор икки, өй-сурэх мөккүөрэ, таптал о.д.а. киирэллэр. Үөрэнээччи 

олох ытык өйдөбүллэринэн кииннэммит ырытыһыы, араас араҥа билиилэр толкуйдарын 

түмүү, сэһэргэьии, мөккүөр, бэйэ санаатын, көрүүтүн өй-сүрэх чахчыларыгар олоҕуран 

туруулаһыы кэриҥнэрин иҥэриниитин ситиһии. 

Араас үөрэх-билии көрүҥнэрин көстүүлэригэр, өйдөбүллэригэр тирэҕирэн, олох 

эгэлгэ бэлиэлэрин ырытыыга, үөрэнээччи араас литератураны хасыһан үлэлиир, толкуйун 

сааһыланар дьоҕурга сыстар, салгыы сайыннарар кыахха киириитэ ситиһиллиэхтээх. 

Үөрэнээччи билии- көрүү эйгэтигэр төрөөбүт литературатын сүрүн, күлүүс 

мөккүөрдэрин, ситиһиилэрин, уратытын өйдүүр, нуучча уонна Россия норуоттарын 

литертатураларын кытта алтыһыннаран көрөр таһымҥа киирбит, уус- уран литертатура, 

кэм-кэрдии, лиичинэс- уустук кэриҥнээх сыһыаннаһыыларын ырыҥалыыр кыахтаах, 

үйэлээх үтүө, кэрэ өйдөбүллэри быһаарсыыга сыстаҕас, толкуйдаах буолуута ситиһиллэр. 

Уус-уран айымньыны ырытар дьоҕур араас кэриҥнэрин баһылаабыт, ырытыыга 

уус-уран тылы быһаарар дьаныардаах үлэ суолталааҕын өйдүүр, тыл уйулҕатын, ис 

номоҕун ырытара ситиһиллэр.Онон, уус-уран айымньыны үрдүнэн туох эрэ туһунан 

биллэрэр, кэпсиир тиэкис эрэ быһыытынан көрүүттэн тэйбит, хас биирдии суруйааччыны, 

уус-уран айымньыны кытта көрсүһүүнү- ураты долгутуулаах, олох эргииригэр сүтэн-

симэлийэн хаалбат, өй-санаа угар, ураты, хатыламмат түгэн быһыытынан көрөр ааҕааччы 

таһымын ситиһии. 



Үөрэнээччи тылынан да, суругунан да уус-уран айымньыны туһунан санаатын 

сааһылаан этэр, сэһэргиир, суруйар, чинчийээччилэр үлэлэригэр тирэҕирэн, литература 

историятыгар, түөрүйэтигэр сигэнэн ырытар, тылынан айар дьоҕурга тиийэрин ситиһии. 

Хайа баҕарар кэмҥэ үөрэтии - иитии учуутал киһи быһыытынан уратытыттан 

тутулуктанар. Кини үлэтигэр бэриниититтэн, оҕоҕо сыһыаныттан, хас биирдии оҕо 

киһилии отуорун алдьаппакка, сайыннарар эрэ улуу мөккүөргэ турунарыттан үлэтин 

ситиһиитэ тутулуктаах. Бырагыраама учууталга үрдүк, кэскиллээх ирдэбиллэри туруорар. 

Кини киһи, ааҕааччы, учуутал быһыытынан сайдыыта бу бырагыраама көрүҥнэрэ олоххо 

хайдах киирэллэрин, ситиһиилэнэллэрин быһаарар. Аахпат, ааҕыыга умсугуйбат учуутал, 

хайдах да, ханнык да үөрэтии технологиятын баһылаан, оҕолору ааҕарга тардар, 

умсулҕаҥҥа киллэрэр кыаҕа суох. Тыл, литература учуутала ааҕыы култууратын 

муҥутуур баһылааһына- кини үлэтин сүрүнэ, тирэҕэ, кэскилэ. 

 

6 кылаас 

1. Ааҕар дьоҕуру сайыннарыы. Уус-уран айымньыны тус суолталаахтык ылыныы 

олоҕуруута. 5-с кылааска саҕаламмыт уус –уран тыл ис номоҕун, уйулҕатын оҕо 

билгэлиир, быһаарар , ырытар кыахтара сайдар, үөрүйэх олоҕурар таһыма ситиһиллэр. 

Уус-уран литертатураны ылыныы эстетическэй кэриҥэ күүһүрэр. Онон, 6-с кылааска оҕо: 

- айымньылаахтык ааҕыы ньымаларын баһылыыр, өйтөн хоһоонноохтук ааҕаыынан 

дьарыктанар; 

-уус-уран айымньыны ааҕыынан умсугутар, ааҕыыга тардыстар, уус-уран айымньыны 

ырытыыга, кэпсэтиигэ баҕатыйан кыттар. 

2. Саҥарар саҥаны сайыннарыы. Оҕо тылынан ситимнээх саҥатын тиһиктээхтик 

сайыннарыы. 6-с кылааска үөрэнээччи 5-с кылааска ылыммыт үөрүйэхтэрин салгыы 

сайыннарыы ситиһиллэр. Оҕо кэпсээһин араастарын барытын баһылыыр. Үөрэнээччилэр 

уус-уран персонажтары ылыныылара чочуланар, саба быраҕан туох, хайдах буолбутун 

кэпсээһининэн муҥурдаммакка, дьоруой майгытын, иэйиилэрин, дьайыыларын 

төрүөттэрин быһааран, ырытан, ол эбэтэр төрүөт уонна көстүү, быһыы-майгы ситиминэн 

кэпсэтиигэ кыттыы дьоҕурун баһылыыллар. Бу кэмтэн проблемнай ырытыы, диалог, 

дискуссия, ол эбэтэр оҕо санаатын дьону кытта алтыһыыга таба туһанарыгар кыах биэрэр 

ньымалары иҥэриллэр. 

 3. Суруйар дьоҕуру сайыннарыы. Айар, айымньылаах ньымаларынан сурук тылын 

салгыы сайыннарыы. Мэтириэт, дьоруой характеристиката, уус-уран ньымалары 

быһаарыы, бэйэ үлэтигэр туһаныы, кыра кэриҥнээх айар уонна өйтөн суруйар дьоҕурга  

сыһыарыы ситиһиллэр. Литература түөрүйэтиттэн ылбыт билиитигэр тирэҕирэн, 

биирдиилээн оҕо айымньы сюжетын, дьоруойдарын ырытар, чинчийэр кыахха тиийэр. 

4. Литературнай билиини, дьоҕуру сайыннарыы. Норуот тылынан уус-уран 

айымньытын, көрүҥнэрин туһунан өйдөбүлү дириҥэтии. Фольклор айымньытын 

көрүҥнэринэн тылынан уобараһы айыы ньымаларын билиһиннэриини дириҥэтии: 

омуннаан этии, уус-уран бытархай, историческай сюжет, номох, аллитерация, ассонанс, 

хатылааһын, ханалытыы, аллегория, уус-уран быһаарыы, тэҥнэбил, метафора. 

Норуот тылынан уус-уран айымньыта уонна уус-уран литература ситимэ. Ааптар 

(суруйааччы) туһунан өйдөбүлү дириҥэтии. Уус-уран айымньы сюжета, сюжет олуктара 

(элэмиэннэрэ), айымньы композицията. 

6-с кылаас үөрэнээччилэрэ уус-уран айымньы эгэлгэ ис сүүрээннэрин, литературнай 

герой өйүн-санаатын, майгытын-сигилитин туругун, үтүө- мөк; өруттэрин араара, ырыта, 

онтон тус бэйэлэригэр ханнык эмит санааны, түмһктэри оҥоро  үөрэнэллэригэр  көҕүлүүр 

ураты суолталаах. Кини киһи туһунан билиигэ-көрүүгэ, ордук киһи ис санаатын, 

иэйиитин, уйулҕатын эгэлгэтин чинчилиигэ тардыһар кэмэ. Ис кичим санаатын угус оҕо 

таһыгар таһаарарга дьулуспат, ол сөп. Ола рай оҕо суругунан, айар, чинчийэр үлэлэригэр 

көстүөн, билгэлэниэн сөп. Бу кылааска анаан дьүүллэһии, сэһэргэһии уруоктарын 

айымньы эгэлгэ ис сүүрээнигэр тирэҕирэр тиэмэлэринэн ыытыы тоҕоостоох. 



 

6 кылаас. Төрөөбүт литература. 

 

1. Норуот өркөн өйө, ытык тыла (18 чаас) 

Номохтор, сэһэн, үһүйээн. 

Ааҕыы, ырытыы. Майаҕатта Бэрт Хара. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Омо5ой Баай уонна Эллэй Боотур. 

Бэйэ ааҕыыта. Мас Мэхээлэ тустуулара. 

 

Ытык тыл – алгыс тыл. 

Ааҕыы, ырытыы. Ыһыах алгыһа. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Аал уот алгыһа. Балыксыт алгыһа. 

Бэйэ ааҕыыта. Байанай алгыһа. 

 

Олоҥхо. 

Ааҕыы, ырытыы. С.С.Васильев Эрчимэн Бэргэн. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. П.П.Ядрихинскай – Бэдьээлэ. Дьырыбына Дьырылыатта. 

Бэйэ ааҕыыта. П.П.Ядрихинскай – Бэдьээлэ. Дьырыбына Дьырылыатта. 

 

2. Уус – уран литература.  

Олох туллар тутаахтара. (7 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Н.Е.Мординов – Амма Аччыгыйа. А5а («Сааскы кэм»  романтан) 

Семен Маисов. Ийэм кэпсиир (романтан быьа тардыы). 

Ааҕыы, сэһэргэии. С.П.Данилов. Ийэ барахсан. 

Бэйэ ааҕыыта. 1. С.П.Данилов. Биһиги кырдьаҕастарбыт. 2. Н.И.Харлампьева. Аҕабар. 3. 

Кайсын Кулиев. Мин ийэм төрөөбүт хайалара. 

 

 

Төрөөбүт сир ытык өйдөбүл. ( 6 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. 1. А.А.Иванов – Күндэ. Кии сыта. 2. Н.А. Лугинов. Нуоралдьыма 

чараҥар. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. М.Д.Ефимов. Сахалыы. 

Бэйэ ааҕыыта. 1. С.П.Данилов.  Олбуор тугэ5эр. 2. Л.А. Попов. Хоптолор. 

 

 

Киһи үтүө майгыта, сиэрэ – олох сүнньэ. ( 7 чаас) 

Аа5ыы, ырытыы. 1. А.И.Софронов – Алампа. Куоратчыт. 2. С.А.Саввин – Күн 

Дьирибинэ. Көбүөхтүүрүн аанньа күөх киһиргэс. 

Аа5ыы, сэһэргэһии. А.Е.Кулаковскай – Өксөкүлээх Өлөксөй. Кэччэгэй баай. 

Бэйэ аа5ыыта. Н.А.Лугинов. Чыркымай. 

 

Өй, тулуур, дьулуур, таптал – киһи буолуу суола. ( 7 чаас) 

Аа5ыы, ырытыы. Д.К.Сивцев – Суорун Омоллоон. Чүөчээски. 

Аа5ыы, сэһэргэһии. С.И.Винокуров. Икки суол төрдүгэр. 

Бэйэ аа5ыыта. А.Е.Варламова – Айысхаана. Сүлүһүннээх иннэ. 

 

Айылҕа, киһи, истиҥ иэйии. (6 чаас) 

Аа5ыы, ырытыы. 1. В.М.Новиков – Куннук Уурастыырап. Олох. 2. И.М.Гоголев – 

Кындыл. Махтанабын, хоту кыраай. 3. П.А.Ойуунускай. Мимоза. Татыйык ыллыыра. 

Аа5ыы, сэһэргэһии. В.Е.Васильев – Харысхал. Эһэм эһэтэ. 

Бэйэ аа5ыыта. Н.Г.Золотарев – Николай Якутскай. Хотой до5оро. 

 



Аҕа дойду көмүскэлигэр. (7 чаас) 

Аа5ыы, ырытыы. 1. Т.Е.Сметанин. Егор Чээрин. 2. И.Д.Винокуров – Чаҕылҕан. 

Дьоруой туһунан ырыа. 

Аа5ыы, сэһэргэһии. И.И.Артамонов. Мин мантан сэриигэ барбытым. 

Бэйэ аа5ыыта. В.П.Тельпугов. Саллаат ньуоската. 

 

Түөрт атахтаах доҕотторбут.  (7 чаас) 

Аа5ыы, ырытыы. Н.А.Лугинов. Кустук. 

Аа5ыы, сэһэргэһии. С.А.Попов – Тумат. Ымыылаах ыт. 

Бэйэ аа5ыыта. 1. В.А.Тарабукин. Сындыыс. 2. В.Е.Васильев – Харысхал. 

Тура5ааскы.Сыллааҕы хатылааһын ( 2 чаас). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация саха тыла 7 класс 

Предмет: саха тыла, 7 кылаас 

Үөрэх бырагырааматыгар олоҕурбут чаас: 70 

Орто сүһүөх оскуолаҕа анаммыт саха тылын үлэлиир бырагырааммата Г.Г.Филиппов, 

Г.И.Гурьев „Саха тыла: 5-9 кылаас―  оҥорбут бырагырааммаларыгар (2016с.) олоҕуран 

оҥоһулунна. 

 

Орто сүһүөх оскуолаҕа саха тылын биридимиэтин суолтата 
Саха тыла 1992 сыллаахха судаарыстыбалыы ыстаатыстанан, суолтата биллэрдик 

үрдээбитэ. Төрөөбүт тыл – хайа да норуот көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэр улуу 

нэһилиэстибэтэ, киһи аймах култууратын сүдү сыаннастарыттан биирдэстэрэ. Төрөөбүт 

тыл – оҕо тулалыыр эйгэтин кыраҕатык билэр-көрөр, чугас дьонун-сэргэтин кытта 

истиҥник бодоруһар, иэйиитэ уһуктар, өйө-санаата сайдар, өбүгэтин үөрэҕин утумнуур 

сүрүн сириэстибэтэ. Төрөөбүт тылынан үөрэҕи-билиини кэбэҕэстик ылынар, айар-тутар 

дьоҕура уһуктар. Идэни талыыга, араас эйгэҕэ, түгэҥҥэ дьону кытта бодоруһууга, аныгы 

уопсастыбаҕа бэйэ миэстэтин булууга, үтүө сиэргэ-майгыга төрөөбүт тылын үөрэтэн 

ылбыт билиитэ туһалыыр. 

Саха тылын үөрэтии сыала соруга: 
– төрөөбүт тылы ис сүрэҕиттэн ытыктыырга; араас эйгэҕэ, түгэҥҥэ бодоруһуу үөрүйэҕэр, 

аныгы уопсастыбаҕа сиэри-майгыны туттууга иитии; төрөөбүт тыл кэрэтин иҥэрии; 

– үөрэххэ, күннээҕи олоххо төрөөбүт тылы олохтоохтук туттарга үөрэтии; бодоруһар 

үөруйэҕин сайыннарыы, тылын-өһүн сайыннарар баҕатын үөскэтии; үөрэх дэгиттэр 

дьайыыларын (туох сыал-сорук туруорунан үөрэнэрэ, былаанныыра, тылын-өһүн 



хонтуруолланара, көннөрүнэрэ; билиини араас тылдьыттан, литэрэтиирэттэн биллэрэр-

иһитиннэрэр эйгэни, Интэриниэти киллэрэн туран сатаан ылара);  

– тылы үөрэтии систиэмэтин, туттуллуутун туһунан билиини, тыл истилиистикэлии 

уратыларын иҥэрии; ырытар, тэҥниир дьоҕуру сайыннарыы; тыл саппааһын байытыы; 

литэрэтиирэлии нуорманы тутуһарга уһуйуу. 

 

Үөрэх биридимиэтин сүрүн ис хоһооно 
Орто сүһүөх оскуолаҕа саха тылын үөрэтии ис хоһооно үөрэх хаамыытыгар 

сатабылы-үөруйэҕи олохсутууга (метапредмет) уонна бары биридимиэккэ туох сыал-

сорук турарыгар тирэҕирэр. Маныаха бодоруһууга, тыл үөрэҕэр (лингвистика) уонна 

ытык өйдөбүллэргэ (культуроведческая компетенция) кэмпитиэнсийэлээх сыһыан 

сайдыахтаах. 

Бодоруһуу кэмпитиэнсийэтигэр тылынан уонна суругунан кэпсэтии култуурата, оҕо 

сааһыгар дьүөрэлээн күннээҕи олоҕор араас эйгэҕэ тылы таба туттуу үөрүйэҕэ киирэр. 

Оҕо туох соруктаах бодоруһара, кэпсэтии кэмигэр үөскээбит быһыыны-майгыны сөпкө 

сыаналыыра, кэпсэтэр киһитин тылын-өһүн өйдүүрэ, онуоха сөптөөх сыһыаны булан 

кэпсэтэрэ көстүөхтээх. 

Тыл уонна тыл үөрэҕин кэмпитиэнсийэтигэр үөрэнээччи тыл үөрэҕин туһунан билиитэ, 

тыл хайдах сайдарын, туттулларын өйдөөн көрүүтэ; сүрүн литэрэтиирэлии нуорманы 

тутуһуута; тыл баайын хаҥатыыта; араас тылдьыты сатаан туһаныыта киирэр. 

Ытык өйдөбүл (культуроведческая) кэмпитиэнсийэтигэр төрөөбүт тыл төрүт култуураны 

көрдөрүү биир көрүҥэ буолара, тыл норуот устуоруйатын кытта ыкса сибээһэ; саха тылын 

дьикти уратыта; тыл суолтатын төрүт култуураҕа даҕатан быһаарыы киирэр. 

Саҥаны-иҥэни толору баһылааһын бэлиэтэ: бодоруһууга үөрэх дэгиттэр дьайыылара 

(саҥарар саҥа араас көрүҥүн сатаан туттуу, табаарыстарын, аҕа саастаах дьону кытта 

бодоруһуу; тылынан уонна суругунан саҥаны сөпкөөйдөөһүн; саныыр санааны сааһылаан 

кэпсээһин; тылга-өскөсөптөөх нуорманы, сиэри тутуһуу); билэр-көрөр сатабыл 

(холобурдааһын, ситимнээх толкуй, дакаастааһын, араас источниктан наадалаах 

матырыйаалы булуу, наардааһын); тэринэр-дьаһанар сатабыл (сыалы-соругу сөпкө 

туруоруу, сатаан былаанныыра; сатаан хонтуруолланара, көннөрүнэрэ). 

Үөрэнээччи саҥаны-иҥэни толору баһылааһына, саҥарар саҥатын тупсарыыта саха 

тылын тутулун уонна араас түгэҥҥэ хайдах туттулларын билиигэ тирэҕирэр. Үөрэх 

хаамыытыгар оҕо тылы ырытыы үөруйэҕэр эрэ буолбакка, тыл култууратыгар 

үөрэниэхтээх. Ааҕыы араас көрүҥүн сатыахтаах, тиэкиһи литэрэтиирэлии нуорманы 

уонна тыл-өс сиэрин тутуһан сатаан сыымайдыахтаах, көннөрүөхтээх.  

Төрөөбүт тылы үөрэтии ис хоһоонун сүрүн хайысхалара: 

- бодоруһуу култуурата; 

- тыл үөрэҕин тутаах салааларын туһунан уопсай өйдөбүл: саҥа дорҕооно, лиэксикэ, 

морполуогуйа, сиинтэксис;  

- сурук култуурата: таба суруйуу уонна сурук бэлиэтэ; 

- ситимнээх саҥаны сайыннарыы (тиэкис туһунан сүрүн өйдөбүл). 

 

Тыл үөрэҕэ 
Төрөөбүт тылбыт – саха тыла. Саха омук үөскээбит, сайдыбыт устуоруйата. Саха тыла – 

түүр тыла. Саха тылыгар уруулуу тыллар. Төрөөбүт тыл киһи олоҕор суолтата.  

Дорҕоон уонна таба саҥарыы. Саҥа дорҕоонун өйдөбүлүн, сахалыы дорҕоон арааһын 

билии.Тереебут тыл дор5ооннорун, ордук чуолаан, сахалыы ураты дор5ооннору (уьун-

кылгас, илин-кэлин, уос-айах аьа5ас уонна хоьуласпыт, сэргэстэьэр, пааралаһар бутэй 

дор5ооннору, дьуптуоннары, 5, ц, дь нь, мурун дор5ооннору), арааран истии,чуолкайдык, 

таба саҥарыы нуорматын тутуґан саҥарыы. Саха тылыгар киирии тыллары сахатытан, 

аьа5ас дор5ооннор дьуерэлэьиилэрин сокуонун тутуьан сацарыы. Тылы дорҕоонунан 

ырытыы. 



Лиэксикэ. Норуот тылын туһунан уопсай өйдөбүлү, төрүт уонна киирии тыл уратыларын 

билии. Литэрэтиирэлии тыл суолтатын билии, нуорматын тутуһуу.Тыл лиэксикэлии 

суолтатын быһаарыы. Түөлбэ тыл, биир уонна элбэх суолталаах, хомуур тыллар, көспүт 

суолталаах тыллар, омуоньум, онтуоньум, синиэньим (харыс тыллар, сомоҕо тыллар, 

мэтээпэрэлэр) өйдөбүллэрин билии, тиэкистэн булуу, саҥарар саҥаҕа сөпкө туттуу. 

Тылдьыт арааһын сатаан туһаныы, тыл суолтатын тылдьыттан булан быһаарыы.  

Кыраапыка. Сурук сайдыытын бэлиэ түгэннэрин билии, киһи олоҕор суолтатын 

өйдөөһүн. Сахалыы сурук-бичик устуоруйатын билии.Дорҕоон буукубаларын билии, таба 

ааттааһын. Буукубалары суруллар ньымаларынан холбоон, ыраастык, тэтимнээхтик 

илиинэн суруйуу. Сурукка туттуллар атын бэлиэлэри, өйдөбүллэри (апсаас, тылы 

көһөрүү бэлиэтэ, тыл икки арда (пробел))сөпкө туттуу. Сахалыы алпаабыт бэрээдэгин 

билии. Араас тылдьытынан, ыйынньыгынан, хатаалагынан үлэлииргэ алпаабыты сөпкө 

туһаныы. Кемпуутэргэ сахалыы сириибинэн тиэкиһи ылба5айдык бэчээттээн суруйуу.  

Морполуогуйа. Тыл састааба диэн өйдөбүлү, тыл уларыйар уонна үөскүүр ньыматын 

билии.Саҥа чааһын туһунан уопсай өйдөбүлү билии. Саҥа чаастарын бөлөҕө: ааттар (аат 

тыл, даҕааһын аат, ахсаан аат, солбуйар аат), туохтуур туттулук халыыптара (аат 

туохтуур, сыһыат туохтуур, тус туохтуур, үлүбүөй), сыһыат, саца аллайыы, көмө саҥа 

чаастара. Тылы састаабынан ырытыы (тыл олоҕо, сыһыарыыта). Тыллары сүрүн 

бэлиэлэринэн (кырамаатыкалыы халыыптарынан) бөлөхтөөһүн, ырытыы. Саҥарар саҥаҕа 

тыл литэрэтиирэлии нуорматын тутуһуу. 

Сиинтэксис. Этии уонна тыл ситимэуратыларын, этии арааһын (сэһэн, ыйытыы, 

күүһүрдүү) билии. Этии чилиэннэрин, биир уустаах чилиэннэри, тэнийбит чилиэннэри, 

даҕаамыры, кыбытык кэрчиктэри өйдөөһүн Тэнийбит уонна тэнийбэтэх этии, толору 

уонна толорута суох судургу (биир састааптаах, икки састааптаах этии) уонна холбуу 

(баьылатыылаах, тэццэ холбоммут) этии, сирэй саҥа, ойоҕос саҥа, диалог, туһулуу 

өйдөбүллэрин билии, этиигэ, тиэкискэ арааран булуу, бэйэ этиитин толкуйдааһын. Этиини 

таба интэнээссийэлээн ааҕыы, сурукка саҥа дэгэтин сурук бэлиэтинэн араарыы. Этиини 

чилиэнинэн ырытыы. 

Сурук-бичик култуурата 
Таба суруйуу. Таба суруйуу сурук-бичик култуурата буоларын өйдөөһүн. Уһун аһаҕас 

дорҕооннору, дьуптуону, хоһуласпыт, сэргэстэспит, ханыылаһар бүтэй дорҕооннору, саха 

тылыгар киирии тыл дорҕооннорун таба суруйуу. Сахалыы араастык этиллэр тыллар таба 

суруллуулара тыл тірµт сокуоннарыттан тахсалларын, норуокка µірµйэх, µгэс буолбут 

нуормаларга оло±уралларын ійдөөһүн, харыстабыллаах сыґыан. КиэІник, элбэхтик 

туттуллар эбэтэр сахалыы этэргэ табыгастаах киирии тыллары сахатытан суруйуу; 

тылбаастанар эбэтэр саха тылынан бэриллэр кыахтаах нуучча тылларын сахалыы 

солбугунан биэрии; сахалыы кыайан суруллубат киирии тыллар сыґыарыыларын таба 

суруйуу.  

Сурук бэлиэтэ. Сурук бэлиэтэ – тыл култууратын сор5ото буоларын, киьи этэр санаатын 

чуолкайдыырга, иэйиини сурукка биэрэргэ, суругу-бичиги тупсарарга биллэр-кестер 

туьалаа5ын, тиэкис арам-тар5ам барбатын, ыьыллыбатын, биир сомо5о, сибээстээх 

буоларын, хааччыйарын ейдөөһүн. Тыл ордук тупса5ай тутуллаах, этигэн, бэргэн 

буоларыгар сахалыы этии, сурук бэлиэтин арааьын (араарар, тоьо5олоон 

бэлиэтиир)сатабыллаахтык туттуу.  

Тыл салаалара. Саҥа дорҕоонун туһунан билиигэ олоҕуран тыл дорҕооннорун тылыгар-

өһүгэр таба интэнээссийэлээн, охсуулаан туттар; лиэксикэҕэ ылбыт сатабылларыгар, 

үөрүйэхтэригэр уонна билиитигэр тирэҕирэн, тылы ситимнээх саҥаҕа уонна туттулук 

истииллэргэ табыгастаахтык туттар; морполуогуйаны үөрэтэн иҥэриммит үөрүйэхтэрин, 

сатабылларын туһанан, саҥа чаастарын суолталарын уонна тылы үөскэтэр, уларытар 

халыыптарын литэрэтиирэлии нуормаларынан уонна төрөөбүт тыл үйэлээх үгэһин 

үөрүйэхтэринэн салайтаран араас истиилгэ сөпкө туһанар; сиинтэксискэ үөрэнэн билбит, 

сатаабыт үөрүйэхтэригэр олоҕуран, ситимнээх саҥатыгар тыл ситимин, этиини таба 



оҥорор, араас истиилгэ сөп түбэһиннэрэн сыысхала суох туттар. 

 

 

Ситимнээх саҥаны сайыннарыы 
Туох сыаллаах-соруктаах саҥарарын, суруйарын өйдөөн(тиэмэ, сурун 

санаа),дьоҥҥо тиийимтиэ гына санаатын сааһылаан, араас истииллээх тиэкиһи туһанар 

үөрүйэҕи баһылааһын (истэн суруйуу, өйтөн суруйуу, о.д.а.). Тиэкис сүрүн санаатыгар 

олоҕуран, тиэкиһи таба ааттыыр.Тиэкис сиһилииртиибин таба туһанан(сэһэргээһин, 

ойуулааһын, тойоннооһун),тиэкис тутулун тутуґар (киириитэ, сүрүн чааһа, түмүгэ), 

табыгастаахбылаанын оҥорор (кылгас, тэнийбит), кэрчик тиэмэлэргэ бытарытар. Тыл 

туттуллар аналын, дэгэтин учуоттаан, онно тоҕоостоох тутуллаах этиилэри (логичность 

речи),ойуулуур-дьуһуннуур ньымалары, сөптөөх тыл баайын (богатство речи), 

түгэнигэрсөптөөх тылы туттар (уместность речи). 

 

Саха тылын оскуолаҕа үөрэтии кэмигэр ытык өйдөбүллэри (личностные 

результаты)иҥэрии түмүгэ: 
1) тыл баайа, кыаҕа, күүһэ – бу омук баайа, кыаҕа, инники кэскилэ буоларын өйдүүр; ийэ 

тыл киһи иэйиитэ уһуктар, өйө-санаата, айар-тутар дьоҕура сайдар эйгэтэ буолар диэн 

итэҕэйэр; 

2) төрөөбүт тыл үйэлээх үгэһин, этигэн кэрэтин ытыктыыр, киэн туттар, харыстыыр, 

тылын-өһүн сайыннарарга дьулуһар; 

3) ылбыт билиитигэр, тылын баайыгар тирэҕирэн саныыр санаатын холкутук тиэрдэр; 

саҥарар саҥатын кэтээн көрөн сөптөөх түмүк оҥостор. 

 

Үөрэх сатабылларын (метапредметные результаты)иҥэрии түмүгэ: 
1) саҥарар саҥа бары көруүҥүн баһылааһын: 

Истии (аудирование) уонна ааҕыы: 

- тылынан уонна суругунан иһитиннэриини сөпкөөйдөөһүн (бодоруһууну, тиэкис 

тиэмэтин, сүрүн санаатын; сүрүн уонна эбии иһитиннэриини); 

- араас көрүҥнээх, истииллээх тиэкиһи сатаан ааҕыы; 

- араас керүҥнээх, истииллээх тиэкиһи сатаан истии; 

- араас иһитиннэриини сатаан булуу, биллэрэр-иһитиннэрэр эйгэни, Интэриниэти 

киллэрэн туран; 

- чопчу тиэмэҕэ матырыйаалы наардааһын; иһитиннэриини бэйэ көрдөөн булуута, ону 

сатаан тиэрдии; 

- дьон саҥарар саҥатын ис хоһоонунан, истилиистикэлии уратытынан тэҥнии тутан 

быһаарыы. 

Саҥарыы уонна сурук: 

- үөрэх хаамыытыгар туох сыал-сорук турарын сатаан быһаарар (биирдиилээн уонна 

кэлэктиибинэн), үлэни бэрээдэгинэн аттарар, түмүгүн сатаан сыаналыыр, ону тылынан 

уонна суругунан сөпкө тириэрдэр сатабыл; 

- истибит эбэтэр аахпыт тиэкиһин кылгатан быһаарар (былаан, кэпсээн, кэниспиэк, 

аннатаассыйа); 

- тиэкис араас көрүҥүн, истиилин тутуһан тылынан уонна суругунан сатаан оҥорор; 

- тиэкискэ ирдэнэр нуорманы тутуһан саныыр санаатын тылынан уонна суругунан сатаан 

биэрэр; аахпыт, истибит, көрбүт чахчытыгар тус санаатын сатаан этэр; 

- монолог (сэһэргээһин, ойуулааһын, тойоннооһун) уонна диалог (кэпсэтии сиэрэ, 

ыйыталаһыы, көҕүлээһин, санаа атастаһыыта уо.д.а.) араас көрүҥүн сатаан туттар; 

- күннээҕи олоххо саха тылынан сөпкө саҥарыы, лиэксикэлии, кырамаатыкалыы, 

истилиистикэлии нуормаларын тутуһар; таба суруйууга, сурук бэлиэтигэр быраабыла 

сүрүн ирдэбиллэринэн сирдэтэр; 

- дьону кытта кэпсэтэригэр кэпсэтии сиэрин тутуһар; сөпкө туттан-хаптан алтыһар; 



- үөрэх хаамыытыгар, күннээҕи олоххо тылын-өһүн хонтуруолланар; сыыһатын-халтытын 

булан көннөрүнэр; суруйбут тиэкиһин көннөрөр, тупсарар; 

- табаарыстарын иннигэр туран кылгас иһитиннэрии, дакылаат, эрэпэрээт оҥорор; араас 

тиэмэни дьууллэһиигэ көхтөөхтүк кыттар. 

2) ылбыт билиитин, сатабылын, үөрүйэҕин күннээҕи олоххо туһанар; төрөөбүт тылын 

көмөтүнэн атын биридимиэттэри үөрэтэн билии ылар; нуучча, омук тылларын, 

литэрэтиирэни үөрэтэригэр саха тылыгар үөрэммитин алтыһыннарар. 

3) дьону-сэргэни кытта бодоруһарыгар, кыттыгас үлэҕэ, тыын суолталаах тиэмэни 

дьүүллэһиигэ кэпсэтии сиэрин, төрүт култуураны кытта дьүөрэлээн туттар. 

 

Бэйэни салайынар –дьаһанар сатабыл (регулятивные умения). 
1. Тылын сайыннарар сыалы-соругу таба туруорунар ,сатаан былаанныыр ,туох-

ханнык түмүккэ кэлиэхтээҕин быһа холоон билэр. 

2. Тылы сэрэйэр дьоҕуру сайыннарыы.Бэйэтин сааһыгар сөп түбэһэр тиэкиһи 

тылынан да, суругунан да таҥар буолуохтаах. 

3. Тылын сайыннарар баҕаны үөскэтии. 

4. Хонтуруолланыы 

 

 

Билэр-көрөр сатабыл. Сүрүн үөрэнэр сатабыл (познавательные умения). 
1. Билиини-көрүүнүкэҥэтэрараасматырыйаалытуһаныы. 

2. Билиини сааһылааһын 

3. Ейүсайыннарарүөрүйэхтэр. 

Сахатылынлингвистическэйматырыйаалыгартирэҕирэн,өйүлэтинараасдьайыылары

нкэбэҕэстиктолорор:тэҥнээһин,ырытыы,холбооһун,түмүктээһин,ханыылатансааһы

лааһын,майгыннатыы,сааһылаанситимнээһин. 

4. Рефлексия. 

5. Бэлиэни-символы туһанар үөрүйэхтэр. 

 

Бодоруһар сатабыл (коммуникативные умения). 
1. Бииргэүлэлиирүөрүйэх-пааранан,бөлөҕүнэн,хамаанданан. 

2. Кэпсэтэр үөрүйэх. 

3. Кэпсэтии сиэрин тутуһар үөрүйэх. . 

 

 

Тустаах уерэх биридимиэтин (предметные результаты) үөрэтии түмүгэ: 
1) тыл сурун аналын, саха тыла нуучча тылын кытта судаарыстыбалыы тэҥ 

ыстаатыстааһын, тыл норуот култууратын кытта ыкса ситимнээһин, төрөөбүт тыл киһиэхэ 

уонна уопсастыбаҕа сүҥкэн оруоллааҕын өйдүүр; 

2) төрөөбөт тыл гуманитарнай наукаларга ылар миэстэтин уонна үөрэхтээһиҥҥэ туох 

суолталааҕын өйдүүр; 

3) төрөөбүт тыл туһунан билим сүрүн төрүттэрин удумаҕалыыр; 

4) тыл үөрэҕин (лингвистика) сүрүн өйдөбүллэрин: тыл үөрэҕин салааларын; саҥарар саҥа 

тылынан уонна суругунан бэриллиитин; монолог, диалог керүҥнэрин; кэпсэтии, 

бодоруһуу сиэрин; кэпсэтии, билим, пубулуустука, дьыала-куолу истиилин, уус-уран 

литэрэтиирэ тылын-өһүн; саҥа тииптэрин (сэһэргээһин, ойуулааһын, тойоннооһун); 

тиэкиһи билэр; 

5) тыл баайын араас дэгэтин өйдүүр, тылынан уонна суругунан алтыьыыга сиэри, 

литэрэтиирэлии нуорманы тутуһар; 

6) кырамаатыкалыы халыыптарын тута билэр, ырытар, тылыгар-өһүгэр сатаан туттар; 

7) тылы сатаан ырытар (саҥа дорҕоонунан, састаабынан, лиэксикэлии, морполуогуйалыы), 

сиинтэксистии (ситиминэн, этии чилиэнинэн), иэйиини көрдөрөр сыһыан тыллары сатаан 



туттар; 

8) бодоруһууга синиэньими (лиэксикэлии, кырамаатыкалыы) сатаан туттуу кэрэтин 

өйдүүр, тылыгар-өһүгэр туттар;  

9) төрөөбүт тыла кэрэтин өйдүүр, уус-уран литэрэтиирэ тиэкиһигэр булан сыаналыыр. 

 

7 кылаас. Саха тыла.(70чаас) 

Тыл үөрэҕэ 

Киирии тиэмэ. Саха тыла-ийэ тыл (1 ч) 

Хатылааһын (2 чаас) 

Морполуогуйа. Таба суруйуу (40\3 чаас) 

    3.1. Тус туохтуур (19 чаас) 
Туохтуур өйдөбүлэ. Суолтата. Морфологическай бэлиэтэ. Арааһа. 

Туохтуур төрүт олоҕо, үөскүүр ньымата. 

Туохтуур сирэйдэниитэ. 

Көмө туохтуур өйдөбүлэ. 

Туохтуур туһаайыытын суолтата, арааһа. 

Туохтуур киэбин суолтата, арааһа. 

Туохтуур көрүҥүн арааһа. 

Туохтуур кыччатар халыыба. 

Дьүһүннүүр уонна тыаһы үтүктэр туохтуурдар. 

Туохтууру таба суруйуу. 

Үөрэнээччи ылар үөрүйэхтэрэ:Туохтууру атын саҥа чааһыттан ыйытыы туруоран араарар, 

тиэкистэн булар, арааһын ыйар. Олоҕун сатаан булар, араарар, ахсаанын, сирэйин, кэмин 

быһаарар. Тылдьыттан туохтуур арааһын булар, суолтатын быһаарар. Туохтууру араас 

сыһыарыынан үөскэтэр. Саҥарар саҥаҕа паараласпыт туохтууру үөскэтэн туттар. Көмө 

туохтууру сатаан араарар, этиигэ таба туттар. Туһаайыы арааһын быһаарар, сатаан 

үөскэтэр. Саҥарар саҥатыгар туһаайыыны таба туһанар. Туохтуур киэбин арааһын 

быһаарар, сатаан үөскэтэр, араастаан уларытар, этии ис хоһооно хайдах уларыйарын 

кэтээн көрөр. Туохтуур көрүҥүн, кыччатар халыыбын быһаарар, сатаан үөскэтэр. Саҥарар 

саҥатыгар дьүөрэлээн туттар. Дьүһүннүүр уонна тыаһы үтүктэр туохтуурдары сатаан 

араараар, үөскэтэр, быһаарар. Таба туһанан сөптөөх этиилэри оҥорор. Туохтууру 

быраабыланы тутуһан сөпкө суруйар. 

3.2. Аат туохтуур (5 чаас) 
Аат туохтуур суолтата, морфологическай бэлиэтэ. Арааһа. 

Аат туохтуур норуот айымньытыгар. Аат туохтуур –истиилгэ. 

Үөрэнээччи ылар үөрүйэхтэрэ:Аат туохтууру, даҕааһын ааты, туохтууру сатаан араарар, 

этии чилиэнинэн таба ырытар. Сөптөөх ыйытыы туруоран тиэкистэн булар. Аат туохтуур 

литературнай нуорманы кэһэр миэстэтин булан көрөр, синонимынан солбуйар. 

3.3. Сыһыат туохтуур (4 чаас) 
Сыһыат туохтуур суолтата, морфологическай бэлиэтэ. Арааһа. 

Үөрээнэччи ылар үөрүйэхтэрэ:Сыһыат туохтууру этииттэн уонна тиэкистэн ыйытыы 

туруоран булар, арааһын быһаарар. Таба туһанан, этиилэри оҥорор. 

3.4. Сыһыат (5 чаас) 
Сыһыат суолтата, морфологическай бэлиэтэ. 

Сыһыат үөскүүр ньымата, арааһа. 

Үөрэнээччи ылар үөрүйэхтэрэ: Сыһыат арааһын сатаан быһаарар. Тылдьыттан сыһыат 

арааһын булар, суолтатын быһаарар, этиигэ туттар. 

 

 

3.5. Көмөсаҥа чаастара (6 чаас) 
Көмөсаҥа чааһын өйдөбүлэ. Көмөсаҥа чааһын арааһа. 

Эбиискэ өйдөбүлэ, морфологическай бэлиэтэ. 



Сыһыан тыл өйдөбүлэ, морфологическай бэлиэтэ. 

Дьөһүөл өйдөбүлэ, морфологическай бэлиэтэ. 

Ситим тыл өйдөбүлэ, морфологическай бэлиэтэ, арааһа. 

Үөрэнээччи ылар үөрүйэхтэрэ:Көмө саҥа чаастарын сатаан араарар, арааһын ыйар, 

суолтатын ейдуур, сыаналыыр. Этиигэ, тиэкискэ сатаан туттар. Сурук бэлиэтин туттар. 

3.6. Саҥа аллайыы (1 чаас) 
Саҥа аллайыы өйдөбүлэ, морфологическай бэлиэтэ. 

4. Саҥа чаастарыгар хатылааһын (3 чаас) 
Үөрэппит матырыйаалын билиэхтээх, таба суруйуу, сурук бэлиэтин быраабылаларын 

сатаан быьаарыах, холобурдуох тустаах. 

Сатыахтаах: 

 саҥа чааһынан, сиинтэксистии ырытары; 

 саҥачаастарынтылга-өскө сатаантуттары; 

 үөрэппиттаһымынанлитэрэтиирэлиитылытуттары. 
Тылытабасуруйууга.Үөрэппитбыраабылаларыгаролоҕурансыыһаныбулар, 

сатаанкөннөрөр.  

Сурукбэлиэтигэр.Үөрэппитбыраабылаларыгаролоҕурансурукбэлиэтинсөпкөтуруорар, 

быһаарар. 

 

 

Ситимнээхсаҥа (19\2 чаас) 

Саҥарарсаҥаистиилэ(13 чаас) 

1.1. Хатылааһын(1 чаас) 

1.2. Уус-уранистиил(6 чаас) 
Уус-уранистиилөйдөбүлэ, бэлиэтэ, туттулларэйгэтэ. 

Уус-уранистиилтыла-өһө. Ойуулуур-дьүһүннүүрньымалар. 

Уус-уранойуулааһынарааһа. Киһини, хамсыыр-харамайы, айылҕаны, малы-салы, дьиэни-

уотуойуулааһын. 

Үөрэнээччиыларүөрүйэхтэрэ:Уус-уранистиилиатынистиилтэнараарар. 

Киһиниойуулуурньыманыбуланырытар, сатаанкэпсиир. Бэйэдьиэтин-уотунойуулуур-

дьүһүннүүрньымакөмөтүнэнсуруйар. 

1.3. Публицистика истиилэ (6 чаас) 
Публицистика истиилин өйдөбүлэ, бэлиэтэ, туттуллар эйгэтэ.  

Публицистика истиилин тылын-өһүн уратыта. 

Үөрэнэччи ылар үөруйэхтэрэ: Публицистика истиилин атын истиилтэн араарар, тылын-

өһүн уратытын быьаарар. Аахпыт тиэкискэ олоҕуран бэйэтин санаатын суруйар. 

Саҥа тиибэ (6 чаас) 

2.1. Сэһэргээһин 
Араас истиилинэн сэһэргээһин (кэпсэтии, уус-уран, наука истиилэ).  

Уус-уран сэһэргээһин. Публицистикаҕа сэһэргиир истиили туһаныы. Наука эйгэтигэр 

сэһэргиир истиили туһаныы. 

Үөрэнээччи ылар үөрүйэхтэрэ:Сэһэргиир тиэкис эбэтэр кэрчик истиилин быһаарар. 

Оскуола, бөһүөлэк, улуус оло5уттан биир тиэмэҕэ тус-туспа истиилинэн кэпсиир эбэтэр 

өйтөн суруйар. 

2.2. Ойуулааһын 

Араас истиилинэн ойуулааһын. Ойуулааһын тылын-өһүн уратыта. 

Үөрэнэччи ылар үөрүйэхтэрэ:Ойуулуур тиэкис истиилин быһаарар. Араас истииллээх 

ойуулуур тиэкиһи автор тылын тутуьан аахпыттан суруйар. 

2.3. Тойоннооһун 
Араас стилинэн тойоннооьун уратыта, тыла-өһө. 

Үөрэнээччи ылар үөрүйэхтэрэ: Тойоннооһун тиэкис истиилин быһаарар. Оскуола, кылаас 

олоҕор баар проблема туһунан тус-туспа истиилинэн тойоннооһун тиэкиһи өйтөн 



суруйар. 

Ситимнээх саҥаҕа хатылааһын (2 чаас) 
Уерэнээччи сатыахтаах:Оскуола, кылаас олоҕор баар кыһалҕа туһунан тус-туспа 

истиилинэн тойоннооһун тиэкиһи өйтөн суруйар. Нуучча тылын сабыдыалынан саха 

тылын литэрэтиирэлии нуорматын кэһии, истиили бутуйуу түгэннэрин булар. Күннээҕи 

олоххо көрсүллэр түгэннэри чуолкайдык итэҕэтиилээхтик кэпсиир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация саха литературата 7 класс 

Предмет: төрөөбүт литература, 7 кылаас 

Үөрэх бырагырааматыгар олоҕурбут чаас: 70 

Орто сүһүөх оскуолаҕа анаммыт төрөөбүт литература үлэлиир бырагырааммата 

Е.М.Поликарпова, Н.И.Филиппова, У.М.Флегонтова, Төрөөбүт литература: 5-9 кылаас―  

оҥорбут бырагырааммаларыгар (2015с.) олоҕуран оҥоһулунна. 

 

  Россия үөрэҕин сүрүннүүр Федеральнай государственнай  стандарт үүнэр 

көлүөнэни  киһилии сиэрдээх, ийэ дойдуга бэриниилээх сомоҕо гражданскай 

уопсастыбаҕа түмэр сыаллаах.  Стандарт россия норуоттарын ураты култуураларын уонна 

тылларын  чөлүн харыстыыр, сайыннарар суолу тутуһар. Араас норуоттар олохторун 

сэһэнин (философиятын), өйдөрүн күүһүн, уйулҕаларын  кэрэһиттэрин  түмэн, модун 

күүһүрэр, сайдар  судаарыстыба буолуохтааҕа тоһоҕолоон бэлиэтэнэр. 

Киһититии, сиэр-майгы кииллээх үөрэх стандарда  сайдыы суолун,  тускутун, 

хайысхаларын уонна ньымаларынтобулары, үөрэнээччи толкуйдуур, чинчийэр, айар 

кыахтарын арыйары эрэйэр. Бу уустук соруктары ситиһии үөрэх  предметин  ис хоһоонун 

билии, ылынныы эрэ соругунан муҥурдаммат, оҕо билиини ылар, иҥэринии ньымаларын 

бэйэтэ  тобулар, баһылыыр эйгэтин үөскэтэри эрэйэр. Күнтэн күн үүнэн иһэр, улаатар 



киһини суруйааччыны,  уус-уран айымньы уобарастарын кытта алтыһыннарыы  - сиэрдээх 

майгы, духуобунас эдэркээн дьон өйүгэр-сүрэҕэр иҥэригэр, дьиҥ киһилии олох ис киилэ 

олоҕуруутугар тиэрдэр суолларынан, ньымаларынан ситиһиллэр кыахтаах. 

―Төрөөбүт литература‖ бырагыраама Российскай Федерация Үөрэҕин 

министиэристибэтэ бигэргэппит литератураҕа үөрэҕин федеральнай 

судаарыстыбаннайннай стандардын методологиятын төрүттэрин уонна  дидактикаҕа 

ирдэбиллэригэр  тирэҕирэр.  Бырагыраамама  саха литературатын учууталларыгар саҥа 

соруктары туруорар.  Оҕону үөрэтэр, иитэр,  сайыннарар үлэлэрин саҥалыы тыыннаах 

өйүнэн-санаанан тускулаан, сонуннук тэринэллэрин эрэйэр.  

Алта уон сыл усталаах-туоратыгар нуучча литературатын оскуолаҕа үөрэтииттэн 

илиитин араарбакка айа-тута, үлэлии сылдьар биллиилээх  учуутал, педпгог-учуонай  Л.С. 

Айзерман  биир идэлээхтэригэр биэрэр сүрүн  ыйытыыта: ―Зачем и для чего изучать 

литературу в школе?‖  бүгүн  литература учууталыгар ураты  сытыытык турда. Туох 

сыаллаах, тугу ситиһээри литератураны оскуолаҕа үөрэх предметин быһыытынан 

үөрэтэбитий? Бу ыйытыыга эппиэти үгүстэр бэрт судургу, үгүс мөккүөрэ суох курдук 

өйдүүллэр. Ол эрээри дириҥник хорутан  толкуйдаан көрдөххө, ис дьиҥэр эппиэт 

судургута суоҕа өйдөнөр. Уус-уран литература үөрэх предметин быһыытынан икки 

кэриҥнээхтик өйдөнөрө, чорботон литература историятын, теориятын биллэриини 

баһылыыр кэриҥнээх (доминирующай)  хайысханан үөрэтэн кэлбиппит биллэр. Ол, 

биллэн турар, кэм-кэрдии үөрэххэ турар ирдэбиллэриттэн тутулуктааҕа өйдөнөр. 

Ис дьиҥэр уус-уран литература - киһи умусулҕаннаах ис туругун, уйулҕатын 

тойуга, өйүн-сүрэҕин бүппэт мөккүөрэ, сэһэнэ ыарыыта, ырыата.  Литератураны үөрэтии, 

бастатан туран,  ити умсулҕаны, өй-сүрэх мөккүөрүн ырытан ылыныыга дириҥ, улаҕалаах 

толкуйу арыйыыга туһуланар. Ол эрэ кэнниттэн, өй-сүрэх аһыллан, санаа сааһыланан, 

үөрэнээччи (ааҕааччы) ис киэлитэ сырдаан, суруйааччы хараҕынан олоҕу көрүү салаллан 

бардаҕына эрэ, уус-уран айымньы айыллыбыт ньымаларын, автор айар 

маастарыстыбатын, айымньы саха литературатыгарылар миэстэтин эридьиэстэһии 

киэлитинэн  ыытыллара олохтоох.  Бүгүн уус-уран литература оҕону иитэр, сайыннарар 

суолтата ураты болҕомтоҕо ылыллара – кини тугунан да солбуллубат үрдүк аналын, ис 

дьиҥ айылгытын, тыл уйулҕатын эгэлгэ мындырын күүһүнэн киһи, дьон-сэргэ, олох 

дириҥ, ураты кэриҥнээх дьүһүлгэннэрин өй-сүрэх күүһүнэн арыйар, ылынар суолунан 

ыытылларын эрэйэр, онно дьулуһар,  ону өрө тутар. Ол аата, уус-уран тыл уйлҕатын, 

дириҥ ис номоҕун арыйан ылыныы, онно дьулуһуу эрэйиллэр.  

 Онон, бу программа сүрүн тирэх методологическай төрүттэринэн:   

- барыта киһи туһугар түөрүйэ (антропоцентризм), олох, киһи сэһэнэ. Бу 

түөрүйэ искусство уонна киһи сыһыанын үрдүк мээрэйинэн киһилии буолууну, киһититии 

билинэр, ол эбэтэр айымньы уонна киһи ис киэлилэрин  духуобунас, иэйиии 

умсулҕанынан алтыһыннарыы киһиэхэ ураты дьайар күүстээҕин, киһи өйүн-сүрэҕин 

хамсатар, уларытар, саҥа таһымҥа таһаарар кыахтааҕын чорботор;  

           - уус-уран айымньыны оҕо тус суолталаахтык, эстетическэй кэриҥнэринэн 

ылыныытынтүөрүйэтэ. Бу түөрүйэ уус-уран литератураны киһи бэйэтигэр тус 

суолталаахтык ылыныыта эрэ, киһи өйүн-санаатын хамсатар, уйулҕа уларытыыны 

киллэрэр суолу арыйар кыахтааҕын бэлиэтиир. Айымньы эстетическэй, духуобунай 

кэриҥнэрин ырытан ылыныыта - кинини суруйааччылыы, уйлҕа хамсааһыныгар, айар 

айымньылаах таһымҥа киллэрэр, ойууланар олоҕу, дьон уустук сыһыанын дириҥник 

хорутан көрүүгэ көҕүлүүр; 

 

 - уус-уран литератураны ааҕыы, ырытыы, ылыныы – өй-сүрэх уустук үлэтин 

быһыытынан көрүү түөрүйэтэ. Бу төрүт көрүү уус-уран литератураны үөрэтии – 

психологическай дьайымалга олоҕурарын тоһоҕолуур, ол эбэтэр айымньыны ааҕыыга 

киирии, ааҕыы, ырытыы  – барыта киһи толкуйдуур, иэйэр, анаарар уустук 

психологическай дьайыыларын тиһигинэн ситиһиллэрин, учуутал, үөрэнээччи, 



суруйааччы, уус-уран уобарастар уустук өй-сүрэх, уйулҕа алтыһыытыгар киирэллэрин 

туоһулуур.  Онон, литература учуутала мындыр психолог, педагогика психологиятын 

түөрүйэтин баһылыырга дьулуһан, уруокка, үлэҕэ табыгастаахтык туһанара эрэйиллэр, 

оччоҕуна эрэ кини билиҥҥи литература уруогун кыайа тутан, чахчы да үөрэнээччилэрин 

өйдөрүн-сүрэхтэрин, уйулҕаларын сырдатар, чэбдигирдэр кыахтанар.  

 Көстөрүн курдук, тыл искусствота киһи өйүн-санаатын, майгытын-сигилитин, 

сиэрдээх быһыытын тускулуур күүһэ ураты болҕомтоҕо ылыллар. Уус-уран айымньы 

эстетическэй сүрүнэ кини  литератураны биллэрэр, иитэр, сайыннарар кыахтарын 

барытын систиир.  

Онон, уус-уран литература үөрэх предметин быһыытынан сүрүн сыала – кэнчээри 

кэскилин отуорун ууруу, сырдыкка, ырааска, кэскиллээххэ иэҕии, µйэлээх ытык 

өйдөбүллэри иҥэрии, сиэрдээх киһи, олох кэриҥнэригэр тускулааһын. Ол инниттэн оҕоҕо 

бэрт кыратыттан уус-уран литератураны тус бэйэтигэр суолталаахтык ылынар кыа±ын 

олоҕурдар ньымаларынан үөрэтии эрэйиллэр. Сыыйа кылаастан кылааска тахсан истэҕин 

аайы айымньыны ылынар дьоҕура дириҥээн, эстетическэй таһымҥа тиийэн, үрдүк 

култууралаах ааҕааччы, айааччы буолан тахсар кэриҥҥэ тиийэригэр туһаайыахтаахпыт. 

Оччоҕуна эрэ үөрэнээччи дириҥник ыатаран олоҕу мындырдыыр, уобарастаан, айан, 

ырытан толкуйдуур, тµмµктэри оҥорор кыахха тиийиэн сөп, ол эбэтэр тус олоҕун 

киһилии суолунан тутар, дьонун-сэргэтин олоҕун кэскиллэһэр кыахтаах киһи буоларыгар 

уус-уран литература олук охсор кыаҕа ситиһиллэр.  

Бырагыраама сыала кини соруктарын быһаарар, олортон сүрүнэннэринэн 

манныктары бэлиэтиибит: 

 - ааҕыы култууратыгар дьулуһуу, ааҕааччыны иитии;   

  - уус-уран айымньы духуобунай ис күүһүн, кэрэтин оҕо бэйэтигэр тус 

суолталаахтык ылынар кыаҕын сайыннарыы;  

- төрөөбүт норуотун ийэ тыынын иитийэхтээбит сахалыы саҥнаах, айыы тыыннаах 

киһини иитии; 

- бииргэ олорор, аймах, уруу омуктар (эбээн, эбэҥки, дьүкээгир, долган о.д.а.), 

нуучча уонна аан дойду норуоттарын чулуу айымньыларын ааҕар, ылынар кыахха 

киирбит, норуоттар үтүө, доҕордуу сыһыаннаһыыларын – олох сайдыытын тутулун 

курдук өйдүүр аһаҕас эйгэлээх, киэҥ ыырдаах өйдөөх-санаалаах киһини иитиигэ 

дьулуһуу. 

Көстөрүн курдук, бырагыраама соруктара биир сүрүннээхтэр – уус-уран 

литератураны киһини иитэр, сайыннарар, айааччы, чинчийээччи кэскиллээх эркээйитигэр 

киллэрэр, дьоҥҥо барытыгар ураты дьайар духуобунай, сырдык күүс быһыытынан 

көрүллэр.  

Бырагыраама биир суол бэлиэ өрүтүнэн төрөөбүт литература күүһүнэн оҕо өй-

санаа, ис турук өттүнэн сайдыыта – киһи тас эйгэни ылынар кыаҕын бары өрүттэрин 

тэҥинэн, табыгастаахтык дьүөрэлээһини эрэйэр уратытын болҕомто киинигэр тутуу 

буолар. Ол инниттэн ―баччаны билэр, оччону сатыыр, ону кыайар буолуохтаах‖ диэн 

ирдэбиллэри туруорбакка, үөрэнээччи кылаастан кылааска ааҕар, ырытар, суруйар, айар, 

чинчийэр кыахтарын арыйыы, сайыннарыы олуктарынан уратытын, ти´игин, 

методическай сүрүнүн сырдатарга холоннубут.  

Бырагыраама тутула уонна ис хоһооно 

Бырагыраама тутула уонна ис хоһооно сыалын уонна соруктарын ситиһии 

тосхолугар эппиэттиир.  

Ааҕыы ньымаларын, култууратын баһылаабыт киһини иитэргэ дьулуур оҕо бэрт 

кыра сааһыттан төрөөбүт норуотун тылынан уус-уран айымньытыттан, уус-уран 

литературатыттын силис тардан сайыннаҕына эрэ, ситиһиилээх, кэскиллээх буолар төрүтэ 

ууруллар. Оҕону төрөөбүт норуотун уран тылыгар умсугутуу тиһиктээх үлэнэн 

ситиһиллэр.Үлэ сыала, соруктара маҥнайгы кылаастан саҕалаан кэскиллээхтик, оҕо өй-

санаа, эт-хаан өттүнэн улаатан иһиитигэр дьүөрэлээн, сайдыы ―кирилиэһин өрө дабайыы‖ 



тускулунан толкуйдаахтык, үөрэтии-иитии бары өрүттэрин сатабыллаахтык алтыһыннаран 

таҥыллара сөптөөх. Ол инниттэн бырагыраама биир кэлим тиһигинэн норуот тылынан 

уус-уран айымньытын, литератураны 1 кылаастан 11-с кылааска диэри төһө да 

кэрдиистэринэн араарыллыбытын иһин, биир хайысханан таҥыллара, оҥоһуллара ирдэнэр. 

1-4 кылаастарга оҥоһуллубут, федеральнай мэктиэни ылбыт ааҕыы бырагырааматын 

сүрүннүүр көрүҥнэрэ, хайысхалара 5-9 кылаас бырагырааматын таҥыыга тирэх буоллулар, 

үөрэнээччилэр саастарынан уратыларын болҕомто киинигэр тутан, сүрүннүүр 

хайысхалары кылаастан кылааска дириҥэтэр, сайыннарар, уустугурдар тускунан 

оҥоһулунна. 

Бырагыраамма тутула үс  олуктаах: 

1. Айыы киһитэ, өй-санаа тыллар олуга - 5-6 кылаастар. Манна улаатан эрэр оҕо 

ис турук баһылыыр суолталаах өрүтүгэр – бэйэтин киһи быһыытынан билинэр, дьонтон 

уратытын болҕойор, олоҕор бэйэтин ис санаалара, иэйиилэрэ улахан быһаарар, кини таска 

көстөр дьайыыларын араас өрүттээхтик (үтүө, мөкү) салайар кыахтаахтарын билэбит. 

Онон, бу олукка ордук киһи ис туругун, уйулҕатын  дьайыыларын  сиһилиир, сырдык, 

кэскиллээх өттүгэр тардар айымньыларынан сирдэтэн оҥоруу көдьүүстээх. Биһиги ити 

суолу туһумурдуурга дьулустубут. 

 Ааҕыы педагогикатынан, психологиятынан дьарыктанар биллэр чинчийээччилэр  

бу кэрдиис кэми  оҕо уус-уран литератураны бэйэтигэр тус суолталаахтык, айымньы 

эстетическэй ис номоҕор киирэн, дириҥник ылынар кыаҕын сайыннарыыга ураты 

тоҕоостоох кэминэн билинэллэр. Улаатан эрэр оҕо  литератураҕа, уус-уран тылынан айар 

дьарыкка ордук аһаҕас, ылынымтыа буолара биллэр. Ол түгэни мүччү туппакка, иитэр-

үөрэтэр үлэни айымньылаахтык дьаһаныы эрэйиллэр. Онон, учуутал ураты болҕомтотун 

уус-уран айымньыны ылыныыны тэрийии педагогическай, психологическай өрүттэрин 

таба салайан, ааҕааччыны иитэн таһаарыыга ууруохтаах.  

2. Мөккүөр олуга (үтүө сиэр, бөппүрүөк мөкү бүппэт мөккүөрүн олуга)- 7-8 

кылаастар. Бу улаатан эрэр оҕо  уонна улааппыт оҕо ураты кииллэрэ утарыта харсыһар 

олуктара. Манна оҕо ис туруга ити икки кэрдиис мөккүөрүгэр киирэр, кини эмиэ да оҕо, 

эмиэ да улахан киһи курдук сананыыга тардыстар ураты кэмэ. Уйулҕата, ис туруга үтүө 

уонна мөкү мөккүөрүгэр киирэр, кини майгыта-сигилитэ, дьайыылара тосту уларыйар, 

төрөппүттэри да, учууталлары да соһутар араас үтүө, мөкү дьайыылары оҕо оҥорор кэмэ. 

Онон, бу олукка бырагыраама тосхоло үтүө, мөкү улуу мөккүөрдэрин тоһоҕолоон 

ойуулуур, сырдык,  кэскиллээх өттүгэр тардыһыннарар тыыннаах айымньыларынан 

таҥылынна.  Иккис өттүнэн бу кэми биһиги оҕо литературнай сайдыыта дьоһуннаахтык 

төрүттэнэр кэминэн сыаналаан, саха литературатын сайдыытын историятын биллэр 

олуктарынан суола тутуһулунна. 

Өй-санаа олоҕурар,сүрүннэнэр олоуга (сүрүн үөрэх оскуолатын түмүктүүр 

олук)   - 9 кылаас.Бу олук биир өттүнэн түмүктүүр, иккис өттнэнидэҕэ туһаайыылаах 

үөрэххэ бэлэмниирана ллаах.  Манна, биллэн турар, үөрэтии литература сайдыытын сүрүн 

түһүмэхтэрин чаҕылхай, чахчыта да норуот билиниитин ылбыт айымньыларынан  

тиһилиннэ. Бу олукка, биллэн турар, дойду историятын бэлиэ көстүүлэрин күөнүгэр кэм, 

бэлиитикэ, судаарыстыба тутула уус-уран  литератураҕа дьайыыларын уратыларын 

болҕомтоҕо ылан, литература хаамыытын   үтүө уонна мөкү (айар, айымньылаах үлэҕэ 

сатала суох сыһыан) өрүттэрдээх көстүүлэрин историческай кэм тыынынан көрүү 

табыгастаах. Манна үөрэнээччи ааҕҕаччы быһыытынан сайдыыта норуот олоҕун тыын 

мөккүөрдэрин арыйар, ойууллуур уус-уран айымньылары ырытыһыы сиринэн барар. Өй-

санаа оттоморуута ситиһиллэр, олох, киһи, майгы-сигили туһунан үйэлээх өйдөбүл 

кэриҥнэрэ олохсуйаллар. 

Бырагыраамаҕа уус-уран айымньылары киллэрии үс суолу тутуһар: ааҕыы уонна 

ырытыы (сүрүн); ааҕыы уонна сэһэргэһии;  бэйэ ааҕыыта. 

Бастатан туран, "ааҕыы уонна ырытыы" – бу сүрүн сиһилии ааҕыллар, 

ырытыллар айымньылар. Манна уус-уран өттүнэн эҥкилэ суох, дьиҥ тыл искусствотын 



кэриҥэр киирбит, норуот биһирэбилин ылбыт, норуот духуобунай, култуурунай, 

историческай өйүн, традициятын билиигэ, иҥэриниигэ тускулаах  айымньыларынан 

таҥылынна;   

Иккиһинэн, "ааҕыы уонна сэһэргэһии" сүрүҥҥэ киирбит айымньыга жанр, тиэмэ, 

ис хоһоон, эстетическэй, духуобунай өттүнэн атылыы эбэтэр ураты көрүүлэрдээх  

айымньыларынан таҥылынна. Бу айымньылары ааҕыы уруокка да, кылааһы таһынан да 

ыытыллыан сөп, уратыта - сүрүҥҥэ киирбит, сиһилии ырытыллар айымньы кэрэһэлиир, 

кэскиллиир санааларын, иэйиилэрин кэҥэтэр, дириҥэтэр аналлаахтар.  

Үсүһүнэн, "бэйэ ааҕыыта" – бу икки инники испииһэккэ киирбит айымньыларга 

эмиэ жанр, тиэма, ис хоһоон, эстетическэй, духуобунай өттүнэн чугас, атылыы эбэтэр 

ураты көрүүлэри куоһарар айымньыларынан таҥылынна. 

Үһүс испииһэк  кылааһы таһынан ааҕыыны тэрийэргэ, оҕо бэйэтэ ааҕыытын уруогу 

кытта ситимниир, биир тыынныыр  сыаллаах бэрилиннэ. Бу толкуйу кылааһы таһынан 

ааҕыыны хайаатар да бу айымньыларынан ыытыллыахтаах диэн быһаччы өйдөөбөккө, 

айымньылаахтык, бэйэ кыаҕынан, бибилэтиэкэҕэ туох литература баарынан уларытан, оҕо 

тус уратытын, баҕатын учуоттаан  ыытыы көдьүүстээх буолара өйдөнөр. 

Бырагыраамаҕа сорох түгэннэргэ, холобур, мифтэри, олоҥхону, оһуохайы о.д.а. 

үөрэтиигэ ―ааҕыы уонна сэһэргэһии‖ уонна ―бэйэ ааҕыыта‖ испииһэктэр ыйыллыбтылар, 

ол айымньы тус уус-уран уратытыттан, кээмэйиттэн тутулуктаах. Бу түгэҥҥэ учуутал 

бэйэтэ тус аймньыны салгыы ситэрэн, талан ааҕыыны тэрийэрэ оруннаах буолуо. 

Учуутал бырагыраамаҕà: 

- бэйэтин көрүүтүнэн биирдиилээн айымньыны, тиэмэни үөрэтии тиһигин 

хамсатан, атастаһыннаран биэриэн сөп;  

- тоҕооһунан көрөн, сорох айымньылары олуктан атын түһүмэххэ көһөрүөн сөп;  

- ―ааҕыы уонна сэһэргэһии‖, ―бэйэ ааҕыыта‖ салааларга киирбит билиҥҥи 

литература айымньыларын, педагогическай, психологическай көдьүүһүнэн быһааран, 

атын айымньыларынан уларытыан сөп; 

-  айымньыныны ааҕыыны, ырытыыны тэрийии кэмин кэрдиитин учуутал бэйэтин 

көрүүтүнэн таҥан, үлэтин былааныгар тоҕоосттооҕунан сааһыланыан сөп.  

Бырагыраамаҕа уус-уран айымньыны талан киллэрии сүрүн сыалга, 

соруктарга эппиэттиир  суолунан таҥылынна:  

- уус-уран өттүнэн эҥкилэ суох, дьиҥ тыл искусствотын кэриҥэр киирбит, норуот 

биһирэбилин ылбыт, норуот култуурунай, историческай өйүн, үгэһин билиигэ, 

иҥэриниигэ тускуллаах  айымньыларынан;   

- ис хоһоон өттүнэн киһини сырдыкка, кэскиллээххэ угуйар, өй-санаа арыллыытын, 

иэйии, уйулҕа чэбдигириитин тускулуур гуманистическай, духуобунай тыыннаах 

айымньыларынан; 

- үөрэнээччилэр саастарынан сүрүннүүр уратыларыгар, уус-уран литератураны 

ылыныы психологическай кэриҥнэригэр эппиэттиир айымньыларынан; 

- бииргэ олорор, аймах, уруу омуктар (эбээн, эбэҥки, дьүкээгир, долган о.д.а.), 

Россия норуоттарын  киэҥник биллибит айымньыларын тиһилиннэ.   

 Литературнай билии, дьоҕур сайдыытын тускула. Бырагыраамахас биирдии 

олуга, темата хайаатар да литература теориятын кытта ситимнээх. Ол эрээри литература 

историятын, түөрүйэтин биллэрэргэ дьулуур,  уус-уран айымньыны оҕо тус 

суолталаахтык, эстетическэй кэриҥинэн ылыныытын  күөнтүө суохтаах. Айымньы уус-

уран кэрэтин, дириҥ ис номоҕун үөрэнээччилэр ылыныыларын сµрµннээн, ситиһэн эрэ 

баран, маны суруйааччы ханнык ньымаларынан чаҕылхай уобарас оҥорон ойуулаан 

биһиэхэ тиэрдибитин ырытыы оҥоһуллара сиэрдээх, дидактическай өттүнэн олохтоох. 

Суруйааччы өйүгэр-сүрэҕэр оргуйбут санаатын, иэйиитин, дууһатын ыарыытын, ырыатын 

уус-уран айымньы оҥорон уран тылынан ойуулаан ааҕааччыга тиэрдэр. Айааччы ол сүдү  

духуобунай күүһүн болҕомтоҕо ылар ордук, онон литература түөрүйэтин ырытыы, ону 

хайдах туһаммытын быһаарыы суолунан айымньыны ырытартан сэрэниэххэ наада. 



 Саха литературатын үөрэтиигэ  Россия норуоттарын литератураларын кытта 

алтыһыннарыы суола тиһиктээхтик көрүллүөхтээх, ол эрээри бырагыраамаҕа ону 

быһаччы айымньылары ыйан килэрбэтибит, үөрэх тоҕоостоох түгэннэрэ Россия 

норуоттарын биллэр поэттарын айымньыларын ааҕыы, сэһэргэһии, тэҥнээн ырытыы 

киэбинэн көрүлэллэр.  

Онон, саха оскуолатыгар аналлаах ФГҮөС ирдэбиллэригэр эппиэттиир "Төрөөбүт 

литература" үөрэх бырагырааматын түмүк ситиһиилэринэн манныктары бэлиэтиибит: 

Үөрэнээччи тус бэйэтин ситиһиилэрэ. 9-с кылааһы бүтэрэригэр үөрэнээччи уус-

уран литератураны ааҕар дьоҕура сааһыгар эппиэттир таһымынан сайдыбыт, ааҕыыга 

тардыстыылаах, ааҕыы култууратыгар сыстыбыт, салгыы өй-санаа сайдыытын сүрүннээн 

ааҕыыны тускуланар суолга киирбит буолуутун ситиһии. Саха, нуучча, Россия 

норуоттарын чулуу айымньыларын ааҕыыга тардыстыылаах, ырытыһар, литература, 

култуура эйгэтин ылынар, быһаарсар дьоҕурдаммыт, далааһыннаахтык толкуйдуур 

кыахха сыстыбыт, салгыы тус олоҕун биир бэлиэ хайысхатынан ааҕыыны өрө тутар бигэ 

санааҕа киирбит киһини иитэн таһаарыы. 

Киһи быһыытынан сиэрдээх майгы, киһилии тутулгу таһымыгар тахсыбыт, 

төрөөбүт норуотугар, дойдутугар иэйиилээх уйарҕата уһуктубут, дьон-сэргэ иннигэр 

эппиэтинэс үрдүк өйдөбүлүн ылыммыт, Аҕа дойду туһунан өйө-санаата сиппит, Россия 

норуоттарын ытык доҕордуу сыһыаннарын харыстыыр, ону кэрэһилиир тыыннаах, олоххо 

дьулуурдаах, тулуурдаах, ыраас, сырдык, көҥүл өйдөөх-санаалаах буолуу тускутугар 

киирбит туруктаах киһини иитии. 

Төрөөбүт литература предметин ис күүһүн атын үөрэх-билии көрүҥнэрин 

ханыылаан, алтыһыннаран, сыымайдаан, тэҥнээн толкуйдуур, түмэр, наардыыр 

кыахха тахсыыны (метапредметнай) ситиһии. Манна судургутук үөрэх предметтэрин 

алтыһыннарыы (интеграция) өйдөбүлүгэр сыһыаран өйдөөһүн, оннук көрүүгэ олоҕуран 

предметтэри алтыһыннаран үөрэтии технологиятынан быһаарыы тутах. 

Ханнык эмит дьоһун, үйэлээх, киһи олоҕун систиир тиэмэ, мөккүөр тула өй-санаа, 

толкуй түмүллүүтэ, араас үөрэх-билии көрүҥнэрин көстүүлэрин, өйдөбүллэрин, 

быһаарыыларын харсыһыннаран киһиэхэ бэйэтигэр ол тиэмэҕэ туох эмит түмүктэрдээх 

санаалар олоҕуралларыгар тиэрдии ситиһиллиэхтээх. Оннук тыын тиэмэлэргэ, 

мөккүөрдэргэ, биллэн турар, киһи өйүн-санаатын сынньар, үйэлэр тухары хас биирдии 

киһи олоҕор суолталаах, киһититии суолун тутар майгы-сигили түмэллэрэ, көҥүл, олоххо 

киһи анала, дьол икки сор икки, өй-сүрэх мөккүөрэ, таптал, о.д.а. киирэллэр. Үөрэнээччи 

олох ытык өйдөбүллэринэн кииннэммит ырытыһыы, араас араҥа билиилэр толкуйдарын 

түмүү, сэһэргэһии, мөккүөр, бэйэ санаатын, көрүүтүн өй-сүрэх чахчыларыгар олоҕуран 

туруулаһыы кэриҥнэрин иҥэриитин ситиһии. 

Араас үөрэх-билии көрүҥнэрин көстүүлэригэр, өйдөбүллэригэр тирэҕирэн, олох 

эгэлгэ бэлиэлэрин ырытыыга үөрэнээччи араас литератураны хасыһан үлэлиир толкуйун 

сааһыланар дьоҕурга сыстар, салгыы сайыннарар кыахха киириитэ ситиһиллиэхтээх. 

Үөрэнээччи биллии-көрүү эйгэтигэр төрөөбүт литературатын сүрүн, күлүүс 

мөккүөрдэрин, ситиһиилэрин, уратытын өйдүүр, нуучча уонна Россия норуоттарын 

литератураларын кытта алтыһыннаран көрөр таһымҥа киирбит, уус-уран литература, кэм-

кэрдии, лиичинэс - уустук кэриҥнээх сыһыаннаһыыларын ырыҥалыыр кыахтаах, үйэлээх 

үтүө, кэрэ өйдөбүллэри быһаарсыыга сыстаҕас, аһаҕас толкуйдаах буолууга ситиһиллэр. 

Уус-уран айымньыны ырытар дьоҕур араас кэриҥнэрин баһылаабыт, 

ырытыыга уус-уран тылы быһаарар дьаныардаах үлэ суолталааҕын өйдүүр, тыл уйлҕатын, 

ис номоҕун ырытара ситиһиллэр. Онон, уус-уран айымньыны үрдүнэн туох эрэ туһунан 

биллэрэр, кэпсиир тиэкис эрэ быһыытынан көрүүттэн тэйбит, хас биирдии суруйааччыны, 

уус-уран айымньыны кытта көрсүһүүнү - ураты долгутуулаах, олох эргииригэр сүтэн 

симэлийэн хаалбат, өй-санаа угар, ураты, хатыламмат түгэн быһыытынан көрөр ааҕааччы 

таһымын ситиһии. 



Үөрэнээччи тылынан да, суругунан да уус-уран айымньы туһунан санаатын 

сааһылаан этэр, сэһэргиир, суруйар, чиничийээччилэр үлэлэригэр тирэҕирэн, литература 

историятыгар, түөрүйэтигэр сигэнэн ырытар, тылынан айар дьоҕурга тиийэрин ситиһии. 

Хайа баҕарар кэмҥэ үөрэтии-иитии учуутал киһи быһыытынан уратыттан 

тутулуктанар. Кини идэтигэр бэринитииттэн, оҕоҕо сыһыаныттан, хас биирдии оҕо 

киһилии отуорун алдьаппакка, сайыннарар эрэ улуу мөккүөргэ турунарыттан үлэтин 

ситиһиитэ тутулуктаах. Бырагыраама учууталга үрдүк, кэскиллээх ирдэбиллэри туруорар. 

Кини киһи, ааҕааччы, учуутал быһыытынан сайдыыта бу бырагыраама көрүҥнэрэ олоххо 

хайдах киирэллэрин, ситиһиилэнэллэрин быһаарар. Аахпат, ааҕыыга умсугуйбат учуутал, 

хайдах да, ханнык да үөрэтии технологиятын баһылаан, оҕолору ааҕарга тардар, 

умсулҕаҥҥа киллэрэр кыаҕа суох. Тыл, литература учуутала ааҕыы култууратын 

муҥутуур баһылааһына - кини үлэтин сүрүнэ, тирэҕэ, кэскилэ. 

7 кылаас.  

1. Ааҕар дьоҕру сайыннарыы. Ааҕыы уус-уран айымньыны тус суолталаахтык ылыныы 

күүһүнэн дириҥиир. Манна 6-с кылааска үөрэнээччи айымньылаахааҕаччы кэриҥинэн 

сайдыытыгар тирэҕирэн, айымньы поблемаларын, мөккүөрүн ырытан, суруйааччы 

көрүүтүн, сыһыанын, мөккүөҥҥэ бэйэтин сыһыанын, көрүүтүн олохтоохтук быһаарар 

таһымнанар. Уус-уран тыл, уобарас, проблема тиһигин ырытар, түмүктээх толкуйга 

тиийэр суолга үктэнэр. Уус-уран айымньыны ылыныы эстетическэй кэриҥнэнэр. Онон, 7-

с кылаака оҕо: 

- айымньылаах ааҕыы ньымаларынан айымньыны ырытыы араас көрүҥнэрин, 

ньымаларын баһылыыр; 

- уус-уран айымньыны ааҕыыга олохтоохтук умсугуйар, ааҕыыга тардыстар, уу-уран 

айымньыны ырытыыттан олох уустук көстүүлэрин быһаара үөрэнэр. 

2. Саҥарар саҥаны сайыннарыы. Оҕо тылынан ситимнээх саҥатын тиһиктээхтик 

сайыннарыы. Үөрэнээччи 6-с кылааска ылыммыт үөрүйэхтэрин салгыы сайыннарыы 

ситиһиллэр. Оҕо кэпсээһин араастарын барытын ырытан, бэйэтин санаатын сыһыаран, 

быһааран кэпсиир дьоҕуру баһылыыр.Айымньы ойуулуур-дьүһүннүүр ньымаларын ис 

номохторун, тиэкискэ ылар суолталарын ырытан, тылынан быһааран биэрэр кыахтанар, 

айымньылаах, айан кэпсээһин ньымаларын табан туһанар, сэһэргэһиигэ бэйэтин санаатын 

толору этэр. 

3. Суруйар дьоҕуру сайыннарыы. Айар, айымньылаах ньымаларынан сурук тылын 

салгыы сайыннарыы, сурук тылын үөрүйэхтэрин олоҕурдуу. Проблемнай кэриҥнээх 

өйтөн суруйуулар, уобарастары ырытыы, уус-уран ньымалар суолталарын быһаарыы, таба 

туһаныы. Мэтириэт, дьоруой харакеристиката, ус-уран ньымалары быһаарыы, бэйэ 

үлэтиэр туһаныы литертурнай дьыктаан, аахпыттан суруйуу, кыра кэриҥнээх айар уонна 

өйтөн суруйар дьоҕурга сыһыарыы. 

4. Литературнай билиини, дьоҕуру сайыннарыы.  Фольклор айымньытын уус-уран 

ньымаларын билиһиннэриини дириҥэтии. Норуот ырыата-тойуга, олоҥхо. Ааптар 

(суруйааччы) туһунан өйдөбүлү дириҥэтии. Ааптар уобарас-ааҕааччы ситиминэн уус-уран 

айымньы сюжетын, сюжет олуктарын (элэмиэннэрин), айымньы композициятын ырытыы. 

Дьоруой, персонаж туһунан өйдөбүлү мөккүөннээх, утарыта уобарастар тыл-өс, ис 

турук, уйулҕа, дьайыы өттүнэн көстүүлэрин суруйааччы айар ньымаларын тиһигинэн 

билиһиннэрии. 

Суругунан уус-уран литература көрүҥнэрэ, жанрдара, уус-уран уратылара. 

Айымньы айыллар кистэлэҥэр сыһыаннаах өйдөбүллэр: хоһоонунан уонна кэпсээнинэн 

этии уратылара (аллитерация, ритм, рифма, строфа, олук, төхтөрүйэн этии; инверсия, 

перифраз, хатылааһын, риторическай ыйытан этии, риторическай туһаайан этии; 

сэһэргээһин, ойуулааһын, диалог, монолог); айымньы дьоруойа уонна быһыы-майгы 

сайдыыта; айымньы сюжета уонна тутула; ойуулуур-дьүһүннүүр ньымалар (уус-уран 

быһаарыы, кубулуйбат быһаарыы, тэҥнээһин, хатылааһын, тыыннааҕымсытыы, 



омуннааһын, кыратытыы; холуйан этии, кубулутан этии, ханалытан этии); ааптар 

сыһыанын арыйар ньымалар: көр-күлүү, хаадьы (юмор), элэк, эҕэ (ирония), сатира. 

Бу олукка үөрэнэччилэри олоххо дьулуурдаах, ыарахаттары, уустуктары уйар, 

туоруур өй-санаа иитин иһигэр киллэрэр соруктаах уус-уран литератураны ааҕыыны, 

ырытыныы тэрийии тоҕоостоох. Олох сытыы мөккүөрдэрэ, дьон уустук сыһыанын 

төрдүн-төбөтүн эридьиэстээһин, өрүү киһилиигэ тардыстыы тыынын олоҕурдууга 

тускуланыы баһылыыр суолталанар. "Мин бэйэбин сыаналанабын", "бэйэбин көрөбүн", 

"мин атыттартан туох уратылаахпыный, туох итэҕэстээхпиний?", "мин мөлтөхпүн, 

мөкүбүн", - диэн санаа киэлититтэн оҕо өйүн-санаатын "мин киһибин","мин ис 

кыахтаахпын", "мин уратыбын", "мин кыайабын", "мин тулуурдаахпын" диэн киэлигэ 

киллэрэр сыаллаах анаан дьүүлэһи дьарыктара тиһиктээхтик ыытыллаллара эрэйиллэр. 

7 кылаас. Төрөөбүт литература. 

1. Норуот өркөн өйө, ытык тыла (14 чаас) 

Норуот ырыата 

Ааҕыы, ырытыы. С.А.Зверев-Кыыл Уола. Сарсын, сарсын сарсыарда. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Уол оҕо барахсан. Өлүөнэ өрүс. 

Бэйэ ааҕыыта. Ат ырыата. Бүлүү өрүс. 

Үһүйэх, номох, сэһэн 

Ааҕыы, ырытыы. Суруктаах хайа. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Манчаары норуот номоҕор. 

Бэйэ ааҕыыта. Кунай хотуурдаах. 

 

Олоҥхо. 

Ааҕыы, ырытыы. У.Г.Нохсоров. Дыырай Бэргэн. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Ат уола Атылаами (долган олоҥхото). 

Бэйэ ааҕыыта. Д.М.Слепцов. Көтөр Мүлгүн. 

 

II. Сахалыы бастакы суругунан айымньы 

А.Я.Уваровскай (2чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Ахтыылар. 

Бэйэ ааҕыыта. Ахтыылар. 

 

III. Уус – уран литература  

Саха уус-уран литературатын төрүттээччилэр 

А.Е.Куакоскай - Өксөклээх Өлөксөй (4 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Өрүс бэлэхтэрэ. 

Ааҕыы, сэһэргэии. Хомус. 

Бэйэ ааҕыыта. Куорат кыргттара. 

А.И.Софронов-Алампа (4 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Төрөөбүт дойду. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Ыччат сахаларга 

Бэйэ ааҕыыта. Кэччэгэй кэриэһэ суох. 

Н.Д.Неустроев (2 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Сэмэнчик.  

Бэйэ ааҕыыта. Муммут оҕо кэпсээнэ. 

Уран тыл уустара 

П.А.Ойуунускай (4 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Өрүөл кэриэһэ. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Син биир буолбаат! 

Бэйэ ааҕыыта. Сүүс сыллаах былаан 

Н.Е.Мординов - Амма Аччыгыйа (4 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Мөссүйүөн. ("Сааскы кэм" романтан быьа тардыы). 



Ааҕыы, сэһэргэһии. Маҥнайгы учууталбар. 

Бэйэ ааҕыыта. Кэрэх абааһыта. 

 

С.С.Яковлев - Эрилик Эристиин (4 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Соһуччу үөрүү. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Революция уолаттара (сэһэнтэн быһа тардыы). 

Бэйэ ааҕыыта. Маарыкчаан ыччаттара (романтан быһа тардыы). 

 

С.Р.Кулачиков - Эллэй (3 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Төрөөбүт дойдубар. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Сырдык ый сыырдарбар. Саас. 

Бэйэ ааҕыыта. Самыыр. Күн уураһыыта. 

Д.К.Сивцев - Суорун Омоллоон. 

Ааҕыы, ырытыы. Бэйэтэ эмтиэкэ. Ачаа. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Дорообо, күөх тыам! 

Бэйэ ааҕыыта. Ырыкыныап ыыспата. 

В.М.Новиков - Күннүк Уурастыырап (3 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Лоокууттуун кэпсэтии. 

Ааҕыы, сэьэргэһии. Быраһаай, мороду доҕорум. 

Бэйэ ааҕыыта. Сааскы сарсыарда. Саха сайына. 

 

Оҕо дьон олоҕо, кыһалҕата, үөрүүтэ 

А.Д.Неустроева (4 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Тиргэһиттэр. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Оҕолор. 

Бэйэ ааҕыыта. Куттамсах куһаҕан. 

Н.М.Заболоцкай - Чысхаан ( 2 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Болот моһуогуруулара. 

Бэйэ ааҕыыта. Туундараҕа. 

Н.Г.Золоторев - Николай Якутскай (3 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Маҥнайгы сааланыы. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Үөрэх уонна булт. 

Бэйэ ааҕыыта. Моҕотой лэппискэтэ. Ийэ анды. 

А.В.Кривошапкин (2 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Хуркакит. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Хара тыа хаһаайына. 

Бэйэ ааҕыыта. Эһэ иэстэбилэ. 

История, олох, киһи (4 чаас) 
Ааҕыы, ырытыы. Р.А.Кулаковскай. Аан аһылынна. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Болот Боотур. Уһуктуу (романтан быһа тардыы). 

Бэйэ ааҕыыта. 1. С.С.Васильев. Улуу Ильмень. 2. И.И.Эртюков. 19-с биригээдэ иһэр. 

Киһи, кини уйулҕата (3 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Т.Е.Сметанин. Ньургуһун уонна Лоокуут. 

Бэйэ ааҕыыта. Н.М.Заболоцкай - Чысхаан. Мааппа. 

 

Сыллааҕы хатылааһын ( 2 чаас). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация саха литературата 8 класс 

  Россия үөрэҕин сүрүннүүр Федеральнай государственнай  стандарт үүнэр 

көлүөнэни  киһилии сиэрдээх, ийэ дойдуга бэриниилээх сомоҕо гражданскай 

уопсастыбаҕа түмэр сыаллаах.  Стандарт россия норуоттарын ураты култуураларын уонна 

тылларын  чөлүн харыстыыр, сайыннарар суолу тутуһар. Араас норуоттар олохторун 

сэһэнин (философиятын), өйдөрүн күүһүн, уйулҕаларын  кэрэһиттэрин  түмэн, модун 

күүһүрэр, сайдар  судаарыстыба буолуохтааҕа тоһоҕолоон бэлиэтэнэр. 

Киһититии, сиэр-майгы кииллээх үөрэх стандарда  сайдыы суолун,  тускутун, 

хайысхаларын уонна ньымаларынтобулары, үөрэнээччи толкуйдуур, чинчийэр, айар 

кыахтарын арыйары эрэйэр. Бу уустук соруктары ситиһии үөрэх  предметин  ис хоһоонун 

билии, ылынныы эрэ соругунан муҥурдаммат, оҕо билиини ылар, иҥэринии ньымаларын 

бэйэтэ  тобулар, баһылыыр эйгэтин үөскэтэри эрэйэр. Күнтэн күн үүнэн иһэр, улаатар 

киһини суруйааччыны,  уус-уран айымньы уобарастарын кытта алтыһыннарыы  - сиэрдээх 

майгы, духуобунас эдэркээн дьон өйүгэр-сүрэҕэр иҥэригэр, дьиҥ киһилии олох ис киилэ 

олоҕуруутугар тиэрдэр суолларынан, ньымаларынан ситиһиллэр кыахтаах. 



―Төрөөбүт литература‖ бырагыраама Российскай Федерация Үөрэҕин 

министиэристибэтэ бигэргэппит литератураҕа үөрэҕин федеральнай 

судаарыстыбаннайннай стандардын методологиятын төрүттэрин уонна  дидактикаҕа 

ирдэбиллэригэр  тирэҕирэр.  Бырагыраамама  саха литературатын учууталларыгар саҥа 

соруктары туруорар.  Оҕону үөрэтэр, иитэр,  сайыннарар үлэлэрин саҥалыы тыыннаах 

өйүнэн-санаанан тускулаан, сонуннук тэринэллэрин эрэйэр.  

Алта уон сыл усталаах-туоратыгар нуучча литературатын оскуолаҕа үөрэтииттэн 

илиитин араарбакка айа-тута, үлэлии сылдьар биллиилээх  учуутал, педпгог-учуонай  Л.С. 

Айзерман  биир идэлээхтэригэр биэрэр сүрүн  ыйытыыта: ―Зачем и для чего изучать 

литературу в школе?‖  бүгүн  литература учууталыгар ураты  сытыытык турда. Туох 

сыаллаах, тугу ситиһээри литератураны оскуолаҕа үөрэх предметин быһыытынан 

үөрэтэбитий? Бу ыйытыыга эппиэти үгүстэр бэрт судургу, үгүс мөккүөрэ суох курдук 

өйдүүллэр. Ол эрээри дириҥник хорутан  толкуйдаан көрдөххө, ис дьиҥэр эппиэт 

судургута суоҕа өйдөнөр. Уус-уран литература үөрэх предметин быһыытынан икки 

кэриҥнээхтик өйдөнөрө, чорботон литература историятын, теориятын биллэриини 

баһылыыр кэриҥнээх (доминирующай)  хайысханан үөрэтэн кэлбиппит биллэр. Ол, 

биллэн турар, кэм-кэрдии үөрэххэ турар ирдэбиллэриттэн тутулуктааҕа өйдөнөр. 

Ис дьиҥэр уус-уран литература - киһи умусулҕаннаах ис туругун, уйулҕатын 

тойуга, өйүн-сүрэҕин бүппэт мөккүөрэ, сэһэнэ ыарыыта, ырыата.  Литератураны үөрэтии, 

бастатан туран,  ити умсулҕаны, өй-сүрэх мөккүөрүн ырытан ылыныыга дириҥ, улаҕалаах 

толкуйу арыйыыга туһуланар. Ол эрэ кэнниттэн, өй-сүрэх аһыллан, санаа сааһыланан, 

үөрэнээччи (ааҕааччы) ис киэлитэ сырдаан, суруйааччы хараҕынан олоҕу көрүү салаллан 

бардаҕына эрэ, уус-уран айымньы айыллыбыт ньымаларын, автор айар 

маастарыстыбатын, айымньы саха литературатыгарылар миэстэтин эридьиэстэһии 

киэлитинэн  ыытыллара олохтоох.  Бүгүн уус-уран литература оҕону иитэр, сайыннарар 

суолтата ураты болҕомтоҕо ылыллара – кини тугунан да солбуллубат үрдүк аналын, ис 

дьиҥ айылгытын, тыл уйулҕатын эгэлгэ мындырын күүһүнэн киһи, дьон-сэргэ, олох 

дириҥ, ураты кэриҥнээх дьүһүлгэннэрин өй-сүрэх күүһүнэн арыйар, ылынар суолунан 

ыытылларын эрэйэр, онно дьулуһар,  ону өрө тутар. Ол аата, уус-уран тыл уйлҕатын, 

дириҥ ис номоҕун арыйан ылыныы, онно дьулуһуу эрэйиллэр.  

 Онон, бу программа сүрүн тирэх методологическай төрүттэринэн:   

- барыта киһи туһугар түөрүйэ (антропоцентризм), олох, киһи сэһэнэ. Бу 

түөрүйэ искусство уонна киһи сыһыанын үрдүк мээрэйинэн киһилии буолууну, киһититии 

билинэр, ол эбэтэр айымньы уонна киһи ис киэлилэрин  духуобунас, иэйиии 

умсулҕанынан алтыһыннарыы киһиэхэ ураты дьайар күүстээҕин, киһи өйүн-сүрэҕин 

хамсатар, уларытар, саҥа таһымҥа таһаарар кыахтааҕын чорботор;  

           - уус-уран айымньыны оҕо тус суолталаахтык, эстетическэй кэриҥнэринэн 

ылыныытынтүөрүйэтэ. Бу түөрүйэ уус-уран литератураны киһи бэйэтигэр тус 

суолталаахтык ылыныыта эрэ, киһи өйүн-санаатын хамсатар, уйулҕа уларытыыны 

киллэрэр суолу арыйар кыахтааҕын бэлиэтиир. Айымньы эстетическэй, духуобунай 

кэриҥнэрин ырытан ылыныыта - кинини суруйааччылыы, уйлҕа хамсааһыныгар, айар 

айымньылаах таһымҥа киллэрэр, ойууланар олоҕу, дьон уустук сыһыанын дириҥник 

хорутан көрүүгэ көҕүлүүр; 

 

 - уус-уран литератураны ааҕыы, ырытыы, ылыныы – өй-сүрэх уустук үлэтин 

быһыытынан көрүү түөрүйэтэ. Бу төрүт көрүү уус-уран литератураны үөрэтии – 

психологическай дьайымалга олоҕурарын тоһоҕолуур, ол эбэтэр айымньыны ааҕыыга 

киирии, ааҕыы, ырытыы  – барыта киһи толкуйдуур, иэйэр, анаарар уустук 

психологическай дьайыыларын тиһигинэн ситиһиллэрин, учуутал, үөрэнээччи, 

суруйааччы, уус-уран уобарастар уустук өй-сүрэх, уйулҕа алтыһыытыгар киирэллэрин 

туоһулуур.  Онон, литература учуутала мындыр психолог, педагогика психологиятын 

түөрүйэтин баһылыырга дьулуһан, уруокка, үлэҕэ табыгастаахтык туһанара эрэйиллэр, 



оччоҕуна эрэ кини билиҥҥи литература уруогун кыайа тутан, чахчы да үөрэнээччилэрин 

өйдөрүн-сүрэхтэрин, уйулҕаларын сырдатар, чэбдигирдэр кыахтанар.  

 Көстөрүн курдук, тыл искусствота киһи өйүн-санаатын, майгытын-сигилитин, 

сиэрдээх быһыытын тускулуур күүһэ ураты болҕомтоҕо ылыллар. Уус-уран айымньы 

эстетическэй сүрүнэ кини  литератураны биллэрэр, иитэр, сайыннарар кыахтарын 

барытын систиир.  

Онон, уус-уран литература үөрэх предметин быһыытынан сүрүн сыала – кэнчээри 

кэскилин отуорун ууруу, сырдыкка, ырааска, кэскиллээххэ иэҕии, µйэлээх ытык 

өйдөбүллэри иҥэрии, сиэрдээх киһи, олох кэриҥнэригэр тускулааһын. Ол инниттэн оҕоҕо 

бэрт кыратыттан уус-уран литератураны тус бэйэтигэр суолталаахтык ылынар кыа±ын 

олоҕурдар ньымаларынан үөрэтии эрэйиллэр. Сыыйа кылаастан кылааска тахсан истэҕин 

аайы айымньыны ылынар дьоҕура дириҥээн, эстетическэй таһымҥа тиийэн, үрдүк 

култууралаах ааҕааччы, айааччы буолан тахсар кэриҥҥэ тиийэригэр туһаайыахтаахпыт. 

Оччоҕуна эрэ үөрэнээччи дириҥник ыатаран олоҕу мындырдыыр, уобарастаан, айан, 

ырытан толкуйдуур, тµмµктэри оҥорор кыахха тиийиэн сөп, ол эбэтэр тус олоҕун 

киһилии суолунан тутар, дьонун-сэргэтин олоҕун кэскиллэһэр кыахтаах киһи буоларыгар 

уус-уран литература олук охсор кыаҕа ситиһиллэр.  

Бырагыраама сыала кини соруктарын быһаарар, олортон сүрүнэннэринэн 

манныктары бэлиэтиибит: 

 - ааҕыы култууратыгар дьулуһуу, ааҕааччыны иитии;   

  - уус-уран айымньы духуобунай ис күүһүн, кэрэтин оҕо бэйэтигэр тус 

суолталаахтык ылынар кыаҕын сайыннарыы;  

- төрөөбүт норуотун ийэ тыынын иитийэхтээбит сахалыы саҥнаах, айыы тыыннаах 

киһини иитии; 

- бииргэ олорор, аймах, уруу омуктар (эбээн, эбэҥки, дьүкээгир, долган о.д.а.), 

нуучча уонна аан дойду норуоттарын чулуу айымньыларын ааҕар, ылынар кыахха 

киирбит, норуоттар үтүө, доҕордуу сыһыаннаһыыларын – олох сайдыытын тутулун 

курдук өйдүүр аһаҕас эйгэлээх, киэҥ ыырдаах өйдөөх-санаалаах киһини иитиигэ 

дьулуһуу. 

Көстөрүн курдук, бырагыраама соруктара биир сүрүннээхтэр – уус-уран 

литератураны киһини иитэр, сайыннарар, айааччы, чинчийээччи кэскиллээх эркээйитигэр 

киллэрэр, дьоҥҥо барытыгар ураты дьайар духуобунай, сырдык күүс быһыытынан 

көрүллэр.  

Бырагыраама биир суол бэлиэ өрүтүнэн төрөөбүт литература күүһүнэн оҕо өй-

санаа, ис турук өттүнэн сайдыыта – киһи тас эйгэни ылынар кыаҕын бары өрүттэрин 

тэҥинэн, табыгастаахтык дьүөрэлээһини эрэйэр уратытын болҕомто киинигэр тутуу 

буолар. Ол инниттэн ―баччаны билэр, оччону сатыыр, ону кыайар буолуохтаах‖ диэн 

ирдэбиллэри туруорбакка, үөрэнээччи кылаастан кылааска ааҕар, ырытар, суруйар, айар, 

чинчийэр кыахтарын арыйыы, сайыннарыы олуктарынан уратытын, ти´игин, 

методическай сүрүнүн сырдатарга холоннубут.  

Бырагыраама тутула уонна ис хоһооно 

Бырагыраама тутула уонна ис хоһооно сыалын уонна соруктарын ситиһии 

тосхолугар эппиэттиир.  

Ааҕыы ньымаларын, култууратын баһылаабыт киһини иитэргэ дьулуур оҕо бэрт 

кыра сааһыттан төрөөбүт норуотун тылынан уус-уран айымньытыттан, уус-уран 

литературатыттын силис тардан сайыннаҕына эрэ, ситиһиилээх, кэскиллээх буолар төрүтэ 

ууруллар. Оҕону төрөөбүт норуотун уран тылыгар умсугутуу тиһиктээх үлэнэн 

ситиһиллэр.Үлэ сыала, соруктара маҥнайгы кылаастан саҕалаан кэскиллээхтик, оҕо өй-

санаа, эт-хаан өттүнэн улаатан иһиитигэр дьүөрэлээн, сайдыы ―кирилиэһин өрө дабайыы‖ 

тускулунан толкуйдаахтык, үөрэтии-иитии бары өрүттэрин сатабыллаахтык алтыһыннаран 

таҥыллара сөптөөх. Ол инниттэн бырагыраама биир кэлим тиһигинэн норуот тылынан 

уус-уран айымньытын, литератураны 1 кылаастан 11-с кылааска диэри төһө да 



кэрдиистэринэн араарыллыбытын иһин, биир хайысханан таҥыллара, оҥоһуллара ирдэнэр. 

1-4 кылаастарга оҥоһуллубут, федеральнай мэктиэни ылбыт ааҕыы бырагырааматын 

сүрүннүүр көрүҥнэрэ, хайысхалара 5-9 кылаас бырагырааматын таҥыыга тирэх буоллулар, 

үөрэнээччилэр саастарынан уратыларын болҕомто киинигэр тутан, сүрүннүүр 

хайысхалары кылаастан кылааска дириҥэтэр, сайыннарар, уустугурдар тускунан 

оҥоһулунна. 

Бырагыраамма тутула үс  олуктаах: 

1. Айыы киһитэ, өй-санаа тыллар олуга - 5-6 кылаастар. Манна улаатан эрэр оҕо 

ис турук баһылыыр суолталаах өрүтүгэр – бэйэтин киһи быһыытынан билинэр, дьонтон 

уратытын болҕойор, олоҕор бэйэтин ис санаалара, иэйиилэрэ улахан быһаарар, кини таска 

көстөр дьайыыларын араас өрүттээхтик (үтүө, мөкү) салайар кыахтаахтарын билэбит. 

Онон, бу олукка ордук киһи ис туругун, уйулҕатын  дьайыыларын  сиһилиир, сырдык, 

кэскиллээх өттүгэр тардар айымньыларынан сирдэтэн оҥоруу көдьүүстээх. Биһиги ити 

суолу туһумурдуурга дьулустубут. 

 Ааҕыы педагогикатынан, психологиятынан дьарыктанар биллэр чинчийээччилэр  

бу кэрдиис кэми  оҕо уус-уран литератураны бэйэтигэр тус суолталаахтык, айымньы 

эстетическэй ис номоҕор киирэн, дириҥник ылынар кыаҕын сайыннарыыга ураты 

тоҕоостоох кэминэн билинэллэр. Улаатан эрэр оҕо  литератураҕа, уус-уран тылынан айар 

дьарыкка ордук аһаҕас, ылынымтыа буолара биллэр. Ол түгэни мүччү туппакка, иитэр-

үөрэтэр үлэни айымньылаахтык дьаһаныы эрэйиллэр. Онон, учуутал ураты болҕомтотун 

уус-уран айымньыны ылыныыны тэрийии педагогическай, психологическай өрүттэрин 

таба салайан, ааҕааччыны иитэн таһаарыыга ууруохтаах.  

2. Мөккүөр олуга (үтүө сиэр, бөппүрүөк мөкү бүппэт мөккүөрүн олуга)- 7-8 

кылаастар. Бу улаатан эрэр оҕо  уонна улааппыт оҕо ураты кииллэрэ утарыта харсыһар 

олуктара. Манна оҕо ис туруга ити икки кэрдиис мөккүөрүгэр киирэр, кини эмиэ да оҕо, 

эмиэ да улахан киһи курдук сананыыга тардыстар ураты кэмэ. Уйулҕата, ис туруга үтүө 

уонна мөкү мөккүөрүгэр киирэр, кини майгыта-сигилитэ, дьайыылара тосту уларыйар, 

төрөппүттэри да, учууталлары да соһутар араас үтүө, мөкү дьайыылары оҕо оҥорор кэмэ. 

Онон, бу олукка бырагыраама тосхоло үтүө, мөкү улуу мөккүөрдэрин тоһоҕолоон 

ойуулуур, сырдык,  кэскиллээх өттүгэр тардыһыннарар тыыннаах айымньыларынан 

таҥылынна.  Иккис өттүнэн бу кэми биһиги оҕо литературнай сайдыыта дьоһуннаахтык 

төрүттэнэр кэминэн сыаналаан, саха литературатын сайдыытын историятын биллэр 

олуктарынан суола тутуһулунна. 

Өй-санаа олоҕурар,сүрүннэнэр олоуга (сүрүн үөрэх оскуолатын түмүктүүр 

олук)   - 9 кылаас.Бу олук биир өттүнэн түмүктүүр, иккис өттнэнидэҕэ туһаайыылаах 

үөрэххэ бэлэмниирана ллаах.  Манна, биллэн турар, үөрэтии литература сайдыытын сүрүн 

түһүмэхтэрин чаҕылхай, чахчыта да норуот билиниитин ылбыт айымньыларынан  

тиһилиннэ. Бу олукка, биллэн турар, дойду историятын бэлиэ көстүүлэрин күөнүгэр кэм, 

бэлиитикэ, судаарыстыба тутула уус-уран  литератураҕа дьайыыларын уратыларын 

болҕомтоҕо ылан, литература хаамыытын   үтүө уонна мөкү (айар, айымньылаах үлэҕэ 

сатала суох сыһыан) өрүттэрдээх көстүүлэрин историческай кэм тыынынан көрүү 

табыгастаах. Манна үөрэнээччи ааҕҕаччы быһыытынан сайдыыта норуот олоҕун тыын 

мөккүөрдэрин арыйар, ойууллуур уус-уран айымньылары ырытыһыы сиринэн барар. Өй-

санаа оттоморуута ситиһиллэр, олох, киһи, майгы-сигили туһунан үйэлээх өйдөбүл 

кэриҥнэрэ олохсуйаллар. 

Бырагыраамаҕа уус-уран айымньылары киллэрии үс суолу тутуһар: ааҕыы уонна 

ырытыы (сүрүн); ааҕыы уонна сэһэргэһии;  бэйэ ааҕыыта. 

Бастатан туран, "ааҕыы уонна ырытыы" – бу сүрүн сиһилии ааҕыллар, 

ырытыллар айымньылар. Манна уус-уран өттүнэн эҥкилэ суох, дьиҥ тыл искусствотын 

кэриҥэр киирбит, норуот биһирэбилин ылбыт, норуот духуобунай, култуурунай, 

историческай өйүн, традициятын билиигэ, иҥэриниигэ тускулаах  айымньыларынан 

таҥылынна;   



Иккиһинэн, "ааҕыы уонна сэһэргэһии" сүрүҥҥэ киирбит айымньыга жанр, тиэмэ, 

ис хоһоон, эстетическэй, духуобунай өттүнэн атылыы эбэтэр ураты көрүүлэрдээх  

айымньыларынан таҥылынна. Бу айымньылары ааҕыы уруокка да, кылааһы таһынан да 

ыытыллыан сөп, уратыта - сүрүҥҥэ киирбит, сиһилии ырытыллар айымньы кэрэһэлиир, 

кэскиллиир санааларын, иэйиилэрин кэҥэтэр, дириҥэтэр аналлаахтар.  

Үсүһүнэн, "бэйэ ааҕыыта" – бу икки инники испииһэккэ киирбит айымньыларга 

эмиэ жанр, тиэма, ис хоһоон, эстетическэй, духуобунай өттүнэн чугас, атылыы эбэтэр 

ураты көрүүлэри куоһарар айымньыларынан таҥылынна. 

Үһүс испииһэк  кылааһы таһынан ааҕыыны тэрийэргэ, оҕо бэйэтэ ааҕыытын уруогу 

кытта ситимниир, биир тыынныыр  сыаллаах бэрилиннэ. Бу толкуйу кылааһы таһынан 

ааҕыыны хайаатар да бу айымньыларынан ыытыллыахтаах диэн быһаччы өйдөөбөккө, 

айымньылаахтык, бэйэ кыаҕынан, бибилэтиэкэҕэ туох литература баарынан уларытан, оҕо 

тус уратытын, баҕатын учуоттаан  ыытыы көдьүүстээх буолара өйдөнөр. 

Бырагыраамаҕа сорох түгэннэргэ, холобур, мифтэри, олоҥхону, оһуохайы о.д.а. 

үөрэтиигэ ―ааҕыы уонна сэһэргэһии‖ уонна ―бэйэ ааҕыыта‖ испииһэктэр ыйыллыбтылар, 

ол айымньы тус уус-уран уратытыттан, кээмэйиттэн тутулуктаах. Бу түгэҥҥэ учуутал 

бэйэтэ тус аймньыны салгыы ситэрэн, талан ааҕыыны тэрийэрэ оруннаах буолуо. 

Учуутал бырагыраамаҕà: 

- бэйэтин көрүүтүнэн биирдиилээн айымньыны, тиэмэни үөрэтии тиһигин 

хамсатан, атастаһыннаран биэриэн сөп;  

- тоҕооһунан көрөн, сорох айымньылары олуктан атын түһүмэххэ көһөрүөн сөп;  

- ―ааҕыы уонна сэһэргэһии‖, ―бэйэ ааҕыыта‖ салааларга киирбит билиҥҥи 

литература айымньыларын, педагогическай, психологическай көдьүүһүнэн быһааран, 

атын айымньыларынан уларытыан сөп; 

-  айымньыныны ааҕыыны, ырытыыны тэрийии кэмин кэрдиитин учуутал бэйэтин 

көрүүтүнэн таҥан, үлэтин былааныгар тоҕоосттооҕунан сааһыланыан сөп.  

Бырагыраамаҕа уус-уран айымньыны талан киллэрии сүрүн сыалга, 

соруктарга эппиэттиир  суолунан таҥылынна:  

- уус-уран өттүнэн эҥкилэ суох, дьиҥ тыл искусствотын кэриҥэр киирбит, норуот 

биһирэбилин ылбыт, норуот култуурунай, историческай өйүн, үгэһин билиигэ, 

иҥэриниигэ тускуллаах  айымньыларынан;   

- ис хоһоон өттүнэн киһини сырдыкка, кэскиллээххэ угуйар, өй-санаа арыллыытын, 

иэйии, уйулҕа чэбдигириитин тускулуур гуманистическай, духуобунай тыыннаах 

айымньыларынан; 

- үөрэнээччилэр саастарынан сүрүннүүр уратыларыгар, уус-уран литератураны 

ылыныы психологическай кэриҥнэригэр эппиэттиир айымньыларынан; 

- бииргэ олорор, аймах, уруу омуктар (эбээн, эбэҥки, дьүкээгир, долган о.д.а.), 

Россия норуоттарын  киэҥник биллибит айымньыларын тиһилиннэ.   

 Литературнайбилии, дьоҕурсайдыытынтускула. Бырагыраамахасбиирдииолуга, 

тематахайаатар да литература теориятынкыттаситимнээх. Олэрээри литература 

историятын, түөрүйэтин биллэрэргэдьулуур,  уус-уран айымньыны оҕо туссуолталаахтык, 

эстетическэйкэриҥинэнылыныытын  күөнтүөсуохтаах. Айымньыуус-уран кэрэтин, 

дириҥисномоҕунүөрэнээччилэрылыныыларынсµрµннээн, ситиһэн эрэ баран, 

манысуруйааччыханныкньымаларынанчаҕылхайуобарас оҥоронойуулаан 

биһиэхэтиэрдибитинырытыы оҥоһулларасиэрдээх, дидактическайөттүнэнолохтоох. 

Суруйааччыөйүгэр-сүрэҕэр оргуйбутсанаатын, иэйиитин, дууһатыныарыытын, 

ырыатынуус-уран айымньы оҥорон уран тылынанойуулаанааҕааччыгатиэрдэр. Айааччы 

ол сүдү  духуобунай күүһүн болҕомтоҕо ылар ордук, онон литература түөрүйэтин 

ырытыы, ону хайдах туһаммытын быһаарыы суолунан айымньыны ырытартан сэрэниэххэ 

наада. 

 Саха литературатын үөрэтиигэ  Россия норуоттарын литератураларын кытта 

алтыһыннарыы суола тиһиктээхтик көрүллүөхтээх, ол эрээри бырагыраамаҕа ону 



быһаччы айымньылары ыйан килэрбэтибит, үөрэх тоҕоостоох түгэннэрэ Россия 

норуоттарын биллэр поэттарын айымньыларын ааҕыы, сэһэргэһии, тэҥнээн ырытыы 

киэбинэн көрүлэллэр.  

Онон, саха оскуолатыгар аналлаах ФГҮөС ирдэбиллэригэр эппиэттиир "Төрөөбүт 

литература" үөрэх бырагырааматын түмүк ситиһиилэринэн манныктары бэлиэтиибит: 

Үөрэнээччи тус бэйэтин ситиһиилэрэ. 9-с кылааһы бүтэрэригэр үөрэнээччи уус-

уран литератураны ааҕар дьоҕура сааһыгар эппиэттир таһымынан сайдыбыт, ааҕыыга 

тардыстыылаах, ааҕыы култууратыгар сыстыбыт, салгыы өй-санаа сайдыытын сүрүннээн 

ааҕыыны тускуланар суолга киирбит буолуутун ситиһии. Саха, нуучча, Россия 

норуоттарын чулуу айымньыларын ааҕыыга тардыстыылаах, ырытыһар, литература, 

култуура эйгэтин ылынар, быһаарсар дьоҕурдаммыт, далааһыннаахтык толкуйдуур 

кыахха сыстыбыт, салгыы тус олоҕун биир бэлиэ хайысхатынан ааҕыыны өрө тутар бигэ 

санааҕа киирбит киһини иитэн таһаарыы. 

Киһи быһыытынан сиэрдээх майгы, киһилии тутулгу таһымыгар тахсыбыт, 

төрөөбүт норуотугар, дойдутугар иэйиилээх уйарҕата уһуктубут, дьон-сэргэ иннигэр 

эппиэтинэс үрдүк өйдөбүлүн ылыммыт, Аҕа дойду туһунан өйө-санаата сиппит, Россия 

норуоттарын ытык доҕордуу сыһыаннарын харыстыыр, ону кэрэһилиир тыыннаах, олоххо 

дьулуурдаах, тулуурдаах, ыраас, сырдык, көҥүл өйдөөх-санаалаах буолуу тускутугар 

киирбит туруктаах киһини иитии. 

Төрөөбүт литература предметин ис күүһүн атын үөрэх-билии көрүҥнэрин 

ханыылаан, алтыһыннаран, сыымайдаан, тэҥнээн толкуйдуур, түмэр, наардыыр 

кыахха тахсыыны (метапредметнай) ситиһии. Манна судургутук үөрэх предметтэрин 

алтыһыннарыы (интеграция) өйдөбүлүгэр сыһыаран өйдөөһүн, оннук көрүүгэ олоҕуран 

предметтэри алтыһыннаран үөрэтии технологиятынан быһаарыы тутах. 

Ханнык эмит дьоһун, үйэлээх, киһи олоҕун систиир тиэмэ, мөккүөр тула өй-санаа, 

толкуй түмүллүүтэ, араас үөрэх-билии көрүҥнэрин көстүүлэрин, өйдөбүллэрин, 

быһаарыыларын харсыһыннаран киһиэхэ бэйэтигэр ол тиэмэҕэ туох эмит түмүктэрдээх 

санаалар олоҕуралларыгар тиэрдии ситиһиллиэхтээх. Оннук тыын тиэмэлэргэ, 

мөккүөрдэргэ, биллэн турар, киһи өйүн-санаатын сынньар, үйэлэр тухары хас биирдии 

киһи олоҕор суолталаах, киһититии суолун тутар майгы-сигили түмэллэрэ, көҥүл, олоххо 

киһи анала, дьол икки сор икки, өй-сүрэх мөккүөрэ, таптал, о.д.а. киирэллэр. Үөрэнээччи 

олох ытык өйдөбүллэринэн кииннэммит ырытыһыы, араас араҥа билиилэр толкуйдарын 

түмүү, сэһэргэһии, мөккүөр, бэйэ санаатын, көрүүтүн өй-сүрэх чахчыларыгар олоҕуран 

туруулаһыы кэриҥнэрин иҥэриитин ситиһии. 

Араас үөрэх-билии көрүҥнэрин көстүүлэригэр, өйдөбүллэригэр тирэҕирэн, олох 

эгэлгэ бэлиэлэрин ырытыыга үөрэнээччи араас литератураны хасыһан үлэлиир толкуйун 

сааһыланар дьоҕурга сыстар, салгыы сайыннарар кыахха киириитэ ситиһиллиэхтээх. 

Үөрэнээччи биллии-көрүү эйгэтигэр төрөөбүт литературатын сүрүн, күлүүс 

мөккүөрдэрин, ситиһиилэрин, уратытын өйдүүр, нуучча уонна Россия норуоттарын 

литератураларын кытта алтыһыннаран көрөр таһымҥа киирбит, уус-уран литература, кэм-

кэрдии, лиичинэс - уустук кэриҥнээх сыһыаннаһыыларын ырыҥалыыр кыахтаах, үйэлээх 

үтүө, кэрэ өйдөбүллэри быһаарсыыга сыстаҕас, аһаҕас толкуйдаах буолууга ситиһиллэр. 

Уус-уран айымньыны ырытар дьоҕур араас кэриҥнэрин баһылаабыт, 

ырытыыга уус-уран тылы быһаарар дьаныардаах үлэ суолталааҕын өйдүүр, тыл уйлҕатын, 

ис номоҕун ырытара ситиһиллэр. Онон, уус-уран айымньыны үрдүнэн туох эрэ туһунан 

биллэрэр, кэпсиир тиэкис эрэ быһыытынан көрүүттэн тэйбит, хас биирдии суруйааччыны, 

уус-уран айымньыны кытта көрсүһүүнү - ураты долгутуулаах, олох эргииригэр сүтэн 

симэлийэн хаалбат, өй-санаа угар, ураты, хатыламмат түгэн быһыытынан көрөр ааҕааччы 

таһымын ситиһии. 

Үөрэнээччи тылынан да, суругунан да уус-уран айымньы туһунан санаатын 

сааһылаан этэр, сэһэргиир, суруйар, чиничийээччилэр үлэлэригэр тирэҕирэн, литература 

историятыгар, түөрүйэтигэр сигэнэн ырытар, тылынан айар дьоҕурга тиийэрин ситиһии. 



Хайа баҕарар кэмҥэ үөрэтии-иитии учуутал киһи быһыытынан уратыттан 

тутулуктанар. Кини идэтигэр бэринитииттэн, оҕоҕо сыһыаныттан, хас биирдии оҕо 

киһилии отуорун алдьаппакка, сайыннарар эрэ улуу мөккүөргэ турунарыттан үлэтин 

ситиһиитэ тутулуктаах. Бырагыраама учууталга үрдүк, кэскиллээх ирдэбиллэри туруорар. 

Кини киһи, ааҕааччы, учуутал быһыытынан сайдыыта бу бырагыраама көрүҥнэрэ олоххо 

хайдах киирэллэрин, ситиһиилэнэллэрин быһаарар. Аахпат, ааҕыыга умсугуйбат учуутал, 

хайдах да, ханнык да үөрэтии технологиятын баһылаан, оҕолору ааҕарга тардар, 

умсулҕаҥҥа киллэрэр кыаҕа суох. Тыл, литература учуутала ааҕыы култууратын 

муҥутуур баһылааһына - кини үлэтин сүрүнэ, тирэҕэ, кэскилэ. 

 

 

 

Үөрэнээччи дьоҕурун сайыннарыы 

 1. Ааҕар дьоҕуру сайыннарыы. Уус – уран айымньыны тус суолталаахтык, 

кэм кэрдии, история күөнүнэн тыктарыллан, тиэкиһи араас өттүттэн ылыныы 

күүһүнэн дириҥиир. Манна 7с кылааска ааҕааччы быһыытынан сайдыытыгар 

тирэҕирэн, айымньы проблемаларын, мөккүөрүн ырытан, суруйааччы көрүүтүн, 

сыһыанын, мөккүөҥҥэ бэйэтин сыһыанын, көрүүтүн олохтоохтук быһаарар 

таһымнанар. Уус-уран тыл, уобарас, проблема тиһигин ырытар, түмүктээх 

толкуйга тиийэр кыаҕы баһылыыр. Уус-уран айымньыны эстетическэй ылыныы 

олоҕурар. Онон 8с кылааска оҕо: 

-айымньылаах ааҕыы ньымаларын айымньыны ырытыы араас көрүҥнэрин 

дьүөрэлээн туттар кыахтаах 

-уус-уран айымньыны ааҕыы бары көрүҥүн муҥутуурдук баһылыыр, ааҕыыны 

олоҕун тутаах ирдэбилин курдук ылынар, уус-уран айымньынан дьон сыһыанын, 

олох уустук көстүүлэрин өйдүүр, ырытар таһымҥа тахсар. 

 2. Саҥарара саҥаны сайыннарыы. Оҕо тылынан ситимнээх саҥатын 

тиһиктээхтик сайыннарыы. 7с кылааска ылыммыт үөрүйэхтэрин салгыы 

сайыннарыы ситиһиллэр. Оҕо кэпсээһин араастарын барытын ырытан, бэйэтин 

санаатын сыһыаран, быһааран кэпсиир дьоҕуру баһылыыр. Айымньы ойуулуур-

дьүһүннүүр ньымаларын үөскэтии суолларын быһаарар, тиэкис кэриҥнэригэр ылар 

суолталарын ырытан, быһааран биэрэр кыахтанар, айымньылаах, айан кэпсээһин 

ньымаларын табан туһанар, сэһэргэһиигэ бэйэтин санаатын итэҕэтиилээхтик этэр. 

 3. Суруйар дьоҕуру сайыннарыы. Айар, айымньылаах ньымаларынан сурук 

тылын салгыы сайыннарар, сурук тылын араас көрүҥнэрин баһылыыр суолга 

үктэнэр. Проблемнай кэриҥнээх өйтөн суруйуулар, уобарастар тиһиктэрин 

ырытыы, айымньылары тэҥнии тутан ырытар суолга сыһыарыы. Уус-уран 

ньымалар суолталарын быһаарыы, таба туһаныы. Мэтириэт, дьоруой 

характеристиката, уус-уран ньымалары быһаарыы, бэйэ үлэтигэр туһаныы, 

литературнай дьыктаан, аахпыттан суруйуу, кыра кэриҥнээх айар уонна өйтөн 

суруйар дьоҕурга сыһыарыы. 

 4. Литературнай билиини, дьоҕуру сайыннарыы. Олох, история, уус-уран 

литература. Суруйааччы көрүүтэ, сыһыана, эстетическэй идеала. Олоҕу уус-уран 

ойуулааһын, уус-уран уобарас өйдөбүллэрэ литература үөрэҕин сиэринэн 

дириҥник бэриллэллэр.  

 Үөрэнээччи бу кэмҥэ уус-уран айымньы идейнэй-эстетическэй төрүтүн, 

сюжет эгэлгэтин (сүрүн ойоҕос сюжеттар), тутулун, дьоруойдар ис турук 

сыһыаннарын, ситимнэрин, дьоруой харааахтарын сайдыытын уус-уран тыл 

ойуулуур-дьүһүннүүр ньымларынан ырытар кыахха сыстар. 

 Бу олук сааска үөрэнээччилэри уус-уран литературанан сирдэтэн омук,  

норуот, киһи аймах диэн үйэлээх өйдөбүллэр ис кииллэригэр киллэрии суола 

тутуһуллара олохтоох. Үөрэнээччи бу сааһыгар киһи дьон-сэргэ ортотугар, мин 



уонна мин омугум, норуотум, киһи аймах диэн үйэлээх өйдөбүллэр иилэригэр 

киирэр, дьоһуннук толкуйдаһар, быһаарсар таһымҥа тахсар кыахтанар. Онон бу 

кэми табатык тускулаан, ааҕыллар, ырытыллар айымньылар ис кыахтарын толору 

туһаныы эрэйиллэр.  

8 кылааска үөрэнээччи билиитэ уонна сатабыла: 
- Уус-уран айымньы суолтатын, ойуулуур – дьүһүннүүр күүһүн билэр 

- Уус-уран айымньы олоҕу хоһуйар уратытын өйдүүр 

- Уус-уран айымньыны таба өйдөөн кудуччу ааҕар 

- Уус-ураннык, хоһоонноохтук ааҕар 

- Аахпыт айымньыларын сүрүн ис хоһооннорун билэр 

- Талааннаах олоҥхоһуттар, тойуксуттар олохторун билэр, хоһоонунан 

айымньыны уонна кэпсээни быһа тардыыны билэр. 

- Литература үс көрүҥүҥ араарар, быһаарсар, ырытар 

- Айымньы тематын, сүрүн санаатын сыаналыыр, билэр 

- Уус-уран ньыма арааһын быһаарар, чопчулуур 

- Уус-уран айымньыны төһө сөбүлээбитин быһаарсар уонна араарар 

Үөрэнээччи тылын сайдыыта: 

- Уус-уран айымньыны уонна тиэкиһи өйтөн ааҕар 

- -уус уран айымньы тылын туттан сиһилии, талан, кылгатан кэпсиир 

- Айымньы туһунан ыйытыыга толору эппиэттиир 

- Талбыт тематыгар остуоруйа, таабырын, кэпсээн, өйтөн суруйуу оҥорор. 

- Кыра кээмэйдээх кэпсээни, хоһоону, сэһэни суруйарга холонор 

- Аахпыт айымньытын, киинэ, спектакль туһунан санаатын этэр. 

- Суруйааччы олоҕор уонна айар үлэтигэр литературнай монтаж, литературнай 

композиция суруйарга холонор.  

 

 

8 кылааска төрөөбүт литератураны үөрэтии ис хоһооно 

Норуот өркөн өйө, ытык тыла (9 чаас) 

Тойук 

Ааҕыы, ырытыы. С.А.Зверев – Кыыл Уола. Улуу Москуба туһунан тойук. 

Ааҕыы, ырытыы. Бөх чабычаҕын ырыата. 

Бэйэ ааҕыыта. Ыарҕа ырыата. 

 

Миф 

Ааҕыы, ырытыы. Дьыл оҕуһа. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Ый кыыһа. Этиҥ сүгэтэ. 

Бэйэ ааҕыыта. Аан дойду айыллар ырыата. 

 

Олоҥхо 

Ааҕыы, ырытыы. Кыыс Дэбилийэ. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Шокшыл Мерген (алтай эпоһа). 

 

Мэҥэ тааска суруктар (2 чаас) 

Күл Тэгин кыра суруга. 

 

Уус-уран литература. 

Өй-сүрэх, дьол-сор мөккүөрэ 

А.Е.Кулаковскай – Өксөкүлээх Өлөксөй (4 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Сайын кэлиитэ. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Кырасыабай кыыс. 

Бэйэ ааҕыыта. Саха дьахталларын мэтириэттэрэ. 



 

А.И.Софронов – Алампа (5 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Дьол икки Сор икки. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Таптал. 

Бэйэ ааҕыыта. Сылбах тиит. 

 

Н.Д.Неустроев (4 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Кукаакы кулуба. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Сахаада. 

Бэйэ ааҕыыта. Тимир дьон оҕолоро. 

 

П.А.Ойуунускай (5 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Улуу Кудаҥса. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Ийэм Дьэбдьэкиэй уҥуоҕар. 

Бэйэ ааҕыыта. Бырастыы. 

 

Олох эргиирэ, кыһалҕата 

А.А.Иванов – Күндэ (3 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Кэнэҕэски кэскил. Күүстээхийэ санаабыт. 

Бэйэ ааҕыыта. Иэдээннээх баҕа. 

 

С.С.Яковлев – Эрилик Эристиин (5 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Кэриэс туолуута. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Аймалҕан. 

Бэйэ ааҕыыта. Кыраттан орпут... 

 

С.Р.Кулачиков – Эллэй (3 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Аҕам. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Ол түүн. 

Бэйэ ааҕыыта. Бүгүн эн суоххуна... Өр да мин эйигин күүппүтүм. 

 

Д.К.Сивцев- Суорун Омоллоон (4 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Аанчык. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Охоноон. 

Бэйэ ааҕыыта. Күөх Көппө. 

 

П.А.Степанов – Ламутскай 

Бэйэ ааҕыыта. Сир иччитэ. 

 

Кэм-кэрдии, киһи, норуот 

(5 чаас) 

 

Ааҕыы, ырытыы. Н.Г.Золотарев – Николай Якутскай. Көмүстээх үрүйэ. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Степан Ефремов. Ини-бии. 

Бэйэ ааҕыыта. С.П.Данилов. Бэҕэһээ, бүгүн, сарсын. 

 

Сүрэх тылынан 

(4 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Н.А.Габышев. Төрөөбүт буор. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. 1.Баал Хабырыыс. Ньургуһуннар.2. И.Е.Федосеев-Доосо. 

Сардаана. 3.М.Д.Ефимов. Таптаа. 



Бэйэ ааҕыыта. 1.С.И.Тарасов.Ол улуу киһи барахсан. Саха кылыһаҕа. Үс хопто. 

2.Улуро Адо. Ийэм суруктарыттан. 

Өй ууһун күүһэ 

(4 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Г.С.Угаров. Баһырҕас. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Г.С.Угаров. Долбор сулуһа. 

Бэйэ ааҕыыта. Г.С.Угаров. Тумарык нөҥүө. 

 

Үтүө-мөкү эргиирэ. 

(6 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. С.П.Данилов. Дьону үөрдэ сырыттарбын. Е.П.Неймохов. Сайсары 

күөлгэ түбэлтэ. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. А.Е.варламова – Айысхаана. Үргүөрдээх кэм үнүгэстэрэ. 

Бэйэ ааҕыыта. И.А.Сысолятин. Сарсыарда. 

 

 

Мин дойдум- Саха сирэ. 

(4 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. И.М.гоголев- Кындыл. Сахам сирэ барахсан. Хомус. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. 1.В.Н.Потапова. Ураты киһи буолуохпун. Мин дойдум – Саха сирэ 

диэммин. 2.Н.И.Харлампьева. Саха бэлэхтиир чороону. 

Бэйэ ааҕыыта. 1. Н.В.Михалева – Сайа. Саха сирэ. 2.С.В.Гольдерова – Саргы Куо. Мин 

баар этим түҥ былыр. 3.О.Н.Корякина – Умсуура. Суо хаан өбүгэм. 

 

Олохтоох суруйааччы (1чаас) 

 

Сыллааҕы хатылааһын 

(2 чаас) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация саха тыла 8 класс 

Орто сүһүөх оскуолаҕа саха тылын биридимиэтин суолтата 

Саха тыла 1992 сыллаахха судаарыстыбалыы ыстаатыстанан, суолтата биллэрдик 

үрдээбитэ. Төрөөбүт тыл - хайа да норуот көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэр улуу 

нэһилиэстибэтэ, киһи аймах култууратын сүдү сыаннастарыттан биирдэстэрэ.Төрөөбүт 

тыл -оҕо тулалыыр эйгэтин кыраҕытык билэр-көрөр, чугас дьонун-сэргэтин кытта 

истиҥникбодоруһар, иэйиитэ уһуктар, өйө-санаата сайдар, өбүгэтин үөрэҕин утумнуур 

сүрүн сириэстибэтэ. Төрөөбүт тылынан үөрэҕи-билиини кэбэҕэстик ылынар, айар-тутар 

дьоҕура уһуктар. Идэни талыыга, араас эйгэҕэ, түгэҥҥэ дьону кытта бодороһууга, аныгы 

уопсастыбаҕа бэйэ миэстэтин булууга, үтүө сиэргэ-майгыга төрөөбүт тылын үөрэтэн 

ылбыт билиитэ туһалыыр. Ийэ тыллаах киһи омук дьонун кытта тэҥнээҕин билинэн, дьиҥ 

интэринэлиистии тыыҥҥа иитиллэр. 

Билигин төрөөбүт тыл, бэдэрээссийэ үөрэххэ суударыстыбалыы ыстандаардын (СБ 

үөЫ-ФГОС) ирдэбилинэн, уопсай үөрэхтээһин булгуччулаах чааһыгар киирэн, үөрэх 



төрүт бэдэрээсийэлии былааныгар миэстэтэ, үөрэтиллэр чааһа чопчу ыйыллан, суолтата 

үрдээтэ. 

Оскуолаҕа төрөөбүт тылы үөрэтии биридимиэтэ үөрэнээччи тылын-өһүн 

сайыннарар, сүрүн үөрэнэр үөрүйэҕи иҥэрэр кыаҕынан атын биридимиэттэрдээҕэр бас-

көс балаһыанньаны ылар. Онон төрөөбүт тылы үөрэтии таһымыттан саха оскуолатыгар 

үөрэхтээһин туруга тутулуктаах. 

Орто сүһүөх оскуолаҕа саха тылын үөрэтии сыала-соруга 

- төрөөбүт тылы ис сүрэҕиттэн ытыктыырга; араас эйгэҕэ, түгэҥҥэ бодороһуу 

үөрүйэҕэр, аныгы уопсастыбаҕа сиэри-майгыны тутуһууга иитии; төрөөбүт тыл кэрэтин 

иҥэрии; 

- үөрэххэ, күннээҕи олоххо төрөөбүт тылы олохтоохтук туттарга үөрэтии; 

бодоруһар үөрүйэҕин сайыннарыы, тылын-өһүн сайыннарар ьаҕатын үөскэтии; үөрэх 

дэгиттэр дьайыыларын (туох сыал-сорук туруорунан үөрэнэрэ, былаанныыра, тылын-өһүн 

хонтуруолланара көннөрүнэрэ; билиини араас тылдьыттан, литэрэтирэттэн БИЭ-ни 

(биллэрэр-иһитиннэрэр эйгэни), Интэриниэти киллэрэн туран сатаан ылара); 

- тылы үөрэтии систиэмэтин, туттуллуутун туһунан билиини, тыл истилиистикэлии 

уратыларын иҥэрии; тыл көстүгүн өтө көрөр, ырытар, тэҥниир дьоҕуру сайыннарыы; тыл 

саппаһын байытыы; литэрэтиирэлии нуорманы тутуһарга уһуйуу; 

ҮӨРЭХ БИРИДИМИЭТИН СҮРҮН ИС ХОҺООНО 

Орто сүһүөх оскуолаҕа саха тылын үөрэтии ис хоһооно үөрэх хаамыытыгар 

сатабылы үөрүйэҕи олохсутууга (метапредмет) уонна бары биридимиэккэ туох сыал-

сорук турарыгар тирэҕирэр. Маныаха бодороһууга, тыл үөрэҕэр (лингивистика) уонна 

ытык өйдөбүллэргэ (культуроведческая компетенция) кэмпитиэнсийэлээх сыһыан 

сайдыахтаах. 

Бодороһуу кэмпитиэнсийэтигэр тылынан уонна суругунан кэпсэтии култуурата, 

оҕо сааһыгар дьүөрэлээн күннээҕи олоҕор араас эйгэҕэ тылы таба туттуу үөрүйэҕэ 

киирэр. Оҕо туох соруктаах бодоруһара, кэпсэтии кэмигэр үөскээбит быһыыны-майгыны 

сөпкө сыаналыыра, кэпсэтэр киһитин тылын-өһүн өйдүүрэ, онуоха сөптөөх сыһыаны 

булан кэпсэтэрэ көстүөхтээх. 

Тыл уонна тыл үөрэҕин кэмпитиэнсийэтигэр үөрэнээччи тыл үөрэҕин туһунан 

билиитэ, тыл хайдах сайдарын, туттулларын өйдөөн көрүүтэ; сүрүн литэрэтиирэлии 

нуорманы тутуһуута; тыл баайын хаҥатыыта; араас тылдьыты стаан туһаныыта киирэр. 

Ытык өйдөбүл (культуроведческая) кэмпитиэнсийэтигэр төрөөбүт тыл төрүт 

култуураны көрдөрүү биир көрүҥэ буолара, тыл норуот устуоруйатын кытта ыкса 

сибээһэ; саха тылын дьикти уратыта; тыл суолтатын төрүт култуураҕа даҕатан быһаарыы 

киирэр. 

Бырагырааммаҕа үөрэнээччи тугу билиэхтээҕэ эрэ буолбакка, тугу сатыахтааҕа-

оҥоруохтааҕа (коммуникативно-деятельностный подход) ыйыллар. Тиэмэ аайы анал бэлиэ 

баар. I - тыл үөрэҕиттэн туох үөрэтиллэрэ, өйдөбүлэ.II - үөрэнээччи үлэтин сүрүн 

көрүҥнэрэ, тугу сатыахтааҕа-оҥоруохтааҕа. III - ситимнээх саҥа. 

Саха тылын үөрэтиигэ үөрэнээччи тугу сатыахтааҕар-оҥоруохтааҕар 

(коммуникативно-деятельностный подход) ордук болҕойуу, үөрэх сатабылларын 

(метапредметные результаты) хайысханы тутуһуу, тылы-өһү күннээҕи олоххо дьүөрэлээн 

туттуу тылы таба тутарга (функциональная грамотность) сүҥкэн суолталаах. 

Саҥаны-иҥэни толору баһылааһын бэлиэтэ: бодороһууга үөрэх дэгиттэр 

дьайыылара (саҥарар саҥа араас көрүҥүн сатаан туттуу, табаарыстарын, аҕа саастаах 

дьону кытта бодороһуу; тылынан уонна суругунан саҥаны сөпкө өйдөөһүн; саныыр 

санааны сааһылаан кэпсээһин; тылга-өскө сөптөөх нуорманы, сиэри тутуһуу); билэр-көрөр 

сатабыл (сүрүнү булуу, холобурдааһын, ситимнээх толкуй, дакаастааһын, араас 

источниктан наадалаах матырыйаалы булуу, наардааһын); тэринэр-дьаһынар сатабыл 

(сыалы-соругу сөпкө туруоруу, сатаан былаанныыра; сатаан хонтуруолланара, 

көннөрүнэрэ); 



Үөрэнээччи саҥаны-иҥэни толору баһылааһына, саҥарар саҥатын тупсарыыта саха 

тылын тутулун уонна араас түгэҥҥэ хайдах туттулларын билиигэ тирэҕирэр. Үөрэх 

хаамыытыгар оҕо тылы ырытыы үөрүйэҕэр эрэ буолбакка, тыл култууратыгар 

үөрэниэхтээх. Ааҕыы араас көрүҥүн сатыахтаах, тиэкиһи литэрэтиирэлии нуорманы 

уонна тыл-өс сиэрин тутуһан сатаан сыымайдыахтаах, көннөрүөхтээх. Онон саха тылын 

сүрүн оскуолаҕа үөрэтии үөрэнээччи уопсай култууратын таһыма үрдүүрүгэр олук 

ууруохтаах. 

Төрөөбүт тылы орто сүһүөх оскуолаҕа үөрэтии ис хоһоонун сүрүн хайысхалара: 

- бодороһуу култуурата; 

- тыл үөрэҕин тутаах салааларын туһунан уопсай өйдөбүл: саҥа дорҕооно, 

лиэксикэ, морполуогуйа, сиинтэксис; 

- сурук култуурата: таба суруйуу уонна сурук бэлиэтэ; 

- ситимнээх саҥаны сайыннарыы. 

ТЫЛ ҮӨРЭҔЭ  

Төрөөбүт тылбыт - саха тыла. Саха омук үөскээбит, сайдыбыт устуоруйата. Саха 

тыла - түүр тыла. Саха тылыгар уруулуу тыллар. Төрөөбүт тыл киһи олоҕор суолтата. 

Дорҕоон уонна таба саҥарыы. Саҥа дорҕоонун өйдөбүлүн, сахалыы дорҕоон 

арааһын билии. Төрөөбүт тыл дорҕооннорун, ордук чуолаан, сахалыы ураты дорҕооннору 

(уһун-кылгас, илин-кэлин, уос-айах аһаҕас уонна хоһуласпыт, сэргэстэһэр, пааралаһар 

бүтэй дорҕооннору, дьуптуоннары, ҕ, һ, дь, нь, мурун ҥ, й дорҕооннору), арааран истии, 

чуолкайдык, таба саҥарыы нуорматын тутуһан саҥарыы. Саха тылыгар киирии тыллары 

сахатытан, аһаҕас дорҕооннор дьүөрэлэһиилэрин сокуонун тутуһун саҥарыы. Тылы 

дорҕоонунан ырытыы. 

Лиэксикэ. Норуот тылын туһунан уопсай өйдөбүлү, төрүт уонна киирии тыл 

уратыларын билии.Литэрэтиирэлии тыл суолтатын билии, нуорматын тутуһуу. Тыл 

лиэксикэлии суолтатын быһаарыы. Түөлбэ тыл, биир уонна элбэх суолталаах, хомуур 

тыллар, көспүт суолталаах тыллар, омуоньум, онтуоньум, синиэньим (харыс тыллар, 

сомоҕо тыллар, мэтээпэрэлэр) өйдөбүллэрин билии, тиэкистэн булуу, саҥарар саҥаҕа 

сөпкө туттуу. Тылдьыт арааһын сатаан туһаныы, тыл суолтатын тылдьыттан булан 

быһаарыы.  

Кыраапыка. Сурук сайдыытын бэлиэ түгэннэрин билии, киһи олоҕор султатын 

өйдөөһүн. Сахалыы сурук-бичик устуоруйатын билии. Сурукка туттуллар атын бэлиэлэри, 

өйдөбүллэри (апсаас, тылы көһөрүү бэлиэтэ, тыл икки арда (пробел)) сөпкө туттуу. 

Сахалыы алпаабыт бэрээдэгин билии. Араас тылдьытынан, ыйынньыгынан, хатаалагынан 

үлэлииргэ алпаабыты сөпкө туһаныы. Көмпүүтэргэ сахалыы сириибинэн тиэкиһи 

ылбаҕайдык бэчээттэн суруйуу. 

Морполуогуйа. Тыл састааба диэн өйдөбүлү, тыл уларыйар уонна үөскүүр 

ньыматын билии. Саҥа чааһын туһунан уопсай өйдөбүлү билии. Саҥа чаастарын бөлөҕө: 

ааттар (аат тыл, даҕааһын аат, ахсаан аат, солбуйар аат), туохтуур туттулук халыыптара 

(аат туохтуур, сыһыат туохтуур, тус туохтуур, үлүбүөй), сыһыат, саҥа аллайыы, көмө саҥа 

чаастара. Тылы састаабынан ырытыы (тыл олоҕо, сыһыарыыта). Тыллары сүрүн 

бэлиэлэринэн (кырамаатыкалыы халыыптарынан) бөлөхтөөһүн, ырытыы. Саҥарар саҥаҕа 

тыл литэрэтиирэлии нуорматын тутуһуу. 

Сиинтэксис. Этии уонна тыл ситимэ уратыларын, этии арааһын (сэһэн, ыйтыы, 

күүһүрдүү) билии. Этии чилиэннэрин, биир уустаах чилиэннэри, тэнийбит чилиэннэри, 

даҕаамыры, кыбытык кэрчиктэри өйдөөһүн. Тэнийбит уонна тэнийбэтэх этии толору 

уонна толорута суох судургу (биир састааптаах, икки састааптаах) уонна холбуу 

(баһылатыылаах, тэҥҥэ холбоммут) этии, сирэй саҥа, ойоҕос саҥа, диалог, туһулуу 

өйдөбүллэрин билии, этиигэ, тиэкискэ арааран булуу, бэйэ этиитин толкуйдааһын. Этиини 

таба интэнээссийэлээн ааҕыы, сурукка саҥа дэгэтин сурук бэлиэтин араарыы. Этии 

чилиэнинэн ырытыы. 

СУРУК-БИЧИК КУЛТУУРАТА 



Таба суруйуу. Таба суруйуу сурук-бичик култуурата буоларын өйдөөһүн. Сахалыы 

араастык этиллэр тыллар таба суруллуулара тыл төрүт сокуоннарытта тахсалларын, 

норуокка үөрүйэх, үгэс буолбут нуормаларга олоҕуралларын өйдөөһүн, харыстабыллаах 

сыһыан. Киэҥник, элбэхтик туттуллар эбэтэр сахалыы этэргэ табыгастаах киирии 

тыллары сахатытан суруйуу; тылбаастанар эбэтэр саха тылынан бэриллэр кыахтаах 

нуучча тылларын сахалыы солбугунан биэрии; сахалыы кыайан суруллубат киирии 

тыллар сыһыырыыларын таба суруйуу. 

Сурук бэлиэтэ. Сурук бэлиэтэ - тыл култууратын сорҕото буоларын, киһи этэр 

санаатын чуолкайдыырга, иэйиини сурукка биэрэргэ, суругу-бичиги тупсарарга биллэр-

көстөр туһалааҕын, тиэкис ыһыллыбытын, биир сибээстээх буоларын өйдөөһүн. Тыл 

ордук тупсаҕай тутуллаах, этигэн, бэргэн буоларыгар сахалыы этии, сурук бэлиэтин 

арааһын (араарар, тоһоҕолоон бэлиэтиир) сатаан туттуу. 

Тыл салаалара. Саҥа дорҕоонун туһунан билиигэ олоҕуран тыл дорҕооннорун 

тылыгар-өһүгэр таба интэнээссийэлээн, охсуулаан туттар; лиэксикэҕэ ылбыт 

сатабылларыгар, үөрүйэхтэригэр уонна билиилэригэр тирэҕирэн, тылы ситимнээх саҥаҕа 

уонна туттулук истииллэргэ табан туттар; морполуогуйаны үөрэтэн, иҥэриммит 

үөрүйэхтэрин, сатабылларын туһанан, саҥа чаастарын суолталарын уонна тылы үөскэтэр, 

уларытар халыыптарын литэрэтиирэлии нуормаларынан уонна төрөөбүт тыл үйэлээх 

үгэһин үөрүйэхтэринэн салайтаран араас истиилгэ сөпкө туһанар; сиинтэксискэ үөрэнэн 

билбит, сатаабыт үөрүйэхтэригэр олоҕуран, ситимнээх саҥатыгар тыл ситимин, этиини 

таба оҥорор, араас истиилгэ сөп түбэһиннэрэн сыысхала суох туттар. 

 

 

 

 

СИТИМНЭЭХ САҤАНЫ САЙЫННАРЫЫ 

Туох сыаллаах-соруктаах саҥарарын, суруйарын өйдөөн (тиэмэ, сүрүн санаа), 

дьоҥҥо тиийимтиэ гына санаатын сааһылаан, араас истииллээх тиэкиһи туһанар  үөрүйэҕи 

баһылааһын (истэн суруйуу, өйтөн суруйуу, о.д.а.). Тиэкис сүрүн санаатыгар олоҕуран, 

тиэкиһи таба ааттыыр. Тиэкис сиһилиир тиибин таба туһанан (сэһэргээһин, ойуулааһын, 

тойонноһун), тиэкис тутулун тутуһар (киириитэ, сүрүн чааһа, түмүгэ), табыгастаах 

былаанын оҥорор (кылгас, тэнийбит), кэрчик тиэмэлэргэ бытарытар. Тыл дэгэтин 

учуоттаан, онно тоҕоостоох тутуллаах этиилэри (логичность речи), ойуулуур-дьүһүннүүр 

ньымалары, тыл баайын (богатство речи), түгэнигэр сөптөөх тылы туттар (уместность 

речи). 

 

 

8 КЫЛААСКА "САХА ТЫЛА" БИРИДИМИЭТИ ҮӨРЭТИИ ТҮМҮКТЭРЭ 

ЫТЫК ӨЙДӨБҮЛЛЭРИ (ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) ИҤЭРИИ ТҮМҮГЭ: 

1) тыл баайа, кыаҕа, күүһэ - бу омук баайа, кыаҕа, инники кэскилэ буоларын 

өйдүүр; ийэ тыл киһи иэйиитэ уһуктар, өйө-санаата, айар-тутар дьоҕура 

сайдар эйгэтэ буолар диэн итэҕэйэр; 

2) төрөөбүт тыл үйэлээх үгэһин, этигэг кэрэтин ытыктыыр, киэн туттар, 

харыстыыр, тылын-өһүн сайыннарарга дьулуһар; 

3) ылбыт билиитигэр, тылын баайыгар тирэҕирэн саныыр санаатын холкутук 

тиэрдэр; саҥарар саҥатын кэтээн көрөн сөптөөх түмүк оҥостор. 

 

ҮӨРЭХ САТАБЫЛЛАРЫН (МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) ИҤЭРИИ 

ТҮМҮГЭ: 

1) саҥарар саҥа бары көрүҥүн баһылааһын: 

Истии (аудирование) уонна ааҕыы: 



- тылынан уонна суругунан иһитиннэриини  сөпкө өйдөөһүн (бодороһууну, тиэкис 

тиэмэтин, сүрүн санаатын); 

- араас көрүҥнээх, истииллээх тиэкиһи сатаан истии, ааҕыы; 

- араас иһитиннэриини сатаан булуу, биллэрэр-иһитиннэрэр эйгэни, Интэриниэти 

киллэрэн туран; 

- чопчу тиэмэҕэ матырыйаалы наардааһын; 

- дьон саҥарар саҥатын ис хоһоонунан, истилиистикэлии уратытынан тэҥнии тутан 

быһаарыы. 

Саҥарыы уонна сурук: 

- үөрэх хаамыытыгар туох сыал-сорук турарын сатаан быһаарар (биирдиилээн 

уонна кэлэктиибинэн), үлэни бэрээдэгинэн аттарар, түмүгүн сатаан сыаналыыр, ону 

тылынан уонна суругунан сөпкө тириэрдэр сатабыл; 

- истибит эбэтэр аахпыт тиэкиһин кылгатан быһаарар (былаан, кэпсээн, кэниспиэк, 

анатаассыйа); 

- тиэкис араас көрүҥүн тылынан уонна суругунан оҥорор; 

- тиэкискэ аахпыт, истибит, көрбүт чахзчытыгар тус санаатын сатаан этэр; 

- монолог (сэһэргээһин, оуулааһын, тойоннооһун) уонна диалог (кэпсэтии сиэрэ, 

ыйыталаһыы, көҕүлээһин, санаа атастаһыыта уо.д.а.) араас көрүҥүн сатаан туттар; 

- дьону кытта кэпсэтэригэр кэпсэтии сиэрин тутуһар; сөпкө туттан-хаптан алтыһар; 

- үөрэх хаамыытыгар, күннээҕи олоххо тылын-өһүн хонтуруолланар; сыыһатын-

халтытын булан көннөрүнэр; 

- табаарыстарын иннигэр туран кылгас иһитиннэрии, дакылаат, эрэпэрээт оҥорор; 

араас тиэмэни дьүүллэһиигэ көхтөөхтүк кыттар. 

2) билиитин, сатабылын, үөрүйэҕин күннэҕи олоххо туһанар; төрөөбүт тылын 

көмөтүнэн атын биридимиэттэри үөрэтэн билии ылар; нуучча, омук 

тылларын, литэрэтиирэни үөрэтэригэр саха тылыгар үөрэммитин 

алтыһыннарар. 

3) дьону-сэргэни кытта бодоруһарыгар, кыттыгас үлэҕэ, тыын суолталаах 

тиэмэни дьүүллэһиигэ кэпсэтии сиэрин, төрүт култуураны кытта дьүөрэлээн 

туттар. 

 

ТУСТААХ ҮӨРЭХ БИРИДИМИЭТИН ҮӨРЭТИИ ТҮМҮГЭ: 

1) саха тыла нуучча тылын кытта судаарыстыбалыы тэҥ ыстаатыстааҕын, тыл 

норуот култууратын кытта ыкса ситимнээҕин, төрөөбүт тыл уопсастыбаҕа 

сүҥкэн оруоллааҕын өйдүүр; 

2) төрөөбүт тыл гуманитарнай наукаларга ылар миэстэтин уонна 

үөрэхтээһиҥҥэ туох суолталааҕын өйдүүр; 

3) төрөөбүт тыл туһунан билим сүрүн төрүттэрин удумаҕалыыр; 

4) тыл үөрэҕин (лингивистика) сүрүн өйдөбүллэрин: тыл үөрэҕин салааларын; 

саҥарар саҥа тылынан уонна суругунан бэриллиитин; монолог, диалог 

көрүҥнэрин; кэпсэтии, бодороһуу сиэрин; кэпсэтии, билим, пубулуустука, 

дьыала-куолу истиилин, уус-уран литэрэтиирэ тылын-өһүн; саҥа тииптэрин 

(сэһэргээһин, ойуулааһын, тойоннооһун); тиэкиһи билэр; 

5) тыл баайын араас дэгэтин өйдүүр, тылынан уонна суругунан алтыһыыга 

сиэри, литэрэтиирэлии нуорманы тутуһар; 

6) тыл сүрүн көстүгүн, кырамаатыкалыы халыыптарын тута билэр, ырытар, 

тылыгар-өһүгэр сатаан туттар; 

7) тылы сатаан ырытар (саҥа дорҕоонунан, састаабынан, лиэксикэлии, 

морполулгуйалыы), сиинтэксистии (ситиминэн, этии чилиэнинэн), иэйиини 

көрдөрөр сыһыан тыллары сатаан туттар; 

8) бодороһууга синиэньим (лиэксикэлии, кырамаатыкалыы) сатаан туттуу 

кэрэтин өйдүүр, тылыгар-өһүгэр туттар. 



 

8 кылааска үөрэтии курсун сүрүн характеристиката 

 8 кылааска саха литературнай тыла үөрэтиллэр, ол иһин үөрэх бырагыраамата ол тускулу 

тутуһар. Маны таһынан, тыл үөрэҕин туһунан өйдөбүл, грамматика салаалара 

үөрэтиллэллэр 

Бырагыраама ис хоһоонугар киирэр: 

-саха тылын сайдыыта 

-стилистика өйдөбүлэ 

-тыл ситимэ 

-этии тиибэ 

-даҕаамыр 

-этии биир уустаах чилиэннэрин стилистическэй уратыта 

-туһулуу 

-биир састааптаах этиилэр 

-сирэй, ойоҕос саҥалар. 

 

Үөрэнээччи 8 кылааһы бүтэрэригэр сатыахтаах: 

- төрөөбүт тылынан хомоҕойдук кэпсэтэр, таба суруйар, саҥа чаастарын суолталарын 

билэр, араарар, 

- саха тылын үөрэҕин, тыл культуратын туһунан өйдөбүлү ылар, литературнай 

нуорманы билэр, сэһэргээһин, ойуулааһын, тойоннооһун ньымаларын баһылыыр 

дьоҕурдаах, уус-уран, публицистика истииллэрин быһаарсар, 

- ийэ тыл баайынан киэҥ туттар, сахалыы толкуйа сайдыбыт тыл ситимин, этии 

тиибин, даҕаамыры, этии биир уустаах чилиэннэрин, туһулууну, биир састааптаах 

этиини, сирэй, ойоҕос саҥалары билэр.  

 

 

8 кылаас (70чаас) 

Тыл үөрэҕэ  (50 чаас). Ситимнээх саҥа (20 чаас). 

 

Киирии тиэмэ.Төрөөбүт тыл –омук сайдар терутэ.Саха тылын устуоруйата. Уруулуу туур 

омук тыллара. Саха тылын уерэтэр наука салаалара. Саха тылын биллиилээх 

чинчиһиттэрэ. Саха литэрэтиирэлии тылын нуорматын баһылааһын суолтата. 

Истилиистикэ. (2ч) 

Ааспыты хатылааһын(3 ч) 

Сиинтэксис уонна сурук бэлиэтэ(42\3ч) 

Тыл ситимэ (4ч) 
Тыл ситимин өйдөбүлэ, арааһа: састаабынан (судургу, уустук), суолтатынан (көҥүл, 

сомоҕо). Тыл ситимнэһэр ньыматынан арааһа: тэҥҥэ холбуур ситим, баһылыыр ситим. 

Үөрэнээччи үлэтин сүрүн көрүҥнэрэ:Судургу этиигэ хас тыл ситимэ баарын булар, 

арааһын ыйар. Баьылыыр ситим арааһын быһаарар. 

Судургу этии (37ч) 

Этии. Этии тиибэ (3 ч) 
Этии өйдөбүлэ, тиибин арааһа, сурук бэлиэтэ. Риторическай ыйытыы. Сахалыы этиигэ 

ыйытар тыл арааһа (ханнык, хайа, ким, туох, хайдах) 

Үөрэнээччи үлэтин сүрүн көрүҥнэрэ:Этии тиибин быһаарар, сурук бэлиэтин сөпкө 

туруорар. Интэнээссийэни, логическай охсууну тутуьар, ыйытар тылы сатаан туттар. Этии 

тиибин сорудах быһыытынан уларытар. 

3.2.2 Этии чилиэнэ (9 ч) 
Этии чилиэнин өйдөбүлэ. Тутаах уонна ойоҕос чилиэн. Туһаан уонна кэпсиирэ араас саца 

чааьынан бэриллэрэ. Судургу уонна холбуу кэпсиирэ. 

Этии ойоҕос чилиэннэрэ. Араас саҥа чааһынан, тэнийбит ситиминэн бэриллэрэ. Тэнийбит 



ойоҕос чилиэн. 

Үөрэнээччи үлэтин сүрүн көрүҥнэрэ:Тутаах чилиэн арааһын, ханнык саҥа чааһынан 

бэриллибитин быһаарар. Туһаан уонна кэпсиирэ икки ардыгар тириэни таба туруорар. 

Этии ойоҕос чилиэнэ арааһын, ханнык саҥа чааһынан бэриллибитин быһаарар. Тылыгар-

өһүгэр сатаан туттар. Араас саҥа чааһынан бэриллэр туһааннаах, кэпсиирэлээх этиини, 

ойоҕос чилиэннээх этиини сорудах быһыытынан толкуйдуур. 

3.2.3 Этиигэ тыл бэрээдэгэ (4ч) 
Сахалыы этиигэ тыл олохсуйбут бэрээдэгэ. Нуучча тылын сабыдыалынан этиигэ тыл 

бэрээдэгин кэһии. 

Үөрэнээччи үлэтин сүрүн көрүҥнэрэ:Этиигэ тыл бэрээдэгиттэн этии ис хоһооно 

уларыйарын арааран өйдүүр, сыыһаны булан көннөрөр. 

3.2.4 Араарыллыбыт ойоҕос чилиэн (5ч) 
Араарыллыбыт ойоҕос чилиэн өйдөбүлэ. Даҕаамыр. Араарыллыбыт быһаарыы уонна 

сиһилии, сурук бэлиэтэ. 

Үөрэнээччи үлэтин сүрүн көрүҥнэрэ:Даҕаамыры уонна туһааны сатаан араарар. Сурук 

бэлиэтин сөпкө туруорар. Тылыгар-өһүгэр сатаан туттар. 

3.2.5 Этии биир уустаах чилиэнэ (5ч) 
Этии биир уустаах чилиэнин өйдөбүлэ, саҥарар саҥаҕа суолтата, ситимнэһэр ньымата: 

кэриччи ааҕар интэнээссийэ, ситимниир тыл, -лыын, -лаахсыһыарыы, кыттадьөһүөл. 

Сурук бэлиэтэ. 

Биир уустаах чилиэни түмэр тыл. Түмэр тыл уратыта, түмэн ааттыыр тыл арааһа. Сурук 

бэлиэтэ. 

Үөрэнээччи үлэтин сүрүн көрүҥнэрэ:Ханнык чилиэн буоларын, сурук бэлиэтин быһаарар, 

таба интэнээссийэлиир. Сыыһа турбут эбэтэр көппүт сурук бэлиэтин булан көннөрөр. 

Биир уустаах чилиэҥҥэ түмэр тылы сатаан киллэрэр, сурук бэлиэтин таба туруорар. 

3.2.6 Кыбытык кэрчиктэр (3ч) 
Кыбытык кэрчик өйдөбүлэ, бэлиэтэ. Туһулуу, кыбытык тыл, кыбытык этии. Туһулуу 

арааһа: соҕотох тыллаах, тэнийбит, уус-уран, биир уустаах туһулуу. Сурук бэлиэтэ. 

Кыбытык тыл, кыбытык этии өйдөбүлэ, сурук бэлиэтэ. Кыбытык тыл суолтатынан арааһа. 

Үөрэнээччи үлэтин сүрүн көрүҥнэрэ:Тоҕоостоох кэмҥэ туһулуу арааһын таба 

интэнээссийэлээн туттар, сурук бэлиэтин сөпкө туруорар. Кыбытык тыллаах, кыбытык 

кэрчиктээх этиини тоҕоостоох кэмҥэ сатаан туһанар. 

3.2.7. Толору уонна толорута суох этии (3ч) 
Толору уонна толорута суох этии өйдөбүлэ, туттуллар эйгэтэ. Биир састааптаах этии 

өйдөбүлэ, арааһа. 

Үөрэнээччи үлэтин сүрүн көрүҥнэрэ:Толорута суох уонна биир састааптаах этиини сатаан 

араарар. Биир састааптаах этии арааһын сорудах быһыытынан солбуйар, оҥорор, ис 

хоһооно хайдах уларыйарын тэҥнээн көрөр. 

3.2.8 Туора киьи саҥата (5ч) 
Туора киһи саҥатын өйдөбүлэ, арааһа: сирэй саҥа, ойоҕос саҥа. Сирэй саҥаҕа сурук 

бэлиэтэ. Сирэй саҥа арааһа: сирэй саҥа, кэпсэтии (диалог), цитата, ис саца. 

Үөрэнээччи үлэтин сүрүн көрүҥнэрэ:Тиэкискэ ойоҕос саҥаны, сирэй саҥаны, цитатаны, 

кэпсэтиини, ис саҥаны сатаан туттар, сурук бэлиэтин быһаарар, сатаан туруорар.  

Хатылааһын (3 ч) 
Үөрэппит матырыйаалын билиэхтээх, таба суруйуу, сурук бэлиэтин быраабылаларын 

сатаан быһаарыах, холобурдуох тустаах. 

Сатыахтаах: 

 судургуэтиинисиинтэксистииырытары; 

 иккиуоннабиирсастааптаахэтиилэри, биируустаах, араарыллыбытчилиэннээх, 
кыбытыктыллаах, туһулуулаахэтиилэритуттары; 

үөрэппиттаһымынанлитэрэтиирэлиитылытуттары; 

 истиилуратыларынтуттары. 



Тылытабасуруйууга.Үөрэппитбыраабылаларыгаролоҕурансыыһаныбулар, 

сатаанкөннөрөр.  

Сурукбэлиэтигэр.Үөрэппитбыраабылаларыгаролоҕурансурукбэлиэтинсөпкөтуруорар, 

быһаарар. Биируустаахчилиэннэргэ, сирэйсаҥаҕа, кыбытыктылларга, цитатаҕа, 

сиһилииараарыллыытыгартутулларсурукбэлиэлэринтабатуруорар. 

Ситимнээхсаҥа(20 чаас) 

Хатылааһын(1ч) 

Кэпсэтииистиилэ(2ч) 
Кэпсэтииистиилинөйдөбүлэ, бэлиэтэ, туттулларэйгэтэ. 

Үөрэнээччиүлэтинсүрүнкөрүҥнэрэ: Кэпсэтииистиилинуратытынбыһаарар. 

Кэпсэтэрсиэритутуһар. 

Уус-уранистиил(4ч) 
Уусуранистиилөйдөбүлэ, бэлиэтэ, туттулларэйгэтэ, тыла-өһө: дорҕоондьүөрэлэһиитэ, 

лиэксикэтэ, морполуогуйата, сиинтэксиһэ. 

Уус-уранойуулуур-дьүһүннүүрньымаарааһа: метафора, эпитэт, тэҥнээһин, омуннааһын, 

сирэйдээһин, тыыннааҕымсытыы, ханалытыы. 

Билиҥҥисахатылыгаруус-уранистиилисыыһырдыы. 

Этиигэтылбэрээдэгинистилиистикэлииуратыта.  

Этиичилиэнинистилиистикэлииуратыта.  

Биируустаахчилиэнистилиистикэлииуратыта.  

Үөрэнээччиүлэтинсурункөрүҥнэрэ: Уус-уранистиилинэнаахпыттануоннаөйтөнсуруйар. 

Уус-уранистиилуратытынбыһаарар. Айымньытылын-өһүнырытар. 

Публицистикаистиилэ(4ч) 
Публицистикаистиилинөйдөбүлэ, бэлиэтэ, туттулларэйгэтэ, тыла-өһө: лиэксикэтэ, 

морполуогуйата, сиинтэксиһэ. 

Публицистикаистиилигэркиириитылытуттуу.  

Публицистикаистиилинарааскерүҥэ: ыстатыйа, эрэпэртээс, уочарка, эрэкилээмэ, о.д.а. 

Туһулууистилиистикэлииуратыта.  

Кыбытыктылистилиистикэлииуратыта.  

Үөрэнээччиүлэтинсүрүнкөрүҥнэрэ: Публицистикаистиилинуратытынбыһаарар. 

Хаһыаттылын-өһүнырытар. Аахпыттанэбэтэрөйтөнсуруйар. 

Дьыалаистиилэ(3ч) 
Дьыалаистиилинөйдөбүлэ, бэлиэтэ, туттулларэйгэтэ, тыла-өһө. Киириитылытуттуу.  

Дьыалакумааҕытынарааскөрүҥэ.  

Үөрэнээччиүлэтинсурункөрүҥнэрэ: Дьыалакумааҕытынтылын-өһүнырытар. Олоххо-

дьаһахханаадалаахдьыалакумааҕытынсатаантолорор. 

Наукаистиилэ(2ч) 
Наукаистиилинөйдөбүлэ, бэлиэтэ, туттулларэйгэтэ, тыла-өһө.  

Үөрэнээччиүлэтинсүрүнкөрүҥнэрэ: Наукаистиилинуратытынбыһаарар, 

атынбиридимиэттэргээппиэттииригэрнаукаистиилинтуһанар. 

Ситимнээхсаҥаҕахатылааһын(2ч) 
Үөрэнээччисатыахтаах:Этииарааһынистилиистикэлииуратытынбыһаарар. Сири-дойдуну, 

кэрэ-бэлиэтутуулары, о.д.а. сэһэргээһинньыматынтуттансиһилиисуруйар. Сиэр-

майгытиэмэтигэртойоннооһунньыматынансуруйар. Тиэкискэтыл-

өссыыһатуттуллуутунбуланкөннөрөр. Уопсастыбаолоҕор-

дьаһаҕардьоһунсуолталаахтиэмэҕэдьониннигэрсудургугынанбарантартарыылахгынатылэт

эр. 

 

 

 

Аннотация саха тыла 9 класс 

Орто сүһүөх оскуолаҕа саха тылын биридимиэтин суолтата 



Саха тыла 1992 сыллаахха судаарыстыбалыы ыстаатыстанан, суолтата биллэрдик 

үрдээбитэ. Төрөөбүт тыл - хайа да норуот көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэр улуу 

нэһилиэстибэтэ, киһи аймах култууратын сүдү сыаннастарыттан биирдэстэрэ.Төрөөбүт 

тыл -оҕо тулалыыр эйгэтин кыраҕытык билэр-көрөр, чугас дьонун-сэргэтин кытта 

истиҥникбодоруһар, иэйиитэ уһуктар, өйө-санаата сайдар, өбүгэтин үөрэҕин утумнуур 

сүрүн сириэстибэтэ. Төрөөбүт тылынан үөрэҕи-билиини кэбэҕэстик ылынар, айар-тутар 

дьоҕура уһуктар. Идэни талыыга, араас эйгэҕэ, түгэҥҥэ дьону кытта бодороһууга, аныгы 

уопсастыбаҕа бэйэ миэстэтин булууга, үтүө сиэргэ-майгыга төрөөбүт тылын үөрэтэн 

ылбыт билиитэ туһалыыр. Ийэ тыллаах киһи омук дьонун кытта тэҥнээҕин билинэн, дьиҥ 

интэринэлиистии тыыҥҥа иитиллэр. 

Билигин төрөөбүт тыл, бэдэрээссийэ үөрэххэ суударыстыбалыы ыстандаардын (СБ 

үөЫ-ФГОС) ирдэбилинэн, уопсай үөрэхтээһин булгуччулаах чааһыгар киирэн, үөрэх 

төрүт бэдэрээсийэлии былааныгар миэстэтэ, үөрэтиллэр чааһа чопчу ыйыллан, суолтата 

үрдээтэ. 

Оскуолаҕа төрөөбүт тылы үөрэтии биридимиэтэ үөрэнээччи тылын-өһүн 

сайыннарар, сүрүн үөрэнэр үөрүйэҕи иҥэрэр кыаҕынан атын биридимиэттэрдээҕэр бас-

көс балаһыанньаны ылар. Онон төрөөбүт тылы үөрэтии таһымыттан саха оскуолатыгар 

үөрэхтээһин туруга тутулуктаах. 

Орто сүһүөх оскуолаҕа саха тылын үөрэтии сыала-соруга 

- төрөөбүт тылы ис сүрэҕиттэн ытыктыырга; араас эйгэҕэ, түгэҥҥэ бодороһуу 

үөрүйэҕэр, аныгы уопсастыбаҕа сиэри-майгыны тутуһууга иитии; төрөөбүт тыл кэрэтин 

иҥэрии; 

- үөрэххэ, күннээҕи олоххо төрөөбүт тылы олохтоохтук туттарга үөрэтии; 

бодоруһар үөрүйэҕин сайыннарыы, тылын-өһүн сайыннарар ьаҕатын үөскэтии; үөрэх 

дэгиттэр дьайыыларын (туох сыал-сорук туруорунан үөрэнэрэ, былаанныыра, тылын-өһүн 

хонтуруолланара көннөрүнэрэ; билиини араас тылдьыттан, литэрэтирэттэн БИЭ-ни 

(биллэрэр-иһитиннэрэр эйгэни), Интэриниэти киллэрэн туран сатаан ылара); 

- тылы үөрэтии систиэмэтин, туттуллуутун туһунан билиини, тыл истилиистикэлии 

уратыларын иҥэрии; тыл көстүгүн өтө көрөр, ырытар, тэҥниир дьоҕуру сайыннарыы; тыл 

саппаһын байытыы; литэрэтиирэлии нуорманы тутуһарга уһуйуу; 

ҮӨРЭХ БИРИДИМИЭТИН СҮРҮН ИС ХОҺООНО 

Орто сүһүөх оскуолаҕа саха тылын үөрэтии ис хоһооно үөрэх хаамыытыгар 

сатабылы үөрүйэҕи олохсутууга (метапредмет) уонна бары биридимиэккэ туох сыал-

сорук турарыгар тирэҕирэр. Маныаха бодороһууга, тыл үөрэҕэр (лингивистика) уонна 

ытык өйдөбүллэргэ (культуроведческая компетенция) кэмпитиэнсийэлээх сыһыан 

сайдыахтаах. 

Бодороһуу кэмпитиэнсийэтигэр тылынан уонна суругунан кэпсэтии култуурата, 

оҕо сааһыгар дьүөрэлээн күннээҕи олоҕор араас эйгэҕэ тылы таба туттуу үөрүйэҕэ 

киирэр. Оҕо туох соруктаах бодоруһара, кэпсэтии кэмигэр үөскээбит быһыыны-майгыны 

сөпкө сыаналыыра, кэпсэтэр киһитин тылын-өһүн өйдүүрэ, онуоха сөптөөх сыһыаны 

булан кэпсэтэрэ көстүөхтээх. 

Тыл уонна тыл үөрэҕин кэмпитиэнсийэтигэр үөрэнээччи тыл үөрэҕин туһунан 

билиитэ, тыл хайдах сайдарын, туттулларын өйдөөн көрүүтэ; сүрүн литэрэтиирэлии 

нуорманы тутуһуута; тыл баайын хаҥатыыта; араас тылдьыты стаан туһаныыта киирэр. 

Ытык өйдөбүл (культуроведческая) кэмпитиэнсийэтигэр төрөөбүт тыл төрүт 

култуураны көрдөрүү биир көрүҥэ буолара, тыл норуот устуоруйатын кытта ыкса 

сибээһэ; саха тылын дьикти уратыта; тыл суолтатын төрүт култуураҕа даҕатан быһаарыы 

киирэр. 

Бырагырааммаҕа үөрэнээччи тугу билиэхтээҕэ эрэ буолбакка, тугу сатыахтааҕа-

оҥоруохтааҕа (коммуникативно-деятельностный подход) ыйыллар. Тиэмэ аайы анал бэлиэ 

баар. I - тыл үөрэҕиттэн туох үөрэтиллэрэ, өйдөбүлэ.II - үөрэнээччи үлэтин сүрүн 

көрүҥнэрэ, тугу сатыахтааҕа-оҥоруохтааҕа. III - ситимнээх саҥа. 



Саха тылын үөрэтиигэ үөрэнээччи тугу сатыахтааҕар-оҥоруохтааҕар 

(коммуникативно-деятельностный подход) ордук болҕойуу, үөрэх сатабылларын 

(метапредметные результаты) хайысханы тутуһуу, тылы-өһү күннээҕи олоххо дьүөрэлээн 

туттуу тылы таба тутарга (функциональная грамотность) сүҥкэн суолталаах. 

Саҥаны-иҥэни толору баһылааһын бэлиэтэ: бодороһууга үөрэх дэгиттэр 

дьайыылара (саҥарар саҥа араас көрүҥүн сатаан туттуу, табаарыстарын, аҕа саастаах 

дьону кытта бодороһуу; тылынан уонна суругунан саҥаны сөпкө өйдөөһүн; саныыр 

санааны сааһылаан кэпсээһин; тылга-өскө сөптөөх нуорманы, сиэри тутуһуу); билэр-көрөр 

сатабыл (сүрүнү булуу, холобурдааһын, ситимнээх толкуй, дакаастааһын, араас 

источниктан наадалаах матырыйаалы булуу, наардааһын); тэринэр-дьаһынар сатабыл 

(сыалы-соругу сөпкө туруоруу, сатаан былаанныыра; сатаан хонтуруолланара, 

көннөрүнэрэ); 

Үөрэнээччи саҥаны-иҥэни толору баһылааһына, саҥарар саҥатын тупсарыыта саха 

тылын тутулун уонна араас түгэҥҥэ хайдах туттулларын билиигэ тирэҕирэр. Үөрэх 

хаамыытыгар оҕо тылы ырытыы үөрүйэҕэр эрэ буолбакка, тыл култууратыгар 

үөрэниэхтээх. Ааҕыы араас көрүҥүн сатыахтаах, тиэкиһи литэрэтиирэлии нуорманы 

уонна тыл-өс сиэрин тутуһан сатаан сыымайдыахтаах, көннөрүөхтээх. Онон саха тылын 

сүрүн оскуолаҕа үөрэтии үөрэнээччи уопсай култууратын таһыма үрдүүрүгэр олук 

ууруохтаах. 

Төрөөбүт тылы орто сүһүөх оскуолаҕа үөрэтии ис хоһоонун сүрүн хайысхалара: 

- бодороһуу култуурата; 

- тыл үөрэҕин тутаах салааларын туһунан уопсай өйдөбүл: саҥа дорҕооно, 

лиэксикэ, морполуогуйа, сиинтэксис; 

- сурук култуурата: таба суруйуу уонна сурук бэлиэтэ; 

- ситимнээх саҥаны сайыннарыы. 

ТЫЛ ҮӨРЭҔЭ  

Төрөөбүт тылбыт - саха тыла. Саха омук үөскээбит, сайдыбыт устуоруйата. Саха 

тыла - түүр тыла. Саха тылыгар уруулуу тыллар. Төрөөбүт тыл киһи олоҕор суолтата. 

Дорҕоон уонна таба саҥарыы. Саҥа дорҕоонун өйдөбүлүн, сахалыы дорҕоон 

арааһын билии. Төрөөбүт тыл дорҕооннорун, ордук чуолаан, сахалыы ураты дорҕооннору 

(уһун-кылгас, илин-кэлин, уос-айах аһаҕас уонна хоһуласпыт, сэргэстэһэр, пааралаһар 

бүтэй дорҕооннору, дьуптуоннары, ҕ, һ, дь, нь, мурун ҥ, й дорҕооннору), арааран истии, 

чуолкайдык, таба саҥарыы нуорматын тутуһан саҥарыы. Саха тылыгар киирии тыллары 

сахатытан, аһаҕас дорҕооннор дьүөрэлэһиилэрин сокуонун тутуһун саҥарыы. Тылы 

дорҕоонунан ырытыы. 

Лиэксикэ. Норуот тылын туһунан уопсай өйдөбүлү, төрүт уонна киирии тыл 

уратыларын билии.Литэрэтиирэлии тыл суолтатын билии, нуорматын тутуһуу. Тыл 

лиэксикэлии суолтатын быһаарыы. Түөлбэ тыл, биир уонна элбэх суолталаах, хомуур 

тыллар, көспүт суолталаах тыллар, омуоньум, онтуоньум, синиэньим (харыс тыллар, 

сомоҕо тыллар, мэтээпэрэлэр) өйдөбүллэрин билии, тиэкистэн булуу, саҥарар саҥаҕа 

сөпкө туттуу. Тылдьыт арааһын сатаан туһаныы, тыл суолтатын тылдьыттан булан 

быһаарыы.  

Кыраапыка. Сурук сайдыытын бэлиэ түгэннэрин билии, киһи олоҕор султатын 

өйдөөһүн. Сахалыы сурук-бичик устуоруйатын билии. Сурукка туттуллар атын бэлиэлэри, 

өйдөбүллэри (апсаас, тылы көһөрүү бэлиэтэ, тыл икки арда (пробел)) сөпкө туттуу. 

Сахалыы алпаабыт бэрээдэгин билии. Араас тылдьытынан, ыйынньыгынан, хатаалагынан 

үлэлииргэ алпаабыты сөпкө туһаныы. Көмпүүтэргэ сахалыы сириибинэн тиэкиһи 

ылбаҕайдык бэчээттэн суруйуу. 

Морполуогуйа. Тыл састааба диэн өйдөбүлү, тыл уларыйар уонна үөскүүр 

ньыматын билии. Саҥа чааһын туһунан уопсай өйдөбүлү билии. Саҥа чаастарын бөлөҕө: 

ааттар (аат тыл, даҕааһын аат, ахсаан аат, солбуйар аат), туохтуур туттулук халыыптара 

(аат туохтуур, сыһыат туохтуур, тус туохтуур, үлүбүөй), сыһыат, саҥа аллайыы, көмө саҥа 



чаастара. Тылы састаабынан ырытыы (тыл олоҕо, сыһыарыыта). Тыллары сүрүн 

бэлиэлэринэн (кырамаатыкалыы халыыптарынан) бөлөхтөөһүн, ырытыы. Саҥарар саҥаҕа 

тыл литэрэтиирэлии нуорматын тутуһуу. 

Сиинтэксис. Этии уонна тыл ситимэ уратыларын, этии арааһын (сэһэн, ыйтыы, 

күүһүрдүү) билии. Этии чилиэннэрин, биир уустаах чилиэннэри, тэнийбит чилиэннэри, 

даҕаамыры, кыбытык кэрчиктэри өйдөөһүн. Тэнийбит уонна тэнийбэтэх этии толору 

уонна толорута суох судургу (биир састааптаах, икки састааптаах) уонна холбуу 

(баһылатыылаах, тэҥҥэ холбоммут) этии, сирэй саҥа, ойоҕос саҥа, диалог, туһулуу 

өйдөбүллэрин билии, этиигэ, тиэкискэ арааран булуу, бэйэ этиитин толкуйдааһын. Этиини 

таба интэнээссийэлээн ааҕыы, сурукка саҥа дэгэтин сурук бэлиэтин араарыы. Этии 

чилиэнинэн ырытыы. 

СУРУК-БИЧИК КУЛТУУРАТА 

Таба суруйуу. Таба суруйуу сурук-бичик култуурата буоларын өйдөөһүн. Сахалыы 

араастык этиллэр тыллар таба суруллуулара тыл төрүт сокуоннарытта тахсалларын, 

норуокка үөрүйэх, үгэс буолбут нуормаларга олоҕуралларын өйдөөһүн, харыстабыллаах 

сыһыан. Киэҥник, элбэхтик туттуллар эбэтэр сахалыы этэргэ табыгастаах киирии 

тыллары сахатытан суруйуу; тылбаастанар эбэтэр саха тылынан бэриллэр кыахтаах 

нуучча тылларын сахалыы солбугунан биэрии; сахалыы кыайан суруллубат киирии 

тыллар сыһыырыыларын таба суруйуу. 

Сурук бэлиэтэ. Сурук бэлиэтэ - тыл култууратын сорҕото буоларын, киһи этэр 

санаатын чуолкайдыырга, иэйиини сурукка биэрэргэ, суругу-бичиги тупсарарга биллэр-

көстөр туһалааҕын, тиэкис ыһыллыбытын, биир сибээстээх буоларын өйдөөһүн. Тыл 

ордук тупсаҕай тутуллаах, этигэн, бэргэн буоларыгар сахалыы этии, сурук бэлиэтин 

арааһын (араарар, тоһоҕолоон бэлиэтиир) сатаан туттуу. 

Тыл салаалара. Саҥа дорҕоонун туһунан билиигэ олоҕуран тыл дорҕооннорун 

тылыгар-өһүгэр таба интэнээссийэлээн, охсуулаан туттар; лиэксикэҕэ ылбыт 

сатабылларыгар, үөрүйэхтэригэр уонна билиилэригэр тирэҕирэн, тылы ситимнээх саҥаҕа 

уонна туттулук истииллэргэ табан туттар; морполуогуйаны үөрэтэн, иҥэриммит 

үөрүйэхтэрин, сатабылларын туһанан, саҥа чаастарын суолталарын уонна тылы үөскэтэр, 

уларытар халыыптарын литэрэтиирэлии нуормаларынан уонна төрөөбүт тыл үйэлээх 

үгэһин үөрүйэхтэринэн салайтаран араас истиилгэ сөпкө туһанар; сиинтэксискэ үөрэнэн 

билбит, сатаабыт үөрүйэхтэригэр олоҕуран, ситимнээх саҥатыгар тыл ситимин, этиини 

таба оҥорор, араас истиилгэ сөп түбэһиннэрэн сыысхала суох туттар. 

 

 

 

 

СИТИМНЭЭХ САҤАНЫ САЙЫННАРЫЫ 

Туох сыаллаах-соруктаах саҥарарын, суруйарын өйдөөн (тиэмэ, сүрүн санаа), 

дьоҥҥо тиийимтиэ гына санаатын сааһылаан, араас истииллээх тиэкиһи туһанар  үөрүйэҕи 

баһылааһын (истэн суруйуу, өйтөн суруйуу, о.д.а.). Тиэкис сүрүн санаатыгар олоҕуран, 

тиэкиһи таба ааттыыр. Тиэкис сиһилиир тиибин таба туһанан (сэһэргээһин, ойуулааһын, 

тойонноһун), тиэкис тутулун тутуһар (киириитэ, сүрүн чааһа, түмүгэ), табыгастаах 

былаанын оҥорор (кылгас, тэнийбит), кэрчик тиэмэлэргэ бытарытар. Тыл дэгэтин 

учуоттаан, онно тоҕоостоох тутуллаах этиилэри (логичность речи), ойуулуур-дьүһүннүүр 

ньымалары, тыл баайын (богатство речи), түгэнигэр сөптөөх тылы туттар (уместность 

речи). 

 

 

9 КЫЛААСКА "САХА ТЫЛА" БИРИДИМИЭТИ ҮӨРЭТИИ ТҮМҮКТЭРЭ 

ЫТЫК ӨЙДӨБҮЛЛЭРИ (ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) ИҤЭРИИ ТҮМҮГЭ: 



4) тыл баайа, кыаҕа, күүһэ - бу омук баайа, кыаҕа, инники кэскилэ буоларын 

өйдүүр; ийэ тыл киһи иэйиитэ уһуктар, өйө-санаата, айар-тутар дьоҕура 

сайдар эйгэтэ буолар диэн итэҕэйэр; 

5) төрөөбүт тыл үйэлээх үгэһин, этигэг кэрэтин ытыктыыр, киэн туттар, 

харыстыыр, тылын-өһүн сайыннарарга дьулуһар; 

6) ылбыт билиитигэр, тылын баайыгар тирэҕирэн саныыр санаатын холкутук 

тиэрдэр; саҥарар саҥатын кэтээн көрөн сөптөөх түмүк оҥостор. 

 

ҮӨРЭХ САТАБЫЛЛАРЫН (МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) ИҤЭРИИ 

ТҮМҮГЭ: 

4) саҥарар саҥа бары көрүҥүн баһылааһын: 

Истии (аудирование) уонна ааҕыы: 

- тылынан уонна суругунан иһитиннэриини  сөпкө өйдөөһүн (бодороһууну, тиэкис 

тиэмэтин, сүрүн санаатын); 

- араас көрүҥнээх, истииллээх тиэкиһи сатаан истии, ааҕыы; 

- араас иһитиннэриини сатаан булуу, биллэрэр-иһитиннэрэр эйгэни, Интэриниэти 

киллэрэн туран; 

- чопчу тиэмэҕэ матырыйаалы наардааһын; 

- дьон саҥарар саҥатын ис хоһоонунан, истилиистикэлии уратытынан тэҥнии тутан 

быһаарыы. 

Саҥарыы уонна сурук: 

- үөрэх хаамыытыгар туох сыал-сорук турарын сатаан быһаарар (биирдиилээн 

уонна кэлэктиибинэн), үлэни бэрээдэгинэн аттарар, түмүгүн сатаан сыаналыыр, ону 

тылынан уонна суругунан сөпкө тириэрдэр сатабыл; 

- истибит эбэтэр аахпыт тиэкиһин кылгатан быһаарар (былаан, кэпсээн, кэниспиэк, 

анатаассыйа); 

- тиэкис араас көрүҥүн тылынан уонна суругунан оҥорор; 

- тиэкискэ аахпыт, истибит, көрбүт чахзчытыгар тус санаатын сатаан этэр; 

- монолог (сэһэргээһин, оуулааһын, тойоннооһун) уонна диалог (кэпсэтии сиэрэ, 

ыйыталаһыы, көҕүлээһин, санаа атастаһыыта уо.д.а.) араас көрүҥүн сатаан туттар; 

- дьону кытта кэпсэтэригэр кэпсэтии сиэрин тутуһар; сөпкө туттан-хаптан алтыһар; 

- үөрэх хаамыытыгар, күннээҕи олоххо тылын-өһүн хонтуруолланар; сыыһатын-

халтытын булан көннөрүнэр; 

- табаарыстарын иннигэр туран кылгас иһитиннэрии, дакылаат, эрэпэрээт оҥорор; 

араас тиэмэни дьүүллэһиигэ көхтөөхтүк кыттар. 

5) билиитин, сатабылын, үөрүйэҕин күннэҕи олоххо туһанар; төрөөбүт тылын 

көмөтүнэн атын биридимиэттэри үөрэтэн билии ылар; нуучча, омук 

тылларын, литэрэтиирэни үөрэтэригэр саха тылыгар үөрэммитин 

алтыһыннарар. 

6) дьону-сэргэни кытта бодоруһарыгар, кыттыгас үлэҕэ, тыын суолталаах 

тиэмэни дьүүллэһиигэ кэпсэтии сиэрин, төрүт култуураны кытта дьүөрэлээн 

туттар. 

 

ТУСТААХ ҮӨРЭХ БИРИДИМИЭТИН ҮӨРЭТИИ ТҮМҮГЭ: 

9) саха тыла нуучча тылын кытта судаарыстыбалыы тэҥ ыстаатыстааҕын, тыл 

норуот култууратын кытта ыкса ситимнээҕин, төрөөбүт тыл уопсастыбаҕа 

сүҥкэн оруоллааҕын өйдүүр; 

10) төрөөбүт тыл гуманитарнай наукаларга ылар миэстэтин уонна 

үөрэхтээһиҥҥэ туох суолталааҕын өйдүүр; 

11) төрөөбүт тыл туһунан билим сүрүн төрүттэрин удумаҕалыыр; 

12) тыл үөрэҕин (лингивистика) сүрүн өйдөбүллэрин: тыл үөрэҕин салааларын; 

саҥарар саҥа тылынан уонна суругунан бэриллиитин; монолог, диалог 



көрүҥнэрин; кэпсэтии, бодороһуу сиэрин; кэпсэтии, билим, пубулуустука, 

дьыала-куолу истиилин, уус-уран литэрэтиирэ тылын-өһүн; саҥа тииптэрин 

(сэһэргээһин, ойуулааһын, тойоннооһун); тиэкиһи билэр; 

13) тыл баайын араас дэгэтин өйдүүр, тылынан уонна суругунан алтыһыыга 

сиэри, литэрэтиирэлии нуорманы тутуһар; 

14) тыл сүрүн көстүгүн, кырамаатыкалыы халыыптарын тута билэр, ырытар, 

тылыгар-өһүгэр сатаан туттар; 

15) тылы сатаан ырытар (саҥа дорҕоонунан, састаабынан, лиэксикэлии, 

морполулгуйалыы), сиинтэксистии (ситиминэн, этии чилиэнинэн), иэйиини 

көрдөрөр сыһыан тыллары сатаан туттар; 

16) бодороһууга синиэньим (лиэксикэлии, кырамаатыкалыы) сатаан туттуу 

кэрэтин өйдүүр, тылыгар-өһүгэр туттар. 

 

 

 

 

9 кылааска саха тылын үөрэтии курсун сүрүн характеристиката. 

 

 9 кылааска саха литературнай тыла үөрэтиллэр, ол иһин үөрэх бырагыраамата ол 

тускулу тутуһар. Маны таһынан, тыл үөрэҕин туһунан өйдөбүл, грамматика салаалара 

үөрэтиллэллэр. 

Бырагыраама ис хоһоонугар киирэр: 

-холбуу этии 

-тэҥҥэ холбоммут этии 

-баһылатыылаах холбуу этии 

-уустук тутуллаах холбуу этии. 

 

Үөрэнээччи 9 кылааһы бүтэрэригэр сатыахтаах: 

- төрөөбүт тылынан хомоҕойдук кэпсэтэр, таба суруйар, саҥа чаастарын суолталарын 

билэр, араарар, 

- саха тылын үөрэҕин, тыл культуратын туһунан өйдөбүлү ылар, литературнай 

нуорманы билэр, сэһэргээһин, ойуулааһын, тойоннооһун ньымаларын баһылыыр 

дьоҕурдаах, уус-уран, публицистика истииллэрин быһаарсар, 

- ийэ тыл баайынан киэҥ туттар, сахалыы толкуйа сайдыбыт, холбуу этиини, тэҥҥэ 

холбоммут, баһылатыылаах, уустук тутуллаах холбуу этиилэри билэр.  

 

 

9 кылааска саха тылын үөрэтии ис хоһооно (68 чаас) 
 

Холбуу этии ( 4 чаас) 

Холбуу этии өйдөбүлэ,бэлиэтэ. Тэҥҥэ холбоммут уонна баһылатыылаах холбуу этиилэр. 

Ситим тыл уонна ситимниир тыл. Холбуу этиигэ сурук бэлиэтэ. 

 

Тэҥҥэ холбоммут холбуу этии (15 чаас) 

Тэҥҥэ холбоммут холбуу этии бэлиэтэ, арааһа ( тэҥ суолталаах, баһылыыр суолталаах). 

Тэҥ суолталаах тэҥҥэ холбоммут этии арааһа. 

Тэҥ кэмнээх, талар суолталаах, утуу-субуу суолталаах, утары суолталаах. Тэҥ суолталаах 

холбуу этиигэ сурук бэлиэтин туруута. Баһылыыр суолталаах тэҥҥэ холбоммут холбуу 

этии арааһа. Төрүөт, тэҥниир, түмүктүүр. Баһылыыр суолталаах холбуу этиигэ сурук 

бэлиэтин туруута.  

 

Баһылатыылаах холбуу этии (15 чаас) 



Баһылатыылаах холбуу этии өйдөбүлэ, бэлиэтэ. Тутаах уонна салаа чаас. Биир тутаах 

чилиэннээх баһылатыылаах холбуу этии. Баһылатыылаах холбуу этии интонацията, сурук 

бэлиэтэ. Кэм,миэстэ, тэҥниир, буолуу, утарар, болдьох, төрүөт, түмүктүүр суолталаах 

баһылатыылаах холбуу этиилэр өйдөбүллэрэ. Сиһилии уонна салаа чаастиар ситимнэһэр 

ньымалара. Туһаан, толоруу, быһаарыы, кэпсиирэ холбуу этиилэр. БХЭҕэ сурук бэлиэтин 

туруута.  

 

Уустук тутуллаах холбуу этии ( 6 чаас) 

Уустук тутуллаах холбуу этии өйдөбүлэ. Утум-ситим баһылатан, биир уустаах чилиэн 

курдук чаастарынан ситимнэһэр ньымалар. Уустук тутуллаах холбуу этиигэ сурук бэлиэтэ 

туруута. 

 

Тиэкис синтаксиһа (16чаас) 

Абзац, ойуулааһын, сэһэргээһин, тойоннооһун, сиһилиир ньыма,этии ситимэ. 

 

Хатылааһын (2чаас) 

 

Тылы сайыннарыы 

Аахпыттан суруйуу -3 

Дьыктаан – 3 

Өйтөн суруйуу - 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Аннотация саха литературата 9 класс 

  Россия үөрэҕин сүрүннүүр Федеральнай государственнай  стандарт үүнэр 

көлүөнэни  киһилии сиэрдээх, ийэ дойдуга бэриниилээх сомоҕо гражданскай 

уопсастыбаҕа түмэр сыаллаах.  Стандарт россия норуоттарын ураты култуураларын уонна 

тылларын  чөлүн харыстыыр, сайыннарар суолу тутуһар. Араас норуоттар олохторун 

сэһэнин (философиятын), өйдөрүн күүһүн, уйулҕаларын  кэрэһиттэрин  түмэн, модун 

күүһүрэр, сайдар  судаарыстыба буолуохтааҕа тоһоҕолоон бэлиэтэнэр. 

Киһититии, сиэр-майгы кииллээх үөрэх стандарда  сайдыы суолун,  тускутун, 

хайысхаларын уонна ньымаларынтобулары, үөрэнээччи толкуйдуур, чинчийэр, айар 

кыахтарын арыйары эрэйэр. Бу уустук соруктары ситиһии үөрэх  предметин  ис хоһоонун 

билии, ылынныы эрэ соругунан муҥурдаммат, оҕо билиини ылар, иҥэринии ньымаларын 

бэйэтэ  тобулар, баһылыыр эйгэтин үөскэтэри эрэйэр. Күнтэн күн үүнэн иһэр, улаатар 

киһини суруйааччыны,  уус-уран айымньы уобарастарын кытта алтыһыннарыы  - сиэрдээх 

майгы, духуобунас эдэркээн дьон өйүгэр-сүрэҕэр иҥэригэр, дьиҥ киһилии олох ис киилэ 

олоҕуруутугар тиэрдэр суолларынан, ньымаларынан ситиһиллэр кыахтаах. 

―Төрөөбүт литература‖ бырагыраама Российскай Федерация Үөрэҕин 

министиэристибэтэ бигэргэппит литератураҕа үөрэҕин федеральнай 

судаарыстыбаннайннай стандардын методологиятын төрүттэрин уонна  дидактикаҕа 

ирдэбиллэригэр  тирэҕирэр.  Бырагыраамама  саха литературатын учууталларыгар саҥа 

соруктары туруорар.  Оҕону үөрэтэр, иитэр,  сайыннарар үлэлэрин саҥалыы тыыннаах 

өйүнэн-санаанан тускулаан, сонуннук тэринэллэрин эрэйэр.  

Алта уон сыл усталаах-туоратыгар нуучча литературатын оскуолаҕа үөрэтииттэн 

илиитин араарбакка айа-тута, үлэлии сылдьар биллиилээх  учуутал, педпгог-учуонай  Л.С. 

Айзерман  биир идэлээхтэригэр биэрэр сүрүн  ыйытыыта: ―Зачем и для чего изучать 

литературу в школе?‖  бүгүн  литература учууталыгар ураты  сытыытык турда. Туох 

сыаллаах, тугу ситиһээри литератураны оскуолаҕа үөрэх предметин быһыытынан 

үөрэтэбитий? Бу ыйытыыга эппиэти үгүстэр бэрт судургу, үгүс мөккүөрэ суох курдук 

өйдүүллэр. Ол эрээри дириҥник хорутан  толкуйдаан көрдөххө, ис дьиҥэр эппиэт 

судургута суоҕа өйдөнөр. Уус-уран литература үөрэх предметин быһыытынан икки 

кэриҥнээхтик өйдөнөрө, чорботон литература историятын, теориятын биллэриини 

баһылыыр кэриҥнээх (доминирующай)  хайысханан үөрэтэн кэлбиппит биллэр. Ол, 

биллэн турар, кэм-кэрдии үөрэххэ турар ирдэбиллэриттэн тутулуктааҕа өйдөнөр. 

Ис дьиҥэр уус-уран литература - киһи умусулҕаннаах ис туругун, уйулҕатын 

тойуга, өйүн-сүрэҕин бүппэт мөккүөрэ, сэһэнэ ыарыыта, ырыата.  Литератураны үөрэтии, 

бастатан туран,  ити умсулҕаны, өй-сүрэх мөккүөрүн ырытан ылыныыга дириҥ, улаҕалаах 

толкуйу арыйыыга туһуланар. Ол эрэ кэнниттэн, өй-сүрэх аһыллан, санаа сааһыланан, 

үөрэнээччи (ааҕааччы) ис киэлитэ сырдаан, суруйааччы хараҕынан олоҕу көрүү салаллан 

бардаҕына эрэ, уус-уран айымньы айыллыбыт ньымаларын, автор айар 

маастарыстыбатын, айымньы саха литературатыгарылар миэстэтин эридьиэстэһии 

киэлитинэн  ыытыллара олохтоох.  Бүгүн уус-уран литература оҕону иитэр, сайыннарар 

суолтата ураты болҕомтоҕо ылыллара – кини тугунан да солбуллубат үрдүк аналын, ис 

дьиҥ айылгытын, тыл уйулҕатын эгэлгэ мындырын күүһүнэн киһи, дьон-сэргэ, олох 

дириҥ, ураты кэриҥнээх дьүһүлгэннэрин өй-сүрэх күүһүнэн арыйар, ылынар суолунан 

ыытылларын эрэйэр, онно дьулуһар,  ону өрө тутар. Ол аата, уус-уран тыл уйлҕатын, 

дириҥ ис номоҕун арыйан ылыныы, онно дьулуһуу эрэйиллэр.  

 Онон, бу программа сүрүн тирэх методологическай төрүттэринэн:   

- барыта киһи туһугар түөрүйэ (антропоцентризм), олох, киһи сэһэнэ. Бу 

түөрүйэ искусство уонна киһи сыһыанын үрдүк мээрэйинэн киһилии буолууну, киһититии 



билинэр, ол эбэтэр айымньы уонна киһи ис киэлилэрин  духуобунас, иэйиии 

умсулҕанынан алтыһыннарыы киһиэхэ ураты дьайар күүстээҕин, киһи өйүн-сүрэҕин 

хамсатар, уларытар, саҥа таһымҥа таһаарар кыахтааҕын чорботор;  

           - уус-уран айымньыны оҕо тус суолталаахтык, эстетическэй кэриҥнэринэн 

ылыныытынтүөрүйэтэ. Бу түөрүйэ уус-уран литератураны киһи бэйэтигэр тус 

суолталаахтык ылыныыта эрэ, киһи өйүн-санаатын хамсатар, уйулҕа уларытыыны 

киллэрэр суолу арыйар кыахтааҕын бэлиэтиир. Айымньы эстетическэй, духуобунай 

кэриҥнэрин ырытан ылыныыта - кинини суруйааччылыы, уйлҕа хамсааһыныгар, айар 

айымньылаах таһымҥа киллэрэр, ойууланар олоҕу, дьон уустук сыһыанын дириҥник 

хорутан көрүүгэ көҕүлүүр; 

 

 - уус-уран литератураны ааҕыы, ырытыы, ылыныы – өй-сүрэх уустук үлэтин 

быһыытынан көрүү түөрүйэтэ. Бу төрүт көрүү уус-уран литератураны үөрэтии – 

психологическай дьайымалга олоҕурарын тоһоҕолуур, ол эбэтэр айымньыны ааҕыыга 

киирии, ааҕыы, ырытыы  – барыта киһи толкуйдуур, иэйэр, анаарар уустук 

психологическай дьайыыларын тиһигинэн ситиһиллэрин, учуутал, үөрэнээччи, 

суруйааччы, уус-уран уобарастар уустук өй-сүрэх, уйулҕа алтыһыытыгар киирэллэрин 

туоһулуур.  Онон, литература учуутала мындыр психолог, педагогика психологиятын 

түөрүйэтин баһылыырга дьулуһан, уруокка, үлэҕэ табыгастаахтык туһанара эрэйиллэр, 

оччоҕуна эрэ кини билиҥҥи литература уруогун кыайа тутан, чахчы да үөрэнээччилэрин 

өйдөрүн-сүрэхтэрин, уйулҕаларын сырдатар, чэбдигирдэр кыахтанар.  

 Көстөрүн курдук, тыл искусствота киһи өйүн-санаатын, майгытын-сигилитин, 

сиэрдээх быһыытын тускулуур күүһэ ураты болҕомтоҕо ылыллар. Уус-уран айымньы 

эстетическэй сүрүнэ кини  литератураны биллэрэр, иитэр, сайыннарар кыахтарын 

барытын систиир.  

Онон, уус-уран литература үөрэх предметин быһыытынан сүрүн сыала – кэнчээри 

кэскилин отуорун ууруу, сырдыкка, ырааска, кэскиллээххэ иэҕии, µйэлээх ытык 

өйдөбүллэри иҥэрии, сиэрдээх киһи, олох кэриҥнэригэр тускулааһын. Ол инниттэн оҕоҕо 

бэрт кыратыттан уус-уран литератураны тус бэйэтигэр суолталаахтык ылынар кыа±ын 

олоҕурдар ньымаларынан үөрэтии эрэйиллэр. Сыыйа кылаастан кылааска тахсан истэҕин 

аайы айымньыны ылынар дьоҕура дириҥээн, эстетическэй таһымҥа тиийэн, үрдүк 

култууралаах ааҕааччы, айааччы буолан тахсар кэриҥҥэ тиийэригэр туһаайыахтаахпыт. 

Оччоҕуна эрэ үөрэнээччи дириҥник ыатаран олоҕу мындырдыыр, уобарастаан, айан, 

ырытан толкуйдуур, тµмµктэри оҥорор кыахха тиийиэн сөп, ол эбэтэр тус олоҕун 

киһилии суолунан тутар, дьонун-сэргэтин олоҕун кэскиллэһэр кыахтаах киһи буоларыгар 

уус-уран литература олук охсор кыаҕа ситиһиллэр.  

Бырагыраама сыала кини соруктарын быһаарар, олортон сүрүнэннэринэн 

манныктары бэлиэтиибит: 

 - ааҕыы култууратыгар дьулуһуу, ааҕааччыны иитии;   

  - уус-уран айымньы духуобунай ис күүһүн, кэрэтин оҕо бэйэтигэр тус 

суолталаахтык ылынар кыаҕын сайыннарыы;  

- төрөөбүт норуотун ийэ тыынын иитийэхтээбит сахалыы саҥнаах, айыы тыыннаах 

киһини иитии; 

- бииргэ олорор, аймах, уруу омуктар (эбээн, эбэҥки, дьүкээгир, долган о.д.а.), 

нуучча уонна аан дойду норуоттарын чулуу айымньыларын ааҕар, ылынар кыахха 

киирбит, норуоттар үтүө, доҕордуу сыһыаннаһыыларын – олох сайдыытын тутулун 

курдук өйдүүр аһаҕас эйгэлээх, киэҥ ыырдаах өйдөөх-санаалаах киһини иитиигэ 

дьулуһуу. 

Көстөрүн курдук, бырагыраама соруктара биир сүрүннээхтэр – уус-уран 

литератураны киһини иитэр, сайыннарар, айааччы, чинчийээччи кэскиллээх эркээйитигэр 

киллэрэр, дьоҥҥо барытыгар ураты дьайар духуобунай, сырдык күүс быһыытынан 

көрүллэр.  



Бырагыраама биир суол бэлиэ өрүтүнэн төрөөбүт литература күүһүнэн оҕо өй-

санаа, ис турук өттүнэн сайдыыта – киһи тас эйгэни ылынар кыаҕын бары өрүттэрин 

тэҥинэн, табыгастаахтык дьүөрэлээһини эрэйэр уратытын болҕомто киинигэр тутуу 

буолар. Ол инниттэн ―баччаны билэр, оччону сатыыр, ону кыайар буолуохтаах‖ диэн 

ирдэбиллэри туруорбакка, үөрэнээччи кылаастан кылааска ааҕар, ырытар, суруйар, айар, 

чинчийэр кыахтарын арыйыы, сайыннарыы олуктарынан уратытын, ти´игин, 

методическай сүрүнүн сырдатарга холоннубут.  

Бырагыраама тутула уонна ис хоһооно 

Бырагыраама тутула уонна ис хоһооно сыалын уонна соруктарын ситиһии 

тосхолугар эппиэттиир.  

Ааҕыы ньымаларын, култууратын баһылаабыт киһини иитэргэ дьулуур оҕо бэрт 

кыра сааһыттан төрөөбүт норуотун тылынан уус-уран айымньытыттан, уус-уран 

литературатыттын силис тардан сайыннаҕына эрэ, ситиһиилээх, кэскиллээх буолар төрүтэ 

ууруллар. Оҕону төрөөбүт норуотун уран тылыгар умсугутуу тиһиктээх үлэнэн 

ситиһиллэр.Үлэ сыала, соруктара маҥнайгы кылаастан саҕалаан кэскиллээхтик, оҕо өй-

санаа, эт-хаан өттүнэн улаатан иһиитигэр дьүөрэлээн, сайдыы ―кирилиэһин өрө дабайыы‖ 

тускулунан толкуйдаахтык, үөрэтии-иитии бары өрүттэрин сатабыллаахтык алтыһыннаран 

таҥыллара сөптөөх. Ол инниттэн бырагыраама биир кэлим тиһигинэн норуот тылынан 

уус-уран айымньытын, литератураны 1 кылаастан 11-с кылааска диэри төһө да 

кэрдиистэринэн араарыллыбытын иһин, биир хайысханан таҥыллара, оҥоһуллара ирдэнэр. 

1-4 кылаастарга оҥоһуллубут, федеральнай мэктиэни ылбыт ааҕыы бырагырааматын 

сүрүннүүр көрүҥнэрэ, хайысхалара 5-9 кылаас бырагырааматын таҥыыга тирэх буоллулар, 

үөрэнээччилэр саастарынан уратыларын болҕомто киинигэр тутан, сүрүннүүр 

хайысхалары кылаастан кылааска дириҥэтэр, сайыннарар, уустугурдар тускунан 

оҥоһулунна. 

Бырагыраамма тутула үс  олуктаах: 

1. Айыы киһитэ, өй-санаа тыллар олуга - 5-6 кылаастар. Манна улаатан эрэр оҕо 

ис турук баһылыыр суолталаах өрүтүгэр – бэйэтин киһи быһыытынан билинэр, дьонтон 

уратытын болҕойор, олоҕор бэйэтин ис санаалара, иэйиилэрэ улахан быһаарар, кини таска 

көстөр дьайыыларын араас өрүттээхтик (үтүө, мөкү) салайар кыахтаахтарын билэбит. 

Онон, бу олукка ордук киһи ис туругун, уйулҕатын  дьайыыларын  сиһилиир, сырдык, 

кэскиллээх өттүгэр тардар айымньыларынан сирдэтэн оҥоруу көдьүүстээх. Биһиги ити 

суолу туһумурдуурга дьулустубут. 

 Ааҕыы педагогикатынан, психологиятынан дьарыктанар биллэр чинчийээччилэр  

бу кэрдиис кэми  оҕо уус-уран литератураны бэйэтигэр тус суолталаахтык, айымньы 

эстетическэй ис номоҕор киирэн, дириҥник ылынар кыаҕын сайыннарыыга ураты 

тоҕоостоох кэминэн билинэллэр. Улаатан эрэр оҕо  литератураҕа, уус-уран тылынан айар 

дьарыкка ордук аһаҕас, ылынымтыа буолара биллэр. Ол түгэни мүччү туппакка, иитэр-

үөрэтэр үлэни айымньылаахтык дьаһаныы эрэйиллэр. Онон, учуутал ураты болҕомтотун 

уус-уран айымньыны ылыныыны тэрийии педагогическай, психологическай өрүттэрин 

таба салайан, ааҕааччыны иитэн таһаарыыга ууруохтаах.  

2. Мөккүөр олуга (үтүө сиэр, бөппүрүөк мөкү бүппэт мөккүөрүн олуга)- 7-8 

кылаастар. Бу улаатан эрэр оҕо  уонна улааппыт оҕо ураты кииллэрэ утарыта харсыһар 

олуктара. Манна оҕо ис туруга ити икки кэрдиис мөккүөрүгэр киирэр, кини эмиэ да оҕо, 

эмиэ да улахан киһи курдук сананыыга тардыстар ураты кэмэ. Уйулҕата, ис туруга үтүө 

уонна мөкү мөккүөрүгэр киирэр, кини майгыта-сигилитэ, дьайыылара тосту уларыйар, 

төрөппүттэри да, учууталлары да соһутар араас үтүө, мөкү дьайыылары оҕо оҥорор кэмэ. 

Онон, бу олукка бырагыраама тосхоло үтүө, мөкү улуу мөккүөрдэрин тоһоҕолоон 

ойуулуур, сырдык,  кэскиллээх өттүгэр тардыһыннарар тыыннаах айымньыларынан 

таҥылынна.  Иккис өттүнэн бу кэми биһиги оҕо литературнай сайдыыта дьоһуннаахтык 

төрүттэнэр кэминэн сыаналаан, саха литературатын сайдыытын историятын биллэр 

олуктарынан суола тутуһулунна. 



Өй-санаа олоҕурар,сүрүннэнэр олоуга (сүрүн үөрэх оскуолатын түмүктүүр 

олук)   - 9 кылаас.Бу олук биир өттүнэн түмүктүүр, иккис өттнэнидэҕэ туһаайыылаах 

үөрэххэ бэлэмниирана ллаах.  Манна, биллэн турар, үөрэтии литература сайдыытын сүрүн 

түһүмэхтэрин чаҕылхай, чахчыта да норуот билиниитин ылбыт айымньыларынан  

тиһилиннэ. Бу олукка, биллэн турар, дойду историятын бэлиэ көстүүлэрин күөнүгэр кэм, 

бэлиитикэ, судаарыстыба тутула уус-уран  литератураҕа дьайыыларын уратыларын 

болҕомтоҕо ылан, литература хаамыытын   үтүө уонна мөкү (айар, айымньылаах үлэҕэ 

сатала суох сыһыан) өрүттэрдээх көстүүлэрин историческай кэм тыынынан көрүү 

табыгастаах. Манна үөрэнээччи ааҕҕаччы быһыытынан сайдыыта норуот олоҕун тыын 

мөккүөрдэрин арыйар, ойууллуур уус-уран айымньылары ырытыһыы сиринэн барар. Өй-

санаа оттоморуута ситиһиллэр, олох, киһи, майгы-сигили туһунан үйэлээх өйдөбүл 

кэриҥнэрэ олохсуйаллар. 

Бырагыраамаҕа уус-уран айымньылары киллэрии үс суолу тутуһар: ааҕыы уонна 

ырытыы (сүрүн); ааҕыы уонна сэһэргэһии;  бэйэ ааҕыыта. 

Бастатан туран, "ааҕыы уонна ырытыы" – бу сүрүн сиһилии ааҕыллар, 

ырытыллар айымньылар. Манна уус-уран өттүнэн эҥкилэ суох, дьиҥ тыл искусствотын 

кэриҥэр киирбит, норуот биһирэбилин ылбыт, норуот духуобунай, култуурунай, 

историческай өйүн, традициятын билиигэ, иҥэриниигэ тускулаах  айымньыларынан 

таҥылынна;   

Иккиһинэн, "ааҕыы уонна сэһэргэһии" сүрүҥҥэ киирбит айымньыга жанр, тиэмэ, 

ис хоһоон, эстетическэй, духуобунай өттүнэн атылыы эбэтэр ураты көрүүлэрдээх  

айымньыларынан таҥылынна. Бу айымньылары ааҕыы уруокка да, кылааһы таһынан да 

ыытыллыан сөп, уратыта - сүрүҥҥэ киирбит, сиһилии ырытыллар айымньы кэрэһэлиир, 

кэскиллиир санааларын, иэйиилэрин кэҥэтэр, дириҥэтэр аналлаахтар.  

Үсүһүнэн, "бэйэ ааҕыыта" – бу икки инники испииһэккэ киирбит айымньыларга 

эмиэ жанр, тиэма, ис хоһоон, эстетическэй, духуобунай өттүнэн чугас, атылыы эбэтэр 

ураты көрүүлэри куоһарар айымньыларынан таҥылынна. 

Үһүс испииһэк  кылааһы таһынан ааҕыыны тэрийэргэ, оҕо бэйэтэ ааҕыытын уруогу 

кытта ситимниир, биир тыынныыр  сыаллаах бэрилиннэ. Бу толкуйу кылааһы таһынан 

ааҕыыны хайаатар да бу айымньыларынан ыытыллыахтаах диэн быһаччы өйдөөбөккө, 

айымньылаахтык, бэйэ кыаҕынан, бибилэтиэкэҕэ туох литература баарынан уларытан, оҕо 

тус уратытын, баҕатын учуоттаан  ыытыы көдьүүстээх буолара өйдөнөр. 

Бырагыраамаҕа сорох түгэннэргэ, холобур, мифтэри, олоҥхону, оһуохайы о.д.а. 

үөрэтиигэ ―ааҕыы уонна сэһэргэһии‖ уонна ―бэйэ ааҕыыта‖ испииһэктэр ыйыллыбтылар, 

ол айымньы тус уус-уран уратытыттан, кээмэйиттэн тутулуктаах. Бу түгэҥҥэ учуутал 

бэйэтэ тус аймньыны салгыы ситэрэн, талан ааҕыыны тэрийэрэ оруннаах буолуо. 

Учуутал бырагыраамаҕà: 

- бэйэтин көрүүтүнэн биирдиилээн айымньыны, тиэмэни үөрэтии тиһигин 

хамсатан, атастаһыннаран биэриэн сөп;  

- тоҕооһунан көрөн, сорох айымньылары олуктан атын түһүмэххэ көһөрүөн сөп;  

- ―ааҕыы уонна сэһэргэһии‖, ―бэйэ ааҕыыта‖ салааларга киирбит билиҥҥи 

литература айымньыларын, педагогическай, психологическай көдьүүһүнэн быһааран, 

атын айымньыларынан уларытыан сөп; 

-  айымньыныны ааҕыыны, ырытыыны тэрийии кэмин кэрдиитин учуутал бэйэтин 

көрүүтүнэн таҥан, үлэтин былааныгар тоҕоосттооҕунан сааһыланыан сөп.  

Бырагыраамаҕа уус-уран айымньыны талан киллэрии сүрүн сыалга, 

соруктарга эппиэттиир  суолунан таҥылынна:  

- уус-уран өттүнэн эҥкилэ суох, дьиҥ тыл искусствотын кэриҥэр киирбит, норуот 

биһирэбилин ылбыт, норуот култуурунай, историческай өйүн, үгэһин билиигэ, 

иҥэриниигэ тускуллаах  айымньыларынан;   



- ис хоһоон өттүнэн киһини сырдыкка, кэскиллээххэ угуйар, өй-санаа арыллыытын, 

иэйии, уйулҕа чэбдигириитин тускулуур гуманистическай, духуобунай тыыннаах 

айымньыларынан; 

- үөрэнээччилэр саастарынан сүрүннүүр уратыларыгар, уус-уран литератураны 

ылыныы психологическай кэриҥнэригэр эппиэттиир айымньыларынан; 

- бииргэ олорор, аймах, уруу омуктар (эбээн, эбэҥки, дьүкээгир, долган о.д.а.), 

Россия норуоттарын  киэҥник биллибит айымньыларын тиһилиннэ.   

 Литературнайбилии, дьоҕурсайдыытынтускула. Бырагыраамахасбиирдииолуга, 

тематахайаатар да литература теориятынкыттаситимнээх. Олэрээри литература 

историятын, түөрүйэтин биллэрэргэдьулуур,  уус-уран айымньыны оҕо туссуолталаахтык, 

эстетическэйкэриҥинэнылыныытын  күөнтүөсуохтаах. Айымньыуус-уран кэрэтин, 

дириҥисномоҕунүөрэнээччилэрылыныыларынсµрµннээн, ситиһэн эрэ баран, 

манысуруйааччыханныкньымаларынанчаҕылхайуобарас оҥоронойуулаан 

биһиэхэтиэрдибитинырытыы оҥоһулларасиэрдээх, дидактическайөттүнэнолохтоох. 

Суруйааччыөйүгэр-сүрэҕэр оргуйбутсанаатын, иэйиитин, дууһатыныарыытын, 

ырыатынуус-уран айымньы оҥорон уран тылынанойуулаанааҕааччыгатиэрдэр. Айааччы 

ол сүдү  духуобунай күүһүн болҕомтоҕо ылар ордук, онон литература түөрүйэтин 

ырытыы, ону хайдах туһаммытын быһаарыы суолунан айымньыны ырытартан сэрэниэххэ 

наада. 

 Саха литературатын үөрэтиигэ  Россия норуоттарын литератураларын кытта 

алтыһыннарыы суола тиһиктээхтик көрүллүөхтээх, ол эрээри бырагыраамаҕа ону 

быһаччы айымньылары ыйан килэрбэтибит, үөрэх тоҕоостоох түгэннэрэ Россия 

норуоттарын биллэр поэттарын айымньыларын ааҕыы, сэһэргэһии, тэҥнээн ырытыы 

киэбинэн көрүлэллэр.  

Онон, саха оскуолатыгар аналлаах ФГҮөС ирдэбиллэригэр эппиэттиир "Төрөөбүт 

литература" үөрэх бырагырааматын түмүк ситиһиилэринэн манныктары бэлиэтиибит: 

Үөрэнээччи тус бэйэтин ситиһиилэрэ. 9-с кылааһы бүтэрэригэр үөрэнээччи уус-

уран литератураны ааҕар дьоҕура сааһыгар эппиэттир таһымынан сайдыбыт, ааҕыыга 

тардыстыылаах, ааҕыы култууратыгар сыстыбыт, салгыы өй-санаа сайдыытын сүрүннээн 

ааҕыыны тускуланар суолга киирбит буолуутун ситиһии. Саха, нуучча, Россия 

норуоттарын чулуу айымньыларын ааҕыыга тардыстыылаах, ырытыһар, литература, 

култуура эйгэтин ылынар, быһаарсар дьоҕурдаммыт, далааһыннаахтык толкуйдуур 

кыахха сыстыбыт, салгыы тус олоҕун биир бэлиэ хайысхатынан ааҕыыны өрө тутар бигэ 

санааҕа киирбит киһини иитэн таһаарыы. 

Киһи быһыытынан сиэрдээх майгы, киһилии тутулгу таһымыгар тахсыбыт, 

төрөөбүт норуотугар, дойдутугар иэйиилээх уйарҕата уһуктубут, дьон-сэргэ иннигэр 

эппиэтинэс үрдүк өйдөбүлүн ылыммыт, Аҕа дойду туһунан өйө-санаата сиппит, Россия 

норуоттарын ытык доҕордуу сыһыаннарын харыстыыр, ону кэрэһилиир тыыннаах, олоххо 

дьулуурдаах, тулуурдаах, ыраас, сырдык, көҥүл өйдөөх-санаалаах буолуу тускутугар 

киирбит туруктаах киһини иитии. 

Төрөөбүт литература предметин ис күүһүн атын үөрэх-билии көрүҥнэрин 

ханыылаан, алтыһыннаран, сыымайдаан, тэҥнээн толкуйдуур, түмэр, наардыыр 

кыахха тахсыыны (метапредметнай) ситиһии. Манна судургутук үөрэх предметтэрин 

алтыһыннарыы (интеграция) өйдөбүлүгэр сыһыаран өйдөөһүн, оннук көрүүгэ олоҕуран 

предметтэри алтыһыннаран үөрэтии технологиятынан быһаарыы тутах. 

Ханнык эмит дьоһун, үйэлээх, киһи олоҕун систиир тиэмэ, мөккүөр тула өй-санаа, 

толкуй түмүллүүтэ, араас үөрэх-билии көрүҥнэрин көстүүлэрин, өйдөбүллэрин, 

быһаарыыларын харсыһыннаран киһиэхэ бэйэтигэр ол тиэмэҕэ туох эмит түмүктэрдээх 

санаалар олоҕуралларыгар тиэрдии ситиһиллиэхтээх. Оннук тыын тиэмэлэргэ, 

мөккүөрдэргэ, биллэн турар, киһи өйүн-санаатын сынньар, үйэлэр тухары хас биирдии 

киһи олоҕор суолталаах, киһититии суолун тутар майгы-сигили түмэллэрэ, көҥүл, олоххо 

киһи анала, дьол икки сор икки, өй-сүрэх мөккүөрэ, таптал, о.д.а. киирэллэр. Үөрэнээччи 



олох ытык өйдөбүллэринэн кииннэммит ырытыһыы, араас араҥа билиилэр толкуйдарын 

түмүү, сэһэргэһии, мөккүөр, бэйэ санаатын, көрүүтүн өй-сүрэх чахчыларыгар олоҕуран 

туруулаһыы кэриҥнэрин иҥэриитин ситиһии. 

Араас үөрэх-билии көрүҥнэрин көстүүлэригэр, өйдөбүллэригэр тирэҕирэн, олох 

эгэлгэ бэлиэлэрин ырытыыга үөрэнээччи араас литератураны хасыһан үлэлиир толкуйун 

сааһыланар дьоҕурга сыстар, салгыы сайыннарар кыахха киириитэ ситиһиллиэхтээх. 

Үөрэнээччи биллии-көрүү эйгэтигэр төрөөбүт литературатын сүрүн, күлүүс 

мөккүөрдэрин, ситиһиилэрин, уратытын өйдүүр, нуучча уонна Россия норуоттарын 

литератураларын кытта алтыһыннаран көрөр таһымҥа киирбит, уус-уран литература, кэм-

кэрдии, лиичинэс - уустук кэриҥнээх сыһыаннаһыыларын ырыҥалыыр кыахтаах, үйэлээх 

үтүө, кэрэ өйдөбүллэри быһаарсыыга сыстаҕас, аһаҕас толкуйдаах буолууга ситиһиллэр. 

Уус-уран айымньыны ырытар дьоҕур араас кэриҥнэрин баһылаабыт, 

ырытыыга уус-уран тылы быһаарар дьаныардаах үлэ суолталааҕын өйдүүр, тыл уйлҕатын, 

ис номоҕун ырытара ситиһиллэр. Онон, уус-уран айымньыны үрдүнэн туох эрэ туһунан 

биллэрэр, кэпсиир тиэкис эрэ быһыытынан көрүүттэн тэйбит, хас биирдии суруйааччыны, 

уус-уран айымньыны кытта көрсүһүүнү - ураты долгутуулаах, олох эргииригэр сүтэн 

симэлийэн хаалбат, өй-санаа угар, ураты, хатыламмат түгэн быһыытынан көрөр ааҕааччы 

таһымын ситиһии. 

Үөрэнээччи тылынан да, суругунан да уус-уран айымньы туһунан санаатын 

сааһылаан этэр, сэһэргиир, суруйар, чиничийээччилэр үлэлэригэр тирэҕирэн, литература 

историятыгар, түөрүйэтигэр сигэнэн ырытар, тылынан айар дьоҕурга тиийэрин ситиһии. 

Хайа баҕарар кэмҥэ үөрэтии-иитии учуутал киһи быһыытынан уратыттан 

тутулуктанар. Кини идэтигэр бэринитииттэн, оҕоҕо сыһыаныттан, хас биирдии оҕо 

киһилии отуорун алдьаппакка, сайыннарар эрэ улуу мөккүөргэ турунарыттан үлэтин 

ситиһиитэ тутулуктаах. Бырагыраама учууталга үрдүк, кэскиллээх ирдэбиллэри туруорар. 

Кини киһи, ааҕааччы, учуутал быһыытынан сайдыыта бу бырагыраама көрүҥнэрэ олоххо 

хайдах киирэллэрин, ситиһиилэнэллэрин быһаарар. Аахпат, ааҕыыга умсугуйбат учуутал, 

хайдах да, ханнык да үөрэтии технологиятын баһылаан, оҕолору ааҕарга тардар, 

умсулҕаҥҥа киллэрэр кыаҕа суох. Тыл, литература учуутала ааҕыы култууратын 

муҥутуур баһылааһына - кини үлэтин сүрүнэ, тирэҕэ, кэскилэ. 

 

9 кылаас үөрэнээччи дьоҕурун сайыннарыы 

1. Ааҕар дьоҕуру сайыннарыы. Уус-уран айымньыны тус суолталаахтык, кэм кэрдии, 

история күөнүгэр тыктаран, тиэкиһи араас өттүттэн ырытан ылынар кыахтанар. 

Үөрэнээччи 8-с кылааска ааҕааччы быһыытынан сайдарыгар тирэҕирэн, айымньы кэккэ 

проблемаларын, мөккүөрүн тэҥнээн  ырытар, суруйааччы көрүүтүн, сыһыанын бэйэтин 

көрүүтүгэр сыһыаран, кириитиктэр үлэлэригэр тирэҕирэн олохтоохтук быһаарар. Уус-

уран тыл уйулҕатын, ис номоҕун, уобарас, проблема тиһигин дириҥник ырытар, 

түмүктээх толкуйга тиийэр, бэйэтэ тус көрүүлээх ааҕааччы таһымыгар тахсар. Уус-уран 

айымньыны ылыныы эстетическэй ылыныы таһыма ситиһиллэр. Онон, 9-с кылаака оҕо: 

- үрдүк таһымнаах ааҕааччы быһыытынан сайдар; уус-уран айымньыны ырытыы араас 

көрүҥнэрин баһылыыр, айымньыны дириҥник уус-уран айылгытын ньымаларын табатык 

туһанан ырытар, литературоведческай билиитэ таһымнанар.  

2. Саҥарар саҥаны сайыннарыы.Оҕо тылынан ситимнээх саҥатын тиһиктээхтик 

сайыннарыы. 9-с кылааска 86рэнээччи ылыммыт үөрүйэхтэрин салгыы сайыннарыы 

ситиһиллэр. Кини уус-уран литература хаамыытын историческай кэриҥнэрин иһинэн, 

литература кириитиктэрин көрүүлэригэр сигэнэн, ырытыылаах, толкуйдаммыт, ис 

тиһиктээх (логикалаах)монологическай этиилэри оҥорор кыахтанар. Уус-уран айымньы 

туһунан кэпсэтиигэ (сэһэргэһии, диалог, дискуссия, диспут) олохтоохтук кэпсэтии сиэрин 

тутуһан кыттар кыаҕы баһылыыр. 

3. Суруйар дьоҕуру сайыннарыы.Айар, айымньылаах ньымаларынан сурук тылын 

салгыы сайыннарыы ситиһиллэр. Суругунан үлэҕэ тардыһар, онно дьоҕурдаах үөрэнээччи 



суолун тобулуу үлэтэ тиһиктэнэр. Оҕо сурук тылын араас көрүҥнэрин баһылыыр, уус-

уран ойуулуур-дьүһүннүүр ньымалары үлэҕэ таба туһанар, проблемнай уонна 

тойоннооһун кэриҥнээх өйтөн суруйуулары, уобарастар тиһиктэрин ырытыыны, 

айымньылары тэҥнии тутан ырытар суоллары баһылыыр.  

Историческай көрүү иһинэн, кириитиктэр үлэлэригэр олоҕуран, бэйэ санаатын 

олохтоохтук тиэрдэр таһымҥа тахсыы ситиһиллэр, литературоведческай таһымнаах 

чинчийэр үлэлэри толорор кыахтанар. 

4. Литературнай билиини, дьоҕуру сайыннарыы. Саха уус-уран литературатын 

сайдыытын сүрүн түһүмэхтэрэ. Манна оҕо литература историятын, хаамыытын туһунан 

уопсай өйдөбүлү ылар. Уус-уран литература уонна норуот тылынан уус-уран айыытын 

үгэстэрин ситимэ. Саха литературата сайдыбыт сүрүн түһүмэхтэрэ; түһүмэх бэлиэ 

айымньылара, сүрүн уратыта, уопсастыба олоҕун хаамыытын, уларыйыытын, норуот 

дьылҕатын кытта ситимэ. Критическэй уонна социалистическай реализм өйдөбүллэрин 

туһунан билиҥҥи литература үөрэҕин быһаарыыта. 

Бу олукка, биллэн турар, дойду историятын түһүмэл көстүүлэрин күөнүгэр кэм, 

политическай, судаарыстыбаннай тутул уус-уран литератураҕа дьайыыларын уратыларын 

болҕомтоҕо ылан, литература хаамыытын үтүө уонна мөкү (айар, айымньылаах үлэҕэ 

сатала суох сыһыан) өрүттэрдээх көстүүлэрин историческай кэм тыынын көрүү ирдэнэр. 

"Ааптар - уус-уран уобарас - ааҕааччы" ситимин иһинэн "ХХ үйэ литературата" 

өйдөбүл иитинэн нуучча литературатын кытта алтыһыы идейнэй, теоритическай 

суолларын көрөргө холонуу. Айымньы ойуулуур кэмин, айымньыга кэм-кэрдии ситимин 

туһунан өйдөбүл.  

Литература үөрэҕин сүрүн олугун түмүктүүр түһүмэххэ саха литературатын өйүн 

өрөгөйүн тутар, норуоту дьылҕалыыр, кэскилин кэнчиэрдиир үгүс айымньылар 

киирдилэр. Онон бу олукка "норуот", "омук дьылҕата, кэскилэ", "төрөөбүт тыл чөл 

буолуута, сайдар саргыта", "мин норуоппар тугу туһалыахпын сөбүй, тугунан омугум 

кэлэр кэмин кэскиллэһиэхпин сөбүй?" диэн курдук дьоһун тиэмэлэринэн анаан 

дьүүллэһиилэри, кэпсэтиилэри ыытыы литература уруоктарын сүрүннүүр буолуута 

эрэйиллэр. 

9 кылааска үөрэнээччи билиитэ уонна сатабыла: 

- Уус-уран айымньы суолтатын, ойуулуур – дьүһүннүүр күүһүн билэр 

- Уус-уран айымньы олоҕу хоһуйар уратытын өйдүүр 

- Уус-уран айымньыны таба өйдөөн кудуччу ааҕар 

- Уус-ураннык, хоһоонноохтук ааҕар 

- Аахпыт айымньыларын сүрүн ис хоһооннорун билэр 

- Талааннаах олоҥхоһуттар, тойуксуттар олохторун билэр, хоһоонунан 

айымньыны уонна кэпсээни быһа тардыыны билэр. 

- Литература үс көрүҥүҥ араарар, быһаарсар, ырытар 

- Айымньы тематын, сүрүн санаатын сыаналыыр, билэр 

- Уус-уран ньыма арааһын быһаарар, чопчулуур уонна араарар. 

Үөрэнээччи тылын сайдыыта: 

- Уус-уран айымньыны уонна тиэкиһи өйтөн ааҕар 

- -уус уран айымньы тылын туттан сиһилии, талан, кылгатан кэпсиир 

- Айымньы туһунан ыйытыыга толору эппиэттиир 

- Талбыт тематыгар остуоруйа, таабырын, кэпсээн, өйтөн суруйуу оҥорор. 

- Аахпыт айымньытын, киинэ, спектакль туһунан санаатын этэр. 

- Суруйааччы олоҕор уонна айар үлэтигэр литературнай монтаж, литературнай 

композиция суруйарга холонор.  

 

 

9 кылаас. Төрөөбүт литератураны үөрэтии ис хоһооно 



1. Норуот өркөн өйө, ытык тыла ( 9 чаас) 

Оһуокай 

Ааҕыы, ырытыы. Былыргы үҥкүү ырыата. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Үҥкүү ырыата. 

Бэйэ ааҕыыта. Бүлүү үҥкүүтэ. Найахы оһуохайа 

 

Олоҥхо 

Ааҕыы, ырытыы. К.Г.Оросин. Дьулуруйар Ньургун Боотур. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. В.О.Каратаев. Модун Эр Соҕотох. 

Бэйэ ааҕыыта. Манаас (кыргыз эпоһыттан быһа тардыы). 

 

 

Уус – уран литература 

Саха уус-уран литературатын төрүттэнниитэ 

А.Е.Кулаковскай - Өксөкүлээх Өлөксөй (6 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Ойуун түүлэ. 

Бэйэ ааҕыыта. Ортоку олук алгыһа. 

 

А.И.Софронов-Алампа (5 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Олох оонньуура. 

Бэйэ ааҕыыта.Дорообо, дойдум. 

Н.Д.Неустроев (3 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы.Балыксыт. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Ыйдаҥа. 

Бэйэ ааҕыыта.Тиэтэйбит. 

Саха литературата ХХ үйэҕэ 

П.А.Ойуунускай (5 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Кыһыл Ойуун. 

Бэйэ ааҕыыта. Туруҥ, туруҥ, туойуҥ! 

С.Р.Кулачиков - Эллэй (4 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Буурҕа, буулдьа дьылыгар. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Бырастыылаһыы 

Бэйэ ааҕыыта.Дьол тааһа. 

Д.К.Сивцев - Суорун Омоллоон(5 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Күкүр Уус. 

Бэйэ ааҕыыта. Өлүөнэ өрүс. 

В.М.Новиков - Күннүк Уурастыырап (4 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Сааскыга. Тукулутта эбэбин. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Кыһыҥҥы суол.Кыһыҥҥы киэһэ. Бырастыы, Кавказ. 

Бэйэ ааҕыыта. Сурук. Маайыстаан. Дьол туһунан.  

Н.Е.Мординов - Амма Аччыгыйа (5 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Алдьархай. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Мотуо. 

Бэйэ ааҕыыта. К.К.Турсункулов. Хойутаабыт сурук. 

С.П.Данилов (3 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Манчаары маҥан ата.Саха быһаҕа. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Хомус. Олоҥхо кэнниттэн. 

Бэйэ ааҕыыта. Саха саргыта. Саха тыла. Саха үҥкүүтэ. 

В.С.Яковлев-Далан(5чаас) 

Ааҕыы уонна ырытыы. Тулаайах оҕо. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Көмүөлгэ. 

Бэйэ ааҕыыта. Кучуна. 



П.Н.Тобуруокап (3 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Маҥнайгы хаар. Хаар. Тула өттүм тула хаар. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Көмүс тыалар суугунууллар. Кэпсэтиилэр. Көтөн тахсыҥ, 

кыталыктар. 

Бэйэ ааҕыыта.Тойон үөһэ тойон. Кулгаах уһугунан. 

Н.А.Лугинов(3 чаас) 

Ааҕыы, ырытыы. Суор. 

Ааҕыы, сэһэргэһии. Сэргэ. 

Бэйэ ааҕыыта.Айгылла. 

Сыллааҕы хатылааһын ( 2 чаас 

 


