
Рабочая программа по предмету  

«Культура народов Республики Саха (Якутия)» 

 

Учитель: Санников Юрий Андрианович 

Год реализации программы: 2020 - 2021 учебный год 

Класс: 7 класс 

Общее количество часов по плану: 35 час 

Количество часов в неделю: 1 час 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897, с 

изменениями, внесенными  приказом Министерства образованияи науки РФ 

ОТ 31.12.2015 № 1577; 

- Примерной программы основного общего образования по предмету 

“Культура народов Республики Саха (Якутия)”, 5-9 классы /Е.М. 

Поликарпова, А.Н. Павлов, Г.С. Попова, Нь. Г. Никитина – Якутск : ООО 

«Дани-Алмас», 2017г. Утвержденный Министерством образования РС (Я) 

 

Учебник: Никитина Нь.Г.  Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуоттарын култуурата: 

5-с кылааска үөрэнэр кинигэ – Дьокуускай : Компания «Дани-Алмас». 2017. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Быьаарыы сурук 

 

 Бүгүҥҥү олохпутугар буола  турарн балысхан уларыйыылар ордук 

чуолаан киһи өйүн-санаатын, майгытын-сигилитин укулаата уларыйыытыгар 

тиэрдиэхтэрин сөп. Хайа баҕарар  омук бэйэтин ис култууратынан, 

духоубунаһынан эрэ уратыйар кэрэ, онон эрэ кини аан дойду норуоттарын 

өйүн, духуобунаһын байытар, атын норуоттарга кэрэхсэнэр кыахтаах.Онон, 

төрүт култуураны, ийэ өйү-санааны ыччакка иҥэриини омук норуот 

быһыытынан тыыннаах буолуутун хааччыйар сүрүн суол быһыытынан 

сыаналаан ураты болҕомтоҕо ылыы эрэйиллэр. «Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

норуоттарын култуурата» үөрэх биридимиэтин бырагарааматын көрүгэ, 

сыала, соруктара, ис хоһооно ити сүрүн кыһалҕаны быһаарыыга тускулунан 

оҥоһулунна. 

Россия үөрэ5ин сүрүннүүр Бэдэрээссийэ судаарыстыбалыы үөрэх 

ыстандаардын үүнэр көлүөнэни киһилии сиэрдээх, ийэ дойдуга бэриниилээх 

сомо5о гражданскай уопсастыба5а түмэр сыаллаах. Стандарт Россия 

Норуоттарын ураты култуураларын уонна тылларын чөлүн харыстыыр, 

сайыннарар суолу тутуһар. 

 «Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуоттарын култуурата»  (КНРС(Я)  үөрэтэр 

биридимиэт 5-11 кылааска диэри Саха сиригэр олорор төрүт олохтоох  

норуоттар омук быһыытынан ураты култуурата,  Россия элбэх норуотун 

култууратыгар   сүтэн симэлийэн хаалбатын  туһуттан оскуола саастаах 

о5олорго бэйэтин норуотун уратытын билэрин, өйдүүрүн туһугар 

үөрэтиллэр.  

«Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуоттарын култуурата» (КНРС(Я) үөрэтэр 

биридимиэтин бырагыраамата 29.12.2012с.,  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» сокуон 66 ыстатыйатыгар оло5уран үөрэнээччини 

бэйэ норуотун уонна атын норуоттар култуураларын убаастыырга, 

харыстыырга үөрэтэр, аныгы олоххо атын омуктары кытта алтыһар 

кыахтаах,  сайдыбыт санаалаах киьини иитэн таһаарар сыалы ситиһэр. 

РФ Президенэ 19.12.2012 с  бигэргэппит «Стратегия государственной 

национальной политики РФ на период до 2025 года» № 1666 укааһыгар:  

«введение в программы общеобразовательных учреждений 

образовательных курсов, включающих в себя сведения о культурных 

ценностях и национальных традициях народов России»  оло5уран  Саха 

республикатын норуоттарын култуурата  (Культура народов Республики 

Саха (Якутия) предмет региональнай  компонент быьыытынан  үөрэх 

былааныгар киирэн үөрэтиллэр.  

«Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуоттарын култуурата” (КНРС(Я) 

бырагыраамата маннык төрүт докумуоннарга оло5уран оноһулунна: 

- 29.12.2012  сыллаахха ылыллыбыт  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Федеральнай сокуонугар; 

- Российскай Федерация үөрэ5ин министиэристибэтэ   30.08.2013с 

бигэргэппит № 1015 сурун уопсай үөрэхтээһин үөрэтэр бырагарааматын 

бэрээдэгин бигэргэтэр бирикээһигэр;  



- Российскай Федерация үөрэ5ин министиэристибэтэ   17.12.2010 с. 

бигэргэппит № 1897 бирикээһин сүрүн уопсай үөрэхтээһин Бэдэрээссийэ 

судаарыстыбалыы үөрэх ыстандаардыгар; 

-  Саха Өрөспүүбүлүкэтин Үөрэҕин министиэристибэтинэн 2017 

сыллаахха бигэргэппит «Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуоттарын култуурата», 

5-9 кылаастарга үлэлиир бырагараамата /Е.М. Поликарпова, А.Н. Павлов, 

Г.С. Попова, Нь.Г. Никитина/;  

- Уогэн орто ситэтэ суох оскуолатын 2020 - 2021 сыллааҕы  үөрэх 

дьылын былааныгар. 

“Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуоттарын култуурата» үөрэх 

бырагарааматын сүрүн сыала. Саха  оҕото бэйэтин ис кыаҕын, айылгытын, 

өбүгэтин өлбөт-сүппэт өйүн күүһүн, мындырын иҥэринэн, ону үөрэх-сайдыы 

үрдүк кирбиилэрин кытта дьүөрэлээн, өй-санаа, сиэр-майгы үрдүк 

таһымыгар – толору сайдыылаах (гармонично развитый буолуута – 

тардыстыылаах, нон олоҕун тускуланар ис кииллээх буолуутун ситиһии. 

Соруктар: 

- өбүгэлэрбит күн-дьыл эргииринэн, айылҕа этиитинэн, айылгы күүһүн 

таба тутуһан олоҕу олорор үөрүйэхтэригэр сыһыарыы; 

- олох олоруу үтүө үгэстэрин, сиэрдээх билиилэрин билиһиннэрии; 

- кэм-кэрдии кэрэһиттэринэн буолбут омук олоҕор, дьылҕатыгар бэлиэ 

суолу, хамсааһыны киллэрбит, өлбөт өй, үтүө-мааны майгы, муҥутуур 

дьоҕур күүһүн көрдөрбүт ытык дьоммут холобурдарынан ыччаты 

иитии суолун тобулуу; 

- айылҕалаах айылгы күүһэ түмүллүүтүн көстүүлэрин, холобурдарынан 

оҕолору омук култуурата норуот олоҕун дьоллоохтук тускулуур 

күүһүгэр итэҕэтии; 

- аан дойду хайа баҕарар муннугар тиийэн, омугун сиэринө-туомун, 

үгэһин, бары сатабылын туһанан¸ атын омуктары кытта тэҥҥэ алтыһар 

кыахтанарыгар төрүтү ууруу; 

- төрүт үгэс, култуура ньымаларын үөрэтии-иитии кэриҥэр киллэрии. 

 Атын биридимиэттэри кытары алтыһыыта – саха литературата, этика, 

физкультура ырыа, улэ уруоктара. 

«Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуоттарын култуурата” (КНРСЯ) 

биридимиэти 7 кылаастарга 2019-2020 сыллааҕы  үөрэх дьылын былааныгар  

үөрэх сүрүн чааһыгар   киирэр. 

“Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуоттарын култуурата” 7 кылаастарга 

улэлиир бырагыраамата 2019-1920 үөрэх дьылыгар Уогэн орто ситэтэ суох 

оскуолатын 2020 – 2021 киирэн сылга 35ч., нэдиэлэ5э 1ч. оноһулунна. 

Тиэмэнэн араарыллыбыт халандаарынай былаана  - 35ч.  оноһулунна. 

 

 

 

 

 

 



I. Үөрэх  түмүк ситиһиитэ: 

 

Киһитийии аартыгын арыйыы (личностнай түмүк): 

 5-9 кылааска үөрэнээччи култуура биридимиэтигэр “Киһи-айылҕа-

уопсастыба» духуобунай сыаннастарын иҥэринэн: 

- киһи, айылҕа, уопсастыба быстыспат сибээстээхтэрин өйдүүр, бэйэтин 

сиэр-майгы өртүнэн ииттинэр, сайыннарар кыахха киирэр, омугун, 

норуотун кэскилин туһун толкуйдуур, дьон иннигэр эппиэтинэстээх 

буоларын долоҕойугар киллэрэр 

- омук култууратын төрүт айылгыта, үйэлээх үгэһэ, итэҕэлэ, сиэрэ-

туома, олоҕо-дьаһаҕа, устуоруйата, ускуустубата  норуот тылынан 

уус-уран айымньытыгар уонна уус-уран литэрэтиирэҕэ сөҥөн 

сылдьарын өйдөөн ааҕан ырытан ылынар 

- бэйэтин ис кыаҕын, айылгытын өбүгэтин өлбөт-сүппэт өйүн, күүһүн, 

мындырын үөрэх-сайдыы үрдүк кирбиилэрин кытта дьүөрэлээн, өй 

санаа, сиэр-майгы үрдүк таһымыгарт тардыстар, олоҕун тускуланар ис 

кииллээх буола улаатар. 

 

Үөрэх сатабылларын сайыннарыы (метапредметнай түмүк) 

- Культурологичесмкай матырыйаалга олоҕуран сыалы-соругу таба 

туруорунар, бырайыактыыр дьарыгы сатаан былаанныыр, билиини, 

сатабылы, үөрүйэҕи сөпкө сыаналыыр. 

- Бодоруһуу, алтыһыы эйэгтигэр айылҕаны, дьону-сэргэни кытта айыы 

сиэринэн тэҥҥэ алтыһар, киһилии сыһыаннаһар. Дьону кытта бииргэ 

алтыһан үөрэнэр, үлэлиир араас ньыманы баһылыыр, бииргэ алтыһан 

айымньылаахтык, таһаарыылаахтык, көдьүүстээх-тик үлэлиир 

үөрүйэхтэнэр. 

- Төрүт култуура үгэстэрин, үөрэҕин иҥэриммит киһи атын омук дьонун 

кытта сиэрдээхтик алтыһар, өйдөһөр, «эн-мин» дэһэр кыаҕы ылар. 

 

Үөрэх биридимиэтин түмүктэрэ (предметнай түмүк): 

Ааҕар, ырытар дьҕуру сайыннарыы.  

 Тиэкис нөҥүө омука уйулҕатын билгэлиир, быһаарар, ырытар, тус 

суолалаахтык ылыныыта, аахпыты ырытыыттан култуура уустук 

көстүүлэрин быһаара үөрэнэр дьҕура сайдар. 

Саҥарар саҥаны сайыннарыы. 

 Култуура уруогар оҕо тус көрүүтүн быһаарсара, кэпсээһин ньымаларын 

табан туһанара, сэһэргэһиигэ бэйэтин санаатын итэҕэтиилээхтик этэрэ кини 

ситимнээх саҥатын сайыннарар. 

Суруйар дьоҕуру сайыннарыы. 

 Культурологическай көрүү иһинэн, историктар, этнографтар, 

искусствоведтар үлэлэригэр олоҕуран, суругунан бэйэтин толкуйун 

олохтоохтук тиэрдэр таһымҥа тахсара ситиһиллэр. Оҕо сурук тылын араас 

көрүҥнэрин баһылыыр, уус-уран ойуулуур-дьүһүннүүр ньымалары үлэҕэ 



таба туһанар, проблемнай уонна тойоннооһун кэриҥнээх ө!төн суруйуулары, 

култуура көстүүлэрин тэҥнии тутан ырытар суоллары баһылыыр. 

Айар-тутар дьоҕуру сайыннарыы. 

 Оҕо омугун ырыатын-тойугун, оһуокайын, олоҥхотун истэрэ, 

толороро, үйэлээҕи кэрэһэлиир ааҕыыга, тыйаатырдыы туруорууга кыттара, 

уус тарбахтаахтар уһанар сатабылларыгар уһуйуллара көҥүл айыы киһитэ 

буола улаатарга сирдиир. 

Чинчийэр, бырайыактыыр дьоҕуру сайыннарыы. 

 Хас биирдии бырайыак түмүгэ – айар үлэ. Үөрэнээччи хотугу сир 

усулуобуйатыгар олох-дьаһах, сиэр-майгы араас көстүүлэригэр сыһыаннаах, 

урукку, билиҥҥи, кэлэр кэмнэри ситимниир араас ис хабааннаах 

чинчийиилэргэ холонор. 

 

Үөрэнэр кинигэ:  

 Никитина Нь Г. Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуоттарын култуурата: 7-с 

кылааска үөрэнэр кинигэ /Н.Г. Никитина, А.Н. Павлов,Е.М. Поликарпова, - 

Дьокуускай: Компания «Дани-Алмас», 2017. – 136 с.  
 

II. Биридимиэт ис хоһоонун тиэмэнэн наардааһын 

7 кылаас (35 чаас) 

 

 Бырагараама тутула «Төрүт үгэс. Сиэр-туом”, “Олох-дьаһах. Сиэрдээх 

билии”, «Саха саарына. Киһи кэрэмэһэ» олуктарынан таҥыллан бэрилиннэ. 

 

I. Балаҕан ыйа. Дьоҕур. Талаан. Сатабыл 

1 тиэмэ: Улуу Суорун. Алгыһа. Туома 

2 тиэмэ: Дьиэ-уот тутуута, үгэһэ Ф.М. Зыков. Поселение, жилища и 

хозяйситвенные постройки якутов (XIX-XX вв.).  Саҥа балаҕан В.С. 

Яковлев-Далан «Тыгын Дархан» арамааныттан. 

3 тиэмэ: Иннокентий Иванович Сивцев-Мыттыкыйы Уус. Саха мас 

оҥоһуктара 

Алтынньы. Түмсүү, тэриллии. 

4 тиэмэ: Хотой Айыы. Алгыһа.  

5 тиэмэ: Ил. Тыгын – историческай дьоруой. Сэрии уонна Ил. В.С. 

Яковлев «Тыгын Дархан» арамааныттан. Аҕа ууһунан олоруу. 

6 тиэмэ: Мымах. Л.А. Афанасьев-Тэрис.  

Сэтинньи. Дьолуо. Баат. Табыллыы. 

7 тиэмэ: Байанай. Алгыһа. Туома. 

8 тиэмэ: Чычыпкаан. И.С. Гурвич. Охотничьи обычаи и обряды у 

населения Оленекского района. А.Е. Кулаковскай научнай үлэтиттэн. 

Тыатааҕыга сыһыаннаах бобуулар, харыс бэлиэлэр. «Ыгылыйыы». Кустук 

Далхыйа. 

9 тиэмэ: Байанайдаах булчут. Үөрүнньэҥ – сүүс эһэни бултаабыт булчут. 

Ахсынньы. Сылык. Билгэ 

10 тиэмэ: Билгэ Хаан. Алгыһа. Туома. 



11 тиэмэ: Билгэ. Билгэһит идэ. Сээркээн Сэһэн оонньуулара. 

12 тиэмэ: Бөлөһүөктээһин хотугу киһи айылҕатыгар. Саха бөлөһүөктэрэ. 

Е.М. Молотков. А.И. Софронов-Алампа «Үөрэх баайдааҕар ордук» 

кэпсээнэ.  

13 тиэмэ: Олоҥхону толоруу ускуустубата. 

Тохсунньу. Утуму тутуу. Тускул. 

14 тиэмэ: Таҥха Хаан. Алгыһа. Туома. 

15 тиэмэ: Таҥха. Өтө көрүү, көрүүлэнии. П.А. Ойуунускай «Сүүс сыллаах 

улуу кэпсээнэ». 

16 тиэмэ: П.Н. Харитонов-Ойуку «Ксенофонтовтар дьиэ кэргэн». 

II. Олунньу. Уус тыл. Тыл ууһа. Уран тыл. 

17  тиэмэ: Одун, Чыҥыс. Алгыһа. Туома. И.М. Гоголев «Ийэ тылым» 

бэйиэмэтиттэн. 

18 тиэмэ: Г.С. Попова-Санаайа «Ийэ тыл». 

19 тиэмэ: С.А. Новгородов – саха тылын, суругун-бичигин төрүттээччи. 

III. Кулун тутар. Үлэҕэ дьөккүөр. 

20 тиэмэ: Дьөһөгөй Айыы. Алгыһа. Туома. Саха буолуу үс таһыма.  

21 тиэмэ: Ытык сылгы. Сылгылаах сахалар. Сылгыһыт. Дьөһөгөй куттаах 

саха үҥкүүтэ. 

22 тиэмэ: А.Е. Кулаковскай-Өксөкүлээх Өлөксөй саха саарына, норуотун 

кэскилин кэрэһитэ «Саха интеллигенциятыгар сурук». 

IV. Муус устар. Кэрэһи. Кэрэһит. 

23 тиэмэ: Айыыһыт. Алгыһа. Туома. Кэрэ эйгэтэ. Кэрэһит. Төрүөх. 

24 тиэмэ: Олоҥхоһут, ырыаһыт М.Н. Андросова-Ионова (Бөҕө Маарыйа).   

25 тиэмэ: Саха таптала. Т. Сметанин «Лоокуут уонна Ньургуһун». 

V. Ыам ыйа. Ис иэйии тыллара. Иһирэх майгы.. 

26 тиэмэ: Иэйэхсит. Алгыһа.  

27 тиэмэ: Моҕол ураһа көстөр кэрэтэ, өҥө-талата. «Үс курдуулаах моҕол 

ураһа» Ф.Ф. Захаров «Быыйа» сэһэнигэр. 

28 тиэмэ: В.В. Никифоров-Күлүмнүүр –норуот көҥүлүн түсчүтэ. 

«Манчаары» драмата. 

Бэс ыйа. Үрүҥ күҥҥэ сүгүрүйүү.Сүрү күүһүрдүү. 

29 тиэмэ: Үрүҥ Айыы тойон. Алгыһа. Туома. Ыһыах. Күнү көрсүү сиэрэ-

туома. А.С. Федоров Айылҕа ытык сирдэрэ. 

30 тиэмэ: Норуот ырыаһыттара:М.Н. Петрова-Тойуктаах Марыына. М.И. 

Егорова-Тойуктаах Маарыйа. Оһуохай тойук түһүлгэтэ. 

От ыйа. Саха алааһа. Алаас ыала. 

31 тиэмэ: Аан Алахчын Хотун. Алгыһа. Саха ынаҕын иитии. От ыйын 

муҥутуур быйаҥа – от. Ф.Ф. Захаров «Быыйа» сэһэниттэн. 

32 тиэмэ: Манчаары аман өһө. Манчаары уобараһа ырыаҕа, тойукка, 

ойуулуу-дьүһүннүүр ускуустубаҕа. 

Атырдьах ыйа. Дьиҥ кырдьык 

33 тиэмэ: Аан Дьааһын. Алгыһа. 

34 тиэмэ: Сир оҥоһуута. Саха сиригэр бурдугу үүннэрии сайдыта. Бурдук 

тардар таас. 



35 тиэмэ: Сыллааҕы хатылааһын. 

 

Үөрэнээччи  улэтин тэрийии араастара: 

- Саҥарар саҥаны байытыы.  

- Болҕой, толкуйгун тобулун, санааҕын сааһылан. 

- Айар үлэ. 

- Бэйэни салайар туску. 

- Оонньуунан сайдыы. 

Үөрэнээччи билиитин бэрэбиэркэлиир, хонтуруоллуур үлэлэр көрүннэрэ. 

 Хаһыат, сурунаал, Интернет матырыйаалларын хомуйуу. 

 Музейдарга, театрга, быыстапкаларга экскурсия5а сылдьыы. 

 Дьонноруттан, кырдьа5астартан саха төрүт дьарыгын, култууратын 

туһунан ыйыталаһан, билэн кэпсииргэ бэлэмнэнии. 

 Күннээҕи хатылыыр сорудахтар, тиэмэни түмүктүүр семинар уруоктар, 

анал тиэмэҕэ диспуттар. 

 Чиэппэрдээҕи хатылыыр үлэлэр,тургутуктар. 

 Бырайыактыыр үлэлэр. 

 Салааны түмүктүүр бэрэбиэркэлиир үлэлэр, тургутуктар. 

 

 

Туьаныллар  литературалар: 

 

 

1. Васильева М.А. «Силигин ситэрдэххэ» -Дьокуускай, 2004 

2. Васильев П.К. «Ойуулаах  тылдьыт» (5-9 кыл.) – Дьокуускай: Бичик. 

1998. 

3. Кондратьев М.П. Дьыл билгэтэ 

4. Саха төрүт  культурата. 1 - 5 чаастара: үөрэнэр кинигэ / Попова М.А. 

уо.д.а хомуйан оҥоруулара. Дьокуускай: Бичик. -  1991-1996. 

5. Попова М.А. Төрүт культураҕа ыйынььык. – Дьокуускай. – 2002. 

6. Сивцев Д.К. Саха фольклора (хомуурунньук). – Дьокуускай: Саха сир. 

Кин. Изд-та. – 1970. 

7. Чехордуна Е.П. «Мин – о5обун. Мин киьибин. Мин гражданиммын: 5-7 

кылаас о5олоруга гражд. аналлаах кинигэтигэр – Бичик, 2007. – 72 с. 

8. Сергина Е.С. Айылгы аартыга: 6 кылааска уэрэнэр кинигэ - Дьокуускай: 

Бичик, 2004 - 112с. 

9. Саввинов Н.Е. «Эбугэлэрбит олохторо-дьаьахтара» - Дьокуускай, 1999с. 

10. Саха сирин төрүт омуктарын культурата (5-11 кылааска) – Я.,1992 

 



«Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуоттарын култуурата»  биридимиэт 7 кылааска  тиэмэнэн араарыллыбыт халандаарынай былаана 

(35ч.) 
 

Салаата  Уруок 

тиэмэтэ 

Бэри

ллиб

ит 

чааһа

а 

Былаа

нынан 

чыыһ

ылата 

Ыыты

ллыбы

т 

чыыһ

ылата 

Ис хоьооно Үөрэнээччи үлэтин сүрүн 

көрүҥнэрэ 

Дьиэҕэ үлэ 
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VI. Балаҕан 

ыйа. Дьоҕур. 

Талаан. 

Сатабыл 

 

 

1. Улуу 

Суорун.  

1   Күһүн. Күһүҥҥү 

халлаан. Отор. Улуу 

Суорун. Алгыһа. Туома. 

 

Истии. Отор туһунан 

быһаарыылаах ааҕыыны болҕойон 

истэр. 

Ааҕыы. Улуу Суорун алгыһын 

быһаарыылаах ааҕыы. 

Өйдөөһүн. Алгыс бэлиэ өрүттэрин 

иҥэринэр. Алгыһы илдьиритэн 

ырытар. 

Тылы байытыы. Билбэт тыллар 

быһаарыыларын сурунар. 

Толкуйу тобулуу. Улуу Суорун 

үөрэҕэ киһиэхэ тугу биэрэрий? Бэйэ 

санаатын этэр. 

Үөрэтии. Улуу Суорун алгыһын 

өйтөн үөрэтэр. 

 

Улуу Суорун 

алгыһын өйтөн 

ааҕарга үөрэтэр. 

 

  2. Дьиэ-

уот тутуута, 

үгэһэ 

1   Дьиэ-уот туттуута, үгэһэ. 

Афанасий Федоров Дьиэ 

тутуутун сиэрэ-туома.  

Ф.М. Зыков. Поселение, 

жилища и хозяйственные 

постройки якутов (XIX-

XX вв.).  Саҥа балаҕан 

В.С. Яковлев-Далан 

«Тыгын Дархан» 

арамааныттан. 

 

Ааҕыы. А.Федоров дьиэ туттуутун 

сиэрин-туомун  ааҕар, ырытар. 

Сурунуу. Дьиэ туттуу сиэрин-

туомун сааһылаан сурунар.  

Тылы байытыы. Өйдөммөт 

тыллары сурунар. 

Толкуйу тобулуу. Ыйытыыларга 

эппиэттиир. 

Чинчийии. В. Яковлев-Далан 

«Саҥа балаҕан» ааҕар. Тыллар 

суолталарын тылдьыттан булан 

сурунар. 

Тэҥнээн көрүү. Билиҥҥи кэмҥэ 

Тэҥнээн көрүү. 

Билиҥҥи кэмҥэ 

дьиэни тутуу 

ханнык 

туомнарын 

тутуһулларый? 

14-15c 



дьиэни тутуу ханнык туомнарын 

тутуһулларый? 

 3. Иннокен

тий Иванович 

Сивцев-

Мыттыкыйы 

Уус.  

1   Иннокентий Иванович 

Сивцев-Мыттыкыйы 

Уус. Саха мас 

оҥоһуктара 

Ааҕыы. Мыттыйыкы Уус, ааҕыы, 

бэлиэтэнии. 

Сурунуу. Мас оҥоһуктар ааттарын, 

суолталарын сааһылаан сурунар. 

Толкуйу тобулуу. Ханнык идэни , 

тоҕо таларын быһааран, олоҕор 

кини туох суолталааҕын ырытан 

толкуй сурук суруйар.  

Бэйэни салайар туску. Бэргэн 

этиилэри бэйэтигэр сыһыаран 

ырытар..  

Толкуй сурук 

VII. Алтыннь

ы. Түмсүү, 

тэриллии 

4. Хотой 

Айыы.   

 

1   Хотой Айыы. Алгыһа.  Истии. Хотой Айыы. Ойуута. 

Сүрүннүүр тылын быһаарыытын 

болҕойон истэр. 

Үөрэтии. Алгыс тылын үөрэтии. 

Өйдөөһүн. Алгыс бэлиэ олуктарын 

ааҕан иҥэринэр. 

Ааҕыы. Сиэн уол эһэтинээн 

кэпсэтиитэ. Оруолларынан ааҕыы. 

Тылы байытыы. Билбэт тыллары 

сурунуу. 

Толкуйу тобулуу. Хотой Айыы 

үөрэҕэ киһиэхэ тугу биэрэрий? Эн 

санааҕар дьол диэн тугуй? 

 

Олорор сириҥ 

ытык көтөрдөрүн 

туһунан 

номохтору булан 

суруйуу. 

 5. Ил. 

Тыгын – 

историческай 

дьоруой. 

1   Ил. Тыгын – 

историческай дьоруой. 

Сэрии уонна Ил. В.С. 

Яковлев «Тыгын 

Дархан» арамааныттан. 

Аҕа ууһунан олоруу. 

 

Истии. Ил туһунан учуутал 

быһаарыытын болҕойон истэр.    

Ааҕыы. Тыгын. Сэрии уонна Ил. 

Ааҕар, ырытар. 

Чинчийии. Тыгын Дархан туһунан 

үһүйээннэри уонна литэрэтиирэҕэ 

суруллубутун тэҥнээн ырытар. 

Бэйэни салайар туску. Бэргэн 

этиилэри бэйэтигэр сыһыаран 

ырытар 50с. 

 

50с. Айар үлэ 



 6. Мымах. 

Л.А. 

Афанасьев-

Тэрис.  

1   Мымах. Л.А. Афанасьев-

Тэрис. Нам 

Ааҕыы. Л. Афанасьев-Мымах. 

Ааҕыы, ырытыы. 

Кэпсэтии. Аахпыты ырытан. 

Бэйэтин санаатын этинэн 

кэпсэтиигэ кыттар.  

Эбии матырыйаалынан үлэ.  Саха 

сирэ Нуучча государствотыгар 

киириитигэр оруолларын туһунан 

устуоруйа чахчытын булан ааҕар. 

 

Олорор түөлбэтэ, 

улууһа 

төрүттэммит 

устуоруйатын 

туһунан 

иһитиннэрии 

бэлэмнээһин. 

VIII. Сэтиннь

и. Дьолуо. 

Баат. 

Табыллыы 

7. Байанай. 

Алгыһа. Туома. 

 

1   Байанай. Алгыһа. Туома. 

Байанайдаах Ньукулай 

булчут кэпсээнэ. 

Чычыпкаан 

Истии. Байанай. Ойуута. 

Сүрүннүүр тылын быһаарыытын 

болҕойон истэр. 

Үөрэтии. Алгыс тылын үөрэтии. 

Ааҕыы. кэпсээннэри ааҕыы, 

сэһэргэһии. 

Толкуйу тобулуу. Киһи айылҕаны 

кытта хардарыта харыстаһар, 

көмөлөсүһэр сыһыана туохтан 

үөскүүрүй? 

Кэпсээһин. Бултааһын 

түгэннэриттэн ыйыталаһан 

билбитин, аахпытын кэпсиирдии 

бэлэмнэнэр 

«Булчут 

мүччүргэннээх 

сырыылара”. 

Кэпсииргэ 

бэлэмнэнии. 

  8. Былырг

ы булчут 

ымыыта 

1    И.С. Гурвич. Охотничьи 

обычаи и обряды у 

населения Оленекского 

района.  

А.Е. Кулаковскай 

научнай үлэтиттэн. 

Тыатааҕыга сыһыаннаах 

бобуулар, харыс 

бэлиэлэр. «Ыгылыйыы». 

Кустук Далхыйа. 

Ааҕыы.  Эһэҕэ урукку үгэстэр 

номоҕу ааҕыы, ырытыы. 

Сэһэргэһии. Ыгылыйыы түбэлтэни 

ааҕан бэйэ санаатын сыһыаран 

кэпсэтиигэ кыттар. 

Толкуйу тобулуу. Бултка 

сыһыаннаах бобуулар, 

быраабылалар тустарынан булан 

сурунар. 

Бултка 

сыһыаннаах 

бобуулары, 

быраабылалары 

булан сурунуу 

 9. Байанай

даах булчут. 

1   Байанайдаах булчут. 

Үөрүнньэҥ – сүүс эһэни 

бултаабыт булчут. 

 

Ааҕыы. «Үөрүнньэҥ» 

быһаарыылаах ааҕыы. 

Санаа атастаһыы. Булчут  

майгыта хайдах буолуохтааҕый? 

 



Санаатын этинэр. 

Толкуйу тобулу. Сэтинньи ый саха 

олоҕор туох суолталааҕын 

быһааран кэпсиир. 

Бэйэни салайар туску. Бэргэн 

этиилэри бэйэтигэр сыһыаран 

ырытар. 59с. 

 

 

IX. Ахсыннь

ы ый. Сылык. 

Билгэ 

 

10. Билгэ 

Хаан. Алгыһа. 

Туома 

1   Кыһыҥҥы халлаан. Хаар 

кыһын бэлиэтэ. Билгэ 

Хаан. Алгыһа. Туома. 

Боччумуруу туһунан 

эһээ Мэхээлэ кэпсээнэ. 

Истии. Билгэ Хаан. Ойуута. 

Сүрүннүүр тылын  быһаарыытын 

болҕойон истэр. 

Үөрэтии. Алгыс тылын үөрэтии. 

Тылы быһаарыы. Тыллар 

суолталарын ааҕан сурунар. 

Ааҕыы. Боччумуруу туһунан 

ааҕыы, сэһэргэһии. 

Толкуйу тобулуу. Боччумуруу, 

сөптөөх суолу тутуһуу киһи ханнык 

майгыларыттан тутулуктааҕын 

ырытыһар. 

Кэпсэтиһии. Кыра оҕо эрдэҕинээҕи 

өйдөөн хаалбыт түгэннэри санаан 

ону улаатан эрэр киһи бэлиэлэрин 

кытта тэҥнээн көрөн кэпсэтиигэ 

кыттар. 

 

 

 11. Билгэ. 

Билгэһит идэ. 

Сээркээн Сэһэн 

оонньуулара. 

 

1   Сээркээн Сэһэн. Сэһэн. 

Билгэ. Билгэһит. 

Дьылдьыт. 

Ааҕыы. Сээркээн Сэһэн. Ааҕыы, 

сэһэргэһии. 

Быһаарыы. Билгэ, Билгэһит. 

Дьылдьыт туһунан учуутал 

быһаарарын болҕойон истэр. 

Кэтээн көрүү. Кыһыҥҥы күн-дьыл 

билгэлэрин булан, айылҕаны кэтээн 

көрөн билгэ холобурдарын суруйар. 

Бэйэни салайар туску. Бэргэн 

этиилэри бэйэтигэр сыһыаран 

ырытар, 55с. 

Күн-дьыл 

билгэлэрин 

холобурун 

суруйуу 



 12. Бөлөһүө

ктээһин хотугу 

киһи 

айылҕатыгар.  

1   Бөлөһүөктээһин хотугу 

киһи айылҕатыгар. Саха 

бөлөһүөктэрэ. Е.М. 

Молотков. А.И. 

Софронов-Алампа 

«Үөрэх баайдааҕар 

ордук» кэпсээнэ.  

 

Ааҕыы.  Егор Молотков 

көрүүлэриттэн ааҕыы, быһаарыы. 

Кэпсэтиһии.  Дьиҥ хаһан да 

уларыйбат этиини хайдах өйдүүрүн 

ырытан кэпсэтиһэ 

Толкуйу тобулуу. Алампа «Үөрэх 

баайдааҕар ордук» ааҕан баран 

ыйытыкка эппиэттиир, 49с. 

Айар үлэ, 54с. 

 13. Олоҥхо

ну толоруу 

ускуустубата. 

   Олоҥхону толоруу 

ускуустубата. Улуу 

олоҥхоһут Табаахырап. 

Олоҥхоһут. 

Ааҕыы. Быһаарыылаах ааҕыы. 

Кэпсэтиһии.  “Олоҥхо – биир киһи 

тыйаатыра» диэн этиини 

өйдөөбүтүн сыһыаран кэпсэтиигэ 

кыттар. 

Чинчийии. Олорор сирин улуу 

олоҥхоһуттарын, олоҥхолорун 

туһунан иһитиннэрии оҥорор. 

Иһитиннэрии 

V. Тохсунньу. 

Утуму тутуу. 

Тускул 

 

14. Таҥха 

Хаан.  

1   Таҥха. Дьылҕа. Алгыһа. 

Туома.  

 

Истии. Таҥха Хаан. Ойуута. 

Сүрүннүүр тылын  быһаарыытын 

болҕойон истэр. 

Ааҕыы. Таҥха Хаан, Дьылҕа Хаан 

алгыһын бэлиэ олуктарын ааҕан 

иҥэринии. 

Үөрэтии. Алгыс тылын үөрэтии. 

Толкуйу тобулуу. Айылҕа күүһүн, 

айыылар, уот, тыа, күөл иччилэрин 

дьайыыларын көстүүлэрин бэйэтин 

көрүүтүнэн быһаарар. 

 

 

 15. Таҥха. 

Өтө көрүү, 

көрүүлэнии 

1   Таҥха. Өтө көрүү, 

көрүүлэнии. П.А. 

Ойуунускай «Сүүс 

сыллаах улуу кэпсээнэ». 

 

Истии. Таҥха, өтө көрүү, 

көрүүлэнии туһунан быһаарыыны 

болҕойон истэр. 

Ааҕыы. П. Ойуунускай «Cүүс 

сыллаах улуу былаан» ааҕыы, 

ырытыы. 

Толкуйу тобулуу. Толоруулаах 

Доропуун санаалара хайдах 

туолбутун толкуйдаан сурунар 

 

Айар үлэ. 74с. 



 16. П.Н. 

Харитонов-

Ойуку 

«Ксенофонтовт

ар дьиэ 

кэргэн». 

 

1   П.Н. Харитонов-Ойуку 

«Ксенофонтовтар дьиэ 

кэргэн». 

 

Ааҕыы. Ксенофонтовтар дьиэ 

кэргэн ааҕыы, сэһэргэһии. 

Кэпсэтиһии. Саха бастакы 

интеллигеннэрэ чаҕылхай 

олохторун, дьылҕаларын туһунан 

кэпсэтиигэ кыттар. 

Тойоннооһун. «Олох диэн мөккүөр, 

мөккүөр диэн олох – быстыспат 

биир ситим» тойоннооһун киэбинэн 

кылгас сурук суруйуу.  

Бэйэни салайынар туску. Бэргэн 

этиилэри бэйэтигэр сыһыаран 

ырытар, 74с. 

 

Тойоннооһун 

сурук  

VI. Олунньу. 

Уус тыл. Тыл 

ууһа. Уран тыл. 

 

17. Одун 

Хаан 

Алгыһа 

 

1   Одун, Чыҥыс. Алгыһа. 

Туома. И.М. Гоголев 

«Ийэ тылым» 

бэйиэмэтиттэн. 

Истии. Олунньу. Одун, Чыҥыс. 

Ойуута. Сүрүннүүр тылын  

быһаарыытын болҕойон истэр. 

Алгыһа. 

Ааҕыы. Ийэ тылым, ааҕыы, 

ырытыы.  

Толкуйу тобулуу. Ыйытыыларга 

эппиэттээһин 

Үөрэтии. Хоһоону өйтөн ааҕарга  

үөрэтии 

.  

Хоһоону өйтөн 

ааҕарга  үөрэтии 

 

 18. «Ийэ тыл». 1   Г.С. Попова-Санаайа 

«Ийэ тыл». 

Ааҕыы. Г.С. Попова-Санаайа «Ийэ 

тыл». ааҕыы, ырытыы. 

Кэпсэтии. Ийэ тыл тула кэпсэтиигэ 

кыттар.  

Толкуйу тобулуу.81с.  сорудаҕы 

суругунан толорор. 

Бэйэни саалйынар туску. Бэргэн 

этиилэри бэйэтигэр сыһыаран 

ырытар 

81с. Сорудаҕы 

толоруу 

 19.С.А. 

Новгородов – 

саха тылын, 

суругун-

бичигин 

1   С.А. Новгородов – саха 
тылын, суругун-бичигин 

төрүттээччи 

Ааҕыы. С. Новгородов туһунан 

ааҕыы, сэһэргэһии 

Эбии матырыйаалы туһаныы.  С. 

Новгородов биографиятын үөрэтии. 

Чинчийии. С. Новгородов 

Ийэ тылга, С. 

Новгородовка 

анаммыт хоһоон 

айарга холонуу. 



төрүттээччи. алпаабытынан суруллубут суругу 

ааҕарга холонуу.  

 

VI. Кулун 

тутар. Үлэҕэ 

дьөккүөр. 

 

20.Дьөһөгөй 

Айыы  
1   Дьөһөгөй Айыы. 

Алгыһа. Туома. Саха 

буолуу үс таһыма. 

Ааҕыы. Дьөһөгөй Айыы. Ойуута. 

Алгыһа. Ааҕыы быһаарыы. 

Үөрэтии. Алгыс бэлиэ олуктарын 

үөрэтии 

Толкуйу тобулуу. Саха буолар үс 

таһымын ааҕан толкуйу тобулуу. 

Бэйэни салайынар туску. Бэргэн 

этиилэри бэйэтигэр сыһыаран 

ырытар. 

 

Түмэр үлэ. 

Сылгы  - тылынан 

уус уран 

айымньыга» 

тиэмэҕэ 

матырыйаал 

хомуйан тэттик 

кинигэ оҥоруу. 

 21.Ытык 

сылгы.  
1   Сылгылаах сахалар. 

Сылгыһыт. Дьөһөгөй 

куттаах саха үҥкүүтэ. 

Ааҕыы. «Сылгылаах сахалар», “Ат 

ырыата» быһаарыылаах ааҕыы. 

Толкуйу тобул. Аахпыт 

кэпсээннэртэн ыйытыыларга 

эппиэттээһин. 

 

Бырайыактааһын.  

“Сылгы уобараһа 

искусство араас 

көрүҥнэригэр» 

презентация 

оҥоруу 

 

 22.А.Е. 

Кулаковскай-

Өксөкүлээх 

Өлөксөй  

1   А.Е. Кулаковскай-

Өксөкүлээх Өлөксөй 

саха саарына, норуотун 

кэскилин кэрэһитэ «Саха 

интеллигенциятыгар 

сурук». 

 

Ааҕыы. А.Е. Кулаковскай туһунан 

ааҕыы. 

Эбии матырыйаалы туһаныы. 

Өксөкүлээх научнай үлэтин  

туһунан эбии матырыйаал булан 

билсиһии 

Бэйэни салайар туску.  101с. Бэйэ 

санаатын сааһылаан этэр. 

 

VI. Муус 

устар. Кэрэһи. 

Кэрэһит. 

23.Айыыһыт. 

Алгыһа. 

Туома.  

1   Айыыһыт. Алгыһа. 

Туома. Кэрэ эйгэтэ. 

Кэрэһит. Төрүөх 

Ааҕыы. Айыыһыт. Ойуута. 

Сүрүннүүр тылын  быһаарыытын 

болҕойон истэр. 

Үөрэтии. Алгыс тылын үөрэтии.  

Толкуйу тобулуу. Кэрэ хайдах 

үөскүүрүй?  

Быһаарыы. Айыыһыт Хотун уонна 

төрүөх туох сибээстээҕин быһаарар. 

 

Айар үлэ. 111с. 

 24.Олоҥхоһут, 1   Олоҥхоһут, ырыаһыт Ааҕыы. М.Н. Андросова туһунан Иһитиннэрии 



ырыаһыт М.Н. 

Андросова-

Ионова (Бөҕө 

Маарыйа).   

 

 

М.Н. Андросова-Ионова 

(Бөҕө Маарыйа).   

 

ааҕыы, ырытыы. 

Эбии матырыйаалы туһаныы. 

Андросова-Ионова туһунан 

матырыйаал булан иһитиннэрии 

оҥоруу. 

Чинчийии. М.Н. Андросова-

Ионова ордук суолатлаах 

ситиһиитин суруйуу. 

бэлэмнээһин 

 25.Саха 

таптала. Т. 

Сметанин 

«Лоокуут 

уонна 

Ньургуһун» 

1   Саха таптала. Т. 

Сметанин «Лоокуут 

уонна Ньургуһун» 

Иэйии. Таптал  туһунан бэргэн 

этиилэри холобурдааһын. 

Ааҕыы. Лоокуут уонна Ньургуһун. 

Оруолларынан ааҕыы. 

Көрүү. Лоокуут уонна Ньургуһун 

испэктээкил, балет туруоруутун 

көрүү 

 

 

VII. Ыам ыйа.  

Ис иэйии 

тыллара. 

Иһирэх майгы.. 

26.Иэйэхсит. 

Алгыһа.  

 

1   Ыам ыйа. Иэйэхсит 

алгыһа. Алгыс бэлиэ 

олуктарын иҥэринии. 

Сиэн кыыс эбэтинээн 

кэпсэтиитэ. Күөххэ 

үктэнии. Көҥүл көтүү.  

Истии. Иэйэхсит. Ойуута. 

Сүрүннүүр тылын  быһаарыытын 

болҕойон истэр. 

Үөрэтии. Алгыс тылын үөрэтии. 

Толкуйу тобулуу. Иэйэхсит 

уобараһын өйгө оҥорон көрөн 

ойуулааһын. 

 

 27.Моҕол 

ураһа көстөр 

кэрэтэ, өҥө-

талата.  

1   Ураһа. М. Носов 

уруһуйа. «Үс курдуулаах 

моҕол ураһа» Ф.Ф. 

Захаров «Быыйа» 

сэһэнигэр 

Бэлиэтэнии. Ураһа араастарын 

ааҕан бэлиэтэнии. 

Ааҕыы. Үс курдуулаах моҕол 

ураһа. Ааҕыы,ырытыы. 

Практическай үлэ. М. Носов 

хартыынатын ырытыы. 

 

Иһитиннэрии 

 28.В.В. 

Никифоров-

Күлүмнүүр  

1   В.В. Никифоров-

Күлүмнүүр – норуот 

көҥүлүн түсчүтэ. 

«Манчаары» драмата. 

Ааҕыы. В.В. Никифоров  туһунан 

ааҕыы. бэлиэтэнии. 

Толкуйу тобулуу. Күлүмнүүр 

олоҕун сүрүн кыһалҕата, соруга 

тугуй? 

Сылдьыы. Тыйаатырга Манчаары 

испэктээкилгэ сылдьар санааҕа 

тиийэр. 

Матырыйаал 

хомуйуу. 



Бэйэни салайар туску. Бэйэ 

санаатын сааһылаан этэр, 124с. 

VIII. Бэс ыйа. 

Үрүҥ күҥҥэ 

сүгүрүйүү.Сүрү 

күүһүрдүү. 

 

29.Үрүҥ Айыы 

тойон.  

1   Үрүҥ Айыы тойон. 

Алгыһа. Туома. Ыһыах. 

Күнү көрсүү сиэрэ-

туома. А.С. Федоров 

Айылҕа ытык сирдэрэ. 

Кэтээн көрүү. Сайыҥҥы айылҕаны 

кэтээн көрүү. 

Чинчийии. Сайыҥҥы  билгэлэри 

суруйуу.  

Ааҕыы. Үрүҥ Айыы тойон. 

Ойуута. Тускулуур тыла. Ааҕыы 

быһаарыы. 

Үөрэтии. Алгыс тылын үөрэтии 

Толкуйу тобулуу. Күнү көрсүү 

туомун суолтатын суруйуу. 

Тылы быһаарыы.  Эргэрбит 

тыллар суолталарын суруйар.. 

Ыһыахха 

ыытыллар 

туомнары 

сааһылаан 

суруйуу 

 30.Нору

от 

ырыаһы

ттара 

1   Норуот 

ырыаһыттара:М.Н. 

Петрова-Тойуктаах 

Марыына. М.И. Егорова-

Тойуктаах Маарыйа. 

Оһуохай тойук 

түһүлгэтэ. 

 

Ааҕыы. В. Илларионов норуотт 

ырыаһыттара ыстатыйатын ааҕыы, 

бэлиэтэнии 

Бөлөҕүнэн бырайыактааһын.  
бөлөҕүнэн арахсан норуот 

ырыаһыттарын туһунан 

презентация  оҥорон көмүскээһин. 

Презентация 

оҥоруу 

XI. От ыйа. 

Саха алааһа. 

Алаас ыала. 

 

31.Аан 

Алахчын 

Хотун. Алгыһа 

 

1   Аан Алахчын Хотун. 

Алгыһа. Саха ынаҕын 

иитии. От ыйын 

муҥутуур быйаҥа – от. 

Ф.Ф. Захаров «Быыйа» 

сэһэниттэн. 

 

 

Истии. Аан Алахчын Хотун. 

Ойуута. Сүрүннүүр тылын  

быһаарыытын болҕойон истэр. 

Үөрэтии. Алгыс тылын үөрэтии. 

Бэлиэтэнии. Саха ынаҕын иитии 

ааҕан, үлэ түһүмэхтэрин сурунар.. 

Сылдьыы.  Ынах иитэр ыалга 

сылдьан хотон үлэтин көрөн 

билсэр. 

 

 32.Манчаары 

албан аата.  
1   Манчаары уобараһа 

ырыаҕа, тойукка, 

ойуулуу-дьүһүннүүр 

ускуустубаҕа 

Ааҕыы. Манчаары туһунан ааҕар, 

ырытар. 

Тэҥниир.  Манчаары уобараһа уус 

уран литэрэтиирэҕэ уонна 

устуоруйа чахчытыгар. Ааҕан 

тэҥниир. 

Үөрэтэр. “Манчаары» ырыаны 

Ырыаны үөрэтии 



үөрэтэр 

XII. Атырдьах 

ыйа. Дьиҥ 

кырдьык 

33.Аан 

Дьааһын. 

Алгыһа.  

1   Атырдьах ыйа. Кырдьык.  

Аан Дьааһын. Алгыһа. 

Хайа дабаанын иччитэ. 

Ааҕыы. Аан Дьааһын. Ойуута. 

Сүрүннүүр тылын  быһаарыытын 

болҕойон истэр. 

Үөрэтии. Алгыс тылын үөрэтии. 

Толкуйу тобулуу. Хайа дабаанын   

туһунан өйгө оҥорон көрөн 

ойуулааһын. 

Үөрэтии.  Алгыһы өйтөн үөрэтии 

Уруһуй 

 34.Сирн 

оҥоһуута. 
1   Сир оҥоһуута. Саха 

сиригэр бурдугу 

үүннэрии сайдыта. 

Бурдук тардар таас. 

Истии. Саха сиригэр сири оҥоруу 

сайдыыта устуоруйа чахчыларыттан 

кэпсээни истэр 

Ааҕыы. Сир оҥостуу. Ааҕыы, 

бэлиэтэнии 

Музейга сылдьан 

сорудах толоруу 

 35.Сыллааҕы 

хатылааһын 

1      

 


