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Быьаарыы сурук 

Российскай Федерация правительствотын 2001 сыллаах дьаһалынан « 2010с.диэри Россия үөрэҕириитин саҥардан сайыннарыы 

концепцията” ылыллыбыта. 

Үөрэх министиэристибэтин үөрэҕирии методическай сэбиэтэ сахалыы орто үөрэх оскуолатыгар сүрүн бырагыраамма быһыытынан 

бигэргэппит 1996 с. “Норуот айымньыта уонна литературата” Филиппова Н.И., Шишигина В.Р., Максимова М.Е.   бырагыраамманан 

оҥоһулунна. 

Үөрэнээччи  билиитэ  уонна  сатабыла:  

 -  Айымньыны  кудуччу,  суурдэн,  сыныйан,  талан  аа5ар. 

 - Булгуччу ааҕан билэрэ: 

 Сахалыы  суруллубут  аан  маннайгы  айымньыны; 

 Маннайгы  суруйааччылар  А.Е.Кулаковскай,  А.И.Софронов,  Н.Д.Неустроев биирдии  айымньыларын,  

 Сэрии кэминээҕи литератураттан 3-4 автор 2-3 айымньытын. 

 10-ча хоһоону уонна кэпсээнинэн айымньыттан быһа тардыыны өйтөн ааҕар. 

   КэлиІІи  суруйааччылар  Н.Якутскай, С.Данилов, Баал  Хабырыыс, И.Гоголев, П.Тобуруокап, С 
Васильев  хоґоонноруттан  уонна  бідіІ  айымньыларыттан  

 Суруйааччы  стилин,  сатабылын,  тылын-іґµн,  туох  уратылаахтарын  ійдµµр. 

 Литература  µірэ±ин  сµрµн  ійдібµллэрин,  терминнэрин  билэр.  
 

Үөрэнээччи тылын сайдыыта 

 Сахалыы ыраастык, ылбаҕайдык, санаатын сааһылаан саҥарар. 

 Уус-уран айымньы көрүҥүн, стилин тутуһан хоһоонноохтук, уус-ураннык ааҕар, кэпсиир. 

 Проблемнай темаҕа биир эбэтэр хас да айымньыга олоҕуран толкуйдаан, тойонноон өйтөн суруйар. 

 Литература, публицистика тематыгар ыстатыйа, реферат, дакылаат суруйар. 

 Литература, публицистика айымньытыгар аннотация оҥорор, литературнай-критическэй үлэнһи конспектыыр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – методический комплекс по преподаваемому предмету в МБОУ «Нюрбинская СОШ №1» 

п

/

п 

Образовательная область 

Чааhа 
Учебный курс: Саха литературата 

1 2 3 4 5 6 7 

К

л

а

с

с 

ФИО, 

квалификацион

ная категория 

Учебная 

программа 

Учебник, 

Авторы, 

Год издания 

Учебные пособия для 

учащихся, 

Автор, год издания 

Методические пособия для 

учителя, автор, год издания 

Мониторинговый 

инструментарий 

1

1

а 

Моякунова 

Августина 

Аркадьевна– 1 

УПД 

Филиппова 

Н.И., 

Шишигина 

В.Р., 

Максимова 

М.Е. 

Норуот 

айымньыта 

уонна 

литературат

а, 5-11 к., 

1996с. 

Саха  литературата: 

уопсай уерэхтээЬин  

11  кылааЬыгар  

уерэнэр  кинигэ: 11  

кылаас/ 

(М.М,.Попова 

Н.И.Филиппова ). 

2013с. 
 

«Литература 

кэрэьиттэрэ“ 10-11 

кылаас Дь.2006с 

Кычкина Е.Н. 

«Торообут 

литература5ын тоhо 

билэ5ин?» 

Лит.оонньуулар, 

2001с. 

 

Поликарпова Е.М., 

«Хоhоонноохтук аа5ыы», 1992с. 

В.Окорокова. «Литература геройа», 

2005с. 

Саха литературатыгар тирэх 

ойдобуллэр (учууталга комо) 

ИПКРО , 2001с. 

Поликарпова Е.М. Методика 

изучения якутской литературя в 

школе, 2006с. 

М.Е.Степанова «Суруйааччылары 

уонна айымньылары тоhо 

билэ5ин?» 

Тесты 

Саха литературата (ЕГЭ 

тестэрэ), 2003с. 

Проверка техники  чтения 

 

 
                       

 

 

 

 

 

 

 



 

Уруо

к 

 № 

   Уруок 
темата 

Чааґ

а 

Кµнэ

- 

ыйа 

туолл

а 

  Сыала-соруга Уруокка туґаныл- 

 лар матыр-р 

Дьиэ±э 

сорудах 

быґаарыы 

 1 Саха 

литературата 

µіскээбит уонна 

сайдыбыт суола.  

 ( 5 µйэ- 

1917с.) 

 1ч. 6.09

. 

6.09. ТµІ былыргыттан са- 

халар илдьэ кэлбит  

н.т.у-у.а. уонна лит-

±а 

сыґыаннаах µлэлэри 

билсии. 

Саха литер-та 

11 кыл.( ч.) 

139-142с. 

Аа±ыы,ыйыт. 

бэлэмнэнии 

 

 2 5-с тµґµмэх  

Саха лит-та А±а 

дойду сэрии- 

тин 

кэмигэр.(1941-

1945сс.) 

 1ч. 8.09

. 

8.09. Дойду ыарахан кэми- 

гэр дьон санаатын  

кітіхпµт, кырдьыгы 

суруйбут сур-р, айым. 

- (ч.) учебник 

- буойун сур-р 

хаартыскалара 

 

3-6 стр. 

конспект  

суруйуу. 

 

 3   С.С.Васильев 

- Борогонскай 

(1907-1975) 

оло±о, айар 

µлэтэ. 

„Кµµрээннээх 
олох ырыаґыта“ 

( 

3ч.) 

 

 1ч. 

 

 

13.0

9. 

 

 

13.09

. 

 -Олох бары эйгэтин, 

µірµµтµн-хомолтотун 

µлэтин, дьонун хоґуй- 

бут поэты билсии. 

-сур-чы уонна бідіІ 

общ. µлэґити билии. 

-хаартыската, 

кинигэлэрэ. 

-(ч.) 6-12 стр. 

6-12 стр.  

бэлиэтэнэн 

аа±ыы. 

 

 4 КылбаІнаа эрэ 

кылыґым! 

 1ч. 15.0

9 
 Сэрии маІнайгы 

кµннэригэр ыІырар, 

кµµстээх айымньыны  

µірэтии. 

-тыллары быґаарыы. 

-таба интонациялаан 

аа±ыы. 

- кылыс ойуута 

- сэрии хартыы- 

ната. 

Таба инт-н 

аа±ыыга 

эрчиллии 

 

 5 Кылбаґыйар 

кыраан уута 

 1ч. 20.0

9 
 - Ыар кэмІэ куоракка 

уу кэлбит µірµµтэ – 

Поэт сµрэ±ин µірµµтэ. 

-Саха сиригэр сайдыы 

туґунан кэпсэтии. 

Дьокуускай бы- 

лыргытын, аны- 

гытын кірдірір 

хартыыналар. 

14-16 стр. 

аа±ыы, кэІэтэн 

кэпсииргэ бэ- 

лэмнэнии. 

 

 6 Буойун поэт-

Т.Сметанин 

 ( 1919-

1947сс.) 

( 

4ч.) 

 1ч. 

 
22.0

9 

 - Бойобуой µтµілэрин 

уонна Хорсунун иґин 

мэтээллэрдээх сур-ны 

билсиґии. 

- бэлиэтэнэн аа±ыы. 

-(ч.) учебник 

- хаартыската, 

кинигэлэрэ. 

 

13-18 стр. 

бэлиэт-н 

аа±ыы. 

 

 7 Кырдьык иґин 

кыргыс 

 1ч. 27.0

9 
 1941-1943сс. суруйбут 

хоґооннорун доргуччу 

аа±ыы. 

- хоґооннору ырытыы 

-хрест. Учебник 

 17-23 стр. 

1 хоґоону 

Ійгі µірэтии. 
 



 

 8 Ґчµгэйин даа 

тыыннаах буолар 

 1ч. 29.0

9 
 -Сэрииттэн тыыннаах 

эргиллии µірµµтµн, 

ахтыл±анын хоґуйуу. 

-хоґооннору дириІэ- 

тэн ырытыы. 

24-27стр. Суругунан  

µлэ±э бэлэмнэнии. 
 

 9 „Сирдээ±и дьолу 

билэбин“ сур. 

µлэ 

 1ч. 4.10  - Т,Сметанин хоґоон-н 

ійтін суруйуу.  

-теманы арыйан, бэйэ 

санаатын этии. 

Сметанин сэриигэ 

аналлаах хоґ-ро. 

ҐрµІэр устуу  

 10 Г.И.Макаров - 

Дьуон ДьаІылы 

Хаґан сэрии 

бµттэ±инэ 

( 

3ч.) 

 1ч. 

 

6.10 

 - Фронт. сур-чы бойо- 

буой оло±ун билсии 

- сэрии хонуутугугар 

суруллубут хоґоонно- 

ру доргуччу аа±ыы. 

Учеб.(ч.) 19-24стр 

 С.Тумат „Дьуон 
ДьаІылы“., 1994с 

- хаартыската 

Хоґооннору аа±ыы, 

ыйыт. бэлэм 

 

 11.  Биґиги 

иґэбит... 

 1ч. 11.1

0 

 - кыайыыга эрэл, хор- 

сун быґыы хоґ-р хо- 

ґоон-н µірэтии 

- Илин сэрии туґунан 

кэпсэтии. 

33-36 стр.хрест. 1 хоґ-ну ій- 

гі µірэтии 

 

 12. Суругунан µлэ 

темалара: 

- Буорах 

сыттаах 

хоґооннор 

- Саха 

саллаатын 

уобараґа 

 1ч. 13.1

0 

 - Т.Сметанин, Дьуон  

ДьаІылы хоґ-гар оло- 

±уран суруйуу. 

- бэйэ санаата, бэйэ  

µлэтэ биґирэнэр.  

 

  

Хрест.28-36 стр. 

(ч.) 19-24стр. 

ҐрµІэр устуу.  

 13. 

 

 

 14. 

Д.С.Федоров- 

Дмитрий Таас- 

детектив 

суруйааччы. 

 

Кооперативы 

халааґын 

( 

4ч.) 

 1ч. 

 

 1ч. 

 

 

 

18.1

0 

 

20.1

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саха бастакы детектив 

сур-н быґыытынан би- 

лиґиннэрии 

- кооператив ійдібµлэ 

- Кириґээн 

тутуллуутун 

сэргээн аахтарыы. 

„Кыґыл кімµс хо- 
руоп“, Дь.,1979с. 

 

хрест. учебник 

(ч.) 24-29с 

 

 

38-44стр. 

 

 15. Кириґээн 

бандьыыттартан 

кµ- 

рээґинэ 

 1ч. 25.1

0. 

 Детектив сэґэн саамай 

тыІааґыннаах тµгэнин 

бол±ойон аахтарыы 

 

Хрест.учебник 

44-55 стр. 

Сиґилии кэп 

сииргэ бэ- 

лэмнэнии. 

 

 16. Ньыыкан- хараІа 

олох сиэрти- 

бэтэ 

 1ч. 27.1

0 

 Сэґэн биир сµрµн ге- 

ройун чинчийии, ыры- 

тыы.  

Хрест. Учебник 

55-59 стр. 

Ырытан кэп- 

сииргэ бэлэмнэнии. 

 



 17. 5-с тµґµмэххэ 

хатылааґын 

 ( викторина ) 

 1ч. 8.11

. 

 Саха лит-та тµґµмэххэ 

µірэппити хатылаан 

чиІэтии. 

Ґірэн-ри уруокка кіх- 

тііхтµк µлэлэтии. 

Викторина 

ыйытыылара 

5-с тµґµмэххэ  

µірэппит айымньылары 

хатылааґын. 

 

 18. 6-с тµґµмэх: 

Уустук кэм 

литературата      

 (1946-1960сс.) 

 1ч. 10.1

1 

 Бэлиэтэнэн аахтарыы 

кэІэтэн кэпсээн, уус- 

тугун быґаарыы. 

Хрест.учебник 

 61-62 стр. 

(ч.) 30-37 стр. 

Ыйытыкка бэлэмнэнии  

 19. С П.Данилов - 

ырыа поэта. 

 1ч. 15.1

1 

 Россия бідіІ поэтын 

быґыытынан биллэрии 

Норуокка тар±аммыт  

ырыаларын µірэтии. 

Хаартыската 

Кинигэлэрэ 

(ч.) 37-41 стр. 

1 ырыаны  

µірэтии. 

 

 20. Манчаары маІан 

ата. 

 1ч. 17.1

1 

 Киґи, поэт аналын, 

дьыл±атын анаарыы  

Хрест.63-71стр. 71стр. ыйы- 

Тыыга бэлэм. 

 

 21. 

 22. 

А.И.Федоров 

(1919-1959сс.) 

- „Студент 
кэпсээнэ“ 

- ырытыы-

чинчийии. 

 2ч. 22.1

1 

24.1

1 

 Государство кімітµнэн 

иитиллибит бииргэ ті- 

ріібµт тулаайахтар 

Москва±а кірсµґµµлэрэ  

Хрест.72-81 стр. Сиґилии кэп- 

сииргэ бэлэмнэнии. 

 

 23. „Тулаайах 
дьыл±ата“ сур. 

µлэ. 

 1ч. 29.1

1 

 Тулалыыр дьоІІо  

убаастабылы иитии. 

Хрест. 72-81 стр. 

(ч.) 42-46 стр. 

Тулаайах о±о 

баар дуо? 

 

 24. Леонид 

Андреевич Попов 

–  

 лирик поэт. 

 1ч. 1.12  Лирик поэт нарын тыл 

лардаах ырыа буолбут 

хоґооннорун µірэтии.  

Хаартыската 

Кинигэтэ 

Учебниктар. 

1 ырыаны  

µірэтии. 

 

 25.  Н.Г.Золоторев 

- Николай 

Якутскай- 

дьикти 

дьыл±алаах 

суруйааччы. 

( 

6ч) 

 1ч. 

 

6.12 

 Дьикти дьыл±алаах са- 

ха сур-н быґыытынан 

билиґиннэрии. 

-Кинигэлэрин 

кірдірµµ. 

Планшет 

кинигэлэрэ 

(ч) 51-54 стр. 

бэлиэтэнэн 

аа±ыы. 

 

 26. Суоґалдьыйа 

Толбонноох- 

табыллыбатах 

таптал. 

 1ч. 8.12

. 

 Норуот µґµйээнин 

айымньыга туґаныы. 

- доргуччу аа±ыы. 

Хрест.85-95 стр. Сиґилииаа±ыы  

 27. СібµлээтиІ да 

сµгэґэрдээххэ, 

таптаатыІ да 

тайахтаахха. 

 1ч. 13.1

2 

 Таптыыр киґини баты- 

ґыы, былыр дьахтар 

хорсун быґыыта. 

- аахпыты ырытыы.  

Хрест.96-104 стр. Кэпсииргэ бэ- 

лэмнэнии. 

 

 28. Батталы утарыы  1ч. 15.1

2 

 Саха дьахтара-Маайа 

батталы утарыыта. 

Хрест.104-127стр. 

 

Ситэрэн аа±ыы.  



-Былыргы дьахтар ба- 

лаґыанньатын билии. 

 29.  Уот  1ч. 20.1

2 

 Огдооччуйа Маайаттан 

іс иэстэґиитэ 

- искэ аахтарыы 

Хрест.127-134 стр. Суругунан µлэ±э 

бэлэм- 

нэнии. 

 

 30. Јйтін суруйуу: 

Ийэлэр 

уобарастара 

„Тілкі“ ромаІІа 

норуот µґµйээ- 

нин туґаныы. 

 1ч. 22.1

2 

 2 тематтан талан ій- 

тін суруйуу. 

-бэйэ санаатын этии. 

учебниктар ҐрµІэр устуу.  

 31.    

Гавр.Гр.Вешнико

в – Баал 

Хабырыыс – Уус- 

Алдан суру- 

йааччыта. 

 1ч. 27.1

2 

 Биир дойдулаах суру- 

йааччыбытын билсии. 

- Вешниковскай аа±ыы-

ны сырдатыы. 

  

 (ч) учебник 

55-60 стр. 

 

Конспект суру- 

йуу. 

 

 32. Чуумпуну 

иґиллии. 

 1ч. 29.1

2 

 Б.Х. уйа±ас,нарын хоґ. 

иэйиилээхтик аа±ыы, 

ыллааґын. 

- Ырытыы-чинчийии. 

Хрест.136-139стр. 1 ырыаны  

эбэтэр хоґоо- 

ну µірэтии. 

 

 33. Эйэлээх олох 

ырыалара 

 1ч. 10.0

1 

 С.Данилов, Леонид По- 

пов, Баал Хабырыыс 

50-60сс. ырыа буолбут 

хоґ-н хатылааґын. 

учебниктар 6-с тµґµмэ±и 

хатылааґыІІа 

бэлэмнэнии. 

 

 34. Уустук кэм лит-

гар тµмµк 

уруок. 

 (викторина) 

 1ч. 12.0

1. 

 Ыйытыыларга суругу- 

нан эппиэт биэрии. 

-Ыарыр±аппыт темала- 

рын быґаарыы. 

Викторина ыйытыы- 

Лара. 

Билбэтэх ыйы- 

тыыларын кі- 

рµµ. 

 

 35. 7-с тµґµмэх: 

Саха билиІІи 

литературата. 

 ( 1960-

1985сс.) 

 1ч. 17.0

1. 

 СталиІІа сµгµрµйµµ сµ- 

тµµтэ, репрессиялам- 

мыт дьон ааттара тін- 

нµµтэ. 

Эйэлээх олох айым- 

ньылара. 

 

Хрест.140-141 стр. 

(ч) 61-69 стр. 

 

61-69 стр. аах 

уонна конспект 

суруйуу. 

 

 36. Софрон Данилов 

„Сµрэх тэбэ- 
рин тухары“ 

роман автора. 

 ( 

6ч.) 

 1ч. 

 

19.0

1. 

  Сур-чы оло±ун, айар 

µлэтин билиґиннэрии. 

„С.т.т“бол±омто тардыы 

- портрета 

- кинигэтэ. 

74-79 стр. бэ- 

лиэтэнэн аах. 

 

 37.  Хомолто ( 19 

чааґа ) 

 1ч. 24.0

1 

 Маныыґыт Лука о±о- 

лор нэґилиэк дьонун, 

историятын билбэттэ- 

риттэн кэлэйиитэ. 

Хрест.142-158 стр. Ситэрэн аа±ыы.  



 

 38. Алыптаах 

айыл±а±а. 

 ( 41 чааґа ) 

 1ч. 26.0

2 

 Айыл±аны хараххынан 

эрэ буолбакка, ійгµнэн 

сµрэххинэн кірµµ. 

Хрест.158-168 стр. 

 

Оло±у кытта  

ситимнээн кэп 

сииргэ бэлэм. 

 

 39. „Сµрэх тэбэрин 

тухары“ хаты- 

лааґын. 

 1ч. 31.0

2 

 Айымньы кіті±ір проб- 

лемаларын быґаарсыы. 

аахпыт чаастарын 

дьµµл- 

лэґии,ырытыы. 

учебниктар Тус оло±у  

кытта ситим- 

нээн кірµµ. 

 

 40. „Ґірэнээччи, 
учуутал, 

тіріппµт 

сыґыана“ ( 

диспут )  

 1ч. 2.02  О±о бэйэтин санаатын  

аґа±астык этэр, 

µллэстэр 

кыа±ын тэрийии. 

 Суругунан µлэ±э 

бэлэм. 

 

 41. „Оло±у о±о 

хара±ынан“ сур. 

µлэ. 

 1ч. 7.02  О±о олорор нэґилиэгэр, 

дьонугар сыґыана. 

 ҐрµІэр устуу.  

 42. П.Н.Тобуруокап 

– ырыа поэта. 

 

(2ч.) 

 1ч. 

 

9.02 

 Саамай биллэр ырыа 

поэтын быґыытынан би- 

лиґиннэрии. 

Портрета 

Хрест.169-173 стр. 

„Олох тµґµлгэтэ“ 
Дь.,1977с. 

Дьонтон ырыа 

ларын ыйыт. 

1 ырыаны µі- 

рэт. 

 

 43. „Кµндµттэн 
кµндµнµ, оло±у 

туой- 

бутум“. 

 1ч. 

 

 

14.0

2 

 Ырыа буолбут хоґ - гар 

интэриэґи тардыы. 
„Олох тµґµлгэтэ“ 
Дь., 1977с. 

„Ырыа олох 
аргыґа“сур.µлэ 

 

 44. Саха лит-та 

µіскээбит уонна  

    сайдыбыт 

суола. 

    (1990 – 

2005сс.) 

 1ч. 16.0

2 

 Бу кэмнээ±ини аа±ыы, 

ійгі тутарга эрчийии 

- урут µірэппити 

хатылаа 

(ч.) 147-149 стр. 

„Чолбон“ сурунаал, 
хаґыаттар 

Эбии хаґыаты  

кірµµ. 

 

 45 

 46. 

 

Н.А.Габышев „ 
Анфиса“ 

1. Сэмэй 

таптал. 

2. „Тапталы 
талбаккын, 

таптал бэйэтэ 

кэлэр“  

 2ч. 21.0

2 

23.0

2 

 Студент а±а саастаах 

дьахтарга тапталыгар 

сырдык ірµтµн булуу 

- си¤илии 

кэпсэтиннэрии. 

Хрест.69-74 стр. Сиґилии кэп-сээґин. 

Кылгас суругу- 

нан µлэ. 

 

 

 47. 

 

 

 48. 

Н.Габышев „ 
Мичээр “ 

 

 

 1ч. 

 

 

 (3ч) 

28.0

2 

 

 

 Кэпсээни искэ аахтарыы 

Ыйытыыларга эппиэттээ 

 

Тіріібµт сиргэ, 

Кинигэлэрэ 

Хрест.184-190стр 

 

Хрест.192-194 стр. 

190стр. ыйыт. 

бэлэмнэнии, 

соруда±ы кір. 

„до±отторбор- 

 



Дм.Гер.Дыдаев 

(1935-1975сс). 

Јр сыллаах 

ахтыл±аным 

 1ч.  

2.03 

тіріппµк- 

кэ ахтыл±ан кµµґэ. 

 Сур-чы этэр санаатын  

быґаартарыы. 

Хаґыат матыр-ра. µілээннээхтэр-бэр“ 

ійгі µі- 

рэтиии.. 

 49. 

 
„Хара быраат 

хара убайыгар 

су- 

руйбут суруга“ 

 1ч. 7.03 

 

  Бобуллубут айымньы  

этэр сµрµн санаатын 

бу- 

луу, быґаарыы. 

- хоґоону ырытыы. 

Хрест.196-200 стр. 200 стр. ыйыт. 

бэлэмнэнии. 

 

 50. Вас.Сем,Яковлев 

– Далан 

 Биографията. 

 ( 

5ч.) 

 1ч. 

 

9.03 

 Далан биографиятын би- 

лиґиннэрии, 

кинигэлэрин 

кірдірµµ. 

Портрета 

Кинигэлэрэ. 

(ч) 90-94 стр. 

конспект суру- 

йуу. 

 

 51. „ Дьикти саас“  

Міккµір. 

 1ч. 14.0

3 

 - искэ- таска аа±ыы  

-- О±олор міккµірдэрин 

 быґаартарыы. 

Хрест.201-213 стр. Кэпсииргэ бэ- 

лэмнэнии. 

 

 52. Айта  1ч. 16.0

3. 

 О±олору искэ аахтарыы, 

Кэпсэтиннэрии 

Аахпыкка ыйытык 

биэрии. 

Хрест.213-219 стр. Кэпсииргэ 

бэлэмнэнии. 

 

 53. Олох киэІ 

аартыгар. 

 1ч. 4.04

. 

 Оскуоланы бµтэрэн эрэр  

о±о оло±у, дьону 

кэтээн 

кірµµтэ, бастакы 

олоххо 

хардыыта. 

Хрест.219-233 стр. хатылааґыІІа 

бэлэмнэнии. 

 

 54. Олох аартыгар 

дьикти 

саастаах-тар“ 

ійтін 

суруйтарыы. 

 1ч. 6.04  Бэйэтин айымньыга сы- 

ґыаран, тэІнээн кірін 

суруйуута, санаатын 

этэр  

учебниктар ҐрµІэр устуу  

 55.  В.Н.Потапова – 

курус санаа 

поэтессата. 

 ( 

3ч.) 

 1ч. 

11.0

4. 

 Саха бастакы 

поэтесса- 

тын билиґиннэрии. 

(ч) 95-98 стр. 

„Мин сырдык саннь 
ыарым“, Дь. 2006с. 

95-98 стр. 

аа±ыы. 

 

 56.  Ґчµгэйиэн бу 

сиргэ. 

 1ч. 13.0

4 

 Поэтесса 

хоґоонноругар 

санаатын µллэстиитэ. 

 -Хоґ-ру ырытыы. 

Хрест.244-245 стр. 1 хоґоону  

ійгі µірэтии. 

 

 57. Буруйдаабаппын 

кими да... 

 1ч. 18.0

4 

 Поэтесса курус 

дьыл±а- 

тын хатылааґын. 

- хоґ-ру дириІэтэн 

ырыт 

Учебниктар 

Кинигэтэ. 

Эбии хоґ-н 

аа±ыы. 

 

 58.  8-с тµґµмэх:  1ч. 20.0  Общество сайдыытын  Хрест. 250-251 стр. Бэлиэтэнэн  



Саха лит-та 

саІа  

кэм 

кирбиитигэр. 

(1986 сылтан ) 

4 бутуурдаах кэмин лит-

та. 

(ч) 99-104 стр. аа±ыы. 

 59. Н.А.Лугинов –

саха народнай 

су- руйааччыта. 

( 

3ч.) 

 1ч. 

 

25.0

4 

 Саха талааннаах сур-н 

оло±ун, µлэтин 

билсии. 

- конспект 

суруйтарыы. 

(ч.) 105-109 стр. Аа±ыы, суруйуу.  

 60. „Алампа, 
Алампа...“пьеса 

  ТаІнарыы 

 1ч. 27.0

4. 

 Алампа саха театрын 

тірµттэспит сур-ны 

чугас 

дьонноро 

таІнарыылара. 

 Оруолларынан аа±ыы. 

Хрест.252-266 стр. Ситэрэн аа±ыы.  

 61. Саха норуотун 

туґугар олох 

 1ч. 2.05

. 

  Хара балыыртан 

босхо- 

лонуу. 

 Оруолларынан аа±ыы 

 Ырытыы, чинчийии. 

Хрест.266-280 стр. хатылааґыІІа  

бэлэмнэнии. 

 

 62. И.М.Гоголев-

Кындыл 

оло±о,айар 

µлэтэ. 

 ( 

3ч.) 

1ч. 

4.05

. 

 Сур-чы оло±ун,айар 

µлэ-тин сиґилии 

билиґиннэр 

 Конспект суруйтарыы. 

 Хаартыската 

 Кинигэлэрэ 

(ч) 110-115 стр. 

110-115 стр. 

Конспегы ситэ- 

рии. 

 

 63. 

64 

 

 

 

 

- Санньыар 

санаам сэргэтэ 

- Сэргэ- олох 

символа 

 2ч. 8.05 

11.0

5 

 Эллэй Боотур аныгы 

µйэ 

дьонуттан хомойуутун  

быґаартарыы. 

2. 6-с соруда±ы 

суругу- 

нан толорторуу. 

 Хрест.281-289стр. 

 

289стр. 6-с сорудах 

Кэпсииргэ 

бэлэмнэнии. 

 

 65. О.Н.Корякина-

Умсуура 

    Кэп туонуу 

 

(3ч.) 

 1ч. 

 

16.0

5 

  Биографиятын билсии. 

Умсуура санаатын, кэп  

туонуутун аа±ыы. 

 Хаартыската 

Кинигэлэрэ 

(ч) 124-128 стр. 

Бэлиэтэнэн  

аа±ыы. 

 

 66. „Умсуура 
умсул±ана“ 

хоґоонно- 

ру ырытыы-

чинчийии. 

 1ч. 18.0

5 

 Тус бэйэ оло±о, 

санаата 

уонна норуот дьыл±ата 

алтыґыыта. 

Кинигэлэрэ 

Учебниктар. 

Умсуура хоґ. 

эбии аа±ыы. 

 

67 Н.В.Михалева – 

Сайа 

ДµІµр, лµІсµй 

сир µрдµгэр! 

  

 1ч. 

23.0

5 

 

  Биографиятын билсии. 

 Хоґ. доргуччу аа±ыы 

Хаартыската 

кинигэлэрэ 

(ч) 128-131с. 

аа±ыы. 

 



 68.    Хатылааьын  1ч. 25.0

5 

     

 


