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Быһаарыы сурук 

 

                    Υлэ программата Саха Республикатын Υөрэ5ин Министерствотынан бигэргэтиллибит «Саха оскуолатын программатыгар» 

оло5уран оңоһулунна. Программа автордара Н.И.Филиппова салайааччылаах В.Р.Шишигина, М.Е.Максимова буолаллар. «Саха оскуолатыгар 5-

11кылааска норуот тылынан уус-уран айымньытын  уонна саха литературатын үөрэтии» программата Дьокуускайга 1996 сыллаахха тахсыбыта.  

 

                        Төрөөбүт литератураны орто оскуола5а үөрэтии билиңңи кэмңэ маннык сыалы -соругу туруорар: 

- сахалыы литератураны сэргээн, кэрэхсээн, сатаан өйдөөн аа5арга үөрэтии, аахпыты бэйэ сайдыытыгар туһанарга туһулааһын; 

- ийэ тыл уус-уран күүһүн, кэрэтин, тыл илбиһин, хомуһунун о5о кыра сааһыттан иңэрии; 

- уус-уран айымньыны, араас геройдарын туһанан төрөөбүт норуотун оло5ун, историятын, культуратын, үгэстэрин,  сиэрин-майгытын арыйыы, киһи 

аналын , оло5у дириңник, таба өйдүүргэ үөрэтии; 

- төрөөбүт тылынан уу-уран айымньы айыллар үгэһин, кистэлэңин, араас ньыматын билиһиннэрии; 

- үөрэнээччи айымньылаахтык толкуйдуур уонна айар дьо5ура тобулларыгар суол аһыы; 

- уус-уран айымньыны уран тыллаах, ураты дьо5урдаах, талааннаах дьон айарын өйдөтүү. 

                    Оскуола5а литература уруогун сүрүн анала – үөрэнээччи төрөөбүт тыл, фольклор уонна литература норуот духовнай баайа, киһи 

өйө-санаата тобуллар, туругурар, майгыта-сигилитэ ситэр, арыллар, истиң, иһирэх иэйиитэ уһуктар эйгэтэ буолар диэн өйдүүрүн ситиһии. 

                   Саха литературатын орто оскуола5а үөрэтэр программаны оңорорго маннык сүрүн туһаайыылар тутуһуллубуттар: 

1. Норуот тылынан уус-уран айымньыта сахалыы уус-уран литература силиһэ, төрдө буоларын аахсан, уус-уран литератураны 

фольклору кытта ситимнээн үөрэтии. 

2. Айымньы идейнэй тосхолунан эрэ буолбакка, уус-уран ситиһиитин, үөрэнээччигэ сайдыыны, литературнай үөрэ5ириини төһө 

биэрэр кыахтаа5ын сыаналаан талыы уонна таңыы. 

3. Уус-уран айымньыны айар ньыма арааһын, литература теориятын өйдөбүллэрин түмэн, бөлөхтөөн биэрии. Ону үөрэнээччи 

бол5ойоро, бэйэтэ туттарга эрчиллэрэ. 

4. Талан үөрэтии уонна талан аа5ыы хайысхатын тутуһуу.О5ону ба5аран туран үөрэнэргэ, бэйэни сайыннарарга, бэйэ санаатын, 

сатабылын, дьо5урун сыаналыырга уһуйуу. 

5. Υөрэнээччигэ айарга үөрэнэр, холонор кыа5ы биэрии, тэрийии, сөптөөх  үөрүйэ5и, сатабылы иңэрии, дьо5ура сайдарыгар 

ирдэбил туруоруу. 

 

Υөрэнэр кинигэ: 

           «Төрөөбүт литературабыт» 7 кылааска үөрэнэр учебник-хрестоматия, 3-тахсыыта, Саха Республикатын Υөрэ5ин министерствота 

бигэргэппитэ. Ааптардара: Колодезников С.К,  Колодезникова Л.Д,  Васильев Е. Дьокуускай; «Бичик» 2008с. 

 

                                                

 

 

 



Программа ис хоһооно 

 

                 Программа5а саха литературатын 5-11 кылааска үөрэтии үс сүһүөххэ арахсар: 1 сүһүөх – 5-7 кылаас ; 2 сүһүөх – 8-9 кылаас; 3 сүһүөх – 10-

11 кылаас. Онон о5о сааһа, уус-уран айымньыны кэрэхсиир, сыаналыыр кыа5а учуоттанар. 

                 1 сүһүөххэ саха литературатын уруогар уус-уран айымньыны аа5ыы таһынан, айымньы айыллар кистэлэңин билиһиннэрэр сорук турар. Ол 

иһин айымньы  уус-уран көрүңүнэн ( жанрынан) наардаммыт. Литература теориятын сүрүн өйдөбүллэрэ бу сүһүөххэ киэңник, кэлим 

бөлө5үнэн киирбит. Онуоха жанр уратыта, туттар ньымалара кылаас ахсын улам байан, атын-атын өрүтэ хабыллар. Саха литературатын 

ойуулуур-дьүһүннүүр, уобарастыыр тиһигэ сүрүннээн  норуот айымньытын үгэстэригэр оло5уран, онтон силис тардара өрүү бол5омто 

киинигэр турар.  

 

           Программа5а үөрэтии чааһа түһүмэх, бөлөх аайы бэриллэр. Ханнык айымньыны хас чаас үөрэтиллэрин былааңңа киллэрдим. Ол курдук,  

норуот тылынан уус-уран айымньытын  үөрэтии салаа5а - 14 чаас, онтон уус-уран литература5а – 54 чаас. Ону таһынан, ити иһигэр киирэллэр 

суругунан, айар үлэлэр – 6 чаас,   хатылааһын – 2 чаас. 

Υөрэнээччи литература уруогар ылар түмүк ситиһиитэ эмиэ үс сүһүөххэ аттарыллыбыт. Түмүк ситиһии икки салаалаах:  

1) үөрэнээччи билиитэ уонна сатабыла; 

2) тылы сайыннарыы. Тыл сайдыытын ирдэбилигэр үөрэнээччи бу сүһүөх кылааска тылынан да, суругунан да үлэ ханнык көрүңнэрин сатаан 

толоро, суруйа үөрэнэрин, эрчиллэрэ киирэр. 

 

                              7 кылааска саха литературатын үөрэтии түмүк  ситиһиитэ: 

1.Үөрэнээччи билиитэ уонна сатабыла: 

Уус-уран айымньыны таба, өйдөөн, кудуччу аа5ар:  

                таска 110-120 тылы 

                искэ 150-180 тылы  

- Уус-уран айымньыны хоһоонноохтук аа5ар, онно бэйэтэ сатаан бэлэмнэнэр. 

- Уруокка аахпыт айымньыларын сүрүн ис хоһооннорун билэр. 

- Норуот айымньытын араас көрүңүн араарар, толорорго эрчиллэр(остуоруйалыыр, сэһэргиир, олоңхолуур). 

-Литература айымньытын 3 көрүңүн (эпос, лирика, драма), сүрүн жанрдарын (кэпсээн, сэһэн, роман, үгэ, хоһоон, поэма, драма, комедия, 

трагедия), ол арааһын (олох-дьаһан туһунан, быһылааннаах, фантастика, сатира, көр-күлүү, кэпсээн, новелла, дьүһүйүү, иэйиилээх, көр-күлүү, 

анабыл, анда5ар, кутур5ан, уруй-айхал хоһоон о.д.а.) арааран билэр. 

- Айымньы темата, сюжета, сүрүн санаата уонна тутула диэн өйдөбүлү билэр, айымньыны өйдүүрүгэр, сыаналыырыгар туһанар. 

- Уус-уран айымньыны төһө сөбүлээбитин-сирбитин арааран өйдүүр, ол төрүөтүн, айымньы туга кэрэхсэтэрин сатаан быһаарар, санаатын 

этэргэ холонор. 

 

2.Υөрэнээччи тылын сайдыыта: 

    уус-уран айымньыны уонна өйгө үөрэппит тексин хоһоонноохтук аа5ар. 

- айымньы уус-уран тылын туттан сиһилии, талан, кылгатан, сирэйин уларытан, киһи кэрэхсиир гына кэпсиир. 

- уус-уран айымньы туһунан ыйытыыга тылынан уонна суругунан толору хоруйдуур. 



- литературнай айымньы уонна герой туһунан бэйэтин санаатын сааһылаан этэр. 

- талбыт тематыгар остуоруйа, таабырын, хоһоон, кэпсээн айан суруйарга холонор. 

 

 

Υөрэтэр-методическай литература: 

 

1.Филиппова Н.И, Шишигина В.Р «Төрөөбүт литератураны үөрэтии программата», Дьокуускай, 1996 с. 

 

2.С.К.Колодезников, Л.Д.Колодезникова «Төрөөбүт литературабыт» 7 кылааска үөрэнэр учебник-хрестоматия, Дьокуускай, 2008 с. 

 

3.В.Б.Окорокова «Саха литературата», Дьокуускай, 2003 с. 

 

4.А.М.Апросимов «Төрөөбүт литератураны 7 кылааска үөрэтии» учуутал опытыттан, Дьокуускай, 1998 с. 

 

5. Д.К.Сивцев-Суорун Омоллоон, Л.Н.Григорьева «Саха бастакы суруйааччылара» фотоальбом, Дьокуускай, 1998 с. 

 

6.Н.Н.Тобуруокап, П.В.Максимова, Н.И.Филиппова «Саха литературата» Дьокуускай, 2006 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сыллаа5ы календарнай-тематическай былаана: 

 
№  

Уруок темата  
 
Тугу үөрэтэрэ-билэрэ 

 
Туттуллар тэрил 

 
Дьиэ5э сорудах  

 
Чааһа  

                Күнэ-дьыла 
 

 

Бэлиэтээ

hин 
Былаанынан Бэриллиб-

нэн 
 

Норуот тылынан уус-уран айымньыта (9 чаас)  

1 Уус-уран литература 

тыл искусствота  
- Уус-уран уобараһы 

уобарастаан хоһуйуу, 

быһаарыы 
- Искусство көрүңнэрин 

өйдөтүһүү 

Кинигэ 
хартыына 
оңоһук   

Кылгас конспект 

суруйуу 
 1 01.09-03.09   

2 Норуот тылынан уус-

уран айымньытыгар 

сиэр-туом тойуга  

- Сиэр- туом өйдөбүлэ оло5у 

кытта сибээһэ, о5олор сиэри-

туому билэн тутуһалларын 

үөрэтии  
- сиэр-туом тойук көрүңнэрин 

билии  

Норуот тылынан уус-

уран айымньыта Як., 

1991 

7-11 стр аа5ыы, 

кэңэтэн кэпсииргэ 

бэлэмнэнии  

1    

3-4 Булчут алгыһа 
Балыксыт алгыһа 

- Хара тыа иччилэрин билии, 

булдуттан бэрсэригэр көмө 

көрдөһүү 
-урукку-билиңңи булт 

тэриллэрин, итэ5эллэрин 

чинчийэн билии 

- Булка сыһыаннаах 

кинигэлэр 
А.Е. Кулаковскай 

«Байанай алгыһа» 
- «Булчут» хартыына 

 Тылдьытынан үлэ 
 үлэ, «Балыксыт 

алгыһа» өйтөн 

аа5арга 

бэлэмнэнии, 
дьонноруттан 

булт тэриллэрин 

ыйыталаһыы 

2  05.09-10.09   

5-6 Ыһыах алгыһа - Билиңңи ыһыахха урукку 

сиэр-туом тутуһулларыгар 

сүбэлэр 
- ыһыах туһунан кэңэтэн 

кэпсэтиннэрии  
- уустаан-ураннаан аахтарыы 

-«Ыһыахха» 

хартыыналар 

хаартыската 
- Ыһыахха аналлаах 

матырыйааллар 

тылдьытынан 

үлэ(21-22 сир) 
алгыыр курдук 

аа5арга 

бэлэмнэнии 17-21 

стр  

2 12.09-17.09   

7 Уруу алгыһа - Сахалар урууга толору 

сиэрдэрэ-туомнара тиийэн 

кэлбит көрүңнэрин биллэрии 
- о5олор бэйэлэрэ урууга 

сылдьан, тугу көрбүттэрин , 

билбиттэрин кэпсэтиннэрии 

Учебник 16-17 сир 
 
Уруу илдьитин 

ойуулара  

алгыс суруйарга 

холонуу,  

үөрэппит 

темаларын 

хатылааhын 

1 19.09-24.09   



 

8-9  «Алгыс баһа сыалаах» 
Алгыhы  хатылааhын  

- Алгыс тылын күүһэ 

иччилээ5ин илбистээ5ин 

чинчийии 
- уус-уран тутула көрүңэ 

арааһын быһаартарыы 
- о5о бэйэтин тылынан алгыһы 

толороругар үөрэтии  

Араас тиэмэлэри 

биэрии 
Алгыһы о5о 

бэйэтэ суруйбутун 

ситэриитэ 

2 26.09-01.10   

 

10 Норуот ырыалара  - Саха ырыатын айыллар 

уратыта импровизация анала, 

алыба, темата  
- ырыаны толоруу арааһа 

(дэгэрэң, кылыһах, дьиэрэтии, 

хабар5а) 
- ырыа тутула уус-уран тыла 

ойуулуур-дьүһүннүүр уратыта  

 Учебник 
 норуот ырыалара  
норуот ырыаһыттара 

эбии матырыйаал 

23-26 сир. аа5ыы, 

кэңэтэн кэпсииргэ 

бэлэмнэнии. 6 

боппуруос (26 

сир) 

1    

11 Ат ырыата  Сахалар акка сүгүрүйүүлэрэ Саха фольклора 112 стр Өйтөн аа5ыы 
дэгэрэң ырыатын 

толорорго 

эрчиллии  28 стр 

1 03.10-08.10   

12 Кыталык –айыы көтөрө - Көтөр-сүүрэр саха ырыатын 

биир темата буоларын 

билиһиннэрии. Киһи уонна 

айыл5а ыкса ситимнэрэ 
- о5олор көтөрдөр тустарынан 

кэңэтэн кэпсээһиннэрэ 
 

 

 

 

 

 

 

 

-Саха фольклора 113-

114 стр 
  кыталык хартыына, 

ойуута  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Саха сиригэр 

сайылыыр-

кыстыыр 

көтөрдөрү арааран 

суруйуу, 
 айымньыны 

чуолкайдык 

аа5арга эрчиллии 
 

1    

13-

14 
Бөх чабыча5ын ырыата - Чабычах уобараһынан оло5у, 

дьон сыһыанын толкуйдатар, 

дириң ис хоһоонноох айымньы 

1. Учебник  
2 .29-33 сир 

 Чабыча5ы 

уруһуйдаа, 
айымньыны 

2 10.10-15.10   



быһыытынан билиһиннэрии. 
- сахалар туостан оңоһуктара 

дор5оонноохтук 

аа5ыы. 
15-

16 
Һиттиэ (хабар5а 

ырыата) 
- Хабар5а ырыатын уратыта, 

толорор омуктары 

билиһиннэрии 
- ырыаны толорорго эрчиллии 
 

Учебник 33-35 сир Ыллыырга 

эрчиллии 
«Күүлэй 

ырыатын» аа5ыы 

2 17.10-22.10   

17 Норуот ырыаларын 

түмүктүүр уруок 
- Норуот ырыатын туһатын, 

ырыа доруобуйа5а сыһыанын 

кэңэтэн кэпсээһин 
- норуот ырыаһыттарын 

билиһиннэрии 
- үөрэппитттэрин хатылаан 

чиңэтии 

Норуот 

ырыаһыттарыгар эбии 

матырыйаал 

 1 24.10-29.10   

УУС-УРАН ЛИТЕРАТУРА. КЭПСЭЭН (10 чаас)  

18 Эпическэй айымньылар - Эпическэй айымньылар 

өйдөбүлүн, көрүңнэрин 

биллэрии 
- кэпсээнньит уобараһа, 

лирическэй геройдар 

өйдөбүллэрэ 

 Учебник 
  кэпсээн кинигэлэрэ 

Конспект суруйуу, 

аа5ыы (36-37 сир) 
Жанр көрүңнэрин 

суруйуу 

1    

19-

20-

21 

А.И. Софронов Хаарты 

буортута «Куоратчыт» 

кэпсээн 
-Бургунаһы туттуу 
-Ыстапаан куоракка 
-Хаарты дьаллыгын 

тэбиитэ 

-Ыал оло5ун хаарты курдук 

түөрэҥнэтиэхтэрин 

суруйааччы 

итэ5этиилээхтик суруйбут 

маастарыстыбатын ылыныы 

учебник Айымньыны 

аа5ыы 
3 07.11-12.11 

 

 

  

22 Кутталлаах дьаллыктар 
Суругунан үлэ 

 урукку-билиңңи олоххо 

көстөр куһа5ан дьаллыктар 

тустарынан үөрэнээччи 

билиитин көрдөрүүтэ, 
 о5о олох туһунан дириңэтэн 

өйдөөһүнэ 

учебник  Ырааска таhаарыы 1 14.11-19.11   

23-

24 
П.А. Ойуунускай 

«Сүрэх» кэпсээнэ 
 Ийэ түүлэ 
 Мэхээчэ хорсуннук 

өлүүтэ 

 -Революционер, сов. деятель 

быһыытынан суруйааччыны 

билиһиннэрии 
- айымньыны дор5оонноохтук 

аа5ыы 

 П.А. Ойуунускай 

альбом 
гражданскай сэриигэ 

аналлаах 

матырыйааллар 

Учебник 57-63 

сир айымньыттан 

кылгатан өйтөн 

аа5арга 

бэлэмнэнии 

2 21.11-26.11   



- түүл-бит туһунан уонна 

айымньыны дириңэтэн 

ырытыы 
25-

26 
Д.К. Сивцев- С.О.-

эрдэтээңи кэпсээннэрэ 
«Ачаа», «бэйэтэ 

эмтиэкэ» 

- С.О. сатирик суруйааччы 

быһыытынан билии 
- айымньыны доргуччу 

оруолларынан аахтарыы, 

инсценировка туруоруу 

Учебник 65-70 сир. 
70-74 сир 
суруйааччыга аналлаах 

матырыйааллар 

 Айымньыны 

аа5ан 

инсценировка5а 

бэлэмнэнии,  
айымньыны 

уустаан- ураннаан 

кэпсииргэ 

бэлэмнэнии 

2 28.11-03.12   

27 «Киһи эриэнэ иһигэр, 

сүөһү эриэнэ таһыгар» 

кылгас суругунан үлэ 

Олоххо көстөр түктэри 

быһыылары о5о айымньыны 

кытта ситимнээн, санаатын 

суруйуута 

Учебник  Ситэрэн суруйуу 1 05.12-10.12   

УУС-УРАН ЛИТЕРАТУРА. ФАНТАСТИКА (8 чаас)  

28-

29 
Гаврил Спиридонович 

Угаров (1940) 

«Баһыр5ас»  
Баһыр5ас-  сэдэх ыт 

- Фантастика өйдөбүлэ уонна 

сэдэх идэлээх фантастик 

суруйааччыны билиһиннэрии 
-научнай фантастическай 

айымньыны аа5ыы, ырытыы, 

чинчийии 

 Угаровка аналлаах 

матырыйааллар, 
фантастичекай 

айымньылар «Далбар 

сулуһа» Як., 1978 

76-93 сир аа5ыы 
Тылдьытынан  үлэ 
 айымньыны 

дириңэтэн ырытыы, 

чинчийии 
(11 боппуруос 91 

стр) «Ыт диэн 

тугуй?» (89 стр) 

кылгас текси 

нойосуус үөрэтии 
 

2  

 

 
12.12-17.12 

  

30 Викторина «Фантазия 

дойдутугар»  
- Үөрэппит айымньыларын 

чиңэтэн боппуруостарга 

эппиэт суруйтарыы 
 Ыарыр5аппыт 

боппуруостарын быһарыы 
 

 Научнай 

популярнай 

аымньыларын эбии 

аа5ыы 

1    

31-

32 
Николай Алексеевич 

Габышев (1922-1991) 
 Күндэлэй туһунан 

кэпсээннэр 
 Дьээбикий хоһуун 103- 

- тэттик кэпсээн маастарын 

быһыытынан билиһиннэрии 
 айымньыны хоһоонноохтук 

аа5ыы 
 үөрэнээччи бэйэтэ көрдөө5ү 

кэпсиирин ситиһии 

Суруйааччы 

хаартыската 
«Ытыс са5а 

кэпсээннэр» Як. 1976 
«Көрдөөх Күндэлэй» 

 Тус олохторугар 

буолбут эбэтэр 

истибит көрдөөх 

күлүүнэн түгэннэри 

кэпсииргэ 

бэлэмнэнии 

2 19.12-24.12   



тылдьытынан үлэ 
102-112 сир бопп 

эппиэттииргэ 

бэлэмнэнии 
33-

34 
Валентина Николаевна 

Гаврильева (1944) 
 Уус Баһылайка чорооно  
 Харачаас  

- Искусство кэрэ өйдөбүлэ, 
айымньыга киирбит элбэх 

уобарастар кэрэ өйдөбүлүгэр 

сыһыаннарын быһаарыы 

Учебник 
чороон 

115-130 сир аа5ыы 
Баһылайка кэрэ5э 

тардыһар киһи 

буоларын 

суругунан 

дакаастаа 

2 26.12-31.12   

35 Кэпсээн   Кэпсээн араастарын биллэрии 
үөрэппит кэпсээннэрин 

жанровай уратыларын 

быһаарарга холонуу 

Кэпсээн кинигэлэрэ Учебник 130-131 

сир 
1 09.01-14.01   

ЛИРИКА (18ч)  

36-

37 
 Өйдөбүлэ 
 сахалыы хоһоон 

теорията  

 Лирика өйдөбүлэ 
 поэт уонна герой уобараһа, 
 хоһооңңо этии тутулун 

арааһыгар эрчиллии, 
хоһооннору дор5оонноохтук 

аа5ыы 

Хоһоон 

хомууруньуктара 
132-133, 194-196 с 
сөбүлүүр 

поэттарын 

суругунан 

бэлиэтэнэн кэлии 

2 16.01-21.01   

38 А.Е. Кулаковскай -Ө.Ө. 
(1877-1926) 
« Кэччэгэй баай» 
 архаизм  өйдөбүлэ 

- Ааспыт үйэ муңутуур 

баһылыга-саха баайын 

типическэй уобараһын арыйыы 
- айымньы тылын-өһүн, 

кырааскатын ньыматын 

быһаарыы, чинчийии 

«Үс  саха бастакы 

суруйааччылара» 
Тылдьытынан үлэ 

(138с.) текси 

кылгатан нойосуус 
 билиңңи уонна 

урукку баайдары 

тэңнээн көрөн 

кэңэтэн кэпсииргэ 

бэлэмнэнии 

1 23.01-28.01   

39-

40 
А.Е. Кулаковскай -Ө.Ө. 
«Куорат кыргыттара»  
 

 Айымньыны дор5оонноохтук 

аахтарыы ис хоһоонун 

кэпсэтиннэрии  
 Айымньы тылын-өһүн 

ырытыы, чинчийии 

Учебник 140-156 сир - тылдьытынан  үлэ 

(154-155) 
- билигин куорат 

уонна тыа 

кыргыттара 

уратылаахтар дуо? 

диэн бопп-ка 

эппиэттээьин  

2 30.01-04.02   

41-

42 
А. И. Софронов 
 Туохтан? 

Элегическэй санаа түһүүлээх, 

дириң философскай ис 

Учебник 157-166 сир «Өлөксөй 

өлбүтүгэр» өйтөн 

2 06.02-11.02   



 Ыччат сахаларга 
 Төрөөбүт дойдубар 

хоһоонноох айымньыларын 

аа5ыы, суруйааччыны киһи 

быһыытынан билиһиннэрии 

аа5арга бэлэмнэнии 

43 П.А. Ойуунускай  
«Өрүөл кэриэһэ» 

«Муора» 

-Хоһоон сүрүн идеята-кини 

кэриэhигэр 
-сана уонна ритм 
-тыл музыката уонна харахха 

көстөр уобарас 

Учебник 166-172 сир Тылдьытынан  үлэ 

(167сир) 
 хоһооннору 

сырдатыыны эбии 

аа5ыы, кэпсииргэ, 

ырытарга 

бэлэмнэнии 
 

 

1 13.02-18.02   

44 В. М. Новиков- К.У. 

(1907-1990) 
«Кыайыы күнэ» 
«Олох» 

 -Иэйиилээхтик өрө күүрдэн 

дор5оонноохтук аа5ыы 
-хоьоон тематын быһаартарыы, 

тылын-өһүн ырытыы 

К.У. хаартыската 
кинигэлэрэ  

173-176 сир «Олох» 

нойосуус үөрэтии 
1    

45-

46 
С.С. Васильев  
«Улуу Ильмень» 

(баллада) 

 -Поэт сэрии кэмигэр оло5ун, 

үлэтин билиһиннэрии  
- сэрии трагедиятын көрдөрөр 

балладаны дор5оонноохтук 

аа5ыы  

Суруйааччы 

хаартыската, сэриигэ 

аналлаах хартыыналар  

 тылдьытынан үлэ 

184-185 сир 
  1 стр таба 

интонациялаан 

аа5арга бэлэмнэнии 

сэрии тематыгар 

уруьуй   

2 20.02-25.02   

47 П.Н. Тобуруокап (1917-

2000) 
- Юморическай ырыалары 

үөрэтии, ыллааhын 
- поэт олоххо көстөр 

кэмэлдьини, майгыны 

хоһооңңо хоһуйбута, ырыа 

буолан тар5аммытын билии  

Суруйааччыга аналлаах 

матырыйааллар 
Ыллыырга 

бэлэмнэнии 
 

1 27.02-04.03   

48 Драматическай 

айымньылар  
- Драма өйдөбүлүн байытыы 
- саха сиригэр театр 

сайдыытын билиһиннэрии 
-биллиилээх драматурдар, 

артыыстар 

 Биллэр драматурдар 

хаартыскалара  
 саха театрын туһунан 

матырыйааллар  

197-198 сир аа5ыы, 

бэлиэтэнии 
1    

49-

50-

51-

52 

Т.Е. Сметанин (1919-

1947) 
«Лоокуут уонна 

Ньургуһун» 
Таптал- истиң иэйии 
Таптал күүһэ кыайыа 

 Фронтовик суруйааччы1945с 

суруйбут айымньытын 

оруолларынан аа5ыы 
- айымньыга таптал күүһүн 

көрдөрүү 
 -сахалар абыычайдарын-

 Суруйааччы 

хаартыската 
«Лоокуут уонна 

Ньургуһун» драма 

хаартыскалара  

199-256 сир аа5ыы, 

дириңэтэн 

кэпсииргэ 

бэлэмнэнии, 
 айымньыттан 

таптал туһунан 

4  

06.03-11.03 

 

13.03-18.03 

 

  



Драма персонажтара туомнарын айымньыттан 

булуу 
кынаттаах этиилэри 

устуу 
 суругунан үлэ5э 

бэлэмнэнии  
53 Суругунан үлэ 

- Күһэңэй уобараһа 
- Таптал өрүү баар  

Теманы талан ылан, чинчийэн 

бэйэтин санаатын эбэн 

суруйуута  

Учебник  Ситэрэн суруйуу, 

устуу  
1 01.04-08.04   

СЭҺЭН (5 чаас)  

54 СэҺэн өйдөбүлэ  
Николай Гаврильевич 

Золотарев – Николай 

Якутскай (1908-1995) 

- Сэһэн өйдөбүлүн көрүңүн 

билии 
- саха литературатыгар 

промышленность тематыгар 

үлэлээбит суруйааччы 

 Учебник 256-296 сир 
  суруйааччы Н. 

Якутскай мэтириэтэ 
 

 1    

55-

56-

57 

«Көмүстээх үрүйэ» 
 Көмүс- куһа5ан тыын  
Көмүс норуот туһатыгар  
 

- Айымньыны аа5ан сорудах 

боппуруостарыгар таба 

эппиэти биэрии 
- саха сирин дьоно сайдар дуу, 

кэхтэр дуу проблемаларын 

дьүүллэһии 

Карта Саха сирэ  -Аа5ыы 256-258 

сир 
-тылдьытынан  үлэ 

294 сир 
-аа5ан, оло5у кытта 

ситимнээн 

чинчийии, ырытыы, 

дьүүллэһии 

3 10.04-15.04   

58 Суругунан үлэ: 
«Сиртэн хостонор баай 

уонна төрүт омуктар 

дьыл5алара»  

Саха сиригэр промышленность 

сайдыыта уоона олохтоох 

норуот дьыл5атын үөрэнээччи 

санаатын суруйуута  

Саха сирин 

промышленноһа карта  
учебник  

Ситэрэн суруйуу  1 17.04-22.04   

ПОЭМА (2 чаас)  

59-

60 
А. И. Софронов 

«Сылбах тиит»  
Репрессия содула  

 -Поэма өйдөбүлэ, уратыта, 

арааһа, айыллыбыт  кистэлэңэ 
- репрессия кэмигэр ханалытан 

бэйэни уобараһынан көрдөрүү 
- дор5оонноохтук иэйэн аа5ыы 

 Алампа-репрессия 

сиэртибэтэ 
уруһуй 

296-303 срр 

репрессия туһунан 

дьонтон 

ыйыталаһан, эбии 

аа5ан кэңэтэн  
бэлэмнэнии  

2 24.04-29.04   

РОМАН (4 чаас)  

61  Роман  
 Биллэр Саха 

романистара А.А., ЭЭ, 

Далан, Н. Якутскай, И. 

- Роман өйдөбүлэ,  уустук 

тутула 
-роман кинигэлэрин 

билиһиннэрии, аа5арга 

 Учебник 313-315 сир  
 «Сааскы кэм» 
«Төлкө», «Сурэх 

тэбэрин тухары» уо. д.а 

Библиотекаттан 

кинигэ уларсан 

аа5арга сүбэ 

1 01.05-06.05   



Гоголев, Софр Данилов  интэриэһи көбүтүү роман кинигэлэрэ  
62-

63-

64- 

Амма Аччыгыйа  
 «Аптаах тыл» 
 «Тымтык уота» 
 «Күөх лабаалар» 

- Эпопея-роман авторын 

билиһиннэрии 
- утарыта турар кылаастары 

арыйыы, идейнэй суолтата 
- оруолларынан аа5ыы, 

уобарастары ырытыы, 

дьүүллэһии 

 «Сааскы кэм»-альбом 
 А.А. «Сааскы кэм» 

сыһ-х матыр. 

 Аа5ыы, ис 

хоһоонун 

дириңэтэн 

кэпсииргэ 

бэлэмнэнии, 
 уобарастары 

утарыта тутан 

тэңнээн көрүү 
-Даайа эмээхсин 
-Эрдэлиир 

Миитэрэй 

3 08.05-13.05   

ПУБЛИЦИСТИКА (6 чаас)  

65 Публицистика  
  

- Өйдөбүлэ, жанра, уратыта, 

анала  
 

Хаһыат жанрдара- 

очерк, ыстатыйа, 

ахтыы, суол 

бэлиэтээһиннэрэ, 

дьүһүйүү о.д.а.  

 
 Хаһыат аа5ыы, 

бэлиэтээһин 

2 15.05-20.05   

66-

67- 
Д.К. Сивцев-Суорун 

Омоллоон 
«Дорообо, төрүт 

тыам!»очерк 
-Публицистиканы 

хатылааhын 

- Суруйааччы үөрэнээччи 
- олох, дойду өйдөбүлэ 
- публицистиканы хатылаан 

чиңэтии 

Учебник 367-390 сир 
хаһыаттар 

Хаһыат жанрдарын 

араарарга 

бэлэмнэнии 

2 22.05-27.05   

68 Сыллаа5ыны 

хатылааһын 
  

  

Сыл устата үөрэппити 

тылынан, суругунан 

боппуруостарга эппиэттээһин 

Учебник, тест 
  

Учебнигы 

туттарыы 
1 29.05-31.05   

 

 
 


