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Быhаарыы сурук 

Программа: Филиппова Н.И., Шишигина В.Р., Максимова М.Е. Норуот айымньыта уонна литература. Уус-уран литература: 5-11 кылаас. Сахалыы оскуола программата. – 

Дьокуускай,  

Учебник: Шишигина В.Р. Саха литературата: 9 кылааска уерэнэр учебник-хрестоматия. – Дьокуускай: Бичик, 2006. 

Көрүллэр чаас: 68 (нэдиэлэ5э 2 чаас) 

Уопсастыба оло5ор улахан уларыйыы тахсан, дойду историятын, олорон ааспыт оло5ун сыаналыырга, кэлэр кэскилин түстүүргэ атын көрүү үөскээн, республика 

суверенитет ылынан, «Саха республикатын национальнай оскуолатын саңардан сайыннарыы концепцията» киирэн, билигин төрөөбүт литератураны оскуола5а саңардыы үөрэтэр 

кыах баар буолла. Онтон сиэттэрэн саха оскуолатыгар 5-11 кылааска норуот тылынан уус-уран айымньытын уонна саха литературатын үөрэтии саңа программата оңоhулунна. 

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

- сахалыы литературатын сэргээн, кэрэхсээн, сатаан өйдөөн аа5арга үөрэнии;  

- аахпыты бэйэ сайдыытыгар туhанарга туhулааhын; 

- ийэ тыл уус-уран күүhүн, кэрэтин, тыл илбиhин, хомуhунун о5о5о кыра сааhыттан иңэрии; 

- уус-уран айымньы араас геройдарын туhанан, төрөөбүт норуот оло5ун, историятын, культуратын, үгэстэрин, сиэрин-майгытын арыйыы; киhин аналын, оло5у дириңник, таба 

өйдүүргэ үөрэтии; 

- төрөөбүт тылынан уус-уран айымньы айыллар үгэhин, кистэлэңин, араас ньыматын билиhиннэрии; 

- үөрэнээччи айымньылаахтык толкуйдуур уонна айар дьо5ура тобулларыгар суол аhыы; 

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

 Онон оскуола5а литература уруогун сүрүн анала – үөрэнээччи төрөөбүт тыл, фольклор уонна литература норуот духовнай баайа, киhи өйө-санаата тобуллар, туругурар, 

майгыта-сигилитэ ситэр, арыллар, истиң, иhирэх иэйиитэ уhуктар эйгэтэ буолар диэн өйдүүрүн ситиhии. 

 Саха литературатын орто оскуола5а үөрэтэр программаны оңорорго маннык сүрүн туhаайыылары тутустубут: 

1. Норуот тылынан уус-уран айымньыта сахалыы уус-уран литература силиhэ, төрдө буоларын аахсан, уус-уран литератураны фольклору кытта ситимнээн үөрэтии. 

2. Айымньыны идейнэй тосхолунан эрэ буолбакка, уус-уран ситиhиитин, үөрэнээччигэ сайдыыны, литературнай үөрэ5ириини төhө биэрэр кыахтаа5ын сыаналаан талыы 

уонна таңыы. 

3. Уус-уран айымньыны айар ньыма арааhын, литература теориятын өйдөбүллэрин түмэн, бөлөхтөөн биэрии. Ону үөрэнээччи бол5ойоро, бэйэтэ туттарга эрчиллэрэ 

эрэйиллэр. 

4. Талан үөрэтии уонна талан аа5ыы хайысхатын тутуhуу. О5ону ба5аран туран үөрэнэргэ, бэйэни сайыннарарга, бэйэ санаатын, сатабылын, дьо5урун сыаналыырга уhуйуу. 

5. Үөрэнээччигэ айарга үөрэнэр, холонор кыа5ы биэрии, тэрийии, сөптөөх үөрүйэ5и, сатабылы иңэрии, дьо5ура сайдарыгар ирдэбил туруоруу.  



Программа5а саха литературатын 5-11 кылааска үөрэтии үс сүhүөххэ арахсар: I сүhүөх – 5-7 кылаас; II сүhүөх – 8-9 кылаас; III сүhүөх – 10-11 кылаас.  Онон о5о сааhа, 

уус-уран айымньыны кэрэхсиир, сыаналыыр кыа5а учуоттанар. 

I сүhүөххэ саха литературатын уруогар уус-уран айымньыны аа5ыы таhынан, айымньы айыллар кистэлэңин билиhиннэрэр сорук турар. Ол иhин айымньы уус-уран 

көрүңүнэн (жанрынан) наарданна. Литература теориятын сүрүн өйдөбүллэрэ бу сүhүөххэ киэңник, кэлим бөлө5үнэн киирдэ. Онуоха жанр уратыта, туттар ньымалара кылаас 

ахсын улам байан, атын-атын өрүтэ хабыллар. Саха литературатын ойуулуур-дьүhүннүүр, уобарастыыр тиhигэ сүрүннээн норуот айымньытын үгэстэригэр оло5уран, онтон силис 

тардара өрүү бол5омто киинигэр турар. 

II сүhүөх уус-уран айымньыны аа5ары тэңэ,  литература киhи оло5ун уустаан-ураннаан хоhуйар искусство ураты көрүңэ, уустук эйгэтэ буоларын билиhиннэрэр 

соруктаах.  Ол иhин бу сүhүөххэ айымньы оло5у арыйан көрдөрөр проблематынан наарданна. Биллэн турар, литература анаан хоhуйар да таарыйан ааhар да проблемата кэмэ суох 

үгүс. Олортон киhи айма5ы үйэлэргэ долгуппут саамай боччумнаах, оскуола о5отугар ордук чугас проблемалар диэн таллыбыт. Маннык наардаатахха, литература о5ону 

сайыннарар, иитэр-үөрэтэр соруга ордук арыллар кыахтанар. 

III сүhүөх уус-уран айымньыны аа5ары таhынан, саха литературата үөскээбит уонна сайдан кэлбит суолун билиhиннэрэр соругу толорор. Ол иhин уус-уран айымньы 

историзм принцибин тутуhан, литература сайдыытын (литературнай процесс) сүрүн түhүмэхтэринэн сааhыланна.  

Саха биллиилээх суруйааччыларын оло5ун үөрэтии II-с сүhүөхтэн са5аланар. 8-9 кылааска суруйааччы оло5о айымньытын кытта ситимнээн үөрэтиллэр, оло5ун уонна 

айар үлэтин ураты түгэнэ арыллар. Оттон III-с сүhүөххэ суруйааччы оло5у көрүүтэ, философията, эстетиката, айар маастарыстыбата, ураты стилэ анаан-минээн үөрэтиллэр. 

Программа оскуола5а үөрэтии билигин о5о кыа5ын учуоттаан, хас да таhымнаах буолар диэн ирдэбили тутуhар. Ол иhин айымньыны кылаас ахсын: 1) хайаан да 

аа5ыллар; 2) талан аа5ыллар; 3) дириңэтэн үөрэтиллэр диэн аттардыбыт. 

Үөрэнээччи хайаан да аа5ан үөрэтэр айымньытын ахсаана элбэ5э суох уонна сүрүн таhым ирдэбилигэр эппиэттиир. Талан аа5ар айымньы «…»^ бэлиэлээх, үөрэнээччи 

литература5а билиитин-көрүүтүн кэңэтэр орто таhымнаах. Ол айымньылартан хайатын (эбэтэр барытын) аа5ан үөрэтэри эбэтэр көтүтэри учуутал үөрэнээччини кытта сүбэлэhэн 

быhаарар. Дириңэтэн аа5ар айымньы «…»^^ бэлиэлээх, саха тылын, фольклорун, литературатын дириңэтэн үөрэтэр кылааска, гуманитарнай лицей, гимназия үөрэнээччилэригэр 

уонна ба5алаах о5о5о ананар. Биллэн турар, айымньыны таларга хаарчах суох, учуутал бэйэтэ солбуйуон, уларытыан, кө5үрэтиэн сөп. Ол гынан баран ол айымньы жанр, көрүң, 

проблема эбэтэр түhүмэх уратытын чуолкайдык арыйан көрдөрөр буолуохтаах. Онно саха классиктарын тэңэ эдэр, урут оччо биллэ илик автор айымньыта да киириэн сөп. 

Үөрэнээччи литература уруогар ылар түмүк ситиhиитэ икки салаалаах: 1) үөрэнээччи билиитэ уонна сатабыла; 2) тылы сайыннарыы.  

Үөрэнээччи ханнык айымньыны уонна литература үөрэ5иттэн туох өйдөбүлү билиэхтээ5э, айымньыны өйдүүр туох сатабылы ылара барыллаан ыйыллар. «Тыл 

сайдыытын ирдэбилэ» үөрэнээччи бу сүhүөх кылааска тылынан да, суругунан да үлэ ханнык көрүңүнэн сатаан толоро, суруйа үөрэнэрин, эрчиллэрин ыйар. 

Өйтөн аа5ар айымньы сүhүөх ахсын «Тыл сайдыытын ирдэбилигэр» ыйыллар. Тугу үөрэтэри учуутал биэрэр эбэтэр үөрэнээччи бэйэтэ талар. 

Программа5а үөрэтии чааhа биирдиилээн айымньыга буолбакка, түhүмэх, бөлөх аайы биэриллэр. Ханнык айымньыны хас чаас үөрэтиэххэ сөбүн учуутал быhаарар. Талар 

айымньы бу уопсай чаас иhинэн аа5ыллар. Оттон айымньыны дириңэтэн үөрэтэр чаас гимназия, лицей, гуманитарнай эбэтэр дириңэтэн  үөрэтэр кылаас учебнай сеткатыгар 

көрүллэр. 

Ханнык ба5арар киhи үрдүк уус-уран таhымнаах айымньыны аа5ыыттан дуоhуйар, туох эмэ санаа5а тиийэр. Оттон үөрэнээччи сыыйа сайдан иhэр о5отук өйүгэр-

санаатыгар, иэйиитигэр уус-уран айымньыттан сөптөөх хоруйу булан, дьону-сэргэни, оло5у сылыктыы, сыаналыы үөрэнэригэр ба5арабыт. 

8-9 кылааска саха литературатын уерэтии тумук ситиhиитэ: 

1. Үөрэнээччи билиитэ уонна сатабыла: 

2. Уус-уран, наука, публицистика айымньыларын таба, ейдеен, кудуччу аа5ар (мунуутэ5э ортотунан таска 120-130 тылы, искэ 180-200 тылы); 

3. Булгуччу аа5ан билэр айымньылара: 

- «Дьулуруйар Ньургун Боотур» олонхону, 1-2 мифологическай тойугу; 

- А.Е.Кулаковскай хоЬооннорун, 1-2 поэматын талан; 

- А.И.Софронов «Таптал» драматын, хоЬооннорун талан; 

- Н.Д.Неустроев «Балыксыт» кэпсээнин; 

- П.А.Ойуунускай «Улуу Куданса» сэЬэнин, хоЬооннорун талан; 

- Суорун Омоллоон «Аанчык» кэпсээнин; 

- Амма Аччыгыйа «Сааскы кэм» романын; 

- Эллэй «Буур5а-буулдьа дьылыгар» поэматын, хоЬооннорун талан; 

- Куннук Уурастыырап хоЬооннорун талан; 

- Н.М.Заболоцкай «Мааппа» кэпсээнин; 

- С.П.Данилов хоЬооннорун талан; 



- Софр.П.Данилов «От урэххэ» сэЬэнин; 

- Николай Якутскай сэЬэннэрин талан; 

- Далан биир романын талан; 

- И.М.Гоголев хоЬооннорун, биир беден айымньытын; 

- П.Н.Тобуруокап хоЬооннорун талан; 

- Билинни суруйааччылартан 2-3 суруйааччы айымньытын талан. 

4. 10-ча хоЬоону уонна 2-3 кэпсээнинэн айымньыттан быЬа тардыыны ейтен аа5ар; 

5. Уус-уран айымньы оло5у хоЬуйар искусство керунэ, ааспыт, билинни, кэлэр кэмнээ5и олох уус-уран кэрэЬитэ, туоЬута буоларын ейдуур. 

6. Саха классик суруйааччыларын оло5ун кэпсээниттэн сорох айымньытын хайдах айбытын билэр; 

7. Уус-уран айымньы тематын, сурун санаатын, тутулун, геройдара туох уратылаа5ын, майгыннаЬар еруттэрин кемете суох арааран билэр, сыаналыыр; 

8. Айымньы литература хайа керунэр (эпос, лирика, драма) киирэрин, жанрын керунун арааран билэр; 

9. Эпическэй айымньы сюжета олох ханнык чахчытыгар оло5уран суруллубутун быЬаарар, айымньы ис номо5ун кэм-кэрдии ситимин, хоЬуйуллар кэм бэлиэтин кытта 

ситимнээн ейдуур: 

10. Айымньыга киЬи ис дууЬатын, уйул5атын, майгытын-сигилитин, ойуулуур ньыматын кэтээн керер, быЬаарар, бэйэтэ айан холоноругар туЬанар. 

11. Айымньы тус-туЬунан олуга (эпизод, фрагмент) ситимнээ5ин ейдуур; хас олук айымньы ис номо5о уонна характер арылларыгар туох суолталаа5ын быЬаарар; 

12. Уус-уран айымньыга, геройга, ойууланар тугэннэ автор хайдах сыЬыаннаа5ын кэтээн керер, быЬаарар; 

13. Уус-уран айымньыны айар сурун угэЬи, ойуулуур-дьуЬуннуур ньыма арааЬын, стилин арааран билэр, айымньыны ырытарга, бэйэтэ айан холоноругар, эрчиллэригэр 

туттар; 

14. Уус-уран айымньы туруорар сурун уонна ойо5ос проблематын ейдуур, автор ону быЬаарар, сыаналыыр суолун сылыктаан бол5ойор; 

15. Литература уерэ5эр сыЬыаннаах тылдьыты, ыйынньыгы, энциклопедияны сатаан туЬанар.  

2. Үөрэнээччи тылын сайдыыта: 

1. Айымньыны эбэтэр быЬа тардыыны, ейге уерэппити литература ханнык керунэ буоларын ейдеен, хоЬоонноохтук, уус-ураннык аа5ар; 

2. Олонхону толорорго холонон эрчиллэр^^; 

3. Айымньыны уус-ураннык (сиЬилии, кылгатан, талан) кэпсиир; 

4. Аахпыт тиэкискэ судургу эбэтэр уустук былааны онорор; 

5. Уус-уран айымньыга эбэтэр бэйэ билбитигэр оло5уран ейтен суруйар: сурун геройу характеристикалаан, тэннээн, геройдары тумэн эбэтэр утарыта тутан; суруйааччы 

айар улэтин характеристикалаан, оло5ун кылгас кэпсээнин эбэтэр биир тугэнин бэйэ чинчийиитин тумугунэн; айымньы кете5ер проблематын, тылын-еЬун ырытан; уус-

уран уратытын, суолтатын быЬааран; 

6. Өйтен суруйуу араас ньыматыгар (ойуулааЬын, сэЬэргээЬин, тойоннооЬун) эрчиллэр; 

7. Бэйэ санаатын тылынан уонна суругунан этэргэ былаан онорор; 

8. Аахпыт айымньы, кербут киинэ, спектакль, телевизорынан, радионан биэрии уонна искусство атын да керунун (хартыына, скульптура, уус-уран оноЬук) туЬунан бэйэ 

санаатын этэр, суруйар, аннотация онорор; 

9. Кыра кээмэйдээх кэпсээни, хоЬоону айарга холонор; 

10. Суруйааччы оло5ор уонна айар улэтигэр литературнай монтаж, литературнай-музыкальнай композиция сценарийын суруйарга холонор^^; 

11. Аахпыт айымньынан дьо5ус кээмэйдээх инсценировка, радионан, телевизорынан биэриигэ, киинэ5э устарга сценарий суруйар^^.  

 

 

 

 



 

Учебно – методический комплекс по преподаваемому предмету  

п

/

п 

Образовательная область 

Чааhа 
Учебный курс: Саха литературата 

1 2 3 4 5 6 7 

К

л

а

с

с 

ФИО, 

квалификационн

ая категория 

Учебная 

программа 

Учебник, 

Авторы, 

Год издания 

Учебные пособия для 

учащихся, 

Автор, год издания 

Методические пособия для учителя, 

автор, год издания 

Мониторинговый 

инструментарий 

9 Николаева 

Туйаара 

васильевна– 1 

УПД 

Филиппова 

Н.И., 

Шишигина 

В.Р., 

Максимова 

М.Е. Норуот 

айымньыта 

уонна 

литературата

, 5-11 к., 

1996с. 

Саха  литературата: 9 

кылаас В.Р.Шишигина, 

М.Е. Максимова Дь 

2010с. 

 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 

 

 

 

 



Саха литературата. I чиэппэр. 9 кылаас 
    

                                                        

Ый өйдөбүлэ: Балаҕан ыйа – идэ иҥэриитэ (Үөрэнээччи идэтэ. Олохтон үөрэнэр үөрэнээччи) 

Тү-

һү- 

мэх 

 

Тиэ-

мэ 

Чаа 

һа 

Күнэ-ыйа 

 

 
 

Тиэмэ сүрүнэ 
Учуутал дьайыыта 

Үөрэнээччи дэгиттэр сатабыла КОУ школы 

барыл 

дьиҥ 
Билии 

(Бу тугуй?) 

Дьайыы 

(Хайдах?) 

Алтыһыы 

(Тођо?Туохтан?) 

Оскуола 

сэһэнинэн 

Үөрэнээччи-

чинчийэр үлэтэ 
  

 

 

2 

05/09 

 

07/09 

 

05/0

9 

 

07/0

9 

 

 

Олоҥхо. 

 

П.А.Ойуунускай 

уонна олоҥхо 

 

Олоҥхо. 

 

П.А.Ойуунускай 

уонна олоҥхо 

Соругуруу, 

бырайыак, былаан 

оҥостуу 

Дьайыы араас 

ньыматын 

алтыһыннарыы 

Талан ылар 

сыһыан – 

ситиһиилээх 

буолуута 

Мин сайын 

аахпыт кинигэм 

 6 

12/09 

 

14/09 

 

19/09 

 

21/09 

 

26/09 

 

28/09 

12/0

9 

 

 

Дьулуруйар Ньургун 

Боотур. 1-3 ырыата. 

Дьулуруйар Ньургун 

Боотур. 4  ырыата. 

Дьулуруйар Ньургун 

Боотур. 5 ырыата. 

Дьулуруйар Ньургун 

Боотур. 6 ырыата. 

Дьулуруйар Ньургун 

Боотур. 7-8 ырыата. 

Дьулуруйар Ньургун 

Боотур. 9 ырыата. 

 Дьулуруйар 

Ньургун Боотур. 1-

3 ырыата. 

Дьулуруйар 

Ньургун Боотур. 4  

ырыата. 

Дьулуруйар 

Ньургун Боотур. 5 

ырыата. 

Дьулуруйар 

Ньургун Боотур. 6 

ырыата. 

Дьулуруйар 

Ньургун Боотур. 7-

8 ырыата. 

Дьулуруйар 

Ньургун Боотур. 9 

ырыата. 

Былааны хатылаан 

иһии, чочуйуу 

Кыһалҕаны куолаан 

быһаарыы 

Бэйэ кыаҕын 

уһугуннарыы – 

олохтон үөрэнэр 

үөрэнээччи 

идэтин баһылыыр 

биир суол. 

 

  



Ый өйдөбүлэ: Алтынньы ыйа – түмсүү (ил санаа) 

Тү-

һү- 

мэх 

 

Тиэ-

мэ 

Чаа 

һа 

Күнэ-ыйа 

 

 
 

Тиэмэ сүрүнэ 
Учуутал дьайыыта 

Үөрэнээччи дэгиттэр сатабыла КОУ школы 

барыл 

дьиҥ 
Билии 

(Бу тугуй?) 

Дьайыы 

(Хайдах?) 

Алтыһыы 

(Тођо?Туохтан?) 

Оскуола 

сэһэнинэн 

Үөрэнээччи-

чинчийэр үлэтэ 
  

 

 

2 

3/10 

 

05/10 

  

Норуот уонна 

история: 

В.С.Яковлев-Далан. 

Тулаайах оҕо: 

Өһүллүбэт өһүөн; 

Хааннаах илкээни. 

 Норуот уонна 

история: 

В.С.Яковлев-Далан. 

Тулаайах оҕо: 

Өһүллүбэт өһүөн; 

Хааннаах илкээни. 

дьайыы 

ньыматын булуу 

Дьайыы араас 

ньыматын 

алтыһыннарыы 

  

 4 

10/10 

 

12/10 

 

17/10 

 

19/10 

  

Уҥуохпун тутан бар; 

Бэрдьигэстээх 

Дэбэндэ. 

Илбис түүнэ. 

Илбис түүнэ: Куотуу.  

С.Р.Кулачиков-

Эллэй: Буурҕа, 

быылдьа дьылыгар 

 Уҥуохпун тутан бар; 

Бэрдьигэстээх 

Дэбэндэ. 

Илбис түүнэ. 

Илбис түүнэ: 

Куотуу.  

С.Р.Кулачиков-

Эллэй: Буурҕа, 

быылдьа дьылыгар 

дьайыы 

ньыматын 

кэмигэр 

хатылаан иһии, 

чочуйуу 

Кыһалҕаны куолаан 

быһаарыы 

 

 2 

24/10 

 

26/10 

  

М.Д.Ефимов: 

Сахалар иһэллэр, 

Эллэй ыһыаҕа. 
Батас Мөндүкээн, 

Боотураат өлүүтэ, 

Семен Дежнев, 

Манчаары ырыата. 

 М.Д.Ефимов: 

Сахалар иһэллэр, 

Эллэй ыһыаҕа. 
Батас Мөндүкээн, 

Боотураат өлүүтэ, 

Семен Дежнев, 

Манчаары ырыата. 

Харданы 

иһитиннэрии 

түмсүүлээх үлэ 

барыһын уонна 

итэҕэһин булуу 

  

 

  



II чиэппэр.  
    

                                                        

Ый өйдөбүлэ: Сэтинньи ыйа – сатабыл (өркөн өй, сырдык өй) 

Тү-

һү- 

мэх 

 

Тиэ-

мэ 

Чаа 

һа 

Күнэ-ыйа 

 

 
 

Тиэмэ сүрүнэ 
Учуутал дьайыыта 

Үөрэнээччи дэгиттэр сатабыла КОУ школы 

барыл 

дьиң 
Билии 

(Бу тугуй?) 

Дьайыы 

(Хайдах?) 

Алтыһыы 

(Тођо?Туохтан?) 

Оскуола 

сэһэнинэн 

Үөрэнээччи-

чинчийэр 

үлэтэ   

 

 

1 07/11   

Хатылааһын.  Хатылааһын. дьайыы 

ньыматын булуу 

Дьайыы (сатабыл) 

араас ньыматын 

алтыһыннарыы 

  

 4 

09/11 

 

14/11 
 

16/11 

 

21/11 

  

Киһи уонна кини 

уйулҕата: 

Н.Д.Неустроев: 
Балыксыт. 

Н.М.Заболоцкай: 

Мааппа. 1 чааһа. 

Мааппа. 2 чааһа. 

Мааппа. 3 чааһа. 

 Киһи уонна кини 

уйулҕата: 

Н.Д.Неустроев: 
Балыксыт. 

Н.М.Заболоцкай: 

Мааппа. 1 чааһа. 

Мааппа. 2 чааһа. 

Мааппа. 3 чааһа. 

дьайыы 

ньыматын 

кэмигэр 
хатылаан иһии, 

чочуйуу 

Кыһалҕаны 

куолаан быһаарыы 

(сатабыллаах 
буолуу) 

  

 3 

23/11 

 
28/11 

 

30/11 

  

Хатылааһын. 

Суруйааччы 
сатабыла. 

Суругунан үлэ 

 Хатылааһын. 

Суруйааччы 
сатабыла. 

Суругунан үлэ 

Харданы 

иһитиннэрии 

сатабыллаахпын 

диэн сананар 
оҕолору булуу 

  

  



Ый өйдөбүлэ: Ахсынньы ыйа – билии (сылыктааһын) 

Тү-

һү- 

мэх 

 

Тиэ-

мэ 

Чаа 

һа 

Күнэ-ыйа 

 

 
 

Тиэмэ сүрүнэ 
Учуутал дьайыыта 

Үөрэнээччи дэгиттэр сатабыла КОУ школы 

барыл 

дьиң 
Билии 

(Бу тугуй?) 

Дьайыы 

(Хайдах?) 

Алтыһыы 

(Тођо?Туохтан?) 

Оскуола 

сэһэнинэн 

Үөрэнээччи-

чинчийэр 

үлэтэ   

 

 

1 05/12   Хатылааһын  Хатылааһын 
дьайыы 

ньыматын булуу 

Дьайыы (сатабыл) 

араас ньыматын 
алтыһыннарыы 

  

 3 

07/12 

 

12/12 

 
14/12 

  

Софр.П.Данилов: 

От үрэххэ. 1 чааһа. 

От үрэххэ. 2 чааһа. 

Хатылааһын 

 

Софр.П.Данилов

: От үрэххэ. 1 

чааһа. От үрэххэ. 

2 чааһа. 
Хатылааһын 

дьайыы 

ньыматын 

кэмигэр 

хатылаан иһии, 
чочуйуу 

Кыһалҕаны 

куолаан быһаарыы 

(сатабыллаах 

буолуу) 

  

 3 

19/12 
 

21/12 

 

26/12 

  

В.Н.Потапова: 

хоһооннор 

(ыалдьыты кытта 

көрсүһүү 
А.Н.Шадринова?). 

Хатылааһын. 

Айымньыга киһи 

уйулҕата уонна 
айымньы күлүүс 

тыла 

 

В.Н.Потапова: 

хоһооннор 

(ыалдьыты кытта 

көрсүһүү 
А.Н.Шадринова?

). 

Хатылааһын. 

Айымньыга киһи 
уйулҕата уонна 

айымньы күлүүс 

тыла 

Харданы 

иһитиннэрии 

сылыктаан билэр, 
өйдөбүлү тутарга 

ураты ньымалаах 

оҕолору булуу 

  

 

  



III чиэппэр.  
 

 

Ый өйдөбүлэ: Тохсунньу – инникини өтө көрүү (саҥа саҕах аһыллыыта) 

 

  

Тү-

һү- 

мэх 

 

Тиэм

э 

Чаа 

һа 

Күнэ-ыйа 

 

Тиэмэ сүрүнэ 

 

Учуутал дьайыыта 

Үөрэнээччи дэгиттэр сатабыла КОУ школы 

барыл 

дьиң 
Билии 

(Бу тугуй?) 

Дьайыы 

(Хайдах?) 

Алтыһыы 

(Тођо?Туохтан?) 

Оскуола 

сэһэнинэн 

Үөрэнээччи-

чинчийэр 

үлэтэ 
  

 

 

1 28/01   
Хатылааһын. 

 
 

Хатылааһын. 
 

Соругуруу, 

бырайыак 
былаанын 

оҥостуу 

Дьайыы араас 
ньыматын 

алтыһыннарыы 

  

 5 

9/01 
 

11/01 

 

16/01 
 

18/01 

 

23/02 

  

А.И.Софронов-

Алампа: Аҕабар 
(сурук) ыалдьыт – 

Юра Борисов?. 

Билгэ. 

А.Е.Кулаковскай-
Өксөкүлээх 

Өлөксөй: Оттоку 

олук алгыһа. 

Өрүс бэлэхтэрэ. 
Өрүс бэлэхтэрэ: 

Салгыы. 

 

А.И.Софронов-

Алампа: Аҕабар 
(сурук) ыалдьыт 

– Юра Борисов?. 

Билгэ. 

А.Е.Кулаковскай
-Өксөкүлээх 

Өлөксөй: Оттоку 

олук алгыһа. 

Өрүс бэлэхтэрэ. 
Өрүс бэлэхтэрэ: 

Салгыы. 

Дьайыы (үлэ) 

ньыматын 
чочуйан иһии 

Кыһалҕаны 

куолаан быһаарыы 

Бэйэлэрин 
дьоҕурдарын таба 

тайаммыттары 

булуу 

  

 



Ый өйдөбүлэ: Олунньу – күрүөлэнии (кэскил түһүүтэ) 

 

  

Тү-

һү- 

мэх 

 

Тиэ-

мэ 

Чаа 

һа 

Күнэ-ыйа 

 

Тиэмэ сүрүнэ 

 

Учуутал дьайыыта 

Үөрэнээччи дэгиттэр сатабыла КОУ школы 

барыл 

дьиң 
Билии 

(Бу тугуй?) 

Дьайыы 

(Хайдах?) 

Алтыһыы 

(Тођо?Туохтан?) 

Оскуола 

сэһэнинэн 

Үөрэнээччи-

чинчийэр 

үлэтэ   

 

 

1 25/02   

Хатылааһын  Хатылааһын Соругуруу, 
бырайыак 

былаанын 

оҥостуу 

Дьайыы араас 
ньыматын 

алтыһыннарыы 

  

 5 

30/02 

 

01/02 

 
6/02 

 

8/02 

 

13/02 

 

 

 

  

П.А.Ойуунускай: 

Улуу Кудаҥса. 

Улуу Кудаҥса. 1 

төгүлэ.  
Улуу Кудаҥса. 2 

төгүлэ.  

Улуу Кудаҥса. 3 

төгүлэ. 

Иирбит Ньукуус. 

Хатылааһын. 
Семен Данилов: 

хоһооннор. 

 П.А.Ойуунускай: 

Улуу Кудаҥса. 

Улуу Кудаҥса. 1 

төгүлэ.  
Улуу Кудаҥса. 2 

төгүлэ.  

Улуу Кудаҥса. 3 

төгүлэ. 

Иирбит Ньукуус. 

Хатылааһын. 
Семен Данилов: 

хоһооннор. 

Дьайыы (үлэ) 

ньыматын 

чочуйан иһии 

Кыһалҕаны 

куолаан быһаарыы 

  

 2 
15/02 

20/02 
  

О.Н.Корякина-

Умсуура. 
 О.Н.Корякина-

Умсуура. 
Бэрэбиэркэ-лиир 

үлэ кэмигэр 
(оннугар) лотерея-

уруок ыытыы 

(ыыттарыы) 

Бэйэлэрин 

дьоҕурдарын таба 
тайаммыттары 

булуу 

  



Ый өйдөбүлэ: Кулун тутар – саха төрөөбүт күнэ (сүр күүһүрүүтэ) 

 

  

Тү-

һү- 

мэх 

 

Тиэм

э 

Чаа 

һа 

Күнэ-ыйа 

 

Тиэмэ сүрүнэ 

 

Учуутал дьайыыта 

Үөрэнээччи дэгиттэр сатабыла КОУ школы 

барыл 
дьиң Билии 

(Бу тугуй?) 

Дьайыы 

(Хайдах?) 

Алтыһыы 

(Тођо?Туохтан?) 

Оскуола 

сэһэнинэн 

Үөрэнээччи-

чинчийэр 

үлэтэ   

 

 

2 
22/02 

24/02 
  

И.С.Зверев. 

 

 

И.С.Зверев. 

 

Дьайыы 

ньыматын булуу 

Дьайыы араас 

ньыматын 

алтыһынна-рыы 

  

 5 

27/02 

 

1/03 

 
6/03 

 

09/03 

15/03 

  

А.Е.Кулаковскай: 

Кыраһыабай кыыс. 

А.И.Софронов: 

Таптал. 1-2 

оонньуута. 

Таптал. 3 оонньуута. 

Алампа хоһоонноро. 

Д.К.Сивцев-Суорун 

Омоллоон: Аанчык. 

 А.Е.Кулаковскай: 

Кыраһыабай кыыс. 

А.И.Софронов: 

Таптал. 1-2 

оонньуута. 

Таптал. 3 

оонньуута. 

Алампа 

хоһоонноро. 

Д.К.Сивцев-Суорун 

Омоллоон: Аанчык. 

Дьайыы 

ньыматын 

хатылаан иһии, 

куруук туһаныы, 
кэмигэр чочуйуу 

кыһалҕаны 

куолаан быһаарыы 

  

 1 20/03   
П.Н.Тобуруокап: 

хоһооннор. 

 

П.Н.Тобуруокап: 

хоһооннор. 

Харданы 

иһитиннэрии 

Ким дьарыгыттан 

бэйэтин үчүгэйдик 
сананары булуу 

  



IV чиэппэр. Бэйэҕэ Махтал, Таптал, Эрэл санаатын саҕыы, Бэйэҕэ үөрүү кыымын иҥэрии. 8 кылаас 

 

Ый өйдөбүлэ: Муус устар – таптал (бэйэҕэ таптал иэйиитэ) 

 

  

Тү-

һү- 

мэх 

 

Тиэ-

мэ 

Чаа 

һа 

Күнэ-ыйа 

 

Тиэмэ сүрүнэ 

 

Учуутал дьайыыта 

Үөрэнээччи дэгиттэр сатабыла КОУ школы 

барыл 
дьиң Билии 

(Бу тугуй?) 

Дьайыы 

(Хайдах?) 

Алтыһыы 

(Тођо?Туохтан?) 

Оскуола 

сэһэнинэн 

Үөрэнээччи-

чинчийэр 

үлэтэ   

 

 

1 03/04   
И.М.Гоголев: 

хоһооннор. 

 

И.М.Гоголев: 

хоһооннор. 

Дьайыы 

ньыматын булуу 

Дьайыы араас 

ньыматын 

алтыһыннарыы 

  

 7 

05/04 

 

10/04 

 
12/04 

 

17/04 

 
19/04 

 

24/04 

 
26/04 

  

Алампа: Тугу 

туойабын? 
П.А.Ойуунускай: 

Туруҥ, туруҥ, 

туойуҥ! Ийэм 

Дьэбдьэкиэй 

уҥуоҕар. 

Семен Данилов: 

Ырыа туһунан. 

Ойуунускайдыын 

кэпсэтии. 

Реас Кулаковскай: 

Аҕам олоҕо. Бастакы 

аҥаара. 

Аҕам олоҕо. Иккис 

аҥаара. 

 Алампа: Тугу 

туойабын? 
П.А.Ойуунускай: 

Туруҥ, туруҥ, 

туойуҥ! Ийэм 

Дьэбдьэкиэй 

уҥуоҕар. 

Семен Данилов: 

Ырыа туһунан. 

Ойуунускайдыын 

кэпсэтии. 

Реас Кулаковскай: 

Аҕам олоҕо. 

Бастакы аҥаара. 

Аҕам олоҕо. Иккис 

аҥаара. 

Дьайыы 

ньыматын 
хатылаан иһии, 

куруук туһаныы, 

кэмигэр чочуйуу 

кыһалҕаны 

куолаан быһаарыы 

  

 1 3/05   
С.Т.Руфов: 

хоһооннор. 

 

С.Т.Руфов: 

хоһооннор. 

Харданы 

иһитиннэрии 

Ким дьарыгыттан 

бэйэтин үчүгэйдик 

сананары булуу 

  



Ый өйдөбүлэ: Ыам ыйа – киэҥ-куоҥ буолуу (ситиһиилээх буолуу) 

 

 

 

 

Тү-

һү-

мэх 

 

Тиэ-

мэ 

Чаа 

һа 

Күнэ-ыйа 

 

Тиэмэ сүрүнэ 

 

Учуутал дьайыыта 

Үөрэнээччи дэгиттэр сатабыла КОУ школы 

барыл 
дьиң Билии 

(Бу тугуй?) 

Дьайыы 

(Хайдах?) 

Алтыһыы 

(Тођо?Туохтан?) 

Оскуола 

сэһэнинэн 

Үөрэнээччи-

чинчийэр 

үлэтэ   

 

 

1 08/05   

Хатылааһын: 

Олоҥхо. 

 Хатылааһын: 

Олоҥхо. 

Дьайыы 

ньыматын булуу 

Дьайыы араас 

ньыматын 

алтыһынна-рыы 

  

 3 

10/05 

 

15/05 
 

17/05 

  

Хатылааһын: 

Норуот уонна 

история. 

Хатылааһын: 
Классиктар 

Хатылааһын: 

Ойуунускай. 

 Хатылааһын: 

Норуот уонна 

история. 

Хатылааһын: 
Классиктар 

Хатылааһын: 

Ойуунускай. 

Дьайыы 

ньыматын 

хатылаан иһии, 

куруук туһаныы, 
кэмигэр чочуйуу 

кыһалҕаны 

куолаан быһаарыы 

  

 2 

22/05 

 

24/05 
 

 

  

Хатылааһын: саха 

лириката. 

Хатылааһын: уус-

уран проза. 

 

 

 Хатылааһын: 

саха лириката. 

Хатылааһын: 

уус-уран проза. 

Харданы 

иһитиннэрии 

Ким дьарыгыттан 

бэйэтин үчүгэйдик 

сананары булуу 

  


