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Литература аа5ыыта 

1 түһүмэх. Yөрэх биридимиэтин өйдөбүлэ 

Үлэ бырагыраамата Федеральнай государственнай уерэх стандардыгар, «Россия 

гражданинын лиичинэһин сиэрин-майгытын сайыннарыыга уонна иитиигэ 

кэнсиэпсийэтигэр», уерэх биридимиэтин уерэтии тумуктэригэр оло5уран сурулунна. 

Бастакы cyhyex оскуолада литература аадыыта — уус-уран айымньыны уерэтии 

уонна тылы сайыннарыы курдук икки хайысханы тутуһар сурун биридимиэттэртэн 

биирдэстэрэ. Биридимиэт о5о аа5ар уеруйэдин, тылынан уонна суругунан санатын сайын- 

нарар сурун оруоллаах. О до до аадар уонна тиэкийи кытта улэлиир уеруйэх инмит эрэ 

буолладына, кини атын биридимиэттэргэ ситиһиилээхтик уорэнэр кыа5ы ылар. 

«Литература аа5ыыта» биридимиэт о5о сааһыгар септеех ейу-санааны инэрэр, 

айар, толкуйдуур дьо5урун, майгытын-сигилитин, тылын-өһүн сайыннарар, аа5ыы 

эйгэтигэр киллэрэр, кинигэ5э интэриэһи уескэтэр, аа5ар ба5аны олохсутар, уус-уран 

айымньы тыл искусствота буоларын ейдетер, о5о бэйэтэ сайдар, дьону кытта бододоруһар 

кыа5ын олохсутар. Аа5ыы о5о лиичинэс быһыытынан сайдарыгар, тулалыыр эйгэтин 

ейунэн-сурэдинэн, дууһатынан ылынарыгар суолтата улахан. Бу этиллэр санаа 

«Литература аа5ыыта» биридимиэт сурун сыалын быһаарар: 
— Аа5ыы араас керүьүн олохсутуу; 
— уус-уран айымньы тиэкиһин кытта улэ5э о5о тылын-өһүн сайыннарыы; 
— араас керуннээх информациянан улэлиир уеруйэхтэри инэрии; 
— о5ону уус-уран айымньыга сыһыарыы, айымньыны истэргэ, тылга бол5омтолоох 

буолууга иитии; 
— о5о тус оло5ун айымньы нөнүө сиэр-майгы сыаннастарынан байытыы; 
— о5о литературатын эйгэтигэр киллэрии; кинигэ5э интэриэһи, ситимнээхтик, 

тиһиктээхтик аа5ар ба5аны уескэтии; 
— тиэкиһи уонна кинигэни кытта улэлиир уеруйэди инэрии, уерэх уонна научнай-

биллэрэр тиэкиһинэн үлэ бастакы үөруйэхтэрин олохсутуу. 
Маннайгы кылааска букубаар кэнниттэн уерэх дьылын иккис а5арыгар 

«Литература аа5ыыта» биридимиэти уерэтии са5аланар. Уус-уран айымньыны аа5ан, 

уерэнээччи айымньы ааптарын, дьоруойдарын кытта сэһэргэһэр, алтыһар, сиэр-майгы 

еруттэрин кинилэр сыһыаннарын ырытан, то5о итинник буолбутун, ол суолтатын, 

теруетун ейдуур буолар. 
Уус-уран айымньы тыл искусствота буоларын аа5ыы ypvoгар аа5ан, тыл уруогар 

ырытан, айымньыны ырытар улэдэ тылы тэннээн, ааптар этэр санаатын, иэйиитин ейдуур. 
Уерэнээччн айымньы дьоруойдарыгар бэйэтин сыһыанын быһаарар, суруйааччы уонна 
айымньы туһунан санаатын этэн, сыһыанын кердерер. 

Биридимиэт сурун ис хоһоонун араас одо литературата (саха.Саха сирин хотугу, 
Россия, mac дойду араас омуктарын суруйааччыларын айымньылара),научнай-
популярнай айымньылар арыйаллар. Уус-уран уонна научнай-биллэрэр айымньылары 
тэннээн керуу тыл искусствотын диринник ейдуургэ кемелеһер. «Литература аа5ыыта» 
биридимиэти атын биридимиэттэри («Культура», «Тулалыыр эйгэ», «Музыка», 
«Уруһуй») кытта ситимнээхтик уерэтии. ырытыы кедьуустээх, олоххо туох барыта 
ситимнээх биир кэлим диэн ейдебулу уескэтэр. 

«Литература аа5ыыта» биридимиэт ис хоһооно»: 
• «Сана үлэтин керуннэрэ. Бодоруһуу култуурата»; 
• «Тиэкиһи кытта үлэ керуннэрэ. Сана-инэ улэтэ»; 
• «Уус-уран айымньыга кэрэ уонна сиэр-майгы иитиллиитигэр улэ»; 
• «Одо аадар эйгэтэ. Аа5ыы култуурата». 
Бастакы салаа — «Сана улэтин керуннэрэ. Бодоруһуу култуурата». Манна о5о аа5ар 

уонна суруйар, истэр уонна санарар дьо5урун, араас тугэннэ улэтин сана керунун 
сайыннарыыта керуллэр. Бырагыраама таска суһуехтээн аа5ыыттан сыыйа бутун 
тылынан, онтон интонацията, аа5ыы тэтимигэр, ис хоһоонноохтук аа5ыыга, сыыйа искэ 
аа5ыыга бол5омто уурар, бастакы cyhyex саха оскуолатын уерэнээччитэ мунуутэ5э аа5ар 
нуорматын быha холоон биэрэр. Начаалынай оскуоланы бутэрэр уерэнээччи быha холоон 
мунуутэ5э 80—100 тылы аа5ар. Маннык нуорма о5о бэйэтигэр эрэллээх буолуутун, 
аахпыт тиэкиһин ис хоһоонун ейдуурун. уерэх тиэкистэрин кытта улэ5э кенулуур. 

Биридимиэт ис хоһоонугар истиидиэн салаа о5о тылга, дьон санатыгар бол5омтолоох 
буоларын, этиллибит кэрчик сурун санаатын араарарын, ейдуурун, ырытарын, ейдеммет 



 

тугэннэ туоһулаhapыйытыылары биэрэрин ирдиир. 
Сананы сайыннарыы (бэйэ санаатын этии, ыйытыы биэрии, ыйытыыга эппиэт, 

кэпсэтикии, кэпсээкин)сана этикетин кытта быстыспат ситимнээхтик бэриллэр. 
Уерэнээччи санарыан иннинэ туту этиэн бадарарын толкуйдаан, ырытан, хонтуруолланан, 
атын киЬини болдойон истэн, кэпсэтэр киһитигэр убаастабыллаахтык сыһаннаһан 
иитиллэрэ эрэйиллэр. 

Улахан бол5омто сурук үлэтигэр ууруллар. Аа5ыы уруогар үөрэнээччи аахпыт 

тиэкиһигэр оло5уран бэриллэр тиэмэдэ бэйэ санаатын, аахпыттан, ойтон (ойуулаан, 

ырытан, кэпсээн) суруйа үөрэнэр. Бастакы cyhyex оскуола о5o истэр, санарар, aa5ap 

уонна суруйар дьо5урун сайыннарар. 

Иккис салаа — «Тиэкиһи кытта улэ керүннэрэ. Сана-инэ үлэтэ». 

Уус-уран айымньыны кытта улэ5э үөрэнээччи тиэкиһи чаастарга үллэрэ, чаастарга 

аат биэрэ, былаан оноро, аахпыт тиэкиһин кылгатан уонна сиһилии кэпсии, сурун 

санаатын араара уонна ону бэйэ тылынан этэргэ үөрэнэр. Бу салаа тиэкис араас көрүнүн 

ндуу (ойуулуур, ырытар, кэпсиир), тиэкис аатын ис хоһоонун кытта ситимнии, уерэх, 

научнай-биллэрэр уонна уус-уран тиэкийи араара. суолтатын быһаара уерэтэр. 

Уерэнээччи бодоруһуу арааһын;ыалын-соругун ейдуу уерэнэр, учуутал кеметунэн кэтээн 

керер. 

Yhүc салаа — «Уус-уран айымньыга кэрэ уонна сиэр-майгы иитиллиитигэр улэ». 

О5o уус-уран айымньы нөнүө сиэр-майгы туһунан ейдебулэ кэнииригэр, 

эстетическэй уонна айар дьо5ура сайдыытыгар туһанар. О5о уус-уран айымньыга да, 

биллэрэр да тиэкискэ тулалыыр эйгэ ойууланар ньыматын араара, уратылаһар ерутун 

ейдуу, бэйэ тиэкиһин о5оро уерэнэр. Бырагыраама о5o эрэ уус-уран литератуатын кытта 

буолбакка, искусство атын керуннэрин тиэкистэрин (айымньыларын) кытта 

билиһиннэрэр. 

Уерэнээччи уус-уран айымньыны научнай-биллэрэр ис хоЬоонноох тиэкистэн 

араара уерэнэр. Уус-уран айымньы — ааптар айымньыта, кини баай тыл-ес кеметунэн 

аа5ааччыга тулалыыр эйгэ уонна дьон араас сыйыанын, ытык ейдебуллэри, майгыны- 

сигилини инэрэр, кэрэ5э угуйар искусство ураты керунэ диэн ейдуур. «Литература 

aa5ыыта» ис хоһоонугар уус-уран айымньыны судургу ырытыы: ол эбэтэр бастаан 

тиэкиЬи сабадалаан, истэн, онтон аа5ан, ырытан, хат-хат теннен, ис хоЬоонун, 

са5аланыытын, бүтүүтүн ырытан, айымньы аатын, сурун санаатын, ис хоһоонун кытта 

тэннээн керуу ыытыллар. Айымньыны ырытыыга тиэр- шш туттуллубат. Айымньы уус-

уран тыла аа5ыы бары туһумэ5эр бол5омто5о ьлыллар. Тиэкиһи ырытыыга тыл (эпитет, 

тэннэбил) туспа тутан ырытыллыбат, айымньыга сыһыаран, туох суолталаахтык 

туттуллубутун тоһо холоон бэлиэтэнэр, керуллэр. 

Аа5ыы ис хоһоонугар o5o caahыгap ейденер тиэмэ уонна уус-уран айымньы 

проблемата, онно этиллэр майгы-сигили сыаннастара, тыла-eheкеруллэллэр. Айымньыны 

ырытыы араас таһымнаах: сюжет таЬымыгар (дьоруойдары кытта билсиһии, кэпсэнэр 

тугэни ырытыы); дьоруой таһымыгар (дьоруой тугу эрэ гынар сурун ис хоһооно, киниэхэ 

aa5аачы сыһыана); ааптар таһымыгар (ааптар дьоруойугар сыһыана, ааптар этэр санаата 

уонна айымньы уопсай ис xohoоно). Маннык ырытыы айымньыны кэлимник керергесурун 

хайысха буолар. Айымньыны араастаан ырьггыы о5о айымньы ис хоһоонун өйдууругэр, 

тылга бол5омто уурарыгар, ейе-санаата байарыгар, майгыта-сигилитэ тупсарыгар 

кедьуустээх. Айымньынк хаста да төхтүрүйэн ырытыы тумугэр, о5о до5ордоһуу, 

убаастабыл. кыра уонна кыаммат дьонно кемелте, утуе сыйьган сыаннастарын инэринэр, 

аа5ыыттан дуоһуйар, астынар, бол5омтолоох аа5ыы: тумугэр айымньы туһунан, ис 

хоһоонугар бэйэтин сыһыанын этэр Бырагыраама айыл5а тиэмэтин хабар элбэх 

айымньылаах, ол иһин о5о айыл5аны кэтиир уеруйэ5э олохсуйар, оло5ун уопута сайдар. 

О5о айар дьо5ура сайдарыгар айымньыны оонньоон кердерере онно кыттара 

улахан оруоллаа5ын бырагыраама учуоттуур. Айымньыны оонньоон көрдөрөрүгэр о5о 

айымньыны, дьоруойдарын өйдүр, бэйэтин сыһыанын тириэрдэн оонньуур. 

Төрдүс салаа — «О5о аа5ар эйгэтэ. Аа5ыы култуурата». 



 

Ис хоһоонун уонна аа5ыллыан сөптөөх айымньы аатын ыйар. Манна саха, Саха 

сирин хотугу омуктарын, Россия араас омуктарын. тас дойду суруйааччыларын уус-уран 

айымньылара, научнай-биллэрэр, аныгы кэм суруйааччыларын айымньылара, ону 

тайынан норуот тыльшан уус-уран айымнььгга (остуоруйа, уйуйээн, ырыа, ес хойооно. 

таабырын, о.д.а.) киирэллэр. Бырагыраама кыра о5о интэриэйин учуоттаан, олох араас 

өттүн хабар айымньыларга бол5омто уурар: бэйэ саастыылаа5ын уонна улахан дьону 

кытта сыһыан, мүччүргэннээх сырыы, айыл5а, дойду историята, култуурата, омуктар 

култууралара. ону тэннээн керуу, биир тиэмэлээх араас ааптар айымньытын аа5ыы 

ырытыы, о.д.а. Тиэмэ төһөнөн киэн да, о5о соччонон оло5ун уопута байар кыахтанар, 

билэр-керер ба5ата кэниир, аа5ар кыа5а сайдар, аа5ыы култуурата инэр. Киирбит 

айымньылар кыра саастаах о5о өйүн-санаатын, майгытын-сигилитин, эстетическэй 

өттүнэн иитиигэ суолталара улахан. О5о аа5ар үөрүйэ5э сайдыытын керен. тулалыыр 

эйгэтин туйунан билиитэ диринээн истэ5ин аайы, аа5ар эйгэтэ кылаастан кылааска кэнээн, 

эбиллэн, байытыллан иһэр. Сыыйа о5о библиографическай култуурата олохсуйар. 

Онон литература аа5ыытын кууруһа уус-уран эстетическэй, өй-санаа, майгы-

сигили хайысхалаах буолан, аа5ыы кэмпитиэнсийэтин байытар, кэнэтэр. Үөрэнээччи 

бэйэтин билиитин, аа5ар үөрүйэ5ин, сатабылын үөрэх сыалын уонна тустаах олох 

түгэннэрин быйаарарыгар сөпкө туһанар үөрөйэ5ин олохсутунар, кэпсэтэр эйгэтэ кэниир, 

аа5ыы култуурата сайдар (аахпытын диринник өйдүүр, аа5ар кинигэтин талар 

үөрүйэхтэнэр, уус-уран литератураны өрүү аа5ар ба5ата олохсуйар). О5о аа5ар култуурата 

төһөнөн баай да, соччонон үтүө майгылаах уонна кэрэни өйдүүр сайдыылаах киһи буола 

улаатар. 

Түмүктээн эттэххэ, «Литература аадыыта» ис хойооно о5о тылын-өһүн, аан дойду 

уус-уран литературатыгар киириитин, аадар кыа5ын, аа5ар култууратын сайыннарар, 

байытар. 

 
 

2 түһүмэх. Yөрэх былааныгар үөрэх биридимиэтин миэстэтэ 
Үөрэх былаанынан алын cyhyexоскуолата «Литература аа5ыыта» биридимиэти 

үөрэтиигэ барыта 238 чаас керуллэр. Ол иһигэр: 1 кылааска — 34 чаас; 2 кылааска — 68 

чаас; 3 кылааска — 68 чаас; 4 кылааска — 68 чаас. 

 

3 түһүмэх. Yөрэх биридимиэтин үөрэтии түмүгэ 
 

Ытык өйдөбүллэри үөрэнээччигэ инэрии түмүгэ 

1. Төрөөбүт дойдунан, дойду историятынан уонна норуоттарынан киэн туттуу 

санаатын олохсутар. 

2. Атын омук историятыгар уонна култууратыгар убаастабыл лаахтык сыһыаннаһар. 

3. Үөрэнэр ба5аны, бэйэни сайыннарар. 

4. Бодоруһууга майгы-сигили нуорматын, бэйэ эппиэтинэһин сайыннарар, салайынар. 

5. Эстетическэй сыһыаны олохсутар. 

6. Сиэрдээх быһыыны, атын дьонно амарах сыйыаны сайыннарар. 

7. Бииргэ улэлиир сатабылы сайыннарар. 

8. Yтүөсыһыаннаах бодоруһууну инэрэр. 

9. Мөккүөрдээх тугэнтэн сатаан тахсар үөрүйэөи үөскэтэр. 

10. Айымньылаах үлэ5э ба5аны үөскэтэр, сэрэхтээх, чөл олох туһунан өйдөбүлү, 

сыһыаны олохсутар. 

Yөрэх сатабылларын сайыннарыы түмүгэ 

1. Араас тиэкиһи ис хоһоонноохтук аа5ар, үчүгэйдик толкуйдаан санарар, тылынан 

уонна суругунан тиэкиһи онорор. 

2. Соруда5ы толорорго сана араас көрүннэрин, ньымаларын баһылыыр. 



 

3. Сэһэргэһэр киһитин бол5ойон истэр, кэпсэтэргэ бэлэм, кэпсэтиигэ араас санаа 

үөскүүрүн өйдүүр, бэйэ санаатын тиэрдэргэ кыһаллар, дакаастыы сатыыр. 

4. Тэнниир, ырытар, түмэр, түмүктүүр, наардыыр, маарынныыры, хардарыта сибээһи, 

теруету булар, хайа ба5арар тиэмэдэ кэпсэтиһиигэ кыттар. 

5. Атын биридимиэттэри үөрэтэргэ «Литература аа5ыыта» төрүтбуоларын уонна 

биридимиэттэр алтыһыыларын (бодоруһуу култуура, айымньылаах үлэ; кинигэ, 

ааптар, айымньы ис хоһооно; уус-уран тиэкис уо.д.а.); гуманитарнай-эстетическэй 

хайысхалаах биридимиэттэр икки ардыларынаады сибээстэри өйдүүр. 

6. Үөрэх дьарыгын сыалын уонна соругун өйдүүр, сөптөөх ньымалары булан туттар, 

туһанар. 

7. Үөрэх дьарыгын туруоруллубут соруктарга оло5уран былаанныыр, хонтуруолланар 

уонна сыаналанар, ситиһиига тиэрдэр ордук көдьүүстээх ньымалары быhaapap. 

 

Тустаах үөрэх биридимиэтин үөрэтии түмүгэ 

1. Уус-уран айымньы омук уонна аан дойду култуурата, сиэр-майгы сыаннастара 

буоларын уонна баар үгэстэр харыстаныахтаахтарын, кэлэр көлүөнэ5э 

тиэрдиллиэхтээхтэрин өйдүүр. 

2. Кинигэ — киһи аймах култууратын ураты сыаннаһа буоларын өйдөөн, сиэрдээх 

сыһыаны олохсутар. 

3. Уус-уран айымньы тыл искусствота диэн ейдуур, харыстабыллаахтык 

сыһыаннаһар. 

4. Саха сирин уонна Россия элбэх ахсааннаах норуоттарын уус-уран литератураларын 

духуобунай уонна сиэргэ-майгыгс сыаннастарын ейдуур. 

5. Сайдыылаах, уерэх бары биридимиэтигэр ситиһиилээх буоларга тиһиктээх аа5ыы 

суолтатын ейдуур; аан дойду, Россия историятын уонна култууратын, утуе уонна 

меку сыһыан, сиэр-майгы туһунан бастакы ейдебуллээх. 

6. Аа5ыы суолтатын, араас керуннээх тиэкис (билиһиннэрэр, уерэтэр, талар, кердуур, 

чинчийэр) уратытын уонна ис хоһоонун ейдуур, дьууллэһиитигэр кыттар, дьоруой 

араас быһыытын-майгытын сиэр-майгы еттунэн ырытар, сыаналыыр. 

7. Таска уонна искэ аа5ыы техникатын баһылааһын, аахпыты араастаан уларытыы, 

уус-уран, научнай-популярнай уонна уерэтэр тиэкистэри ырытарга судургу 

литературоведческай: ейдебуллэри туһаныы салгыы аа5ааччы тылын-ehyнсай- 

дыытыгар суолталаа5ын ейдуур. 

8. Бэйэ аа5арыгар септеех кинигэни талары сатыыр, тиэмэнэн, алпаабытынан 

каталогтары уонна субэлиир исииһэги: туһанар, бэйэ ситиһиитин, кыа5ын 

сыаналанар, тупсарынар, эбии дьарыктанарга, информация хомуйарга ыйар-кэрдэр 

матырыйаалынан таба туһанар. 
 

4 түһүмэх. Yөрэх биридимиэтин ис хоһооно 

Санарыы уонна аа5ыы үлэтин көрүннэрэ 
Истии. Туора сананы истэн ьшыныы (кэпсэтэр киһи саната, аpaacтиэкиһи аа5ыы). 

Туора сананы хайдах баарынан ейдееһун, истибит айымньы туһунан ыйытыыга сатаан 

хоруйдааһын, буолбуту сааһылаан быһаарыы; сана соругун ейдееһун; уерэх, научнай- 

биллэрэр, уус-уран айымньы тиэкистэрин истэн баран, ыйытыыны сатаан биэрии. 

Таска aa5ыы.Тылы, этиини уонна тиэкиһи буукубалаабакка уонна суһуехтээбэккэ 

таба аа5ыы. Суһуе5унэн аа5ыыттан сыыйа бутун тылынан ейдеен аа5ыы, тыл ситимин 

интонациянан холбооһун; кис ис хоһоонун ейдуур тyhyrapкылаастан кылааска аа5ыы 

тэтимин тургэтэтии. Санарар сана (тыл ситимэ уонна этии) суолтатын ейдуургэ ыйыы 

биэрии. Дьо5ус тиэкиһи хоһоонноохтук аа5ыы: таба санарыы уонна интонация нуорматын 

тутуһуу; аа5ыы соругун ейдееһун, аа5ар айымньыга сыһыаны кердеруугэ интонацияны 

тутуhyy, санарыы уонна бодоруһуу соругар сеп тубэһиннэрэн аа5ыы тэтимин тургэтэтии 



 

эбэтэр бытаардыы. Сурук бэлиэтэ чорботуллар этиилэрин интонациялаахтык аа5ыы. 

Араас коруннээх уонна тииптээх тиэкистэр уратыларын ейдееһун. 

Искэ аа5ыы. Кээмэйинэн уонна керунунэн (жанрынан) септоех айымньылары 

таска аа5ыыттан сыыйа искэ аа5ыыга кеһуу. Аахпыт киһи ейдуургэ ис хоһоонун 

санатыһан уонна ыйытыыларга хоруйдаан хонтуруолланар уонна кеннерунэр ньымалары 

туһаныы. 

Аа5ыы араас керунун (уорэтэр, талар, билсэр) туһанан, уорэтэр «сана научнай-

биллэрэр тиэкистэн информацияны була уерэнии. 

Аадыы араас керунун уратытын ейдееһун: факт, ойуулааһын, этиини толоруу 

уо.д.а. 

Араас көрүннээх тиэкиһинэн улэ. Уус-уран, уерэх, научнай-популярнай тиэкистэр 

ейдебуллэрин билии, кинилэри тэннээһин. Маннык керуннээх тиэкистэри оноруу 

соруктара. Кеннеру этиинэн тиэкиһи араарар уеруйэ5и баһылааһын. 
Тиэкис тиэмэтин уонна сурун санаатын бэйэ быһаарыыта; төрүөт уонна тумук 

сибээстэрин быһаарыы; тиэкиһи септеех кэрчиктэргэ араарыы. Хас биирдии кэрчик уонна 
тиэкис сурун чаастарын быһаарыы, аат биэрии; тиэкис ис хоһоонунан ааттыыр, тыы 
этиилэринэн эбэтэр бэйэ толкуйунан былаан оноруу. Тирэх тылларынан эбэтэр бэйэ 
онорбут былаанынан тиэкиһи сиһилии, талан, кылгатан кэпсээһин. Кэпсииргэ туох 
кэнниттэн  туох буоларын чопчу ситимнээн тутуhyy. Аахпыт тиэкиһи эбэтэр атын 
бэриллибит холобуру утугуннэрэн, ойуулааһын, сэһэргээһин, толкуйдааһын тиэкиһи 
оноруу. Кэпсэтии кэмигэр кинилэри туох сыаллаах туһанары быһаарыы. 

Элбэх информация араас керунун кытта улэлээһин. 

Уопсай ырытыыга кыттыы: ыйытыыга хоруйдааһын, чопчу тиэмэ5э иһитиннэрии 

оноруу, атын киһи этэрин истии, кэпсэтин кэмигэр хоруйдары толорон, ситэрэн биэрии. 

Ыйынньыгы уонна кердерер-ойуулуур матырыйаалы туһаныы. 

Тиэкис ис хоһоонун ойуулааһын (айыл5а, дьоруой тас керунэ буолар сирэ) уонна 

толкуйдаа5ын (туох туһунан кэпсэнэрэ, сурун санаата) ньымаларын туһанан хаттаан 

оноруу. Уус-уран уонна научнай-биллэрэр айымньылары тэннээһин, кэпсэтиигэ туох 

сыаллаах туһанары быһаарыы. 

Библиографическай култуура. Кинигэ — искусство ураты керунэ. Кинигэ — 

билии терде. Саха сиригэр бастакы кинигэлэр уонна кинигэни бэчээттээһин са5аланыыта 

(уопсай ейдебул). Уерэх, уус-уран, ыйынньык кинигэлэрэ. Кинигэ ис хойооно эбэтэр 

иһинээ5итэ, таһа, титульнай лииһэ, аннотацията, ойуулар (иллюстрациялар). Кинигэ5э 

информация керунэ: научнай, уус-уран (кинигэ тас кестуутугэр оло5уруу, ыйар-

иллюстративнай матырыйаал). 

Кинигэ тиибэ: айымньы-кинигэ, хомуурунньук-кинигэ, суруйуулар хомуурдара, 

периодическай бэчээт, ыйынньык, тылдьыт, энциклопедия apaaha. 

Бэриллибит испииһэгинэн кинигэни талыы, картотекалар, бибилэтиэкэ5э о5о 

кинигэлэрин тyhaныы. Алпаабытынан каталог. О5о сааһыгар септеех тылдьытынан уонна 

ыйынньык-литературанак туһаныьгга. 

Учуутал кеметунэн уерэх уонна научнай-популярнай тиэкистэр уратыларын 

быһаарыы. 

Уус-уран айымньы тиэкиһинэн улэ. Уус-уран айымньы ис хоһоонун ейдееһун, 

иэйиилээхтик ылыныы. Айымньы аатын кытта ис хоһоонун ейдеен ситимнээһин. 

Уус-уран тиэкис уратытын быйаарыы, айыллыбыт сыалын ейдееһун (аа5ааччыга 

ойууламмыт хартыына уонна уран тыл ньымата). Тылы хайдах иһиллэринэн уонна 

суолтатынан ырытыы, кене уонна кеспут суолта. Суруйааччы айбыт хартыынатын ейге 

ойуулуур уеруйэх. 

Тыл ойуулуур-дьуйуннуур ньыматын туһанан, айымньы тиэкиһин эбэтэрбыһа 

тардыыны бэйэ айыыта. Уруһуйдарынан эбэтэр иллюстрацияларынан кэпсээн айыы; уус-

уран айымньыттан иллюстрацияда сеп тубэһэр кэрчиктэри булуу. Аахпыт тиэкистэн быһа 

тардыыны тылынан ойуулааһын. 



 

Айымньы дьоруойун характеристикалааһын (мэтириэтэ, майгыта, туттуута-

хаптыыта, саната), буолбут быЬыы теруетун ырытыы. Сурун санааны тириэрдэн, 

сиЬилии, талан уонна кылгатан кэпсиир дьодуру инэрии. Дьоруойдар быЬыыларын 

маарыннатан эбэтэр утары тутан тэннээһин; онно сеп тубэһэр тылы эбэтэр тылситимин 

булуу. Тиэкиһи ырытыыга учуутал кеметунэн ааптар дьоруойга сыЬыанын, айымньы 

сурун санаатын быһаарыы. 

Тиэкистэн септеех кэрчиктэри булуу: айылданы ойуулаайын, буолар сирэ-уота, 

дьоруой туттуута-хаптыыта. Бэриллибит быhaтардыыны бэйэ талан кэпсээйинэ, тирэх 

тылы, тыл ситимин кэпсээнтэн булуу. Буолар тугэннэринэн, уйулданы ойуулаайынынан, 

дьоруойдар быйыыланыыларынан маарыннайар быhaтардыылары аpaacайымньыттан 

булан тэннээһин; тумуу уонна тумуктээйин. 

Кыра кээмэйдээх хоһооннору уонна норуот тылынан айымньыларын ейтен аа5ыыга 

уерэтии. 

«Тереебут дойду» диэн ейдебулу инэринии, бэйэ тероебут сиригэр-уотугар таптал 

Россия бары норуоттарын айымньытыгар кестуутэ. Араас норуот тылынан айымньытыгар 

тиэмэ, сурун санаа, дьоруой, сиэр-майгы сыанабыла маарыннайыыта. Россия духуобунай-

нравственнай, култуурунай угэстэрин ьшыныы, уерэнии. 

Уус-уран айымньыларга ар ыллар амарах санаа, чиэһинэй, хорсун быһыы, 

дo5opдohyy, ocmehyy, аба-сата, кырык, бэйэни билинuu, дьоһуннаах, сиэрдээх буолуу 

курдук сиэр-майгы, этика өйдөбүллэрин ылыныы, инэринии. Бу ейдебуллэри дьоруой 

1тын дьонно, айылдада, тулалыыр эйгэдэ сыЬыанын холобуругар оло5уран ырытыы. 

Дьону кытта сыһыаннар бэйэ5эр ба5арбаккын онорума, бэйэ5ин таптыырын курдук 

атын киһини таптаа диэн сиэр-майгы, сигили быраабылаларын тутуһуу туһунан 

толкуйдааһын; ону куннээ5и элоххо алтыһыыга туһаныы; бэйэмсэх, ымсыы буолуу, хара 

санааланыы курдуктартан туттунар санаа. Өстөһүүгэ, кырыктыйыыга, бэйэмсэх буолууга, 

атын кий и лиичинэйигэр ытыктабыла суох сыһыаннаһыыга оло5урар алтыһыы кедьууһэ 

суо5ун дакаастыыр сюжетгарын, литература персонажтарын быһыылара 

маарыннаһыытын быһаарыы. 

Истинник санаһыыга, тапталга, тулуурга, хардарыта көмө5ө, аһыныгас уонна 

амарах буолууга, алдьархайтан быыйаайын, тылга туруу, албынтан-келдьунтэн куотунуу 

курдуктарга оло5уран, додоттору кытта истинник сыйыаннаЬар кэпсээн уонна остуоруйа 

дьоруойдарын быйыыларыттан холобуру адалар уеруйэх. 

Айымньы дьоруойдарын утуе уонна меку быһыыларын өйдөөһүн, учуутал 

кеметунэн санааны олохтоохтук этинии. Бэйэ быһыытын ырытыы, литературнай 

айымньыттан себулуур дьоруойу утуктэ уерэнии. 

Уврэх, научнай-популярнай уонна уус-уран тиэкиһи кытта улэ. Айымньы аатын 

ейдееһун, ис хоһоонун кытта ситимнээЬин. Уерэх уонна научнай-популярнай тиэкистэр 

уратыларын туһунан информациялааһын. Уһуйээн, сэйэн, танара кэпсээннэрнн биир 

уопсай уратьшарын ейдеейун (быһaтардыы эбэтэр дьо5ус тиэкис). Терует уонна тумук 

сибээЬин олохтооЬунгга араас керуннээхтиэкиЬи ырытыы судургу ньымаларын кытта 

билсиЬии. Тиэкис сурун санаатын быЬаарыы. Тиэкиһи чаастарга араарыы. Кыра 

тиэмэлэри быЬаарыы. Кулуус эбэтэр тирэх тыллар. Тиэкиһи хаттаан oнopyy алгоритмын 

туттуу. Кулуус тылга, модельга, схема5а тирэдирэн тиэкиһи хаттаан oнopyy. Тиэкиһи 

сиЬилии кэпсээһин. Тиэкистэн сурунун арааран кылгатан кэпсээЬин. 

Кэпсэтэр үөрүйэх. Бодоруһуу сиэрэ. Сана биир керунэр, диалокка, кэпсэтээччилэр 

санаа атастаһалларын өйдөөһүн. Диалог уратытынан кэисэтии сыалын билии, ыйытыыны 

уонна хоруйу толкуйдааһын, кэпсэтэр киһини истэр уеруйэх, кэисэтиини ыйытыы уонна 

реплика кометунэн ке5улээһин. Тиэкис ис хоһоонугар уонна бэйэ уопутугар олодуран, 

бэриллибит тиэмэдэ эбэтэр айымньы туһунан бэйэ санаатын этии. Бодоруһуу сиэрин 

тутуһуу. Норуот тылынан айымньытыгар оло5уран, норуот кэпсэтэр сиэрин уратыларын 

кытта билсии. 



 

Монолог — сана биир ураты керупэ. Тиэкискэ (бэриллибит тиэмэ эбэтэр ыйытыыга 

хоруй) олодуран, сурун санааны быһааран дьо5ус этиини санарар уоруйэх. Аахпыт эбэтэр 

истибит научнай- популярнай, уерэх уонна уус-уран тиэкистэр уратыларын учуоттаан 

туран тириэрдии. 

Туту этэри эрдэ былааннааһын (хайдах са5алыыры, онтон туту этэри уонна тугунан 

тумуктууру); этэр санаа сыалыгар сеп тубэЬэр тылы-ehyбулуу. Ойуунан, аахпыт 

тиэкиһинэн эбэтэр бэриллибит тиэмэдэ ситимнээх сапа, кэпсэтии сиэрин тутуһан тылынан 

кылгас кэпсээни оноруу. 

Сурук. Суругунан caнa сиэрэ. Суругунан сана нуорматын тутуhyy: ис хоһоон 

аатыгар, тиэмэтигэр сеп тубэЬиитэ (буолар сирэ, дьоруой характера). Суругунан caнa5a 

тыл ойуулуур-дьуһуннуур ньыматын туттуу (синоним, антоним, тэнлгээһин). Суругунан 

тиэкиһи бэрэбиэркэлэнии уонна кеннеруу. 

Бэриллибит тиэмэ5э, бэйэ кэтээн керуутунэн эбэтэр аахпыт айымньы туһунан 

кылгас ойтен суруйуу, ойуулааһын уонна толкуйдааһын ньымаларын туһанан кинигэ, 

дьо5ус кэпсээн (бэйэ оло5ор буолбут тугэн) суруйуу. 

О5о аа5ар эйгэтэ 

Норуоттар тылынан уус-уран айымньылара. Кыра кылаас уорэнээччитин сааһыгар 

септеех XIX—XX уйэлэрдээ5и Россия норуоттарын уонна тас дойдулар литератураларын, 

о до литературатын классиктарын, Россия норуоттарын уонна тас дойдулар билин ни 

суруйааччыларын айымньылара. Уус-уран, научнай-популярнай, историческай, 

муччургэннээхсырыылардаах, ыйынньык-энциклопедия кинигэлэр, о5о хаһыата, 

сурунаала. Кылааска аа5ыыга уонна истиигэ, бэйэ уонна ыалынан аадыыга, атын о5олору 

кытта уонна дьиэ кэргэннэ ырытыыга аналлаах айымньы араас керунэ (Саха сирин уонна 

Россия норуоттарын остуоруйалара; таабырыннар, ырыалар, чабыр5ахтар, ес хоһоонноро; 

кэпсээннэр уонна xоһоонноp; уһуйээннэр уонна номохтор). 

Бырагыраама сурун тиэмэлэрин ис хоһооно: араас норуот фольклора, Ийэ дойдуга, 

киниэхэ таптал, дойду историята, айылдата; одо, ыал уонна оскуола; кырачаан 

додотторбут; утуе быһыы, до5ордоһуу, чиэһинэй буолуу, албан аат; дьиктилэр-дьиибэлэр, 

киэн туттар суруйааччыларбыт уо.д.а. 

Кылаас аайы бэриллэр уопсай тиэмэлэргэ аадар уеруйэди эр- чийиигэ салаалар: 

«Бибилэтиэкэдэ дьарык», «Биһиги театрбыт», «Ойуулуур-дьуһуннуур эйгэдэ», «Айар улэ 

умсулдана», «Айымньы дойдутун кистэлэн'нэрэ» уонна «Бэйэ аа5ыыта», «Ыалынан 

аа5ыы» кинигэлэр, электроннай сыһыарыы. 

 

Литература өйдөбүллэринэн үлэ 
Тиэкистэн ойуулуур-дьуһуннуур ньыманы булан араарыы: синоним, антоним; уус-

уран быһаарыы, тэннээһин, сирэйдээн этии (учуутал кеметунэн). 

Литература ейдебуллэрин быЬа холуйан билии: уус-уран айымньы, тыл 

искусствота, ааптар (кэпсээччи), тиэмэ, дьоруой (мэтириэтэ, туттуута-хаптыыта, майгыта, 

саната); ааптар дьоруойга сыЬыана (учуутал кемотунэн). 

Сэһэн (кэпсээн) тутулун туйунан уопсай ойдебул, ойуулаайын (айыл5а, мэтириэт, 

мал-сал), толкуйдаайын (дьоруой монолога, льоруойдар кэпсэтиилэрэ). 

Кэпсээнинэн уонна хойоонунан сана, хойоонунан айымньы уратыта (ритм, рифма). 

Айымньы жанра. Историческай-литературнай ейдебуллэр: фольклор уонна ааптар 

айымньыта (араарыы). 

Фольклор кыра жанрын билии, араарыы, сурун санаатын быhaapыы. 

Остуоруйа керуннэрэ: тыынар тыыннаах, олох-дьаһах, аптаах-алыптаах. Остуоруйа 

уус-уран уратыта: остуоруйа дьоруойа, ойуулуур-дьуһуннуур ньымалар, тутула. 

Литературнай остуоруйа. Олонхо ейдебулэ, олонхо, бухатыыр, дьоруойдара, Орто дойду, 

олонхотыла. 

Кэпсээн, хойоон, угэ туйунан уопсай ейдебул, тутулларын уонна ойуулуур-

дьуһуннуур ньымаларын уратыта. 



 

 
Айар үлэ 

Аахпыт айымньыга маарыннатан ойуулааһыннаах уонна толкуйдааһыннаах 

остуоруйаны уонна кэпсээни айыы; учуутал кеметунэн остуоруйа сюжетын сайыннаран 

атын варианын толкуйдааһын. 

Литературнай айымньы тиэкиһин уларытыы: оруолунан аа5ыы. 

инсценировкалааһын; хоһоонноохтук аа5ыы, тылынан ойуулааһын; ыһыллыбыт тиэкиһи 

caahылааһынна араас ньыманы туһаныы (терует-тумук сибээһин олохтооһун, буолар 

тугэни сибээстээһин, дьайыылары толорууга туһумэхтэри тутуһуу); ейтен айыылаах 

аахпыттан суруйуу, уус-уран айымньыга (маарынныыр тиэкис) худуоһунньук 

хартыынатыгар, айымньынан ойуулар серияларыгар эбэтэр тус уопукка оло5уран бэйэ 

тиэкиһин айыы. 

Тылынан уус-уран, музыкальнай, ойуулуур-дьуһуннуур айымньылары тэннээн 

керуу; музыканы, хоһоону истиигэ оло5уран бэйэ этиилэрин оноруу, онно бэйэ сыһыанын 

кердеруу уонна ону тыл квметунэн тириэрдии (учуутал кеметунэн). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Календарнай-тематическай былаан 
№ Тиэмэ Бэйэ аа5ыыта Ыалынан аа5ыы Чаас Буолар күнэ 

Был. Факт. 
3 чиэппэр (20 ч) 

Айымньы түһүлгэтигэр айан (1 ч) 
1 Болдьох бэлиэлэр, үөрэх кинигэтин ис хоһооно. Ааптардар 

үөрэнээччигэ суруктара 
  1   

Төрөөбүт Ийэ дойдум (3 ч) 
2 Тиэмэ сүрүн өйдөбүллэрэ: хоһоон, сэһэргэһии, тылынан 

кэпсээһин. М.Тимофеев. Ийэ дойду хантан са5аланар?  
А.Аба5ыыныскай. Кинигэ 
ойуута. С.Руфов. Харандаас 

И.Артамонов. Үөрэнэ 
барабын.  
П.Одорусов. Үчүгэй 
үөрэнээччи 

1   

3 П.Тулааһынап. Кымыс ырыата. Улуро Адо. Туундарам 
буобура уор5атынан 

1   

4 Бибилэтиэкэ5э дьарык. Саха сирин туһунан кинигэ 
быыстапката 

1   

Кинигэ – мин до5орум (5 ч) 
5 Тиэмэ сүрүн өйдөбүллэрэ: кинигэ, айымньы, суруйааччы-

автор, аа5аачы, бибилэтиэкэ. Б.Тобуруокап. Кинигэ. 
С.Омоллоон. Кинигэ 

П.Ойуунускай. Саһыл уонна 
балыксыт. Б.Хабырыыс. То5о? 

В.Осеева. Аптаах тыл 1   

6 С.Омоллоон. Бөрө куйуурдаабыта 1   
7 Бибилэтиэкэ5э дьарык. Кинигэ быыстапката «О5о кинигэтин 

дьоруойдара» 
1   

8 Биһиги театрбыт. С.Маршак. Үүтээн. Кылаас иһигэр оонньоон 
көрүү 

1   

9 Ситиһини сыаналааһын, билиини бэрэбиэркэлээһин 1   
Норуот тылынан уус-уран айымньыта (5 ч) 

10 Тиэмэ сүрүн өйдөбүллэрэ: чабыр5ах, таабырын, өс хоһооно. 
К.Туйаарыскай. Таабырынна таайын 

Б.Тобуруокап. Чабыр5ах 
азбука (сал5ыыта) 

С.Омоллон.Ахсаан 
чабыр5а5а. В.Башарин. 
Чабыр5ах.  

1   

11 Б.Тобуруокап. Чабыр5ах азбука 1   
12 Бибилэтиэкэ5э дьарык. Норуот тыланан айымньылара. Кинигэ 

быыстапката 
1   

13 Биһиги театрбыт. Куоска, бүтөөк уонна саһыл. Кылаас иһигэр 
оонньоон көрүү 

1   

14 Ситиһини сыаналааһын, билиини бэрэбиэркэлээһин 1   
Остуоруйалаһыаҕыҥ эрэ (5 ч) 

15 Тиэмэ сүрүн өйдөбүллэрэ: остуоруйа, остуоруйа дьоруойа, 
тиэмэтэ, араас норуот остуоруйата. Б.Тобуруокап. Буукубалар 
мунньахтара 

Б.Тобуруокап. Буукубалар 
мунньахтара (сал5ыыта). 
А.Кондратьев. Буруйдаммыт 
 
 

Т.Сметанин. Куоска 
олонхото 
 
 
 

1   

16 Саха остуоруйата. Куо5ас суор икки. Чыычаах уонна күтэр 1   
17 Нуучча остуоруйата. Куттал хара5а улахан.  1   



 

18 Дьүкээгир остуоруйата. Кутуйах то5о кыраный? 
Чукча остуоруйата. Киит уонна таба 

  
 
 

1   

19 Биһиги театрбыт. Л.Толстой. Саһыл уонна куртуйах 
Ситиһини сыаналааһын, билиини бэрэбиэркэлээһин 

1   

 Мин дойдум – олонхо дойдута (4 ч) 
20 Тиэмэ сүрүн өйдөбүллэрэ: олонхо, олонхоһут, бухатыыр, 

бухатыыр ата. Е.Чехордуна. Бухатыыр ата 
П.Решетников-Көһөнө Бүөтүр. 
Күөнэ Кө5өччөр Аттаах 
күүстээх уохтаах Күн күндүл 
бухатыыр 

 1   

4 чиэппэр (14 ч) 
1 В.Каратаев. Модун Эр Со5отох   1   
2 Бибилэтиэкэ5э дьарык. Чуораанчык сурунаал тахсыылара   1   
3 Ситиһини сыаналааһын, билиини бэрэбиэркэлээһин   1   

Айыл5а – барыбыт дьиэбит (5 ч) 
4 Тиэмэ сүрүн өйдөбүллэрэ: алтыһыы, кэпсэтии, үтүө-мөкү 

быһыы, дьүөрэлээн этии. К.Туйаарыскай. Сааскы саналар 
Е.Макаров.Тураах. 
Н.Заболоцкай. Мохмо5ол. 
А.Кондратьев Буруйдаммыт. 
Туоһахта. С.Омоллоон. 
Чычып-чаап. П.Харитонов. 
Уйатын тыытымаҥ 

Ф.Гуляев. Куоска о5ото 1   

5 А.Николаев. Чыычаах. С.Васильев. Тиин 1   
6 Ө.Өлөксөй. Куоска. Е.Макаров. Ийэ биэ 1   
7 Айар үлэ умсул5ана: «Айыл5а – барыбыт дьиэбит» илиинэн 

сурунаал. В.Осеева. Ким ытай? 
1   

8 П.Ламутскай. Мунрукан. 
Ситиһини сыаналааһын, билиини бэрэбиэркэлээһин 

1   

Үчүгэй майгын – көтөр кынатын (5 ч) 
9 Тиэмэ сүрүн өйдөбүллэрэ: айымньы тиэмэтэ, сүрүн санаата, 

дьоруой. А.Аччыгыйа. Бастакы то5о? 
А.Аба5ыыныскай. Ийэ 
барахсан. Г.Данилов. Тостубут 
хахыйах 

М.Охлопкова-
Эверстова. Маннык сөп 
дуо? В Слепцова. 
До5ордуулар.  

1   

10 Н.Якутскай. А5а уонна ийэ 1   
11 Л.Толстой. Барыларыттан ордук 1   
12 И.Горнай. Мэник о5о. П.Одорусов. Эбээ 1   
13 Ситиһини сыаналааһын, билиини бэрэбиэркэлээһин 1   

Сыллаа5ы хатылааһын (1 ч) 
14 Сыллаа5ы хатылааһын 

П.Григорьев. Маннайгы кинигэм 
  1   

 

 

 

 

 

 


