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1 туhумэх. ҮӨРЭХ БИРИДИМИЭТИН ӨЙДӨБҮЛЭ 

Улэ бырагыраамата Федеральнай государственнай уерэх стандардыгар, ≪Россия гражданинын лиичинэЬин сиэрин-майгытын 

сайыннарыыга уонна иитиигэ кэнсиэпсийэтигэр≫, уерэх биридимиэтин уерэтии тумуктэригэр оло5уран сурулунна. 

Бастакы суhуех оскуола5а литература аа5ыыта — уус-уран айымньыны уерэтии уонна тылы сайыннарыы курдук икки хайысханы тутуhар 

сурун биридимиэттэртэн биирдэстэрэ. Биридимиэт о5о аа5ар уеруйэ5ин, тылынан уонна суругунан санатын сайыннарар сурун оруоллаах. 

О5о5о аа5ар уонна тиэкиЬи кытта улэлиир уоруйэх инмит эрэ буолла5ына, кини атын биридимиэттэргэ ситиЬиилээхтик уерэнэр кыа5ы 

ылар. 

≪Литература аа5ыыта≫ биридимиэт о5о сааьыгар септеех ейу-санааны инэрэр, айар, толкуйдуур дьо5урун, майгытын-сигилитин, тылын-

еьун сайыннарар, аа5ыы эйгэтигэр киллэрэр, кинигэ5э интэриэЬи уескэтэр, аа5ар ба5аны олохсутар, уус-уран айымньы тыл искусствота 

буоларын ейдетер, о5о бэйэтэ сайдар, дьону кыттабодоруЬар кыа5ын олохсутар. Аа5ыы о5о лиичинэс быЬыытынан сайдарыгар, тулалыыр 

эйгэтин ейунэн-сурэ5инэн, дууьатынан ылынарыгар суолтата улахан. Бу этиллэр санаа ≪Литература аа5ыыта≫ биридимиэт сурун сыалын 

быЬаарар: 

— аа5ыы араас керунун олохсутуу; 

— уус-уран айымньы тиэкиЬин кытта улэ5э о5о тылын-еЬун сайыннарыы; 

— араас керуннээх информациянан улэлиир уеруйэхтэри инэрии; 

— о5ону уус-уран айымньыга сыЬыарыы, айымньыны истэргэ, тылга бол5омтолоох буолууга иитии; 

— о5о тус оло5ун айымньы ненуе сиэр-майгы сыаннастарынан байытыы; 

— о5о литературатын эйгэтигэр киллэрии; кинигэ5э интэриэЬи, ситимнээхтик, тиЬиктээхтик аа5ар ба5аны уескэтии; 

— тиэкиьи уонна кинигэни кытта улэлиир уеруйэ5и инэрии, уерэх уонна научнай-биллэрэр тиэкиЬинэн улэ бастакы уеруйэхтэрин 

олохсутуу. 

Маннайгы кылааска букубаар кэнниттэн уерэх дьылын иккис анаарыгар ≪Литература аадыыта≫ биридимиэти уерэтии са5аланар. Уус-уран 

айымньыны аа5ан, уерэнээччи айымньы ааптарын, дьоруойдарын кытта сэЬэргэЬэр, алтыЬар, сиэр-майгы еруттэрин, кинилэр сыьыаннарын 

ырытан, то5о итинник буолбутун, ол суолтатын, теруетун ейдуур буолар. Уус-уран айымньы тыл искусствота буоларын аа5ыы уруогар 

аа5ан, тыл уруогар ырытан, айымньыны ырытар улэ5э тылы тэннээн, ааптар этэр санаатын, иэйиитин ейдуур. Уерэнээччи айымньы 

дьоруойдарыгар бэйэтин сыьыанын быЬаарар, суруйааччы уонна айымньы туьунан санаатын этэн, сыЬыанын кердерер. 

Биридимиэт сурун ис хоЬоонун араас о§о литературата (саха, Саха сирин хотугу, Россия, тас дойду араас омуктарын суруйааччыларын 

айымнъылара), научнай-популярнай айымньылар арыйаллар. Уус-уран уонна научнай-биллэрэр айымньылары тэннээн керуу тыл 

искусствотын диринник ейдуургэ кемелеЬер. ≪Литература аа5ыыта≫ биридимиэти атын биридимиэттэри (≪Култуура≫, ≪Тулалыыр 

эйгэ≫, ≪Музыка≫, ≪УруИуй≫) кытта ситимнээхтик уерэтии, ырытыы кедьуустээх, олоххо туох барыта ситимнээх биир кэлим диэн 

ейдебулу уескэтэр. 

≪Литература аарыыта≫ биридимиэт ис хоЬооно≫: 

• ≪Сана улэтин керуннэрэ. БодоруЬуу култуурата≫; 

• ≪ТиэкиЬи кытта улэ керуннэрэ. Сана-инэ улэтэ≫; 

• ≪Уус-уран айымньыга кэрэ уонна сиэр-майгы иитиллиитигэр улэ≫; 

• ≪О5о аа5ар эйгэтэ. Аа5ыы култуурата≫. 



Бастакы салаа — ≪Сана улэтин керуннэрэ. БодоруЬуу култуурата≫. Манна о5о аа5ар уонна суруйар, истэр уонна санарар дьо5урун, араас 

тугэннэ улэтин сана керунун сайыннарыыта керуллэр. Бырагыраама таска суЬуехтээн аа5ыыттан сыыйа бутун тылынан, онтон интонация5а, 

аа5ыы тэтимигэр, ис хоЬоонноохтук аа5ыыга, сыыйа искэ аа5ыыга бол5омто уурар, бастакы суьуех саха оскуолатын уерэнээччитэ 

мунуутэ5э аа5ар нуорматын быЬа холоон биэрэр. Начаалынай оскуоланы бутэрэр уерэнээччи быьа холоон мунуутэ5э 80—100 тылы аа5ар. 

Маннык нуорма о§о бэйэтигэр эрэллээх буолуутун, аахпыт тиэкиьин ис хоЬоонун ейдуурун, уерэх тиэкистэрин кытта улэ5э ке5улуур. 

Биридимиэт ис хоьоонугар истии диэн салаа о5о тылга, дьон санатыгар бол5омтолоох буоларын, этиллибит кэрчик сурун санаатын 

араарарын, ейдуурун, ырытарын, ейдеммет тугэннэ туоьулаЬар ыйытыылары биэрэрин ирдиир. 

Сананы сайыннарыы (бэйэ санаатын этии, ыйытыы биэрии, ыйытыыга эппиэт, кэпсэтиьии, кэпсээьин) сана этикетин кытта быстыспат 

ситимнээхтик бэриллэр. Уерэнээччи санарыан иннинэ тугу этиэн ба5арарын толкуйдаан, ырытан, хонтуруолланан, атын киЬини бол5ойон 

истэн, кэпсэтэр киЬитигэр убаастабыллаахтык сыЬыаннаЬан иитиллэрэ эрэйиллэр. 

Улахан бол5омто сурук улэтигэр ууруллар. Аа5ыы уруогар уерэнээччи аахпыт тиэкиьигэр оло5уран бэриллэр тиэмэ5э бэйэ санаатын, 

аахпыттан, ейтен (ойуулаан, ырытан, кэпсээн) суруйа уерэнэр. Бастакы суьуех оскуола5а о5о истэр, санарар, аа5ар уонна суруйар дьо5урун 

сайыннарар. 

Иккис салаа — ≪ТиэкиЬи кьпта улэ керуннэрэ. Сана-инэ улэтэ≫. Уус-уран айымньыны кытта улэ5э уерэнээччи тиэкиЬи чаастарга уллэрэ, 

чаастарга аат биэрэ, былаан оноро, аахпыт тиэкиЬин кылгатан уонна сиЬилии кэпсии, сурун санаатын араара уонна ону бэйэ тылынан этэргэ 

уерэнэр. Бу салаа тиэкис араас керунун ейдуу (ойуулуур, ырытар, кэпсиир), тиэкис аатын ис хоЬоонун кытта ситимнии, уерэх, научнай-

биллэрэр уонна уус-уран тиэкиЬи араара, суолтатын быЬаара уерэтэр. Уерэнээччи бодоруЬуу арааЬын, сыалын-соругун ейдуу уерэнэр, 

учуутал кеметунэн кэтээн керер. 

Уьус салаа — ≪Уус-уран айымньыга кэрэ уонна сиэр-майгы иитиллиитигэр улэ≫. О5о уус-уран айымньы ненуе сиэр-майгы туЬунан 

ейдебулэ кэнииригэр, эстетическэй уонна айар дьо5ура сайдыытыгар туЬуланар. О5о уус-уран айымньыга да, биллэрэр да тиэкискэ 

тулалыыр эйгэ ойууланар ньыматын араара, уратылаЬар ерутун ейдуу, бэйэ тиэкиЬин оноро уерэнэр. Бырагыраама о5о эрэ уус-уран 

литературатын кытта буолбакка, искусство атын керуннэрин тиэкистэрин (айымньыларын) кытта билиЬиннэрэр. 

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 сыЬыанын, ытык ейдебуллэри, майгыны-сигилини инэрэр, кэрэ5э 

угуйар искусство ураты керунэ диэн ейдуур. ≪Литература аа5ыыта≫ ис хоЬоонугар уус-уран айымньыны судургу ырытыы: ол эбэтэр 

бастаан тиэкиЬи саба5алаан, истэн, онтон аа5ан, ырытан, хат-хат теннен, ис хоЬоонун, са5аланыытын, бутуутун ырытан, айымньы аатын, 

сурун санаатын, ис хоЬоонун кытта тэннээн керуу ыытыллар. Айымньыны ырытыыга тиэрмин туттуллубат. Айымньы уус-уран тыла аа5ыы 

бары туЬумэ5эр бол5омто5о ылыллар. ТиэкиЬи ырытыыга тыл (эпитет, тэннэбил) туспа тутан ырытыллыбат, айымньыга сыЬыаран, туох 

суолталаахтык туттуллубутун тоЬо5олоон бэлиэтэнэр, керуллэр. 

Аа5ыы ис хоЬоонугар о5о сааЬыгар ейденер тиэмэ уонна уус-уран айымньы проблемата, онно этиллэр майгы-сигили сыаннастара, тыла-еЬе 

керуллэллэр. Айымньыны ырытыы араас таЬымнаах: сюжет таЬымыгар (дьоруойдары кытта билсиЬии, кэпсэнэр тугэни ырытыы); дьоруой 

таЬымыгар (дьоруой тугу эрэ гынар сурун ис хоЬооно, киниэхэ аа5ааччы сыЬыана); ааптар таЬымыгар (ааптар дьоруойугар сыЬыана, ааптар 

этэр санаата уонна айымньы уопсай ис хоЬооно). Маннык ырытыы айымньыны кэлимник керерге сурун хайысха буолар. Айымньыны 

араастаан ырытыы о5о айымньы ис хоЬоонун ейдууругэр, тылга бол5омто уурарыгар, ейе-санаата байарыгар, майгыта-сигилитэ тупсарыгар 

кедьуустээх. Айымньыны хаста да техтуруйэн ырытыы тумугэр, о5о до5ордоЬуу, убаастабыл, кыра уонна кыаммат дьонно кемелте, утуе 

сыЬыан сыаннастарын инэринэр, аа5ыыттан дуоЬуйар, астынар, бол5омтолоох аа5ыы тумугэр айымньы туьунан, ис хоьоонугар бэйэтин 

сыьыанын этэр. Бырагыраама айыл5а тиэмэтин хабар элбэх айымньылаах, ол иьин о5о айыл5аны кэтиир уеруйэ5э олохсуйар, оло5ун уопута 

сайдар. 



О5о айар дьо5ура сайдарыгар айымньыны оонньоон кордороре, онно кыттара улахан оруоллаа5ын бырагыраама учуоттуур. Айымньыны 

оонньоон кердереругэр о5о айымньыны, дьоруойдарын ейдуур, бэйэтин сыЬыанын тириэрдэн оонньуур. 

Тердус салаа — ≪О5о аа5ар эйгэтэ. Аа5ыы култуурата≫. 

Ис хоЬоонун уонна аа5ыллыан септеех айымньы аатын ыйар. Манна Саха, Саха сирин хотугу омуктарын, Россия араас омуктарын, тас 

дойду суруйааччыдарын уус-уран айымньылара, научнай-биллэрэр, аныгы кэм суруйааччыларын айымньылара, ону таЬынан норуот 

тылынан уус-уран айымньыта (остуоруйа, уЬуйээн, ырыа, ес хоЬооно, таабырын, о.д.а.) киирэллэр. Бырагыраама кыра о5о интэриэЬин 

учуоттаан, олох араас еттун хабар айымньыларга бол5омто уурар: бэйэ саастыылаа5ын уонна улахан дьону кытта сыьыан, муччургэннээх 

сырыы, айыл5а, дойду историята, култуурата, омуктар култууралара, ону тэннээн керуу, биир тиэмэлээх араас ааптар айымньытын аа5ыы, 

ырытыы, о.д.а. Тиэмэ теЬенен киэн да, о5о соччонон оло5ун уопута байар кыахтанар, билэр-керер ба5ата кэниир, аа5ар кыа5а сайдар, аа5ыы 

култуурата инэр. Киирбит айымньылар кыра саастаах о5о ейун-санаатын, майгытын-сигилитин, эстетическэй оттунэн иитиигэ суолталара 

улахан. О5о аа5ар уеруйэ5э сайдыытын керен, тулалыыр эйгэтин туьунан билиитэ диринээн истэ5ин аайы, аа5ар эйгэтэ кылаастан кылааска 

кэнээн, эбиллэн, байытыллан иьэр. Сыыйа о5о библиографическай култуурата олохсуйар. 

Онон литература аа5ыытын кууруьа уус-уран эстетическэй, ей-санаа, майгы-сигили хайысхалаах буолан, аа5ыы кэмпитиэнсийэтин байытар, 

кэнэтэр. Уерэнээччи бэйэтин билиитин, аа5ар уеруйэ5ин, сатабылын уерэх сыалын уонна тустаах олох тугэннэрин быЬаарарыгар сепке 

туЬанар уеруйэ5ин олохсутунар, кэпсэтэр эйгэтэ кэниир, аа5ыы култуурата сайдар (аахпытын диринник ейдуур, аа5ар кинигэтин талар 

уеруйэхтэнэр, уус-уран литератураны еруу аа5ар ба5ата олохсуйар). О5о аа5ар култуурата теЬенен баай да, соччонон утуе майгылаах уонна 

кэрэни ейдуур сайдыылаах киЬи буола улаатар. 

Тумуктээн эттэххэ, ≪Литература аа5ыыта≫ ис хоьооно о5о тылын-еЬун, аан дойду уус-уран литературатыгар киириитин, аа5ар кыа5ын, 

аа5ар култууратын сайыннарар, байытар. 

 

2 туҺумэх. ҮӨРЭХ БЫЛААНЫГАР ҮӨРЭХ БИРИДИМИЭТИН МИЭСТЭТЭ 

Уерэх былаанынан алын суьуех оскуола5а ≪Литература аа5ыыта≫ биридимиэти уерэтиигэ барыта 238 чаас керуллэр. Ол иЬигэр: 1 

кылааска — 34 чаас; 2 кылааска — 68 чаас; 3 кылааска — 68 чаас; 4 кылааска — 68 чаас. 

 

3 туЬумэх. ҮӨРЭХ БИРИДИМИЭТИН ҮӨРЭТИИ ТҮМҮГЭ 

ЫТЫК ӨЙДӨБҮЛЛЭРИ ҮӨРЭНЭЭЧЧИГЭ ИҢЭРИИ ТҮМҮГЭ 

1. Тереебут дойдунан, дойду историятынан уонна норуоттарынан киэн туттуу санаатын олохсутар. 

2. Атын омук историятыгар уонна култууратыгар убаастабыллаахтык сыЬыаннаьар. 

3. Уерэнэр ба5аны, бэйэни сайыннарар. 

4. БодоруЬууга майгы-сигили нуорматын, бэйэ эппиэтинэЬин сайыннарар, салайынар. 

5. Эстетическэй сыьыаны олохсутар. 

6. Сиэрдээх быЬыыны, атын дьонно амарах сыЬыаны сайыннарар. 

7. Бииргэ улэлиир сатабылы сайыннарар. 

8. Утуе сыЬыаннаах бодоруЬууну инэрэр. 

9. Меккуердээх тугэнтэн сатаан тахсар уеруйэ5и уескэтэр. 

10. Айымньылаах улэ5э ба5аны уескэтэр, сэрэхтээх, чел олох туЬунан ейдебулу, сыьыаны олохсутар. 

ҮӨРЭХ САТАБЫЛЛАРЫН САЙЫННАРЫЫ ТУМУГЭ 

1. Араас тиэкиЬи ис хоЬоонноохтук аа5ар, учугэйдик толкуйдаан санарар, тылынан уонна суругунан тиэкиЬи онорор. 



2. Соруда5ы толорорго сана араас керуннэрин, ньымаларын баЬылыыр. 

3. СэЬэргэЬэр киЬитин бол5ойон истэр, кэпсэтэргэ бэлэм, кэпсэтиигэ араас санаа уескуурун ейдуур, бэйэ санаатын тиэрдэргэ кыЬаллар, 

дакаастыы сатыыр. 

4. Тэнниир, ырытар, тумэр, тумуктуур, наардыыр, маарынныыры, хардарыта сибээьи, теруету булар, хайа ба5арар тиэмэ5э кэпсэтиЬиигэ 

кыттар. 

5. Атын биридимиэттэри уерэтэргэ ≪Литература аа5ыыта≫ терут буоларын уонна биридимиэттэр алтыЬыыларын (бодоруьуу, култуура, 

айымньылаах улэ; кинигэ, ааптар, айымньы ис хоЬооно; уус-уран тиэкис уо.д.а.); гуманитарнай-эстетическэй хайысхалаах биридимиэттэр 

икки ардыларынаа5ы сибээстэри ейдуур. 

6. Уерэх дьарыгын сыалын уонна соругун ейдуур, септеех ньымалары булан туттар, туЬанар. 

7. Уерэх дьарыгын туруоруллубут соруктарга оло5уран былаанныыр, хонтуруолланар уонна сыаналанар, ситиЬиигэ тиэрдэр ордук 

кедьуустээх ньымалары быЬаарар. 

ТУСТААХ ҮӨРЭХ БИРИДИМИЭТИН ҮӨРЭТИИ ТУМУГЭ 

1. Уус-уран айымньы омук уонна аан дойду култуурата, сиэр-майгы сыаннастара буоларын уонна баар угэстэр харыстаныахтаахтарын, кэлэр 

келуенэ5э тиэрдиллиэхтээхтэрин ейдуур. 

2. Кинигэ — киЬи аймах култууратын ураты сыаннаьа буоларын ейдеен, сиэрдээх сыьыаны олохсутар. 

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

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

сыаннастарын ейдуур. 

5. Сайдыылаах, уерэх бары биридимиэтигэр ситиЬиилээх буоларга тиьиктээх аа5ыы суолтатын ейдуур; аан дойду, Россия 

историятын уонна култууратын, утуе уонна меку сыЬыан, сиэр-майгы туьунан бастакы ейдебуллээх. 

6. Аа5ыы суолтатын, араас керуннээх тиэкис (билиЬиннэрэр, уерэтэр, талар, кердуур, чинчийэр) уратытын уонна ис хоьоонун ейдуур, 

дьууллэьиитигэр кыттар, дьоруой араас быЬыытын-майгытын сиэр-майгы еттунэн ырытар, сыаналыыр. 

7. Таска уонна искэ аа5ыы техникатын баЬылааЬын, аахпыты араастаан уларытыы, уус-уран, научнай-популярнай уонна уерэтэр тиэкистэри 

ырытарга судургу литературоведческай ейдебуллэри туьаныы салгыы аа5ааччы тылын-еьун сайдыытыгар суолталаа5ын ейдуур. 

8. Бэйэ аа5арыгар септеех кинигэни талары сатыыр, тиэмэнэн, алпаабытынан каталогтары уонна субэлиир испииьэги туьанар, бэйэ 

ситиЬиитин, кыа5ын сыаналанар, тупсарынар, эбии дьарыктанарга, информация хомуйарга ыйар-кэрдэр матырыйаалынан таба туЬанар. 

 

4 туһумэх. ҮӨРЭХ БИРИДИМИЭТИН ИС ХОҺООНО 

САҢАРЫЫ УОННА ААђЫЫ ҮЛЭТИН КӨРҮҢНЭРЭ 

Истии. Туора сананы истэн ылыныы (кэпсэтэр киЬи саната, араас тиэкиЬи аа5ыы). Туора сананы хайдах баарынан ейдееЬун, истибит 

айымньы туЬунан ыйытыыга сатаан хоруйдааьын, буолбуту сааЬылаан быЬаарыы; сана соругун ейдееЬун; уерэх, научнай-биллэрэр, уус-

уран айымньы тиэкистэрин истэн баран, ыйытыыны сатаан биэрии. 

Таска аа5ыы. Тылы, этиини уонна тиэкиьи буукубалаабакка уонна суьуехтээбэккэ таба аа5ыы. Суьуе5унэн аа5ыыттан сыыйа бутун 

тылынан ейдеен аа5ыы, тыл ситимин интонациянан холбооьун; тиэкис ис хоьоонун ейдуур туьугар кылаастан кылааска аа5ыы тэтимин 

тургэтэтии. Санарар сана (тыл ситимэ уонна этии) суолтатын ейдуургэ ыйыы биэрии. Дьо5ус тиэкиьи хоЬоонноохтук аа5ыы: таба санарыы 

уонна интонация нуорматын тутуЬуу; аа5ыы соругун ейдееьун, аа5ар айымньыга сыЬыаны кердеруугэ интонацияны тутуьуу, санарыы уонна 

бодоруЬуу соругар сеп тубэьиннэрэн аа5ыы тэтимин тургэтэтии эбэтэр бытаардыы. Сурук бэлиэтэ чорботуллар этиилэрин 

интонациялаахтык аа5ыы. Араас керуннээх уонна тииптээх тиэкистэр уратыларын ейдееЬун.  



Искэ аа5ыы. Кээмэйинэн уонна керунунэн (жанрынан) септеех айымньылары таска аа5ыыттан сыыйа искэ аа5ыыга кеЬуу. Аахпыт тиэкиЬи 

ейдуургэ ис хоьоонун санатыЬан уонна ыйытыыларга хоруйдаан хонтуруолланар уонна кеннерунэр ньымалары туЬаныы. Аа5ыы араас 

керунун (уерэтэр, талар, билсэр) туЬанан, уерэтэр уонна научнай-биллэрэр тиэкистэн информацияны була уерэнии. Аа5ыы араас керунун 

уратытын ейдееЬун: факт, ойуулааЬын, этиини толоруу уо.д.а. 

Араас керуннээх тиэкиЬинэн улэ. Уус-уран, уерэх, научнай-популярнай тиэьсистэр ейдебуллэрин билии, кинилэри тэннээьин. Маннык 

керуннээх тиэкистэри оноруу соруктара. Кеннеру этиилэртэн тиэкиьи араарар уеруйэ5и баЬылааЬын. 

Тиэкис тиэмэтин уонна сурун санаатын бэйэ быЬаарыыта; терует уонна тумук сибээстэрин быьаарыы; тиэкиЬи септеех кэрчиктэргэ 

араарыы. Хас биирдии кэрчик уонна тиэкис сурун чаастарын быЬаарыы, аат биэрии; тиэкис ис хоьоонунан ааттыыр, ыйытыы этиилэринэн 

эбэтэр бэйэ толкуйунан былаан оноруу. Тирэх тылларынан эбэтэр бэйэ онорбут былаанынан тиэкиЬи сиЬилии, талан, кылгатан кэпсээЬин. 

Кэпсииргэ туох кэнниттэн туох буоларын чопчу ситимнээн тутуЬуу. Аахпыт тиэкики эбэтэр атын бэриллибит холобуру утугуннэрэн, 

ойуулааЬын, сэЬэргээьин, толкуйдааЬын тиэкиьи оноруу. Кэпсэтии кэмигэр кинилэри туох сыаллаах туЬанары быЬаарыы. 

Элбэх информация араас керунун кытта улэлээьин. 

Уопсай ырытыыга кыттыы: ыйытыыга хоруйдааьын, чопчу тиэмэ5э иЬитиннэрии оноруу, атын киЬи этэрин истии, кэпсэтии кэмигэр 

хоруйдары толорон, ситэрэн биэрии. Ыйынньыгы уонна кердерер-ойуулуур матырыйаалы туЬаныы. Тиэкис ис хоЬоонун ойуулааЬын 

(айыл5а, дьоруой тас керунэ, буолар сирэ) уонна толкуйдааЬын (туох туьунан кэпсэнэрэ, сурун санаата) ньымаларын туьанан хаттаан 

оноруу. Уус-уран уонна научнай-биллэрэр айымньылары тэннээЬин, кэпсэтиигэ туох сыаллаах туЬанары быЬаарыы. 

Библиографическай култуура. Кинигэ — искусство ураты керунэ. Кинигэ — билии терде. Саха сиригэр бастакы кинигэлэр уонна кинигэни 

бэчээттээЬин са5аланыыта (уопсай ейдебул). Уерэх, уус-уран, ыйынньык кинигэлэрэ. Кинигэ ис хоЬооно эбэтэр иЬинээ5итэ, таЬа, титульнай 

лииЬэ, аннотацията, ойуулар (иллюстрациялар). Кинигэбэ 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 

арааЬа. 

Бэриллибит испииьэгинэн кинигэни талыы, картотекалар, бибилэтиэкэ5э о5о кинигэлэрин туЬаныы. Алпаабытынан каталог. О5о сааЬыгар 

септеех тылдьытынан уонна ыйынньык-литературанан туЬаныыта.  

Учуутал кеметунэн уерэх уонна научнай-популярнай тиэкистэр уратыларын быЬаарыы. 

Уус-уран айымньы тиэкиЬинэн улэ. Уус-уран айымньы ис хоЬоонун ейдееЬун, иэйиилээхтик ылыныы. Айымньы аатын кытта ис хоьоонун 

ейдеен ситимнээЬин. Уус-уран тиэкис уратытын быЬаарыы, айыллыбыт сыалын ейдееЬун (аа5ааччыга ойууламмыт хартыына уонна уран 

тыл ньымата). Тылы хайдах иЬиллэринэн уонна суолтатынан ырытыы, кене уонна кеспут суолта. Суруйааччы айбыт хартыынатын ейге 

ойуулуур уеруйэх. 

Тыл ойуулуур-дьуЬуннуур ньыматын туЬанан, айымньы тиэкиЬин эбэтэр быьа тардыыны бэйэ айыыта. УруЬуйдарынан эбэтэр 

иллюстрацияларынан кэпсээн айыы; уус-уран айымньыттан иллюстрация5а сеп тубэЬэр кэрчиктэри булуу. Аахпыт тиэкистэн быЬа 

тардыыны тылынан ойуулааЬын. 

Айымньы дьоруойун характеристикалааЬын (мэтириэтэ, майгыта, туттуута-хаптыыта, саната), буолбут быЬыы теруетун ырытыы. Сурун 

санааны тириэрдэн, сиЬилии, талан уонна кылгатан кэпсиир дьодуру инэрии. Дьоруойдар быЬыларын маарыннатан эбэтэр утары тутан 

тэннээьин; онно сеп тубэЬэр тылы эбэтэр тыл ситимин булуу. ТиэкиЬи ырытыыга учуутал кеметунэн ааптар дьоруойга сыЬыанын, айымньы 

сурун санаатын быЬаарыы. 



Тиэкистэн септеех кэрчиктэри булуу: айыл5аны ойуулааЬын, буолар сирэ-уота, дьоруой туттуута-хаптыыта. Бэриллибит быЬа тардыыны 

бэйэ талан кэпсээЬинэ, тирэх тылы, тыл ситимин кэпсээнтэн булуу. Буолар тугэннэринэн, уйул5аны ойуулааЬынынан, дьоруойдар 

быЬыыланыыларынан маарыннаЬар быЬа тардыылары араас айымньыттан булан тэннээЬин; тумуу уонна тумуктээЬин. 

Кыра кээмэйдээх хоЬооннору уонна норуот тылынан айымньыларын ейтен аа5ыыга уерэтии. ≪Тереебут дойду≫ диэн ейдебулу инэринии, 

бэйэ тереебут сиригэр-уотугар таптал Россия бары норуоттарын айымньытыгыгар кестуутэ. Араас норуот тылынан айымньытыгар тиэмэ, 

сурун санаа, дьоруой, сиэр-майгы сыанабыла маарыннаЬыыта. Россия духуобунай-нравственнай, култуурунай угэстэрин ылыныы, уерэнии. 

Уус-уран айымньыларга арыллар амарах санаа, чиэьинэй, хорсун быьыы, до5ордокуу, естеьуу, аба-сата, кырык, бэйэни билинии, 

дьоьуннаах, сиэрдээх буолуу курдук сиэр-майгы, этика ейдебуллэрин ылыныы, инэринии. Бу ейдебуллэри дьоруой атын дьонно, айыл5а5а, 

тулалыыр эйгэ5э сыЬыанын холобуругар оло5уран ырытыы. 

Дьону кытта сыЬыанна бэйэ5эр ба5арбаккын онорума, бэйэ5ин таптыырын курдук атын киЬини таптаа диэн сиэр-майгы, сигили 

быраабылаларын тутуЬуу туЬунан толкуйдааЬын; ону куннээ5и олоххо алтыЬыыга туЬаныы; бэйэмсэх, ымсыы буолуу, хара санааланыы 

курдуктартан туттунар санаа естеЬуугэ, кырыктыйыыга, бэйэмсэх буолууга, атын киЬи лиичинэЬигэр ытыктабыла суох сыЬыаннаЬыыга 

оло5урар алтыЬыы кедьууЬэ суо5ун дакаастыыр сюжеттарын, литература персонажтарын быЬыылара маарыннаЬыытын быЬаарыы. 

Истинник санаЬыыга, тапталга, тулуурга, хардарыта кеме5е, аЬыныгас уонна амарах буолууга, алдьархайтан быыЬааЬын, тылга туруу, 

албынтан-келдьунтэн куотунуу курдуктарга оло5уран, до5оттору кытта истингник сыЬыаннаЬар кэпсээн уонна остуоруйа дьоруойдарын 

быЬыыларыттан холобуру а5алар уеруйэх. Айымньы дьоруойдарын утуе уонна меку быЬыыларын ейдееЬун, учуутал кеметунэн санааны 

олохтоохтук этинии. Бэйэ быЬыытын ырытыы, литературнай айымньыттан себулуур дьоруойу утуктэ уерэнии. 

Уерэх, научнай-популярнай уонна уус-уран тиэкиЬи кытта улэ. Айымньы аатын ейдееЬун, ис хоЬоонун кытта ситимнээЬин. Уерэх уонна 

научнай-популярнай тиэкистэр уратыларын туЬунан информациялааЬын. УЬуйээн, сэЬэн, танара кэпсээннэрин биир уопсай уратыларын 

ейдееЬун (быЬа тардыы эбэтэр дьо5ус тиэкис). Терует уонна тумук сибээЬин олохтооЬунна араас керуннээх тиэкиЬи ырытыы судургу 

ньымаларын кытта билсиЬии. Тиэкис сурун санаатын быьаарыы. Тиэкиьи чаастарга араарыы. Кыра тиэмэлэри быЬаарыы. Кулуус эбэтэр 

тирэх тыллар. ТиэкиЬи хаттаан оноруу алгоритмын туттуу. Кулуус тылга, модельга, схема5а тирэ5ирэн тиэкиьи хаттаан оноруу. ТиэкиЬи 

сиЬилии кэпсээЬин. Тиэкистэн сурунун арааран кылгатан кэпсээЬин. 

Кэпсэтэр уеруйэх. БодоруЬуу сиэрэ. Сана биир керунэр, диалокка, кэпсэтээччилэр санаа атастаЬалларын ейдееЬун. Диалог уратытынан 

кэпсэтии сыалын билии, ыйытыыны уонна хоруйу толкуйдааЬын, кэпсэтэр киьини истэр уеруйэх, кэпсэтиини ыйытыы уонна реплика 

кеметунэн ке5улээЬин. Тиэкис ис хоьоонугар уонна бэйэ уопутугар оло5уран, бэриллибит тиэмэ5э эбэтэр айымньы туЬунан бэйэ санаатын 

этии. Бодоруьуу сиэрин тутуьуу. Норуот тылынан айымньытыгар оло5уран, норуот кэпсэтэр сиэрин уратыларын кытта билсии. 

Монолог — сана биир ураты керунэ. Тиэкискэ (бэриллибит тиэмэ эбэтэр ыйытыыга хоруй) оло5уран, сурун санааны быЬааран дьо5ус 

этиини санарар уеруйэх. Аахпыт эбэтэр истибит научнай-популярнай, уерэх уонна уус-уран тиэкистэр уратыларын учуоттаан туран 

тириэрдии. 

Тугу этэри эрдэ былааннааЬын (хайдах са5алыыры, онтон тугу этэри уонна тугунан тумуктууру); этэр санаа сыалыгар сеп тубэЬэр тылы-еЬу 

булуу. Ойуунан, аахпыт тиэкиЬинэн эбэтэр бэриллибит тиэмэ5э ситимнээх сана, кэпсэтии сиэрин тутуЬан тылынан кылгас кэпсээни оноруу. 

Сурук. Суругунан сана сиэрэ. Суругунан сана нуорматын тутуьуу: ис хоЬоон аатыгар, тиэмэтигэр сеп тубэЬиитэ (буолар сирэ, дьоруой 

характера). Суругунан сана5а тыл ойуулуур-дьуьуннуур ньыматын туттуу (синоним, антоним, тэннээЬин). Суругунан тиэкиЬи 

бэрэбиэркэлэнии уонна кеннеруу. Бэриллибит тиэмэ5э, бэйэ кэтээн керуутунэн эбэтэр аахпыт айымньы туЬунан кылгас ейтен суруйуу, 

ойуулааЬын уонна толкуйдааЬын ньымаларын туьанан кинигэ, дьо5ус кэпсээн (бэйэ оло5ор буолбут тугэн) суруйуу. 

ОђО ААђАР ЭЙГЭТЭ 



Норуоттар тылынан уус-уран айымньылара. Кыра кылаас уерэнээччитин сааЬыгар септеех XIX—XX уйэлэрдээ5и Россия норуоттарын 

уонна тас дойдулар литератураларын, о5о литературатын классиктарын, Россия норуоттарын уонна тас дойдулар билинни суруйааччыларын 

айымньылара. Уус-уран, научнай-популярнай, историческай, муччургэннээх сырыылардаах, ыйынньык-энциклопедия кинигэлэр, о5о 

хаЬыата, сурунаала. Кылааска аа5ыыга уонна истиигэ, бэйэ уонна ыалынан аа5ыыга, атын о5олору кытта уонна дьиэ кэргэннэ ырытыыга 

аналлаах айымньы араас керунэ (Саха сирин уонна Россия норуоттарын остуоруйалара; таабырыннар, ырыалар, чабыр5ахтар, ес 

хоьоонноро; кэпсээннэр уонна хоЬооннор; уЬуйээннэр уонна номохтор). 

Бырагыраама сурун тиэмэлэрин ис хоЬооно: араас норуот фольклора, Ийэ дойдуга, киниэхэ таптал, дойду историята, айыл5ата; о5о, ыал 

уонна оскуола; кырачаан до5отторбут; утуе быЬыы, до5ордоЬуу, чиэЬинэй буолуу, албан аат; дьиктилэр-дьиибэлэр, киэн туттар 

суруйааччыларбыт уо.д.а.  

Кылаас аайы бэриллэр уопсай тиэмэлэргэ аа5ар уеруйэ5и эрчийиигэ салаалар: ≪Бибилэтиэкэ5э дьарык≫, ≪Биьиги театрбыт≫, ≪Ойуулуур-

дьуЬуннуур эйгэ5э≫, ≪Айар улэ умсул5ана≫, ≪Айымньы дойдутун кистэлэннэрэ≫ уонна ≪Бэйэ аа5ыыта≫, ≪Ыалынан аа5ыы≫ 

кинигэлэр, электроннай сыЬыарыы. 

ЛИТЕРАТУРА ӨЙДӨБҮЛЛЭРИНЭН ҮЛЭ 

Тиэкистэн ойуулуур-дьуЬуннуур ньыманы булан араарыы: синоним, антоним; уус-уран быЬаарыы, тэннээЬин, 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 кеметунэн). 

СэЬэн (кэпсээн) тутулун туЬунан уопсай ейдебул, ойуулааЬын (айыл5а, мэтириэт, мал-сал), толкуйдааЬын (дьоруой монолога, дьоруойдар 

кэпсэтиилэрэ). 

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

Айымньы жанра. Историческай-литературнай ейдебуллэр: фольклор уонна ааптар айымньыта (араарыы). 

Фольклор кыра жанрын билии, араарыы, сурун санаатын быЬаарыы. 

Остуоруйа керун-нэрэ: тыынар тыыннаах, олох-дьаьах, аптаах-алыптаах. Остуоруйа уус-уран уратыта: остуоруйа дьоруойа, ойуулуур-

дьуЬуннуур ньымалар, тутула. Литературнай остуоруйа. Олонхо ейдебулэ, олонхо, бухатыыр, дьоруойдара, Орто дойду, олонхо тыла. 

Кэпсээн, хоЬоон, угэ туЬунан уопсай ейдебул, тутулларын уонна ойуулуур-дьуЬуннуур ньымаларын уратыта. 

 

АЙАР УЛЭ 

 

Аахпыт айымньыга маарыннатан ойуулааЬыннаах уонна толкуйдааьыннаах остуоруйаны уонна кэпсээни айыы; учуутал кеметунэн 

остуоруйа сюжетын сайыннаран атын варианын толкуйдааЬын. 

Литературнай айымньы тиэкиЬин уларытыы: оруолунан аа5ыы, инсценировкалааЬын; хоЬоонноохтук аа5ыы, тылынан ойуулааЬын; 

ыЬыллыбыт тиэкиЬи сааЬылааЬынна араас ньыманы туЬаныы (терует-тумук сибээЬин олохтооЬун, буолар тугэни сибээстээЬин, 

дьайыылары толорууга туЬумэхтэри тутуЬуу); ейтен айыылаах аахпыттан суруйуу, уус-уран айымньыга (маарынныыр тиэкис), 

худуоЬунньук хартыынатыгар, айымньынан ойуулар серияларыгар эбэтэр тус уопукка оло5уран бэйэ тиэкиЬин айыы. 

Тылынан уус-уран, музыкальнай, ойуулуур-дьуЬуннуур айымньылары тэннээн керуу; музыканы, хоЬоону истиигэ оло5уран бэйэ этиилэрин 

оноруу, онно бэйэ сыЬыанын кердеруу уонна ону тыл кеметунэн тириэрдии (учуутал кеметунэн). 

5 туьумэх. ≪ЛИТЕРАТУРА ААђЫЫТА≫  

БИРИДИМИЭТИ ҮӨРЭТИИГЭ ЫЙЫЫ-КЭРДИИ 



Начаалынай оскуола5а литературнай аа5ыы сурун биридимиэттэртэн биирдэстэрэ, икки хайысханы тутуЬар: уус-уран айымньыны уерэтии 

уонна тылы сайыннарыы. Биридимиэт о5о аа5ар уеруйэ5ин, тылынан уонна суругунан санатын сайыннарар сурун оруоллаах.  О5о5о аа5ар 

уонна тиэкиЬи кытта улэлиир уеруйэх инмит эрэ буолла5ына атын биридимиэттэргэ ситиЬиилээхтик уерэнэрэ ейденер. 

≪Литература аадыыта≫ биридимиэт о5о сааЬыгар септеех ейу-санааны, айар, толкуйдуур дьо5уру, майгыны-сигилини сайыннарар, аа5ыы 

эйгэтигэр киллэрэр, кинигэ5э интэриэЬи уескэтэр, аа5ар ба5аны олохсутар, уус-уран айымньы тыл искусствота буоларын ейдетер, тылын-

еЬун, о5о бэйэтэ сайдар, дьону кытта бодоруЬар кыа5ын олохсутар. Аа5ыы о5о лиичинэс быЬыытынан сайдарыгар, тулалыыр эйгэтин 

ейунэн-сурэ5инэн, дууЬатынан ылынарыгар суолтата улахан. Бу этиллэр санаа биридимиэт сурун сыалын быЬаарар: аа5ыы араас керунун 

олохсутуу; уус-уран айымньы тиэкиЬин кытта улэ5э о5о тылын-еЬун сайыннарыы; араас керуннээх информациянан улэлиир уеруйэхтэри 

сайыннарыы; о5ону уус-уран айымньыга сыЬыарыы, айымньыны истэргэ, тылга бол5омтолоох буолууга иитии; о5о тус оло5ун айымньы 

ненуе сиэр-майгы сыаннастарынан байытыы; о5о литературатын эйгэтигэр киллэрии; кинигэ5э интэриэЬи, ситимнээхтик, тиЬиктэхтик аа5ар 

ба5аны уескэтии; тиэкиЬи уонна кинигэни кытта улэлиир уеруйэ5и инэрии, уерэх уонна научнай-познавательнай тиэкиЬинэн улэ бастакы 

уеруйэхтэрин олохсутуу. Маннайгы кылааска букубаар кэнниттэн уерэх дьылын иккис анаарыгар тереебут литератураны уерэтии са5аланар. 

Уус-уран айымньылары танан киллэрии сурун бириинсибэ — тиэмэнэн. Саха сирин, Саха сирин хотугу омуктарын, Россия, тас дойду 

суруйааччыларын уус-уран айымньылара, научнай-биллэрэр, аныгы кэм суруйааччыларын айымньылара, ону таЬынан норуот тылынан уус-

уран айымньыта (ес хоЬооно, таабырын, ырыа, остуоруйа, олонхо уо.д.а.) киирэллэр. Кыра о5о интэриэЬин учуоттаан, олох араас ерутун 

хабар айымньыларга бол5омто уурулунна: тереебут дойду, бэйэ саастыылаа5ын уонна улахан дьону кытта сыЬыан, муччургэннээх сырыы, 

айыл5а, тулалыыр эйгэ, о.д.а. Уус-уран айымньыны аа5ан, уерэнээччи айымньы ааптарын, дьоруойдарын кытта сэЬэргэЬэр, дьоруойдары 

кытта алтыЬар, сиэр-майгы еруттэрин, кинилэр сыЬыаннарын ырытан, то5о итинник буолбутун, ол суолтатын, теруегун ейдуур буолар. 

2009 сыллаахха ≪Россия гражданинын личноЬын сиэр-майгы еттунэн иитии уонна сайыннарыы концепцията≫ ылыллан, ФГУеС 

методологическай терутунэн буолбута. Концепция5а ыйыллыбыт 10 национальнай ытык ейдебул суруннуур суолталаахтар. Хас биирдии 

салаа ытык ейдебуллэринэн (сыаннастарынан) са5аланар, уерэнээччи бу тиэмэ5э туохха ордук бол5омтотун ууруохтаа5ын 2—3 этиинэн 

тоЬо5олонор. Ол курдук, холобур, бары кылааска  тереебут дойду туЬунан салааларга Ийэ дойду, А5а дойду, тереебут сир-уот, бэриниилээх 

буолуу, киэн туттуу, сир урдугэр – эйэ диэн ытык ейдебуллэр, оттон айыл5а — Ийэ айыл5а, айыл5а5а сугуруйуу, тыынар тыыннаахха 

харыстабыл, таптал ейдебуллэрэ инэриллэллэр. Сиэр-майгы туЬунан айымньылары аа5ан, ырытан уерэнээччи сиэрдээх быЬыы, до5ордоЬуу, 

хардарыта кемелеЬуу, амарах майгы, а5а саастаахха, кыра5а-кыаммакка кыЬамньы, утуе санаа, айымньылаах улэ, о.д.а. ытык ейдебуллэри 

ылынар. 

Тылы, сананы сайыннарыы (бэйэ санаатын этии, ыйытыы биэрии, ыйытыыга эппиэт, кэпсэтиЬии, кэпсээЬин), сурук улэтигэр бол5омто 

ууруу (аахпыт тиэкиЬигэр оло5уран бэриллэр тиэмэ5э бэйэ санаатын, аахпыттан, ейтен ойуулаан, ырытан, кэпсээн суруйуу) ирдэниллэр. 

Хас биирдии тиэмэ ≪СитиЬиибитин сыаналанабыт, билиибитин бэрэбиэркэлэнэбит≫ диэн бэйэни сыаналанар ыйытыыларынан, 

сорудахтарынан тумуктэнэр. 

Кылаас аайы бэриллэр уопсай тиэмэлэргэ аа5ар уеруйэ5и эрчийиигэ маннык салаалар киирдилэр: ≪Бибилэтиэкэ5э дьарык≫, ≪БиЬиги 

театрбыт≫, ≪Ойуулуур-дьуЬуннуур эйгэ5э≫, ≪Айар улэ умсул5ана≫, ≪Айымньы дойдутун кистэлэннэрэ≫ уонна ≪Бэйэ аа5ыыта≫, 

≪Ыалынан аа5ыы≫ кинигэлэр, электроннай сыьыарыы. 

Биир сонун еттунэн кыра кылааска уус-уран айымньыны аа5ыы ойуулуур-дьуЬуннуур искусствоны кытта сибээстэммитэ буолар. Саха сирин 

худуоЬунньуктара суруйааччы мэтириэтигэр, айымньы ис хоЬоонун арыйар уонна айымньы тиэмэтигэр сыЬыаннаах угус хартыыналаахтара 

биллэр. Ол испииЬэгэ ыйыллар, ону туьаныы учуутал айымньылаах улэтэ буолар. 



≪Айар улэ умсулдана≫ диэн туЬумэххэ чопчу тиэмэнэн, толоруу ыйынньыгынан сирдэтинэн, уерэнээччи бэйэтэ, пааранан эбэтэр 

беле5унэн улэ арааьын толорор (илиинэн хаЬыат, истиэнэ хаЬыата, литературнай-музыкальнай туруоруу, куукула театр, уруЬуй, кинигэ 

хомуурунньуга, кэпсээн, таайбаран, тылынан сурунаал, каталог, мультфильм, электроннай презентация). 

≪Бибилэтиэкэдэ дьарык≫ туЬумэх хас биирдии дьарыга сорудах быЬыытынан ыйыллар. 

≪Биьиги театрбыт≫ туЬумэххэ о5о айар дьо5ура сайдарыгар айымньыны бэйэ ылынан, бэйэ ненуе ыытан оонньоон кердерере, онно 

кыттара улахан оруоллаа5а учуоттанар. Айымньыны оонньоон кердереругэр о5о айымньыны, дьоруойдарын ейдуур, бэйэтин сыЬыанын 

тириэрдэн оонньуур. Бу туьумэххэ ≪Култуура≫, ≪Тулалыыр эйгэ≫, ≪Музыка≫, ≪УруЬуй≫, ≪Технология≫ уруоктара ордук 

ситимнээхтэрэ кестер. 

3— 4 кылаастарга уерэх кинигэтэ ≪Элбэ5и аа5ыан: —угуьу билиэн≫ диэн салаалардаах. Манна биллэрэр-кердерер тиэкистэр о5о билиитин 

кэнэтэр аналлаахтар. Уерэнээччи уус-уран айымньыны научнай-биллэрэр ис хоЬоонноох тиэкистэн араара уерэнэр. 

Айымньыны ырытыы араас таьымнаах: сюжет таЬымыгар (дьоруойдары кытта билсиЬии, кэпсэнэр тугэни ырытыы); дьоруой таЬымыгар 

(дьоруой тугу эрэ гынар сурун ис хоЬооно, киниэхэ аа5ааччы сыЬыана); ааптар таЬымыгар (ааптар дьоруойугар сыьыана, ааптар этэр 

санаата уонна айымньы уопсай ис хоЬооно). Маннык ырытыы айымньыны буттуун керерге сурун хайысха буолар. Айымньыны араастаан 

ырытыы, о5о айымньы ис хоЬоонун ейдууругэр, тылга бол5омто уурарыгар, ейе-санаата байарыгар, майгыта-сигилитэ тупсарыгар 

кедьуустээх. 

≪Литература аадыыта≫ уерэх кинигэтэ икки аа5ар кинигэлээх уонна электроннай сыЬыарыылаах. Тиьигэ быстыбат уерэхтээЬин биир 

керунунэн бэйэ дьаьанар уерэ5э (информальнай) буолар. О5о дьиэтигэр чугас дьонун кытта бииргэ дьарыктанан, иитиини, билиини ылыыта 

улахан суолталаах. Онон ≪Ыалынан аа5ыы≫ аа5ар кинигэ дьиэ кэргэннэ аа5ыыга, о5о санаатын уллэстэригэр, ейун-санаатын 

сааЬылыырыгар, толкуйдуур, санарар дьо5урун, тылын баайын ханатарыгар туЬуланар. ≪Бэйэ аа5ыыта≫ аа5ар кинигэ о5о аа5ар эйгэтин 

кэнэтиигэ туЬуланар, уус-уран айымньылары тэнэ литература оонньуулара киирбитэ ейу сытыылыахтара, толкуйу тобулуохтара, тус 

ситиЬиини сыаналанарга туЬалыахтара. Маны таьынан электроннай сыьыарыыга киирбит айымньылар о5о аа5ыыга тардыЬыытын 

кууЬурдуехтэрэ, айымньы кэнниттэн кэлэр сорудахтар билиитин бэрэбиэркэлииригэр кемелеЬуехтэрэ, уус-уран аа5ыыны, олонхоттон быЬа 

тардыылары истэн аа5ыы култууратыгар уерэниэхтэрэ. Бу икки кинигэлэр уонна электроннай 

сыьыарыы кылааска уерэппити кытта ыкса ситимнээхтэр. 

Тумуктээн эттэххэ, ≪Литературнай аа5ыы≫ биридимиэт ис хоЬооно о5о тылын-еЬун, аан дойду уус-уран литературатыгар киириитин, 

аа5ар кыа5ын, аа5ыы култууратын сайыннарар, байытар.  

 

III. ТЕМАТИЧЕСКАЙ БЫЛААН 

 

4 кылаас (68 чаас) 

 

№ Ытык ейдебуллэр 

 

Тиэмэлэринэн былааннааЬын Уерэнээччи улэтэ был. 

кунэ 

ыыт. 

кунэ 

 Норуот тылынан уус-уран айымныта  (1 чаас)   



1 Билиигэ дьулуЬуу 

 

Аа5ыыга 

умсугуйуу. 

 

Бибилэтиэкэ -  

бар5а баай. 

 

 

Норуот тылынан уус-уран айымньыта. Муммут 

уолаттар (саха остуоруйата) 

Тиэмэ5э туох туЬунан айымньылар 

киирбиттэрин саба5алаан кэпсиир. 

ХоЬоон ритмин быЬаарар. ХоЬоон ритмигэр 

оло5уран хоЬоонноохтук аа5ар. Историческай 

ырыа уратытын этэр. 

Утуе дьыала, хорсун быЬыы диэн ейдебуллэри 

быЬаарар. 

≪Тереебут дойду диэн тугуй?≫ тиэмэдэ 

санаатьш этэр, чугас тыллары булар. 

Ес хоЬооннор суолталарын ейдеен быЬаарар. 

ИЬитиннэрии онорорго научнай-биллэрэр 

литератураттан наадалаах информацияны 

булар. 

Литература уонна ойуулуур-дьуЬуннуур 

искусство айымньыларын тэнниир. Хартыына 

туЬунан, онно ойууланар тугэн туьунан 

кэпсиир уонна айымньыга сыЬыаран санаатын 

этэр. 

Айымньылаахтык кэпсээЬин: айымньы 

дьоруойдарын аатыттан кэпсиир. 

ХудуоЬунньук хартыынатын сала тиэмэтигэр 

сыЬыаран сиЬилии кэпсиир. 

Ейтен аа5ыыга айымньылары талар. 

Кинигэ туЬунан кэпсиир. Каталог тиэмэтинэн 

наадалаах кинигэни булар. 

Уерэх кинигэтигэр баар хонтуруоллуур улэ5э 

оло5уран, ситиЬиилэрин сыаналанар уонна 

бэрэбиэркэлэнэр. 

  

2 Соломуон Муударас (саха остуоруйата)   

3 Кэ5э (эбэнки остуоруйата). Эьэни бултааьын 

(чукча остуоруйата) 

  

4 Балыксыт о5онньор уонна суор (долган 

остуоруйата) 

  

5 Карнайдаах уол (узбек остуоруйата)   

6 Ус кыьыл кемус статуэтка (индия остуоруйата)   

7 Сылгы. О5о чабыр5а5а   

8 Далан. Тыгын Дархан.   

9 Майа5атта Бэрт Хара.   

10 Дьала5ай Киилээн Маьары ыьыа5ар сылдьыыта   

11 Манчаары хаппар уолугар аат биэрбитэ   

12 Норуот ырыалара. Киэьэ. Кыыллаах арыы.   

13 Ат ырыата. Биьик ырыата.   

14 Булуулуу оьуокай. Найахы оьуокайа.   

15 Нуозалдын кугас аттаах Тойон Да5арыма 

бухатыыр. 

  

16 Таабырыннар.   

17 Ес хоьоонноро   



18 Хонтуруолунай аа5ыы   

 Уус-уран литература 

19 Тереебут дойду. 

Бэриниилээх 

буолуу. 

Сир урдугэр — 

Эйэ 

А.И.Софронов. Мин. Дорообо, дойдум. Тиэмэ5э туох туЬунан айымньылар 

киирбиттэрин саба5алаан кэпсиир. 

ХоЬоон ритмин быЬаарар. ХоЬоон ритмигэр 

оло5уран хоЬоонноохтук аа5ар. Историческай 

ырыа уратытын этэр. 

Утуе дьыала, хорсун быЬыы диэн ейдебуллэри 

быЬаарар. 

≪Тереебут дойду диэн тугуй?≫ тиэмэдэ 

санаатьш этэр, чугас тыллары булар. 

Ес хоЬооннор суолталарын ейдеен быЬаарар. 

ИЬитиннэрии онорорго научнай-биллэрэр 

литератураттан наадалаах информацияны 

булар. 

Литература уонна ойуулуур-дьуЬуннуур 

искусство айымньыларын тэнниир. Хартыына 

туЬунан, онно ойууланар тугэн туьунан 

кэпсиир уонна айымньыга сыЬыаран санаатын 

этэр. 

Айымньылаахтык кэпсээЬин: айымньы 

дьоруойдарын аатыттан кэпсиир. 

ХудуоЬунньук хартыынатын сала тиэмэтигэр 

сыЬыаран сиЬилии кэпсиир. 

Ейтен аа5ыыга айымньылары талар. 

Кинигэ туЬунан кэпсиир. Каталог тиэмэтинэн 

наадалаах кинигэни булар. 

Уерэх кинигэтигэр баар хонтуруоллуур улэ5э 

оло5уран, ситиЬиилэрин сыаналанар уонна 

бэрэбиэркэлэнэр. 

Тиэмэ аатыгар оло5уран, туох туЬунан 

айымньылар киирбиттэрин саба5алыыр. Таска 

уонна искэ куллур5аччы аа5ар. 

Араас норуот тылынан уус-уран айымньытын 

керуннэрин араарар; уратыларын булан 

  

20 Эллэй. Уерэх ынырыыта. Екулуун.   

21 К.УУрастыырап. Куерэгэй. Этиннээх ардах.   

22 Семен Данилов .Ырыа туьунан.   

23 Леонид Попов.Тус хоту уескээбит буоламмын.   

24 Иван Гоголев.От улэтэ.Тапталлаах ийэкэм.   

25 Моисей Ефимов.Саха сирин ыччата.   

26 Семен Данилов.Арыылааха.   

27 Семен Руфов.Албынчыктар   

28 Александр Пушкин. Кыьынны суол.   

29 Александр Пушкин. Хаайыылаах.   

30 Михаил Лермонтов. Былыттар.   

31 Михаил Лермонтов. Баарыс.   

32 Хонтуруолунай аа5ыы   

33 Эрилик Эристиин. Кумалаанна барыы.   

34 Амма Аччыгыйа. Куйуур    

35 
ура5аьынан да бултуурбут. 

  



36 Николай Якутскай. Хотой о5ото. быЬаарар. 

УЬуйээни уонна остуоруйаны тэнниир. 

Кубулуйбат уус-уран быьаарыылары булар. 

ТиэкиЬи сиЬилии кэпсиир. Салгыы туох 

буоларын саба5алыыр. 

Аахпыт остуоруйатыгар оло5уран атын 

остуоруйаны айар. 

Улахамсыйыы, киннэнии, кыана туттуу, 

тулуурдаах буолуу, эйэ5э дьулуьуу туьунан 

толкуйдуур. 

Белеххе оруоллары наардыыр, 

инсценировкалыыр. Сценарий суруйарга 

матырыйаал булар. 

Кинигэлэри тиэмэлэринэн наардыыр. 

Уерэх кинигэтигэр баар хонтуруоллуур улэ5э 

оло5уран, ситиЬиилэрин сыаналанар уонна 

бэрэбиэркэлэнэр. 

ХудуоЬунньук хартыынатын айымньыга 

сыьыаран кэпсиир. 

  

37 Николай Габышев. Олуескэ    

38 Николай Неустроев. Куттаммыт.   

39 Михаил Чооруоьап. Эьэ еруьуйбутэ.   

40 Тимофей Сметанин. Яков Стручков. Тебебер 

кус сымыыттаабыта, елер суолтан, бере 

быыьаабыта. 

  

41 Лев Толстой. Акула    

42 Максим Горькай. Барабыай о5ото.   

43 Семен Руфов. Валерка – со5уруу дойдуга.   

44 Кун Дьирибинэ. Кебуехтуурун аанньа, куех 

киьиргэс 

  

45 Рафаэль ба5атаайыскай. Эьэлээх куобах. Петр 

Тобуруокар. Попугай араатар. 

  

46 Иван крылов. Куба, сордон уонна рак.   

47 Иван Федосеев. Чэрэс уонна Черес.   

48 Ганс Христиан Андерсен. Куьа5ан кусчаан.   

49 Тамара Петрова. Былтас сирэй. Мария 

Матахова. Эн – сымыйа, мин – сымыйа 

  

50 Мария Эверстова-Обутова. Таба уонна Биичээн.    

51 Амма Аччыгыйа. П. А. Ойуунускай. (ахтыы)   

 Эбии аа5арга 

52 Утуе майгы. Ус балыстыы (татаар остуоруйата) А5а кэриэЬэ 

(таджик остуор.) Дьэбэлээх Педро (итал. 

Тиэмэ аатыгар оло5уран, туох туЬунан   



 

Аьыныы.  Амарах 

сыЬыан. 

Ийэ литература — 

бар5а баай. 

 

 

Кэрэ — киЬи 

духуобунай эйгэтэ. 

 

остуор.) айымньылар киирбиттэрин саба5алыыр. Таска 

уонна искэ куллур5аччы аа5ар. 

Араас норуот тылынан уус-уран айымньытын 

керуннэрин араарар; уратыларын булан 

быЬаарар. 

УЬуйээни уонна остуоруйаны тэнниир. 

Кубулуйбат уус-уран быьаарыылары булар. 

ТиэкиЬи сиЬилии кэпсиир. Салгыы туох 

буоларын саба5алыыр. 

Аахпыт остуоруйатыгар оло5уран атын 

остуоруйаны айар. 

Улахамсыйыы, киннэнии, кыана туттуу, 

тулуурдаах буолуу, эйэ5э дьулуьуу туьунан 

толкуйдуур. 

Белеххе оруоллары наардыыр, 

инсценировкалыыр. Сценарий суруйарга 

матырыйаал булар. 

Кинигэлэри тиэмэлэринэн наардыыр. 

Уерэх кинигэтигэр баар хонтуруоллуур улэ5э 

оло5уран, ситиЬиилэрин сыаналанар уонна 

бэрэбиэркэлэнэр. 

Тиэмэ аатыгар оло5уран, туох туЬунан 

айымньылар киирбиттэрин саба5алыыр. 

Беле5ер кинигэни билиЬиннэрэр, сыаналыыр 

(тылынан уонна суругунан). 

Тылбаас айымньы буоларын быьаарар. 

Остуоруйа дьоруойдарын характеристикалыыр; 

дьоруойдар майгыларын туЬунан санаатын 

этэр. 

Араас суруйааччы остуоруйатьш тэнниир. 

СуобаЬын этэринэн, бэйэ туЬугар, дьонно 

утуену онорон олоруу туЬунан белеххе 

ырытыЬар. 

Суруйааччы остуоруйатыгар маарыннатан бэйэ 

остуоруйатын айар. 

Айымньыны оруолларынан наардыыр, 

инсценировка5а кыттар. 

ТуЬааннаах тиэмэ5э каталог онорор, киирбит 

53  

Туьулгэни хоьуйуу (оьуохай) 

  

54 Келукэчээн.Ынах ырыата.Тураах 

ырыата.(Норуот ырыалара) 

  

55 Эрэйдээх-буруйдаах эр со5отох(олонхо)   

56 Эллэй. Маай ырыата.   

57 Илья Ча5ыл5ан.Хайыьар.   

58 Иван Гоголев.Ньургуьун   

59 Александр Пушкин.Кыьынны киэьэ.   

60 Михаил Лермонтов.Очуос.Гететтэн.   

61 Хонтой Бе5е.(сэьэн)   

62 Далан.Уту тунах ыьыа5ар.   

63 Д.Н.Мамин-Сибиряк.Эриэн Моой.   

64 Кун Дьирибинэ.Сахсыр5алаах таракаан.(угэ)   

65 Иван Крылов.Мартышка уонна ачыкы.   

66 Николай Якутскай.Ус ини-бии   

67 Аким Кондратьев.Чабыр5ах.   



айымньылар тустарынан уопсай аннотация 

суруйарга холонор. 

Кинигэ быыстапкатын тиэмэтин уонна аатын 

быЬаарар. 

Бэйэни бэрэбиэркэлэнэр уонна ситиЬиилэрин 

сыаналыыр. 

68 Тумуктуур уруок    

 

 

 
 


