
Саха Јріспµµбµлµкэтин Ґірэ±ин министиэристибэтэ  
биґирээбитэ

Дьокуускай

2013



Захарова, Лариса Васильевна.
Литература аа±ыыта : µлэлиир бырагыраама : 1—4 кылаас 

/ [ааптардар: Л. В. Захарова, У. М. Флегонтова ; Саха Јрісп. 
Ґірэ±ин мин-бэтэ]. — Дьокуускай : Бичик, 2013. — 56 с. — 
(«Саха оскуолата» систиэмэ).

ISBN 978-5-7696-4459-7.

Агентство CIP НБР Саха

Уопсай µірэхтээґин тэрилтэлэрин 1—4 кылаастарыгар «Литература 
аа±ыыта»  биридимиэккэ µлэлиир бырагыраама Федеральнай государствен-
най µірэх стандардыгар оло±уран итиэннэ Саха Јріспµµбµлµкэтин На-
циональнай оскуолаларын чинчийэр научнай институт научнай µлэлэрин 
тµмµгэр оІоґулунна.

УДК 811.512.157(075.2)
ББК 81.2Як-93

© Министерство образования РС(Я), 2013
© Захарова Л.В., Флегонтова У.М., 2013

 © Оформление. НКИ «Бичик» РС(Я), 2013
ISBN 978-5-7696-4459-7  Все права защищены

УДК 811.512.157(075.2)
ББК 81.2Як-93

З-38

З-38

Ааптардар:
Захарова Л.В., Флегонтова У.М.



И¤ИНЭЭ¡ИТЭ

Быґаарыы сурук
Ґірэх биридимиэтин ійдібµлэ ..................................................... 4
Ґірэх былааныгар µірэх биридимиэтин миэстэтэ ...................... 8
Ґірэх биридимиэтин µірэтии тµмµгэ .......................................... 8
Ґірэх биридимиэтин ис хоґооно ............................................... 10

Тематическай былаан
I кылаас ......................................................................................... 16
II кылаас ........................................................................................ 23
III кылаас ...................................................................................... 31
IV кылаас ....................................................................................... 39

Ґірэх биридимиэтин материальнай-техническэй хааччыйыы ...... 47
Биридимиэти µірэтиигэ туттуллар худуоґунньуктар µлэлэрэ ....... 50



4

БЫ¤ААРЫЫ СУРУК

Ґірэх биридимиэтин ійдібµлэ

Ґлэ бырагыраамата Федеральнай государственнай µірэх стан-
дардыгар, «Россия гражданинын лиичинэґин сиэрин-майгытын 
сайын нарыыга уонна иитиигэ кэнсиэпсийэтигэр», µірэх бириди-
миэтин µірэтии тµмµктэригэр оло±уран сурулунна.

Бастакы сµґµіх оскуола±а литература аа±ыыта уус-уран айым-
ньыны µірэтии уонна тылы сайыннарыы курдук икки хайысханы 
тутуґар сµрµн биридимиэттэртэн биирдэстэрэ. Биридимиэт о±о 
аа±ар µірµйэ±ин, тылынан уонна суругунан саІатын сайынна-
рар сµрµн оруол лаах. О±о±о аа±ар уонна тиэкиґи кытта µлэлиир 
µірµйэх иІмит эрэ буолла±ына, кини атын биридимиэттэргэ 
ситиґиилээхтик µірэнэр кыа±ы ылар. 

«Литература аа±ыыта» биридимиэт о±о сааґыгар сіптііх ійµ-са-
наа ны иІэрэр, айар, толкуйдуур дьо±урун, майгытын-сигилитин, 
тылын-іґµн сайыннарар, аа±ыы эйгэтигэр киллэрэр, кинигэ±э 
интэриэґи µіскэтэр, аа±ар ба±аны олохсутар, уус-уран айымньы 
тыл искусствота буоларын ійдітір, о±о бэйэтэ сайдар, дьону кытта 
бодоруґар кыа±ын олохсутар. Аа±ыы о±о лиичинэс быґыытынан 
сайдарыгар, тула лыыр эйгэтин ійµнэн-сµрэ±инэн, дууґатынан ылы-
нарыгар суол тата улахан. Бу этиллэр санаа «Литература аа±ыыта» 
биридимиэт сµрµн сыалын быґаарар:
—  аа±ыы араас кірµІµн олохсутуу; 
—  уус-уран айымньы тиэкиґин кытта µлэ±э о±о тылын-іґµн са-

йыннарыы; 
—  араас кірµІнээх информациянан µлэлиир µірµйэхтэри иІэ-

рии;
—  о±ону уус-уран айымньыга сыґыарыы, айымньыны истэргэ, 

тылга бол±омтолоох буолууга иитии; 
—  о±о тус оло±ун айымньы ніІµі сиэр-майгы сыаннастарынан 

байытыы;
—  о±о литературатын эйгэтигэр киллэрии; кинигэ±э интэриэґи, 

ситимнээхтик, тиґиктээхтик аа±ар ба±аны µіскэтии;
—  тиэкиґи уонна кинигэни кытта µлэлиир µірµйэ±и иІэрии, µірэх 
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уонна научнай-биллэрэр тиэкиґинэн µлэ бастакы µірµйэхтэрин 
олохсутуу.
МаІнайгы кылааска букубаар кэнниттэн µірэх дьылын иккис 

аІаарыгар «Литература аа±ыыта» биридимиэти µірэтии са±ала-
нар. Уус-уран айымньыны аа±ан, µірэнээччи айымньы ааптарын, 
дьоруойдарын кытта сэґэргэґэр, алтыґар, сиэр-майгы ірµттэрин, 
кинилэр сыґыаннарын ырытан, то±о итинник буолбутун, ол суол-
татын, тірµітµн ійдµµр буолар. 

Уус-уран айымньы тыл искусствота буоларын аа±ыы уруо-
гар аа±ан, тыл уруогар ырытан, айымньыны ырытар µлэ±э тылы 
тэІнээн, ааптар этэр санаатын, иэйиитин ійдµµр. Ґірэнээччи 
айым ньы дьоруойдарыгар бэйэтин сыґыанын быґаарар, суруйаач-
чы уонна айымньы туґунан санаатын этэн, сыґыанын кірдірір. 

Биридимиэт сµрµн ис хоґоонун  араас о±о литературата (саха, 
Саха сирин хотугу, Россия, тас дойду араас омуктарын суруйааччы-
ларын айымньылара), научнай-популярнай айымньылар арыйаллар. 
Уус-уран уонна научнай-биллэрэр айымньылары тэІнээн кірµµ 
тыл искусствотын дириІник ійдµµргэ кіміліґір. «Литература 
аа±ыыта» биридимиэти атын биридимиэттэри («Култуура», «Тула-
лыыр эйгэ», «Музыка», «Уруґуй») кытта ситимнээхтик µірэтии, 
ырытыы кідьµµстээх, олоххо туох барыта ситимнээх биир кэлим 
диэн ійдібµлµ µіскэтэр. 

«Литература аа±ыыта» биридимиэт ис хоґооно»: 
 «СаІа µлэтин кірµІнэрэ. Бодоруґуу култуурата»;
 «Тиэкиґи кытта µлэ кірµІнэрэ. СаІа-иІэ µлэтэ»;
�«Уус-уран айымньыны кытта µлэ. Кэрэ эйгэтэ уонна сиэр-

майгы іттµгэр µлэ»;
 «О±о аа±ар эйгэтэ. Аа±ыы култуурата».
Бастакы салаа — «СаІа µлэтин кірµІнэрэ. Бодоруґуу кул-

туурата». Манна о±о аа±ар уонна суруйар, истэр уонна саІарар 
дьо±урун, араас тµгэІІэ µлэтин саІа кірµІµн сайыннарыыта 
кірµллэр. Бырагыраама таска сµґµіхтээн аа±ыыттан сыыйа бµтµн 
тылынан, онтон инто нация±а, аа±ыы тэтимигэр, ис хоґоонноохтук 
аа±ыы га, сыыйа искэ аа±ыыга бол±омто уурар, бастакы сµґµіх 
саха ос куолатын µірэнээччитэ мµнµµтэ±э аа±ар нуорматын быґа 
хо лоон биэрэр. Начаалынай оскуоланы бµтэрэр µірэнээччи быґа 
хо лоон мµнµµтэ±э 80—100 тылы аа±ар. Маннык нуорма о±о бэйэ-
тигэр эрэллээх буолуутун, аахпыт тиэкиґин ис хоґоонун ійдµµрµн, 
µірэх тиэкистэрин кытта µлэ±э кі±µлµµр.

Биридимиэт ис хоґоонугар истии диэн салаа о±о тылга, дьон 
са Іатыгар бол±омтолоох буоларын, этиллибит кэрчик сµрµн санаа-
тын араарарын, ійдµµрµн, ырытарын, ійдімміт тµгэІІэ туоґула-
ґар ыйытыылары биэрэрин ирдиир. 

СаІаны сайыннарыы (бэйэ санаатын этии, ыйытыы биэрии, 
ыйытыыга эппиэт, кэпсэтиґии, кэпсээґин) саІа этикетин кытта 
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быстыспат ситимнээхтик бэриллэр. Ґірэнээччи саІарыан иннинэ 
тугу этиэн ба±арарын толкуйдаан, ырытан, хонтуруолланан, атын 
киґини бол±ойон истэн, кэпсэтэр киґитигэр убаастабыллаахтык 
сыґыаннаґан иитиллэрэ эрэйиллэр. 

Улахан бол±омто сурук µлэтигэр ууруллар. Аа±ыы уруогар 
µірэнээччи аахпыт тиэкиґигэр оло±уран бэриллэр тиэмэ±э бэйэ 
санаатын, аахпыттан, ійтін (ойуулаан, ырытан, кэпсээн) суруйа 
µірэнэр. Бастакы сµґµіх оскуола±а о±о истэр, саІарар, аа±ар уон-
на суруйар дьо±урун сайыннарар.

Иккис салаа — «Тиэкиґи кытта µлэ кірµІнэрэ. СаІа-иІэ 
µлэтэ».

Уус-уран айымньыны кытта µлэ±э µірэнээччи тиэкиґи чаастар-
га µллэрэ, чаастарга аат биэрэ, былаан оІоро, аахпыт тиэкиґин 
кылгатан уонна сиґилии кэпсии, сµрµн санаатын араара уонна ону 
бэйэ тылынан этэргэ µірэнэр. Бу салаа тиэкис араас кірµІµн ійдµµ 
(ойуулуур, ырытар, кэпсиир),  тиэкис аатын ис хоґоонун кытта си-
тимнии, µірэх, научнай-биллэрэр уонна уус-уран тиэкиґи араа-
ра, суолтатын быґаара µірэтэр. Ґірэнээччи бодоруґуу арааґын, 
сыалын-соругун ійдµµ µірэнэр, учуутал кімітµнэн кэтээн кірір. 

¥´µс салаа — «Уус-уран айымньыга кэрэ уонна сиэр-майгы 
иитил лиитигэр µлэ». 

О±о уус-уран айымньы ніІµі сиэр-майгы ту ґунан ійдібµлэ 
кэІииригэр, эстетическэй уонна айар дьо±ура  сайдыытыгар туґу-
ланар. О±о уус-уран айымньыга да, биллэрэр да тиэкискэ тулалыыр 
эйгэ ойууланар ньыматын араара, уратылаґар ірµтµн ійдµµ, бэйэ 
тиэкиґин оІоро µірэнэр. Бырагыраама о±о эрэ уус-уран литерату-
ратын кытта буолбакка, искусство атын кірµІнэрин тиэкистэрин 
(айымньыларын) кытта билиґиннэрэр. 

Ґірэнээччи уус-уран айымньыны научнай-биллэрэр ис хоґоон-
ноох тиэкистэн араара µірэнэр. Уус-уран айымньы — ааптар 
айым ньыта, кини баай тыл-іс кімітµнэн аа±ааччыга тулалыыр 
эйгэ уонна дьон араас сыґыанын, ытык ійдібµллэри, майгыны-
си ги лини иІэрэр, кэрэ±э угуйар искусство ураты кірµІэ диэн ій -
дµµр. «Литература аа±ыыта» ис хоґоонугар уус-уран айымньыны 
судургу ырытыы: ол эбэтэр бастаан тиэкиґи саба±алаан, истэн, он-
тон аа±ан, ырытан, хат-хат тіннін, ис хоґоонун, са±аланыытын, 
бµтµµтµн ырытан, айымньы аатын, сµрµн санаатын, ис хоґоонун 
кытта тэІнээн кірµµ ыытыллар. Айымньыны ырытыыга тиэр-
мин туттуллубат. Айымньы уус-уран тыла аа±ыы бары тµґµмэ±эр 
бол±омто±о ылыллар. Тиэкиґи ырытыыга тыл (эпитет, тэІнэбил) 
туспа тутан ырытыллыбат, айымньыга сыґыаран, туох суолталаах-
тык туттуллубутун тоґо±олоон бэлиэтэнэр, кірµллэр. 

Аа±ыы ис хоґоонугар о±о сааґыгар ійдінір тиэмэ уонна уус-
уран айымньы проблемата, онно этиллэр майгы-сигили сыаннаста-
ра, тыла-іґі кірµллэллэр. Айымньыны ырытыы араас таґымнаах: 
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сюжет таґымыгар (дьоруойдары кытта билсиґии, кэпсэнэр тµгэни 
ырытыы); дьоруой таґымыгар (дьоруой тугу эрэ гынар сµрµн ис 
хоґооно, киниэхэ аа±ааччы сыґыана); ааптар таґымыгар (ааптар 
дьоруойугар сыґыана, ааптар этэр санаата уонна айымньы уоп-
сай ис хоґооно). Маннык ырытыы айымньыны кэлимник кіріргі 
сµрµн хайысха буолар. Айымньыны араастаан ырытыы о±о айымньы 
ис хоґоонун ійдµµрµгэр, тылга бол±омто уурарыгар, ійі-санаата 
байа рыгар, майгыта-сигилитэ тупсарыгар кідьµµстээх. Айымньыны 
хас та да тіхтµрµйэн ырытыы тµмµгэр, о±о до±ордоґуу, убаастабыл, 
кыра уонна кыаммат дьоІІо кімілті, µтµі сыґыан сыаннаста-
рын иІэринэр, аа±ыыттан дуоґуйар, астынар, бол±омтолоох аа±ыы 
тµмµгэр айымньы туґунан, ис хоґоонугар бэйэтин сыґыанын этэр. 
Бырагыраама айыл±а тиэмэтин хабар элбэх айымньылаах, ол иґин 
о±о айыл±аны кэтиир µірµйэ±э олохсуйар, оло±ун уопута сайдар. 

О±о айар дьо±ура сайдарыгар айымньыны оонньоон кірдірірі, 
онно кыттара улахан оруоллаа±ын бырагыраама учуоттуур. 
Айымньыны оонньоон кірдірірµгэр о±о айымньыны, дьоруойда-
рын ійдµµр, бэйэтин сыґыанын тириэрдэн оонньуур.

Т³рдµс салаа — «О±о аа±ар эйгэтэ. Аа±ыы култуурата».
Ис хоґоонун уонна аа±ыллыан сіптііх айымньы аатын ыйар. 

Манна саха, Саха сирин хотугу омуктарын, Россия араас омукта-
рын, тас дойду суруйааччыларын уус-уран айымньылара, научнай-
биллэрэр, аныгы кэм суруйааччыларын айымньылара, ону таґынан 
норуот тылынан уус-уран айымньыта (остуоруйа, µґµйээн, ырыа, 
іс хоґооно, таабырын, о.д.а.) киирэллэр. Бырагыраама кыра о±о 
интэриэґин учуоттаан, олох араас іттµн хабар айымньыларга 
бол±омто уурар: бэйэ саастыылаа±ын уонна улахан дьону кытта 
сыґыан, мµччµргэннээх сырыы, айыл±а, дойду историята, кул-
туурата, омуктар култууралара, ону тэІнээн кірµµ, биир тиэмэ-
лээх араас ааптар айымньытын аа±ыы, ырытыы, о.д.а. Тиэмэ 
тіґінін киэІ да, о±о соччонон оло±ун уопута байар кыахтанар, 
билэр-кірір ба±ата кэІиир, аа±ар кыа±а сайдар, аа±ыы култуура-
та иІэр. Киирбит айымньылар кыра саастаах о±о ійµн-санаатын, 
майгытын-сигилитин, эстетическэй іттµнэн иитиигэ суолталара 
улахан. О±о аа±ар µірµйэ±э сайдыытын кірін,  тулалыыр эйгэтин 
туґунан билиитэ дириІээн истэ±ин аайы, аа±ар эйгэтэ кылаастан 
кылааска кэІээн, эбиллэн, байытыллан иґэр. Сыыйа о±о библио-
графическай култуурата олохсуйар. 

Онон литература аа±ыытын кууруґа уус-уран эстетичес кэй, 
ій-санаа, майгы-сигили хайысхалаах буолан, аа±ыы кэмпитиэн-
сийэтин байытар, кэІэтэр. Ґірэнээччи бэйэтин билиитин, аа±ар 
µірµйэ±ин, сатабылын µірэх сыалын уонна тустаах олох тµгэннэрин 
быґаарарыгар сіпкі туґанар µірµйэ±ин олохсутунар, кэпсэтэр 
эйгэтэ кэІиир, аа±ыы култуурата сайдар (аахпытын дириІник 
ійдµµр, аа±ар кинигэтин талар µірµйэхтэнэр, уус-уран литерату-
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раны ірµµ аа±ар ба±ата олохсуйар). О±о аа±ар култуурата тіґінін 
баай да, соччонон µтµі майгылаах уонна кэрэни ійдµµр сайдыы-
лаах киґи буола улаатар. 

Тµмµктээн эттэххэ, «Литература аа±ыыта» ис хоґооно о±о 
тылын-іґµн, аан дойду уус-уран литературатыгар киириитин, аа±ар 
кыа±ын, аа±ар култууратын сайыннарар, байытар. 

Ґірэх былааныгар µірэх биридимиэтин миэстэтэ

Ґірэх былаанынан алын сµґµіх оскуола±а «Литература аа±ыыта» 
биридимиэти µірэтиигэ барыта 238 ч. кірµллэр. Ол иґигэр: 1 кы-
лааска — 34 чаас; 2 кылааска — 68 чаас; 3 кылааска — 68 чаас; 4 
кылааска — 68 чаас.

Ґірэх биридимиэтин µірэтии тµмµгэ

ЫтЫК ЈйдЈБҐллэРи ҐЈРэнээччигэ иўэРии тҐмҐгэ

1. Тіріібµт дойдунан, дойду историятынан уонна норуоттары-
нан киэн туттуу санаатын олохсутар.

2. Атын омук историятыгар уонна култууратыгар убаастабыл-
лаахтык сыґыаннаґар.

3. Ґірэнэр ба±аны, бэйэни сайыннарар.
4. Бодоруґууга майгы-сигили нуорматын, бэйэ эппиэтинэґин 

сайыннарар, салайынар.
5. Эстетическэй сыґыаны олохсутар.
6. Сиэрдээх быґыыны, атын дьоІІо амарах сыґыаны сайын-

нарар. 
7. Бииргэ µлэлиир сатабылы сайыннарар. 
8. Ґтµі сыґыаннаах бодоруґууну иІэрэр. 
9. Міккµірдээх тµгэнтэн сатаан тахсар µірµйэ±и µіскэтэр.
10. Айымньылаах µлэ±э ба±аны µіскэтэр, сэрэхтээх, чіл олох 

туґунан ійдібµлµ, сыґыаны олохсутар.

ҐЈРэх САтАБЫллАРЫн САйЫннАРЫЫ тҐ°м°Ґгэ

1. Араас тиэкиґи ис хоґоонноохтук аа±ар, µчµгэйдик толкуй-
даан саІарар, тылынан уонна суругунан  тиэкиґи оІорор.

2. Соруда±ы толорорго саІа араас кірµІнэрин, ньымаларын 
баґылыыр.  



9

3. Сэґэргэґэр киґитин бол±ойон истэр, кэпсэтэргэ бэлэм, 
кэпсэтиигэ араас санаа µіскµµрµн ійдµµр, бэйэ санаатын 
тиэрдэргэ кыґаллар, дакаастыы сатыыр.

4. ТэІниир, ырытар, тµмэр, тµмµктµµр, наардыыр, маарын-
ныыры, хардарыта сибээґи, тірµітµ булар, хайа ба±а рар 
тиэмэ±э кэпсэтиґиигэ кыттар. 

5. Атын биридимиэттэри µірэтэргэ «Литература аа±ыыта» тірµт 
буоларын уонна биридимиэттэр алтыґыыларын (бо до руґуу, 
култуура, айымньылаах µлэ; кинигэ, ааптар, айым ньы ис 
хоґооно; уус-уран тиэкис уо.д.а.); гуманитарнай-эстетичес-
кэй хайысхалаах биридимиэттэр икки ардыларынаа±ы си-
бээс тэри ійдµµр.

6. Ґірэх дьарыгын сыалын уонна соругун ійдµµр, сіптііх 
ньымалары булан туттар, туґанар.

7. Ґірэх дьарыгын туруоруллубут соруктарга оло±уран бы-
лаанныыр, хонтуруолланар уонна сыаналанар, ситиґиигэ 
тиэрдэр ордук кідьµµстээх ньымалары быґаарар.    

тУСтААх ҐЈРэх БиРидимиэтин ҐЈРэтии тҐмҐгэ

1. Уус-уран айымньы омук уонна аан дойду култуурата, сиэр-
май гы сыаннастара буоларын уонна баар µгэстэр харыстаныах-
таахтарын, кэлэр кілµінэ±э тиэрдиллиэхтээхтэрин ійдµµр.

2. Кинигэ — киґи аймах култууратын ураты сыаннаґа буола-
рын ійдіін, сиэрдээх сыґыаны олохсутар.

3. Уус-уран айымньы тыл искусствота диэн ійдµµр, харыста-
быллаахтык сыґыаннаґар.

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

5. Сайдыылаах, µірэх бары биридимиэтигэр ситиґиилээх буо-
ларга тиґиктээх аа±ыы суолтатын ійдµµр; аан дойду, Рос сия 
историятын уонна култууратын, µтµі уонна мікµ сы ґыан, 
сиэр-майгы туґунан бастакы ійдібµллээх. 

6. Аа±ыы суолтатын, араас кірµІнээх тиэкис (билиґиннэрэр, 
µірэтэр, талар, кірдµµр, чинчийэр) уратытын уонна ис хо-
ґоонун ійдµµр, дьµµллэґиитигэр кыттар, дьоруой араас 
бы ґыытын-майгытын сиэр-майгы іттµнэн ырытар, сыана-
лыыр. 

7. Таска уонна искэ аа±ыы техникатын баґылааґын, аахпы ты 
араастаан уларытыы, уус-уран, научнай-популярнай уонна 
µірэтэр тиэкистэри ырытарга судургу литературоведчес кай 
ійдібµллэри туґаныы салгыы аа±ааччы тылын-іґµн сай-
дыытыгар суолталаа±ын ійдµµр.  
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8. Бэйэ аа±арыгар сіптііх кинигэни талары сатыыр, тиэмэ-
нэн, алпаабытынан каталогтары уонна сµбэлиир испииґэги 
туґанар, бэйэ ситиґиитин, кыа±ын сыаналанар, тупсарынар, 
эбии дьарыктанарга, информация хомуйарга ыйар-кэрдэр 
матырыйаалынан таба туґанар.

Ґірэх биридимиэтин ис хоґооно

САўАРЫЫ УоннА ААЎЫЫ Ґлэтин КЈРҐўнэРэ 

Истии. Туора саІаны истэн ылыныы (кэпсэтэр киґи саІата, 
араас тиэкиґи аа±ыы). Туора саІаны хайдах баарынан ійдііґµн, 
истибит айымньы туґунан ыйытыыга сатаан хоруйдааґын, буолбу-
ту сааґылаан быґаарыы; саІа соругун ійдііґµн; µірэх, научнай-
биллэрэр, уус-уран айымньы тиэкистэрин истэн баран, ыйытыы - 
ны сатаан биэрии. 

Таска аа±ыы. Тылы, этиини уонна тиэкиґи буукубалаабакка уон-
на сµґµіхтээбэккэ таба аа±ыы. Сµґµі±µнэн аа±ыыттан сыыйа бµтµн 
тылынан ійдіін аа±ыы, тыл ситимин интонациянан холбооґун; 
тиэкис ис хоґоонун ійдµµр туґугар кылаастан кылааска аа±ыы тэ-
тимин тµргэтэтии. СаІарар саІа (тыл ситимэ уонна этии) суолта-
тын ійдµµргэ ыйыы биэрии. Дьо±ус тиэкиґи хоґоонноохтук аа±ыы: 
таба саІарыы уонна интонация нуорматын тутуґуу; аа±ыы сору-
гун ійдііґµн, аа±ар айымньыга сыґыаны кірдірµµгэ интонация-
ны тутуґуу, саІарыы уонна бодоруґуу соругар  сіп тµбэґиннэрэн 
аа±ыы тэтимин тµргэтэтии эбэтэр бытаардыы. Сурук бэлиэтэ чор-
ботуллар этиилэрин интонациялаахтык аа±ыы. Араас кірµІнээх 
уонна тииптээх тиэкистэр уратыларын ійдііґµн. 

Искэ аа±ыы. Кээмэйинэн уонна кірµІµнэн (жанрынан) сіптііх 
айымньылары таска аа±ыыттан сыыйа искэ аа±ыыга кіґµµ. Аахпыт 
тиэкиґи ійдµµргэ ис хоґоонун санатыґан уонна ыйытыыларга хо-
руйдаан хонтуруолланар уонна кіннірµнэр ньымалары туґаныы.

Аа±ыы араас кірµІµн (µірэтэр, талар, билсэр) туґанан, µірэтэр 
уонна научнай-биллэрэр тиэкистэн информацияны була µірэнии.

Аа±ыы араас кірµІµн уратытын ійдііґµн: факт, ойуулааґын, 
этиини толоруу уо.д.а. 

Араас кірµ²нээх тиэкиґинэн µлэ. Уус-уран, µірэх, научнай-
популярнай тиэкистэр ійдібµллэрин билии, кинилэри тэІнээґин.  
Маннык кірµІнээх тиэкистэри оІоруу соруктара. Кіннірµ этии-
лэртэн тиэкиґи араарар µірµйэ±и баґылааґын.

Тиэкис тиэмэтин уонна сµрµн санаатын бэйэ быґаарыыта; 
тірµіт уонна тµмµк сибээстэрин быґаарыы; тиэкиґи сіптііх кэр-
чиктэргэ араарыы. Хас биирдии кэрчик уонна тиэкис сµрµн чаас-
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тарын быґаарыы, аат биэрии; тиэкис ис хоґоонунан аат тыыр, 
ыйытыы этиилэринэн эбэтэр бэйэ толкуйунан былаан оІоруу. 
Тирэх тылларынан эбэтэр бэйэ оІорбут былаанынан тиэкиґи 
сиґилии, талан, кылгатан кэпсээґин. Кэпсииргэ туох кэнниттэн 
туох буоларын чопчу ситимнээн тутуґуу. Аахпыт тиэкиґи эбэтэр 
атын бэриллибит холобуру µтµгµннэрэн, ойуулааґын, сэґэргээґин, 
толкуйдааґын тиэкиґи оІоруу. Кэпсэтии кэмигэр кинилэри туох 
сыаллаах туґанары быґаарыы.

Элбэх информация араас кірµІµн кытта µлэлээґин.
Уопсай ырытыыга кыттыы: ыйытыыга хоруйдааґын, чопчу тиэ-

мэ±э иґитиннэрии оІоруу, атын киґи этэрин истии, кэпсэтии 
кэмигэр хоруйдары толорон, ситэрэн биэрии. Ыйынньыгы уонна 
кірдірір-ойуулуур матырыйаалы туґаныы.

Тиэкис ис хоґоонун ойуулааґын (айыл±а, дьоруой тас кірµІэ, 
буолар сирэ) уонна толкуйдааґын (туох туґунан кэпсэнэрэ, сµрµн 
санаата) ньымаларын туґанан хаттаан оІоруу. Уус-уран уон-
на научнай-биллэрэр айымньылары тэІнээґин, кэпсэтиигэ туох 
сыал лаах туґанары быґаарыы.

Библиографическай култуура. Кинигэ — искусство ураты кірµ-
Іэ. Кинигэ — билии тірді. Саха сиригэр бастакы кинигэлэр уонна 
кинигэни бэчээттээґин са±аланыыта (уопсай ійдібµл). Ґірэх, уус-
уран, ыйынньык кинигэлэрэ. Кинигэ ис хоґооно эбэтэр иґинээ-
±итэ, таґа, титульнай лииґэ, аннотацията, ойуулар (иллюстрация-
лар). Кинигэ±э  информация кірµІэ: научнай, уус-уран (кинигэ 
тас кіс тµµтµгэр оло±уруу, ыйар-иллюстративнай матырыйаал).

Кинигэ тиибэ: айымньы-кинигэ, хомуурунньук-кинигэ, суруйуу-
лар хомуурдара, периодическай бэчээт, ыйынньык, тылдьыт, энци-
клопедия арааґа.

Бэриллибит испииґэгинэн кинигэни талыы, картотекалар, биби-
лэтиэкэ±э о±о кинигэлэрин туґаныы. Алпаабытынан каталог. О±о 
сааґыгар сіптііх тылдьытынан уонна ыйынньык-литературанан 
туґаныыта.

Учуутал кімітµнэн µірэх уонна научнай-популярнай  тиэкистэр 
уратыларын быґаарыы.

Уус-уран айымньы тиэкиґинэн µлэ. Уус-уран айымньы ис хо-
ґоонун ійдііґµн, иэйиилээхтик ылыныы. Айымньы аатын кытта 
ис хоґоонун ійдіін ситимнээґин.

Уус-уран тиэкис уратытын быґаарыы, айыллыбыт сыалын ій-
дііґµн (аа±ааччыга ойууламмыт хартыына уонна уран тыл ньыма-
та). Тылы хайдах иґиллэринэн уонна суолтатынан ырытыы, кіні 
уонна кіспµт суолта. Суруйааччы айбыт хартыынатын ійгі ойуу-
луур µірµйэх.

Тыл ойуулуур-дьµґµннµµр ньыматын туґанан, айымньы тиэ-
киґин эбэтэр быґа тардыыны бэйэ айыыта. Уруґуйдарынан эбэ-
тэр иллюстрацияларынан кэпсээн айыы; уус-уран айымньыттан 
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иллюстрация±а сіп тµбэґэр кэрчиктэри булуу. Аахпыт тиэкистэн 
быґа тардыыны тылынан ойуулааґын. 

Айымньы дьоруойун характеристикалааґын (мэтириэтэ, май-
гыта, туттуута-хаптыыта, саІата), буолбут быґыы тірµітµн ыры-
тыы. Сµрµн санааны тириэрдэн, сиґилии, талан уонна кылгатан 
кэп сиир дьо±уру иІэрии. Дьоруойдар быґыыларын маарыннатан 
эбэтэр утары тутан тэІнээґин; онно сіп тµбэґэр тылы эбэтэр тыл 
ситимин булуу. Тиэкиґи ырытыыга учуутал кімітµнэн ааптар дьо-
руойга сыґыанын, айымньы сµрµн санаатын быґаарыы.

Тиэкистэн сіптііх кэрчиктэри булуу: айыл±аны ойуулааґын, 
буо лар сирэ-уота, дьоруой туттуута-хаптыыта. Бэриллибит быґа тар-
дыыны бэйэ талан кэпсээґинэ, тирэх тылы, тыл ситимин кэпсээн-
тэн булуу. Буолар тµгэннэринэн, уйул±аны ойуулааґынынан, дьо-
руойдар быґыыланыыларынан маарыннаґар быґа тардыылары 
араас айымньыттан булан тэІнээґин; тµмµµ уонна тµмµктээґин. 

Кыра кээмэйдээх хоґооннору уонна норуот тылынан айымньы-
ларын ійтін аа±ыыга µірэтии. 

«Тіріібµт дойду» диэн ійдібµлµ иІэринии, бэйэ тіріібµт сири-
гэр-уотугар таптал Россия бары норуоттарын айымньытыгар кістµµ-
тэ. Араас норуот тылынан айымньытыгар тиэмэ, сµрµн санаа, дьо-
руой, сиэр-майгы сыанабыла маарыннаґыыта. Россия духуобунай-
нравственнай, кул туурунай µгэстэрин ылыныы, µірэнии.

Уус-уран айымньыларга арыллар амарах санаа, чиэґинэй, хор-
сун быґыы, до±ордоґуу, істіґµµ, аба-сата, кырык, бэйэни билинии, 
дьоґуннаах, сиэрдээх буолуу курдук сиэр-майгы, этика ійдібµллэрин 
ылыныы, иІэринии. Бу ійдібµллэри дьоруой атын дьоІІо, айыл-
±а±а, тулалыыр эйгэ±э сыґыанын холобуругар оло±уран ырытыы. 

Дьону кытта сыґыаІІа бэйэ±эр ба±арбаккын оІорума, бэйэ±ин 
таптыырыІ курдук атын киґини таптаа диэн сиэр-майгы, сиги-
ли быраабылаларын тутуґуу туґунан толкуйдааґын; ону кµннээ±и 
олоххо алтыґыыга туґаныы; бэйэмсэх, ымсыы буолуу, хара санаа-
ланыы курдуктартан туттунар санаа. Јстіґµµгэ, кырыктыйыыга, 
бэйэмсэх буолууга, атын киґи лиичинэґигэр ытыктабыла суох сы-
ґыаннаґыыга оло±урар алтыґыы кідьµµґэ суо±ун дакаастыыр сю-
жеттарын, литература персонажтарын быґыылара маарыннаґыытын 
быґаарыы. 

ИстиІник санаґыыга, тапталга, тулуурга, хардарыта кімі±і, 
аґыныгас уонна амарах буолууга, алдьархайтан быыґааґын, тылга 
туруу, албынтан-кілдьµнтэн куотунуу курдуктарга оло±уран, до±от-
тору кытта истиІник сыґыаннаґар кэпсээн уонна остуоруйа дьо-
руойдарын быґыыларыттан холобуру а±алар µірµйэх. 

Айымньы дьоруойдарын µтµі уонна мікµ быґыыларын ій-
дііґµн,  учуутал кімітµнэн санааны олохтоохтук этинии. Бэйэ бы-
ґыытын ырытыы, литературнай айымньыттан сібµлµµр дьоруойу 
µтµктэ µірэнии. 
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¥ірэх, научнай-популярнай уонна уус-уран тиэкиґи кытта µлэ. 
Айымньы аатын ійдііґµн, ис хоґоонун кытта ситимнээґин. 
Ґірэх уонна научнай-популярнай тиэкистэр уратыларын туґунан 
информациялааґын. Ґґµйээн, сэґэн, таІара кэпсээннэрин биир 
уопсай уратыларын ійдііґµн (быґа тардыы эбэтэр дьо±ус тиэкис). 
Тірµіт уонна тµмµк сибээґин олохтооґуІІа араас кірµІнээх 
тиэкиґи ырытыы судургу ньымаларын кытта билсиґии. Тиэкис 
сµрµн санаатын быґаарыы. Тиэкиґи чаастарга араарыы. Кыра 
тиэмэлэри быґаарыы. Кµлµµс эбэтэр тирэх тыллар. Тиэкиґи хат-
таан оІоруу алгоритмын туттуу. Кµлµµс тылга, модельга, схема±а 
тирэ±ирэн тиэкиґи хаттаан оІоруу. Тиэкиґи сиґилии кэпсээґин. 
Тиэкистэн сµрµнµн арааран кылгатан кэпсээґин. 

Кэпсэтэр µірµйэх. Бодоруґуу сиэрэ. СаІа биир кірµІэр, диа-
локка, кэпсэтээччилэр санаа атастаґалларын ійдііґµн. Диалог 
уратытынан кэпсэтии сыалын билии, ыйытыыны уонна хоруйу 
толкуйдааґын, кэпсэтэр киґини истэр µірµйэх, кэпсэтиини ыйы-
тыы уонна реплика кімітµнэн кі±µлээґин. Тиэкис ис хоґоонугар 
уонна бэйэ уопутугар оло±уран, бэриллибит тиэмэ±э эбэтэр айым-
ньы туґунан бэйэ санаатын этии. Бодоруґуу сиэрин тутуґуу. 
Норуот тылынан айымньытыгар оло±уран, норуот кэпсэтэр сиэрин 
уратыларын кытта билсии.

Монолог — саІа биир ураты кірµІэ. Тиэкискэ (бэриллибит 
тиэмэ эбэтэр ыйытыыга хоруй) оло±уран, сµрµн санааны быґааран 
дьо±ус этиини саІарар µірµйэх. Аахпыт эбэтэр истибит научнай-
популярнай, µірэх уонна уус-уран тиэкистэр уратыларын учуот-
таан туран тириэрдии. 

Тугу этэри эрдэ былааннааґын (хайдах са±алыыры, онтон тугу 
этэри уонна тугунан тµмµктµµрµ); этэр санаа сыалыгар сіп тµбэґэр 
тылы-іґµ булуу. Ойуунан, аахпыт тиэкиґинэн эбэтэр бэриллибит 
тиэмэ±э ситимнээх саІа, кэпсэтии сиэрин тутуґан тылынан кыл-
гас кэпсээни оІоруу.   

Сурук. Суругунан са²а сиэрэ. Суругунан саІа нуорматын туту-
ґуу: ис хоґоон аатыгар, тиэмэтигэр сіп тµбэґиитэ (буолар сирэ, 
дьоруой характера). Суругунан саІа±а тыл ойуулуур-дьµґµннµµр 
ньыматын туттуу (синоним, антоним, тэІнээґин). Суругунан тиэ-
киґи бэрэбиэркэлэнии уонна кіннірµµ. 

Бэриллибит тиэмэ±э, бэйэ кэтээн кірµµтµнэн эбэтэр аахпыт 
айым ньы туґунан кылгас ійтін суруйуу, ойуулааґын уонна толкуй-
дааґын ньымаларын туґанан кинигэ, дьо±ус кэпсээн (бэйэ оло±ор 
буолбут тµгэн) суруйуу. 
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оЎо ААЎАР эйгэтэ

Норуоттар тылынан уус-уран айымньылара. Кыра кылаас µірэ-
нээччитин сааґыгар сіптііх XIX—XX  µйэтээ±и Россия норуот та-
рын уонна тас дойдулар литератураларын,  о±о литературатын клас-
сиктарын, Россия норуоттарын  уонна тас дойдулар билиІІи суру-
йааччыларын айымньылара. Уус-уран, научнай-популярнай, исто-
рическай, мµччµргэннээх сырыылардаах, ыйынньык-энциклопедия 
кинигэлэр, о±о хаґыата, сурунаала. Кылааска аа±ыыга уонна истии-
гэ, бэйэ  уонна ыалынан аа±ыыга, атын о±олору кытта уонна дьиэ 
кэргэІІэ ырытыыга аналлаах айымньы араас кірµІэ (Саха сирин 
уонна Россия норуоттарын остуоруйалара; таабырыннар, ырыа-
лар, чабыр±ахтар, іс хоґоонноро; кэпсээннэр уонна хоґооннор; 
µґµйээннэр уонна номохтор).

Бырагыраама сµрµн тиэмэлэрин ис хоґооно: араас норуот фоль-
клора, Ийэ дойдуга, киниэхэ таптал, дойду историята, айыл±ата; 
о±о, ыал уонна оскуола; кырачаан до±отторбут; µтµі быґыы, 
до±ордоґуу, чиэґинэй буолуу, албан аат; дьиктилэр-дьиибэлэр, 
киэн туттар суруйааччыларбыт уо.д.а.

Кылаас аайы бэриллэр уопсай тиэмэлэргэ аа±ар µірµйэ±и эр-
чийиигэ салаалар: «Бибилэтиэкэ±э дьарык», «Биґиги театрбыт», 
«Бэйэ аа±ыыта», «Ыалынан аа±ыы», «Ойуу луур-дьµґµннµµр эйгэ±э», 
«Айар µлэ умсул±ана», «Айымньы дойдутун кистэлэІнэрэ». 

литеРАтУРА ЈйдЈБҐллэРинэн Ґлэ

Тиэкистэн ойуулуур-дьµґµннµµр ньыманы булан араарыы: си-
ноним, антоним; уус-уран быґаарыы, тэІнээґин, сирэйдээн  этии 
(учуутал кімітµнэн).

Литература ійдібµллэрин быґа холуйан билии: уус-уран айым-
ньы, тыл искусствота, ааптар (кэпсээччи), тиэмэ, дьоруой (мэ-
тириэтэ, туттуута-хаптыыта, майгыта, саІата); ааптар дьоруойга 
сыґыана (учуутал кімітµнэн).

Сэґэн (кэпсээн) тутулун туґунан уопсай ійдібµл, ойуулааґын  
(айыл±а, мэтириэт, мал-сал), толкуйдааґын (дьоруой монолога, 
дьоруойдар кэпсэтиилэрэ).

Кэпсээнинэн уонна хоґоонунан саІа, хоґоонунан айымньы 
уратыта (ритм, рифма).

Айымньы жанра. Историческай-литературнай ійдібµллэр: фоль к - 
лор уонна ааптар айымньыта (араарыы).

Фольклор кыра жанрын билии, араарыы, сµрµн санаатын бы-
ґаарыы.

Остуоруйа кірµІнэрэ: тыынар тыыннаах, олох-дьаґах, аптаах-
алыптаах. Остуоруйа уус-уран уратыта: остуоруйа дьоруойа, 



ойуулуур-дьµґµннµµр ньымалар, тутула. Литературнай остуоруйа. 
ОлоІхо ійдібµлэ, олоІхо, бухатыыр, дьоруойдара, Орто дойду, 
олоІхо тыла. 

Кэпсээн, хоґоон, µгэ туґунан уопсай ійдібµл, тутулларын уон-
на ойуулуур-дьµґµннµµр ньымаларын уратыта.

АйАР Ґлэ

Аахпыт айымньыга маарыннатан ойуулааґыннаах уонна толкуй-
даа ґыннаах остуоруйаны уонна кэпсээни айыы; учуутал кімітµнэн 
остуоруйа сюжетын сайыннаран атын варианын толкуйдааґын.

Литературнай айымньы тиэкиґин уларытыы: оруолунан аа±ыы, 
инсценировкалааґын; хоґоонноохтук аа±ыы, тылынан ойуулааґын; 
ыґыллыбыт тиэкиґи сааґылааґыІІа араас ньыманы туґаныы 
(тірµіт-тµмµк сибээґин олохтооґун, буолар тµгэни сибээстээґин, 
дьайыылары толорууга тµґµмэхтэри тутуґуу); ійтін айыылаах 
аахпыттан суруйуу, уус-уран айымньыга (маарынныыр тиэкис), 
худуоґунньук хартыынатыгар, айымньынан ойуулар серияларыгар 
эбэтэр тус уопукка  оло±уран бэйэ тиэкиґин айыы.

Тылынан уус-уран, музыкальнай, ойуулуур-дьµґµннµµр айым-
ньылары тэІнээн кірµµ; музыканы, хоґоону истиигэ оло±уран 
бэйэ этиилэрин оІоруу, онно бэйэ сыґыанын кірдірµµ уонна ону 
тыл кімітµнэн тириэрдии (учуутал кімітµнэн).


