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БЫ¤ААРЫЫ СУРУК

Ґірэх биридимиэтин ійдібµлэ

Лиичинэс духуобунас, сиэр-майгы быґыытынан сайдыытын 
уонна ытык ійдібµллэр систиэмэлэрин баґылааґын биир суолу-
нан культуроведческай компетенцияны иІэрии буолар.

Федеральнай государственнай µірэх стандардын (ФГҐЈС) ме- 
то дологическай тирэ±инэн буолбут «Россия гражданинын лиичи-
нэґин духуобунаска, сиэрдээх майгыга иитии уонна сайыннарыы  
кэнсиэпсийэтигэр», «Саха Јріспµµбµлµкэтин норуоттарын култуу - 
рата» барыл бырагырааматыгар оло±уран «Саха Јріспµµ бµлµкэ-
тин норуоттарын култуурата» биридимиэт µлэлиир бырагыраамата 
оІоґулунна.

Россия Федерацията — 190 тахса араас норуот иллээхтик олорор 
дойдута. Саха Јріспµµбµлµкэтэ — Россия биир субъега, манна 120 
тахса омук эйэ дэмнээхтик алтыґан олорор. 

Билигин аан дойду биир ситимІэ киирэригэр сµІкэн уларыйыы-
лар бара турар кэмнэригэр «Саха Јріспµµбµлµкэтин норуоттарын 
култуурата» биридимиэт (куурус) «Россия Федерациятын 2025 сыл-
га диэри государственнай национальнай политикатын стратегията» 
(РФ Президенин Укааґа, 2012 с. ахсынньы 19 кµнэ) олоххо кии-
рэрин биир тіґµµ механизма буоларын хааччыйар. Россия Феде-
рациятыгар государство µірэ±ирии систиэмэтигэр национальнай 
политика±а маннык соруктары туруорар: µірэх-иитии µлэтигэр гу-
манитарнай хайысха суолтатын µрдэтии, Россия норуоттарын µгµс 
µйэ±э эйэлээхтик алтыґан олорбут µтµі µгэстэрин, история±а мун-
ньуллубут бэлиэ событиелары, наада кэмигэр сомо±олоґуу уонна 
бэйэ-бэйэ±э кіміліґµµ холобурдарын µірэх бырагыраамаларыгар 
киллэрии; уопсай орто µірэхтээґин тэрилтэлэригэр Россия но-
руоттарын култууратын уонна тылларын харыстыырга, сайынна-
рарга, Россия бары омуктарын историятыгар уонна култууралары-
гар, аан дойду норуоттарыгар ылыныллыбыт сыаннастарга ытыкта-
былы иитэр сыаллаах µірэтии систиэмэтин тупсарыы; уопсай орто 
µірэхтээґин тэрилтэлэрин бырагыраамаларыгар Россия норуотта-
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рын сыаннастарын уонна национальнай µгэстэрин µірэх-иитии 
куурустарын быґыытынан киллэрии.

«Россия гражданинын лиичинэґин духуобунаска, сиэрдээх май-
гыга иитии уонна сайыннарыы кэнсиэпсийэтигэр» Россия граж-
данинын ійдібµлµгэр сіп тµбэґиини олохсутуу 3 тµґµмэ±инэн 
бэриллэр: 1) ыал иґигэр бэйэ-бэйэ±э сыґыан уопсастыбаннай 
сыґыаІІа дьайар уонна киґи гражданскай майгытын-сигили-
тин тірді буолар; 2) лиичинэс тіріібµт дэриэбинэтин, куоратын, 
оройуонун, регионун µгэґин, сыаннастарын, култуурунай, истори-
ческай, социальнай, духуобунай оло±ун ийэ дойду, тіріібµт дойду, 
тіріібµт тыл, ыал, дьиэ кэргэн уо.д.а. ытык ійдібµллэр ніІµі ій-
діін ылыныыта; 3) элбэх омуктаах Россия норуотун култууратын 
уонна сиэр-майгы µгэґин ылыныыта.

«Саха Јріспµµбµлµкэтин норуоттарын култуурата» биридимиэт 
µлэлиир бырагырааматын ис хоґооно Кэнсиэпсийэ±э бэриллибит 
идентичность тутулугар сіп тµбэґэр. Ґірэх биридимиэтин тутула  
µірэхтээґин тµґµмэхтэринэн бэриллэр: начаалынай (1—4 кылаас-
тар), ор то (5—9 кы лаастар). Начаалынай оскуола±а о±ону бэйэтин 
норуотун култууратын билэр уонна атын норуот култууратын убаас-
тыыр буола улаатарын сайыннарарга, Саха сирин тірµт норуот-
тарын тіріі бµт тылларын уонна култуураларын иІэринэр, сайын-
нарар ирдэбили µіскэтиигэ сµрµн бол±омто ууруллар. Биридимиэт 
µірэтиитин утума «Саха Јріспµµбµлµкэтин национальнай оскуо-
латын саІардан сайыннарыы кэнсиэпсийэтин» (1991) «олохтоох 
норуоттар материальнай уонна духуобунай култуураларын туґунан 
киэІ билиини биэрэр, салгыы нуучча уонна аан дойду култуура-
тын ійдµµр кыа±ын кэІэтэр диэн ійдібµлµгэр оло±урар».

Начаалынай оскуола±а «Саха Јріспµµбµлµкэтин норуоттарын 
култуурата» биридимиэт сыала: этнокултуурунай компетенция-
лары иІэрии, араас омук алтыґар эйгэтигэр сатаан олоруу уонна 
ситиґии лээх социализация усулуобуйатын тірµттэрин уурсар.

Биридимиэт соруктара:
1) бэйэ норуотун духуобунай уонна материальнай ытык ійді-

бµллэрин аан дойду култууратын арахсыбат чааґын курдук ылы-
ныыны иІэрии;

2) бэйэтин уонна ыаллыы норуоттарын култуураларын туґунан 
тірµт билиини олохсутуу;

3) бэйэ норуотун µгэґин, итэ±элин тутуґууну, Хотугу дойду, 
Саха сирэ, Россия олохтоо±о диэн ійдібµлµ, атын омуктары кытта 
алтыґарга бэйэ норуотун култууратын сатаан тиэрдии сатабылын 
сайыннарыы;

4) атын тыллаах, итэ±эллээх норуоттар култуураларыгар µтµі 
сыґыаны, ійдіґµµнµ уонна бодоруґууну иитии.
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Ґірэх былааныгар µірэх биридимиэтин миэстэтэ

Ґірэх федеральнай базиснай былаана булгуччулаах уонна уруок 
таґынан µлэ чаастарыттан турар. «Саха Јріспµµбµлµкэтин норуот-
тарын култуурата» биридимиэти µірэтии µірэх федеральнай ба-
зиснай былаанын булгуччулаах чааґыгар кірµллµбэт. Биридимиэ-
ти µірэтэргэ нэдиэлэ±э 1 чаас бэриллэр (уопсайа 135 чаас), µірэх 
былаанын талар чааґын, уруок таґынан µлэ чэрчитинэн о±о уонна 
тіріппµт ба±атын учуоттаан ыытыллыан сіп. 

Биридимиэти µірэтии кірµІнэрэ (моделлара):
1 кірµІ — уруок µлэтэ. Биридимиэти µірэтэргэ µірэх бириди-

миэтин быґыытынан эбии µірэх былаанын талар чааґын суотугар 
тэрийии.

2 кірµІ — биридимиэт муодулун ніІµі ыытыллыан сіп: 1) би-
ридимиэт иґинэн муодул; 2) биридимиэт икки ардыгар муодул — 
хас да µірэх биридимиэтин алтыґыытын ніІµі: тіріібµт уонна 
нуучча тыллара, тіріібµт уонна нуучча тылынан литературнай 
аа±ыы, уруґуй, µлэ, музыка, физическэй култуура.

3 кірµІ — уруок таґынан дьарык. Уруок таґынан µлэ чааґыгар 
студия, куруґуок, факультатив, интэриэстэринэн кулууптар, иитии-
гэ дьарык уо.д.а. ніІµі тэриллиэн сіп.

Ытык ійдібµллэри µірэх биридимиэтин  
ис хоґоонугар киллэрии

Начаалынай кылааска «Саха Јріспµµбµлµкэтин норуоттарын 
култууратын» µірэтии о±о±о ытык ійдібµллэри (духуобунай сыан
настары) иІэриигэ улахан суолталаах. Киґи аймах µйэлэртэн µйэ-
лэргэ ірі тутан илдьэ кэлбит ытык ійдібµллэрэ (духуобунай сыан
настара) тіріібµт тыл эгэлгэтигэр, култууратыгар сіІіллір. Ол 
курдук µірэтии ис хоґоонугар култуура сµрµн хайысхаларын сэргэ 
уруок, µірэтии матырыйаалын быґыытынан тіріібµт дойду, ийэ 
дойду, айыл±а, µлэ, тірµт дьарык, ыал, дьиэ кэргэн, кэрэ эйгэтэ, 
µтµі санаа, киґи аймах, аан дойду омуктарын култууратын эгэлгэ-
тин курдук ытык ійдібµллэр (духуобунай сыаннастар) киирэллэр.
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Ґірэх биридимиэтин µірэтии тµмµктэрэ

ЫтЫК ЈйдЈБҐллэРи иўэРии тҐмҐгэ 

Тус суолталаах дьайыы:
Ытык ійдібµллэри билинии:

 — саха тірµт µгэстэрин, ытык ійдібµллэрин ылыныы, олохсу-
туу;

 — µгэс буолбут тірµт култуураны норуот айымньытын тµмµгµн 
уонна айыл±аны кытта бииргэ алтыґан олоруу курдук ылыныы;

 — іріспµµбµлµкэ норуоттарын ураты култуураларыгар убааста-
был лаах сыґыаны култууралар алтыґыыларын сайдыытын сµрµн усу-
луобуйатын уонна утарсыылары быґаарар тірµтµн курдук ылыныы;

 — ахсааныттан, олорор сириттэн тутулуга суох хас биирдии но-
руот култууратын ылыныы;

 — норуоттар култууралара эгэлгэ араастаа±ын уопсастыба кул-
тууратын байытыы тірдµн курдук ылыныы;

 — элбэх култууралар алтыґар эйгэлэрэ, бодоруґуулара, култуу-
ралар диалогтара — лиичинэс бэйэтэ уонна гражданскай уопсас-
тыба социальнай сиэрэ-майгыта сайдар усулуобуйата буоларын 
ылыныы. 

Сатабылы сайыннарыы:
 — бэйэ норуотун µгэґин кµннээ±и олоххо уонна анал этнокул-

туурунай тэрээґиннэргэ (ыґыах, сиэр-туом уо.д.а.) тутуґуу;
 — бэйэни саха, Саха сирин уонна Россия гражданинын быґыы-

тынан билинии;
 — бэйэни Хотугу дойду, Саха сирэ, Россия олохтоо±унабын 

диэн билиґиннэрии;
 — бэйэ±э, тулалыыр дьоІІо-сэргэ±э, айыл±а эйгэтигэр убааста-

былы иитии.

ҐЈРэх САтАБЫллАРЫн САйЫннАРЫЫ тҐмҐгэ

Бэйэни салайынар-дьаґанар сатабыллар:
 — культуроведческай матырыйаалга оло±уран сыалы-соругу та-

ба туруорунар, бырайыактыыр дьарыгы сатаан былаанныыр;
 — сиэри-туому, µгэґи толорууга тахсар ал±аґы кіннірір;
 — культуроведческай билиини, сатабылы, µірµйэ±и сіпкі сыа-

налыыр;
 — кэлэктиибинэн этнокултуурунай µлэ±э кыттыґар (норуот бы-

рааґынньыктарыгар уо.д.а.);



8

 — араас этнокултуура усулуобуйатыгар тірµт µгэґи тутуґар уон-
на бэйэни сатаан салайынар;

 — пааранан, білі±µнэн, хамаанданан уо.д.а. бииргэ алтыґан 
µлэлиир;

 — Саха сирин уонна Россия норуоттарын бодоруґар майгы-
ларын-сигилилэрин олохсуйбут бэрээдэгин (этноэтикеты) бииргэ 
алтыґыы усулуобуйатыгар учуоттуур; 

 — тас кірµІнэринэн, тылларынан, µгэстэринэн, итэ±эллэринэн 
уратылаґар дьону кытта ійдіґіргі уонна алтыґарга бэлэмнээх 
буолар;

 — бэйэ норуотун култууратын атын омуктары кытта алтыґыыга 
Саха сирин, Россия таґымыгар сатаан кірдірір.

тУСтААх ҐЈРэх БиРидимиэтин ҐЈРэтии тҐмҐгэ

 — анал ійдібµллэр ніІµі бэйэни саха быґыытынан билиґин-
нэрэр сатабылы олохсутуу;

 — фольклор кірµІнэрин, норуот ырыатын, музыкатын, тірµт 
µгэґин, сиэрин-туомун кµннээ±и олоххо уонна кµн-дьыл эргиири-
нэн тутуґар сиэрин-туомун ніІµі іріспµµбµлµкэ култуура±а, тыл-
га уратылаґар µгµс ірµттээх оло±ун туґунан бастакы билсиґиитин 
олохсутуу;

 — іріспµµбµлµкэ  уонна Россия норуоттарын култууратын туґу-
нан билиини-кірµµнµ кэІэтэр араас матырыйаалы туґана µірэнии 
(µірэх, уус-уран, µірэх-наука, ыйынньык литературатыттан, тыл-
дьыттартан, аатыластартан, хаарталартан уо.д.а.);

 — тобулла±ас ійµ сайыннарар µірµйэхтэр:
 — чопчу тэ²нээ´ин (конкретное сравнение) (дьиэ-уот: ypaha, ба-

ла ±ан, дэриэбинэ, біґµілэк, куорат, ас-µіл, таІас-сап, туттар мал, 
киэргэл, симэх, о.д.а.);

 — ырытыы, холбоо´ун (анализ, синтез) (олох-дьаґах тэрээґинэ, 
cµіґµ иитиитэ, булт, сир oІohyyтa, уґаныы, иис; омук оонньуута, 
оонньуура, о.д.а.);

 — тµмµктээ´ин (обобщение) (хотугу дойду айыл±атыгар сіп тµ-
бэґэн µіскээбит итэ±эл, биґиги — Россия олохтоохторунабыт, 
биґиги — сахаларбыт, о.д.а.);

 — ханыылатан сыаналаа´ын (классификация) (аан дойду, сир, 
айыл±а, киґи, дьиэ кэргэн, уран оІоґук (ойуу-бичик, oІоґyк, си-
мэх); норуот музыката (хомус, кырыымпа, хобо, о.д.а.);

 — дакаастаа´ын (доказательство) (айыл±аны кытта алтыґан 
олоруу уратылара уо.д.а.);
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 — іріспµµбµлµкэ норуоттарын култуураларын бэлиэ (символ) ні
²µі кірдірµµ (сэргэ, саха ата, таба, ураґа уо.д.а.).

Ґірэх биридимиэтин ис хоґооно

2—4 кылааска «Саха Јріспµµбµлµкэтин норуоттарын култуура-
та» биридимиэти µірэтии маннык ис хоґоонноох буолар: «Айыл-
±а», «Тіріібµт дойдум», «Дьиэ кэргэн», «Норуотум дьиэтэ-уота», 
«Норуот тірµт дьарыга», «Уус-уран оІоґук», «ТаІас-сап», «Јбµгэм 
аґа-µілэ», «Оонньуурдар, оонньуулар», «Норуот ырыата-тойуга», 
«ОлоІхо», «Билиигин бэрэбиэркэлэн». 

«Айыл±а»
¥гэс, сиэртуом. Саха сирин норуоттарын µгэс буолбут итэ ±эл-

лэрин уратыта уонна маарыннаґар ірµттэрэ. Айыл±а±а билиІІи 
сыґыан, тулалыыр айыл±а туруга. Тірµт омуктар айыл±а±а сы-
ґыаннара. Айыл±а иччилэрин туґунан ійдібµл. 

«Тіріібµт дойдум»
Саха сирэ — мин тіріібµт дойдум. Иитиллибит Ийэ дойдуга 

таптал. Материальнай эйгэ — мал-сал, айыл±а кістµµтэ. Духуобу-
най эйгэ — кинигэ±э, искусство айымньыларыгар баар билии уон-
на информация, дьон ыккардыгар сыґыан уо.д.а. бу култуура эй-
гэтэ. Култуура — киґи аймах олох-дьаґах, оІоруу-тутуу, ій-санаа, 
сиэр-майгы іттµнэн ситиґиитэ.

Саха Јріспµµбµлµкэтэ — элбэх омук алтыґан олорор сирэ. Но-
руот ійдібµлэ, Саха сирин тірµт норуоттара. Саха, эбээн, эбэІки,  
дьµкээгир, долган, чукча, тірµт олохтоох нуучча, кинилэр тµіл-
бэлээн олохсуйбут сирдэрэ. Јріспµµбµлµкэ±э олорор араас омук 
дьоно (украинецтар, буряттар, белорустар уо.д.а.).

Ийэ дойдуга таптал уонна убаастабыллаах сыґыан. Ытык ійді-
бµллэр: тіріібµт дойдуга таптал, ийэ дойдуга бэриниилээх буолуу. 
Саха Јріспµµбµлµкэтэ — араас омук култуурата алтыґар дойдута. 

Саха сирин духуобунай µгэґэ — сиэри-туому сырдатыы, култуу-
ралар алтыґыылара. Бэйэ норуотун култууратын, оло±ун-дьаґа±ын, 
духуобунай баайын билэр, ійдµµр, ылы нар, таптыыр, ону ааґан ис 
сµрэхтэн тіріібµт дойдуга бэриниилээх буолуу.

«Дьиэ кэргэн»
Дьиэ кэргэн сы´ыана. Мин тіріппµттэрим, дьиэ кэргэІІэ ийэ,  

а±а оруола. Дьиэ кэргэІІэ о±ону иитии. Кырдьа±астары ытык-
тааґын. Дьиэ кэргэним ытык ійдібµллэрэ. Дьиэ кэргэн µлэтэ, 
сынньалаІа, бырааґынньыга. Бэйэ-бэйэни кірµµ-харайыы, ійі-
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ґµµ, кімілісµґµµ. Бэйэ тірµччµтµн оІоруу. Биґиги чугас ыаллар-
быт, кинилэр дьиэ кэргэттэрэ.

«Норуотум дьиэтэ-уота»
Саха сиригэр олохтоох омуктар µгэс буолбут дьиэлэрэуоттара. 

Саха Јріспµµбµлµкэтин норуоттарын µгэс буолбут дьиэлэрин-уот-
тарын аата-суола, оІоґуулара, тутуулара. КыґыІІы, са йыІІы 
дьиэ-уот уратылара. Дьиэ-уот оло±ун, сирин талыы µгэс тэрэ. Дьиэ 
ис-тас тутула. Дьиэ ис тэрилэ, мала-сала. Оґох, оґох тутула, уот 
иччитин ійдібµлэ.

«Норуот тірµт дьарыга»
Саха Јріспµµбµлµкэтин норуоттарын µгэс буолбут дьарыктара. 

Саха сирин норуоттарын сµрµн дьарыктара: тµµлээх, балык булда, 
таба, сылгы, ынах иитиитэ. 

Норуотум µгэс буолбут хаґаайыстыбата. Дьиэ кэргэним хаґаа-
йыстыбата. Дьиэ сµіґµтэ — норуот баайа, µтµі туруга.

«Уус-уран оІоґук»
Норуот уусуран о²о´уктара. Норуот ойуулуур-дьµґµннµµр ис-

кусствотын кірµІнэрэ. Саха Јріспµµбµлµкэтин тірµт омуктарын 
µгэс буолбут уус-уран оІоґуктара. ТаІас-сап, атах таІаґын, туттар 
мал киэргэтиитэ, оґуордарын ааттара, суолталара, аналлара. Бил-
лиилээх норуот маастардара уонна худуоґунньуктара.

«ТаІас-сап»
Норуот та²а´асаба. Саха сиригэр олорор норуоттар тірµт 

таІастара: уратылара уонна маарыннаґар ірµттэрэ. Мин норуотум 
таІаґын-сабын кірµІнэрэ уонна уратылара. Тыґы, тириини ими-
тии, таІастааґын туґунан ійдібµл. Тµµлээх таІаґы, атах таІаґын 
кірµµ-харайыы. 

«Јбµгэм аґа-µілэ»
Норуот а´аµілэ. Саха сирин норуоттарын µгэс буолбут астара. 

Дьыл кэминэн ас арааґа. Јбµгэм аґа. Аґы астааґын технология-
тын кытта билсиґии.

«Оонньуурдар, оонньуулар»
Норуот оонньуурдара уонна оонньуулара. Ґгэс буолбут норуот оон-

ньуулара, кірµІнэрэ (остуол оонньуута, хамсаныылаах оон ньуу - 
лар уо.д.а.). Оонньуурдар кірµІнэрэ, туохтан оІоґуллубуттара. 

«Норуот ырыата-тойуга»
Саха Јріспµµбµлµкэтин норуоттарын ырыа, тойук култууралара. 

Норуот ырыата, тылынан уус-уран айымньытын кірµІнэрэ. О±о±о 
аналлаах ырыалар. Саха сирин норуоттарын ырыа до±уґуоллаах µІ-
кµµлэрэ (оґуокай, ґээдьэ, лондол, хэйро, гасигор уо.д.а.). Норуо-
тум ырыата-тойуга, µІкµµтэ. Норуотум биллиилээх ырыаґыттара, 
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артыыстара, ырыа айааччылара. Норуот музыкатын тэриллэрэ: 
дµІµр, хомус, кырыымпа уо.д.а.

«ОлоІхо»
Саха героическай эпо´а оло²хо — саха норуотун ытык ійдібµл-

лэрин тµмэр сµдµ айымньы. Аан дойду айыллыыта. Ґс дойду. 
ОлоІхону туруоруу уонна олоІхону туруоруу уратылара. Норуот 
дириІ ійµн, кµµстээх санаатын, уус дьэрэкээн тылын-іґµн, киэІ 
билиитин чыпчаала — эпос. ОлоІхо уонна Саха сирин норуотта-
рын эпостара. Эпостарга бухатыыр уонна кыыс уратылара. ОлоІхо  
араас омук култууратыгар.

Бэйэ дьарыга:
«Саха сирин театрдара»
Театр туґунан ійдібµл (спектакль, режиссер, репертуар, артыыс 

уо.д.а.). Театрдар араастара (драматическай, музыкальнай, кууку-
ла театра уо.д.а). Дьокуускай куоракка баар театрдар: П.А. Ойуу-
нускай аатынан Саха драматическай театра; А.С. Пушкин аатынан  
Нуучча драматическай театра; Д.К. Сив цев-Суорун Омоллоон ааты-
нан Опера уонна балет государственнай театра; Эдэр кірііччµ теат-
ра. Саха сирин улуустарын, куо раттарын, біґµілэктэрин театрдара. 
Бэйэ олорор сирин, оскуолатын театра.

«Јріспµµбµлµкэ музейдара»
Музей — норуот муудараґын кыладабыайа. Музей араа ґа: ойуу - 

луур-дьµґµннµµр, историческай, этнографическай уо.д.а. Јріспµµ-
бµлµкэ государственнай музейдара: Национальнай-художественнай 
музей; Ем. Ярославскай аатынан Саха сиринээ±и хоту норуот-
тар историяларын уонна култуураларын государственнай музейа; 
П.А. Ойуунускай аатынан государственнай литературнай музей. 
Јріспµµбµлµкэ уонна улуус музейдара: мамонт музейа, хомус му-
зейа, Сунтаар улууґун Б. Андреев аатынан Элгээйитээ±и айыл±а 
музейа, Таатта улууґун Чіркііхтіі±µ историческай-этнографичес-
кай музейа уо.д.а. Саха биллиилээх худуоґунньуктара.

«Бибилэтиэкэ — билии-кірµµ уйата»
Бибилэтиэкэ — грек тыла. Бибилэтиэкэ±э сылдьыы быраабыла- 

та. Јріспµµбµлµкэтээ±и о±о бибилэтиэкэтэ. Саха Јріспµµбµлµкэ-
тин Национальнай бибилэтиэкэтэ.

Бырайыактыыр µлэ
Мин дьиэ кэргэним тірµччµтэ. Айыл±а. Ыґыах — саха норуотун 

бырааґынньыга.


