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Сахалыы-нууччалыы тиэрминнэр

Начаалынай уопсай µірэхтээґини сµрµннµµр бырагыраама — Примерная 
основная образовательная программа начального общего образования.

Ытык ійдібµллэр — базовые национальные ценности.
Ґірэх дэгиттэр дьайыылара — универсальные учебные действия.
Ытык ійдібµллэри иІэрии тµмµгэ — личностные результаты.
Ґірэх сатабылларын иІэрии тµмµгэ — метапредметные результаты.
Тустаах µірэх биридимиэтин µірэтии тµмµгэ — предметные результаты.
Бэйэни салайынар-дьаґанар сатабыл — регулятивные умения.
Билэр-кірір сатабыл — познавательные умения.
Ґірэнэр сатабыл  — общеучебные умения.
Бодоруґар сатабыл — коммуникативные умения, коммуникативная 

ком петенция.
Тылы сэрэйэр дьо±ур — языковое чутьё, чувство языка.
Бэйэ саІатын сайыннарар ба±а — потребность в совершенствовании 

собственной речи.
Истэн суруйуу — диктант.
Аахпыттан суруйуу  —  изложение.
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БЫ¤ААРЫЫ СУРУК

Ґірэх биридимиэтин ійдібµлэ

Тіріібµт тыл — кілµінэттэн кілµінэ±э бэриллэр ханнык ба±арар но - 
руот улуу нэґилиэстибэтэ, киґи аймах ытык ійдібµллэриттэн биирдэс-
тэрэ. Тіріібµт тыл — о±о±о тулалыыр эйгэтин кыра±ытык билэр-кірір, 
чугас дьонун-сэргэтин кытта истиІник бодоруґар, иэйиитэ уґуктар, ійі-
санаата сайдар, ібµгэтин µірэ±ин утумнуур сµрµн эйгэтэ.

Ол иґин о±ону кыра сааґыттан о±о тэрилтэтигэр, оскуола±а тіріі бµт  
тылынан иитии-µірэтии сµрµн ирдэбил быґыытынан билиниллэн, Рос-
сийскай Федерация уонна Саха Јріспµµбµлµкэтин µірэххэ уонна тылга  
сокуоннарыгар ити ійдібµл туспа ыстатыйанан киирэн, быраап быґыы-
тынан кімµскэллээх, билиІІи усулуобуйа±а µгµс норуот тыла чіл турук-
таах хааларыгар тирэх буолар. 

Саха Јріспµµбµлµкэтигэр саха тылын тіріібµт тыл быґыытынан 
µірэтии 1922 с. тиґигин быспакка, µгµс оскуола±а µгэскэ кубулуйан, уопсай 
µірэхтээґин о±ону сайыннарар биир сµрµн биридимиэтин быґыытынан 
билиниллэр. Ити кэм устатыгар сэбиэскэй да, билиІІи да кэмІэ орто 
µірэх систиэмэтигэр буолбут араас реформалар сыалларыгар-соруктарыгар 
сіп тµбэґиннэриллэн, µірэтии таґы ма, хайысхата, ис хо ґооно сайдан 
иґэр.

Билигин тіріібµт тыл, Федеральнай государственнай µірэх стандар-
дын (ФГҐЈС) ирдэбилинэн, уопсай µірэхтээґин булгуччулаах чааґыгар 
киирэн, базиснай µірэх былааныгар (федеральнай) миэстэтэ, µірэтиллэр 
чааґа чопчу ыйыллан µірэтии таґыма µрдээтэ. Начаалынай оскуола±а 
тіріібµт тылы µірэх биридимиэтин быґыыты нан µірэтиигэ тµмµк ирдэ-
били эмиэ ФГҐЈС сµрµннµµр. 

Ити ааттаммыт докумуон быґыытынан, начаалынай µірэхтээґиІІэ 
нуучча уонна тіріібµт тылы µірэтиигэ тэІ таґымнаах тµмµк ирдэнэр. 
Тіріібµт тыл атын µірэх биридимиэттэрин кытта бииргэ о±о лиичинэс 
бы ґыытынан сайдыытын хааччыйыахтаа±а этиллэр, ону сэргэ урукку 
іттµгэр ирдэнэ илик саІа булгуччулаах ирдэбили — µірэнээччигэ µірэх 
дэгиттэр дьайыыларын иІэриини киллэрэр. 

Ґірэх биридимиэтин сыала уонна соруга

Начаалынай оскуола±а тіріібµт тылы µірэтии биридимиэтэ атын µірэх  
биридимиэттэрин ортотугар µірэнээччи тылын-іґµн уонна ійµн-санаа-
тын сайыннарар, µірэх дэгиттэр дьайыыларын иІэрэр кыа±ынан бас-кіс 
бала ґыанньаны ылар биридимиэт буолар. Онон бу биридимиэти µірэтии 
таґымыттан саха оскуолатыгар начаалынай µірэхтээґин уопсай туруга, 
µірэнээччи салгыы сµрµн оскуола±а ситиґиилээхтик µірэнэрэ тутулук-
таах. 

О±о начаалынай оскуола±а µірэнэр сааґыгар билиитэ-кірµµтэ балыс-
ханнык кэІиир, тыла-іґі уонна ійі-санаата имигэстик сайдар, иэйии-
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тэ уонна саныыр санаата судургутук олохсуйар буолан, тіріібµт тылы бу 
кэмІэ кичэйэн µірэтии — норуот тыла чіл туруктаах буоларыгар, кэнчээ-
ри ыччакка улуу нэґилиэстибэни тириэрдэргэ олус суолталаах.

Этиллибиккэ оло±уран, тіріібµт тылы начаалынай уопсай µірэхтээґин 
таґымыгар µірэтии сыалын µс хайысха±а араарыахха сіп:

1) µірэнээччигэ тіріібµт тыл туґунан билиини аан дойду туґунан науч - 
най билии быстыспат сор±отун быґыытынан иІэрии, тыл µірэ ±ин сµ рµн 
хайысхаларын кытта билиґиннэрии, онно оло±уран, о±о би лэр-кірір, тол-
куйдуур кыа±ын сайыннарыы;

2) µірэнээччи дьону-сэргэни кытта тіріібµт тылынан бодоруґар µірµ-
йэ±ин, саІа (тыл) култуурата киґи уопсай култууратын быстыспат сор±ото 
буоларын туґунан ійдібµлгэ тирэ±ирэн, саІа (тыл) араас кірµІэр (кэпсэ-
тии, суруйуу, аа±ыы, ійтін айыы, о.д.а.) µірэтэн, салгыы сайыннарыы; 

3) µірэнээччигэ тіріібµт тыл норуот ытык ійдібµллэриттэн биирдэстэрэ 
буоларын быґыытынан ураты харыстабыллаах сыґыаны иІэрии, хас биир-
дии киґи ийэ тылын сайыннарар иэстээ±ин ійдітµµ.

Тіріібµт тылы начаалынай оскуола±а µірэтии сыала маннык сµрµн со-
руктары быґаардахха ситиґиллэр:

33 дьону-сэргэни кытта бодоруґар саІа (тыл) сµрµн кірµІнэрин µірэ - 
нээччигэ µірэх дэгиттэр дьайыыларын иІэриини кытта бииргэ алтыґын-
наран µірэтии;

33 тыл (саІа) — бодоруґуу сµрµн ньымата диэн тутаах ійдібµлгэ ти-
рэ±ирэн, µірэнээччи кэпсэтэр уонна санаатын толору этэр (тыл этэр), су-
руйар µірµйэ±ин сааґыгар сіп тµбэґиннэрэн сайыннарыы;

33 тыл µірэ±ин билиитигэр, сурук-бичик култууратын тірµт ійдібµл-
лэригэр оло±уран, µірэнээччи тіріібµт тылын литературнай нуорматын 
тутуґарын, ал±аґа суох саІарарын уонна суруйарын ситиґии;

33 тыл µірэ±ин сµрµн салааларын (лексика, фонетика, морфоло гия,  
синтаксис, тиэкис) туґунан уопсай ійдібµлµ иІэриигэ тирэ±и рэн, µірэ-
нээччи толкуйдуур дьо±урун сайыннарыы, сааґыгар сіп тµбэґиннэрэн, ій 
µлэтин дьайыыларыгар µірэтии;

33 тіріібµт тылы билии, харыстааґын, сайыннарыы сµрµн ньымала-
рыгар µірэтии.

Тіріібµт тылга тирэ±ирэн, нуучча тылын µірэтии. Саха оскуолатыгар 
нуучча тылын µірэнээччи тіріібµт тылга ылбыт билиитигэр, иІэриммит 
µірµйэ±эр уонна сатабылыгар тирэ±ирэн µірэ тии — билигин олохсуйбут 
ійдібµл, бастыІ учууталлар µгэскэ кубулуйбут µірэтэр ньымалара. Онно 
тирэ±ирэн, ФГҐЈС µірэнэргэ µірэтэр сµрµн хайысхатыгар уонна ирдэби-
лигэр оло±уран, ті ріібµт тылга тирэ±и рэн нуучча тылын µірэтиини саІа 
таґымІа таґаарыы са±аланара наада. 

Тіріібµт тылы начаалынай оскуола±а µірэтии µірэнээччи нуучча ты-
лын кэбэ±эстик ылынарын хааччыйар, нуучча тылыгар тыл µірэ±ин µгµс 
уопсай хайысхаларын хос эбэтэр уруттаан µірэтэри лаппа а±ыйатан, учуу-
тал µірэх чааґын о±о нууччалыы саІатын сайыннарыыга аныыр усулуо-
буйатын µіскэтиэхтээх. Онон саха оскуолатыгар нуучча тылын µірэтии 
хаачыстыбатын тупсарыыга усулуобуйа µіскэтии — тіріібµт тылы µірэ-
тии хос сыала-соруга.
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Ґірэх былааныгар µірэх биридимиэтин миэстэтэ

Саха тылын µірэтии чааґа начаалынай уопсай µірэхтээґини сµрµннµµр 
бырагыраама±а бэриллэр тіріібµт тылынан µірэнэр кылаастарга аналлаах 
базиснай µірэх былаанын 3 (µґµс) барыйааныгар тирэ±ирэн быґаарыллар. 
Ґірэх тэрилтэтэ бэйэтин µірэ±ин бырагырааматын, былаанын оІосторугар 
онно баар булгуччулаах чааска киирбит биридимиэттэр чаастарын тутуґара 
ирдэнэр. Онно эбии µірэх былаанын талар чааґыттан бэйэтэ кірін, хан-
нык ба±арар биридимиэккэ чаас эбэрэ эбэтэр атын биридимиэти эбии 
µірэтэрэ кіІµл. 

Ити ыйыллар базиснай µірэх былааныгар нуучча уонна тіріібµт тылы 
µірэтии чаастарын ахсаана тэІнэнэн, ордук государственнай статустаах  
тіріібµт тыл µрдµк таґымІа µірэтиллэригэр усулуобуйа тэриллибитэ 
кістір. Ону сэргэ тіріібµт тылы µірэтии нуучча тылын µірэтиигэ тирэх 
буоларын ситиґэр туґуттан µірэх матырыйаалын аттарарга табыгастаах 
усулуобуйа µіскµµр.

Ґірэх федеральнай базиснай былаанын µґµс барыйааныгар оло±уран, 
саха оскуолатын начаалынай кылаастарыгар (1—4 кылаастарга) тіріібµт 
тылы уонна литературнай аа±ыыны µірэтиигэ барыта холбоон нэдиэлэ±э 
21 чаас бэриллэр: I кылааска — 5, II кылааска — 5, III кылааска — 6, IV 
кылааска — 5. Бу чаастартан тіріібµт тылы µірэтиигэ I кылааска — 3 
чаас, II кылааска — 3, III кылааска — 3, IV кылааска — 3 чаас бэриллэр.

Ытык ійдібµллэри  
µірэх биридимиэтин ис хо´оонугар киллэрии

Начаалынай кылааска саха тылын µірэтии о±о±о ытык ійдібµллэ ри  
иІэриигэ улахан суолталаах. Киґи аймах µйэ лэртэн µйэлэргэ ірі тутан 
илдьэ кэлбит ытык ійдібµллэрэ тіріібµт тыл эгэлгэтигэр, кэрэтигэр 
сіІіллір. Ол курдук µірэтии ис хоґоонугар тыл µірэ±ин сµрµн хайысха-
ларын сэргэ уруок, кэпсэтии (бодоруґуу) тиэмэтин, µірэтии матырыйаа-
лын быґыытынан тіріі бµт дойду, ийэ дойду, тіріібµт тыл, айыл±а, µлэ, 
тірµт дьарык, ыал, дьиэ кэргэн, айымньы уонна кэрэ эйгэтэ, кіІµл, кыр-
дьык, µтµі санаа, киґи аймах, аан дойду омуктарын тылларын уонна кул-
тууратын эгэлгэтин курдук ытык ійдібµллэр киириэхтэрэ. 

Ґірэх биридимиэтин µірэтии тµмµгэ

ЫтЫК ЈйдЈБҐллэРи иўэРии тҐмҐгэ

Саха тылын оскуола±а µірэтии кэмигэр о±о маннык ытык ійді бµллэри 
иІэриннэ±инэ, тіріібµт тыла сайдарыгар бэриниилээх, эппиэтинэстээх 
буоларыгар, бэйэтин кыа±ын толору туґанарыгар эрэниэххэ сіп.

Тіріібµт тыл — омугу сомо±олуур тыл буоларын ійдµµр.
Тіріібµт тыл тірµт айылгыта, µйэлээх µгэґэ, этигэн кэрэтэ норуот 
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тылынан уус-уран айымньытыгар уонна уус-уран литература±а сіІмµтµн 
билэр.

Тіріібµт тылын сайыннарар, кэлэр кілµінэ±э тириэрдэр ытык иэстээ-
±ин, ийэ тыл µйэлэргэ чіл туруктаах буоларыгар тус оруоллаа±ын ійдµµр.

Тіріібµт тыл иитиллэр, µірэнэр, айар-сайдар тыл буоларын итэ ±эйэр.
Тіріібµт тыл элбэх омук алтыґан бииргэ олорор кэмигэр, икки (эл-

бэх) тылланыы усулуобуйатыгар хас биирдии киґиттэн харыстабыллаах 
сыґыаны эрэйэрин ійдµµр.

ҐЈРэх САтАБЫллАРЫн САйЫннАРЫЫ тҐмҐгэ 

Бэйэни салайынар-дьаґанар сатабыл.
Тылын сайыннарар сыалы-соругу таба туруорунар, сатаан былаан ныыр, 

туох ханнык тµмµккэ кэлиэхтээ±ин быґа холоон билэр. Тугу билэрин-бил-
бэтин, тугу ситэри µірэтиэхтээ±ин арааран ійдµµр. Сылга бииртэн итэ-
±эґэ суох тіріібµт тылга аналлаах бырайыактарга кыттан (тус бырайыа га, 
коллективнай бырайыак) µлэлиир. 

«Тылы сэрэйэр» дьо±уру сайыннарыы. Бэйэтин сааґыгар сіп тµбэґэр тиэ-
кискэ µірэппит матырыйаалын сµнньµнэн тыл литературнай нуормата 
саІарар эбэтэр суруйар киґи тылыгар тіґі сіпкі эбэтэр сыыґа туттулла-
рын тута «сэрэйэн» билэр, итэ±эґин, ал±аґын быґаарар, кіннірір, бэйэ-
тин тылыгар-іґµгэр тыл нуорматын ирдэбилин тутуґарга дьулуґар. 

Бэйэ саІатын сайыннарар ба±аны µіскэтии. Тіріібµт тылын бар±а баа-
йын сыаналыыр, тыл кэрэтигэр умсугуйар, этигэн тыл кµµґµн, кыа±ын 
толору туґанарга, тылын-іґµн бэйэтэ сатаан чочуйан, тупсаран, санаатын 
сиґилии этэргэ, кэпсииргэ дьулуґар. 

Хонтуруолланыы. Бэйэ саІатын ірµµ кэтэнэр, кірµнэр, ал±аґа суох 
саІарарга, санаатын ыпсаран, хомо±ойдук этэргэ кыґаллар. 

Билэр-кірір сатабыл. Ґірэнэр сатабыл.
Ґлэ сыалын-соругун таба туруоруу. Тіріібµт тылын µірэтэригэр сыал-

сорук туруорунан кідьµµстээхтик µлэлиир. 
Билиини-кірµµнµ кэІэтэр араас матырыйаалы туґаныы. Сахалыы µірэх, 

наука литературатыттан (тылдьыттартан, ыйынньыктартан, энциклопедия-
лартан, араас кинигэттэн) туґааннаах информацияны, билиини дібіІнµк 
булар, бэлиэтэнэр, тµмэр, ситимниир араас ньыманы табыгас таахтык 
туґанар. Сахалыы тахсар о±о±о аналлаах іріспµµбµлµкэ, улуус, оскуола 
хаґыаттарын, сурунаалларын («Кэскил», «Чуораанчык», о.д.а.) тиґигин бы-
спакка аа±ар, араадьыйанан, тэлэбиисэринэн сахалыы биэриилэри сэр гээн 
истэр-кірір, µірэтэр, чинчийэр, айар µлэти гэр кідьµµстээхтик ту ґанар. 
Сахалыы µірэ±и сайыннарар интэриниэт-сайтартан бэйэтин сааґыгар  сіп - 
тііх туґалаах информацияны булан, сатаан наардаан туґанар; тиэкиґи са - 
халыы шрибинэн бэйэтэ бэчээттиир; интэриниэт ніІµі сахалыы ыытыл-
лар араас тэрээґиІІэ тіріі бµт тыл литературнай нуорматын туту ґан, 
кіхтііхтµк кыттар.

Билиини сааґылааґын (структурирование знаний). СаІа билии ыларга 
баар билиитигэр тирэ±ирэр. Атын биридимиэттэргэ ылбыт билиитин са-
таан ситимниир (интеграция знаний). 

Тобулук ійµ сайыннарар µірµйэхтэр. Тіріібµт тыл оскуола±а о±ону са-
йыннарар µірэх тутаах салааларыттан (биридимиэттэриттэн) биирдэстэрэ. 
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Онон µірэнээччи саха тылын µірэтэр кэмигэр µірэнэргэ тірµт буолар ій 
µлэтин сµрµн µірµйэхтэрин баґылыыр.

Саха тылын лингвистическэй матырыйаалыгар тирэ±ирэн, ій µлэ тин 
араас дьайыыларын кэбэ±эстик толорор: тэІнээґин (сравнение), ырытыы  
(анализ), холбооґун (синтез), тµмµктээґин (обобщение), ха ныылатан саа-
ґылааґын, майгыннатыы (аналогия), сааґы лаан ситимнээґин. Итини сэр- 
гэ араас тойоннуур ньыманы (индукция, дедукция) табыгастаахтык ту ґа- 
нан дьону итэ±этэр, ылыннарар курдук санаатын сааґылаан этэр µірµйэ±э 
сайдар.

Рефлексия. Сыалы-соругу ситиґэр ньымаларын уонна усулуобуйа ларын 
тіґі сіпкі талбытын сыаналыыр, холонор. Ґлэ тµмµгµн дьон интэриэґин, 
бол±омтотун тардар курдук сахалыы кэпсииргэ дьулуґар. 

Бэлиэни-символы туґанар µірµйэхтэр. Дор±оон (буукуба), тыл, этии 
чилиэннэрин, тиэкис анал бэлиэлэрин сатаан туґанар. Анал бэлиэлэри-
нэн тыл, этии, тиэкис моделын оІорор. Бэриллибит модельга тирэ±ирэн, 
тылы, этиини толкуйдуур, тиэкиґи айар. Этиини, тиэкиґи кінніріргі 
анал корректорскай бэлиэлэри сатаан туґанар. Лингвистическэй билиини 
араас таблица, исхиэмэ, модель, диаграмма кімітµ нэн кірдірір. Таблица-
нан, исхиэмэнэн, моделынан, диаграмманан кірдірµллµбµт лингвистиче-
скэй билиини ійдµµр уонна кэпсиир.

Бодоруґар сатабыл. 
Бииргэ µлэлиир µірµйэх. Дьону кытта бииргэ алтыґан µірэнэр, µлэ-

лиир араас ньыманы баґылыыр (пааранан, білі±µнэн, хамаанданан, о.д.а). 
Саас тыылаахтарын, улахан дьону кытта айымньылаах алтыґыы туругар кэ-
бэ±эстик киирэр (продуктивное взаимодействие), биир сыаллаах-соруктаах 
дьонун кытта таґаарыылаахтык, кідьµµстээхтик µлэ лиир µірµйэхтэнэр 
(продуктивное сотрудничество). 

Кэпсэтэр µірµйэх. Кэпсэтии уратыларын ійдµµр, табан кэпсэтэр. Кэп-
сэтэр киґитин убаастыыр, сэІээрэр, санаатын бол±ойон истэр, ылынар. 
Кэпсэтэригэр дьон бол±омтотун тардар, сэргэхситэр, сонур±атар, кі±µлµµр 
сатабылы табан туґанарга дьулуґар. Кэпсэтэр кэмІэ бэйэ кірбµтµн, ис-
тибитин, аахпытын сиґилии сэґэргиир. Дьон ійдіспіт, тыл тылга киир-
сибэт буолар тірµіттэрин сіптііхтµк сыаналыыр, сатаан ырытар, ійдіґµµ 
суолун тобуларга ба±алаах. 

Кэпсэтии сиэрин тутуґар µірµйэх. Дьону кытта ал тыґыыга кэпсэтии 
сиэрин тутуґар, туттан-хаптан бодоруґуу ньымаларын то±оостоохтук тут-
тар. 

Сахалыы дорооболоґор, билсиґэр, быраґаайдаґар, кірдіґір, бырастыы 
гыннарар, буойар, тіліпµінµнэн кэпсэтэр, о.д.а. µгэстэри иІэриммит, 
кµн нээ±и оло±ор ірµµ туттар.

тУСтААх ҐЈРэх БиРидимиэтин ҐЈРэтии тҐмҐгэ

Саха тылын литературнай нуорматын (орфоэпическэй, лексическэй, грам-
матическай) тутуґар. Дор±оону, буукубаны, тыл сµґµі±µн, саІа чааґын, 
этии чилиэнин, судургу этиини булар, быґаарар, наардыыр.

Сахалыы таба суруйуу, сурук бэлиэтин быраабылаларын тутуґар.
Тиэкис ійдібµлµн, бэлиэтин билэр (тиэмэтэ, сµрµн санаата, аата, эпи-

граф, тутула, этиилэрин ситимэ). 
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Саныыр санаатын сааґылаан, дьоІІо ійдінµмтµітµк, тиийимтиэ тик 
этэр, тиэкис тутулун тутуґан суруйары сатыыр.

Тиэкис тииптэрин сэґэргээґин, ойуулааґын, тойоннооґун диэн араарар.
Монолог (сэґэргиир, ойуулуур, тойоннуур) уонна диалог (кэпсэтии, 

санаа µллэстии, ыйыталаґыы, о.д.а.) арааґын сатаан туґанар.
Бэйэ саІатын (тылынан, суругунан) сатаан хонтуруолланар, тиэ киґин ис 

хоґоонун, тылын-іґµн сыаналанар, ал±астарын булар, чочуйар, тупсарар.

Ґірэх биридимиэтин ис хо´ооно

Начаалынай оскуола±а тіріібµт тылы µірэтии — уопсай µірэхтээґин 
сис тиэмэтигэр саха тылын µірэтэр биридимиэт быстыспат сор±ото, «Фи-
лология» µірэх уобалаґыгар тірµт буолар сµрµн куурус. Онон µірэтии 
сыала-соруга, тутула, ис хоґооно уонна тµмµк ирдэбилэ µрдµкµ кылаастар-
га тіріібµт тылы сэргэ атын филологическай биридимиэттэри µірэтиини 
кытта алтыґыннаран-ситимнээн торумнанар.

Тіріібµт тылы начаалынай оскуола±а µірэтии маІнайгы кылаас ка 
«Бодоруґуу култуурата» диэн саІа киирэр салааттан са±аланар, ол кэннит-
тэн «Грамота±а µірэтии» диэн µгэс буолбут аа±арга уонна суруйарга µірэ- 
тэр салаа «Аа±арга уонна суруйарга µірэнэбит» саІа аатынан µірэтиллэр. 
Бу кэмІэ µірэх былааныгар тіріібµт тыл уонна литературнай аа±ыы чаас-
тара бииргэ бэриллэллэр. «Аа±арга уонна суруйарга µірэнэбит» салаа кэн-
ниттэн биирдэ тіріібµт тыл уонна литературнай аа±ыы биридимиэттэрэ 
тус-туспа µірэтиллэллэр. Ити кэмтэн ыла начаалынай оскуола±а тіріібµт 
тыл биридимиэтин сµрµн ис хоґоонун тиґиктээхтик µірэтии са±а ланар.

Тіріібµт тылы начаалынай оскуола±а µірэтии ис хоґоонун сµрµн  
хайысхалара µірэтии тµмµк ирдэбилин уонна сыалын-соругун сити ґэргэ 
аналлаах тутаах научнай балаґыанньалартан таІыллар. Ити ирдэбилгэ 
оло±уран, тіріібµт тылы µірэтии ис хоґоонугар маннык сµрµн научнай 
хайысхалар киирэллэр:

1) Бодоруґуу култуурата.
2) СаІа кірµІэ: истии, саІарыы, аа±ыы, суруйуу.
3) Тыл µірэ±ин тутаах салааларын туґунан уопсай ійдібµлэ: фонетика, 

лексика, морфология, синтаксис. 
4) Сурук-бичик култуурата: таба суруйуу уонна сурук бэлиэтэ.
5) Ситимнээх саІаны сайыннарыы (тиэкис туґунан сµрµн ійдібµл).
Сµрµн хайысхаларга киирбит тиэмэлэр ис хоґоонноро начаалынай ос-

куола µірэнээччитин сааґын уратытын, ійµн-санаатын кыа±ын, би лэр-
кірір дьо±урун учуоттаан таІыллыахтаахтар. 

БодоРУ¤УУ КУлтУУРАтА

Дьону кытта бодоруґуу араас кірµІэ: кэпсэтии, сэґэргэґии, сµ бэлэ-
ґии, сіпсіґµµ. Тылы бодоруґуу сµрµн ньыматын быґыытынан арыйыы: 
бодоруґууга саІа (вербальные средства общения) уонна туттуу-хаптыы 
(невербальные средства общения) суолтата. СаІарыы уонна истии култуу-
ратын, кэпсэтии сиэрин тутуґуу.
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САўА КЈРҐўэ: иСтии, САўАРЫЫ, ААЎЫЫ, СУРУйУУ

Истии. Дьону кытта бодоруґууга (кэпсэтиигэ) истии култууратын ту - 
туґуу. Кэпсэтии сыалын-соругун, дьон этэр санаатын, кэпсэтии ис хоґоо - 
нун ійдііґµн. Сахалыы араас тиэкиґи истии, сµрµн ис хоґоо нун, бол-
±ойуллуохтаах тµгэннэрин истэн сиґилии ылыныы, истибиккэ оло±уран 
тус санааны µіскэтии. Истибиттэн туґааннаа±ы, суолта лаа±ы сурунуу, 
анал бэлиэлэри туґанан, ис хоґоонун, тутулун исхиэмэнэн кірдірµµ. 

Аа±ыы. Сахалыы араас тиэкиґи сахалыы саІа интонациятын, ті рµт  
дор±оон этиллиитин тутуґан, тэтимнээхтик аа±ыы. Тиэкиґи туох сыал-
лаах-соруктаах аа±артан кірін, аа±ыы араас кірµІµн сатаан ту ґаныы 
(µірэтэр аа±ыы, билсиґэр аа±ыы, сорудахтаах аа±ыы, о.д.а.). Аа±ыы кэми-
гэр тиэкис сµрµн санаатын ійдііґµн, наадалаах, туґалаах информацияны 
араарыы. Аахпыт тиэкис сµрµн ис хоґоонугар тус сыанабылы (сыґыаны) 
сатаан этии. Тиэкистэн синонимы, сомо±о домо±у, тµілбэ тылы, ойуулуур-
дьµґµннµµр ньыманы туттуу бастыІ холобурун булуу, анаан бол±ойуу, 
аахпыты кэпсииргэ туґаныы. Аа±ыллар тиэкистэн билбэт, ійдіібіт саІа 
тыллары тылдьыттан булуу. Ааптар санаатын, иэйиитин биэрэригэр тиэ-
кис тутулун, этии арааґын хайдах туґаммытын быґаарыы. Аа±ыыга тиэкис 
интонациятын, туонун сµрµн санаа±а сіп тµбэґиннэрэн таба тайаныы.

СаІарыы (дор±оонноох саІа). Кэпсэтии сиэрин, саІарыы култууратын  
тутуґуу. Дьону кытта табан кэпсэтии. Кэпсэтиини то±оостоохтук кі±µ-
лээґин, са±алааґын, сал±ааґын, тµмµктээґин. Саныыр санааны толору, 
сиґилии тириэрдэр инниттэн кэпсэтии сыалыгар-соругар, ис хоґоонугар 
сіп тµбэґэр сахалыы тылы-іґµ, ойуулуур-дьµґµннµµр ньымалары таба 
туґаныы. СаІарыы кэмигэр туттуу-хаптыы бэлиэтин (невербальное об-
щение) то±оостоохтук туттуу. СаІа тиибин арааґын (ойуулааґын, сэґэр-
гээґин, тойоннооґун) туттан тыл этии. Кэпсэтии, тыл этии тµгэниттэн 
дор±оону кµµґµрдэн-сымнатан, µрдэтэн-намтатан, уґатан, куолас тол-
бонун, эгэлгэтин туґанан истээччигэ тус сыґыаны, иэйиини тириэрдии.  
Этэр санааны сааґылаары эбэтэр тустаах ійдібµлµ истээччигэ тоґо±олоон 
тиэрдээри то±оостоох миэстэ±э анал тохтобуллары (паузаны) сатаан туґа-
ныы. Тµгэниттэн кірін, саІарыы тэтимин сіпкі талыы.

Суруйуу (суругунан саІа). Сурук-бичик култууратын тутуґуу. Тупса ±ай 
буочарынан ыраастык суруйуу. Тиэкиґи устуу, истэн суруйуу. Саныыр са-
нааны суругунан сиґилии тириэрдии. Аахпыттан суруйуу. Дьиэ кэргэн, 
чугас до±ор, таптыыр дьарык, айыл±а, кыыллар тустарынан, ону таґынан 
аахпыт айымньы, хартыына, киинэ ис хоґоонун, экскурсия±а, быыстапка±а 
сырыытын туґунан тэттик тиэкистэри суруйуу (ійтін суруйуу). Суругунан 
µлэ±э сомо±о домо±у, синоним тыллары, онтон да атын сахалыы ойуулуур-
дьµґµннµµр ньымалары туттуу. Тиэкис тутулун, сахалыы таба суруйуу, су-
рук бэлиэтин быраабылатын тутуґуу. 

тЫл ҐЈРэЎэ

Тіріібµт тылбыт — саха тыла. Тіріібµт тыл киґи оло±ор суолтата. 
Дор±оон уонна таба саІарыы. СаІа дор±оонун ійдібµлµн, сахалыы 

дор±оон арааґын билии. Тіріібµт тылын дор±ооннорун, ордук чуолаан  
сахалыы ураты дор±ооннору (уґун-кылгас аґа±ас уонна хоґулас пыт, сэргэс - 
тэспит, маарыннаґар бµтэй дор±ооннору, дифтоннары, ґ, нь, мурун j, ±  
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дор±ооннору) арааран истии, чуолкайдык, таба саІарыы нуорматын туту - 
ґуу. Саха тылыгар киирии тыллары µксµн сахатытан, аґа±ас дор±ооннор 
дьµірэлэґиилэрин сокуонун тутуґан саІарыы. Тылы дор ±оонун састаабы-
нан ырытыы. 

Лексика. Норуот тылын туґунан уопсай ійдібµлµ, тірµт уонна кии-
рии тыл уратыларын билии. Литературнай тыл суолтатын билии, нуорма-
тын тутуґуу. Тыл лексическэй суолтатын быґаарыы. Хомуур суолталаах, 
тµілбэ тыл, биир уонна элбэх суолталаах тыллар, кіспµт суолталаах тыл-
лар, омоним, антоним, синоним (харыс тыллар, сомо±о тыллар, метафора-
лар) ійдібµллэрин билии, тиэкистэн булуу, саІарар саІа±а сіпкі туттуу. 
Быґаарыылаах тылдьыт арааґын сатаан туґаныы, тыл суолтатын тылдьыт-
тан булан быґаарыы. 

Графика. Сурук сайдыытын бэлиэ тµгэннэрин билсии, киґи оло±ор  
суолтатын ійдііґµн. Сахалыы сурук-бичик сайдыытын историятын би-
лии. Дор±оон буукубаларын билии, таба ааттааґын. Буукубалары суруллар 
ньымаларынан холбоон, ыраастык, тэтимнээхтик илиинэн суруйуу. Сурук-
ка туттуллар атын бэлиэлэри, ійдібµллэри (абзац, тылы кіґірµµ бэлиэтэ,  
тыл икки арда (пробел)) сіпкі туттуу. Сахалыы алпаабыт бэрээдэгин би - 
лии. Араас тылдьытынан, ыйынньыгынан, каталогунан µлэ лииргэ алпаа- 
быты сіпкі туґаныы. Компьютерга сахалыы шрибинэн тиэкиґи 
бэчээттээґин. 

Морфология. Тыл састааба диэн ійдібµлµ, тыл уларыйар уонна µіскµµр 
ньыматын билии. СаІа чааґын туґунан уопсай ійдібµлµ билии. СаІа 
чаастарын білі±і: ааттар (аат тыл, да±ааґын аат, ахсаан аат, солбуйар аат), 
туохтуурдар (аат туохтуур, сыґыат туохтуур, тус туохтуур), сыґыат, кімі 
саІа чаастара. Тылы састаабынан ырытыы (тыл оло±о, сыґыарыыта). Тыл-
лары сµрµн бэлиэлэринэн (грамматическай халыыптарынан) біліхтііґµн, 
ырытыы. СаІарар саІа±а тыл литературнай нуорматын тутуґуу.

Синтаксис. Этии уонна тыл ситимэ уратыларын, этии арааґын (сэ ґэн, 
ыйытыы, кµµґµрдµµ) билии. Тэнийбит уонна тэнийбэтэх этии, судургу 
уонна холбуу этии, сирэй саІа, ойо±ос саІа, диалог, туґулуу ійдібµллэрин 
билии, этиигэ, тиэкискэ арааран булуу, бэйэ этиитин толкуйдааґын. Этии-
ни таба интонациялаан аа±ыы, сурукка саІа дэгэтин сурук бэлиэтинэн 
араарыы. Этии чилиэнинэн ырытыы.

СУРУК-БичиК КУлтУУРАтА

Таба суруйуу. Таба суруйуу сурук-бичик култуурата буоларын ій-
дііґµн. Уґун аґа±ас дор±ооннору, дифтону, хоґуласпыт, сэргэстэспит, 
маарыннаґар бµтэй дор±ооннору, саха тылыгар киирии дор±ооннору таба 
суруйуу. Сахалыы араастык этиллэр тыллар таба суруллуулара тыл тірµт 
сокуоннарыттан тахсалларын, норуокка µірµйэх, µгэс буол бут нуорма-
ларыгар оло±уралларын ійдііґµн, харыстабыллаахтык сыґыаннаґыы. 
КиэІник, элбэхтик туттуллар эбэтэр сахалыы этэргэ табыгастаах киирии 
тыллары сахатытан суруйуу; тылбаастанар эбэтэр саха тылынан бэриллэр 
кыахтаах нуучча тылларын сахалыы солбугунан биэрии; олохторо нуучча-
лыы суруллар киирии тыллар сыґыа рыыларын таба суруйуу. 

Сурук бэлиэтэ. Сурук бэлиэтэ — тыл култууратын сор±ото буоларын, 
киґи этэр санаатын чуолкайдыырга, суругу-бичиги тупсарарга биллэр-
кістір туґалаа±ын, тиэкис ыґыллыбатын, биир сомо±о, сибээстээх буо-



ларын хааччыйарын ійдііґµн. Сахалыы этиигэ сурук бэлиэтин арааґын 
сатабыллаахтык туттуу. 

Ситимнээх САўАнЫ САйЫннАРЫЫ

Туох сыаллаах-соруктаах саІарарын, суруйарын чуолкай ійдіін (тиэ- 
мэ, сµрµн санаа), дьон ійµгэр-санаатыгар тиийимтиэтик санаатын сааґы-
лаан, араас тиэкистэри холкутук саІарар, суруйар (истэн суруйуу, ійтін су - 
ру йуу, о.д.а.) µірµйэ±и сайыннарыы. Тиэкис сµрµн санаатыгар оло±уран, 
тиэкиґи таба ааттааґын. Тиэкис тиибиттэн кірін (сэґэргээґин, ойуулаа- 
ґын, тойоннооґун), тиэкис тутулун тутуґуу (киириитэ, сµрµн чааґа, тµмµ-
гэ), былаанын оІоруу (кылгас, тэнийбит), кэрчик тиэмэлэргэ бытарытыы. 
Тыл туттуллар уратытын, дэгэтин учуоттаан, сахалыы тутуллаах этиилэри 
(логичность речи), ойуу луур-дьµґµннµµр ньымалары, тыл баа йын (богат-
ство речи) сіпкі туттуу (уместность речи).


