
Быһаарыы сурук
1. Программа аата, олођуруута:

      Семенова С.С. уо.д.а.
      Саха тыла: 5 – 11 кылаас.  Сахалыы оскуола программата. – Дь.: 
Υөрэхтээhини сайыннарар    ин-т  изд-та. – 2000с. 

             Саха  Республикатыгар  орто  оскуолађа  саха  тылын  үөрэтии 
государственнай суолталаах икки докумуоңңа олођурар:

1) 1992с.  муус  устар  4  күнүгэр  ылыллыбыт  Саха  Республикатын 
Конституциятын  46-с  ыстатыйатыгар  «Саха  Республикатын 
государственнай  тылларынан  саха  тыла  уонна  нуучча  тыла  буолаллар» 
диэн сокуонунан саха тыла общественнай олох бары эйгэтигэр туттуллар 
бырааптаах тыл буолар.
2) СР  Правительствота   1991  с.  ыам  ыйын  23  күнүгэр  «Саха 
Республикатын  национальнай  оскуолаларын  саңардан  сайыннарыы 
концепциятын бигэргэтиитигэр олођуран ођо конституциянан көрүллүбүт 
демократическай быраабын олоххо киллэрэр принциби тутуһуу.

2. Yөрэх  предметин сыала – соруга:

1) Саха тылын бар5а баайын, тутулун, уратытын о5о өйүгэр – сүрэ5эр тиийэр курдук 
арыйан көрдөрүү.

2) Орто оскуоланы бүтэрэр үөрэнээччигэ араас эйгэ5э, араас наада5а сахалыы сатаан 
саңарар, суруйар дьо5уру иңэрии.

3) Саха тылын талыы -  талба кэрэтин биллэрэн,  ийэ тылын сөбүлүүр,  харыстыыр, 
төрүт  культуратын  биһириир,  омугун  сыаналыыр,  убаастыыр  ыччаты  иитэн 
таһаарыы.

3. 5 -9 кылааска саха тылын үөрэтии базовай программата:

5 – 9 кылааска саха тылын   үөрэтии базовай программатын ис хоһооно икки сүрүн 
чааска арахсар:
1) Тыл   үөрэ5э, тыл тутулун,  үгэс буолбут салааларын (лексиканы, фонетиканы, 

морфологияны, синтаксиһы)   үөрэтии;
2) Ситимнээх   саңа, тиэкис тутулун,   саңарар   саңа тиибин уонна истиилин билии

Программа5а тема ахсын I сыыппаранан  үөрэнээччи  туох билиини ылара ыйыллар, II 
сыыппаранан ханнык  үөрүйэ5и ылара,  ханнык сатабылы инэринэрэ судургуттан улам 
уустугуран иhэр курдук сааhыланар.
I  пуун  ис  хоһооно  учебникка  быһаарыы (справка)  эбэтэр быраабыла курдук  бэриллэр, 
оттон  II  пууңңа  ыйыллар  үөрүйэх,  сатабыл  хас  биирдии  көрүңүн  ахсын  туһааннаах 
эрчиллии баар буолуохтаах, онон саңа үөрүйэх олохсуйар (формирование навыка) эбэтэр 
салгыы сайдар (развитие нвыка)

Орто оскуола5а саха тылын чааhа маннык үллэрилиннэ:
Кылааhа 5к. 6к. 7к. 8к. 9к.

Уопсай чааhа
Тыл үөрэ5э

Киирии тема

102
74
1

68
34
1

68
46
1

68
50
1

68
34
1



Хатылааhын
Лексика

Фонетика уонна таба 
санарыы

Тыл састааба уонна таба 
суруйуу

Морфолоия уонна таба 
суруйуу

Синтаксис уонна сурук 
бэлиэтэ

Сахалыы этии стилистиката
Ситимнээх сана

2
23
12
16

18

28

1
4

28

34

1

44

22

1

48

18

1

32
34

4. Программа ис хоһооно:
Оскуола5а төрөөбүт тылы үөрэтии предметэ – саха литературнай тыла.
 

Саха тылын оскуола5а үөрэтии икки хайысханы  тутуһар:
              А) саха тылын үөрэ5ин туһунан өйдөбүлү, литературнай тыл нуормаларын билии; 
              Б)  тыл культуратын, стилистика ирдэбиллэригэр тирэ5ирэн, ситимнээн саңарар 
үөрүйэ5и (ситимнээх саңаны) сайыннарыы.
Саха оскуолатыгар саха тылын үөрэтии функциональнай хайысхалаах принциби 
тутуһар.     

Саха тылын үөрэтии ис хоһооно: 
           Лексиканы үөрэтии саха омук тылын бар5а баайын арыйан, тылы араас эйгэ5э, 
араас сыалга – сорукка сатаан туттар кыа5ы биэрэр.   
           Фонетика салаата  саха тылын дор5оонун ураты айылгытын көрдөрөн, саха тылын 
үйэлээх үгэстэрин харыстыырга олук охсор.
            Морфология араас сана чааһа үөскүүр уонна уларыйар халыыбын үөрэтэн, тыл 
литературнай нуорматын арааран билэргэ уонна  тутуһарга 
            үөрэтэр.
            Синтаксис сахалыы этии эгэлгэ арааһын билиһиннэрэн,  үөрэнээччи саныыр 
санаатын толору этэригэр, ситимнээх саңата сайдарыгар
            төрүт буолар.
            Таба суруйуу уонна сурук бэлиэтин быраабылата сахалыы сурук тыла 
халбаңнаабат биир бигэ көрүңнээх, түргэнник өйдөнөр буоларын
            хааччыйар.
            Тыл культурата, стилистика уонна функциональнай истиил  өйдөбүллэрэ 
үөрэнээччи  саңарар   саңата ыраас, хомо5ой, этигэн, үрдүк 
            культуралаах буоларыгар көмөлөһөр.  

5. Саха тылыгар үөрэтии  программатын ирдэбилэ:
1) Үөрэнээччи үлэђэ – хамнаска, дьыалађа – куолуга, общественнай олоххо 

төрөөбүт тылынан хомођойдук кэпсэтэр, санаатын сааһылаан этэр, суруйар.
2) Саха тылын үөрэ5ин, тыл культуратын туһунан өйдөбүлү ылар, литературнай 

нуорманы билэр, төрөөбүт тылын барђа баайын сыаналыыр, сатаан туһанар.
3) Ийэ тылын баайынан, кэрэтинэн киэн туттар, төрөөбүт тыла сайдарын туһугар 

туруулаһар, кэлэр көлүөнэђэ тириэрдэр ытык иэстээђин өйдүүр.

          Быhаарыы сурук:



1. Υөрэх программатын аата,  олођуруута:

               Норуот  айымньыта уонна литература.  5 – 11 кылаас.  Дь., 1996 с. /автордар: 
Филиппова Н.И.,  Шишигина В.Р., Максимова М.Е./
            
            Программа олођурбут төрүөттэрэ:

1) Республика суверенитет ылынан, дойду  историятыгар саңалыы сыһыан 
үөскээһинигэр;

2) «Саха Республикатын  национальнай оскуолатын саңардан сайыннарыы 
концепцията»  сокуоңңа олођуран.

2. Төрөөбүт  литератураны оскуола5а үөрэтии сыала – соруга:
• Сахалыы литератураны сэргээн,  сатаан,  өйдөөн аа5арга  үөрэтии;   аахпыты бэйэ 

сайдыытыгар туhанарга туhулааhын;
• Ийэ тыл уус – уран күүhүн, кэрэтин, тыл илбиhин,  хомуhунун о5о кыра сааhыттан 

иңэрии;
• уус  –  уран  айымньыны,  араас  геройдарын  туhанан  төрөөбүт  норуот  оло5ун, 

историятын,  культуратын,  үгэстэрин,  сиэрин  –  майгытын  арыйыы;  киhи 
аналын,оло5у дириңник, таба өйдүүргэ үөрэтии;

• төрөөбүт  тылынан   уус  –  уран  айымньы  айыллар  үгэhин,  кистэлэңин,  араас 
ньыматын билиhиннэрии;

• үөрэнээччи айымньылаахтык толкуйдуур, айар дьо5ура тобулларыгар суол аhыы;
• уус – уран айымньыны уран тыллаах ураты дьо5урдаах, талааннаах дьон айарын 

өйдөтүү.
Онон  оскуола5а   литература   уруогун   сүрүн   анала –  үөрэнээччи  төрөөбүт  тыл, 
фольклор  уонна  литература  норуот  духовнай  баайа,  киhи  өйө  –  санаата  тобуллар, 
туругурар, майгыта – сигилитэ ситэр, арыллар эйгэтэ буолар  диэн өйдүүрүн ситиhии.

3. Программа5а саха литературатын 5 -11 кылааска үөрэтии 3 сүhүөххэ арахсар:
                         І сүhүөх – 5-7 кылаас;
                         ІІ сүhүөх -  8-9 кылаас;
                         ІІІ сүhүөх – 10-11 кылаас
 І  сүhүөххэ  саха   литературатын  уруогар  уус  – уран  айымньыны аа5ыы  таhынан, 
айымньы  айыллар  кистэлэңин  билиhиннэрэр сорук турар.         Ол иhин айымньы  уус – 
уран көрүңүнэн  (жанрынан)  наардаммыт.  Литература теориятын  сүрүн өйдөбүллэрэ бу 
сүhүөххэ киэңник,  кэлим бөлө5үнэн киирбит.
ІІ сүhүөххэ   уус – уран айымньыны аа5арын тэңэ,  литература киhи оло5ун  уустаан  – 
ураннаан  хоhуйар  искусство ураты көрүңэ,   уустук  эйгэтэ  буоларын  билиhиннэрэр 
соруктаах.  Ол  иhин  бу  сүhүөххэ  айымньы  оло5у  арыйан  көрдөрөр  проблематынан 
наарданар.
ІІІ сүhүөх  уус – уран айымньыны аа5ары таhынан, саха   литературата  үөскээбит  уонна 
сайдан  кэлбит суолун билиhиннэрэр соругу толорор.   Ол иhин  уус  –  уран  айымньы 
историзм  принцибин  тутуhан,   литература  сайдыытын  (литературнай  процесс)  сүрүн 
түhүмэхтэринэн сааhыламмыт. 

4. Программа ис хоһооно:
Программа оскуола5а үөрэтии о5о кыа5ын  учуоттаан,  хас  да таhымнаах буолар диэн 
ирдэбили тутуhар,  айымньыны кылаас ахсын:

1) хайаан да аа5ыллар;
2) талан  аа5ыллар (бэлиэтэ ^);



3) дириңэтэн үөрэтиллэр (бэлиэтэ ^^) диэн араарыллыбыт.
Программа5а  үөрэтии  чааhа  биирдиилээн  айымньыга буолбакка,  түhүмэх,  бөлөх аайы 
бэриллэр.   Ханнык айымньыны хас  чаас  үөрэтиэххэ   сөбүн  учуутал  быhаарар.  Талар 
айымньы  уопсай чаас иhинэн аа5ыллар.
            Саха биллиилээх суруйааччыларын оло5ун үөрэтии  ІІ-с  сүhүөхтэн са5аланар.  8 -9  
кылааска  суруйааччы   оло5о  айымньытын кытта  ситимнээн  үөрэтиллэр,  оло5ун  уонна 
айар үлэтин ураты түгэнэ арыллар. Оттон  ІІІ – с  сүhүөххэ  суруйааччы  оло5у көрүүтэ, 
философията,   эстетиката,  айар  маастарыстыбата,   ураты  стилэ  анаан  –  минээн 
үөрэтиллэр.

5. Төрөөбүт  литератураны оскуола5а үөрэтии түмүк ситиһиитэ:
             Үөрэнээччи  литература уруогар ылар түмүк  ситиhиитэ эмиэ 3 сүhүө5үнэн 
наарданар.  
             Түмүк  ситиhии  икки салаалаах:

1. үөрэнээччи  билиитэ уонна сатабыла;
2. тылы сайыннарыы.

Үөрэнээччи    ханнык  айымньыны   уонна  литература   үөрэ5иттэн  туох  өйдөбүлү 
билиэхтээ5э,  айымньыны  өйдүүр  туох сатабылы  ылара  барыллаан ыйыллар.   «Тыл 
сайдыытын ирдэбилэ»  үөрэнээччи  бу сүhүөх  кылааска  тылынан да, суругунан да үлэ 
ханнык көрүңнэрин  сатаан толоро,  суруйа үөрэнэрин,  эрчиллэрин ыйар.


