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Саха тѳрүт культурата диэн норуот түҥ былыргыттан олорон кэлбит олоҕун, өйүн-санаатын хабар 

араас өрүттээх, киэҥ ис-хоьоонноох, дириҥ силистээх өйдөбүл буолар. Оскуолаҕа үөрэтэргэ хас да 

салааҕа холбуохха сөп: 

 Олох-дьаһах культурата: үлэ-хамнас, араас дьарык, олох дьаһах уратыта, туттар тэрил, ас-

уол, таҥас-сап уо.д.а. 

 Өй-санаакультурата: сир-халлаан, киьи-сүөһү, төрүүр-олор, олох-анал, учугэй-куһаҕан 

уо.д.а. 

 Уус-уран культура: араас ырыа-үҥкүү, хомус, тойук, оһуокай, олоҥхо, остуоруйа, 

чабырҕах, таабырын уо.д.а. 

 Эти-хааны эрчийии үгэстэрэ: дьиэ иһинээҕи-таһынааҕы, сүүрэр-көтөроонньуулар, илии-

атах оонньуулара уо.д.а. 

 Билиҥҥи: театр, киинэ, балет уо.д.а. 

Оҕо – омук кэскилэ, киьи-аймах кэскилэ, Орто Дойду дьоло диэн ѳй норуот, омук ахсын, бүттүүн 

киһи аймахха баар ѳй. Норуот инникитэ, удьуорун утума, дьоло, сиэрэ-майгыта оҕону хайдах киһи 

оҥорон таһаарартан тутулуктааҕын бигэтик билэр буолан, саха ыала оҕотугар төрүт дьарыгын, 

бары сатабылын, ныматын, тѳрү ткультууратын бары тыын утахтарын сиьилии үѳрэтэн, 

тутуьуннаран тыыннаахтыы туттаран иьэр үгэстээх. Угэһи киһи тутар, туттар, тутуһар уонна 

туттар ыйаахтаах. 

Төрүт культура диэн киһи, омук олоҕун бары араҥатын олорор айылҕатыгар дьүөрэ хааччыйар 

гынаайан таҥыллыбыт тыыннаах эйгэ. Киьи киьи буоларыгар, омук омук буоларыгар анаан айбыт 

анал эйгэ. Саха тѳрүт культуратын бары араҥата бары эмиэ атын омуктар тэҥэ ситэри ситимнээх, 

толору утумнаах, сиппит-хоппут үөрэх, культурология буолар.  

Норуот философиятын, педагогикатын, психологиятын, социологиятын, биологиятын дьапталҕата 

барыта – оҕо кии буолар үѳрэҕэ – сааьылаан, чочуллан, уйэтийэн төрүт культууратыгар тыыннаах 

сылдьар. Үөрэх оҕо толкуйун тобулар, айдарыытын аьан арыйар, дьоҕурун сайыннарар, сатабылга 

үѳрэтэр, хайдах киьи буоларын кэтээн кэрэр уйэлэргэ чочуллубут ньымалардаах, ситэри-хотору 

ситимнээх тиьиктээх. Бу үѳрэххэ оҕо тобуллаҕас, сайаҕас, сыстаҕас буола уһуйуллан тахсар. 

Сахаҕа бу үөрэх барыта сааһылаан, ситимнээн, чөкөтүллэн, уйэтийэн олоҥхоҕо иҥэ сылдьар. 

Сурун сыала: 

 Кһьи айылҕа оҕото,  

 айылҕа киһи алаьата диэн тѳрүт өйү  саха оҕотугар туттаран иҥэрии; 

 тыыннаах ситиҥэ киллэрии;  

 оҕо айа ркөҥүлү нбаардылаан-билинлн көҥүл айар киһи буоларыгар көмөлөһүү. 

 

Бу сыалы ситиһэргэ турар соруктар: 

 О5о киһи буолар анналы нбилинэн баардыланарын ситиһиннэрии; 



 А5а халлаан икки сир ийэ икки, кун икки ый икки эргиирдэрин ситимин туһунан 

саха олоҥхотугар баар билиини оҕоҕо кэлимсэ туттарыы, тутуһуннарыы; 

 Саха оҕото айылҕаттан ис уратытын билинлн-баардылаан, өйдөөн, билэн 

улаатар эйгэтин олохсутуу; 

 Удьуор тыынын тѳрүттэрин уһугуннарыы, бигэргэтии, киппэлээн -чиҥэтэн, 

өйдөтөн биэрии, туттарыы; 

 Идэ биэриитин, айдарыыны таба тайнан уьугуннаран, аьыллан арылларыгар кѳмѳ 

буолуу; 

 Көҥүл-дьаалы тутан киьи быьыытынан киьилии сайдар сатабылыгар сыьыаран 

уһуйуу. 

Үɵрэх предметин үɵрэтиит үмүктэрэ 

Ытыкɵйдɵбүллэринүɵрэнээччигэиҥэриитүмүгэ: 

 тулалыырэйгэтуhунанбилии – көрүү; 

 үтүɵнү – мɵкүнү, сырдыгы – хараҥаны арааран, сиэри тутуhуу, амарах, аhыныгас, 
дьоҥҥо кыhамньылаах майгы үчүгэйгэ тиэрдэрин ɵйдүү; 

 норуот айымньыта уонна уус – уран  литературата саха тɵрүт олоҕун – дьаhаҕын, 
историятын, тылын - ɵhүн, култууратын кɵстүүтэ буоларын ɵйдүүр, сыаналыыр 
 

Үɵрэх сатабылларын сайыннарыы түмүгэ: 

 уруокка бэриллибит сорудаҕынан араас иhитиннэрэр эйгэ кыаҕын талар, туhанар 

 уус – уран айымньыга мɵккүɵр тɵрүɵтүн, сайдыытын быhаара, дьон сыhыанын ырыта 
дакаастыы үɵрэнэр 

 доҕотторун, тɵрɵппүттэрин, кылаас иннигэр кылгас иhитиннэрии оҥоро үɵрэнэр 

1 кылаас үөрэнээччилэрэ сыл түмүгэр ситиһэр үөрүйэхтэрэ уонна сатабыллара:  

 Тэрут культуура уэрэ5ин көдьүүһүн сүрүн бэлиэтинэн, билгэтинэн, чинчитинэн уэрэнэр 

оҕо тобуллаҕас, сайаҕас, сыстаҕас турукка киирэн уэрэҕин айымньылаахтык ылынан саха 

буоларын киэн тутта саныыра; 

 сиэрдээх быһьыта-майгыта, төрүт угэһи куннээҕи оло5ор көҥүл өттүнэн тутуһара, 

айымньылаахтык туттара, ийэ тылынан санаатын сатаан сайа этэрэ; 

 сахалыы сайа5ас туруга, айылгытын, уйул5атын, отуорун оло5о оннун чэл сылдьара 

буолар; 

 атын омук о5олорун кытта сэпкэ, эйэ-дэмнээх, тэцнээх сыьыана; 

 уэрэтиэх-билиэх ба5ата уонна айыл5а уэрэ5ин ылынара буолар. 

 
 
 

Хонтуруоллуур ньымалар:: тест, реферат, проект 

 
Рабочай программа структурата.  

 Быһаарыы сурук; 

 Үөрэх предметин өйдөбүлэ; 

 Ытык өйдөбүллэри иӊэрии түмүгэ (личностные результаты) ; 

 Ис хоһооно 

 Тустаах үөрэх предметин үөрэтии түмүгэ 
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