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Быьаарыы сурук 

Федеральнай государственнай үөрэх стандартын методологическай тирэ5инэн буолбут «Россия гражданинын лиичинэьин 

духуобунаска, сиэрдээх-майгыга иитии уонна сайыннарыы кэнсиэпсийэтигэр», «Саха Республикатын норуоттарын культурата» барыл 

программатыгар оло5уран «Саха Республикатын норуоттарын культурата» предмет улэлиир программата оноьулунна: Дьокуускай- Бичик, 

2007. 

«Саха Республикатын норуоттарын культурата» улэлиир программа сыала-соруга: Лиичинэс духуобунас, сиэр-майгы 

быьыытынан сайдыытын уонна ытык ойдобуллэр систиэмэлэрин баьылааьын биир суолунан культуроведческай компетенцияны инэрии 

буолар. 

Улэлиир бырагыраамма тирэ5ирэн оноьуллубут докумуоннэрэ: 

 ФЗ №273 от 29 декабря 2012 г. «Об образовании РФ» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. №373 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2015-2016 учебный год». 

 Федеральный базисный учебный план  

 Кырыкый сурун оскуолатын 2015-2016 с. уорэх былаана 

  «Саха Ороспуубулукэтин норуоттарын култуурата» уорэх биридимиэтин суруннуур бырагырааммата. 

 

 «Саха Республикатын норуоттарын культурата» барыл программатыгар киллэриллибит уларытыылар: 

Биирдиилээн разделларга уонна темаларга чааьын ахсаана уларыйда. 

Уорэх федеральнай базиснай былаанын булгуччулаах чааьыгар коруллэр. Предмети уорэтэргэ нэдиэлэ5э 1 чаас бэриллэр, (сылга  35 чаас). 

Биридимиэти уорэтии корунэ:  

 уруок улэтэ, ону таьынан бэрэбиэркэлиир тиэстэр, хонтуруолунай улэлэр, бырайыактыыр улэлэр ыытыллаллар. 

Маннык учебник туьаныллар;Е.С.Сергина.. Айылгы аартыга. 6-с кылааска уорэнэр учебник-кинигэ  

 

Уорэх предметин ойдобулэ 

 

«Саха Республикатын норуоттарын культурата» барыл программатыгар оло5уран «Саха Республикатын норуоттарын культурата» 

предмет улэлиир программата оноьулунна: Дьокуускай- Бичик, 2007. 



6 кылааска   «Саха Республикатын норуоттарын культурата» предмет сыала:  

Этнокултуурнай компетенциялары инэрии, араас омук алтыьар эйгэтигэр сатаан олоруу уонна ситиьиилээх социализация 

усулуобуйатын торуттэрин уурсар. 

Предмет соруктара: 

1. Бэйэ норуотун духуобунай уонна материальнай ытык ойдобуллэрин аан дойду култууратын арахсыбат чааьын курдук ылыныыны 

инэрии. 

2. Бэйэтин уонна ыаллыы норуоттарын култуураларын туьунан торут билиини олохсутуу. 

3. Бэйэ норуотун угэьин, итэ5элин тутуьууну, Хотугу дойду, Саха сирэ, Россия олохтоо5о диэн ойдобулу, атын омуктары кытта 

алтыьарга бэйэ норуотун култууратын сатаан тиэрдии сатабылын сайыннарыы. 

4. Атын тыллаах, итэ5эллээх норуоттар култуураларыгар утуо сыьыаны, ойдоьууну, бодоруьууну иитии. 

«Саха Республикатын норуоттарын култуурата» биридимиэт улэлиир бырагыраамматын ис хоьооно Кэнсиэпсийэ5э бэриллибит 

идентичность тутулугар соп тубэьэр. Уорэх биридимиэтин тутула уорэхтээьин туьумэхтэринэн бэриллэр: начаалынай (2-4 

кылаастар), орто (5-9 кылаастар).  О5ону бэйэтин норуотун култууратын билэр уонна атын норуот култууратын убаастыыр буола 

улаатарын сайыннарарга, Саха сирин торут норуоттарын торообут тылларын уонна култуураларын инэринэр, сайыннарар 

ирдэбили уоскэтиигэ сурун бол5омто ууруллар. 

Ытык ойдобуллэри уорэх предметин ис хоьоонугар киллэрии 

 Оскуола5а  «Саха Республикатын норуоттарын культуратын» уорэтии о5о5о ытык ойдобуллэри инэриигэ улахан суолталаах. 

Киьи аймах уйэлэртэн уйэлэргэ оро тутан илдьэ кэлбит ытык ойдобуллэрэ торообут тыл эгэлгэтигэр, культуратыгар соноллор. Ол 

курдук уорэтии ис хоьоонугар культура сурун хайысхаларын сэргэ уруок, уорэтии матырыйаалын быьыытынан торообут дойду, 

ийэ дойду, айыл5а, улэ, торут дьарык, ыал, дьиэ кэргэн, кэрэ эйгэтэ, утуо санаа, киьи аймах, аан дойду омуктарын культуратын 

эгэлгэтин курдук ытык ойдобуллэр киирэллэр 

 

Уорэх былааныгар уорэх предметин миэстэтэ 

 

Уорэх Федеральный базиснай учебнай  былаанын булгуччулаах уонна уруок таьынан улэ чаастарыттан турар. «Саха 

Республикатын норуоттарын культурата» предмети уорэтии  Уорэх былаанын булгуччулаах чааьыгар коруллэр. Предмети 

уорэтиигэ 1,2,3,4 чиэппэрдэргэ нэдиэлэ5э 1 чаас бэриллэр (сылга 34чаас). 

 

 

 

 

 



 

Уорэх предметин уорэтии тумуктэрэ 

Ытык ойдобуллэри инэрии тумугэ 

 Тус суолталаах дьайыы: 

Ытык ойдобуллэри билинии: 

- саха торут угэстэрин, ытык ойдобуллэрин ылыныы, олохсутуу 

- угэс буолбут торут култуураны норуот айымньытын тумугун уонна айыл5аны кытта бииргэ алтыьан олоруу курдук ылыныы. 

- ороспуубулукэ норуоттарын ураты култуураларыгар убаастабыллаах сыьыаны култууралар алтыьыылараын сайдыытын сурун 

усулуобуйатын уонна утарсыылары быьаарар торутун курдук ылыныы 

- ахсааныттан, олорор сириттэн тутулуга суох хас биирдии норуот култууратын ылыныы 

- норуоттар култууралара эгэлгэ араастаа5ын уопсастыба култууратын байытыы тордун курдук ылыныы 

- элбэх култууралар алтыьар эйгэлэрэ, бодоруьуулара, култууралар диалогтара – лиичинэс бэйэтэ уонна гражданскай уопсастыба сойиальнай 

сиэрэ-майгыта сайдар усулуобуйата буоларын ылыныы. 

  

Сатабыллары сайыннарыы: 

- бэйэ норуотун угэьин куннээ5и олоххо уонна анал этнокультурнай тэрээьиннэргэ (ыьыах, сиэр-туом уо.д.а.) тутуьуу 

-обугэ утумэн уйэлэргэ олорон ааспыт историятын,культуратын,итэ5элин аа5ан-уорэтэн билиьиннэрии; 

- бэйэни саха уонна торут олохтоох омуктар Саха сирин олохтоо5ун быьыытынан билинии 

- бэйэни Хотугу дойду култууратын ,билинни суруйааччыларын  билиьиннэрии 

- бэйэ5э, тулалыыр дьонно-сэргэ5э, айыл5а эйгэтигэр убаастабылы иитии. 

  

УОРЭХ САТАБЫЛЛАРЫН САЙЫННАРЫЫ ТУМУГЭ 

 Бэйэни салайынар-дьаьанар сатабыллар: 

- культуроведческай матырыйаалга оло5уран сыалы-соругу таба туруорунар, бырайыактыыр дьарыгы сатаан былаанныыр; 

- сиэри-туому, угэьи толорууга тахсар ал5аьы коннорор; 

- культуроведческай билиини, сатабылы, уоруйэ5и сопко сыаналыыр; 

- кэллэктиибинэн этнокултуурнай улэ5э кыттыьар (норуот бырааьынньыктарыгар уо.д.а.); 

- араас этнокултуура усулуобуйатыгар торут угэьи тутуьар уонна бэйэни сатаан салайынар; 

- пааранан, боло5унэн, хамаанданан уо.д.а. бииргэ алтыьан улэлиир; 

- Саха уонна олохтоох торут омуктар бодоруьар майгыларын-сигилилэрин олохсуйбут бэрээдэгин бииргэ алтыьыы усулуобуйатыгар 

учуоттуур; 

- тас коруннэринэн, тылларынан, угэстэринэн, итэ5эллэринэн утарылаьар дьону кытта ойдоьорго уонна алтыьарга бэлэмнээх буолар; 

- бэйэ норуотун култууратын атын омуктары кытта алтыьыыга Саха сирин, Россия таьымыгар сатаан кордорор. 

 

 

 



Уорэх предметин ис хоьооно 

 6 кылааска  «Саха Ороспуубулукэтин норуоттарын култуурата» предмети уорэтии маннык ис хоьоонноох буолар: Олох-дьаьах 

культурата. Сиэрдээх билиилэр; Саха итэ5элэ. Сиэр-туом,угэс; Историческай коруу; Сахалыы культура билинни сайдыыта; Хотугу норуот 

билинни суруйааччылара. 

1 туьумэх « Олох-дьаьах культурата.Сиэрдээх билиилэр »:Куну-дьылы аа5ыы. Куну-дьылы билгэлээьин.Сахалыы кээмэйдэр.Сахалыы 

эмтээьин.Итэ5элтэн ситимнээх былыргы отоьуттар коруулэрэ.Сахалыы эмтээьин ньымалара.Саха5а дьуулу-куолу суолтата.17-с уйэ 

санатыгар саха оло5о.Дьиэ кэргэн. Дьиэ кэргэн иьигэр сыьыан сиэрэ. Саха5а сокуон, дьуул-куолу суолтата. 

2 туьумэх  « Саха итэ5элэ.Сиэр-туом,угэс »:  

Саха киьи туьунан ойдобулэ.Обугэ итэ5элигэр уор ойдобулэ.Бахсы Айыыта.Болугур Айыыта. Киьи дьыл5атын туьунан ойдобул. Эн со5отох 

буолбатаххын. Куккун куоттарыма, сургун сутэримэ. Сор суоллаах дьаллыктар.Обугэ чоло. Айыыьыт айбыт айыы о5отоо.Арыгы.. 

 3 туьумэх « Историческай коруу »: 

Дьулэй Буокээн. Чабыр5ах.Билбит-корбут.Петр Аммосович Охлопков-Наара Суох.Хабах да абааьы-ыы. Саха болуьуогэ Н.М.Попов- Иирбит 

Ньукуус.Алексей Аржаков-Сэьэн Ардьакыап.Сахалар тустарынан былаан. 

4 туьумэх. “Сахалыы культура билинни сайдыыта”: 

Олох уйэлэр кирбиилэригэр.Тимофей Сметанин олонхо ойуута. Оьуокай тиллиитэ. Оьуокай ыытыллар угэьэ. “Оьуокай” тумсуу. Сергей 

Афанасьевич Зверев-Кыыл Уола. Айхал эйиэхэ, Аар тай5а..Варганнай музыка сайдыыта.Хомус.Оксокулээх Олоксой. Саха хомо5ой 

хомуьа.Лука Николанвич Турнин. Иван Егорович  Алексеев-Хомус Уйбаан айымньыта. “Алгыс” ансамбль. 

5 туьумэх. “Хотугу норуот билинни суруйааччылара”: 

Эбээн суруйааччылара.Андрей Кривошапкин алыптаах айымньылара. Ураьа.Ахтыл5ан. Дьыл5ам кытыла. Варвара Григорьевна 

Белолюбская-Аркук. Ый. Булчут быьа5а.Евдокия Николаевна Бокова.Хайа бараана. Туундара хоьууннар дойдулара.Николай Романович 

Калитин. Умнубаппын обугэм угэьин.Булчут. Галина Ивановна Варламова-Кэптукэ. Чэрииктэ о5онньор. Юкагир суруйааччылара. Гырголь 

Пура. Эбээн алгыс ырыалара. Эбээн таабырыннара. Гаврил Николаевич Курилов-Улуро-Адо. Нуннии. Николай Николаевич Курилов. Биир 

эрэ тыллаах хоьоон. Кундуттэн кундум. Мин дьадьаны обугэлэрим... 

 

 

 



Тематическай былаан  

№ Сурун салаалар Чааьа 

 

 Киириитэ  

1 

 Олох-дьаьах культурата.Сиэрдээх билиилэр  

11 

 Саха итэ5элэ.Сиэр-туом,угэс  

4 

 Историческай коруу  

3 

 Сахалыы культура билинни сайдыыта  

8 

 Хотугу норуот билинни суруйааччылара  

5 

 Түмүк таһаарыыта  

2 

 Барыта  

34 

 

Учебнай методическай хааччыйыы 

1.Е.С.Сергина..Айылгы аартыга: 6 кылааска уорэнэр кинигэ/Е.С.Сергина.-2-с тахсыыта.2011 с.учебник. Дьокуускай: Бичик,2014. 

2.Саха торут культура.Учууталга комо.-Дьокуускай;Саха республикатын национальнай кинигэ изд-вота,1992. 

3. «Саха Республикатын норуоттарын культурата» барыл программата. Дьокуускай: Бичик, 2007. 

 

ТУСТААХ УЭРЭХ ПРЕДМЕТИН УОРЭТИИ ТУМУГЭ 

- анал ойдобуллэри нонуо бэйэни саха быьыытынан билиьиннэрэр сатабылы олохсутуу; 

- фольклор коруннэрин, норуот ырыатын, музыкатын, торут угэьин, сиэрин-туомун нонуо ороспуубулукэ култуура5а, тылга уратылаьар угус 

оруттээх оло5ун туьунан бастакы билсиьиитин олохсутуу; 

- саха омук уонна торут олохтоох норуоттарын култууратын туьунан билиини-корууну кэнэтэр араас матырыйаалы туьана уорэнии(уорэх, 

уус-уран, уорэх-наука, ыйынньык литературатыттан, тылдьыттартан, аатыластарыттан, хаарталартан уо.д.а.); 

- тобулла5ас ойу сайыннарар уоруйэхтэри инэрии 

 



 

Календарнай – тематическай былаан 

№ Уруок темата ча

ас 

Уруок тиибэ Уруок сыала УУД Дьиэ5э улэ Кунэ,ыйа 

(былаан) 

Кунэ, 

ыйа 

(факт

) 

Олох-дьаьах культурата.Сиэрдээх билиилэр 

1 

 

Киириитэ 

Олох-дьаhах 

культурата.  

1 Сана 

матырыйаалы 

уорэтэр 

Сана 

матырыйаалы 

уорэтэр 

-обугэ утумэн 

уйэлэргэ олорон 

ааспыт 

историятын,куль

туратын,итэ5эли

н билиьиннэрии. 

Торообут 

дойдуга, 

республика5а 

тапталы, киэн 

туттууну иитии. 

Олох-дьаьах 

культуратын 

,обугэ сиэрдээх 

билиитин 

чинэтии. 

Торообут 

дойдуга тапталы, 

киэн туттууну 

иитии. 

Тэннээьин.Саха омук былыргы 

уонна аныгы оло5ун-дьаhа5ын 

культуратын тэннээн коруу.  . 

Тумуктээьин. Бэйэ омук   олох-

дьаьах культуратын, обугэ 

сиэрдээх билиитин чинэтии, 

убаастыбыллаах сыьыан – 

култуурунай нуорма диэн тумук 

оноруу. 

Практическай улэ. Былыргы 

уонна аныгы олох-дьаhах 

культуратын тэннээн тэтэрээккэ 

ырытан суруйуу 

Ыйытыыларга 

эппиэт 

02.09 

 

02.09 

 



2-3 Куну-дьылы аа5ыы 

Куну-дьылы 

билгэлээhин 

2 Сана 

матырыйаалы 

уорэтэр 

Сана 

матырыйаалы 

уорэтэр 

Торообут 

дойдунан киэн 

туттуунуу. 

Куну-дьылы 

билгэлээьини 

чинэтии. 

Торообут 

дойдуга тапталы, 

киэн туттууну 

иитии.  

 

Тэннээьин. Саха омук куну-дьылы 

билгэлээьини чинчийэн уорэтии. 

Ый кэрдиис кэмнэ уларыйан куну-

дьылы аа5ыы. 

 Тумуктээьин. Обугэ сиэрдээх 

билиитин,куну-дьылы 

билгэлээьин убаастыбыллаах 

сыьыан – култуурунай нуорма 

диэн тумук оноруу. 

Практическай улэ. 
Айыл5а кэрэтин кэтээн 

кору,билгэлээьин 

Быьаарар.Саха сирин айыл5атын 

уратытын быьаарар. 

Ырытыы . билинни кэмнэ 

айыл5абытыгар сыьыан туьунан 

ырытан корор. 

Билгэ туьунан 

литератураны 

туьанан 

бэлэмнэнии 

09.09 

16.09 

09.09 

16.09 

4 Сахалыы кээмэйдэр 1 Сана 

матырыйаалы 

уорэтэр 

Кээмэйдэр 

уратыларын 

уорэтии,ырытыы

,ылбыт билиини 

чинэтии 

Быьаарар. Сахалыы кээмэйдэри 

быьаарыы. 

Ырытыы,билинни кэмнэ 

кээмэйдэри туьаныы туьунан 

ырытан корор. 

 23.09 23.09 

5-6 Сахалыы эмтээhин. 

Сахалыы эмтээhин 

ньымалара 

2 Сана 

матырыйаалы 

уорэтэр 

Сахалыы 

эмтээьини   

уорэтии,ылбыт 

билиини чинэтии 

Быьаарар. Сахалыы эмтээьин саха  

омук  уратытын  быьаарар. 

Ырытыы . Билинни кэмнэ сахалыы 

эмтээьини утары эбэтэр аныгы 

олоххо тар5атыы, ону  ырытан 

корор 

Кэпсииргэ 

бэлэмнэнии 

 

 

 

 

30.09 

07.10 

30.09 

07.10 

7 Саха5а дьуул-куолу 

суолтата 

 

 

 

 

1 Сана 

матырыйаалы 

уорэтэр 

Саха5а дьуул-

куолу суолтатын 

уорэтии, 

ырытыы. 

Быьаарар.   Саха5а дьуул-куолу 

суолтатын быьаарыы. 

Ырытыы,билинни кэмнэ саха омук 

дьуул-куолу туьунан ырытан 

корор. 

 14.10 14.10 



8 17-с уйэ санатыгар 

саха оло5о 

1 Сана 

матырыйаалы 

уорэтэр 

17-с уйэ 

санатыгар саха 

оло5ун туьунан 

билиьиннэрии;ы

лбыт билиини 

чинэтии 

 

Билэр. 17-с уйэ санатыгар саха 

омук ыар оло5ун туьунан 

кэпсэтэр. 

Ырытыы.  саха омук оло5ун-

дьаьа5ын, угэстэрин ырытар. 

Тэнниир. аныгы оло5у кытта  

тэнниир. 

Кэпсээьин. саха оло5ун 

ойдобулун туьунан эбии 

матырыйаалы туьанан 

иьитиннэрии онорон кэпсиир 

«Саха 

оло5о»ойтон 

суруйуу 

21.10 21.10 

9 Дьиэ-кэргэн. 

Сокуон.  

1 Сана 

матырыйаалы 

уорэтэр. 

Дьиэ-кэргэн  

оло5ун туьунан 

билиьиннэрии, 

ытыктабылы 

инэрии. Сокуон 

арааьын ырытыы 

Тэннээьин. Дьиэ-кэргэн  оло5ун 

сурун дьарыктарын маарыннаьар 

уонна уратылаьар оруттэрин 

тэннээн корор.  

Ырытыы. Дьиэ кэргэннэ аналлаах 

сокуон арааьын ырытар 

Болохтооьун. Дьиэ кэргэн утуо 

угэстэрин суолталарынан 

болохтуур. 

 

. 

 

Ыйытыыларга 

эппиэт 

28.10 28.10 

10 Саха киhи туhунан 

ойдобулэ 

1 Сана 

матырыйаалы 

уорэтэр. 

Саха киhи 

туhунан 

ойдобулу 

уорэтии.. 

Ырытыы. Саха киhи туhунан 

ойдобулу уорэтэр, суолтатын 

быьаарар. 

 

. 

 11.11 11.11 

11 Обугэ итэ5элигэр 

уор ойдобулэ 

1 Сана 

матырыйаалы 

уорэтэр. 

Обугэ 

итэ5элигэр уор 

ойдобулун 

уорэтии,ылбыт 

билиитин 

чинэтии 

Болохтооьун. Обугэ итэ5элигэр 

уор ойдобул суолтатын болохтуур. 

Ырытыы.  Обугэ итэ5элигэр уор 

ойдобулэ ырытар  

 18.11 18.11 

12 Киhи дьыл5атын 

туhунан ойдобул 

1 Сана 

матырыйаалы 

уорэтэр. 

Киhи дьыл5атын 

туhунан 

ойдобулу 

 Ырытыы. Киhи дьыл5атын 

туhунан ойдобулу чинэтэн, 

угэстэрин ырытар. 

Кэпсииргэ 

бэлэмнэнии  

25.11 25.11 



чинэтэн 

уорэтии,ырытыы 

Кэпсээьин. Киhи дьыл5атын 

туhунан ойдобулун туьунан эбии 

матырыйаалы туьанан 

иьитиннэрии онорон кэпсиир. 

13 Куккун куоттарыма, 

сургун сутэримэ 

1 Сана 

матырыйаалы 

уорэтэр. 

Саха омук 

олоххо 

интириэьин 

\,тардыьыытын 

туьунан 

билиьиннэрии 

Ырытыы. Саха омук олоххо 

интириэьин, угэстэрин ырытар. 

Тэнниир. Тыл суолтатын 

тэнниир.Кэпсээьин. кэпсээннэ 

оло5уран эбии матырыйаалы 

туьанан иьитиннэрии онорон 

кэпсиир. 

 02.12 02.12 

14 Дьулэй Буокээн 1 Сана 

матырыйаалы 

уорэтэр. 

Дьулэй Буокээн 

оло5ун туьунан 

билиьиннэрии. 

Интэриэьи 

инэрии 

Кэпсээьин. Дьулэй Буокээн 

оло5ун кэпсиир. 

Ырытыы. Дьулэй Буокээн олоххо 

интириэьин, улэлэрин ырытар. 

 

Ыйытыыларга 

эппиэт 

09.12 09.12 

15 П.А.Охлопков – 

НаараСуох 

1 Сана 

матырыйаалы 

уорэтэр. 

НаараСуох 

ыарахан оло5ун 

туьунан 

билиьиннэрии, 

ырытыы 

Кэпсээьин.Наара Суох оло5ун 

кэпсиир. 

Ырытыы. Наара Суох олоххо 

интириэьин, улэлэрин ырытар. 

 

Болохтооьун. Наара Суох оло5ун 

матырыйаалынан арааран 

болохтуур. 

 16.12 16.12 

16 Саха болуhуогэ 

Н.М.Попов – 

ИирбитНьукуус 

1 Сана 

матырыйаалы 

уорэтэр. 

Иирбит Ньукуус  

оло5ун туьунан 

билиьиннэрии. 

Интэриэьи 

инэрии 

Кэпсээьин. Саха болуhуогэ 

Н.М.Попов – ИирбитНьукуус 

кэпсиир. 

 

Практическай улэ. Сурун герой 

уратылаьар, маарыннаьар 

оруттэрин ойуулуур. 

 

Кэпсииргэ 

бэлэмнэнии. 

23.12 23.12 

17 Алексей Аржаков – 

Сэhэн Ардьакыап 

1 Сана 

матырыйаалы 

уорэтэр. 

Сэhэн 

Ардьакыап 

оло5ун туьунан 

билиьиннэрии. 

Интэриэьи 

Кэпсээьин. Сэhэн Ардьакыап 

туьунан кэпсээьин. Ырытыы.  

Ардьакыап 

олоххо интириэьин, улэлэрин 

ырытар. 

 13.01 13.01 



инэрии  

18 Олонхо уйэлэр 

кирбиилэригэр 

1 Сана 

матырыйаалы 

уорэтэр. 

Олонхо ытык 

ойдобуллэрин 

куннээ5и олоххо 

туьана уорэнии 

Тэннээьин. Олонхону атын 

омуктар эпостарын кытта тэннээн 

корор. 

Практическай улэ. Бухатыыр 

уонна кыыс уратылаьар, 

маарыннаьар оруттэрин ойуулуур. 

Практическай улэ. Хаьыат, 

сурунаал, кинигэ, интернет 

матырыйаалын хомуйар.  

 

Олонхо тылын 

уорэтии 

20.01 20.01 

19 Оhуокай ыытыллар 

угэhэ 

1 Сана 

матырыйаалы 

уорэтэр. 

Оhуокай 

ыытыллар 

угэhин ырытан 

билиьиннэрии, 

уорэтии 

Кэпсээьин. Оьуохай 

туьунан кэпсээьин. Ырытыы.  

оьуохай ис-хоьоонун  ырытар 

Практическай улэ. Оьуокайдаан 

боруобалаан коруу 

Толоруу. Норуот ырыатын толоро 

уорэнэр. 

Сыаналааьын. Бэйэ бэйэлэрин 

толорууларын сыаналана 

уорэнэллэр. 

 

Оьуокай тылын 

уорэтии 

27.01 27.01 

20 С.А.Зверев – 

КыылУола 

1 Сана 

матырыйаалы 

уорэтэр. 

С.А.Зверев – 

КыылУолун 

оло5ун 

билиьиннэрии 

Кэпсээьин. С.А.Зверев – 

КыылУолун оло5ун туьунан 

кэпсээьин. Практическай улэ.. 

Кыыл Уолун ункуутун 

хамсаныытын уорэтии 

Толоруу. Норуот ырыатын толоро 

уорэнэр. 

Сыаналааьын. Бэйэ бэйэлэрин 

толорууларын сыаналана 

уорэнэллэр. 

 

. 03.02  

21 Варганнай музыка 

сайдыыта 

1 Сана 

матырыйаалы 

уорэтэр. 

Варганнай 

музыка туьунан 

билиьиннэрии, 

ырытыы. 

Кэпсээьин. Варганнай музыка 

туьунан кэпсээьин. 

Практическай улэ.. Варганнай 

музыканы истии 

Кэпсииргэ 

бэлэмнэнии. 

10.02  



22 А.Кривошапкин 

алыптаах 

айымньылара 

1 Сана 

матырыйаалы 

уорэтэр. 

А.Кривошапкин 

алыптаах 

айымньылара 

уорэтии 

Кэпсээьин. А.Кривошапкин 

алыптаах айымньыларын 

кэпсээьин.  

Практическай улэ. 

Айымньыларын аа5ыы. Интернет 

матырыйаалын хомуйар.  

 17.02  

23 Варвара 

Григорьевна 

Белолюбская – 

Аркук 

1 Сана 

матырыйаалы 

уорэтэр 

Аркук оло5ун-

дьаьа5ын 

уорэтии,ырытыы 

Кэпсээьин. Аркук оло5ун-

дьаьа5ын туьунан быьааран 

кэпсиир. 

Практическай улэ. 

Айымньыларын аа5ыы. Интернет 

матырыйаалын хомуйар 

 

Кэпсииргэ 

бэлэмнэнии 

24.02  

24 «Дьыл5ам кытыла 

айымньы» 

1 Сана 

матырыйаалы 

уорэтэр. 

«Дьыл5ам 

кытыла 

айымньы» ис- 

хоьоонун аа5ан 

ырытыы 

Кэпсээьин. тылынан уус-уран 

айымньытын коруннэрин туьунан 

быьааран кэпсиир. 

Практическай улэ. 

Айымньыларын аа5ыы. 

 

. Кэпсииргэ 

бэлэмнэнии 

02.03  

25 Хатылааьын  

«Хотугу норуот 

биллиилээх 

дьонноро” 

 

1  Барбыт 

тиэмэлэри 

бэрэбиэркэлээьи

н,ыйытыыларга 

эппиэттээьин 

Сыаналааьын. Бэйэ билиитин   

сыаналана уорэнэллэр. 

 

 09.03  

26  Евдокия 

Николаевна Бокова 

1 Сана 

матырыйаалы 

уорэтэр 

Е.Н. Бокова 

оло5ун туьунан 

билиьиннэрии,ы

рытыы 

Кэпсээьин. Е.Н. Бокова оло5ун-

дьаьа5ын туьунан быьааран 

кэпсиир. 

Практическай улэ. 

Айымньыларын аа5ыы. Интернет 

матырыйаалын хомуйар 

 

 16.03  

27 «Булчут быhа5а» 1  «Булчут быhа5а» 

ис-хоьоонун 

аа5ан ырытыы 

 Кэпсииргэ 

бэлэмнэнии 

06.04  

28 Николай Романович 

Калитин 

1 Сана 

матырыйаалы 

уорэтэр 

Н.Р. Калитин 

оло5ун туьунан 

билиьиннэрии,ы

Кэпсээьин. Н.Р. Калитин оло5ун-

дьаьа5ын туьунан быьааран 

кэпсиир. 

 13.04  



рытыы Практическай улэ. 

Айымньыларын аа5ыы. Интернет 

матырыйаалын хомуйар 

 

29-

30 

Туундара хоьууннар 

дойдулара 

2  Туундара 

хоьууннарын 

туьунан 

билиьиннэрии. 

Олохтоох омук  

сиэрин-туомун 

тутуьа уорэнии. 

Эбии матырыйаалы туьаныы. 

Интернет ресурсалартан, эбии 

литератураттан туьунан 

матырыйаал хомуйар уонна 

уруокка туттар. 

Тылы сайыннарыы. Булбут 

матырыйаалларын туьанан талбыт 

хоьуун  туьунан билиьиннэрии 

онорор. 

 

 20.04 

27.04 

 

31 Галина Ивановна 

Варламова – 

Кэптукэ 

1 Сана 

матырыйаалы 

уорэтэр 

Кэптукэ оло5ун 

туьунан 

билиьиннэрии,ы

рытыы 

Кэпсээьин Кэптукэ оло5ун-

дьаьа5ын туьунан быьааран 

кэпсиир. 

Практическай улэ. 

Айымньыларын аа5ыы. Интернет 

матырыйаалын хомуйар 

 

Кэпсииргэ 

бэлэмнэнии 

04.05  

32 Г.Н.Курилов – 

УлуроАдо 

1  УлуроАдо 

оло5ун туьунан 

билиьиннэрии,ы

рытыы 

Кэпсээьин. УлуроАдо оло5ун-

дьаьа5ын туьунан быьааран 

кэпсиир. 

Практическай улэ. 

Айымньыларын аа5ыы. Интернет 

матырыйаалын хомуйар 

 

 11.05  

33-

34 

Хатылааhын. 

“Сахалыы культура 

билинни сайдыыта” 

Тумук 

таьаарыыта.Айыл5а

5а тахсыы 

2 Билиини 

бэрэбиэркэли

ир уруок 

Ситиьиитин, 

билиитин 

бэрэбиэркэлэнэ 

уорэнии 

Сыаналааьын. Бэйэ билиитин   

сыаналана уорэнэллэр. Айыл5а 

кэрэтин кэтээн коруу 

 18.05 

25.05 

 

 

 


