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Общие сведения об учителе 

 

Петрова Лилия Дмитриевна 

Дата рождения: 21 апреля 1965 г. 
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языка и литературы. 
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В.Н.Оконешникова» 

Должность: учитель якуткого языка и литературы. 

Общий стаж: 30 лет. 

Педагогический стаж: 27 лет. 

УПД: высшая категория. 

Стаж работы в данном учебном заведении: 27 

Классное руководство:   10 

Телефон, электронный адрес:  891412772860 liapetrovadmitr @gmail.com 
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1. Публичное представление собственного инновационного педагогического опыта. 

 

 год Мероприятие Форма участия уровень результат 

1 2014 Саха оскуолаларын 

учууталларыгар, 

төрөппүттэригэр 

аналлаах 

өрөспүүбүлүкэтээҕи 

научнай- практическай 

конференция “Ийэ 

тылынан үөрэтии 

билиҥҥи соруктара” 

Выступление на тему: 

«Олоҥхоҕо олоҕуран оҕону 

иитии-үөрэтии»  

республ сертификат 

2 2014 Мэҥэ Хаҥаласка 

үөрэхтээһин тэриллибитэ 

140 сыла “Учууталбыт 

биһиэнэ” кинигэҕэ 

үөрэнээччилэри 

ситиһиилэхтик 

бэлэмнээбитин 

туоһулуур 

Публикация: 

- Аргунова Уля « «Артектан» 

тирэх ылан» 

- Говорова Лириана «Айан 

аартыга арыллар»  

- Егорова Галя «Учуутал 

эбээлээхпин» 

- Шарина Туяра «Махтана 

саныыбын» 

улусный сертификат 

3 2014 Распространение опыта 

на республиканских 

курсах 

Урок якутской литературы 

«Фантастика уонна олоҥхо ыра 

санаата» 

республ сертификат 

4 2014 “Төрөппүттэр ааҕыылара 

Бүтүн ыал-бүтүн оҥоһуу 

төрдө” 

Выступление на тему: 

 «Дьиэ кэргэн экономиката» 

школьный сертификат 

5 2015 Образовательный 

марафон «Грани 

педагогического 

мастерства» под девизом 

«Вектор поисков и поиск 

и ветров» в секции 

«Филологическое 

образование»  

Выступление на тему: 

«Айымньыга сахалыы анал 

ааттар тугу кэпсииллэрий?» 

улусный сертификат 

6 2015 Улуу Кыайыы 70 сылын 

көрсө «Кинилэр 

тыыннаахтар» кинигэ 

тахсыытыгар 

ситиһиилээх үлэтин 

иһин 

Публикация: 

- Петрова Настя 

«Миленький терпи!» 

- Оконешникова Лия 

«Сүрэхпэр өрүү баар» 

улусный сертификат 

7 2016 О распространении 

опыта в муниципальном 

уровне 

Выступление на тему: «Саха 

тылыгар үлэ бырагырааммата» 

улусный сертификат 

8 2016 5-с республикатааҕы Выступление на тему: республ сертификат 
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«Мэҥэ ааттар-норуот 

тыла уонна устуоруйата» 

диэн ааттары үөрэтиигэ 

(ономастикаҕа) 

үөрэнээччилэр уонна 

учууталлар көрдүүр-

чинчийэр кэмпириэнсийэ 

«Айымньыга сахалыы анал 

ааттар тугу кэпсииллэрий?» 

рекомендация 

на 

публикацию в 

журнале 

«Хатан» 

9 2017 Учуутал уонна 

үөрэнээччи уус-уран 

ааҕыыта 

Художественное чтение: 

-А.Е.Кулаковский-Өксөкүлээх 

Өлөксөй «Оттоку олук алгыһа» 

поэма 

-Семен Данилов “Кэс тыл” 

 

улусный диплом 

3 степени 

10 2017 Саха тылын, лит.уонна 

култууратын бастакы 

өрөспүүбүлүкэтээҕи 

сийиэһэучууталларын 

дэлэгээт республ сертификат 

11 2018 Республиканская 

педагогическая ярмарка 

«Сельская школа и 

образовательная марка-

2018» 

А.Е.Кулаковскай-Өксөкүлээх 

Өлөксөй «Саха дьахталларын 

мэтириэттэрэ» айымньытыгар 

6-с мэтириэт проблематын 

бүгүҥҥү күҥҥэ тэҥнээн 

ырытыы 

республ сертификат 

12 2018 Семинар учителей 

якутского языка и 

якутской литературы  

Выступление на тему: 

П.А.Слепцов-Ойуунускай 

«Иирбит Ньукуус»., 

Д.С.Федоров-Д.Таас «Кыһыл 

көмүс хоруоп» айымнь.олох 

олоруу-киһи анала 

улусный сертификат 
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                                                                  Аһаҕас уруок 

Дата 4.12.14 

 

 Уруок  темата тылы кытта үлэ түмүгэр тахсар: Кэмпиэт  суута,,  Үт (диэн  тыл  

синонима)  Тигэр (диэн  тылы 2-с  сирэйгэ,  соруйар  киэпкэ  туруор)  А ,,,,,,,, 

(букваттан  тахсар  саҥа  чааьа)  (Фантастика. “Фантастика уонна олоҥхо ыра 

санаата” ) 

                                                         

  

Туһаныллар  литература:  Ж.Верн  кинигэлэрэ,  А.Беляев  кинигэлэрэ,  ,,Кыым,,  хаһыат,  

учебник. Презентациялар 

Уруок  бэлиэ  тыла:  ,,Дьиҥ  улуу  айымньы  хаьан  да  эргэрбэт,  сонунун  сутэрбэт,  хас   

аахтаҕын   аайы  саҥаттан  саҥа  кистэлэҥэ  арыллан  иһэр,,  

                                                                                                                                                          

Семен  Данилов     

                                                                                                                                                                                                   

Уруок  тиибэ:  Саҥа  өйдөбүлү  биэрэр  уруок. 

Уруок  формата: Семинар   уруок 

Уруокка  туһаныллар  ньыма: 

-  ,,Кластер,,   ньымата (бииртэн  ситимнээн  атыны  өйдөөн  кэлии,  биир  өйдөбүлтэн  хас  да  

ис  хоһооннорунан  майгыннаһар,  сөп  тубэһэр,  ол  эбэтэр,  ол  өйдөбүлү  ситэрэн-кэҥэтэн  

биэрэр  тиһиккэ  тахсыы) 

 

Үөрэтэр  сыал: 

- Фантастиканы  тема  быһыытынан  арыйыы,  өйдөбүлүн  быһаарыы 

- Үөрэнээччи  ырытан  кэпсиир  дьоҕурун  сайыннарыы 

Иитэр  сыал: 

- Уус-уран  литература  сүдү  көрүҥнэрин  (Олоҥхону,  фантастиканы) ааҕыыга,  таптааһыҥҥа  

иитии-уһуйуу 

- Үөрэнээччи  алтыһар,  бодоруһар  эйгэтин  тэрийии 

Биллэрэр  сыал:   

- Фантастика  олох  хаамыытын  сүүһүнэн,  уонунан  сылынан  урутаан-инникилээн  иһэрин   

итэҕэтии 

- Фантастика  уонна  олоҥхо  ыра  санаата  биир   буоларын   өйдөтүү    

Үөрэнээччи  сыала-соруга: 

- Саҥа  ылбыт  билиини  уопсай  билии  тиһигэр  киллэрии 

- Бэйэ  өйүнэн  толкуйдуур,  ырытар  сатабылы  иҥэринии 

- Үлэ  хаамыытын   оҕолору  кытта  субэлэһэн,  былааннаан  оҥоруу 

-  Атын  оҕо  эппиэтин,  кэпсээнин  истэ-тулуйа  үөрэнии 

 

Фантастика   сүрүн    санаата: ,, Киһи  туохха  баҕарарын,  дьулуһарын  өй  көмөтүнэн  оҥорон  

көрөн  бу  дьиҥнээх  олоххо  баар  курдук  уобарастаан  көрдөрүүтэ  буолар,, 

 

Уруок  хаамыыта: 

- Киирии  тыл 

- Уруок  сүрүн  чааһа: 
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- Саҥа   теманы  барыы 

- Сэһэргэһии 

- Түмүк  тыл  (рефлексия) 

                           

                                                              

                                                               Киирии  тыл 

- Үтүө  күнүнэн!  Бүгүҥҥү  уруокпут  бэлиэ  тыла  ( презентация  көстөр) 

- Уруок  тематын   ребустарынан  эрдэ  суруйан  бэлэмнээһин. Дуоскаҕа  ыҥыран  таһаарыы  ( 

оҕо  тахсар,  ребустары   таайар ) 

- Уруок  темата  тахсар  ,,Фантастика,, Бүгүн   биһиги  ,,Фантастика  уонна  Олоҥхо  ыра   

санаатын,,  туһунан   кэпсэтиэхпит. 

                                                                Сурун  чаас 

- Уруокпут  тематын   таһаардыбыт. Оҕолоор,  фантастика  диэн  тыл  суолтатын  ким  

билэрий? 

- Сүнньүнэн  сөпкө  эттигит,  кырдьык,  фантастика   диэн   киһи  баҕа  санаатын  уобарастаан   

өйгө  оҥорон  көрүү  ааттанар 

- Биһиги  аан  бастаан   фантастиканы   хаһан,   ханна  билсэбитий? 

- Эппиэттэр  (  олоҥхо  диэн   ааттыахтарыгар  диэри    кэтэһэбин )   

- Олоҥхо-саха  норуотун  гимнэ. Бары  билэрбит   курдук,  саха  олоҥхотун   фантастиката   

муҥура  суох. Ол  курдук,  өлөртөн  өлбөт  өйү  булаллар  (өлбөт  мэҥэ  уулаахтар),  

персонажтар  туох  баҕарар  кыылга -  көтөргө,  эттиккэ  кубулуйаллар. Салгынынан  да,  

уунан  да  айанныыллар. Түргэннэрэ-космическай  скорость. Ол   аата  өссө,   норуот  тылынан   

уус-уран   айымньыта   саҥа  баар   буоларын   саҕана,   түргэн  сырыылаах  техника   үөскүөҕэ  

диэн  этиллибит   эбит. 

- Бүгүҥҥү   күҥҥэ  саамай  саамай  түргэн   сырыылаах  тугуй? Ракета.  Ракета  скороьа  

төһөнүй? (1200км.ч.). Олоҥхоттон быһа  тардыыны  ааҕыахха  эрэ  ( презентацияны  көрдөрүү 

) 

…Кыыда  Тугуттай  обургу, 

Уон  сис  уҥуортан 

Ону  чуордук  истэн, 

Улаан  чуоҕур  табатынан 

Көтүтэн  тиийэн  кэллэ. 

Күн  айыы  бухатыырын, 

Көтөҕөн  ылан, 

Күөх  окко  тиэрэ  уурда. 

Табатын  тас  куҥун 

Хайа  анньан, 

Хабахтаах  өлбөт  мэҥэ  уутун  ылан, 

Быһар  быһаҕаһынан 

Таһын  аҕыныахтаата 

Тамаҕын  илиттэ. 

Онуоха  биһиги  киһибит, 

Уоһа  кытаран  кэллэ, 

Имэ  тэтэрэ  кэйдэ, 

Хараҕын  чэмэличчи  көрдө, 

Түөһүн  толору  тыынна 
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- Таһын   аҕыныахтаата,  өлбөт  мэҥэ  уутун  ылан  тамаҕын  илиттэ   диэн  тыллар  туох  диэн  

суолталаахтарый?  Өлбөт  мэҥэ уутун  иһэрдэр,  уутунан  бааһын  сотор. Киһитэ  тиллэн  

кэлэр  диэн.  фантастика  дуо? Фантастика! 

-  Ол  аата,  биһиги   олоҥхобут   ыра   санаата   туох   эбитий? 

- Эппиэттэр 

- Олоҥхо  биир   сырдык  баҕа  санаата – ыалдьыбыты,  эчэйбити  түргэнник  үтүөрдүү,  

атаҕар туруоруу буолар         

- ,,Кыым,,  хаһыат  алтынньы  11 күнүнээҕи  № .  ,,Уорганы  ,,үүннэрии,, - фантастика?,,  диэн   

ыстатыйа  тахсыбыта. Билигин  араас  биотехнология,  нано-технология  балысханнык  

сайдан,  ханнык  баҕарар   уорганы  ,,үүннэрэр,,  кыах  баар  буолла  диэбиттэр. Онон,  мин  

санаан   көрдөхпүнэ,  олоҥхо  эрдэ,  олус  эрдэ  бу  туһунан  санааны  эппит  эбит ( хаһыаттан  

ааҕан  иһитиннэрии,  кэпсэтии  таһаарыы) 

-  Истибиккит  курдук,   ,,Улахан  театр,,   сүрүн   режиссерын    Сергей  Филины   кислотанан  

сирэйгэ   ыспыттара. Бу  хомолтолоох  түгэн   саҥа   технология  баар  буолан,   олоххо  

киирэн   эрэр  буолан ,  эмтээһин  түмүгэ   ситиһиилээх   буолбута. Сергей  Филин   сирэйигэр  

биир  да   шрам   хаалбатаҕа. Ыстатыйаҕа  этиллэрин  курдук,  бу,   фантастическай  

ньыманан,   15-20  сылынан  киһи   барыта  туһанар  буолуо5а  диэн.           

 

     

- Научнай   фантастиканы   төрүттээччинэн  Ф.Бэкон  (1561-1626 с.с.)  буолар. Кини  биистэр  

икки  ардыларынааҕы  айаннар  тустарынан,  кэлэр  олох  туһунан  кэпсээннэри   суруйан  

хаалларбыта   

           (Презентацияны  көрдөрүү) 

-  19-с  үйэ5э  ордук  Жюль  Габриель  Верн  ( 1828-1905 )  романнара  киэҥник  биллибиттэрэ,   

ааҕааччы  болҕомтотун  тарпыттара. Жюль  Верн  омугунан  француз,  1825с. төрөөбүтэ,  

идэтинэн  юрист. Айымньылара: ,,Дети  капитана  Гранта,, (бастакы  трилогия),  ,,20 000 лье  

под  водой,, (1870с.). Сүрүн  герой  капитан  Немо  (Никто).  Уу  аннынан  сылдьар   

подводнай  лодканы  тутар,  ,,Наутилус,,  диэн .ааттыыр. Кырдьык,  кэлин  бу  айбыт  

айымньыта  подводнай  хараабылы  тутууга  санаа  (идея)   буолар. Бастакы  подводнай  лодка  

аата   ,,Наутилус,,  диэн  ааттаммыта. Бу  айымньынан  америка   кинорежиссера  Ричард  

Флейшер  Оскары  ылар. 

- ,,Вокруг  света  за  80-дней,,   ,,Путешествие  к   центру  земли,,  диэн  киинэлэри  ким  

көрбүтэй? 

- Оҕолор  кэпсээннэрин  истии. 

         ,,Таинственный  остров,,  диэн  айымньытыгар  Капитан  Немо  бэйэтэ  айбыт  эйгэтиттэн  

аккаастанар:,, Боже мой! Довольно! Довольно! -диир   

- Тоҕо  инньэ  диэбитэ  буолуой?  Толкуйдуоҕуҥ  эрэ (эппиэттэри  истии,  кэпсэтии   

таһаарыы) 

-   Ол  аата,  о5олор,   киһи  бэйэтин  айымньыта   киһиэхэ   утары  туруон  сэп  эбит. Холобур:  

атомнай  станциялар,  водороднай  буомбалар  уо.д.а. 

- Японияҕа  ,,Фукусимо,,  атомнай  станцията  эстибитин  билэҕит. Бу  станция   радиацията  

өссө  хас  сыл  дьайыан  сөбүй?  Сүүһүнэн    сылларга дьайа сытыан  сөп.  Оттон   водороднай  

буомбаны  айбыт  биллиилээх  учуонай,  академик,  Нобелевскай  бириэмийэ  лауреата  

Андрей  Дмитриевич  Сахаров  бу  айымньытытттан  аккаастаммыта,  бириэмийэтитттэн  

эмиэ. Уонна  аан  дойдуну  сэриии  сэбиттэн  босхолонууга  ыҥырбыта. Ол  иһин  уонунан  
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сылларга  көскө  (сыылка5а)  ыытыллыбыта.  Оҥорбут  айымньытын   иэдээнин  кэлин  

өйдөөбүтэ. Хомойуох  иһин,  олоххо  маннык  түгэн  баар.        

 

- Оттон  биһиэхэ, Россияҕа,   бастакы  фантаст  суруйааччылартан  биирдэстэринэн   буолар - 

Александр  Романович  Беляев. Идэтинэн  юрист,  1884с.  төрөөбүтэ. Кини  бастакы  

айымньыта:,,Человек  Амфибия,,  диэн. Манна  биһиги  биологическай,  мед.  наукаларга  

сыһыаннаах   фантастика  холобурун  көрөбүт. Сүрүн  герой-доктор  Сальватор,  буолар  сирэ  

Буэнос-Айрес.  Амфибия  киһи-Ихтиандр. Омсолоох  герой-Бальтазар  (жемчуг   көрдөөччү).  

Бу  айымньы   уорганы  көһөрүү  туһунан  санааны  иитэр.  Оттон  биьиги  фантастика  

тематыгар  ааҕыахтаах  айымньыбыт   Г.С.Угаров  ,, Баһыр5ас ,,  кэпсээнэ.  Айымньы  

уорганы  көһөрүү,  сөп  түбэһэр  уорганы   хайдах  дөбөҥнүк  булуохха  сөбүн  туһунан  

санааны   этэр. 

- 1925с. ,,Голова  доктора  Джоуэля,,   диэн  сэһэнэ  бэчээттэнэр. Бу  сэһэн  компьютер  баар  

буолуохтааҕын  туһунан  санааны   ситэрэн   биэрэр.  

- Ааспыт   үйэ,  50-с   сылларыгар,   биллиилээх  мультипликатор   Уолт  Дисней   маннык  

эппиттээх:       ,, Вероятно,   в  руках  будущих  просветителей,   мультипликация  станет   

одних  из  самых  сильных   инструментов   в  образовании,,   (презентация  көстөр)    

Бүгүҥҥү   күҥҥэ  саамай   элбэх   харчыны   киллэрбит   (кассовай)  киинэлэринэн   

буолаллар:,,Гарри  Поттер,,  ,,Властелин  Колец,,  ,,Пираты  Карибского  моря,,  Биһиги  да  

олоҥхобутун   киинэ,   мультик   оҥорор  эбитэ  буоллар,  харчы  бөҕөтө   киллэриэ  этэ 

(сэһэргэьии  таһаарыы) 

- Оҕолор  кэпсээннэрин   истии,  сэргээһин  (,, Аватар,,   киинэҕэ  олоҥхо  элеменнэрин  

тутттубуттар   диэн  түмүккэ  аҕалыы) 

Түмүк  санаа  (рефлексия): Оҕолору  истии, сэҥээрии ( «Фантастика   уонна  олонхо  ыра  

санаата  биир»  диэн уруок тематын таһаарарын ситиһии)           

 Дьиэҕэ  үлэ: биир талбыт олоҥхоҥ  сюжетыттан  мультик  онорорго  холонуу.   
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2. Система оценивания качества образования. Стабильные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ и показатели динамики их 

достижений. 

Успеваемость 

Учебный год Название 

предмета 

Количество 

учащихся 

% успеваемости % качества 

2014-2015 якутский язык 64 100 58,3 

литература 100 100 67,3 

2015-2016 якутский язык 79 100 57,4 

литература 103 100 61,3 

2016-2017 якутский язык 70 100 59.2 

 литература 96 100 69.2 

2017-2018 якутский язык 68 100 62,4 

 литература 94 100 71,2 

 

 

 
 

 

 

 

3. Система и технология подготовки обучающихся к ЕРЭ  

Подготовка к ГИА осуществляется в 2 этапа: 

1 этап: информационный 

 Разработка информационного материала для учащихся и родителей: памятки, 

рекомендации, работа психолога. 

Подборка тренажеров, контрольно-измерительных материалов, учебно-методической 

литературы.(из заданий СВФУ, ИРОиПК) 

  

2 этап: аналитический 

 Выявление трудностей и проблем прошлогодних результатов. 

 Индивидуальный маршрут с целью выявления затруднений. 

 Составление индивидуального образовательного плана по устранению 

затруднений. 

3 этап: учебный  

58,3 
67,3 

57,4 
61,3 59,2 

69,2 
62,4 

71,2 
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 аудиторная деятельность, работа по индивидуальной траектории, 

факультативные занятия, индивидуальные консультации, интеллектуальные 

игры, викторины, проектная и исследовательская деятельность,  

 Групповая или парная работа по отработке проблемных заданий 

(взаимодействие, взаимоподдержка, взаимоконтроль) 

 Мультимедийный материал по обобщению тематических разделов. 

 Приемы Сингапурской технологии, ТРКМ (фишбоун, таблица «инсерт», 

смысловое чтение,  проблемное чтение и др.) 

 Взаимодействие с учителями улуса ( Проведение инд.бесед и консультаций) 

 Взаимодействие с СВФУ (консультации) 

 Взаимопомощь внутри МО (распределение тематических разделов ГИА между 

учителями МО, проведение консультаций по выбранным темам) 

4 этап: контрольно-измерительная работа (пробные ГИА, самостоятельная работа уч-

ся) 

 

 

 

                                                 Итоги ЕРЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Владение современными образовательными технологиями, эффективное 

применение их в практической профессиональной деятельности 

                                                 

                                          Оонньуу технологиятын уруокка туһаныы 

      М.А.Чошанов «Гибкая технология проблемно-модульного обучения»  (М, «Народное 

образование», 1996) үлэтигэр маннык быһааран турар: «Педагогическая технология, или 

более того технология обучения,является основной (процессуальной) частью дидактической и 

год сдали % 

усп 

%кач высокий 

балл 

средний балл 

по школе 

предмет поступление 

2014-

15 

1 100 100 76 76 якут.яз и 

лит. 

СВФУ 

якут.яз. и 

англ.яз., 4 

курс 

2015-

16 

1 100 100 49 49 якут.яз и 

лит. 

ЯМК, 3курс 

2017-

18 

2 100 100 80 68 якут.яз и 

лит. 

СВФУ 

якут.яз. и 

МХК, 1 

курс-цы 
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методической системы. Так, например, если методическая система направлена на решения 

следующих задач: 1. Чему учить? 2. Зачем учить? 3. Как учить?,  то технология прежде всего 

отвечает на третий вопрос с одним существенным дополнением: 4. Как учить результативно?» 

     Биһиги өйдөбүлбүтүнэн,педагогическай технология диэн чуолкай сыаллаах-соруктаах, 

туспа ис хоһоонноох, бэйэтэ туттар анал ньымалардаах.албастардаах,ханнык эрэ түмүгү чопчу 

ситиһэргэ үөрэтии хаамыыта ааттанар. Атыннык эттэххэ, бэйэтэ туспа суоллаах-иистээх 

үөрэтии тиһигэ буолар. 

     Онон М.А.Чошанов эппитин курдук, урут үгэс буолбут оскуолаҕа үс принцибинэн (Тоҕо 

үөрэтэбит? Туохха үөрэтэбит? Хайдах үөрэтэбит?) диэн салайтарар эбит буоллахпытына, 

билигин «Ханнык түмүгү ситиһээри үөрэтэбит?»-диэн ыйытыы эбиллэн биэрэр. 

     Оонньуу, үөрэх уонна үлэ-киһи олоҕор сүрүн оруоллаахтар. 

     А.М.Горькай: «Ребенок требует забав, и требование его биологически законно. Он хочет 

играть, он играет всем и познает окружающий мир прежде всего и легче  всего в игре, игрой. 

Именно на игре словом ребенок учится тонкостям языка, усваивает музыку его и то, что 

филологи называют  «духом  языка»,-диэн этэр. 

     Оттон үөрэх технологияларын үөрэппит, ырыппыт  Г.К.Селевко: « Игра-это вид 

деятельности в условиях ситуаций,  направленных  на воссоздание  и усвоение общественного 

опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление  поведением»-диэн 

оонньуу технологиятын үрдүктүк сыаналаабыта. 

     Норуот педагогикатыгар оонньуу,  оонньуу технологията биир бастыҥ иитэр-үөрэтэр 

суолтаны буолар. 

                         Оонньуу технологиятын  аат саҥа чаастарын үөрэтиигэ туһаныы 

                                                                  Аат тыл 

1. Тылла толкуйдаа 

Ыытааччы этэр тематыгар: (1) анал аат, уопсай аат суолтатыгар (2) тыынар, тыыммат 

предмет суолтатыгар тылла толкуйдаан этиҥ. (Эрээтинэн куоталаһыы) 

 

Темата: Анал аат 

1 эрээт 

Дьон аата-Сережа, Маша 

2 эрээт 

Куорат аата-Москва, Дьокуускай 

3 эрээт 

Дьиэ кыыла-Кукуруза, Куобах 

2. Абстрактнай-конкретнай 

Ыытааччы араас предметы ааттыыр. Абстрактнай эттиги ааттаатаҕына, оонньооччулар 

илиилэрин ууналлар, атыҥҥа уунар табыллыбат. 

Холобур: хаппыыста, салгын, космос, ийэ,кинигэ, дьол… 

 

3. Тылтан тыллары булуу 

Былыттан түһэр таммахтарга тыллары булан суруйуу. Ким элбэҕи билэр эбитий? 

                                                        

                                                     Былыттаах 

Лыах, быа, тыал, тыа, тыл, былаах, быа, хаа, таабыл, былыт, ыал,лаах, быыл,тыы, 

былах, ыт,ат,таба,табах, былаат, баттах, атах, аат, баах... 

- Бэриллибит тыллары биир уонна элбэх ахсааҥҥа туруортааҥ 



13 
 

- Бэриллибит тылларга тардыылаах аат суолтатын биэртэлээ 

 

4. Инниттэн-кэнниттэн аахтахха уларыйбат тыллары бул 

Аҕа, икки, сүүс, хах, хох, уу, сүүс, хабах, харах, хоннох, сис, эбэ, эһэ, ии, күлүк, сыыс... 

-үс тыл лексическэй суолтатын биэ 

 

5.  Хаары тыалга кубулут 

Биирдии буукубаны уларытан “тылла” таһаар, этиигэ тутун 

 

Хаар 

Уу көтөрө-хаас 

Кытаанах  эттик-таас 

Дьыл кэмэ-саас 

   

6. Түһүктэр дойдулара 

Бу оонньууну түһүгү үөрэтэргэ туттуохха сөп. Оонньуу көмөтүнэн оҕолор түһүк  

ыйытыыларын, тыл падежтарынан уларыйарын билэллэр. Бу остуол оонньуута. Манна 

үс-түөрт оҕо оонньуур. Икки билэр оҕону кытта түһүгү билбэт оҕону 

оонньоттоххо,оҕолору көрөн-истэн оонньуу бириэмэтигэр түһүк ыйытыыларын 

билэр,уларытар буолар. 

Оонньууга кубик,  киндер-сюрприз  оонньуурдара: дельфин, бегемот, куобах… уо.д.а. 

оонньуурдар туттуллаллар. 

Кубигы эргитэллэр. Кимиэхэурут  “6” кэлбит олоонньууну са5алыыр 

 

Оонньуу быраабылата 

1. “6” кэллэ5инэ,  оҕо “оонньуу саҕаланыыта”  диэҥҥэ  киирэр  уонна  иккистээн  

быраҕан кубикка  хас кэлбитинэн  хаамар. 

2. Кубик хара төгүрүккэ түстэҕинэ-оонньуу саҥаттан саҕаланар, кыһыл төгүрүккэ 

түстэҕинэ-иннин хоту стрелканы батыһа эбии хаамаллар. 

3. Түһүк дьиэтэ түбэстэҕинэ-түһүк ыйытыытын уонна тутта сылдьар оонньууру ол 

түһүккэ туруоран этиллэр. Холобура, сыһыарыы түһүк Кимиэхэ? Туохха? 

Куобахха, бөрөҕө, саһылга. 

4. Сыыһа эттэххэ-кыһыл стрелка хоту төттөрү бараллар 

5. Дьиэҕэ  бастакынан тиийбит  оҕо-оонньуу кыайыылааҕа буолар. Оҕолор түһүгү 

биллэхтэринэ, оонньууну уустугурдан биэриэххэ сөп. 

Холобура, айаҥҥар көстөр биэс тылы түһүгүнэн уларыт. 

Лыахтан, сибэккиттэн,  суолтан,  айантан, кубаттан. 

 

Бэриллибит тылы түһүгүнэн уларытан этиитэ  толкуйдаа. 

Кэрэчээн сибэккиттэн дьэрэкээн лыахтар көттүлэр. 

 

“Түһүктэр дойдулара” диэн тэттик айар үлэтэ оҥор. 

 

                                                     Даҕааһын аат 

1. Даҕааһын ааттардаах  таабырыннары таайтарыы, онтон даҕааһыннары 

булларыы. 
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а) Үрүҥ хара суха хара сиринэн сүүрэр үһү (миэл) 

б) Сир анныгар итии болгуо сытар үһү (арҕах) 

 

2. Кирилиэьинэн үөһэ тахсан иһэн көрбүт даҕааһыннаргын  ааттаталаан ис. 

Даҕааһын аат араастарын ый. 

Кырааскалаах,  эргэ, улахан, саҥа, сылаас,  күүстээх, киэҥ, кэрэ, элбэх, 

балаҕаннаах, сибэккилээх, оруоһабай,кыраһыабай, туостаах 

Төрүт Үөскээбит Киирии Ааттыйбыт 

Эргэ Балаҕаннаах  Кырааскалаах Күүстээх 

Улахан Сибэккилээх Оруоһабай  

Сылаас туостаах кыраһыабай  

Саҥа     

Киэҥ    

 

 

3. Аахпыт кэпсээҥҥэр даҕааһыннарынан сыанабылла биэр. 

Былыргы, халыҥ, интэриэһинэй, кылгас, күлүүлээх, мүччүргэннээх, 

оонньуулаах, саҥа, уустук .... 

 

                                 Өҥү-дьүһүнү билэргэ эрчиллии 

 

Эрээттэринэн куоталаһыы 

Бастакы эрээт саҕалыыр, иккис  салгыыр. Хайа эрээт бүтэһигинэн эппит ол 

хотор. 

Холобур, Кыһыл, маҥан, хара, күөх, араҕас, оруоһабай... 

Сүөһүнү дьүһүнүнэн ааттааһын-ала, эриэн, кыһыл, көҕөччөр, маҥан... 

 

-Бэриллибит тыллары туһанан этиитэ толкуйдаа 

 

-Бэриллибит тыл ситимигэр  даҕааһын аат  көспүт суолтатын быһаарыҥ 

Кытаанах тыл,  хара аан, сытыы кыптыый, сырдык санаа, тымныы сыһыан, 

ыраас кыайыы, аһаҕас аан, үрдүк тиит 

 

 

4. Аат тылы, даҕааһын ааты хатылааһыҥҥа  “Мин кимминий?” диэн оонньууну  

ыытыахха сөп. 

Учуутал: Мин  эһиги  ааккытын, араспаанньаҕытын билэбин. Бүгүн чугастык 

билсиэхпин баҕарабын, бэйэҕит тускутунан аат эрэ тылы туттан 

тэтэрээккитигэр  10 тылла суруйуҥ. 

Кыыс, уол, эдьиий, балты, убай, сиэн,  доҕор, үөрэнээччи, боксер... 

 

-Аны бу тылларгытын даҕааһын ааты кытта тыл ситимигэр таһаарын 

Кыра кыыспын, улахан эдьиийим,  дьиҥнээх доҕорум,  бастыҥ үөрэнээччибин,  

сылбырҕа боксербун... 

 

-Билигин бу тылгыт ситимин  туһанан тиэкистэ  суруйуҥ. 
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     Мин дьиэбэр кыра кыыс буолабын. Улахан эдьиийим куоракка  

университекка үөрэнэр. Кыра эрдэхпиттэн үчүгэйдик  үөрэнэбин, кылааспар 

бастыҥ үөрэнээччилэр ахсааннарыгар  киирэбин.  Дьиҥнээх доҕордоох хаһан 

баҕарар үчүгэй, эйиэхэ  ханнык баҕарар түгэҥҥэ көмөҕө  кэлэр.  Бастыҥ 

доҕорум-маша Иванова. Иллэҥ кэммэр кыыс оҕоҕо сөп түбэспэт көрүҥү-

боксаны интэриэһиргээн көрөбүн. Олус имигэстэрин,  сылбырҕаларын хайгыы 

көрөбүн. 

 

Учуутал оҕолор суруйбут тиэкистэрин ааҕар. Оҕолор ким буоларын таайаллар. 

 

 

                                                     Ахсаан аат 

 

     Ахсаан ааты үөрэтиигэ араас чабырҕахтары, таабырыннары, өс хоһооннорун 

туттуохха сөп. 

1. «Ким түргэнник ааҕарый?» 

Биир  биилкэ 

Икки  иннэ 

Үс  үтүлүк 

Түөрт түөс 

Биэс биэ 

Алта ат 

Сэттэ сэргэ 

Аҕыс атах 

Тоҕус торбос 

Уон уол 

 

-Бэриллибит чабырҕаҕы үтүктэн чабырҕахта айарга холонуҥ. 

Биир бэс 

Икки иирэ 

Үс үөт 

Түөрт тиит 

Биэс биэдэрэ 

Алта андаатар 

Сэттэ сэбирдэх 

Аҕыс атыыр 

Тоҕус толоон 

Уон уобалас 

 

2. Бэриллибит этиилэртэн тыал ахсаан ааттары көтүтэн илдьэ барбыт, 

көрдөөн-булан оннугар туруортааҥ. 

     ________ардыларынан уу тэстибэт доҕордуулар. Уол оҕо дьоло сир 

__________ муннугар. Эрбэх үрдүгэр _________ эргийбит. ________ 

адьырҕа_________арҕахха кыстаакбат. ______үллэр үөстээх Өлүөнэ эбэ. 

 

3. Сомоҕо домохтор суолталарын быһаарыҥ. 
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Биир муостаҕа туруохпут-тэҥҥэ эппиэттиэхпит 

Биэс тарбах курдук билэр-үчүгэйдик билэр 

Икки хараҕа тэстэринэн-олус түргэнник 

Сэттэтин биэр-күүскэ мөх 

Тоҕус муҥунан-эрэйинэн 

 

-сомоҕо домохтору туттан этиитэ толкуйдаа 

 

4. Таабырыннары таайыҥ, ахсаан аат арааһын ыйыҥ. Салгыы маннык 

таабырыннары өйгүтүгэр толкуйдааҥ. 

Туут балык сэттэ кэрдиистээх  үһү-нэдиэлэ хонуга 

 Ампаар иһигэр отут икки куруппааскы сытар үһү-киһи тииһэ 

Киһи барыта уон чулуу доҕордоох-киһи тарбахтара 

 

5. Ахсаан ааты таба саҥарыы 

Үксүн оҕо бытархай ахсаан ааты сыыһа саҥарар, туттар. Математика 

уруогар оҕо 1/4  «одна четвертая» диир буолан, «биир  гыммыт түөрдэ» диэн 

сыыһа саҥарар. Дьиҥэр,  “түөрт гыммыт биирэ” буолуохтаах. Бу алҕаһы 

туоратарга математика учууталларын кытта бииргэ үлэлиир наадалаах, 

оччоҕо эрэ оҕо толкуйдуур, оҥорон көрөр дьоҕура сайдар 

Холобур: 

1/4, ол эбэтэр, түөрт гыммыт биирэ. Суоттааһын ньыматынан көрдөххө туох 

эрэ ханнык эрэ чааҺа,  чиэппэрэ буолуохтаах (0, 25) тахсыахтаах. Маны 

оҕоҕо кумааҕынан туттаран-оҥорторон көрдөрдөххө, оҕо өйүгэр оҥорон 

көрөрө, сахалыы дириҥ толкуйа сайдар 

Командаттан  биирдии оҕо тахсар,  бэриллибит кумааҕынан  1/3; 1/4; 1/2 ... 

тутан көрдөрөр. Ким түргэнник  таба көрдөрбүт, таба саҥарбыт ол 

кыайыылаах буолар 

 

 

                                  Солбуйар аат 

 

1. “ Хоһоону айыҥ” 

 

-Бэриллибит хоһоону 1-кы, 2-с, 3-с сирэйгэ туроран аах 

Улуу үлэһит-уруучука 

Сыппакка, сылайбакка 

Суруйарын сөбүлүүр, 

Сиһилиирин сэргиир 

Суруйбакка сытыарыаҕыҥ, 

Сонно тута санаарҕыа, 

Кууран-хатан хаалыа, 

Туһатыттан тахсыа 

 

Мин-Улуу үлэһиппин 

Сыппакка, сылайбакка 
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Суруйарбын сөбүлүүбүн, 

Сиһилиирбин сэргиибин 

Суруйбакка сытыам, 

Сонно тута санаарҕыам, 

Кууран-хатан хаалыам, 

Туһабыттан тахсыам 

 

Эн-Улуу үлэһиккин 

Сыппакка, сылайбакка 

Суруйаргын сөбүлүүгүн, 

Сиһилииргин сэргиигин 

Суруйбакка сытыаҥ, 

Сонно тута санаарҕыаҥ, 

Кууран-хатан хаалыаҥ, 

Туһаҕыттан тахсыаҥ 

 

Кини-Улуу үлэһит 

Сыппакка, сылайбакка 

Суруйарын сөбүлүүр, 

Сиһилиирин сэргиир 

Суруйбакка сытыа, 

Сонно тута санаарҕыа, 

Кууран-хатан хаалыа, 

Туһатыттан тахсыа 

 

2. Солбуйар ааттардаах ырыаҕа куоталаһыы. Ким элбэх ырыаны билэр 

эбитий? 

а) Мин мантан сэриигэ барбытым 

б) Кини-дииллэр 

     Кими эрэ кэтииллэр 

     Кими эрэ маныыллар 

в) Туус маҥан атынан көтүтэн 

     Мин дьиэбэр чугаһаан иһэбин 

г) Саарбалаах ойуурдар  

    Барылара биһиэнэ 

 

 

 

     Маны таһынан үлэбэр Е.Л.Мельников коммуникативно-проблемнай-диалогическай  

технологиятын туһанабын. 

Сыала : оҕо саҥарар дьоҕурун сайыннарыы, кэпсэтиигэ туттуллар бары компетенциялары 

таба туттарын ситиһии   

     Уруок кэмигэр ордук туттар ньымаларбынан буолаллар: диспут, семинар,  дискуссия, 

конференция,  интервью,  аман өс. 

       

 Проблемно-диалогическай уруок тутула:  
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1. Материалы биэрии (үөрэнэр-үөрэтэр проблеманы туруоруу  уонна ону быһаарар суолары 

тобулуу) 

2. Ырытар, быһаарар (тус санаатын, көрүүтүн тиэрдэр) 

Үөрэнэр, ылынар ньымалары туруорунуу: 

Ааҕан, ырытан кэпсэтиигэ (диалогка) тахсарын ситиһии 

Үөрэтэр-иитэр түгэннэри  булуу: 

Сабаҕалааһыннарга олоҕуран бэриллибит материалы ырытарын, ылынарын  ситиһии; 

    Оҕо айар үлэтигэр болҕомтону уурабын,  билиҥҥи кэм ирдэбилинэн тугу эрэ оҥоро-айа 

үөрэммит оҕо ситиһиилээх буолар. Дэлэҕэ даҕаны, Н.Толстой: «Если ученик в школе не 

научился сам творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать…»,-диэн 

этиэ дуо?! 

   Холобур, маннык айар сорудахтаах эрчиллиилэри уруокка  туһанабын: 

 

 Т.Е.Сметанин «Күөрэгэй» остуоруйатыгар уруу-аймах ааттарын билии.  

 

Ребуһу таай: 

1. Ох, дьиэ, холууп, аан, сон, ый, ох (одьулуун ойох) 

2. Сап, үс, түөрт, соҕох (сүтүөр оҕо) 

3. Кус, ыт, наган, чаһы, кур, сиэп, күн (сыганчар сиэн) 

 

Суолталарынан паара тылы бул: 

1. Аба5а-(таай 

2. Ини-(балыс) 

3. Бии-(а5ас) 

4. Эр-(ойох) 

5. Күтүөт-(кийиит 

6. Түҥүр-(ходоҕой) 

7. Тойон-(хотун) 

8. Биллэх-(бэргэн) 

9. Убай-(эдьиий: 

 

                      Лексика. Сахалыы-нуучалыы тыллар омографтара 

 

     Омографтар холобурдара (тыллар суолталарын быһаарар): 

Тыл-тыл, хам-хам, соло-соло, хор-хор, тик-тик, от-от, хата-хата, кум-кум, бор-бор, быт-быт, 

тур-тур, хан-хан, дар-дар, дом-дом, ил-ил, сыр-сыр, сыт-сыт, мат-мат, бык-бык, бис-бис, 

кутум-кутум (балык) 

      

     Үөрэнээччи тылын байытан, сайыннаран кэпсэтии киэбигэр тахсар, туттан-хаптан туруу 

культуратын баһылыыр, ситиһиилээх буоларыгар суолун тобулар 

Араас күрэхтэргэ бэйэни билиһиннэрии  холобурдара: 

                                                                         

                                                                 Хаар үҥкүүтэ 

                                                  (“Сааскылаана Куо” куонкурус) 

Тохсунньу  ый  томороон  тымныытын  туһэрэн  турдаҕына, 

Күдэрик  туман  быыһынан  Кһн  кылбас  гыммыта, 
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Уруҥ  түү  кыырпахтарын   туһэрэн, 

Хаар  эргичийэ-мичилийэ  сири-дойдуну  бүрүйбүтэ, 

Сылааһынан  илгийбитэ,  сардаҥанан  кууспута. 

Ити  Мин  кэлбитим, 

Ити  Мин  баар  буолбутум! 

Ийэлээх  а5абар  бастакы  оҕо  буолан, 

Эһэлээх  эбэбэр  сиэн  кыыс  буолан. 

 

Ийэм  миигин  Оксана  диэн  сүрэхтээбитэ. 

«Эдьиий  дэтэн  сүүрүө-көтүө, 

Хаары  кытта  кэлбит  кыыс 

Сырдык-ыраас  дьүһүннээх  буоллун,»-диэн 

Имэрийэ  көрбүтэ,  оргууй  сыллаан  ылбыта. 

 

Бүгүн  мин  «эдьиий»  дэтэн, 

Кустуктана  көтөбүн. 

Олеся  уонна  Дайаана  диэн  балтыларбын   

Олус  күүскэ  таптыыбын! 

 

Иллэҥ  кэммэр  үҥкүүлүүбүн, 

Күнү  кытта  эргийэбин, 

Хаар  үҥкүүтүн  үҥкүүлүүбүн, 

Күннүүн  тэҥҥэ  күлсэбин.   

Дьылҕам  хаартан  тэруттээх, 

Дьылҕам  хаартан  төрүөттээх 

Кэлэр  кэскилим  үөрүүтэ 

Хаары  кытта  кэлиэҕэ!   (үҥкүү  «Хаар  үҥкүүтэ») 

 

                                                           Өбүгэ  оонньуулара 

                                                        (Республиканскай күрэх) 

 

Кимтэн  кииннээх,  хантан  хааннаах эр  бэрдэ  кэлэн 

Кэпсээн-ипсээн,  кутан-симэн  эрэр  диэтэргит 

Уус  Алдантан  уһаарыылаах, 

Ньурбалартан   ньыгыл  эттээх-сииннээх, 

Мэҥэлэртэн  мааны  майгылаах, 

Павел  Рожин  диэн  Павловскай  орто  оскуолатын 

Тохсус  кылааһын  үөэрэнээччитэ  буолабын. 

Ийэлээтэр  ийэм  Ульяна  Юрьевна  мас  тардыһыытынан  утумнаахтык  дьарыктанар, 

Аҕалаатар  аҕам  Виктор  Родионович  улуус  волейболга  командатын  чилиэнэ, 

Балтым  Алисия  республикаҕа  баскетболга  иккис  миэстэлээх, 

Быраатым  Родион  көҥүл  тустуунан  үһүс  сылын  дьарыктанар, 

Кыра  балтым  Влада  тустууга  республика  чемпионката, 

Саамай  кыра  быраатым  …….  «Мичээр»  детсад  иитиллээччитэ. 

Уол  о5о  буолан  буорга-сыыска  буккулларбын, 

Оту-маһы  тардыалаан  көрөрбүн,  



20 
 

Тэҥнээхтэрбин  кытта  илин-кэлин  түсүһэрбин 

Туохтааҕар  да  ордоробун. 

Эбэм-эһэм  үөрэҕин,  иитиитин  ылынан, 

Сэмэй  майгылаахпын,  үлэһит  үтүөтэбин. 

Төрөөбүт  дойду,  Ийэ  сир  туһунан 

Үтүө   өйдөбүллэри  сүрэхпэр-быарбар  иҥэринэн, 

Баай  байылыат  олохтонуом, 

Уһун  уруйдаах  саастаныам! 

Уол  оҕо,  Эр  бэрдэ  кимэ-туга  биллэр 

Уруйдаах   чааһа  тосхойдо. 

Тиис-тиискэ,  муос-муоска,  туйах-туйахха  буоллун!!! 

 

( «Буойун  үҥкүүтүн»  үҥкүүтлүүр,  хабарҕа  ырыатын  ыллыыр) 

 

 

                                                          Тыл хоһууна 

 

Кимтэн кииннээх, 

Хантан хааннаах 

Эр бэртэрэ кэлэн, 

«Тыл хоһууна» күрэххэ 

Эрбии биитин курдук киирсээри, 

Илин-кэлин түсүһээри 

Тураҕыт диэтэргит? 

Нөөрүктээйи өҥ буоругар 

Күөлэһийэн улааппыт, 

Өлүөнэлиир Эбэбит 

Үлүскэннээх сүүрүгэр, 

Сытыы-чысхаан салгыныгар 

Сайа оҕустаран 

Итии-буһуу хааннаммыт 

Хорсун-хоодуот санаалаах 

Дохсун, ол эрэн, сэмэй 

Өрүс уолаттара буолабыт! (Тэҥҥэ олороллор, түөстэрин биирдэ охсоллор) 

 

Биһиги ааппыт « Түмэн Хоһуун » 

Хайа да сиргэ баран олордорбут, 

Ханна да баран үлэлээтэрбит 

Саха буоларбытын умнумуох! 

Биир СОМОҔО буолан, 

Күүһү-уоҕу, өйү-санааны ТҮМЭН 

Саха буолан сандаарыах, 

Киһи буолан килбэйиэх! (Максим) 

 

Биһиги девизпыт « Уол оҕо эриллэн, Эр Бэрдэ буола улаатар!» 
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Эллэй Боотур саҕаттан 

Этиллибит эһиэкэй 

Эппэр-хааммар 

Иҥэн сылдьар (Вася) 

 

Омоҕой баай саҕаттан  

Олохтоммут дьарыкпыт 

От оттооһуна, мас мастааһына 

Киһи бэрдэ оҥорор (Ганя) 

 

Хаҥыл хааннаах 

Хаҥалас Аҕа баһылыга, 

Тыгын Дархан төрүттээбит, 

Саханы биир сомоҕо гына 

Түмпүт үтүөтэ, 

Үйэттэн үйэҕэ  

Өссө бөҕөргөөн иһиэ! (Антон)  (Төгүрүччү туран  биир сомоҕо буолаллар, “Сомоҕолоһуу” 

эмблемэтин  көрдөрөллөр,) 

 

(Ырыа “Тыгын са5аттан” ыллыыллар) 

Предметно-ориентированнай тренинг. 

5-9 кылаастарга кылаас таһынааҕы үлэ көрүҥэр киирэр.  

Сыала: үөрэх сатабылларын (тус бэйэҕэ туһаайыылаах, метапредметнэй, предметнэй 

билиилэри) тутта, туһана үөрэнии 

Уруокка ылбыт билиитин чиҥэтэр, кэҥэтэр  

Тэҥнээн, ырытан туһанар 

Көрдөөн,  булан билиитин хаҥатар 

Алтыһар, бодоруһар дьоҕуру ииттэр 

ИКТ-технологии: 

Электронные библиотеки, учебники, словари 

Видео-экскурсии, видео-уроки 

Поисковые системы Googl  Яндекс 

Электронная почта 

Mickrosoft PowerPont 

Microsoft Publisher 

Microsoft Excel 

     Бу таһынан, саха тылын уонна литературатын үөрэтиигэ чинчийэр-көрдүүр ньыманы, 

куолаан үөрэтии,  проблемалаан үөрэтии технологияларын туһанабын 

 

 

5. Результаты реализации программ индивидуальной работы с обучающимися. 

     Одной из основных задач современной школы является индивидуальная работа:  

способствовать раскрытию личности каждого ребёнка. Основная задача индивидуального 

подхода в обучении - вовлечь в работу каждого ученика, помочь «слабому», развивать 

способности «сильных».  
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                                А) Работа с одаренными учащимися 

 

     Это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 

достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или 

ином виде деятельности. 

В работе с одаренными детьми использую следующую методику: 

1. Исследовательский метод.  

Задание: исследовать роль биографий в поэме С.Р.Кулачикова-Эллэй «Буурҕа, буулдьа 

дьылыгар» (на уроке якутской литературы) 

2. Проектное обучение на уроке 

Задание: определить социальную тематику в творчестве якутских художников-

передвижников  

3. Частично-поисковый метод 

Задание: сложное предложение с различными видами связи. Особенности 

употребления в речи. 

4. Индивидуальный образовательный маршрут 

По итогам контрольно-измерительных работ ученики ведут мониторинг освоенности 

учебного материала, выявляют пробелы, составляют план «обратной маршрутки» 

(повторения) 

 5.      Мозговой штурм. Обычно применяю этот прием при постановке учебной задачи, 

конструировании нового понятия, при создании учебной ситуации. 

 

 

 

Творческая активность одаренных учащихся 

 

№ Направления Формы работы уровень Кол-во 

уч-ков 

результат год 

1 Исследовательска

я работа 

НПК Ларионовские 

чтения 

улусный 2 1 призер 2014 

Апрельские чтения школьный 2 1 призера 2016 

3 2 призера 2017 

 

2 

Олимпиадное 

движение 

Олимпиада по 

якутскому языку 

муницип Пригл 1 2 место 2014 

Пригл 2 участник

и 

2015 

Пригл 1 участник 2018 

Олимпиада по 

литературе 

муницип Пригл 1 1 место 2017 

Пригл 1 1 место 2018 

Республиканский этап 

школьников РС(Я) по 

якутской литературе 

республ Пригл 1 участие 2018 

Северо-восточная 

олимпиада 

школьников 

республ 1 2 тур 2016 

3 Творческая 

деятельность 

Учуутал уонна 

үөрэнээччи уус-уран 

улусный 1 Диплом 

3 ст. 

2017 
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ааҕыыта 

Аман өс улусный 1 1 2015 

«Салют Победе» регион 1 1 2016 

«Цвети и крепни 

Якутия моя» 

регион 1 

 

1 

Диплом 

3 ст. 

Диплом 

3 ст. 

2016 

 

2017 

Конкурс сочинений 

«Каким я вижу 

будущее» конкурс 

сочинений 

улусный 1 3 место 2018 

 

Б) Работа с детьми, имеющими проблемы в обучении. Реализация программ 

инклюзивного образования. 

     Работа с детьми, имеющими проблемы в обучении, одна из самых злободневных задач 

педагога. Проблемы в обучении могут возникнуть по разным причинам: низкий уровень 

обучаемости, отклонение в поведении, социальная запущенность, семейные проблемы и др.. 

Такие учащиеся есть в любой школе, в любом классе. И педагог должен стараться в любом 

случае создавать благоприятные условия для развития личности ребенка, повлиять на 

формирование положительного отношения к учебному труду, и вообще жизни. 

     Самым трудным для таких учащихся является учебным труд, поэтому нужно подобрать 

такие приемы, которые могли бы помочь мотивировать к учебе детей.  

Для работы со слабоуспевающими я придерживаюсь такой схемы: 

1. Диагностика 

 Выявление причин отставания в учебе; (наблюдение, психолого-педагогическая 

характеристика и др.) 

 Определить слабо сформированные учебные навыки; (наблюдение на уроке, 

упражнения, выявляющие учебные навыки) 

2. Планирование (составить индивидуальный план, подобрать методы и приемы работы, ) 

3. Учебная деятельность. 

  Формы работы на уроках. 

  Урок обретения  новых знаний.  

 - постоянное поощрение; 

- создание различных учебных ситуаций (эмоциональный), концентрация внимания на более 

важных моментах урока 

- нестандартные, игровые формы конструирования нового понятия; составление предложений 

по обобщению, выводу 

- опорные схемы, таблицы (индивидуальные); макеты сочинений 

- помощь в планировании учебной деятельности; 

Урок рефлексии 

- постоянное поощрение; 

- создание различных учебных ситуаций (эмоциональный) 

- опора на межпредметные связи, связь с жизнью; 

Урок развивающего контроля: 

- активизация самоконтроля; 
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- прослеживание результатов самим учеником;  

- составление заданий с нарастанием по степени трудности; напоминание правил, объяснение 

заданий, 

Урок систематизации знаний: 

- карточки с образцами выполнения заданий; 

- задания творческого характера; составление предложений по обобщению, выводу 

- задания на выбор; 

- частая проверка работ; 

- консультирование другим учеником; 

- макеты сочинений 

Домашнее задание: 

- задания творческого характера; 

- отсутствие перегруженности; 

- постоянная проверка домашнего задания; 

 

    Одним из самых эффективных методов в работе с «проблемными» детьми я считаю 

создание «ситуации успеха». Любой успех мотивирует ребенка к дальнейшему шагу, придает 

уверенность,  повышает самооценку. Каждый ребенок талантлив по-своему, и  нужно 

постоянно занимать детей творческой деятельностью в зависимости от возможностей и 

желаний. Слабоуспевающие учащиеся  всегда участвуют во всех проводимых 

внутришкольных конкурсах, ученических чтениях, интеллектуальных играх. 

 

 

 

Творческая активность учащихся, имеющих проблемы в обучении 

 

 Направления Формы работы уровень Кол-во 

уч-ков 

результат год 

1 Исследовательская 

работа 

Апрельские чтения школьный 3 участие 2016 

Кулаковские чтения школьный 2 участие 2017 

Апрельские чтения школьный 2 участие 2018 

2 Творческая работа  Өйтөн суруйуу 

конкурса «Мин 

дойдум-Нөөрүктээйи» 

 

школьный 17 Участие 2016 

Өйтөн суруйуу 

конкурса 

«Кинигэ-билии 

төрдө» 

школьный 32 6 призера 2017 

Конкурс  конкурса 

«Мин дойдум 

Нөөруктээйи» 

школьный 5 участие 2018 

Конкурс «Театральная 

весна» 

школьный 6 3 место  2015 

школьный 5 участие 2017 

Уус-уран ааҕыы школьный 1 5 призера 2017 
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конкурса 

Аман өс школьный 6 2 призера 2017 

Уус-уран ааҕыы школьный 8 3 призера 2018 

«Мин билэбин» 

(аһаҕас трибуна) 

школьный 12 2 призера 2018 

 

 

Работа с учащимися с ОВЗ. Разработка сборника заданий для детей с ОВЗ (7 вид) 

     Задача обучения детей с задержкой психического развития максимально приближена к 

задачам общеобразовательной программы. Основная задача обучения – это коррекционная 

работа: развитие памяти, речи, внимания, пространственных представлений, наглядно –

образного мышления, основных мыслительных операций. Главный принцип, которого 

придерживаемся на каждом уроке- ребенок, который учится по адаптивной программе не 

должен чувствовать себя ущемленным, отстающим, чем-то отличающимся от остальных 

детей. На уроках обучение осуществляется по общеобразовательному учебнику, но задания 

адаптированы и имеют коррекционно-развивающий характер, материал с минимальным 

числом вводимых специфических понятий. Дидактический материал отобран  из 

спец.учебников из УМК Т.Баранова, И.М.Бгажниковой.  

Составила сборник текстов для контрольных работ для учащегося 7 вида. Тексты подобраны с 

5-9 кл по тематическим разделам, 

9 класс  

По теме «Туһаан суолталаах баһылатыылаах холбуу этии» 

«…Бу маҕаһыыҥҥа килиэп,  саахар, чэй атыыланар. Үлэҕэ ситиһии да, итэҕэс да элбэх. 

Быйыл тыаҕа куобах, саһыл син баар буолбут. Дьиэ таһыгар массыына да, мотоцикл да 

көстүбэт. 

     Биһиги кылааспытын аҥардас саҥа учуутал тас көрүҥэ да сэргэхсиппитэ (Далан). 

Учууталым миигин хоһоон ааҕарга үөрэппитэ.  А.Е.Кулаковскай-Өксөкүлээх Өлөксөй  Саха 

сирин бүтүннүүтүн кэрийэн, наука матырыйаалын хомуйбута. (54 тыл) 

    

Сорудах: 

1. Бэһис, алтыс этии туһаанын уонна кэпсиирэтин аннынан тарт.  

2. Биир уустаах чилиэннэрдээх этиилэри бул, аннынан тарт 

3. Биир уустаах чилиэннэрдээх этиигэ ханнык сурук бэлиэтэ туттулларын быһаар 

4. Саһыл диэн тылга даҕааһын аатта толкуйдаа 

 

      Основной учебной деятельностью учащихся с ЗПР, как и у остальных детей, 

является чтение. Именно развитие читательских компетенций  определяет качество 

обучения. Чтение развивает память, внимание, речь и активизирует основные 

мыслительные операции. И одной из основных учебных задач является развить в 

ребенке читательские навыки. 

 

Результаты ГИА учащегося с ОВЗ 

 

Год класс Форма ГИА Кол-во уч-ся результат 

2018 9 Изложение  1 100% 
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2018 11 Итоговое 

сочинение 

1 100% 

 

 

6. Результаты воспитательной работы с обучающимися. Организация внеурочной 

деятельности по формированию предметных, метапредметных компетенций и 

личностных качеств обучающихся 

 

Стаж классного руководства: 10 лет   в классе 18 детей 

№ год Мероприятия, проекты Уровень/место  Количество/ 

участники 

результат 

1 2016-

2017 

Соревнование по 

в/борьбе 

Всероссийский 

(Хабаровск 

Новосибирск 

Красноярск 

Комсомольск-на-Амуре) 

Павлов Стас  

1 место 

1 место  

3 место 

2 место 

2 2016-

2017 

Соревнование по 

в/борьбе 

Всероссийский 

(Хабаровск 

Красноярск) 

Необутов Аман  

участие 

участие 

3 2017 “Бриллиантовые 

нотки» 

республиканский девочки Диплом 1 

ст 

4 2018 Проект «Полка добра» наслежный 

Павловск 

весь класс  участие 

5 2018 «Бриллиантовые 

нотки» 

республиканский девочки Лауреат 1 

ст 

6 2018 «Смотр песни и строя» школьный весь класс 1 место 

Победител

ь в 

номинации 

«Лучший 

командир» 

(В. Гена) 

7 2018 Шахматы  улусный 

наслежный 

Скрябин Денис 3 место 

1 место 

8 2018 Соревнование по 

футболу 

улусный Необутов Аман 3 место 

9 2018 Соревновани по 

волейболу 

улусный Весь класс 2 место 

1

0 

2018 Акция-концерт наслежный весь класс участие 

1

1 

2018 Проект «Полка добра» наслежный 

Павловск 

Весь класс  участие 

1

2 

2018 Соревнование по 

шахматам 

наслежный  Оконешников 

Даниил 

Скрябин Денис 

2 место 

 

1 место 

1 2019 Смотр песни и строя школьный Весь класс 1 место 
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3 Победител

ь в 

номинации 

«Лучший 

командир» 

(В.Гена) 

 

Победител

и в 

номинации 

«Лучшая 

строевая 

песня» 

1

4 

2019 Соревнование по 

шахматам 

республиканский Скрябин Денис Участие 

1

5 

2019 «Тыл Хоһууна» улусный Егоров Ваня, 

Владимров 

Гена 

Участие  

1

6 

2019 «Ларионовские чтения» 

интеллектуальный 

конкурс «Өркөн өй» 

улусный учащиеся 7 

«а», «б» класса 

Победител

и в 

номинации 

«Төрөөбүт 

дойдугун 

төһө 

билэҕин» 

 

 

 

 

7. Результаты обучающихся во всероссийских, международных олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях, чтениях 

 

Название мероприятия Уровень Год Фамилия имена 

обучающихся 

результат 

«Алаас ахтылҕана» 

концерт 

республиканский 2014 Игнатьева Саргы Благодарственно

е письмо  

Олимпиада по якутскому 

языку 

улусный 2014 Филиппова Вера 

 

2 место 

Конкурс  «Театральная   

весна» 

школьный 2016 Учащиеся   7 «а» 

класса 

Лауреат  3   

степени,  

«Өбүгэ оонньуулара» 

(«Бэйэни билиһиннэрии» 

түһүмэх) 

улусный 2016 Рожин Павел 1 место 

«Өбүгэ оонньуулара» 

(«Бэйэнии 

билиһиннэрии» түһүмэх) 

республ 2016 Рожин Павел 1 место 
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Олимпиада по якутскому 

языку 

улусный 2014 Филиппова Вера 2 место 

Конкурс чтецов «Учуутал 

уонна үөрэнээччи уус-

уран ааҕыыта» 

региональный 2017 Скрыбыкин Саша Диплом 3 ст. 

Конкурс чтецов  

сочинений «Цвети и 

крепни, Якутия моя!» 

региональный 

региональный 

2016 

2017 

Федотов Ефим 3 место 

3 место 

Олимпиада по якутской 

литературе 

муниципальный 

муниципальный 

республиканский 

2017 

2018 

2018 

Барабанова Айта 

Барабанова Айта 

Барабанова Айта 

1 место 

1 место 

участие 

Конкурс сочинений 

«Каким я вижу будущее» 

улусный 2018 Избекова Оксана 3 место 

Конкурс  «Театральная   

весна» 

школьный 2019 Учащиеся 7 «а», 10 

«б» класса 

Лауреат 2 ст 

Номинация  

«Лучшая  

женская  роль» 

(Иванова Дося, 

10 «б» кл.) 

«Ларионовские чтения» 

интеллектуальный 

конкурс “Өркөн өй” 

улусный 2019 Учащиеся 7 «а», 

«б» класса 

Победители в 

номинации 

«Төрөөбүт 

дойдугун төһө 

билэҕин» 

«Тыл Хоһууна” улусный 2019 Учащиеся 5-7 кл. Участие  

Номинация 

«Лучший 

командир» 

(Габышев Слава, 

6 «б» кл.) 

 

8.Участие в работе методического объединения 

 

Проекты МО учителей якутского языка и литературы 

    

   Нэһилиэк айар куттаахтарын түмэр  «Дьүһүлгэн» түмсүү иһинэн үлэлиир “Хоһоон 

түһүлгэтэ” проегы үлэлэтэбин. Сыала-соруга нэһилиэккэ ыытыллар айар куттаахтар, хоһоону 

таптааччылар хамсааһыннарын тэрийии, көҕүлээһин ону таһынан уус-уран ааҕыыны туруоруу  

буолар. Проект чэрчитинэн араас сценарийдар суруйуллаллар, презентациялар, көрсүһүүлэр 

ыытыллаллар. Маны таһынан оскуола оҕолоругар айар үлэҕэ конкурстар, кылааһынан театрга 

сылдьыылар тэриллэллэр. Сыл аайы «Тыл күнүн», «Республика күнүн» тэрээһиннээхтик 

бэлиэтиибит.  

 

Наставничество  2018-19гг. 
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№  форма содержание 

1 Диагностика затруднений 

молодого педагога. Оценка 

уровня собственного 

квалификационного уровня 

анкета  

2 Документация учителя практикум РП, КТП, поурочный план 

(технологическая карта 

урока) 

3 Требования к современному 

уроку 

Посещение 

уроков, 

практикум 

Типы уроков по ФГОС. 

Этапы совр.урока 

Техн.карта урока 

Разработка конспекта урока 

4 Взаимопосещение уроков с 

последующим самоанализом и 

анализом 

Посещение 

уроков 

Анализ по схеме 

Посещение уроков с целью 

выявления затруднений, 

оказания методической 

помощи 

 

5 Оказание помощи в выборе 

темы самообразования 

консультация Тема, этапы работы, 

выходы 

Внедрение  

результатов  

деятельности по  

самообразованию в  

практику своей  

работы. 

 

6 Способы контроля качества 

обученности. Виды 

диагностики результатов 

обученности. Содержание, 

дозировка и форма 

дом.задания 

 Нормы оценок.   

Критерии  

выставления оценок  

Методы  

активизации  

познавательной  

деятельности  

учащихся  

проверка тетрадей 

оценка письменной работы 

уч-ся 

 

7 Работа с одаренными и со 

слабоуспевающими 

учащимися 

практикум Организация 

индивидуальной работы с 

учащимися 

НИР уч-ся 

Школьное олимпиадное 

движение 

Карта отслеживания 

обученности уч-ся 

8 Портфолио учителя Выставка 

беседа 

Требования к портфолио 

учителя 

Варианты оформления 

портфолио 

9 Проектная деятельность беседа Внеурочная деятельность 
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учителя Создание проектов 

 

10 Пед.ситуации и выход из нее Практикум 

тренинг 

Анализ педагогических 

ситуаций. Анализ 

различных стилей 

педагогического общения 

(авторитарный, либерально-

попустительский, 

демократический). 

Преимущества 

демократического стиля 

общения. Структура 

педагогических 

воздействий 

(организующее, 

оценивающее, 

дисциплинирующее); 

11 "Современные 

образовательные технологии, 

их использование в учебном 

процессе"; 

 

Практикум 

консультация 

КСО 

Сингапурское  

РО 

ТРКМ 

12 Организация выхода молодого 

специалиста 

Выступление 

Открытый урок 

Участие в 

семинарах 

 

13 Консультации по частным 

вопросам педагогики, теории 

и методики преподавания 
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9. Участие в проектно-исследовательской, инновационной деятельности, в т.ч в 

реализации социокультурных проектов 

 

1. Соавторство в социокультурном  проекте  «Дьүһүлгэн» с.Павловск (2010-2019) 

Подпроекты: 

Авторство «Хоһоон түһүлгэтэ» - школа, родком школы,  Центр Культуры и 

Духовности, Дом Арчы, общественные организции, предприятия и общественность  

наслега. 

Конкурс ораторов – школа, Центр Культуры и Духовности, родком школы, 

предприниматели наслега 

2. Участие в разработке ООП МБОУ «Павловская СОШ им.Оконешникова В.Н.». 

Проект: «Одаренные дети»  

3. Работа в творческой группе «Новые образовательные технологии» - (2017-19)           

-проведение семинаров, открытых уроков; 

-посещение и анализ уроков; 

- оказание помощи  молодым педагогам; 

-оказание методической помощи участникам профессиональных конкурсов 

(«Учитель года», «Молодой педагог») 

             4. Лектор методической лаборатории  «А.Е.Кулаковскай-Өксөкүлээх Өлөксөй 

эргимтэтэ», МБОУ «Павловская СОШ им.В Оконешникова» (2018-19) 

              

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

 

№ Название 

публикации 

Тема Уровень Год  
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11. Наличие авторских программ, методических пособий, разработок. 

-Разработка социокультурного проекта «Дьүһүлгэн»; 

-Разработка и реализация подпроекта  “Хоһоон түһүлгэтэ»; 

-Разработка «Саха тылыгар үлэ бырагырааммата»; 

-Разработка формы индивидуальной траектории учащихся; 

-Разработка ИПР (индивидуальной профилактической работы); 

-Разработка классного проекта «Бодоруһуу тыла-саахымат» 

                                                           

                                                       «Хоһоон түһүлгэтэ» 

                                         (В. Н. Оконешников  хоһооннорунан) 

Формата: кэпсэтии 

Кытталлар: 11кыл. уолаттара,  учууталлар. 

Туһаныллар  матырыйаал: В.Н.Оконешников  кинигэлэрэ,  презентация. 

Ааҕыллар  хоһооннор: 

-«Төрөөбүт  дойдум  туохтан  саҕаланар» 

-«Төрүт  үрэҕэ» 

-«Төрүт  түөлбэтэ» 

-«Көмүс  сиэн  көһүннэ» 

-«Саас  абылаҥа» 

-«Тэҥүргэстээх  эбэбит» 

1 Книга «Учууталбыт 

биһиэнэ» 

Творческие работы учащихся: 

-Аргунова Уля « «Артектан» тирэх 

ылан»  

-Говорова Лириана, Макарова 

Маша «Айан аартыга арыллан» 

интервью 

-Шарина Туяра «Махтана 

саныыбын» хоһоон 

-Егорова Галя «Учуутал 

эбэлээхпин» 

улусный 2014 

2 Книга «Кинилэр 

тыыннаахтар» 

Творческие работы учащихся: 

-Оконешникова Лия “Сүрэхпэр 

өрүү баар.” 

-Петрова Настя “Миленький 

терпи!” 

улусный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2015 

3 Журнал «Үйэ»           Статья «Сырдыкка, кэрэҕэ угуйар» республиканский 2015 

 

4 Газета «Сунтаар 

сонуннара» 

Статья «Сайдыы суолун солоон» улусный 2016 

5 «Оскуола саргытын 

салайыы соргулаах 

суоллара» 

Сценарии мероприятий ИРОиПК 2017 
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-«Ох  саалаах  уол  кэллэ» 

-«Сэмэнэпкэ  хаас  кэтии» 

Киирии  тыл 

-  Үтүө  күнүнэн!  Бүгүн  биһиги  «Хоһоон  түһүлгэтэ»  диэн В.Н.Оконешников  

хоһоонноругар  аналлаах  кэпсэтии  түһүлгэтин  ыытыахпыт) 

- В. Н. Оконешников  хоһооннорун  сүрүн  темата: «Төрөөбүт  дойду»  туһунан. Кини  үксүн  

гражданскай лирика5а  суруйар эбит.   Хоьоонноругар  биһиги  көрөбүт: сүүрбүт-көппүт  

алаастарбытын,  оонньоон-көрүлээн  улааппыт  түөлбэбитин  (уулуссабытын),  биир  

дойдулаахтарбытын  уонна  төрөөбүт  дойдуга,  Ийэ  сиргэ,  бэриниилээх  буолууну. 

-  Василий  Николаевич  хоһооннорунан  ханнык  баҕарар  дьиэ  кэргэн,  чуолаан  аҕа  уол  

оҕону  иитиигэ  туттуон  сөптөөх  ньымалара  олус  элбэхтэр  эбит. 

- Билигин  11кылаас  уолаттарын  ааҕыытыгар  «Төрөөбүт  дойдум  туохтан  саҕаланар»  диэн  

хоһоону  истиэххэ (уолаттар  ааҕаллар) 

- Оҕолоор,  төрөөбүт  дойду  хантан  саҕаланар  эбитий? (Кэпсэтии  таһаарыы,  эппиэттэри 

истии) 

Кырдьык  даҕаны,  тумус  туттар  киһибит  Василий  Николаевич  эппитин  курдук,  төрөөбүт  

дойдуҥ  күөлэһийэн  улааппыт-үөскээбит  тиэргэҥҥиттэн  саҕаланар  эбит. 

- Ол  иһин  даҕаны,  саха  классик  суруйааччылара  бэйэлэрин  айымньыларыгар  хайаан  да  

төрөөбүт  дойду,  төрөөбүт  дойдуга  бэриниилээх  буолуу  тематын  киллэрэллэр  эбит  

(суйааччылар  хоһооннорун ааҕыы) 

Холобура,  А.А.Иванов-Кундэ 

 «Кии  сыта»  диэн  хоһоонугар  маннык  этэр. 

…Ыал  түптэтин  буруота 

Тунааран  киирэн 

Турар. 

Ибир-сибир  тыаллаах. 

Ичигэс  салгынна 

Кии  сыта 

Киһи  сүрэҕин-быарын 

Хаба  ортотунан 

Халыйан  киирэр… 

Итини  ситэрэн  биэрэр  курдук,  Софрон  Петр. Данилов  «Кии  сыта»  диэн  кэпсээнигэр  

эмиэ  түптэ  сытын  ахтар.  Уонна  маннык  этэр: Кэрэ,  сымнаҕас,  минньигэс  сыт  сөрүүн  

сүөгэй  курдук  сүрэхпэр-быарбар  халыйан  киирэн,  тымыр  тымырбынан  этим  сааһыгар  

тарҕанна. 

Ону  кытта  тэҥҥэ,  санаабар  субу  халыйан  кэллилэр: дойдум-Саха  сирэ. Сайылык. Күөх 

тыа. Сибэккилээх  хонуу…     

- Киһи  барахсан  орто  дойдуга  олох  олороору,  бэйэтин  кэнниттэн  суол-иис  хааллараары  

төрүүр. Үгүс  аат  хаһаайына  буолан  үөрэр-көтөр,  Күнү  кытта  тэҥҥэ  күлсэр.  Ийээ,  Аҕаа  

дэтэн  эппиэтинэс  үрдүгүн  билэр,  онтон  Эбээ,  Эһээ  дэтэн сүһүөхтүүн ууллар, сүрэхтиин 

манньыйар  уонна,  эмиэ сабыс-саҥаттан олоҕу таптыыр,  сыал-сорук туруорунар. Бу  туһунан  

Василий Николаевич  суруйбут  хоһооннорун  истиэҕиҥ  (Борисова А.М.  «Көмүс  сиэн  

көһүннэ»,  Торговкина С.И.  «Ох  саалаах  уол  кэллэ»  хоһооннору уус-ураннык   ааҕаллар) 

- Хас  биирдии  киһиэхэ  кини  олорор  сирэ-уота  ураты  кэрэ,  абылыыр  күүстээх  буолар. Ол  

курдук  Василий Николаевич  хоһоонноругар  ыал  буолан,  дьиэ туттан,  оҕолорун  

улаатыннарбыт  «Төрүт»  түөлбэтин  олус  кэрэтик,  харахха  бу  илэ  баар  курдук  суруйар. 
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Билигин  Санникова Н.А . «Төрүт  үрэҕэ»,  Старостина Т.Н.  «Төрүт  түөлбэтэ»  хоһооннору  

ааҕыахтара,  санааларын  атастаһыахтара  (ааҕаллар,  ис  хоһоонунан ырыталлар). 

-Уол  оҕо  буорга-сыыска  буккуллан, 

Оту-маһы  тардыалаан  көрөн, 

Тэҥнээхтэрин  кытта  илин-кэлин  түсүһэн, 

Бадараан  баһылыга  буолан,  хараабыл  ыытан. 

Буутун  этэ  буһан,  сиин  этэ  ситэн 

  Эр  бэрдэ  буола  үүнэр. 

-  Василий  Николаевич  хоһооннорунан  уол  оҕо,  эр  киһи,  дьиэ  кэргэн  аҕа  баһылыгын  

киэбин  (моделын)  таһаарыахха  сөп. Эр  киһи  киэбэ  (модела)  хайдах  эбитий?  Эр  киһи  

диэн  кимий,  кини  хайдах  буолуохтааҕый?  ( эппиэттэри  истии).   

- Билигин  биһиги  Иван  Дмитриевич  Степанов  «Сэмэнэпкэ  хаас  кэтии»  хоһоону  ааҕарын   

истиэҕиҥ  (ааҕар,  санаатын  этэр). 

-Санаабар  бу  илэ  көһүннэ, 

Сайылык  алтан  от  сыһыыта 

Үчүгэй-үчүгэй  күн  үүннэ, 

Үүт  тураан,  үүт  тураан  халлааммар 

- Павловскайга  олорор  киһи  «Төҥүргэстээх»   сыһыытынан  сүүрбүтүн,   Төҥүргэстээх»  

күөлүгэр  чомполоно  сөтүөлээбитин,  «Төҥүргэстээх»  тыатыгар  отоннообутун  уһун  

кыьыҥҥы  киэһэлэргэ  уйадыйа  ахтар-саныыр  буолуохтаах.  Ол  курдук  кэрэ,   ол  курдук  

алыптаах  биһиги  «Төҥүргэстээхпит».  Николай  Кузьмич   Карамзин  ааҕыытыгар  

«Төҥүргэстээх  эбэбит»  хоһоону  истиэҕиҥ  (ааҕар,  санаатын  этэр). 

- Василий Николаевич  хоһоонноругар  баар  эбит:  киһи  кута-сүрэ,  олоҕун  сэһэнэ  уонна  

бар  дьонугар  сырдык  ыра  санаата.  Кини  хоһооннорун  ааҕыаххайыҥ  уонна  олохпутугар,  

иитэр-үөрэтэр  үлэбитигэр  туһаныаххайыҥ! 

- Оһуохай  үҥкүүтэ (Н.К.Карамзин  таһаарар)    

 

                                      Софрон Петрович  Данилов  «Сүрэх тэбэрин тухары»  

                                                            романынан  инсценировка 

                          (инсценировкаҕа  көстөр  кылаас  чааһа  В.Н.Оконешниковка  ананар) 

Сыал-сорук: 

- учуутал айыллыытын көрдөрүү 

- В.Н.Оконешниковы сырдатыы 

- нэһилиэк устуоруйатын билии,  төрдү-ууһу  үөрэтии туһунан өйдөбүллэри олохсутуу     

 Туһаныллар  матырыйаал: 

- Софр.П.Данилов «Сүрэх тэбэрин тухары»  романа 

- В.Н.Оконешников  автобиографията 

 

          Киэһэ. Кылаас иһэ көстөр, лаампа (абажур) уотугар Саргылаана Кустурова  тэтэрээт  

бэрэбиэркэлии олорор  (санаарҕаабыт,  санааҕа  түспүт көрүҥнээх.) 

          Аргыый турар, сыана диэки кэлэр. 

    Бачча сыл тухары умсугуйбут, иитиэхтээбит  ыра санаам сымыйа буолуох муҥа дуо? 

Ханнык дьоллоохторго оҕолор сүрэхтэрэ аһыллан биэрэрэ буолуой? Пед.институту куһаҕана 

суохтук  бүтэрбитим, учуутал үлэтин олус сөбүлүүбүн, оҕолору таптыыбын, Ис  сүрэхпиттэн 

таптыыбын! 
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   Мэник, оҕотук санаабар дипломмун сиэппэр угуннум да, учуутал үрдүк аатын ыллым дии 

санаабытым. Оо, оннук буолбатах эбит. Дипломнаах эрэ  киһи барыта кыайан учуутал 

буолбат эбит. 

Лаампа уота хараҥарар. (Саргылаана сценаттан тахсан барар) 

          Сарсыарда (сарсыардааҥҥы  музыка тыаһыыр (  “Пионерская зорка»)).  Кылаас  иһэ 

көстөр. Оҕолор  киирэллэр ( Лука Бахсытов  кэлэрин кэпсэтэллэр) 

-Оҕолоор,  бүгүн 5-с уруок кэнниттэн  кылаас  чааһа  буолар  үһү. 

-Көрсүһүү. Лука Бахсытовтыын. 

-Маныыһыт  Лука  быһыылаах. Мин ыалым. 

- Маша эһэтэ. 

        Чуораан тыаһыыр. Оҕолор паарталарга олороллор, кинилэри  кытта  эдэр учууталлар  

киирэн  олороллор. Аласов Лука Бахсытовтыын (хаҥас атаҕынан биллэ биллибэттик  

сүдьүҥнээн хаамар)  кылааска киирэллэр. 

Аласов: 

- Дорооболоруҥ, оҕолоор! Бүгүн  биһигини  кытта колхозпут  биир саамай кырдьа5ас,  

ытыктабыллаах  үлэһитэ Лука Максимович  Бахсытов көрсөн кэпсэтэ кэллэ.  

Л.Бахсытов  тоҥхолдьуйар ( Остуолтан турар, онтон олорор.) 

- Бу эһиги хаһыс кылааска үөрэнэр дьон мустан олороҕут? 

- Ахсыска 

- Онуска 

- Тохсуска 

- Сүрдээх үөрэхтээх дьон эбиккит, мин былыр  ликпууҥҥа  биир  эрэ сыл үөрэнэ 

сылдьыбыттааҕым. 

    Оҕолору  кэриччи  көрөр. Онтон  хараҕа  истиэнэҕэ  ыйанан  турар  портреттарга  иҥнэр.  

- Ол  уһун   баттахтаах   ханнык   киһиний? (кылаас  оҕолоро  бары  кини  ыйбыт   сирин   

диэки  көрөллөр) 

- Исаак Ньютон. 

- Тугунан  биллибит  киһиний? 

- Англия   улуу  физигэ.  Математика,  механика   сүрүн  сокуоннарын   арыйбыта… Сырдык  

свойстволарын  үөрэппитэ. 

- Сө-өп. Оттон  ол  уһукка   моонньугар   мойбордоох   кимий? 

- Галилео Галилей… Италия  улуу   ученайа. 

- Сө-өп. Оттон   ол  ортоку   кимий? 

- Ом Георг… Немец   физигэ. Электрическэй  тогу  үөрэппитэ. 

- Үчүгээй!  (үөрэр, остуол сирэйин имэрийэр)  Аангылыйа,  Ытаалыйа,  Ньиэмэс   дьонун 

билэр   эбиккит.  Үчүгэйдик   үөрэнэр   быһыылааххыт. 

   Дьэ, билигин   мин  эһиэхэ  нэһилиэк   бочуоттаах   олохтооҕо,  үөлээннээҕим   Василий 

Николаевич  Оконешников  туһунан  кэпсиэм. Кини туһунан тугу  билэҕитий? (паарталартан 

илиилэр күөрэҥнээн бараллар. « Мин билэбин», « Миигин ыйыт»,- диэн саҥалар иһиллэллэр) 

(Кылаас  чааһа  холкутук,  сэьэргэһии  ньыматынан  барыахтаах.) 

- Учуутал. Черчение учуутала. Мэҥэ Ханалас улууһугар  «Улуу Сыһыы» диэн кэрэ 

айылҕалаах  сиргэ  колхозтаах  дьиэ  кэргэнигэр  төрөөбүтэ. Эбэлээх,  эһэтигэр  иитиллибитэ. 

Сэрии ыар сылларын  барытын  оччугуй  санныгар  сүкпүтэ. 

- Кини  мин эһэбин кытары бииргэ  үөрэммит,  эһэм кэпсээнинэн: 1942с. «Саҥа Олох» колхоз  

председателя  Василий  Иванович Кириллин  Моороҕо  сэрии  тулаайахтарыгар интернат  

аһан  үлэлэппитэ,  начальнай оскуоланы  Моороҕо бутэрбитэ.  
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- Хаптаҕай  оскуолатын  бутэрээт  Дьокуускайдааҕы  Музыкальнай-художественнай  

училищеҕа  үөрэнэ  киирбитэ.  Үһүс  кууруска  үөрэнэ  сылдьан  Советскай  Армия кэккэтигэр  

сулууспалыы  барбыт. 

- Онтон  Армия   кэнниттэн  үөрэҕин  салҕаан,   уруһуй  уонна  черчение идэтин  ылан,  

Аллараа   Бэстээх  оскуолатыттан  үлэтин саҕалаабыта. 

- Кини   үөрэппит  оҕолоро  Республикаҕа  черчение  олимпиадатыгар  34  төгүл   

бастаабыттара.  Бу уһулуччулаах  ситиһиитин  иһин «Саха  сирин  рекордун»  кинигэтигэр 

киирбитэ. 

- РФ үөрэҕириитин туйгуна,  Учууталлар учууталлара,  Саха  АССР  үтүөлээх  учуутала,                            

үгүс  мэтээл уонна  «За  веру  и  верность» орден кавалера. 

 

 

 

   Лука  Бахсытов остуолтан туран туннуккэ  кэлэр, өҥөйөн  көрөр. 

-Көрөҕүт  дуо  ол  маһы? Мутуга  хатан  хаалбыт  маһы? Ити  мас  тоҕо  хаппыта буолуой?  

Хайа  да  бэйэлээх  мас  силиһэ  куурдар-хаттар  эрэ   кэхтэр,  өлөр. Киһи  эмиэ  ол кэриэтэ. 

Төрөөбүт   дьонун-сэргэтин,   төрөөбүт   норуотун   олоҕун   кытта   сибээьэ  быһыннар   эрэ,  

ол  киһи  үлэтэ-хамнаһа   да  үөтэлээбэт  үгэстээх. Дьэ  ол  иһин  эһиги төрөөбүт  нэһилиэккит  

олоҕун,   устуоруйатын,  дьонун   билэргититтэн   үөрдүм.  Олус   үөрдүм!     

      Эдэр  учууталбар,  Саргылана  Тарасовнаҕа,  сүбэлиэм   этэ: «Тоҕойуом,  эн  эмиэ,  бу  

биһиги   дойдубутун   дойду  оҥостон,   силискин-мутуккун   түһэрэн-тэнитэн   Баһылай  

Ньукулаааайабыс   курдук  норуот учуутала  буол!»-диэн. (Саргылаана турар, үөрэр,  сцена 

диэки  кэлэр). 

      Прожектор Саргылаана диэки  тыгар.  Кылаас иһэ  хараҥарар,  ол кэмҥэ  Бахсытов.  

Аласов, оҕолор тахсан бараллар. 

-Мин  билли-им,  өйдөөтү-үм (үөрэр). Дьиҥнээх  Учуутал  үгүс сыраттан,  сылбаттан, 

түһүүттэн-тахсыыттан  уһаарыллан  тахсар  эбит.  Учуутал үлэтэ  өй-сүрэх  үлэтэ! Өссө  

чопчулаан  эттэххэ-Сүрэх  үлэтэ эбит. 

(Аласов сценаҕа киирэр, Саргылана  диэки  кэлэр.) 

-Оннук, Саргылана Тарасовна,  өйгүнэн  тугу  баҕарар  айыаххын  сөп. Аҥардас  үрдүк 

ситиһии,  албан  аат  туһугар  ким  баҕарар  төбөтүнэн  хаамыахха  сөп. Оттон  ону сүрэх  эрэ  

тохтотор,  буойар  кыахтаах.  Өй-сүрэх  икки  бииргэ  буоллахтарына,  биһиги  элбэҕи  

кыайыахпыт. Толлон-чаҕыйан  туруохпут  суоҕа! (Утарыта  көрсөллөр,  мичээрдэһэллэр) 

Иккиэн бииргэ  сиэттиһэн  баран: 

Сирдээҕи  дьолу  билэбит  сэбүлүүр  идэлээхпитинэн, 

Сирдээҕи  дьолу  билэбит  оҕону  кытта  үлэлиирбитинэн, 

Сирдээҕи  дьолу  билэбит  Сахабыт  норуотун  саргытын  салайсарбытынан! 

 

 

 

Саргылаана-Иванова  С.П. (классическай  маҥан саҕалаах  платье,  тууппулэ) 

Аласов- Васильев С.М. (классическай  хара дьүһүннээх костюм) 

Бахсытов-Степанов И.В.( пиджактаах,  рубашка,  хромовай саппыкы,  хоттуус) 

Оҕолор- 7  (школьнай  форма, портфель) 

Музыка: 

Фоновай  монолога 
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Сарсыардааҥҥы  музыка «Пионерская зорька» 

 

5 учуонай хаартыската  атахха турар. 

Абажур. 

Остуолга тэтэрээттэр сыталлар. 

Паарта, олоппос,  түннүк. 

  

 

12  Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях. 

 год Мероприятие Форма участия уровень результат 

1 2014 Саха оскуолаларын 

учууталларыгар, 

төрөппүттэригэр 

аналлаах 

өрөспүүбүлүкэтэҕи 

научнай- практическай 

конференция 

Выступление на тему: 

«Олоҥхоҕо олоҕуран оҕону 

иитии-үөрэтии» 

республ сертификат 

2 2014 Распространение опыта 

на республиканских 

курсах 

Урок якутской литературы  

 «Фантастика уонна Олоҥхо 

ыра санаата» 

республ сертификат 

3 2015 Образовательный 

марафон «Грани 

педагогического 

мастерства» под девизом 

«Вектор поисков и поиск 

и ветров» в секции 

«Филологическое 

образование»  

Выступление на тему: 

«Айымньыга сахалыы анал 

ааттар тугу кэпсииллэрий?» 

улусный сертификат 

6 2016 Семинар учителей 

якутского языка и 

якутской литературы 

Выступление на тему: «Саха 

тылын үөрэтиигэ үлэлиир 

бырагыраамма» 

улусный сертификат 

7 2016 5-с республикатааҕы 

«Мэҥэ ааттар-норуот 

тыла уонна устуоруйата» 

диэн ааттары үөрэтиигэ 

(ономастикаҕа) 

үөрэнээччилэр уонна 

учууталлар көрдүүр-

чинчийэр кэмпириэнсийэ 

Выступление на тему: 

«Аймньыга сахалыы анал 

ааттар тугу кэпсииллэрий?» 

республ сертификат 

рекомендаци

я на 

публикацию 

в журнале 

«Хатан» 

8 2018 Семинар учителей 

якутского языка и 

якутской литературы 

Выступление на тему: 

«П.А.Слепцов-Ойуунускай 

«Иирбит Ньукуус» кэпсэнигэр, 

Д.С.Федоров-Дм.Таас «Кыһыл 

көмүс хоруоп» сэһэнигэр олох 

олоруу-киһи анала» 

улусный сертификат 
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13. Участие в профессиональных конкурсах 

 

№ Название мероприятия уровень результат год 

1 Участие в конкурсе 

чтецов «Үөрэнээччи 

уонна учуутал» 

улусный Диплом 3 ст 2017 

2 «Хоһоон хонуута» уус-

уран ааҕыы күрэҕэ 

школьный Анал аат: «Бастыҥ 

толоруу»  

2016 

3 «Профи-учитель» всероссийский участие 2015 

4 «Профи-учитель» всероссийский участие 2016 

5 Наставник 

На тему: 

«Комбинированный тест 

учителя высшей 

категории» 

всероссийский Диплом призера 2017 

6 Наставник 

На тему: «Русский язык 

и литература» 

всероссийский Диплом призера 2017 

7 Наставник 

На тему 

«Обществознание» 

всероссийский Диплом призера 2017 

8 Тест А.Макаренко 

«Единый урок» 

всероссийский Диплом призера 2018 

9 «3-й республиканский 

Математический 

диктант» 

республиканский сертификат 2018 

10 «Всероссийский 

правовой (юридический) 

диктант» 

всероссийский сертификат 2018 

 

 

14.Общественная работа 

№ название уровень год 

1 Член экспертной комиссии по 

НПК «Аллахские чтения» 

республиканский 2014 

2 Эксперт НИР учащихся в секции 

«Филология»: Апрельские чтения  

школьный 2017 

3 Член экспертной комиссии по 

проверке олимпиадных работ по 

якутской литературе 

муниципальный  2018 

4 Член оргкомиссии 

республиканских 

Оконешниковских чтений 

республиканский  2014, 2016, 2018 гг. 

5 Член экспертной комиссии по 

интеллектуальной игре «Өркөн 

өй» 

улусный 2019 г. 

6 Организатор в аудитории по ОГЭ всероссийский 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019  гг. 
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15. Звания, награды 

 Почетная грамота МО РС (Я)-2012 

 Благодарственное письмо Министерство Обороны РФ в/ч 72157-2-2012 

 Почетная Грамота РУО – 2014 г. 

 Махтал сурук (58-с культура уо.спорт эстафетата) РУКульт.-2014 

 Грамоты администрации школы -2014, 2016, 2017 гг. 

 Нагрудный знак «Отличник образования РС (Я) – 2015 г. 

 Махтал сурук РУО-2015 

 Грамота Профсоюз работников образования Мегино-Кангаласского улуса РС(Я)-2015 

 Национальный фонд «Барҕарыы», “Благодарственное письмо”-2016 

 Грамота И.М.Сосин аат.Мэҥэ Хаҥалас улууһун киин библиотеката-2016 

 Грамота за 2 место по настольным играм «Хабылык» ПСОШ-2016 

 Грамота за 1 место по настольным играм «Хаамыска» ПСОШ-2016 

 Грамота за 3 место по шахматам среди түөлбэ МО «Нерюктяйинский наслег»-2018 

 Грамота за 3 место по шахматам среди түөлбэ МО «Нерюктяйинский наслег»-2019 

 

 

 

 

 

 

 

16. Повышение квалификации 

№ Название курса год объе

м 

Место 

прохождения 

Номер 

документа 

1 Фундаментальные курсы учителей 

якутского языка и литературы 

2014 120 ИРОиПК № 9219 

2 Проблемные курсы: «Современный 

урок якут.языка и лит. в условиях 

реализации ФГОС нового поколения» 

2014 72 ИРОиПК №9223 

3 Проблемные курсы: «Творческая 

мобильность учителя в условиях 

реализации ФГОС» 

2017 72 ИРОиПК №32 

4 Проблемные курсы:   «Современный 

урок от проектирования к анализу» 

2018 48 ИРОиПК № 6336 

5 Проблемные курсы: «Проектное 

управление образованием при 

реализации ФГОС» 

2018 72 Центр 

инновац.разви

тия 

образования  

(Лицензия 14 

Л 01 

№0002157  ) 

№ 

14181257 

6 Проблемные курсы: «Технология 

подготовки обучающихся к ЕРЭ и ОРЭ 

по якут.языку и лит.» 

2019 72 ИРОиПК № 4274 
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                                                               Приложения  

                                 Сахалыы  анал  аат  айымньыга  тугу  кэпсиирий? 

        Аан   дойдуга   киһи  билбитэ-кɵрбʏтэ  барыта  ааттаах. Ааттары  ʏɵрэтэр  наука  

ономастика  дэнэр. Кини   салаата  антропонимика   киһи  аатын  быһаарыынан  дьарыктанар,  

син  эмиэ  атын  наукалар  курдук  антропонимика  кɵдьʏʏһэ  улахан. Кини  норуот   быдан  

былыргы  олоҕун-дьаһаҕын,   тылын,   культуратын    чинчийиигэ,   ʏɵрэтиигэ  улахан  

суолталаах. Дьэ  ол  иһин  тыл  ʏɵрэхтээхтэрэ,  историктар,  суруйааччылар   киһи  аатын  

ʏɵрэтиини  олоҕу  кытта  ыкса  ситимнииллэр 

         Антропонимика    наука  быһыытынан  эмиэ  туспа  дьиктилээх,  киһини   умсугутар   

ураты  кʏʏстээх. Аңардас  биир  ааттан  сиэттэрэн  киһи  элбэҕи  билиэн-кɵрʏɵн  сɵп.  

Холобур: тыл  суолтатын,   суруйааччылар   анал   аат  кɵмɵтунэн   айымньы  уус-уран   ɵттʏн  

кʏʏһʏрдэллэрин,  персонаж  тас  кɵрʏңʏн,   майгытын-сигилитин,   характерын,   ис   туругун   

уонна,  биллэн   турар,  айымньы   суруллубут  кэмин,   олох   хаамыытын. 

         Холобур,  саха  литературатын  тɵрʏттээбит  А. Е. Кулаковскай-Өксɵкʏлээх  Өлɵксɵй  

,,Ырыа-хоһоон,,   диэн  кинигэтигэр  бэчээттэммит  отучча   айымньытыттан   биир   да5аны  

аата-суола  чопчу  ыйыллыбыт  геройу,  персонаһы  булбаккын  (,,Байанай  алгыһын,,  

киллэрбэккэ  туран). Кырдьыга  да5аны,  ити  айылаах  топпут-туолбут,  тэңнээ5э  суоҕун  

курдук  сананан  киэптээбит,  бардамнаабыт  итирик  бурсуй  кимий?  диэн  биирдэ  эмит  

санаан  аһардаххына,   хантан  да  хоруй  ылбаккын.  Эбэтэр,  поэт   хоһуйарыныы  ,,унаар  

маңан  кʏн   уңа  тʏннʏктэн  уларыйан   эрдэҕинэ   уһуктааччы,   быһа  оңостубут-туттубут    

куорат   кыыһа  хайаларай?   диэтэххинэ,  эмиэ  аата-суола  суох  ʏрдʏттэн   кʏлʏʏгэ-элэккэ   

барбыт  кыыс  оҕо   кини  буолан  хаалар. 

          Герой,  персонаж  аатын  быһартан  аккаастаныы  поэтическай  айымньы  уратыта  

диэҕи,  С.Р.Кулачиков-Эллэй   ,,Чурум-Чурумчуку,,  поэматыгар,  В.С.Соловьев-Болот  

Боотур  ,,Чоҕой  уонна  Ньоҕой,,  чабырҕаҕар,  П.Н.Тобуруокап   ,,Өндɵрʏʏскэ  тиэтэйбэт,,   

,,Хаппытыан,,  диэн  ырыа  буолбут   хоһоонноругар   уонунан   ааҕыллар   сирэй  ааттаммыт  

геройдар,  персонажтар  бааллара   туорайдыыр. Онон   аат-суол  биэрии  поэтическай    

айымньы  уратыта   диир  кыаҕа   суох   буола  туһэбит. 

           А.Е.Кулаковскай    хоһоонноругар    анал   аат  суоҕа   кини  поэзията   норуот    

тылынан  уус-уран   айымньытыныын   ыкса  ситимнээҕин,  фольклортан    сʏмэ,  симэһин  

иңэринэр  о5о  эрдэҕинээҕи   киинин  ɵссɵ  да  ситэ-хото  араарына,   быста   илигин  

туоһулуур  эбит  диэн  тʏмʏккэ  кэлэҕин.  ,,Өрус  бэлэхтэрэ,,   диэн  поэматыгар  (1909с.  

суруллубут)   Өлʏɵнэ  ɵрʏһʏ,  Хотугу  Муустаах  муораны,  Алдан,  Бʏлʏʏ,  Амма  хас  

биирдии  ʏрэхтэрин  киһититэрэ  (персонификация,  антропоморфизм)  итиниэхэ   эмиэ  

сыһыаннаах.  Норуот  ырыата-тойуга  тʏмʏллʏбʏт  хомуурунньугун   аахтаххына,  син   эмиэ  

А.Е.Кулаковскай   хоһоонноругар  курдук,  ким  эмэ  туспа  ааттанан-суолланан  суруллубутун   

кɵрсɵрʏң   кʏчʏмэҕэй. Кини  биирдиилээн  киһини  сирэйдээн-харахтаан,  чуолкай  

аадырыстаан  суруйбакка,  сʏʏһʏнэн  уопсай  ɵрʏттэрин  аата-суола  суох  киһинэн  сирэйдээн  

кɵрдɵрɵрʏ  туттар ,  ордорор   эбит. 

     Литература  сайдан,   илэ  бодотун  тардынан  истэҕин  аайы  ити  ньыманан  муңурданыы  

уурайан,  хартыына   уларыйан  иһэрин  поэтическай,   прозаическай   айымньылартан  

дьэңкэтик  кɵрɵбʏт. 

     20-с  сыллартан  саха  литературата  атаҕар  эрэллээхтик  туран  истэҕин  аайы  сахалыы  

анал  ааттары  туттуу  кʏʏһʏрэн  кэңээн  иьэр. 

           Н.Д.Неустроев  ,,Тиэтэйбит,,  диэн  икки  тɵгʏллээх  комедиятыгар  сэттэ  киһи  

оонньууруттан  уһэ  сахалыы  анал  (хос)  ааттаах:  Омуннаах  Уйбаан,  Кʏɵс  Бʏɵтʏр,  Аллаах  
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Алааппыйа.  Бу  ааттар  айымньы   сытыы,  уот  харахха  этэр,  кʏлэр  юмордаах  

буолуохтааҕын   сэрэтэллэр,   ааҕааччы  болҕ омтотун  тардаллар. 

Омуннаах  Уйбаан. 

Омун, аат  тыл. 1. Наһаа  улаатыннарыы,  дарбатыы,  улаатыннаран,  ʏлʏннэрэн  этии. 2 . 

Ыгым  быһыы,  быыппастыгас   майгы.  Холобур:   Олус  омуннаах  киһи. 

Суруйааччы   туттубут  хос   аата  Уйбаан  уобараһын  арыйыыга  тирэх  буолар .  Ол  курдук,  

сурах  хоту  кэргэн  ыла  охсор,  тугу  да  быһаарса,  толкуйдуу  барбат.  Барыта  омун-тɵлɵн,  

биир  тыынынан  оңоһуллар. 

Кʏɵс  Бʏɵтʏр 

Кʏɵс,  аат  тыл. 1. Ас  буһарар  иһит. 2. Миннээн  уокка  буһара  уурбут  ас. Холобур:  

Кʏɵстэрэ  оргуйан   бидилийэн,  кʏɵс   хаппаҕа   тɵлʏтэ  биэрдэ. 

   Автор   Бʏɵтʏргэ   быспыт   хос   аата  кини  быһыытын-майгытын   толору  арыйар.  

Омуннаах  Уйбаан   этиитигэр  сэбулэһэ  охсоро,   кийиитин   Аллаах   Алааппыйаны   ойох  

биэрэрэ.  Тɵлʏтэ  биэрэн,  кырдьык  оргуйа  олорор. 

Аллаах  Алааппыйа. 

Аллаах,  даҕааһын  аат.1.  Сʏрэхтээх,   хоһуун  уонна  улгум.  Холобур: Аатын   да  ааттаппат  

бэрт  аллаах  киһи  буолла. 

Алааппыйа  ɵр  аңардас  олорбут   дьахтар   Омуннаах  Уйбааңңа  эргэ  тахсарга  улгумнук  

сɵбʏлэһэр.  Уонна   аллаах,  улгум   диэн  хос  аат  хаһаайына  буоларын,  суруйааччы  анал  

ааты  таба  биэрбитин  бигэргэтэр.  

,,Балыксыт,,   кэпсээн.  Балыксыт  Былатыан  ʏйэлээх  сааһын  тухары  балыктаан  аһаан  

олорбут. Н.Д.Неустроев   Былатыаңңа   ,,Балыксыт,,   диэн   идэ  аатын  биэрэн,   кини  

дьарыгын,   айылҕаны  кытта   ыкса  сибээһин  ситиһиилээхтик  кɵрдɵрɵр.   Ааҕааччы   

айымньыны  ылынарыгар  кʏʏс-кɵмɵ,   тирэх  биэрэр. 

          Н.М.Заболоцкай    ,,Сайылыкка,,   кэпсээнигэр  Кɵлɵпʏнэ   Кɵстɵкʏʏн-омсолоох   герой. 

Кɵлɵпʏнэ   диэн   хатыылаах   от  аата.  Бу   аат  бандьыыт  дьʏһʏнʏн-бодотун,   майгытын-

сигилитин,   олоххо-дьоңңо   сыһыанын  толору   арыйар. 

Уус  Наһаар.  Уус   диэн  сахаларга  саамай  убаастанар,   ытыктанар    идэ. Онноо5ор  уус   

кʏɵтʏттэн   абааһы  куттанар.  Аан  маңнай  Уус  Наһаардыын  билсэрбитигэр   тɵһɵ   да  

куттас  курдук  буоллар,  кэлин   бэйэтин  кыана  туттан,   баар  быһыыны-майгыны  ɵйдɵɵн  

биир  халбаңнаабат  бигэ  санааны  ылынар.  Уус  диэн  дьоһун  аатын  тʏһэн  биэрбэт. 

            С.С.Яковлев-Эрилик  Эристиин   ,,Хачыгыр,,  кэпсээн. Кэпсээн  сʏрʏн  геройа-

Хачыгыр. Хачыгыраа,   туохтуур.  Тугу  эмэ  тыаһат,  хачыгырат.  Бу  аат  Хачыгыр   олоҕор-

дьаһаҕар   сɵп  тʏбэһэр,  уһун   куңңэ  бʏппэт  ʏгʏс  тʏбʏктээҕэ  кɵстɵр.  

Кэпсээн   омсолоох   геройдара:   Кʏтʏр   Кɵстɵкʏʏн,   Кэччэгэй  Кэтириинэ,   Бачыгыратар  

Баһылай  уонна   Тоттук  уол  буолаллар. 

Кʏтур,   даҕааһын  аат.  Тугу  эмэ  киһиэхэ   биэриэн,   бэрсиэн  баҕарбат.  Кʏтʏр,   кэччэгэй    

диэн  тыллар   биир  суолталаахтар.  Бу  ааттарынан  суруйааччы  биэрэллэрин  бэскэ  

ыйаабыт,   ууналларын   умнан   кэбиспит   кэччэгэй,   кʏтʏр   дьон   уобарастарын   толору   

арыйар.  Кинилэр  майгыларыгар,   олоххо-дьоңңо   сыһыаннарыгар   мантан   атын   аат   

барсыа  суох  курдук   Тоттук  уол  аата  ,,тот,, диэн  тылтан  тахсыбыт.  Бу  аат  кини  хаһан  

да  аччыктаабатын,   олохтон  баҕарбытын,   кɵрдɵɵбʏтʏн  кʏʏс   да   ɵттʏнэн  ыларын  этэр.  

Кини   Хачыгыры  таптаабытынан  кырбыыр,   атаҕастыыр.  Ол  иһин  да,  тот  киһи  бардам  

диэн  этэллэр  эбит. 

Бачыгыратар   Баһылай.  Бачыгыратар,   дьʏһʏннʏʏр  туохтуур.  Киһи   хамсаныытын   

дьʏһʏннээн-бодолоон   этии   ааттанар.  Хачыгыр  эрэйдээҕи  ийэтэ   Кэччэгэй  Кэтириинэ  
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сынньан  сылайбытын   кэннэ,   уола  Бачыгыратар  Баьылай  кырбаан   ɵлɵрɵн   кэбиһэр.  

Автор  Бачыгыратар    Баһылайынан    баайдар  кыра-хара  дьону  аһымматтарын-

харыстаабаттарын,  ыттарынааҕар   куһаҕаннык   саныылларын   тиэрдэр.  Маннык   ааттаах   

дьонтон   киһи  туох  да   ʏчʏгэйи  кʏʏппэт,   эрэйбэт. 

Мантан   кɵстɵрʏнэн,   20-с   сыллардааҕы   саха   прозатын   ʏгʏс   айымньыларыгар   

геройдары,   персонажтары  ааттааьын   тʏбэһиэхчэ   буолбатах   уот   ааныттан   ойууланар   

эйгэ5э  сɵпкɵ  тʏбэһиннрэн,   дьʏɵрэлээн   туттулларын    бэлиэтиир   наадалаах. 

          Соцреализм   (социалистическай  реализм)   кʏʏскэ,   дьиппиэрдик   хардыылаан   

киирэн   истэҕин  аайы   ордук   чаастатык  туттуллар  ааттарынан    буолаллар:  Уйбааскы    

(Уйбаан),   Маайа   (Маша,  Маайыс,  Маарыйа),   Баһылай,   Ньукулай,  Хабырыыс    эбиттэр.  

Бу   ааттар   геройу,  персонаһы   ʏчʏгэй,  куһаҕан   диэн  характеристикалаабаттар,   ʏɵрэххэ   

этиллэринэн    кɵннɵрʏ,   нейтральнай   экспрессиялаах    ааттар    буолаллар.  Уопсайынан,   

бу   сылларга   киьи   аатын   социальнай   суолталаан,   персонаж   быһыытын-майгытын    

арыйарга   кɵмɵлтɵ   ньыма  быһыытынан    туттуу   кɵстʏбэт.  Олох   сайдыта   хос   ааттары   

аччатыынан   эбэтэр   суох   оңоруунан   муңурдаммыта,    айымньыга  сахалыы   анал  (хос)  

аат   туттуллуутугар   харгыһы    ʏɵскэппитэ   чаҕылхайдык   кɵстɵр.  Саңа   кэм,   саңа   

ирдэбил  урут  хото   туттуллубат    сонун   ааттары    ʏɵскэтэр: Муза,   Рево,   Коммунар   

о.д.а.  Биллэн    турар,   маны  литература  сыыска   тʏһэрбэт,    айымньыга   хотуулаахтык   

киллэрэн,    туттан    иһэр. 

Ол   эрээри,    Н.Е.Мординов-Амма    Аччыгыйа   ,,Сааскы   кэм,,   диэн   романыгар   сʏрʏн   

геройдарыгар,   персонажтарыгар   хос   ааттары   тоҕоостоохтук   биэртэлиир:  Микиитэ   

эһэтэ-Лэглээр    Миитэрэй,    эбэтэ-Баьыахтыыр    Балбаара,   дьукаахтара    Даарыйа   

эмээхсин   уолаттара-Эрдэлиир   Миитэрэй,   Бɵтʏɵхтэй    Сэдуэт,   нэһилиэк   баайа    Сʏɵдэр    

Бэһиэлэйэп,  кини    уола    Сыллай   Луха.    

Амма    Аччыгыйа   бу   ааттары   тʏбэһиэх   биэртэлээн   испэт.  Роман  ис   хоһоонун   

арыйыыга,   кини    уус-уран   ɵттʏн   кʏʏһʏрдʏʏгэ,   персонаж   характеристикатын    

дириңэтиигэ   туһаайан,   мындырдык    аттаран,   саамай   табыгастаахтык   киллэртиир   эбит. 

          Софрон   Петрович   Данилов   ,,Сурэх   тэбэрин    тухары,,    1967с.  тахсыбыт   романа   

100-тэн  тахса    персонажтаах.  Итиччэ   элбэх    киһиттэн    сахалыы   анал  (хос)   ааттаах   

10-ча  эрэ   киһи:  Дьаакыр   Сутурук,   Наңна5ар  Настаа,  Саргылана   Кустурова,   

Толбооноп,   Унарова,   Аласов,  Кылбанов.  Оттон   роман  нууччалыы    тылбааьыгар   

Надежда  Алгысовна,   Тимир  Иванович,  Сергей   Эргисович   буолбуттара   аа5ааччыны  

элбэх   толкуйга   туьэрэр.  Бука,   сэрэйдэххэ   нуучча   аа5ааччыта   атын  бырааттыы   

омуктар    уус-уран    айымньыларыттан   туох   эрэ  туспаны,  омук    быһыытынан   уратыны    

эрэйэр-кʏʏтэр  дии   санаан,  тылбаасчыт   сахалыы   анал  аат  аҕыйаҕын   итэ5эститэ   санаан,   

маннык  баар   буоллаҕына   сатаныыһы  диэн  сахалыы  анал  ааты   эбэ     туһэн  биэрбитэ  

чахчы. 

        Тʏмʏктээн    эттэххэ,    сахалыы  анал  (хос)   аат  национальнай   колориты   кэрдэрэр,  

айымньы  уус-уран  ɵттʏн  кʏʏһʏрдэр,  айымньыга   кэпсэнэр  историческай    кэми   

кырдьыктаахтык    кэпсиир  уонна  персонаж  характерын   толору   арыйар.   

        Тыл  ɵлбɵтʏн-сʏппэтин    кэрэһэлиир,   норуот    олорон   кэлбит   олоҕун,   тɵрʏт    

дьарыгын    кэлэр    кɵлʏɵнэҕэ    ситиһиилээхтик    тиэрдэр.   

  

                                                   Уруок технологическай картата 

Предмет: саха литературата, 10 «б» 

Күнэ-дьыла: 23.10.18               
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Темата: А.И.Софронов-Алампа «Олох оонньуура» драма 

Уруок тиибэ: , саҥа матырыйаалы үөрэтэр уруок 

Уруок ньымата: диспут, көрдүүр-чинчийэр, ырытар 

Үөрэтэр сыала: олох олоруу көнө  хонууну туорааһын буолбатаҕын тиэрдии 

Уруок бэлиэ тыла:  “ Өйдөөх киһи атын киһи алҕаһыттан  үөрэнэр,  акаары киьи бэйэтин  

ал5аьыттан эрэйдэнэр”  

Иитэр сыала: айымньы геройдарын  ис монологтарыгар  кэнчээри  ыччаты  иитии, олох  

туһунан  дириҥ толкуйга  тиэрдии 

Сайыннарар сыала: айымньыттан  ылбыт билиилэригэр олоҕуран көрдүүр-чинчийэр 

сатабыллары иҥэринэр 

№ Уруок 
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Учуутал үлэтэ Үөрэнээчч
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Проблемнай 
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анаан пьесатын 

суруйбут 

быһыылааҕый? 

- киһи бэйэтин 

ханнык тугэҥҥэ  

сыаналанарый? 

-бэйэни 

сыаналаныыны 

Кэпсэтииг

э 

бэлэмнэр 

 

 

 

 

 

 

 

 

-эппиэттэр 

Дорҕоонноох

тук ааҕар, 

туттан-

хаптан турар 

үөрүйэхтэри 

иҥэриммит, 

тылын-өһүн 

хонтуруолла

нар 

 

Болҕойон 

истэр, олох 

туһунан 

санааларын 

дириҥэтэр 

 

 

 

 

 

 

 

Болҕойон 

истэр, 

ааҕааччыга 

сыанабылы 

биэрэр 

 

 

 

 

 

Тиэкиьи  

ырытыыга 

биир 

көрүүлээхтэ

рин булар, 

санаатын 

атастаһар 

Өйгө хатыыр 

үөрүйэхтэри 

иҥэриммит, 

истэн-көрөн, 

тэҥнээн 

бэйэтин 

сыаналанар 

 

 

 

Чинчийэр-

көрдүүр 

дьоҕуру 

сайыннарарга 

үлэлиир 
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тоҕо 

оҥостуохтаахпы

тый? 

-Уйбаандьол  

туьунан 

эйдэбулэ тэьэ 

сэп дии 

саныыгытый?  

 

Ырытыыга 

түмүктэри 

оҥоруу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айымньыга 

толору 

сыанабыл 

биэрэр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Уруок 

сыалын-

соруктары

н туруоруу 

Бүгүн Дьэкиим  

кимин 

билсиэхпит 

уонна олоҕу 

кини хараҕынан 

көрөргө 

дьулуһуохпут  

(цитата)  

Болҕойон 

истэллэр 

Уус-уран 

литература 

олох 

сиэркилэтэ 

буоларын 

өйдүүр.  

 

Тус 

санаатын-

көрүүтүн 

үллэстэргэ 

бэлэм 

Олох туьунан 

толкуйга 

туьэр, классик 

суруйааччыла

р  

айымньылары

н ааҕарга 

дьулуһар 

4 Саҥа 

матырыйаа

лы 

үөрэтии 

 

Айымньыны 

сыныйан аа5ыы ,  

проблемнай 

ыйытыктары 

туруоруу, өйгө 

онорон кэруу  

Истэр, 

бэлиэтэнэ

р, 

ыйытыкта

рга 

эппиэттэһ

эр 

Билиэн-

көрүөн 

баҕата 

баарын 

көрдөрөр 

Олох олоруу 

көнө хонуу 

буолбатаҕын 

урукку 

билиитигэр 

тирэҕирэн, 

өссө 

дириҥник 

өйдүүр. 

Олоххо тус 

көрүүлээх 

киһи-

личность 

буоларын 

таба өйдүүр 

Эппиэттэри 

чуумпуран 

олорон 

истэр, тус 

санаатын 

сатаан 

тиэрдэр 

Кэрдүүр-

чинчийэр 

үлэлэргэ 

үлэлэһиэн 

баҕатын этэр. 

Бэйэтин 

сайыннарар 

тус сыаллаах 

улэни 

саҕалыр 

5 Түмүк 

(рефлексия

) 

Уйбаан, 

Дьэкиим олох-

баай туьунан 

толкуйдара  

эһигини 

долгутта дуо? 

 

Кини олорбут 

олоҕо уэрэх 

буолуон сэп 

дуо? 

 

Дь/у Дьэкиим 

характеристикат

ын суруйуу 

    

    

 



45 
 

 

 МБОУ «Павловская СОШ» 

МР «Мегино-Кангаласский улус» 

 

 

 

 

 

Рассмотрено "Согласовано" Утверждено приказом  

на заседании М.О. зам.директора по УВР директора школы №     от 

протокол № 1 _____________________ 

  

31.08.2017 

"30"августа 2017г. "30"августа 2017г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 

 

 

Петрова Лилия Дмитриевна, высшая категория 

___________________________________________________ 

Ф.И.О., категория 

 

 

по _якутскому языку, ____ 

__________________6 «а»_класса____________________________ 

предмет, класс и т.п. 

 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Календарно - тематическое планирование 

 

по __якутскому языку__________ 

Класс __6 «а»____________  

Учитель __Петрова  Лилия  Дмитриевна_____________________  

Количество часов  

Всего _102__ час; в неделю _3____ час. 

Плановых контрольных уроков__4____, зачетов ___2__, тестов ___2___ ч.; 

Планирование составлено на основе программа 

 Саха тыла .5-11 кыласс, Саха Республикатын Үөрэҕин Министерствота.Дь.2016 с.  

Учебник 

1. И.П.Винокуров , Г.И.Гурьев, М.М.Попова,  Г.Г.Торотоев .Саха тыла 6 кылаас. 

Дь.2016 с. 

Дополнительная литература 

Туттуллар үөрэтэр-методическай литература 

1. Сахалыы оскуола программата,2016с. 

2. Федеральнай Государственнай уэрэх стандарта саха оскуолатыгар, Саха 

Республикатын Үөрэҕин Министерствота. Дь., 2014 с. 

3. Сана үөрэх технологияларын төрөөбүт тылы уонна литератураны үөрэтиигэ туттуу. 

Үөрэх үлэһиттэрин идэтин үрдэтэр институт. Дь. 2009 с. 

4. Оонньуу уонна оонньуу технологията. Саха Республикатын Үөрэҕин Министерствота. 

Дь., 2003 с. 

5. А.И.Никитина. Тыл-дэгиттэр билии тэрдэ. үөрэх үлэһиттэрин идэтин үрдэтэр институт. 

Дь.2012 с. 

6. С.С.Семенова, Н.П.Парфенова, Н.Н.Васильева ,С.Г.Хардарыысов. Аахпыттан суруйуу 

уонна диктант тиэкистэрэ. 5-11 кылаас. Дь. 2004с. 

Тылдьыттар 

1.Саха тылын орфографическай тылдьыта.Л.Н.Харитонов,Н.Е.Петров.1975с. 

2.Саха түөлбэ тылын тылдьыта.М.С.Воронкин,М.П.Алексеев,Ю.И.Васильев.1995с. 

3.Сахалыы таба суруйуу тылдьыта.П.А.Слепцов...2002с. 

4.Саха тылын антонимнарын тылдьыта.1969с. 

5.Саха тылын синонимнарын кылгас тылдьыта.Н.А.Ааллааҕыскай,Х.Х.Луковцев.1982с. 

6.Саха тылын омонимнарын тылдьыта.Н.А.Ааллааҕыскай.1979с. 

7.Сомоҕо домохтор.И.К.Попов.2010с.  

Үөрэнээччилэр туттар пособиелара. 

1.Ситимнээх саҥаны сайыннарыы.Н.Н.Неустроев,А.Г.Ядрихинская.1990. 

2.Ситимнээх саҥа.Е.В.Сивцева,Ф.Н.Болдовская.1995с. 

3.Ситимнээх саҥа. Г.М.Слепцова,М.А.Борисова,Т.К.Матвеева.1996с. 

4.Аман өс.Н.И.Филиппова,М.Т.Гоголева.1994с. 



47 
 

5.Саха бэргэн тыла –өһө.И.И.Стручкова.1997с. 

6.Тыл оонньуута.У.Ф.Кондакова.2002с. 

7.Саха тылын грамматиката.Н.Н.Ефремов,С.С.Семенова.-ИКТ пособие. 
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Саха тылын үөрэтиигэ үлэлиир программа 

(Саха тыла, 5-11 кылаас, Саха Республикатынааҕы Үөрэх Министерствота 2016с.бигэргэппит 

бырагыраамматыгар оло5уран оҥоһулунна) 

Быьаарыы сурук 

Орто сүһүөх оскуолаҕа саха тылын биридимиэтин суолтата 

Төрөөбүт тыл-хайа да норуот көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэр улуу нэһилиэстибэтэ, киһи 

аймах култууратын сүдү нэһилиэстибэлэриттэн биирдэстэрэ. Төрөөбүт тыл-оҕо тулалыыр 

эйгэтин кыраҕытык билэр-көрөр, чугас дьонун-сэргэтин кытта истиҥник бодоруһар, иэйиитэ 

уһуктар, өйө-санаата сайдар, өбүгэтин үөрэҕин утумнуур сүрүн кыаҕа буолар. Төрөбүт 

тылынан үөрэҕи-билиини кэбэҕэстик ылынар, айар-тутар дьоҕура уһуктар. Идэни талыыга, 

араас эйгэҕэ, түгэҥҥэ дьону кытта бодоруһуута, аныгы уопсастыбаҕа бэйэ миэстэтин булууга, 

үтүө сиэргэ-майгыга төрөөбүт тлын үөрэтэн ылбыт билиитэ туһалыыр. 

Ийэ тыллаах киһи омук дьонун кытта тэҥнээҕин билинэн, дьиҥ интернациональнай тыыҥҥа 

иитиллэр. 

Билигин төрөөбүт тыл, бэдэрээссийэ үөрэххэ судаарыстыбалыы ыстандаардын (СБүөЫ-

ФГОС) ирдэбилинэн, уопсай үөрэхтээһин булгуччулаах чааөыгар киирэн, үөрэх төрүт 

федеральнай былааныгар миэстэтэ, үөрэтиллэр чааһа чопчу ыйыллан, суолтата үрдээтэ. 

Оскуолаҕа төрөөбүт тылы үөрэтии биридимиэтэ үөрэнээччи тылын-өһүн, өйүн-санаатын 

сайыннарар, сүрүн үөрэнэр үөрүйэҕи иҥэрэр кыаҕынан атын предметтардааҕар бас-көс 

миэстэни ылар. Онон төрөөбүт тылы үөрэтии таһымыттан саха оскуолатыгар үөрэхтээһин 

уопсай туруга тутулуктаах.   

 

                Саха тылын орто оскуолаҕа үөрэтии маннык сыалы-соругу туруорар: 

-төрөөбүт тылы ис сүрэҕиттэн ытыктыырга; араас эйгэ5э, түгэҥҥэ бодоруһуу үөрүйэҕэр, 

аныгы уопсастыбаҕа сири-майгыны тутуһууга иитии; төрөөбүт тыл кэрэтин иҥэрии; 

-үөрэххэ, күннээҕи олоххо төрөөбүт тылы олохтоохтук туттарга үөрэтии; бодоруһар 

үөрүйэҕин сайыннарыы, тылын-өһүн сайыннарар баҕатын үөскэтии; үөрэх дэгиттэр 

дьайыыларын (туох сыал-сорук туруорунан үөрэнэрэ, былаанныыра, тылын-өһүн 

хонтуруолланара, көннөрүнэрэ; билиини араас тылдьыттан, литератураттан БИЭ-ни 

(биллэрэр-иһитиннэрэр эйгэни), интернеты киллэрэн туран сатаан ылара); 

-тылы үөрэтии систиэмэтин, туттуллуутун туһунан билиини, тыл истилиистикэлии 

уратыларын иҥэрии; тыл көстүүтүн өтө көрө, ырытар, тэҥниир дьоҕуру сайыннарыы; тыл 

саппааһын байытыы; литературнай нуорманы тутуһарга уһуйуу. 
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          Алтыс  кылааска  саха тылын чааһа маннык үллэрилиннэ: 

Кылааһа 6 

Уопсай чааһа 102 

Киирии  тиэмэ 2 

5-с  кылааска  барбыты  хатылааьын 5 

Лиэксикэ 6 

Морполуогуйа 
1 

 

Аат  тыл 18 

Да5ааьын  аат 37 

Ахсаан   аат 15 

Солбуйар  аат 16 

Сыллаа5ы  хатылаьын 2 

 

 

 

Саха тылын 5-9 кылааска үөрэтии ис хоһооно икки чааска арахсар: 

1. Тыл үөрэҕэ, ол аата тыл тутулун, үгэс буолбут салааларын: лексиканы, фонетиканы, 

морфологияны , синтаксиһы үөрэтии; 

2. Ситимнээх саҥа , ол аата тиэкис тутулун, саҥарар саҥа тиибин уонна истиилин билии. 

                                                          Тыл үөрэҕэ 

Төрөөбүт тылбыт-саха тыла. Саха омук үөскээбит, сайдыбыт устуоруйата. Саха тыла-түүр 

тыла. Саха тылыгар уруулуу тыллар. Төрөөбүт тыл киһи олоҕор суолтата. 

Дорҕоон уонна таба саҥарыы. Саҥа дорҕоонун өйдөбүлүн, сахалыы дорҕоон арааһын 

билии. Төрөөбүт тыл дорҕооннорун, ордук чуолаан, сахалыы ураты дорҕооннору (уһун-

кылгас, илин-кэлин, уос-айах аһаҕас уонна хоһуласпыт, сэргэстэһэр, пааралаһар бүтэй 

дорҕооннору, дьуптуоннары, ҕ, һ, дь, нь, мурун һ, й дорҕооннору) арааран истии, чуолкайдык, 

таба саҥарыы нуорматын тутуһан саҥарыы. Саха тылыгар киирии тыллары сахатытан 

саҥарыы. Тылы дорҕоонунан ырытыы. 
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Лиэксикэ.  Норуот тылын туһунан уопсай өйдөбүлү, төрүт уонна киирии тыл туһунан 

уратыларын билии. Тыл лиэксикэлии суолтатын быһаарыы. Түөлбэ тыл, биир уонна элбэх 

суолталаах, хомуур тыллар, көспһт суолталаах тыллар, омуоньум, онтуоньум, синиэньим 

(харыс тыллар, сомоҕо тыллар, метафоралар) өйдөбүллэрин билии, тиэкистэн булуу, саҥарар 

саҥаҕа туттуу. Тылдьыт арааһын сатаан туһаныы, тыл суолтатын тылдьыттан булан 

быһаарыы. 

Кыраапыка. Сурук сайдыытын бэлиэ түгэннэрин билии, киһи олоҕор суолтатын өйдөөһүн. 

Сахалыы сурук-бичик устуоруйатын билии. Сурукка туттуллар атын бэлиэлэри, өйдөбүллэри 

(абзац, тылы көһөрүү бэлиэтэ, тыл икки арда (пробел), сөпкө туттуу. Сахалыы алпаабыт 

бэрээдэгин билии. Араас тылдьытынан, ыйынньыгынан, каталогынан үлэлииргэ алпаабыты 

сөпкө туһаныы. Компьютерга сахалыы шрибинэн тиэкиьи таба наардаан бэчээттээн суруйуу.  

Морполуогуйа. Тыл састааба диэн өйдөбүлү, тыл уларыйар уонна үөскүүр ньыматын билии. 

Саҥа чааһын туһунан уопсай өйдөбүлү билии. Саҥа чаастарын бөлөҕө: ааттар (аат тыл, 

даҕааһын аат, ахсаан аат, солбуйар аат), туохтуур тутулук халыыптара (тус туохтуур, аат 

туохтуур, сыһыат туохтуур), сыһыат, саҥа аллайыы, көмө саҥа чаастара. Тылы састаабынан 

ырытыы (тыл олоҕо, сыһыарыыта). Тыллары сүрүн бэлиэлэринэн (кырамаатыкалыы 

халыыптарынан) бөлөхтөөһүн, ырытыы. Саҥарар саҥаҕа тыл литературнай суолтатын туттуу. 

Сиинтэксис. Этии уонна тыл ситимэ уратыларын, этии арааһын (сэһэн, ыйытыы, күүһүрдүү) 

билии.  Этии чилиэннэрин, биир уустаах чилиэннэри, тэнийбит чилиэннэри, даҕаамыры, 

кыбытык кэрчиктэри өйдөөһүн. Тэнийбит уонна тэнийбэтэх этии, толору уонна толорута суох 

судургу (биир састааптаах, икки састааптаах этии) уонна холбуу (баһылатыылаах, тэҥҥэ 

холбоммут) этии, сирэй саҥа, ойоҕос саҥа, диалог өйдөбүллэрин билии, этиигэ, тиэкискэ 

арааран булуу, бэйэ холобур этиитин толкуйдааһын. Этиини таба интонациялаан ааҕыы, 

сурукка саҥа дэгэтин сурук бэлиэтинэн араарыы. Этии чилиэнинэн ырытыы. 

                                                    Сурук-бичик култуурата  

Таба суруйуу. Таба суруйуу сурук-бичик култуурата буоларын өйдөөһүн. Сахалыы араастык 

этиллэр тыллар таба суруллуулара тыл төрүт сокуоннарыттан тахсарын, норуокка үөрүйэх, 

үгэс буолбут буолбут нуормаларга олоҕуралларын өйдөөһүн, харыстабыллаахтык 

сыһыаннаһыы. Киэҥник, элбэхтик туттуллар эбэтэр сахалыы этэргэ табыгастаах киирии 

тыллары сахатытан суруйуу; тылбаастанар эбэтэр саха тылынан бэриллэр кыахтаах нуучча 

тылларын сахалыы солбугунан биэрии; сахалыы кыайан суруллубат киирии тыллар 

сыһыарыыларын таба суруйуу.     

Сурук бэлиэтэ. Сурук бэлиэтэ-тыл култууратын сорҕото буоларын, киһи этэр санаатын 

чуолкайдыырга, иэйиини сурукка биэрэргэ, суругу-бичиги тупсарарга биллэр-көстөр 

туһалааҕын, тиэкис ыһыллыбатын, биир сибээстээх буоларын өйдөөһүн. Тыл ордук тупсаҕай 
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тутуллаах, этигэн, бэргэн буоларыгар сахалыы этии, сурук бэлиэтин арааһын (араарар, 

тоһоҕолоон бэлиэтиир) сатаан туттуу. 

Тыл салаалара. Саҥа дорҕоонун туһунан билиигэ олоҕуран тыл дорҕооннорун тылыгар-

өһүгэр таба интонациялаан, охсуулаан туттар; лиэксикэҕэ ылбыт сатабылларыгар, 

үөрүйэхтэригэр уонна билиитигэр тирэҕирэн, тылы ситимнээх саҥаҕа уонна араас 

истииллэргэ таба туттар; морполуогуйаны үөрэтэн, иҥэриммит үөрүйэхтэрин. Сатабылларын 

туһанан, саҥа чаастарын суолталарын уонна тылы үөскэтэр, уларытар халыыптарын 

литэрэтиирэлии нуормаларынан уонна төрөөбүт тыл үйэлээх үгэһин үөрүйэхтэринэн 

салайтаран араас истиилгэ сөпкө туһанар; сиинтэксискэ үөрэнэн билбит, сатаабыт 

үөрүйэхтэригэр олоҕуран, ситимнээх саҥатыгар тыл ситимин, этини таба оҥорор, араас 

истиилгэ сөп түбэһиннэрэн сыысхала суох туттар.  

                                              Ситимнээх саҥаны сайыннарыы 

    Туох сыаллаах-соруктаах саҥарарын, суруйарын өйдөөн (тиэмэ, сүрүн санаа), дьоҥҥо 

тиийимтиэ гына санаатын сааһылаан, араас истииллээх тиэкиһи туһанар үөрүйэҕи 

баһылааһын (истэн суруйуу, өйтөн суруйуу уо.д.а). тиэкис сүрүн санаатыгар олоҕуран, 

тиэкиһи таба ааттыыр. Тиэкис сиһилир тиибин таба туһанан (сэһэргээһин, ойуулааһын, 

тойоннооһун), тиэкис тутулун тутуһар (киириитэ, сүрүн чааһа, түмүгэ), табыгастаах былаанын 

оҥорор (кылгас, тэнийбит), кэрчик тиэмэлэргэ бытарытар. Тыл дэгэтин учуоттаан, онно 

тоҕоостоох тутуллаах этиилэри (логичность речи), ойуулуур-дьүһүннүүр ньымалары, тыл 

баайын, миэстэтигэр таба туттар. 

Түмүк ситиһиилэр 

    6 кылааһы  бүтэрэр үөрэнээччи   төрөөбүт  тылын туттар эйгэтэ лаппа кэҥиэхтээх,норуот 

бүттүүн кэпсэтэр тылын ылыныыта саҕаланыахтаах. Кини тыла-өһө оонньуунан, 

киинэнэн,оскуола үөрэҕинэн уонна олохтоох теманан эрэ муҥурданарын ааһан Саха  сирин 

айылҕатын ,нэһилиэнньэтин олоҕун, республика хаһаайыстыбатын, норуот культуратын, 

исскуствотын, наука ,техника тиһэх ситиһиилэрин уо.д.а. тустарынан кылааһыгар да кылаас 

таһынан даҕаны ис хоһоонноохтук иҥнигэһэ суох кэпсиир, бөлөҕүнэн кэпсэтиигэ кыттар, 

көҕүлэһэр буолуохтаах, мөккүөрү сүрүннэһэр үөрүйэхтэниэхтээх.   

  Саҥарарыгар утумнаан-ситимнээн этэри сатыахтаах, кэпсээнин ис хоһоонун таба биэрэр 

курдук сөптөөх тыллары булуохтаах,тоҕоостоох түгэннэргэ төрөөбүт тылын ,ордук этигэн 

өттүн сэдэхтик да буоллар туһаныахтаах,эбэтэр кэпсээнин биллэ тупсарар курдук 

туттуохтаах,оттон литературнай айымньыны ордук чаҕылхай уус-уран ойуулааһынын 

көтүппэккэ,айымньы тылын сүрүн уус-уран уратытын истээччигэ тиэрдэр курдук 

кэпсиэхтээх. 
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     Билиҥҥи тылга үөрүйэҕин таһынан эргэрбит тыллары билиэхтээх уонна былыргы алгыһы, 

андаҕары өйдүүр буолуохтаах.Үөрэнээччи литературнай тыл үөрүйэхтэрин ылыныыта 

бигэтийэн иһиэхтээх. Диалектнай тыллары тумнан литературнай эквиваленнарынан 

солбуйары өйдүөхтээх. Этиилэрэ бэйэ-бэйэлэриттэн утумнаах-ситимнээх буолуохтаахтар. 

Этии тылларын ордук тупсаҕай өттүнэн сааһылаан оҥорору үчүгэйдик өйдүөхтээх, этиигэ 

тыллар ситимнэһиилэригэр,тыл бэрэээдэгин тутуһууга алҕаһыа суохтаах. 

   Үөрэнээччи дьүһүннээн, хоһуйан этэр кылгас уус-уран ойуулааһыннаах этиилэри эмиэ 

оҥортуур буолуохтаах. 

Ытык өйдөбүллэри иҥэрии түмүгэ 

(личностные результаты) 

 Төрөөбүт тыл-омугу сомоҕолуур тыл буоларын өйдүүр. 

 Төрөөбүт тыл төрүт айылгыта ,үйэлээх үгэһэ,этигэн кэрэтэ норуот тылынан уус-уран 

айымньытыгар уонна уус-уран литератураҕа сөҥмүтүн билэр. 

 Төрөөбүт тыл иитиллэр,үөрэнэр,айар-сайдар тыл буоларын итэҕэйэр. 

 Төрөөбүт тыл элбэх омук алтыһан бииргэ олорор кэмигэр икки эбэтэр элбэх тылланыы 

усулуобуйатыгар хас биирдии киһиттэн харыстабыллаах сыһыаны эрэйэрин өйдүүр. 

Үөрэх сатабылларын сайыннарыы түмүгэ 

(метапредметные результаты) 

Бэйэни салайынар –дьаһанар сатабыл. 

Тылын сайыннарар сыалы-соругу таба туруорунар ,сатаан былаанныыр ,туох-ханнык түмүккэ 

кэлиэхтээҕин быһа холоон билэр. 

Тылын сайыннарар баҕаны үөскэтэр. 

Билэр-көрөр сатабыл.  Сүрүн үөрэнэр сатабыл. 

Үлэ сыалын-соругун таба туруорар. 

Билиини-көрүүнү кэҥэтэр араас матырыйаалы туһанар. 

Билиини сааһыланар. 

Рефлексия. Сыалы соругу ситиьэр ньымаларын уонна условияларын теье сепке талбытын 

сыаналыыр. 

Бэлиэни-символы туһанар үөрүйэхтэр.Дорҕоон (буква), тыл, этии чилиэннэрин, тиэкис анал 

бэлиэлэрин сатаан туьанар. 

Бодоруһар сатабыл. 

Бииргэ үлэлиир үөрүйэх-пааранан,бөлөҕүнэн,хамаанданан. 

Кэпсэтэр үөрүйэх. 

Кэпсэтии сиэрин тутуһар үөрүйэх. . 

Төрөөбүт тылы үөрэтии предметин ис хоһооно 
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Төрөөбүт тылы үөрэтии ис хоһоонугар маннык сүрүн научнай хайысхалар киирэллэр: 

1.Бодоруһуу култуурата. 

2.Саҥа көрүҥэ:истии,саҥарыы,ааҕыы,суруйуу. 

3.Тыл үөрэҕин тутаах салааларын туһунан уопсай өйдөбүлэ: фонетика,лексика,морфология. 

4.Сурук-бичик култуурата:таба суруйуу уонна сурук бэлиэтэ. 

5.Ситимнээх саҥаны сайыннарыы-тиэкис туһунан сүрүн өйдөбүл. 

Үөрэтэр  кылаастарым уратылаһар өрүттэрэ. 

                    6 «а» кылааска 17 оҕо үөрэнэр, кылаас үлэлиир дьоҕура орто. Кыргыттар 

толоругастар (чинчийэр,  ырытар хабааннаах сорудахтары ордук сөбүлээн толороллор). 

Кылаас иһигэр уолаттар баһылыыр-көһүлүүр миэстэни  ылаллар. Онон сүрүн болҕомтобун 

уолаттары кытта үлэҕэ уурабын.  Уруок саҕаланыыта тэрээһин үлэҕэ С.П.Данилов «Саха 

тыла» хоһоонун өйтөн эҕэрдэ тылга ааҕаллар. 

   Сахалыы дорҕооннору таба саҥаралларын, суруйалларын ыарырҕаталлар. Уруок аайы араас 

көрүҥнээх тылы сайыннарыы үлэтэ ыытыллар. Таба суруйууга ыарырҕатар оҕолору кытта 

эбии үлэни ыытабын. 

 

                                             Хонтуруолунай  үлэ. 

№ Тема Үлэ  кэруҥэ Текст 

1 Морфология (Аат  

тыл) 

Диктант “Оҕомсох  үрүҥ  

эһэ” (“Дьыктаан” 

хомуурунньуга, 

2016) 

2 Морфология 

(Даҕааһын аат) 

Диктант “Бэриэтчит  ыт” 

(“Дьыктаан” 

хомуурунньуга, 

Дь.,2016) 

3 Морфология 

(Ахсаан  аат) 

Аахпыттан  

суруйуу 

“Баһылай   

оҕонньор” 

(“Аахпыттан 

суруйуу” 

хомууруннуга,  

Дь.,2016) 

4 Морфология 

(Солбуйар  аат) 

Диктант “Ийэ  хараҕа” 

(“Дьыктаан”  

хомуурунньуга, 
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2016) 

 

 

 

                                                    Оҕомсох   үрүҥ  эһэ 

   Саха   сирэ   киэн. Лаптевтар  муораларын  кытылын  устун  хоту   дойду   муҥур  

хаһаайына,  үрүҥ  эһэ,  мэнэээктиир. Кини  этэллэрин  курдук,  суостаах-суодаллаах   

буолбатах, хата,  төттөрүтүн  сытыары-сымнаҕас  майгылаах-сигилилээх. 

Тыыттарбатаҕына  киьиэхэ  да,  ыкка   да  саба  туһэ  сылдьааччыта  суох. 

    Алтынньы   ыйга  муора  арыыларыгар,  ардыгарр  материк   сыырдарыгар  арҕах   

хастан   кыстыыр  идэлээх.  Олунньу  ортотун  диэки   тыал  саба  типпит  хомураҕын  

үрэйэн  тахсар. Оҕотун  иннигэр  уктан  муора  кытылын  кэрийэр... 

    Үрүҥ   эһэ  оҕолорун  хатааһылатар  идэлээх. Ону  булчуттар  тубэһэн  көрөөччүлэр. 

Үрдүк  сир  хомураҕар  оҕолорун  таһаарар. Уонна  олбу-солбу  сабырыйбыт  ытыһын  

тилэҕинэн  анньыталаан  биэрэр. Эһэ  оҕолоро   маннык  оонньуулларын  олус  диэн  

сэбүлүүллэр. Үөрэллэр-көтөллөр  ахан.  Оҕолорун  кэнниттэн  ийэлэрэ  эмиэ  

хатааһылыы   туһэр.  Үрүҥ  эһэ  ити  курдук  оҕолоругар   дуоһуйууну  биэрэр. 

                                                                                         (Сэмэн  Тумат), (108тыл) 

Сорудах: 

1. Тиэкистэн  тардыылаах  ааты  бул,   сирэйин  ый. 

    

 

                                                           Бэриэтчит   ыт 

     Булчуттар  баран  иьэр  тосхоллорун  сутэрдэхтэринэ,   бастын  бэриэтчит  ыты  

сыарҕаттан  босхолоон   ыыталлар. кыратык   туох  баарынан   хаптаран  баран,  

эйэргээн.  таптаан  туран   ааттаһаллар-көрдөһөллөр. оччоҕо  бэриэтчит  ыт   барахсан  

сыарҕа  иннигэр  киирэн,  силлиэни-буурҕаны   аннынан  иннин   диэки  дьулуруйар. 

Оттон   отой   мунааран  хааллаҕына.  икки  кэлин   атаҕар  олорон  эрэ,  сыт  ылан  

олоотуур. Ойдом   ханна  эрэ   чугас  баран   кэлэр. Өйүн-төйүн   булунардыы,   чочумча   

икки  кэлин   атахтарыгар  олоро   түһэр,  ол  кэннэ  айанын  эмиэ  салгыыр. Маннык   

кэмнэ  киниэхэ  бук   бэриниллиэхтээх. быыһаатаҕына   кини  эрэ  быыһыыр,  бүтүн   

олоххун   силлиэрэ  будуллар  буурҕа   энэлгэниттэн  мүлчү   харбатан,  үрһҥ  тыыҥҥын  

өрүһүйүөн  сөп. 
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      Биһиги  диэки  бастыҥ  ыттаах  киһи   тыалга-буурҕаҕа  мунар  тубэлтэтигэр  дьон-

сэргэ,  дьиэ   кэргэн   эрэх-турах  сананааччы.”Ыта,  үчүгэй  ыт,  булан  кэлэллэр  ини,”- 

диэн  буолар.  

                                                                                           (Сэмэн  Тумат), (111тыл) 

 

Сорудах: 

1. Тиэкистэн  төрүт  уонна   үөэскээбит   даҕааһыннары  бул,   наардаан   суруй. 

2. Киирии   даҕааһыннары  булан  уһул. 

                                                  

 

                                                Аахпыттан  толдору  суруйуу 

                                                         Баһылай   оҕонньор 

    Баһылай  оҕонньор-холкуос  ааттаах  булчута. Кини  аата  оройуон   үрдүнэн  киэҥник   

биллэр. Дуогабарын  өрүү  аһара   толорор   буолан,   сыл   ахсын   бириэмийэ  ылар. 

Кини  быйыл  алта   уон  тоҕус  сааһын  туолла.  Кини  сааһынааҕар  түөрт  аҥаар  

төгүлүнэн  үгүс  тайаҕы,   кыыл  табаны,  эһэни.  бөрөнү  бултаабыт. оттон  хас  тииҥи   

өлөрбүтүн  бэйэтэ   да   кыайан   билбэт,  ол  курдук  олус   үгүс. Кини   уон  түөрт  

сааһыттан  тыаҕа  хаампыт,   ол  аата   биэс  уон  биэс  сыл  бултаабыт. Чэ,  ортотунан   

ыллахха,  кини   сыл   айы  икки   сүүс   биэс  уоннуу    тииҥи   бултаабыт   буоллун.  

Оҕолоор,   ааҕан   таһаарыҥ  эрэ,   Баһылай   оҕонньор   барыта   төһө  үгүс  араас   

булду  бултаабыт   эбитий? 

  Быйыл   күһүн   Баһылай   оҕонньор   куолутунан  бултуу   аттанна.  Кинини   кытта   

эдэр   булчут   Уйбааскы   уол  барыста. Уйбааскы  Уон   алта   саастаах. Ыраах   тыаҕа   

бултуу   кини  аан  маҥнай   тахсыста. 

                                                                                       (Л.Попов), (122тыл)  

1.Тиэкистэн  ахсаан  ааттары   булан,   араастарын  ый. 

2. Баһылай оҕонньор хас тииҥи бултааабытын суоттаан таһаар. 

 

 

                                                           Ийэ  хараҕа 

     Баар  буолар  эбит.  мин  ийэбинэн   буоллаҕына,   ийэ   оҕолуун   кэпсэтиэн,   уураан-

сыллаан,   таптаан   ылыан   баҕарар,   имэрийэ   көрөр   хараҕа. Бу   кэмҥэ  ийэ   илиитэ   

эн   иэдэьиҥ,   сүүһүҥ   үрдүнэн  аанньал   илиитэ   буолан   тайанар. Ийэ  сылаас  тыына  

эн   өссө  да  оҕо  иэдэскэр   биллэр,  сурэҕинҥ  сүдү  истиҥ   иэйиинэн   үүйэ  тутар. Бу  
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кэмҥэ  сир   халлаан  эйиэхэ   анаан  сир   бүгүҥҥү   ырыатын   ыллыыр.  Күлүмэх   

тиллии күүһүн   эн   эдэркээн   түөскэр   харыстаабакка   кутан  эрэрин   курдук   буолар. 

     Ийэлэр   бу   кун   сиригэр  ураты,   үйэ-саас   тухары   салҕанан  бара   турар  

дьиктилээхтэр.  Аан   дойду   бары   чиэһинэй,  үлэлээн   ииттинэр   ийэлэрэ  бэйэ-

бэйэлэрин   ситэрсэн  биэрэр  Ийэ   диэн   улахан   талааннаахтар. Бу  күн  сиригэр  

ийэлэр   тустарынан  элбэх   ырыа.  хоһоон,   поэма,  драма,   романнар  суруллан  ахан   

эрдэхтэрэ.  Оттон  биһиги  норуоппут  эмиэ  бу   күн  сирин   күндү   дьонугар   аҕыйаҕа   

суох  истиҥ  иһирэх   тыллары   анаабыта. 

                                                                                                  (Сэмэн   Тумат), (121тыл)  

1.Тиэкистэн   солбуйар   ааттары  бул,   араастарын  ый.  

 

    

                           

     

                                    

 

Кылаастарынан оҕолор үлэлэрин тэрийии араастара 

 Бөлөҕүнэн,пааранан, тус туһаайыылаах. 

 Оонньуу көрүҥэ,бырайыактааһын ньымата. 

 Биирдиилээн, кылааһынан бары бииргэ үлэлээһин. 

 Дьыл түөрт кэмин ойуулуур,дьүһүйэр тылы сайыннарар сыаллаах экскурсиялар.   

Бэрэбиэркэлиир,хонтуруоллуур үлэлэр. 

1.Уруок аайы ыытыллар хонтуруол:чиҥэтэр ,хатылыыр ыйытыктар;тэттик тиэкистэри 

суруйуу;араас эрчиллиилэр тиһиктэрэ. 

2.Хас саҥа тиэмэ бүттэҕин аайы араас сорудахтаах бэрэбиэркэлиир 

үлэлэр;тургутуктар;суругунан үлэлэр. 

3.Чиэппэр,сыл түмүгүнэн түмүктүүр,хонтуруоллуур үлэлэр:истибиттэн 

суруйуу,бырайыактары көмүскээһин,өйтөн суруйуу.    

Үөрэнээччи  билиитин, сатабылын сыаналааhын: 

Суругунан улэни сыаналааhын: 

1. Тематтан туораабакка чопчу ис хоhоонун арыйыы. 

2. Тыла – эhэ баайа, ууhа – урана. 

3. Этиини таба оноруу. 

4. Тылы таба суруйуу, сурук бэлиэтин сэпкэ туруоруу. 

5. Улэни толоруу культурата. 
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6. Тылы сэптээх суолтатыгар туттуу, ордук то5оостоох стили талыы. 

7. Улуу дьоннор этиилэрин, суруйууларын, эс хоhооннорун, сомо5о домохтору уо.д.а. 

то5оостоох киллэрии. 

 

 

 

 

Ѳйтѳн  уонна  аахпыттан  суруйууну  сыаналааhын 

Ѳйтѳн аахпыттан суруйууну сыаналааhыҥҥа сүрүн бол5омто үлэ ис хоhоонугар, 

тылын-ѳhүн баайыгар, этии тупса5айыгар, теманы хайдах арыйарыгар, текст тутулугар 

ууруллар уонна биир сыана турар.  

«5» - тустаах теманы толору арыйар ис хоhоонноох, тыла – ѳhѳ тупса5ай хос-хос хатылаабат, 

уурбут – туппут курдук тутуллаах, сомо5о – домохтору, араас дэгэттээх тыллары, ѳс 

хоhооннорун, бэргэн этиилэри то5оостоохтук туттар улэ5э. 

«4» - тема ситэри арыйыллар эрээри, улэ тутулугар, этии оноhуутугар, ситимнэригэр, тылын – 

ѳhун ууhугар-ураныгар улахан суолтата суох кэтутуу баар буолла5ына. 

«3» - тема ис хоhооно сунньунэн арыйыллар, ол эрээри текст тутулугар, этиини онорууга 

ал5астардаах, тыла-эhэ сымсах, баайа суох буолла5ына. 

«2» - ситэ толоруллубатах, тема ис хоhооно кыайан арыйыллыбатах буолла5ына. 

Диктаны  сыаналааhын 

«5» - тылы таба суруйууга уонна сурук бэлиэтигэр ал5аhа суох ыраас эбэтэр биир куруубайа 

суох ал5астаах улэ5э. 

«4» - тылы таба суруйууга, сурук бэлиэтигэр барыта 3 – тэн ордуга суох ал5астаах 

буолла5ына. 

«3» - тылы таба суруйууга уонна сурук бэлиэтигэр холбоон 6 – тан ордуга суох ал5астаах 

буолла5ына. 

«2» - тылы таба суруйууга, сурук бэлиэтигэр холбоон 7 - 10- тан ордук ал5астаах буолла5ына. 

Алҕаhы наардааhын 

1. Уhун аhа5ас дор5оону таба суруйуу; 

Диктант кээмэйэ: Аахпыттан суруйуу 

кээмэйэ: 

Ѳйтѳн суруйууну 

сыаналааhын: 

 

6 кылааска – 105-120 тыл 

 

 

6 кылааска – 150-200 тыл 

 

 

6 кылааска – 1,0- 1,5 сирэй 
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2. Дифтону таба суруйуу; 

3. Кылгас аhа5ас дор5оону кѳтүтүү 

4. Кылгас аhа5ас дор5оону атынынан солбуйуу; 

5. Хоhуласпыт бутэй дор5оонутаба суруйуу; 

6. Сэргэстэспит бутэй дор5оону таба суруйуу; 

7. Хоhуласпатах бутэй дор5оону атын бутэй дор5оонунан солбуйуу; 

8. Буукуба миэстэтин атыстаhыннарыы; 

9. Ордук буукубаны суруйуу; 

10. Суhуэ5у кэтутуу; 

11. Киирии тылы сыыhа суруйуу; 

12. Улахан буукубаны сыыhа суруйуу. 

 

Сурук  бэлиэтигэр алҕаhы наардааhын 

1. Сурук бэлиэтэ турбатах. 

2. Атын сиргэ туруоруу; 

3. Атын бэлиэни туттуу; 

4. Элбэх бэлиэни туруоруу. 

Диктаны суруйууга уэрэнээччи мантан да атын алҕастары туhэриэн сэп. Учуутал ону 

барытын холбуу учуотуура наадалаах. 

Диктант грамматическай сорудахтаах ыытыллара ордук. Ону эмиэ туспа учуоттаан, 

ханнык оҕо хайа тиэмэни, быраабыланы ыарыр5аппытын хатылаан, эйдэтэн, биллэрэн иьэр 

наадалаах. Ол иhин грамматическай сорудаҕы толоруу иhин туспа сыана туруоруллар. 

 

Yөрэнэр кинигэ 

И.П.Винокуров, Г.И.Гурьев, М.М.Попова, Г.Г.Торотоев. Саха тыла 6 кылаас. Дь.2017 

с. 

Туттуллар үөрэтэр-методическай литература 

1. Сахалыы оскуола программата,2016с. 

2. Федеральнай Государственнай үөрэх стандарта саха оскуолатыгар, Саха 

Республикатын Үөрэҕин Министерствота. Дь., 2014 с. 

3. Сана уэрэх технологияларын тэрээбут тылы уонна литератураны уэрэтии туттуу. 

Үөрэх үлэһиттэрин идэтин үрдэтэр институт. Дь. 2009 с. 

4. Оонньуу уонна оонньуу технологията. Саха Республикатын Үөрэҕин 

Министерствота. Дь., 2003 с. 
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5. А.И.Никитина. Тыл-дэгиттэр билии тэрдэ. Үөрэх үлэһиттэрин идэтин үрдэтэр 

институт. Дь.2012 с. 

6. С.С.Семенова, Н.П.Парфенова, Н.Н.Васильева ,С.Г.Хардарыысов. Аахпыттан 

суруйуу уонна диктант тиэкистэрэ. 5-11 кылаас. Дь. 2004с. 

                                        Тылдьыттар 

1.Саха тылын орфографическай тылдьыта.Л.Н.Харитонов,Н.Е.Петров.1975с. 

2.Саха түөлбэ тылын тылдьыта.М.С.Воронкин,М.П.Алексеев,Ю.И.Васильев.1995с. 

3.Сахалыы таба суруйуу тылдьыта.П.А.Слепцов...2002с. 

4.Саха тылын антонимнарын тылдьыта.1969с. 

5.Саха тылын синонимнарын кылгас тылдьыта.Н.А.Ааллааҕыскай,Х.Х.Луковцев.1982с. 

6.Саха тылын омонимнарын тылдьыта.Н.А.Ааллааҕыскай.1979с. 

7.Сомоҕо домохтор.И.К.Попов.2010с.  

 

Үөрэнээччилэр туттар пособиелара. 

1.Ситимнээх саҥаны сайыннарыы.Н.Н.Неустроев,А.Г.Ядрихинская.1990. 

2.Ситимнээх саҥа.Е.В.Сивцева,Ф.Н.Болдовская.1995с. 

3.Ситимнээх саҥа. Г.М.Слепцова,М.А.Борисова,Т.К.Матвеева.1996с. 

4.Аман өс.Н.И.Филиппова,М.Т.Гоголева.1994с. 

5.Саха бэргэн тыла –өһө.И.И.Стручкова.1997с. 

6.Тыл оонньуута.У.Ф.Кондакова.2002с. 

7.Саха тылын грамматиката.Н.Н.Ефремов,С.С.Семенова.-ИКТ пособие 
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