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Бырайыак торуотэ: Биьиги бүгүннү олохпут сүрүн тосхоло – о5ону төрөөбүт 

айыл5атыгар сөп түбэһиннэрэн, алтыһыннаран норуот тылынан уус –уран айымньытыгар 

сыһыаран, дьыл, кэм – кэрдии хаамыытынан салайтаран, ол аата о5ону төрүт үгэскэ 

оло5уран иитии - үөрэтии, уһуйуу буолар. 

 Угэс көмөтүнэн о5о айылгыта култуура5а сыстан олохсуйар. Онтон култуура о5о 

айылгытыгар үгэс күүһүнэн дьайар. О5ону төрүт култуураны тилиннэрэн, салгыы 

сайыннаран уһуйан иитии бүгүннү кэмнэ үгэс суолтата уһулуччу улаатан иьэр. 

 Угэһи тилиннэрии диэн төрүт үгэс хайда5ын, төһө ордон кэлбитин, үгэс сүтэр 

төрүөтүн үөрэтииттэн са5аланар. Угэһи үөрэтэн билэн киһи өбүгэ үйэлэргэ мунньубут 

муудараһын инэринэр, күннээ5и оло5ор туттар кыахтанар. Олох сайдыытыгар олук 

уурсан, үгэс эмиэ тэннэ сайдан иһэр, эдэр ыччакка бэриллэн, туттарыллан сүппэт 

дьыл5аланар.  

 Ити курдук, о5ону кыра сааһыттан  фольклорга сыһыаран иитии то5оостоох. Уос 

номо5о этэринии: Удьуор утумун тутууга телке5ун теруех ыччаккыттан ыйыт, кэскилгин 

кэнчээри ыччаккыттан кэтэс диэн - баар. Ыччаппыт чел туруктанна5ына эрэ телкебут 

туннэстибэтэ өйдөнөр. Ол гынан баран ессе диринник кердеххе, бу этиигэ омук уратытын, 

терут угэстэрин, култууратын, духовнай баайын ыччакка инэрэр иэс туһунан кэс тыл 

таныллан сылдьар. 

Терут култуура оскуола5а киириэ5иттэн ыла тереппут о5отуттан терут угэстэргэ 

уерэнэн эрэр; дьон-сэргэ ортотугар терут ейу-санааны челугэр туhэрэр ба5а санаа 

уескээтэ; дьиэ кэргэни уерэтэр-чинчийэр наука сана салаалара куускэ сайдар; терут 

итэ5элбитигэр эргиллэн эрэбит. 



Саха о5ону иитэр терут уерэ5ин сутэрбэккэ, билинни кэмнэ дьон-сэргэ билиитигэр-

керуутугэр таhаардахха, дэгиттэр сайдар киhилии киhи - кенул Айыы киhитин - сахалыы 

ейдебулэ эргийдэ5инэ, о5ону иитэр сахалыы эйгэни уескэттэххэ; сахалыы угэhи тутyhaн 

олорор ыалы сэнээрэн, кинилэргэ тирэ5ирдэххэ, о5о куннээ5и олох-дьаhах угэс буолбут 

улэтигэр кыттан, сатабыла улаатан истэ5инэ; а5а, эр дьон ба5а еттунэн о5ону ыччаты 

иитиини суруннуур буолла5ына; о5о тэрилтэтигэр уерэх ис хоһоону, о5о туhалаах 

дьарыгын терут угэс сыллаа5ы эргииригэр дьуерэлээх, аныгы саха ыала норуот о5ону 

иитэр уерэ5ин ылынар кыа5а толору уескуур. 

Тумуктээн эттэххэ, Саха норуотун былыр – былыргаттан о5ону иитэр үгэстэриттэн 

биир сүдү миэстэни норуот тылынан уус – уран айымньылара ылаллар. Ол курдук хас 

биирдии айымньы о5ону сааһынан арааран бэйэтэ иитэр суолталаах.  

 Бырайыак  актуальноһа:   

Билигин төрүт үгэстэр үксүлэрэ умнуллан иһэннэр хаттаан эргийэн эрэр кэмнэрэ. 

Эбэтэр өй – санаа урукку өттүгэр иэ5иллэн эрэр. Сиэргэ – туомна итэ5эл быһыытынан 

бол5омто ууруллар буолла. Бу кэмнэ о5о бэйэтин айыл5аттан айыллыбыт уйул5атын 

тутуһуу, харыстааһын, билии улахан оруоллаах.  

Норуот тыына, дьыл5ата, кини киһи - аймах үрдүк культуратыгар киллэрэр кылаата 

төрөөбүт тылыгар, тылынан уус – уран айымньытыгар инэн сылдьар. Ол иһин төрөөбүт 

тылын, тылынан уус – уран айымньытын тыыныгар иитиллибит киһи бэйэтин норуотун 

ытыктыы, омук быһыытынан бэйэтин билинэр, киэн туттар. 

Саха о5ото хара маннайгыттан төрөөбүт буоруттан силистэнэн – мутуктанан 

иитилиннэ5инэ, кини үтүө үгэстэрин чахчы этигэр – хааныгар инэриннэ5инэ, амарах 

сүрэ5ин, мындыр өйүн, уран тарба5ын, удьуорун утумнаата5ына эрэ саха омук 

быһыытынан чэчирии сайдар кэскиллэнэр. Маны олоххо киллэрэргэ о5ону кыра 

сааһыттан  этигэр – хааныгар инэ сылдьарын уһугуннаран айдарыытын арыйарыгар күүс - 

көмө, тирэх буолуу то5оостоох.  

Бырайыак сыала: Норуот тылынан уус–уран айымньытын нонуо  о5ону 

патриотическай өйгө - санаа5а киллэрэн, саха духовнай культуратын сайыннарар үтүө 

үгэстэри үйэтитии.  

 

 Бырайыак соруктара: 

1. О5о   дьо5урун уорэтии, кэтээн коруу.  

2. Фольклор айымньыларынан о5о тылын байытыы.  

3. Фольклор араас көрүнүн туһанан о5о ойуулаан – дьүһүннээн, образтаан толкуйдуур 

уонна санарар дьо5урун эрчийии. 



4. Норуот ырыатын, тойугун, оһуокайын, сатаан толорорго, кылыһа5ын сөпкө 

туһанарга эрчийии. 

5. Норуот айымньытын геройдарын үтүө холобурун сиэр – майгы өттүнэн иитиигэ 

көдьүүстээхтик туһаныы. 

6. Ансамбль тэрийэн о5ону коллективка, биир сыалга иитии;  

7. Бэйэтин норуотун төрүт культуратын киэн туттууга үөрэтии;  

Практическай суолтата: О5о айыл5аттан бэриллибит дьо5урун билэн, ис туруга 

аһыллан, кэрэ5э тардыһарыгар көмөлөһүү, ко5утуу. 

1 этап –  а) «Ырыа5а- тойукка кылыьах уоскээьинэ»  

Сахалыы туойар эбэтэр үнкүү тылын этэр киһиэхэ кылыһах уһулуччу суолталаах. 

Сатаан дьаарыстаан туһаннахха ырыаны олуһун киэргэтэр. Кылыһа5ы ыраастык 

чөллөкөйдүк онорууга улахан суолтаны биэриллиэхтээх. Туойарга сөптөөх бэлэмнэнии 

кэнниттэн туойууну са5аланар. Онно кылыһа5ы онорторон, сатаан кылыһахтыырга 

үөрэнэртэн үгүстэр са5алыыллар. 

б) Тойук- норуот тылынан уус – уран көрүннэриттэн ордук искэ сөнө сылдьар 

кылыһа5ы арыйар, сайыннарар көрүнүнэн буолар. Тойукка үөрэтии, фольклор атын да 

жанрдарыгар дьарыктаныы курдук, истэн, үтүктэн үөрэнэн, норуот культуратын сал5аан 

бар5ардар дьоннору иитэр, уһуйар уонна сайыннарар хайысхалаах үөрэтии буолар. Кини 

кэнэ5эс ханнык ба5арар идэлээх специалист буолуохтаах о5ону эстетическэй өттүнэн 

сайыннарарын таһынан, киниэхэ бэйэтин норуотун ис тыынын, кутун – сүрүн инэрэн, 

сахалыы дууһалаах киһини иитэргэ олус көмөлөөх. 

Тумугэ:  

- Кылыһахтарын арыйаллар; 

- Тута хоһуйар, импровизаторскай талааннара арыллар; 

- О5олор бэйэ – бэйэлэрин бол5омтолоохтук истиһэр буолаллар; 

2 этап - «Саха о5уһун мииннэ да ырыаһыт, оһо5ун иннигэр олордо да олонхоһут»  

а) Норуот ырыалара - Ырыа о5ону иитиини өссө кини төрүөн инниттэн 

са5алыыр. О5олонорун күүтэн олорор дьахтар иһигэр сылдьар о5отун кытары 

ырыанан «кэпсэтэр». Кыһылыттан са5алаан о5о5о хас да сааһыгар тиийэ ийэлэр 

биһик ырыатын ыллыыллара. Ол утутуу ырыата эрэ буолбакка өссө оло5у 

уруйдааһын, ал5ааһын ырыата. Ырыа – киһи дууһатын арахсыбат аргыһа уонна биир 

дьиктилээх струната. Кини педагогическай күүһэ итиннэ сытар.  

б)«Оhуокай - уус-уран тыл, поэзия оскуолата» 

Оһуокай тыһыынчанан сыллар аннараа өттүлэригэр үөскээн баран, улам сайдан кэнээн 

искусство 3 көрүнүн: үнкүүнү, ырыаны,  поэзияны силбэһиннэрэн – түмэн илдьэ сылдьар, 



ыччаты уус тылга, кэрэ5э уһуйан, эстетическай өртүнэн эргиччи иитэр – сайыннарар, 

оло5у кытта тэннэ сайдар буолан, куруутун эдэр кэрэхсэнэр норуот үтүөкэннээх 

айымньыта буолбута. 

Тумугэ:  

- О5о тылын саппааһа улаатар, тыла сайдар;  

- Биллэр этээччилэри кытта билсэн, кинилэр тустарынан литератураны үөрэтэн 

билиитин кэнэтэр;  

- Оһуокай хамсаныыларын үөрэтэн этин – хаанын чэбдигирдэр, улаатан эрэр унуо5ун 

эрчийэр; 

- О5о коллективын түмэр, до5ордуу буолаллар; 

- О5о айар, тута хоһуйар дьо5ура сайдан логическай толкуйа улаатар; 

3анятиелары, сунньунэн, салайааччы ыытыахтаах, киниэхэ этээччилэр, тойуксуттар, 

норуот ырыahыттapa, музыканнар, үнкүүhүттэр араас еруттээх кемену оноруохтаахтар.  

3 этап – «Олонхо - саха норуотун тылынан уус-уран пааматынньыга.»  

     Олонхо о5ону иитэр хайысхата эгэлгэ. Манна чиэс, кырдьык, уопсай интэриэс 

туһугар туруулаһыы, кырдьа5аһы, дьахтары, о5ону ытыктааһын, кыыс бэйэтин 

харыстаныыта, эр киһи таптал туһугар героическай охсуһуута, тулуур, дьулуур, 

төрөппүттэри, төрөөбүт дойдуну төлөөннөөхтүк таптааһын уустаан -ураннаан 

хоһуйуллар, олонхо геройдара эгэлгэ былааннар уустук киирсиилэригэр улахан 

күрэхтэһиини бараллар уонна кыайан-хотон тахсаллар. Онон олонхо кырдьык 

кыайыытын, өрөгөйдөөһүн гимнэ. 

Тумугэ: 

-  Ойү-санааны сайыннарар, диринэтэр; 

-  Тутта – хапта сылдьара дуоспуруннанар; 

- Төрөөбүт айыл5а5а, а5а саастаах дьонно убаастабыла улаатар. 

- Төрөөбүт төрүт тылыгар таптал, норуотун культуратыгар убаастабыл үөскүүр; 

4 этап - Хомус – саха култууратын, музыкальнай искусствотын 

национальнай угэьин чуор куолаьа. 

Хомус – биһиги норуоппут культуратын, музыкальнай искусствотын 

национальнай үгэһин чуор куолаһа үгүс үйэлэри нөнүөлээн кэлбит дьикти нарын 

инструмена. Кини бэрт дьо5ус эрээри, киһини сөхтөрөр абыланнаах, нарын-истин 

иэйиилээх. О5о өйүн-санаатын уонна чувствотын ырыа-хоһоон тылынан эрэ 

буолбакка, музыкальнай инструмент көмөтүнэн эмиэ сайыннарыахха соп. Биһиги 

хомус алыптаах музыкальнай эдэр ыччаты кыра сааһыттан норуотун үтүө үгэстэригэр 



иитэр, сыһыарар, билиһиннэрэр кыахтаахпыт. Ити тулалыыр эйгэ, киһи айыл5а 

туһунан о5о толкуйдууругар, өйө-санаата кэнииригэр улахан көмөлөөх. 

Бырайыак улэтин тумугэ: О5о бэйэтин төрөөбүт норуотун эйгэтигэр иитиллэ5инэ, 

кини кыра сааһыттан уйул5ата уонна олоххо-дьаhахха эрэмньилээх, харалталаах буолар. 

О5олорго кыһамньылаахтык улахаттарга бол5омтолоохтук уонна ытыктабыллаах 

сыhыаннаһыы, ahыныгас, утуо суобастаах, баай дууhалаах буолуу, сэмэй-майгы; ис 

культура тыына уhуйуллар.  Атын норуоттары ытыктыыр бэйэ норуотунан киэн туттар 

гына иитиллэр. 

        О5олорбутун кыра саастарыттан, бэйэбит торут культурабытыгар yhуйан, онтон 

бэйэлэрин торообут ийэ тылларынан санардан, чахчы сахалыы сиэрдээх-майгылаах, 

ойдоох-санаалаах, иэйиилээх-куойуулаах, чэгиэн-чэбдик ыччаты иитэн таhаарарбыт 

биhиги кэскилбитигэр кыhамньыбыт, бол5омтобут буолар. Торообут тылынан санарар, 

уорэнэр о5о билиини кэбэ5эстик ылынар, ойо - санаата туругурар, майгыта-сигилитэ 

ситэр, иhирэх иэйиитэ yhуктap, олбот уйэлээ5и айар-тутар дьо5ура тобуллар. 

Бырайыак улэлиир былаана 

1 этап: а) «Норуот тылынан уус-уран айымньыларын билсиьии» 

             б) «Ырыа5а- тойукка кылыьах уоскээьинэ»  

 № Темата Боло5унэн улэлэр Чааьа 

Теорет. 

улэ 

Биирдиилээн 

о5олору 

кытта  улэ 

Боло5унэн 

улэ 

I 
ч

и
эп

п
эр

 

1 Норуот тылынан уус-уран 

айымньыларын билсиьии. 

1 чаас 

 

 

 

 

 

16 

чаас 

2 Дьааны оройуонун ырыаьыттарын, 

тойуксуттарын уорэтии. 

1 чаас 

 

 

 

 

 

 

3 Ырыа5а – тойукка кылыьах 

уоскээьинэ ( кылыьах таьаарыыга 

араас дьарыктар) 

1 чаас  

 

 

2  чаас  

4 Кылыьа5ы арааран истии, кини 

тылга, тыл суьуо5эр хайдах 

сыьыаннаьарын, тугун, хайдах 

уоскуурун, тойук сурун кэрэтэ, 

кырааската буоларын ойдотуу 

  

 

2 чаас  

5 «Саас буола5а», «Кымыс ырыата» 

ырыаларга кылыьа5ы ыллата уорэтии. 
 3 чаас 2 чаас  

 6 Тойук араастара, ханнык манеранан 

туойалларын истэн араара уорэнии. 

 3 чаас 1 чаас  

 



 

2 этап:  «Саха о5уһун мииннэ да ырыаһыт, оһо5ун иннигэр олордо да 

олонхоһут»  

 № Темата Боло5унэн улэлэр Чааьа 

Теорет. 

улэ 

Биирдиилээн 

о5олору 

кытта  улэ 

Боло5унэн 

улэ 

II
 ч

и
эп

п
эр

 

1 Дьааны оройуонун, олорор 

нэьилиэгин норуот ырыаьыттарын 

кытары билсиьии 

1 чаас   16 

чаас 

2 Норуот ырыаларын араастарын 

уорэтии (дэгэрэн, хабар5а, мурун 

о.д.а.) 

1 чаас 2 чаас 2 чаас  

3  Оьуокай саха музыкальнай 

култуурата, ырыа жанра сайдарыгар 

оруола 

1 чаас    

4 Оьуокай хоьоонун тутула, хоьоону 

оноруу, хоьуйуу ньымалара 

1 чаас 2 чаас 2 чаас  

5 Оьуокай мелодияларын араастара  2 чаас 

 

2  чаас  

 

3 этап:  «Олонхо – саха норуотун тылынан уус-уран пааматынньыга»  

 № Темата Боло5унэн улэлэр Чааьа 

Теорет. 

улэ 

Биирдиилээн 

о5олору 

кытта  улэ 

Боло5унэн 

улэ 

II
I 

 ч
и

эп
п

эр
 

 1 И.А.Худяков – Дьааны олонхотун 

уорэтиигэ утуо онолоро 

1 чаас   16 

чаас 

2 Дьааны олонхоьуттара 1 чаас 1 чаас 2 чаас  

3 Дьааны олонхолуур угэсэтэрэ 1 чаас    

4 Д.А.Томская –Дьааны ийэ 

олонхоьута 

1 чаас    

5 Д.А. Томская олонхолоро  1 чаас  1 чаас  

 

6 «Эрбэ5эр Эрчимнээх Элитэр 

Бэргэн» - Д.Томская биир бастын 

олонхото 

 1 чаас 2 чаас  

 7 Д.А.Томская олонхолоругар 

остуоруйа уонна олонхо алтыьыыта 

1 чаас  2 чаас  

 



 

4 этап:  «Хомус – саха култууратын, музыкальнай искусствотын 

национальнай угэьин чуор куолаьа»  

 № Темата Боло5унэн улэлэр Чааьа 

Теорет. 

улэ 

Биирдиилээн 

о5олору 

кытта  улэ 

Боло5унэн 

улэ 

II
I 

 ч
и

эп
п

эр
 

 1 Хомусчуттар тустарынан 

матырыйааллары хомуйуу, 

билсиьии, ырытыы 

1 чаас   16 

чаас 

2 Хомуска сахалыы матыыптары 

оонньуурга уорэтии 

1 чаас  2 чаас  

3 Хомуьунан эрчиллии (илии 

бэгэччэгин, тарбахтарын хамсатарга 

аналлаах эрчиллиилэр) 

 2 чаас 2 чаас  

4 Дор5ооннору, ритмнэри истии 

комотунэн хомуска таьаарыы 

 2 чаас 2 чаас  

5 Оонньуу ньымаларыгар уорэтии  2 чаас 2 чаас  

 


