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Быһаарыы сурук 
Үөһээ Бүлүү 4 №-дээх орто оскуолатын иитэр үлэтин барҕата Арассыыйа Бэдэрээссийэтин 

Үөрэҕин миниистэристибэтин иитэр үлэҕэ барҕатын барылыгар олоҕуран оҥоһулунна. 

Бу иннигэр оскуола “Удьуор Төрүт утумунан уһуйуу, үөрэтии, такайыы” диэн Үөһээ Бүлүү 

улууһун баһылыгын сүбэһитэ Корякин Н.П.-Уран Ньукулай оҥорбут барҕатынан салайтаран 

үлэлээбитэ. Барҕа оҕону бэйэтин төрөөбүт омугун тылыгар, сиэригэр-туомугар, куттууратыгар 

олоҕуран иитэр соругу туруоруммута.  

Бу барҕаны суруйуох иннинэ оскуола иитэр үлэтин туруга хайдаҕын билээри анкета ыытан 

чинчийэн көрдүбүт. Чинчийии түмүгэр “Удьуор утума” барҕа үлэтин төрөппүттэр сөбүлүүллэрэ, 

биһирииллэрэ билиннэ. Онон “Удьуор утумунан” салгыы үлэлииргэ быһаарынныбыт уонна саҥа 

иитэр үлэ барҕатыгар онтубутун киллэрдибит. 

Бу саҥа иитэр үлэ барҕата Д.С.Спиридонов аатынан Үөһээ Бүлүү 4 №-дээх орто оскуолатын 

үөрэтэр үлэтин кытта бииргэ тутуллан, оҕону киһи быһыытынан иитэн таһаарарга сүрүн күүһүнэн 

буолуохтаах.  

1.Оскуолаҕа иитэр үлэни тэрийии уратылара 

Оскуолаҕа иитэр үлэ хаамыытын сүрүн ирдэбиллэрэ: 

Иитэр үлэ Удьуор утум үөрэҕинэн салайтарыахтаах.  Өбүгэлэрбит оҕону иитиигэ удьуор 

утумун тоҕус хайысхалаах ньыматын хаалларбыттара: 1.Айыы үөрэҕэ; 2.Төрөөбүт тыл; 

3.Айылҕаттан айдарыы; 4.Төрүт өй; 5.Төрүччү; 6.Саха үөрэҕэ; 7.Олох-дьаһах үгэһэ; 8.Саха аһа-үөлэ; 

9.Өбүгэ оонньуута.  

1.Айыы үөрэҕин сүрүн өйдөбүллэрин иитэр үлэҕэ туһаныы-Тэрис „Айыы үөрэҕэ“ диэн 

кинигэтигэр: „ Айыы үөрэҕэ сиэр-майгы үрдээһинин үөрэҕэ, киһитийии үөрэҕэ. Бу үөрэҕи биһиги 

өбүгэлэрбит тыһыынчанан сылы быһа чочуйан үөскэппиттэрэ“, - диир. Айыы үөрэҕэ киһи бэйэтин 

кыаҕын, өйүн-санаатын, күүһүн өйдүүрүгэр, тулалыыр эйгэни, айылҕа кистэлэҥнэрин билэригэр, 

олоҕу-дьаһаҕы анааран быһаарарыгар, киһи диэн күүстээх, өркөн өйдөөх, үрдүк аналлаах буоларын 

итэҕэйэригэр кыаҕы үөскэтэр. Саха эйгэтин,  саха тыынын, быһыытын-майгытын олохтуур. Ону 

барытын өбүгэлэрбит өр кэмнээх олоҕу кэтээн көрүүлэрин түмүгэр айбыт үөрэхтэригэр тирэҕирэн 

киллэриллиэхтээҕин ыйар, оччоҕо эрэ киһилии киһи иитиллэн тахсар кыаҕа олохсуйуохтааҕын этэр.  

2.Төрөөбүт тылга тирэҕирэн айар куту уһугуннарыы-„Ийэ тыла оҕоҕо айылҕа араас 

кистэлэҥин ханнык да үөрэхтээх киһитээҕэр ордук толору быһаарар, дьон-сэргэ сиэрин-майгытын, 

уопсастыба олоҕун-силигин, норуот историятын, бастыҥ баҕатын ханнык да историктааҕар ордук 

үчүгэйдик өйдөтөр; норуот итэҕэлигэр, поэзиятыгар ханнык да эстетиктээҕэр ордук күүскэ 

сыһыарар; тиһэҕэр, олох булгуруйбат сокуонун, бөлүһүөк мындыр өйүн ханнык да философтааҕар 

дириҥник арыйар. 

Норуот тыла оҕо айар күүһүн уһугуннарар, онон тыын уган, киһини кыылтан-сүөлтэн араарар.  

Киһи төрүөҕүттэн этигэр-хааныгар баары ордук чэпчэкитик, чиҥник иҥэринэр. Оҕо тылланар 

тыла айылгытыттан атын буоллаҕына, дууһатыгар хаһан да төрөөбүт тыл курдук күүскэ дьайыа 

суоҕа, хаһан да этигэр-хааныгар иҥэн киирэн, силигин ситэр гына дириҥ силис тардыа суоҕа“, - 

диэн нуучча биллэр педагога Константин Дмитриевич Ушинскай суруйан турар. Төрөөбүт төрүт тыл 

оҕону киһи гынан таһаарар улуу күүс. Төрөөбүт тыла суох эбэтэр төрөөбүт тылын билбэт оҕо кыната 

сарбыллыбыт көтөргө тэҥ. Төрөөбүт тылын, омугун культуратын билбэт киһи олохтон тэйэр, 

бэйэтигэр бүгэр. Кинини саастыылаахтара өйдөөбөттөр, бэйэлэригэр чугаһаппаттар. Маннык киһи 

бэйэтин норуотун культуратыгар сыстыбатах, норуотун устуоруйатын билбэт буолан омугун 

туһунан өйдөбүлэ бэрт чычаас буолар.  Онон төрөөбүт норуотун кыһалҕатын өйдөөбөт, 

ситиһиититтэн үөрбэт, кыайыытыттан  астыммат. Норуот баҕа санаатынан, олоҕунан салайтарар 

кыаҕа суох буолан бэйэтин эрэ кыһалҕатынан олорор, уопсастыбаттан тэйэр, дьон кэккэтиттэн 

сыыйа туоруур, толору олоҕу олорор кыаҕа аччыыр. Онтуката үксүгэр бэйэни сэнэниигэ, дьон 

эппититтэн тахсыбат буолууга, үтүктээйи, батыһааччы, толорооччу буолууга тириэрдэр. Киниттэн 

саҥаны айааччы, үчүгэй салайаачы, норуотун туһугар туруулаһааччы, дьон интэриэһин 

көмүскэһээччи хаһан да тахсыбат. 

3.Төрүччүнү билиини оскуолаҕа киллэрэн саха саха буолар кэскилин оҥоруу-Хас биирдии киһи 

өбүгэ төрдүттэн ийэлээх аҕатынан утумнанан бэриллэн иһэр хаана-сиинэ, этин ойуута-тутула, 

дьоҕура-талаана, өйө-санаата, тыла-өһө - удьуордааһын диэн ааттанар. Киһи бэйэтин утумнаан иһэр 

ситим быата удьуор ситимэ диэн ааттанар. Ону ааҕыыны төрүччү диибит. Саха киһитэ уруу-аймах 
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утумун үйэнэн ааҕар. Бу түбэлтэҕэ үйэ диэн өйдөбүл биир көлүөнэ оҕолонуор диэри сааһын 

көрдөрөр. Ити быһа холоон 35 сылга тэҥ. Саха итэҕэлинэн, киһи сүрүн хаачыстыбата тоҕус үйэ 

тухары барар, ол иһин урууну-аймаҕы тоҕус үйэ тухары ааҕар үгэс баар. Биир ийэттэн, аҕаттан 

төрөөбүт дьон – бииргэ төрөөбүттэр диэн буолаллар. Хаан сууралла илик. Эрдэннилэр ойохтоннулар 

да хаан атыыта, суураллыыта саҕаланар. Тоҕус сүһүөх хааҥҥа диэри аҕа ууһун иһигэр уруурҕаһыы-

аймахтаһыы барар. Тоҕус хаан кэнниттэн уруурҕаһыы уонна аймахтаһыы уурайар. Атын хаан 

үөскүүр. Хаан туспа буолар. Омук дьоно диэн өйдөбүлгэ көһөн биэрэр. 

Өбүгэлэрбит төрүччүнү олус суолталыыллара. Былыргы оҕонньоттор ыйытар ыйытыылара 

барыта ким оҕото буоларгын туоһулаһыы буолара. Аҕаттан, эһээттэн таһааран ким-туох киһи 

буоларгын эндэппэттэрэ. Хас эмэ хаан анараа өттүнээҕи төрдүҥ туох үчүгэйи оҥорбута, туохха 

сыыспыта, майгыта, быһыыта, чэгиэнэ, иринньэҕэ эйиэхэ бэриллэн сылдар диэн өйдүүллэрэ. Мантан 

сиэттэрэн ыал буолууга, оҕолорун олоҕун оҥороллоругар олус ирдэбиллээхтик сыһыаннаһаллара. 

Манна уруулуу хаан булкуспатыгар улахан болҕомтону уураллара. Биир удьуор хаан дьон иһигэр 

уруурҕаһыы тахсар түбэлтэтигэр туох хайдах быһыы буоларын Мандар Уус бу курдук суруйар: „– 

Аан бастаан Салгын Кут аймаһыйыа, Айылгы айгырыа, Уйулҕа уйуһуйуо, майгы-сигили алдьаныа, 

тыл-өс, өй-санаа ситимэ кэһиллиэ... 

– Сүр көмүскүүр-харыстыыр, „билэр-көрөр“ ибир-сибир долгуннара кэһиллэллэр: Буор Куту 

кытта Салгын Куту ситимниир күүһэ мөлтүүр – ханнык баҕарар ыарыы мэһэйи көрсүбэккэ киирэр 

буолар...  

– Дьэ, онтон сыыйа Сүр Сүүрээннэрэ мөлтөөн, сүнньэ кэһиллэн барыаҕа...  

– Онтон утаакы буолбакка, Буор Кут буомуран барыа: кыһыл оҕо иринньэҕириэ, бытааннык 

сайдыа, тииһэ хойутаан тэллиэ, өр хаампакка эрэйдиэ, эрэйдэниэ, онтон да атын, киһи үөрэ санаабат 

уларыйыыта үксүө...  

– Улаатан иһэн хамсааһыннаах-имсээһиннээх оонньуулартан тэйэ туттар, илиинэн үлэлиир 

үлэттэн-хамнастан дьалты хаамар, ол оннугар туох эмэ төттөрү дьаллыкка түргэнник ылларымтыа 

(анаарар, утарылаһар күүһэ мөлтөөбүтүттэн) буолан хаалыа...  

– Унньуктаах, күүстээх өй үлэтин, үөрэҕи тулуйбат, түргэнник сылайар, чаҕылхайдык 

ылыммат, уопсайынан, „Хамсааһын – Олох“ диэн өйдөбүлү кыайбат...  

– Тас көрүҥэ унньу-санньы соҕус, кыайыгаһа-хотугаһа суох, тугу да саҕалаатын – тиһэҕэр 

тиэрдэ охсубат, „бытаан“, „сыылба“ диэн өйдөбүллэр кыайа туппут киһилэрэ буолан тахсыа... 

Бу Удьуор Дьоҥҥо маннык дьон-сэргэ, оҕо-уруу, ыччат сыыйа үксээн бардаҕына, Олох 

Эргиирэ бытааран, кутталлаах быһыы-майгы үөскүүр“.  

Маннык буолбатын диэн сахаҕа кэһиллибэт кэс баара. Ыал буолар дьоҥҥо хаан ыраатыыта 

сэттэ хаантан итэҕэһэ суох буолуохтаах. Онтон чугас буолла да, ыал буолуу тохтотуллар. Бобуллар. 

Хаан булкуһуута тахсар. Оччоҕо удьуор төннөр. Хаан төһөнөн ыраах да соччонон үчүгэй. Төһө 

кыалларынан тоҕус үйэ дьон кэнниттэн ыал буолар ордук. Онон Удьуор Төрүт утумунан уһуйуу, 

үөрэтии, такайыы биир тутаах хайысхатынан төрүччү буоларын билиниэх тустаахпыт. Хас биирдии 

оҕо төрүччүтүн билэрин, олоххо туһанарын туһугар үлэни күүскэ тэрийиэхтээхпит. Онно сөп 

түбэһэр көҕү, кыаҕы, тэрээһини үөскэтиэхтээхпит. Оччоҕо саха омук чөл куттаах-сүрдээх, олоҕу 

айар күүстээх кэлэр кэскилэ түстэниэхтээх.  

4.Оҕо чөл, өйө-санаата буолуутун тэрийии-сокуон ирдэбиллэрин, үөрэнээччи быраабылатын, 

дьиэ кэргэн быраабын, эбээһиннэһин биллэрии. Оҕо, дьиэ кэргэн туһунан кистэлэҥҥи тарҕаппат 

буолууну хааччыйыы. Сылаас, минньигэс аһылыгынан аһатыы, эт-сиин өттүнэн сайыннарыы. 

 5.Оҕо уйулҕата туруктаах буолар эйгэтин олохтооһун-оскуолаҕа оҕо үөрэ-көтө кэлэр, 

бодоруһар, үөрэнэр истиҥ сыһыанын үөскэтии, улахан дьон уонна оҕолор икки ардыларыгар 

өйдөһүү, өйөнсүү, бэйэ-бэйэҕэ көмөлөсүһүү баар буоларын тэрийии.  

6.Саха олоҕун, сиэрин-туомун, тылынан уус уран айымньытын оҕону иитэргэ туһаныы-

Өбүгэбит олоҕун-дьаһаҕын, сиэрин-туомун, иитэр, үөрэтэр, биллэрэр ньымаларын түмэн, иитэр 

үлэҕэ удьуор утумунан киллэрэн, оҕону кытта үлэни сааһынан, айылҕатынан, олорор сирбит 

уратытынан, төрүччүтүнэн көрөн ыытары чопчулаан дьиҥ сахалыы өйдөөх-санаалаах киһи баар 

буоларын ситиһэн, омук быһыытынан тыыннаах хаалар суолбутун тобуллубут.  

7.Оҕону иитии үс тиһигин: уһуйууну, үөрэтиини, такайыыны-дьүөрэлээн туттуу -Мандар 

Уус: „Сахаҕа Олох Үөрэҕэ сүнньүнэн үс түһүмэхтээх: Уһуйуу, Үөрэтии, Такайыы диэн. Үһүөн тус-

туһунан таһымнаах, дьайыылаах биир үөрэх тиһиктэрэ, хаһан да бэйэ-бэйэлэриттэн арахсыбаттар, 
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оҕо улаатан истэҕин аайы дьайыыларын күүһэ эрэ уларыйар. Оҕо биэс-алта сааһыгар, хойутаатаҕына 

сэттэтигэр диэри, Ийэ Өйө оннун бигэтик булунан, Өркөн өйүн ситэрэр-хоторор кэмэ, бу кэмҥэ 

Уһуйуу күүһэ хото баһылыыр. Уһуйуу – бу аата Төрүт Үөрэх, Айылҕа Үөрэҕэ, Айыылар анаабыт 

кэмнэрэ. Олох олоруохтаах тыынар тыыннаах, ол иһигэр киһи эмиэ, хайаан да ааһыахтаах Ытык 

Кэмэ. Бу Кэми этэҥҥэ, толору аастаххына эрэ, олоххун уһуннук, дьоллоохтук олоруоххун сөп. Бу 

кэмҥэ оҕо тылын баайа, этиитин тутула, саҥатын сатаан сааһыланар дьоҕура сүрүннээн оннун 

булуохтаах, оччотугар эрэ Ийэ Тыла салгыы сайдарыгар чиҥ олох охсуллар.  

– Уһуйуу кэмигэр үс кут – Ийэ Кут, Салгын Кут, Буор Кут сайдар суолларын тобулан, салгыы 

бөҕөргүүллэр, Ийэ Өй, Ийэ тыл оннуларын булуналлар, Өркөн Өй күн аайы өрөгөйдөөн иһэр, оҕо 

айылгыта аһыллан, уйулҕата уһуктан, салгыы үөрэнэргэ, үлэлииргэ толору бэлэм, аһаҕас баҕалаах 

буола улаатан, үүнэн-сайдан иһэр. Бу Орто Туруу Дойдуга олох олоро кэлбит киһиэхэ Үрүҥ Айыы 

Тойон анаан биэрбит, бэрт кылгас гынан баран, балысхан сайдыы Ытык Кэмин –Уһуйуу Кэмин таба 

туһанан, оҕобутугар Ийэ Тылын бигэтик олохсуттахпытына эрэ, онно таба тирэнэн, кини бэйэтэ 

салгыы сайдар суолун солонуохтаах. Бу Ытык Кэми мүччү туппатахпытына эрэ Саҥа үйэ Сахата 

үөскээн тахсыа.   

– Үөрэтии кэмэ. Сөпкө уһуйуллан, салгыы сайдарга бэлэм буолбут оҕону хото үөрэтэр 

кэммит. Оҕо Удьуорун Төрдө „төһөнү дук гыммытынан“, хайдах уһуллубутунан, төһө 

бэлэмнээҕиттэн көрөн 9, 10, 11 саастарыттан саҕаланар. Үөрэтии Кэмигэр хото Өркөн Өй үүнэр-

сайдар, күүскэ үлэлиир. Ийэ Өй салайар уонна хаһаанар дьоҕура, кыаҕа салгыы сатала суох 

күүһүрэр. Сөпкө уһуйуллубут оҕо билиини-көрүүнү, үөрэҕи оботтороонньо курдук оборор буолар, 

дьоҕура, сатабыла, талаана тастан көстөр гына сайдар. Үрүҥү-хараны, сырдыгы-хараҥаны, үчүгэйи-

куһаҕаны араарар, ырыҥалыыр кэмэ, ол гынан баран талар, утарылаһар кыаҕа кыра – кута сүрэ 

оннун буллар да, ситэ бөҕөргүү, кытаата илик кэмэ. Бу кэмигэр оҕо үксүн санаатынан салайтарар. 

Санаатын дала кэҥиир, билиини-көрүүнү харыыта суох хаһаанар, мунньунар Кэрэ Кэмэ! Бу кэмнэргэ 

оҕо санаатын салайынар, өйүн түмүнэр, күүрдэр, дьоҕура сайдар – Толкуйдуурга үөрэнэр, Уһуйуу 

үөрэтиини кытта тэҥҥэ үлэлэһэр гынан баран, баһыйар күүһүн үөрэтии ылар.  

– Такайыы Кэмэ Оҕо киһи сайдыытын олус быһаарыылаах кэмэ – уһуйуллуутун, үөрэниитин 

этэҥҥэ аһарбыт оҕо, үрэх бастарынан атарах-сатарах сылдьар үүс үөр сылгылар курдук, ыһыллаҕас 

санааларын, сүрдээҕин кэҥээбит санаатын далын иһиттэн сылгылаан булаттаан, биир сиргэ 

мөрүөрэн, мунньан, хаайан үлэлэтэ сатыыр кэмэ – ити, били, улаатыннарар таас күн сырдыгын, 

сылааһын чопчу биир сиргэ мунньан тэһэ сиирин курдук. Ол аата Такайыы диэн оҕо киһи бачча 

сааһыгар дылы харамнаһан мунньуммут билиитин-көрүүтүн түмэн, бэйэтэ талан ылбыт 

хайысхатыгар туһаайан күүскэ үөрэтии кэмэ буолар. Бу Такайыы Кэмин оҕо 14 – 15 сааһыттан 

күүскэ күөртүүллэр, тоҕо диэтэххэ бу кэмтэн ыла оҕо арыый тулуйан-тэһийэн уһуннук үлэлиир, 

үөрэнэр, иннин барыгылдьытан быһаарына сатыыр буолар. Уһуйуу уонна Үөрэтии кэмнэрэ этэҥҥэ 

ааспыт буоллахтарына, Такайыы да кэмэ улахан эт-сиин алдьарыйыыта суох орун-оннугар буолан, 

оҕобутун олох суолугар толору бэлэмнээн, инникигэ эрэллээн, көмүс-ньээкэ уйатыттан көтүтүө 

этибит“,-диэн Удьуор утумун хаамыытын быһааран биэрбит. Бу үс таһым ситимнэрин  толору 

этэҥҥэ ааспыт оҕо олох оскуолатыгар үөрэнэ киирэр... 

8.Үлэҕэ-хамнаска сыһыарар эйгэни тэрийии –Киһини үлэ киэргэтэр. Үлэттэн киһи олоҕо 

тупсар, сайдар, чэчириир. Оҕону кыра сааһыттан үлэҕэ сыһыарыы кинини олоххо бэлэмниирин 

таһынан сатабылын сайыннарар, саастыылаахтарын, дьону кытта биир тылы буларга, бииргэ 

сылдьарга үөрэтэр. Итини өйдөөн туран оскуола иһигэр оҕолор кылааска дьуһуурунайдыылларыттан 

саҕалаан, кичэйэн сууйуулары киллэрэн туран үлэҕэ сыһыарар араас үлэлэр тэриллиэхтээхтэр. 

Сайын анал лааҕырдары үлэлэтии үгэскэ кубулуйуохтаах. Оҕо дьонун кытта оҕуруот, от, муус, мас  

үлэтигэр сылдьыыта биһирэниэхтээх. Сахаҕа үгэс буолбут муҥха, куйуур, иистэнии, ас тстааһынын 

курдук идэлэргэ сыһыарыы күүһүрүөхтээх. 

  9.Төрөппүтү кытта үлэни иилээһин-Иитэр үлэ төрөппүтэ суох кыаллыбат. Оҕо 

иитиллиитигэр дьиэ кэргэн суолтата олус улахан. Ону өйдөөн төрөппүтү оскуола иитэр үлэтигэр 

кытыннарар сыаллаах үлэни күүһүрдүү. 

Үөһээ Бүлүүтэҕи 4 №-дээх орто оскуола иитэр үлэтин сүрүн үгэстэрэ:  

-оскуола сыллааҕы иитэр үлэтин тирэх тэрээһиннэригэр үөрэтээччи-иитэччилэр (педагоги) 

быһаччы кыттыыны ылаллар, тэрийсэллэр, сүрүннүүллэр; 

-оскуола кэллэктиибэ биир сүбэнэн тэрээһиннэри хайдах ыытары тобулар, былаанныыр, үлэ 
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түмүктэрин таһаарар, кыаллыбыт, кыаллыбатах өрүттэрин, үчүгэйин, мөлтөҕүн быһаарар, ырытар; 

-үөрэнээччи күнтэн күн сайдан иһэр түһүмэхтэригэр олоҕурар (араас тэрээһиннэргэ көннөрү 

истээччиттэн кыттаачы, кыттааччыттан тэрийээччи, тэрийээччиттэн түмээччи буолан тахсалларыгар 

олоҕурар); 

-оҕо араас бөлөхтөргэ киирэн үлэлээн, ыытыллар тэрээһиннэргэ кыттан, тэҥнээхтэрин, атын 

дьону кытта биир тылы буларын олохтуур, көҕө уһуктарын, көхтөөх буоларын өрө тутар;  

-кылаас, оскуола иһинэн үлэлиир, доҕордуу, истиҥ сыһыаҥҥа олоҕурбут оҕо дьаһабылларын 

тэрийэн, ол көмөтүнэн үөрэнээччилэр бэйэлэрин бэйэлэрэ салайына үөрэнэллэрин сэргиир; 

-кылаас салайааччыларын түмсүүтүн дьайыытынан үөрэнээччилэр тэрийэр, салайар 

сатабыллара күннэтэ элбиирин, мөккүөрү, өйдөспөт буолууну сөпкө быһаарар дьоҕурданалларын 

көҕүлүүр. 

2.Иитэр үлэ сыала, соруктара 

 Сыала: 
Саха үөрэҕин Удьуор Төрүт утумун оскуолаҕа киллэрэн оҕону уһуйан, үөрэтэн, такайан таһаарар, киһи 

хара, киһилии киһи, киһи киһитэ, дьон киһитэ, саха саарына, норуот киһитэ, айыы киһитэ буола үүнэн 

тахсар оҥкулларын оҥорор.  

Соруктара: 

1.Төрөөбүт тыл сүмэтин иҥэрэн саха саҥатын сайыннарыы, сахалыы санааны, төрүт толкуйу 

дириҥник олохсутуу, кэрэҕэ уһуйуу, айар талаанын аһыы. 

2.Норуот тылынан уус-уран айымньытын көмөтүнэн оҕо айылҕатын аһан удьуор тыынын 

уһугуннарыы, киһи хара, киһилии киһи, айыы киһитэ буолар суолун тобулуу.  

3.Норуот олорон ааспыт устуоруйатын билэр,  сиэрин-туомун, үгэһин тутуһар, ону үчүгэйдик 

өйдүүр киһини айыы. 

4.Төрүччү уонна төрөөбүт сир нөҥүө удьуор утумун-ситимин үчүгэйдик биллэрии, өбүгэ 

үгэһин дьиҥин дириҥник өйдөтүү, чэгиэн эт-сиин, өй-санаа төрүччүттэн улахан тутулуктааҕын 

быһаарыы, ыал буолууга бэлэмнээһин, идэҕэ сыһыарыы, айымньылаах көҥүл үлэһит киһини оҥоруу. 

5.Куту-сүрү толорон, иитэн сахалыы удьуор тыыны иҥэрии, саха буоларынан киэн туттар, 

норуотугар бэриниилээх, дьон туһугар олорор, үрдүк сайдыылаах, сатабыллаах киһини иитии. 

 Оскуола алын сүһүөх кылаастарыгар сыһыаннаах иитэр үлэ сүрүн соруктара: 

1.Оскуола, үөрэнээччи быраабылатын быһаарыы, үөрэххэ эппиэтинэстээхтик 

сыһыаннаһыыны ирдээһин. 

 2.“Мин“ диэнтэн саҕалаан бэйэни билии үлэтин саҕалааһын, аат суолтатын, ис хоһоонун, киһи 

олоҕор сабыдыалын биллэрии. 

3.Бэйэ-бэйэҕэ көмөлөсүһүү, кыһаллыы, атас, доҕор өйдөбүллэрин биллэрии. 

 4.Саха омук туһунан өйдөбүлү быһаарыы, айыы үөрэҕин туомнарынан, алгыс көмөтүнэн саха 

тыыныгар уһуйуу. 

 5.Төрүччү көмөтүнэн бэйэ уратытын өйдөтүү, аймахха, урууга туох идэлээх, дьарыктаах дьон 

баарын биллэрии, удьуордааһын диэн тугун быһаарыы. 

 6.Төрүт ас арааһын биллэрии (үрүҥ ас – доруобай буолуу мэктиэтэ, эт, балык ас туһата, сир 

аһын сөптөөхтүк хомуйуу, туттуу). 

 7.Ийэ, салгын, буор куттары бөҕөргөтүү. 

 8.Ыллыктаах, иһирэх тыл өйдөбүлүн, суолтатын билиһиннэрии. 

 9.Таабырын таайтаран, өс хоһоонун быһааран, остуоруйа, сэһэн, оһуохай көмөтүнэн айар 

дьоҕуру уһугуннарыы. 

Оскуола орто сүһүөх кылаастарыгар сыһыаннаах иитэр үлэ сүрүн соруктара: 

1.Оскуола иккис сүһүөҕэр түргэнник киирэллэрин ситиһии, дьону кытта өйдөһөргө, биир 

тылы буларга көмөлөһүү. 

2.Төрүччү көмөтүнэн бэйэ уратытын аһар үлэни ыытыы. Төрүччү дьайыытынан бэйэ кыаҕар 

эрэнэр, итэҕэйэр буолар суолу тобулуу. Аймахха, урууга туох идэлээх, дьарыктаах дьон баарын 

билэн кинилэр туйахтарын хатарар санааҕа тириэрдии. 

3.Санааны сатаан этэргэ,  көмүскүүргэ үөрэтии. Атын дьон тылын-өһүн өйөөн истэргэ 

такайыы. 

4.Ийэ, салгын, буор куттары салгыы бөҕөргөтүү. 

5.Төрөөбүт тыл  уонна норуот тылынан уус-уран айымньытын көмөтүнэн айар дьоҕуру 
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уһугуннарыы.  

6.Сиэр-туом үөрэҕинэн айыы  суолугар иитии. 

7.Уопсастыбаннай үлэ көмөтүнэн көҕү иҥэрии, бөлөҕүнэн  тэрээһиннэри ыыттаран, араас 

үлэҕэ холонон көрөргө үөрэтии.  

8.Төрүччүттэн сиэттэрэн олох ааспыт, билиҥҥи, кэлэр кэмин сөпкө холбоон олоҕу айарга 

такайыы. 

9.Аан дойду тутула биирин биллэрэн, «Айыы киһитэ аһыныгас, күн киһитэ көмүскэс» диэн 

санааҕа тириэрдии. 

Оскуола үрдүкү сүһүөх кылаастарыгар сыһыаннаах иитэр үлэ сүрүн соруктара: 

1.Үрдүк ирдэбиллээх, болҕомтолоох, тэрээһиннээх буоларга уһуйуу. 

2.Бэйэҕэ эрэллээх буолуу күүһүн иҥэрэн, санааны этэр, туруорсар, соругу быһаарсар 

кыахтанар ньыманы баһылыырга көмөлөһүү.  

3.Төрүччүнү чинчийэн талбыт идэҕэ болҕомтону ууран, идэни чопчу быһаарынан, 

утумнаахтык бэлэмнэнэр үлэни көҕүлээһин. 

4.Сиэр-туом үөрэҕин өйгө-сүрэххэ иҥэрэн, итэҕэл, эрэл, таптал суолталарын дириҥэтии. 

5.Дьоҕуру чочуйан, талааны аһан айыы тыыныгар сыһыарыы.  

6.Ийэ, салгын, буор куттары салгыы бөҕөргөтүү. 

7.Билии күүһэ  бэйэ олоҕун оҥосторго көмөлөһөр, норуот тускута сайдарыгар олук уурар 

кыахтанарын олохтооһун. 

8. Удьуор үөрэҕин уһуйуутун, үөрэтиитин, такайыытын толору ааһан олох киэҥ аартыгар 

чиҥник үктэнэн киирэргэ бэлэмнээһин.  

9. Айыы киһитин өйдөбүлүн толору иҥэрэн, айар куттаах, хоһуун үлэһит, мындыр киһи 

буолар дьоҕуру биэрэн олох киэҥ аартыгар үктэннэрии. 

Оскуола үлэтин сыалын ститиһэр, соруктарын толорор туһугар үөрэнээччилиин, 

төрөппүттүүн, үөрэтээччилиин, иитээччилиин, үлэһиттиин биир санаанан салайтарар көдьүүстээх. 

Оччоҕо үөрэнээччилэр оҕо таһымыттан киһи хара онтон айыы киһитэ буолар таһымҥа тахсан үс 

саханы үксэтэ, түөрт сахны тэнитэ туруо, олоҕун сайыннарыа, кэскилин үрдэтиэ этилэр. 

3.Ыытыллар үлэ арааһа, көрүҥэ, ис хоһооно 

 Иитэр үлэ сыалын, соругун ситиһэргэ ыытыллар үлэлэри тус-туһунан хайысхаларынан 

(модуль) арааран үлэлэтэр табыгастаах.  

3.1.«Кылааһы салайыы» хайысха  

(Модуль “Классное руководство”) 

 Кылаас салайааччытын үлэтин тэрээһинэ: 

 -кылаас кэллэктиибин кытта үлэлиир; 

 -оҕолору кытта биирдиилээн үлэни тэрийэр; 

 -оҕолору үөрэтээччилэрин кытта ситими тутуһар; 

 -төрөппүттэри кытта үлэлэһэр. 

 Кылаас кэллэктиибин кытта үлэ: 

 -ыытыллар тэрээһиннэргэ кылаас оҕолоро көхтөөхтүк кытталларын көҕүлүүр, тэрээһиҥҥэ 

бэлэмнэниини, кыттыыны, ыытыыны, туох кыаллыбытын, сиппэтэҕин ырытыыны тэрийэр; 

 -кылаас салалтатын, бэйэни салайыныытын тэрийии, сүбэ-ама биэрии, оҕолор көхтөөх 

буолалларын ситиһии;  

 -оҕолор санааларын, үлэлиир баҕаларын өйөөһүн, көҕүлээһин, саҥаттан саҥа сонун 

тэрээһиннэри олоххо киллэрэллэрин биһирээһин;  

 -оҕолор төрөппүттэрин кытта араас тэрээһиннэри ыытталларын киллэрии, ол тэрээһиннэр 

көмөлөрүнэн кылаас оҕотун, төрөппүтүн кэллэктиибин бөҕөргөтүү, тэрээһиннэр биллэрэр, 

сэҥээрдэр, дойдуга тапталы иҥэрэр, сиэр-майгы өттүнэн сайыннарар, айар дьоҕуру уһугуннарар 

хайысхаланалларын тобулуу; 

 -тэрээһиннэргэ кылаас оҕотун барытын хабыы, онно оҕолор дьоҕурдарынан, сатабылларынан, 

кыахтарынан көрөн араас сорудахтары биэрэн толотторон хас биирдии оҕо кэллэктиип сорҕото 

буоларын өйдөтөр үлэни ыытыы; 

 -оҕо, үөрэтээччи, төрөппүт икки ардыгар бэйэ-бэйэҕэ эрэнэр, итэҕэйэр, эрэнэр санааны 

олохтоон, кэллэктиип иһигэр эйэ-дэмнээх киһилии сыһыаны олохтооһун; 

 -кылаас чаастара туһалаах буолалларын туһугар үчүгэйдик былааннаан, толкуйдаан, 
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бэлэмнээн баран ыытыыны ирдэбил быһыытынан туруоруу, онно оҕолору, төрөппүттэри 

кытыннаран хас биирдии киһи, оҕо санаата болҕомтоҕо ылылларын ситиһии; 

 -күн аайы кылаас кэллэктиибэ күүһүрэн, ыкса түмсэн иһэрин туһугар кыһаллан, араас сэргэх 

тэрээһиннэри, оонньуулары, похуоттары, бырааһынньыктары о.д.а. ыытыы;  

 -“Удьуор утума” барҕа көмөтүнэн төрүччүнү чинчийии, араас дакылааттары суруйуу, 

бырайыактары толку йдааһын, ону дьон иннигэр кэпсииргэ, көмүскүүргэ үөрэтэн, бэйэ 

аймаҕынан, уруутунан, дойдутунан киэн туттар санааны үөскэтии; 

 -норуот тылынан уус-уран айымньытын (таабырын, чабырҕах, өс хоһооно, оһуохай, тойук, 

сахалыы ырыа, олоҥхо, хомус...) иитэр үлэҕэ хото туттан оҕо дьоҕура аһылларыгар кыах биэрии; 

 -оскуола быраабылаларын, балаһыанньаларын, бирикээстэрин, сокуоннары кытта 

билиһиннэрэн оҕо кыра сааһыттан уопсастыба, судаарыстыба олоҕун өйдүүр, сиэрдээхтик тутта 

сылдьыы ирдэбилин билэр буоларыгар иити. 

 Биирдиилээн оҕолору кыттта үлэ: 

 -үөрэнээччи дьиэтин, дьиэ кэргэнин кытта билсэн, кини араас тэрээһиҥҥэ хайдах кыттарын 

көрөн, араас түбэлтэлэргэ хайдах сыһыаннаһарын кэтээн, санаатын истэн, төрөппүттэрин, 

үөрэтээччилэрин кытта кэпсэтэн, психолог ыытар тургутуктарын кытта билсэн оҕо туһунан тус 

санааны үөскэтии; 

 -оҕо туһунан билиигэ олоҕуран кинини ханнык баҕарар түбэлтэҕэ өйөөн, санаатын көтөҕөн 

ситиһиилээх буоларыгар олук охсуу; 

 -оҕоҕо ситиһиилэрин мунньан иһэр анал паапка оҥотторон үөрэххэ, араас тэрээһиннэргэ, 

күрэхтэһиилэргэ, чинчийэр үлэни истиилэргэ миэстэлэрин чөкөттөрөн ситиһии үлэттэн кэлэрин 

өйдөтүү;  

 -кылаас оҕотун кылааһы салайар үлэҕэ барыларын кытыннаран сыалтан сылынан, 

чиэппэринэн салалта уларыйа турар хаамыытын олохтооһун, уларытыыга кылаас оҕото биир 

сүбэнэн, куоластаан быһааралларын киллэрии, салайар оҕо тугу сатаабытын, кыайбытын, үчүгэйдик 

ыыппытын, тэрийбитин ырыттаран хас биирдии оҕо бэйэтигэр ирдэбиллээх буоларын өйдөтүү; 

 -оҕо сыыһар, алҕаһы оҥорор түбэлтэтигэр сонно тута буруйдаан, сэмэлээн барбакка, оҕо 

бэйэтэ сыыһатын, алҕаһын өйдөөн ону хатылаабат буоларын ситиһэр үлэни ыытыы; 

 үөрэтээччилэри кытта үлэ: 

 -Кылаас оҕолорун үөрэтээччилэри кытта быһаччы ситими тутуһуу. Оҕолору кэтээн көрөр 

сыаллаах үөрэтээччилэр ыытар үөрэхтэригэр сылдьан, кинилэр кытта кэпсэтэн, санааларын истэн 

өйдөспөт түбэлтэ тахсар түгэнигэр дириҥэппэккэ сөптөөх быһаарыыны ылан үөрэнээччи, 

үөрэтээччи, кылаас кэллэктиибин иһигэр иллээх, толору үлэлиир эйгэ баар буоларын олохтооһун;  

 -үөрэтээччилэри кылаас чаастарыгар, кылаас төрөппүттэрин мунньаҕар сырытыннаран иитии, 

үөрэх тула биир санааҕа түмүү; 

 -үөрэтээччилэри кылаас иһинээҕи тэрээһиннэргэ кытыннаран, ыалдьыттатан оҕолору 

үчүгэйдик билэллэригэр, өйдүүллэригэр көмөлөһүү. 

 Төрөппүттэри кытта үлэ: 

 -Төрөппүттэри кытта ыкса ситими тутуһуу, кылаас олоҕун туһунан мэлдьи биллэрэ туруу, оҕо 

ситиһиитин тириэрдэн төрөппүтү кытта бииргэ оҕо ситиһиититтэн үөрүү, кыайтарбат өрүттэри этэн 

онтон тахсар суолу көмөлөөн булан оҕо санаатын бөҕөргөтүү; 

 -оскуола салалтатын, үөрэтээччилэри кытта сөптөөх ситимнэһиини олохтоон, оскуола олоҕун, 

үөрэх хаамыытын туһунан төрөппүттэр чопчу өйдөбүллээх буолалларын ситиһии; 

 -үөрэх кэннинээҕи эбии дьарыктар тустарынан, оҕолору итии аһылыгынан хааччыйыы 

туһунан билиилэри төрөппүттэргэ мэлдьи биллэрэн иһии; 

-төрөппүттэри түмэр, бэйэ-бэйэлэрин билиһиннэртиир, бииргэ үлэлэһэр сыаллаах кылаас 

төрөппүтүн сүбэтин талыы, сүбэ нөҥүө төрөппүттэри кылаас, оскуола олоҕор кытыннарыы; 

-төрөппүттэри “Удьуор утума” барҕаны олоххо киллэриигэ көмөлөһүннэрэн, оҕолор киһи 

хара,... айыы киһитэ буола иитиллэн тахсар кыахтарын күүһүрдүү; 

-төрөппүттэргэ аналлаах мунньахтары, иитии сэһэннэрин ыытан, оскуола үлэһиттэрин кытта 

көрсүһүүлэри тэрийэн, биирдиилээн кэпсэтиилэри ыытан, сүбэлэри биэрэн оҕо иитиитигэр, 

үөрэтиитигэр көмө оҥоруу. 

Оскуола салататын кытта үлэ: 

-Оҕолорго сыһыаннаах ирдэнэр туох баар докумуоннары толоруу, оҕолор тустарынан 
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билиини мунньуу, төрөппүттэргэ салата уураахтарын, балаһыанньаларын, бирикээстэрин 

билиһиннэрии, оҕо лиичинэй дьыалатын толоруу; 

-дьиэ кэргэн туһунан социальнай пааспары толоруу, ыалларага сылдьыы туһунан 

ыспыраапкалары, аактары кэмигэр баар оҥоруу; 

-оҕо бастаан оскуолаҕа киирэригэр оскуола ирдэбилин, үлэлиир күннүгүн, үөрэх хаамыытын 

төрөппүттэргэ биллэрии, электроннай сурунаал өйдөбүлүн, хайдах киириэххэ сөбүн билиһиннэрии, 

паролларын түҥэтии; 

-сыл аайы оҕо докумуоннарыгар туох уларыйыы киирбитин көннөрүү, эбии толоруу, итии 

аһылыкка хас оҕо көмө ыларын чопчулааһын; 

-судаарыстыбанай тургутуктары туттарар оҕо ханнык үөрэҕи таларын эрдэттэн быһааран, 

бэлэмнэнии үлэтин тэрийии; 

3.2.«Оскуола үөрэҕэ» хайысха  

(Модуль “Школьный урок”) 

 Үөрэтээччилэр үөрэх (урок) иитэр күүһүн бэйэтин үлэтигэр таба туһанарыгар элбэх ньыма 

баар. Ол ньымалары таба туһанан үөрэнээччилэри  иитэргэ улаханнык көмөлөһүөн сөп 

 Хайысха соруктара: 

 -Иитэр ньымалары туттан оҕо билиини ылар кыаҕын күүһүрдүү; 

 -Үөрэх кэмигэр оҕолор бэрээдэктэрин, тэрээһиннэрин үрдэтии; 

 -Үөрэх ис хоһоонун байытыы; 

 -Үөрэххэ баҕаны, билиини сомсор кыаҕы көҕүлээһин; 

 -Бэйэ-бэйэҕэ харыстабыллаахтык сыһыаннаһыыны, көмөлөсүһүүнү, өйөнсөһүүнү 

уһугуннарыы; 

 -Айар, чинчийэр үлэҕэ сыһыарыы.  

Тугу ситиһэрэ Ньымалар, албастар 

Үөрэтээччи уонна үөрэнээччи икки 

ардыгар истиҥ сыһыаны олохтооһун 

Хайҕааһын, өйөөһүн, өйдөөһүн, хайҕааһын, Биһирээһин. 

Үөрэх ирдэбилин, киһилии сыһыан 

сиэрин-туомун тутуһуннара 

үөрэтии,  

Улахан дьоннуун, үүрэтээччилэрдиин, бииргэ үөрэнэр 

оҕолорун, тэҥнээхтэрин кытта бииргэ үлэлиир, сөптөөх 

сыһыан диэн тугун быһаарыы, өйдөтүү. 

Үөрэнээччилэр болҕомтолорун 

үөрэх кэмигэр буолар араас 

түгэннэргэ хатааһын.  

Үөрэх кэмигэр буолар үлэҕэ бэйэтин санаатын этэргэ үөрэтии, 

дьүүллэһиилэргэ, ырытыыларга кытыннаран бэйэ тус 

санаалаах буолары ситиһии 

Үөрэх иитэр кыаҕын таба, 

күдьүүстээхтик туһаныы.  

Үөрэх хаамыытыгар дойдуга тапталы, киһилии сыһыаны, 

эйэҕэс, аһыныгас буолууну быһаарар, өйдөтөр үлэни киллэрэн 

таба туһаныы. 

Үөрэх интерактивнай көрүҥүн 

үөрэххэ туһаныы  

Оҕо билии 80% хараҕынан көрөн ылынарын өйдөөн көрдөрөр 

технологияны  (интерактивнай дуоска, проектор,  докумуон-камера, 

көмпүүтэр, интэриниэт о.д.а.) хото туһанан, интеллектуальнай 

оонньуулары, бөлөҕүнэн, пааранан үлэлэри тэрийэн 

үөрэнээччи бэйэтин санаатын, долгуйуутун атын дьону кытта 

үллэстэр дьоҕурун сайыннарыы 

Үөрэхтэригэр үчүгэй оҕолор хаалан 

иһээччилэргэ көмөлөһөр 

кыахтаналларын тэрийии. 

Бэйэ-бэйэҕэ өйөнсүүнү, өйөһүүнү, көмөлөсүһүүнү тэрийэн, 

киһи киһинэн олоророрун өйдөтөн, ынах маҥыраһан, киһи 

кэпсэтэн билсэр диэн өс хоһоонугар олоҕуран үлэни тэрийии.  

Үөрэнээччилэр чинчийэр үлэҕэ 

сыстыыларын көҕүлээһин, өйөөһүн. 

 

Биирдиилээн уонна бөлөҕүнэн чинчийэр үлэлэри тэрийэн, 

үөрэнээччилэр үөрэххэ ылбыт билиилэрин олроххо киллэрэр 

бастакы хардыыларын оҥорор кыахтаналларыгар суолу аһыы. 

Онно атын дьон санаатын, чинчийиитин, ырытыытын истэ 

үөрэнэллэригэр такайыы, атын дьон иннигэр чинчийбит 

үлэлэрин сатаан билиһиннэрэр, көмүскүүр кыахтаналларыгар 

эрчийии. 

Үөрэҕи олоҕу кытта ситимнээн 

буолбут түгэннэри, түбэлтэлэри, 

устуоруйаны кытта ситимнээһин 

Үөрэҕи устуоруйа чахчыларын кытта ситимнээн, 

үөрэнээччилэри тэрилтэлэргэ сырытыннаран, ураты идэлээх 

дьону кытта көрсүһүннэрэн төрөөбүт дойдуга, олоххо 
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 бэриниилээх буолуу тыыныгар уһугуннарыы. 

Үөрэххэ саҥа технологияларын 

туттан үөрэнээччилэри билиҥҥи 

олох хаамыытын кытта 

ситимнээһин 

Үөрэххэ технология араас ньыиатын туттууу (тургутуктар, 

ыраахтан үөрэх, мултимедийнай презентациялар, онлайн-

диктаннар, үөрэтэр саайтар, билим киинэлэрэ, видеоүөрэхтэр, 

кэмпэриэнсийэлэр о.д.а.) 

Өйдөөн, болҕойон ааҕыыны 

олохтооһун 

 

Позволяет не только повысить результаты предметных 

результатов, но и усилить воспитательный потенциал урока 

через полное осмысление прочитанного текста и последующее 

его обсуждение. 

Билиини түмэр, тургутар, чиҥэтэр 

тэрээһиннэрии ыытыы 

 

Олимпиадалары, умсугутар үөрэхтэри, маастар кылаастары, 

куонкурус-оонньуулары, театральнай көрүүлэри, истиэнэ 

хаһыаттарын, уруһуй куонкурустарын о.д.а тэрийии, ыытыы. 

Үөрэх иитэр суолтатын таба 

туһаныы 

 

Үөрэх хаамыытыгар олох араас түгэннэриттэн холобурдары, 

суоттары, айымньылары киллэрэн оҕолору мөккүһүннэрэн, 

санааларын этиттэрэн  өйдөрүн-санааларын сытыылааһын, 

элбэхтэн сөптөөҕүн булан ылар, туттар буоларга үөрэтии. 

Устуоруйа сэһэннэриттэн, кэм-кэрдии кэпсээннэриттэн 

сөптөөҕүн арааран ылынаргва такайыы. Хорсун, кырдьыксыт, 

үтүө, амарах майгылаах буоларга иитии. 
Үөрэх араастароын икки 

ардыларынааҕы ситими тутуһуу 

Үөрэххэ ылбыт билиини, атын билиини кытта тэҥнээн көрөр 

дьоҕуру күөртээһин. Сытыы өйү, имигэс толкуйу, сатабылы, 

дьоҕуру сайыннарыы. Үөрэтээччи-иитээччилэртөрөппүттэри, 

оҕолору, атын эйгэ үлэһиттэрин кытта бииргэ үлэлээн оҕо 

үөрэхтэн ылбыт билиитин олоххо киллэрэр суолун тобулуу. 

3.3.«Үөрэх таһынааҕы дьарык» хайысха 

(Модуль “Курсы внеурочной деятельности”) 

Үөрэх таһынааҕы дьарык илэҥ кэмин таба туһанары, сайдары, билиини 

чиҥэтэри, дьон иннигэр кэпсиири, хамаанданан үлэлиири көҕүлүүр иитэр-үөрэтэр үлэ 

биир сүрүн хайысхатынан буолар. 

Үөрэх таһынааҕы дьарыктарга иитэр-үөрэтэр үлэни  ыытыы сүрүн өрүттэрэ: 

-үөрэнээччилэри баҕаларынан, тугу сэҥээрэллэринэн көрөн дьоҕурдара, 

сатабыллара, билиилэрэ сайдарыгар кыах биэрэр; 

-ыытыллар куруһуоктарга, сиэксийэлэргэ, кулууптар, түмсүүлэр үлэлэригэр 

оҕолору, үөрэтээччилэри бииргэ түмэр, бэйэ-бэйэҕэ истиҥ сыһыаны олохтуур, эрэл 

санааны, итэҕэйиини үөскэтэр; 

-оҕо кэллэктибигэр үгэстэри, түмсүүлэри, хамаандалары тэрийэр, доҕордуу 

буолууну, өйдөһүүнү, көмөлөсүһүүнү,  олохтуур; 

-Сирдьит, оҕолору түмэр, салайар оҕолору иитэн таһаарар, кинилэри иитэр үлэ 

хаамыытыгар көмөлөһүннэрэн бэйэни салайыныыны, тус санааны олоххо киллэриини 

иилиир; 

-оҕолору кыайыыларынан, хотууларынан, үлэлэринэн көрөн хайҕаан, 

наҕараадалаан ситиһиилээх буоларга такайар. 

Үөрэх таһынааҕы дьарыктары ыытыы сүрүн араастара:. 

1)Уопсастыбаҕа туһалаах дьарык-манна кырдьаҕастарга, бэтэрээннэргэ, 

кыамматтарга, нэһилиэнньэҕэ туһаны оҥорор тимуровскай хамсааһыннар, 

волонтердар, уһуйааннарга, кырдьаҕастар дьиэлэригэр араас оҥоһуктары, көмө  буолар 

тэриллэри оҥорон, хомуйан туттарыы, кинигэ хомуйуута, уулуссалара, пааркалары 

ыраастааһын, хаһыат таһааран, араадьыйаҕа, күөх экраҥҥа араас биэриилэри оҥорон 

көрдөрүү курдук көдьүүстээх куруһуоктар киирэллэр. Холобур, Эдэр 

кэрэспэндьиэннэр, төрүт ас, эмтээх үүнэйилэр, тэрээһиннэри ыытааччылар, мин 

буолбатаҕына ким?! о.д.а.; 
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2)Уус-уран, айар үлэ дьарыга-оҕолор айар дьоҕурдарын аһар, укһугуннарар 

сыаллаах куруһуоктар. Манна сылдьар оҕолор айар куттара уһуктар, ийэ тыл күүһүнэн 

кэрэ эйгэтигэр сыстан бэйэлэрин дьоҕурдарын өйдүүллэр, уратыларын өйдүүллэр, идэ 

оҥостор суолга үктэнэллэр. Холобур, үҥкүү, ырыа, уруһуй, хомус, оһуохай, тойук, 

олоҥхо, саха таҥаһа, устар ууну сомоҕолуур уус уран тыл  о.д.а.; 

3)Толкуйдуур-тобулар дьарык-үөрэх кэмигэр ылбыт билиилэрин дириҥэтэн эбии 

дьарыктаналлар, билим араас эйгэтин үөрэтэллэр, олимпиадаларга, куонкурустарга 

бэлэмнэнэллэр, киһи аймах устуоруйатын, олох тутулун, куйаар кистэлэҥин хасыһар 

куруһуоктар. Холобур, умсугутар суот, кэрэхсэтэр литэрэтиирэ, тыл кистэлэҥэ, 

мындыр киһи кимий? Бииһикэ олоҕу кытта ситимэ, айылҕа уонна хиимийэ о.д.а.; 

4)Чинчийэр-бырайыактыыр дьарык-оҕону билим эйгэтигэр сыһыарар, тугу 

дьиктиргээбиттэрин, сэҥжээрбиттэрин, туохтан мунаарбыттарын чинчийэн-үөрэтэн 

көрөр, онно олоҕуран дакылааттары суруйан араас ааҕыыларга, чинчийэр үлэни 

истиилэргэ, бырайыактарга кытыннарар куруһуоктар. Холобур, архитектуура, билим 

арыйыылара, көтөр этиктэр, бииһикэ, хиимийэ, тыл үөрэҕэ о.д.а.; 

5)Чөл турук, успуорт дьарыга-оҕону успуорт, чөл олох эйгэтигэр уһуйар 

сиэксийэлэр. Оҕолору успуор араас көрүҥэр дьарыктаан эт-сиин өттүнэн сайдалларын, 

тулуурдаах, туруктаах буолалларын ситиһэр, араас куоталаһыыларга, күрэхтэһиилэргэ 

кытыннаран хамаанданан үлэ, киирсии тыыныгар иитэр, хорсун, булугас, түргэн 

өйдөөх буоларга такайар сиэксийэлэр. Холобур, волейбол, баскетбол, футбол, тиэннис, 

остуол оонньуулара, мас тардыһыыта, дуобат, саахымат о.д.а. 
3.4.«Төрөппүтү кытта үлэ» хайысха  

(Модуль “Работа с родителями”) 

 Сыала: 

Оскуола уонна төрөппүт бииргэ үлэлиир эйгэтин олохтоон, иитэр үлэни сэргэх, сонун, дьиҥ, 

чиҥ оҥоруу. 

Соруктара: 

-Төрөппүттэри оскуола иһинээҕи үлэҕэ быһаччы кытыннарыы; 

-Дьиэ кэргэҥҥэ оҕону иитэргэ сүбэ-ама биэрии, көмө оҥоруу; 

-Оҕо көмүскэллээх буолар эйгэтин олохтооһун; 

-Удьуор утума оҕону иитэр үөрэҕин хото туттан, оҕо омугун устуоруйатын, төрөөбүт тылын, 

сиэрин-туомун, үгэстэрин билэ улаатарын ситиһии; 

-Буруйу оҥорууну сэрэтэр үлэҕэ төрөппүттэри кытыннаран сылаас холумтанаах дьиэ кэргэн 

ахсаанын элбэтии; 

-Куһаҕан дьалыктары утары күүстээх өйдөтөр, быһаарар үлэни ыытан оҕо чөл куттаах 

буоларын туруулаһыы; 

-Төрүччүнү түөһэн оҕо бэйэтигэр чугас, барсар идэтин буларыгар көмөлөһүү 

-Успуорт араас көрүҥнэригэр куоталаһыылары, үгэскэ кубулуйбут “Дириэктэр куубага” 

көрдөөх күрэхтэһиилэрин ыыталаан дьиэ кэргэҥҥэ эт-сиин чэбдик буолар үтүө холобурун өрө тутуу. 

Дьиэ кэргэни, оҕону чинчийэр соруктар:  

-ыалларынан сылдьан дьиэ-уот туругун, оҕо дьиэҕэ олорор эйгэтин үөрэтии; 

-оҕо, дьиэ кэргэн туһунан ис өйдөбүлү хомуйуу: докумуонары түмүү, ийэ, аҕа тугу 

үлэлииллэрин, дохуотарын үөрэтии, дьиэ кэргэн үгэстэрин билии, иллэҥ кэми туһалаахтык атаарыы, 

туох тиэхиньикэ баарын, кэтэх хаһаайыстыбаны чопчулааһын о.д.а. 

Уйулҕа, иитии туругун өттүнэн дьиэ кэргэҥҥэ көмөлөһөр үлэ соруктара: 

-төрөппүккэ уйлуҕа үөрэҕин билиһиннэрии, көмө оҥоруу; 

-биирдиилээн, бөлөҕүнэн уйулҕа үөрэҕин, иитии туһунан сэһэргэһиилэри, кэпсэтиилэри,  

иитии сэһэнин ыытыы; 

-сокуон хараҕын биллэрэр үлэни күүһүрдүү... 

Оҕо, төрөппүт бииргэ түмсэн, биир сүбэнэн толорор сорудахтарын толотторор үлэ 

соруктара: 

-Төрөппүттэри оскуола араас үлэтигэр быһаччы кытыннарыы; 
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-Оскуолаҕа ыытыллар тэрээһиннэргэ, сынньалаҥнарга, бырааһынньыктарга дьиэ кэргэни 

көхтөөхтүк кытыннарыы; 

-Кылааһынан, биирдиилээн сорудахтары биэрэн үлэлэтии; 

-Төгүрүк остуолларга, санаа атастаһыыларыгар, өй күрэҕин оонньууларыгар төрөппүттэр 

оҕолоро араас хамаандалары туруоран оонньуулларын тэрийии. 

Кылаас салайааччыта төрөппүтү кытта үлэтин хаамыыта: 

-төрөппүттэргэ оскуола иһинээҕи бирикээстэри, балаһыанньалары, иитэр-үөрэтэр үлэлэр ис 

хоһооннорун билиһиннэрии; 

-төрөппүттэргэ оҕо уйулҕатын уратытын биллэрэр үлэни ыытыы, биирдиилээн ыалларга, 

төрөппүттэргэ иитиигэ сыһыаннаах чопчу көмөнү оҥоруу; 

 -төрөппүттэри оҕолору кытта үлэҕэ кытыннарыы; 

  -уопсастыбаннай тэрилтэлэри кытта бииргэ үлэлээһин. 

Оскуола төрөппүттэри кытта бииргэ үлэлээһин барыла: 

-Төрөппүттэргэ аналлаах кэмпэриэнсийэлэри, мунньахтары, көрсүһүүлэри тэрийии; 

-аныгы технология көмөтүнэн төрөппүттэри кытта ыкса ситими тутуһуу; 

-оҕолор төрөппүттэрин кытта бииргэ толорор сорудахтарын биэрэн оскуола олоҕор 

кытыннарыы, араас бырайыактары суруйтарыы; 

-оскуолаҕа төрөппүттэр баҕаларынан, тугу сэҥээрэллэринэн, дьарыктарынан араас 

кулууптары түмсүүлэри тэрийии 

-төрөппүттэр кытыылаах тэрээһиннэри, кэнсиэртэри, кэмпэриэнсийэлэри, быыстапкалары, 

маастар кылаастары ыытыы. 

-эбээлэри, эһээлэри оскуола олоҕор кытыннарыы, кинилэр дириҥ билиилэрин олоххо ылбыт 

уопуттарын оҕону иитэргэ көмөлөһүннэрии. 

Төрөппүтү кытта ыытыллар үлэ көрүҥнэрэ: 

Биирдиилээн Бөлөҕүнэн Кэллэктиибинэн 

 дьиэҕэ сылдьыы; 

оскуолаҕа ыҥыран кэпсэтии; 

уйулҕа үлэһитин сүбэтэ; 

Сэлэспэнэн билсии, кэпсэтии. 

иитии сэһэнэ; 

чопчу тиэмэҕэ кэпсэтии; 

кылаас, оскуола иһинээҕи 

тэрээһиннэргэ бэлэмнэнэр 

сордуахтары толоруу; 

кылааска ыытыллар тэрээһини 

ыытарга көмөлөһүү. 

Кылаас, оскуола төрөппүтүн 

мунньаҕа; 

Аһаҕас аан күннэрэ; 

Маастар кылаастар; 

кэнсиэртэр; 

быыстапкалар; 

айымньылаах үлэлэр отчуоттара. 

3.5.«Бэйэни салайыныы» хайысха  

(Модуль “Самоуправление”) 

Үөрэнээччилэр бэйэлэрин бэйэлэрэ салайыныыларын өйөөһүн оскуола иитэр-

үөрэтэр үлэтигэр улахан көмөлөөх. Тоҕо диэтэххэ, үөрэнээччилэр бэйэлэрин санааларын 

этинэллэригэр, толкуйдарын олохххо киллэрэллэригэр кыах биэрэн олоххо туспа 

көрүүлээх, салайар дьоҕурдаах дьон буолан тахсалларын ситиһэр. Бу үлэ туспа 

балаһыанньаларынан, дириэктэр анал бирикээстэринэн олохтонор, үлэлиир. 

Кылаас таһымыгар бэйэни салайыныыга кылаас салайааччыта быһаччы дьайан, 

оҕолорго көмөлөһөн, сүбэлээн салайар дьоҕурдарын уһугуннарыахтаах, онтон оскуола 

таһымыгар оҕолору кытта анал үлэһит, оҕо хамсааһынын сүрүннээччи кыттыһан оҕолор 

санааларын олохо киллэрэри ситиһиллиэхтээх. 

Д.С.Спиридонов аатынан Үөһээ Бүлүү 4 №-дээх орто оскуолатыгар үөрэнээччилэр 

салалталара бу курдук олоххо киириэхтээх.  

Оскуола таһымыгар: 

-үөрэнээччилэр бэйэлэрин салайааччыларын куоластаан талыахтаахтар. Ол туһуттан 

эрдэттэн Дархан (бирэсидьиэн) буолар кыахтаах үрдүкү кылаас оҕолорун хандьытаатынан 

туруоран үлэ ыытыллыахтаах; 

-талыы  үлэтин ыытыы кэмигэр оҕолор ортолоругар хандьытааттвары кытта 

көрсүһүүлэри, санаа атастаһыытын, ыйытыыларга эппиэтээһини, куонкурустары, 

кжэнсиэртэри тэрийэн талааччы оҕолор, үлэһиттэр болҕомтолорун ылыахтаахтар. 
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Хандьытааттар анал бырагыраамма суруйан ону кэпсээн, көмүскээн, көмөлөһөөччүлэрин, 

өйөөччүлэрин  кытта күүстээх үлэни ыытыахтаахтар; 

-Дарханы талыы үлэтин, куоластааһын  кэмигэр оскуола салалтата хандьытааттартан 

кими даҕаны чорботуо, ол оҕо туһугар үлэлиэ суохтаах; 

-Талыыны оҕолор истэриттэн оҥоһуллубут анал хамыыһыйа иилиэхтээх, талыы 

кэмигэр туох даҕаны сыыһа-халты, бэрээдэги кэһии тахсыбатын көрүөхтээх, талыы 

кэнниттэн куолаһы ааҕан кыайыылаҕы иһитиннэриэхтээх. 

Кылаас таһымыгар: 

-кылаас салалтатын кылаас салайаачыта оҕолору кытта сүбэлэһэн баран хайдах 

талары быһаарыахтаах; 

-кылаас салалтата кэмиттэн кэмигэр уларыйа турарын ситиһиллиэхтээх, онон элбэх 

оҕо бэйэтин араас эйгэлээх үлэҕэ холонон көрүүтэ олохтонуохтаах, салайар үлэ диэн тугун 

өйдүүллэригэр кыах бэриллиэхтээх. 

Үөрэнээччи таһымыгар: 

-хас биирдии оҕо кылаас салалтатын иһигэр үлэлиирэ булгуччулаах, араас суол үлэни 

толорон, бэйэтин холонон көрөн кэллэктииби кытта бииргэ үлэлииргэ үөрэнэр, сатабыла 

элбиир, толкуйа кэҥиир; 

-кылаас иһиттэн бастыҥнары оскуола сүбэтигэр кылаас кэллэктиибин кытта сүбэлэһии 

кэнниттэн талыллыахтаах. Онно оҕо үөрэҕэ, бэрээдэгэ, атыттарга холобур буолара, дьону 

кытта үлэлиир дьоҕура, баҕата, көҕө-барыта көрүллүөхтээх; 

-оскуола таһымыттан оҕону улуус таһымнаах оҕолору салайар үлэҕэ таһаарыахха сөп. 

Онно кини бары өттүнэн ситиһиилээҕэ, үлэлии үөрүйэҕэ, баҕата, көҕө көрүллүөхтээх. 
Оскуола үөрэнээччилэрэ бэйэни салайыныыларын тутула 
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3.6.«Идэҕэ бэлэмниир үлэ» хайысха 

(Модуль “Профориентация”) 

Сыала: оҕо идэтин сөпкө таларыгар анаан кыра кылаастан оскуоланы бүтэриэр диэри күннэтэ 

былааннаах үлэни ыытан олоххо бэлэм дьону таһаарыы. 

Соруга: 

-оҕо идэни талалларыгар бэйэтин төрүччүтүттэн үөрэтэн, аймахтарыгар, урууларыгар ханнык, 

туох идэлээх дьон баалларын болҕомто ылан, онон сирдэтинэр кыахтанарын тэрийии;  

-“киһи-тиэхиникэ”, “киһи-айылҕа”, “киһи-бэлиэ”, “ киһи-уобарас”, “киһи-киһи” диэн 

өйдөбүллэртэн оҕо хайатыгар сөп түбэһэрин уйулҕа үлэһитинэн чинчийтэрэн, идэни таларыгар 

көмөлөһүү; 

-араас идэлээх дьону кытта көрсүһүүлэри тэрийэн, тэрилтэлэргэ сырытыннаран, орто, үрдүк 

үөрэх тэрилтэлэригэр ыалдьыттатан идэ араас көрүҥүн билиһиннэрэн идэ туһунан билиилэрин 

хаҥатыы; 

-араас кэмпэриэнсийэлэргэ, пуорумнарга, түмсүүлэргэ идэ туһунан дакылаатынан, 

бырайыагынан кытыннаран идэни дириҥник өйдүүр, ылынар кыахтаналларын ситиһии. 

1.Иһитиннэрэр-биллэрэр үлэ: 

№ Ыытыллар үлэ кэмэ сүрүннээччи 

1 “Аныгы идэлэр” истиэндэ оҥоруута 

 

Атырдьах 

ыйа 

 соцпедагог 

2 Оскуола сайтыгар “Идэҕэ бэлэмниир үлэ” салааны 

саҥардыы онно “Үөрэххэ киирии-2021” диэн 

иһитиннэриини таһаарыы 

Атырдьах 

ыйа 

дириэктэри иитэр үлэҕэ 

солбуйааччы 

3 9, 11 кылааһы бүтэрбит оҕолор үөрэххэ, үлэҕэ 

киириилэрин туһунан иһитиннэриини бэлэмнээһин 

Атырдьах 

ыйа 

9-11 кылаастар 

салайааччылара 

4 9-11 кылаастар орто, үрдүк үөрэххэ киирилэрин 

түмүгүн ырытыы 

Атырдьах 

ыйа 

дириэктэри үөрэх 

үлэтигэр солбуйааччы 

5 Идэҕэ бэлэмниир үлэҕэ туттуллар матырыйааллары 

сааһылааһын, былаан оҥоруу 

Атырдьах 

ыйа 

дириэктэри иитэр үлэҕэ 

солбуйааччы, психолог 

6 Эбии дьарыктар, секциялар үлэлэрин тэрийии Балаҕан ыйа дириэктэри иитэр үлэҕэ 

солбуйааччы 

7 8-11 кылаас үөрэнээччилэрин кытта орто, үрдүк үөрэх 

устудьуонарын кытта көрсүһүүлэри тэрийии 

Сыл устата дириэктэри иитэр үлэҕэ 

солбуйааччы 

8 Идэҕэ бэлэмниир үлэни тэрийии ыытыы  Балаҕан ыйа-

муус устар 

Соцпедагог, психолог 

9 Эбии үөрэхтээһин тэрилтэлэрин кытта бииргэ 

үлэлээһини тэрийии 

Сыл устата дириэктэри иитэр үлэҕэ 

солбуйааччы  

2.Иһитиннэрэр-биллэрэр-методическое хааччыйыы 

1 Разработка рекомендаций классным руководителям 

по планированию профориентационной работы с 

учащимися различных возрастных групп 

Атырдьах ыйа  Соцпедагог 

2 Консультации для классных руководителей «Теория и 

практика профориентационной работы» 

Сыл устата дириэктэри иитэр үлэҕэ 

солбуйааччы 

3 Семинар-практикум «Методика профориентационной 

работы в различных возрастных группах» 

Балаҕан ыйа Соцпедагог 

4 Тренинг «Подготовка учащихся к осознанному 

выбору профессии» 

Алтынньы Соцпедагог 

7 Семинар-практикум с педагогами дополнительного 

образования, руководителями объединений по 

интересам «Методические основы профориентации 

вовнеклассной работе» 

Ахсынньы дириэктэри иитэр үлэҕэ 

солбуйааччы 

8 Педагогическая мастерская «Профориентация в 

процессе изучения учебных предметов» 

Тохсунньу дириэктэри үөрэх 

үлэтигэр солбуйааччы 

9 Тренинг для классных руководителей «Методы Олунньу дириэктэри иитэр үлэҕэ 
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работы с родителями о выборе профессии их детьми» солбуйааччы 

10 Консультации для классных руководителей, 

педагогов: 

«Изучение личностных особенностей и способностей 

учащихся» 

«Изучение склонностей и интересов учащихся» 

«Анализ готовности учащихся к выбору профессии» 

«Изучение профессиональных намерений и планов 

учащихся» 

Сыл устата Соцпедагог, кылаас 

салайааччылара 

11 Выставка литературы по проблемам трудового 

воспитания и профориентации учащихся 

Сыл устата библиотекарь  

 3.Үөрэнээччилэри кытта үлэ: 

№ Ыытыллар үлэ Кэмэ Кылаастар Сүрүннээччи 

1  «Баҕа санаам идэтэ» эбии 

дьарыгы ыытыы 

Сыл устата 9 психолог 

2 Идэҕэ бэлэмниир эбии 

дьарыктары ыытыы 

Сыл устата 1-11 Үөрэтээччилэр 

4 «Ыраас тиэргэн, ыраас уулусса» 

ыраастаныы үлэтигэр кыттыы 

Алтынньы,  

муус устар 

5-11 Кылаас 

салайааччылара 

5 “Идэ арааһа” идэлэри 

билиһиннэрэ нэдиэлэни ыытыы 

Ахсынньы, муус 

устар 

8-11 дириэктэри иитэр 

үлэҕэ 

солбуйааччы 

6 Оскуоланы бүтэрбит устудьуон 

оҕолорбутун кытта көрсүһүүлэри 

тэрийии  

Сыл устата 9-11 дириэктэри иитэр 

үлэҕэ 

солбуйааччы 

7 Араас тэрилтэлэргэ 

ыалдьыттааһын 

Сыл устата 7-10 Кылаас 

салайааччылара 

8 Орто, үрдүк үөрэх тэрилтэлэригэр 

ыалдьыттааһын 

Сыл устата 9,11 Кылаас 

салайааччылара 

9 Орто, үрдүк үөрэх тэрилтэлэрин 

үлэһиттэрин кытта көрсүһүүлэри 

тэрийии 

Сыл устата 9,11 Кылаас 

салайааччылара 

1-4 кылаас соруга: 

Үлэ туһатын, үөрүүтүн, үчүгэйин, дьон олоҕор суолтатын, туһатын туһунан санааны иҥэрии,  

идэни таларга, баһылыырга үөрэх суолтатын өйдөтүү 

1 «Улааттахпына туох идэлээх киһи буолуохпунуй?» 

анкетирование ыытыы 

Балаҕан ыйа Кылаас салайааччылара 

2 «Илэ диэн тугуй?», «Идэ араастара» сэһэргээһин Балаҕан ыйа Кылаас салайааччылара 

3 «Идэ барыта үчүгэй-бэйэҕэр барсары тал» идэ 

арааһын билиһиннэрии 

Алтынньы Кылаас салайааччылара 

4 «Мин дьонум идэлэрэ» көмүскээһин Сэтинньи Кылаас салайааччылара 

5 Кылаас чаһа «Туһаллаах, сэдэх, дьикти, саҥа 

идэлэр» 

Ахсынньы Кылаас салайааччылара 

6 «Идэни талыы оскуолаҕа саҕаланар дуо?» санаа 

атастаһыыта 

Олунньу Кылаас салайааччылара 

7 «Баҕа санаам идэтин туһунан» оонньуу-бырайыак Кулун тутар Кылаас салайааччылара 

8 Кылаас чааһа «Дьон уонна бэйэм туспар үлэ» Муус устар Кылаас салайааччылара 

9 Өйтөн суруйуу куонкурса «Ким буолуохпунуй?» Ыам ыйа Кылаас салайааччылара 
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10 Уруһуй куонкурса «Мин инниким», «ким 

буолуохпунуй?», «Дьонум идэлэрэ»... 

Сыл устата Кылаас салайааччылара 

5-7 кылаас соруга: 

идэҕэ оҕолор тус сэҥээриилэрэ үөскүүрүн күөртээһин, тиэхиникэҕэ, эмкэ-томко, тыа 

хаһаайыстыбатыгар, экэниэмикэҕэ, ускуустубаҕа, куттуураҕа бастакы холонуулары киллэрэн идэҕэ 

көҕү үөскэтии 

1 «Мин ылахтаах идэм» анкета ыытыы Балаҕан ыйа Кылаас салайааччылара 

2 «Идэ араастар. «Киһи-тиэхиньикэ» билиһиннэрии Балаҕан ыйа Кылаас салайааччылара 

3 Кылаас чааһа «Биһиги дойдубутугар почта суолтата. 

Почта туһата». Почта тэрилтэтигэр ыалдьыттааһын 

Алтынньы Кылаас салайааччылара 

4 «Идэ араастар. Дьон кыраһыабай буоларын 

туһугар». Кэрэ солуонугар ыалдьыттааһын. 

Баттах кырыйааччыларын, оҥорооччуларын 

куонкурса 

Сэтинньи Кылаас салайааччылара 

5 «Идэ арааһа. «Сокуон көмүскэлигэр». ИДьО 

үлэһиттэрин кытта көрсүһүүнү тэрийии 

Ахсынньы Кылаас салайааччылара 

6 «Мин ылыахтаах идэм» дьалабыай оонньуу Тохсунньу Кылаас салайааччылара 

7 «Идэ арааһа. Эмп оҥоруу кистэлэҥэ». Аптекаҕа 

ыалдьыттааһын 

Тохсунньу Кылаас салайааччылара 

8 «Бэйэ тэрилтэтин арыйыы» дьалабыай оонньуу Олунньу Кылаас салайааччылара 

9 Идэ туһунан киинэ көрүү, ырытыы, санаа 

атастаһыыта 

Кулун тутар Кылаас салайааччылара 

10 Кылаас чааһа «Мин эйгэм уонна идэ арааһа» Муус устар Кылаас салайааччылара 

11 Өйтөн суруйуу куонкурса «Ким буолуомуй?» Ыам ыйа Кылаас салайааччылара 

12 «Идэ арааһа» айан-оонньуу Ыам ыйа Кылаас салайааччылара 

13 Уруһуй куонкурса «Мин инниким», 

«Төрөппүттэрим идэлэрэ» 

Сыл устата Кылаас салайааччылара 

8-9 кылаас соруга 

Хас биирдии үөрэнээччигэ идэни таларыгар уйулҕа үлэһитин, үөрэтээччилэр өттүлэриттэн көмөнү 

оҥоруу, идэни талар уустук быһаарыныыларыгар араас чинчийиилэр көмөлөрүнэн сөптөөх хардыы 

оҥороллорун ситиһии. 

1 Кылаас чааһа «Идэ барыта туһалаах, суолталаах.» Балаҕан ыйа Кылаас салайааччылара 

2 Интерактивнай оонньуу «Ханнык идэ буоларын 

таай» 

Алтынньы  Кылаас салайааччылара 

3 Биктэриинэ «Эн уонна талыахтаах идэҥ» Балаҕан ыйа Кылаас салайааччылара 

4 «Идэни талыы-олоҕуҥ сүрүн хардыыта дуо?» Сэтинньи Кылаас салайааччылара 

5 Кылаас чааһа «Киһи күүстээх санаата уонна бастыҥ 

үлэһит буолуута ини-биилэр» 

Сэтинньи Кылаас салайааччылара 

6 «Тоҕо үөрэнэбиний?» тренинг Ахсынньы  Кылаас салайааччылара 

7 «Биһиги баҕабыт…» бэйэ санаатын этинии, мөккүөр Тохсунньу Кылаас салайааччылара 

8 Үлэнэн хааччыйыы киинин үлэһиттэрин кытта 

көрсүһүү 

Ахсынньы  Кылаас салайааччылара 

9 Улуус тэрилтэлэригэр ыалдьыттааһын Тохсунньу Кылаас салайааччылара 

10 «Мин дьонум идэлэрэ» кылаас таһынааҕы үлэ Тохсунньу Кылаас салайааччылара 

11 Кылаас чааһа «Баҕа уонна дьоҕур идэни талыыга 

дьайыыта». 

«Үрдүкү сүһүөх кылаастарга идэни талан үөрэнэр 

хайысханы быһаарыныы» консултаассыйа 

Олунньу  Кылаас салайааччылара 

12 «Идэни таай» оонньуу Олунньу  Кылаас салайааччылара 

14 Орто идэни биэрэр үөрэх тэрилтэлэригэр 

ыалдьыттааһын 

Кулун тутар Кылаас салайааччылара 

16 Идэҕэ сыһыаннаах киинэлэри көрүү ырытыы, санаа 

атастаһыыта. 

Муус устар Кылаас салайааччылара 
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17 «Идэни талыы суолугар» сэһэргэһии Ыам ыйа Кылаас салайааччылара 

18 «Мин талыахтаах идэм» хаһыат матырыйаалын 

оҥоруу  

Ыам ыйа Кылаас салайааччылара 

19 Өйтөн суруйуу «Мин талыахтаах идэм», «Мин 

соругум, кыаҕым, инниким». 

Ыам ыйа Кылаас салайааччылара 

20 Үөрэххэ киирии быраабылаларын билиһиннэрии Сыл устата Кылаас салайааччылара 

21 «Баҕа санаам идэтэ» үөрэх таһынааҕы эбии дьарык Сыл устата психолог 

10-11 кылаас соруга 

үөрэххэ киирии анал бэлэмнэниилэрин ыытыы, тургутуктары тутан эрчийии, эбии дьарыктарынан 

билиини дириҥэтии, бэйэни тургутан көрөр үлэтин ыытыы. 

 

1 «Идэни талыыны баҕа санааҕа кубулутуу туһалаах 

дуо?» санаа атастаһыыта 

Балаҕан ыйа Кылаас салайааччылара 

2 «Идэ арааһын төһө үчүгэйдик билэбиний?» 

сэһэргэһии 

Балаҕан ыйа Кылаас салайааччылара 

3 Кылаас чааһа «Миэхэ сөп түбэһэр идэни көрдүүбүн» Алтынньы  Кылаас салайааччылара 

4 Идэ уратытын үөрэтэн көрүү Алтынньы  Кылаас салайааччылара 

5 «Көмүс тарбахтаах үлэһит!» кылаас таһынааҕы үлэ Сэтинньи Кылаас салайааччылара 

6 «Талыахтаах идэм миэх өп түбэһэр дуо?» санаа 

атастаһыыта 

Сэтинньи Кылаас салайааччылара 

7 Идэни уйулҕа үөрэҕин өттүттэн көрөн үөрэтии Ахсынньы  Кылаас салайааччылара 

8 «Человек в новых социально-экономических 

условиях». Матрица выбора профессии 

Тохсунньу Кылаас салайааччылара 

9 «Идэни таларга туохха болҕомто 

ууруллуохтааҕый?» сэөэргэһии 

Тохсунньу Кылаас салайааччылара 

10 Идэ биэрэр үөрэх тэрилтэлэрин билиһиннэрии сүбэ-

мунньах 

Олунньу  Кылаас салайааччылара 

11 Кылаас чааһа «Кэлэр кэм идэтэ» Олунньу  Кылаас салайааччылара 

12 Кылаас чааһа «Олоҕуҥ бэйэҥ илиигэр» Кулун тутар Кылаас салайааччылара 

13 Өйтөн суруйуу «Олоҕум быһаарыылаах хардыыта» Кулун тутар Кылаас салайааччылара 

14 «Идэҕин сөпкө талан эрэҕин дуо?» санаа 

атастаһыыта 

Муус устар Кылаас салайааччылара 

15 «Олох аартыгар үктэнээри туран» оруолларынан 

оонньуу 

Муус устар Кылаас салайааччылара 

16 Идэҕэ сыһыаннаах киинэни көрүү, ырытыы, санаа 

атастаһыыта 

Муус устар Кылаас салайааччылара 

17 «Мин талбыт идэбин олоххо киллэрэр былааным» 

бырайыак көмүскээһинэ 

Ыам ыйа Кылаас салайааччылара 

18 Идэҕэ бэлэмниир үөрэх тэрилтэлэрин үлэһиттэрин 

кытта көрсүһүүлэри тэрийии. 

Сыл устата Кылаас салайааччылара 

19 Просмотр презентаций: 

«Идэни бииргэ сүбэлэһэн талыахха»; 

«Иджэ араастара»; 

«Идэ таларга баҕа, кыах, удьуор суолтата»; 

«Мин талыахтаах идэм» 

Сыл устата Кылаас салайааччылара 

20 Идэни талыы туругун билгэлээһин Алтынньы-

сэтинньи 

Соцпедагог, психолог 

4.Төрөппүттэргэ оҕо идэни таларыгар көмөлөһөр үлэ  

№ Ыытыллар үлэ Кэмэ Сүрүннээччи 

1 Иитии сэһэнэ «Дьоҕурдаах оҕону дьиэ кэргэҥҥэ 

иитии кистэлэҥнэрэ» 

Ахсынньы  Кылаас салайааччылара 

2 Төрөппүт мунньаҕа «Оҕо идэни таларыгар кини тугу 

сэҥээрэрэ, удьуор дьайыыта болҕомтоҕо 

Муус устар Кылаас салайааччылара 
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ылыллыахтаах» 

3 «Оҕо барыта дьоҕурдаах, дьоҕуру таба тайаныы» 

оҕо идэни таларыгар төрөппүккэ көмө сүбэлэр. 

Сыл устата Кылаас салайааччылара 

4 «Оҕо идэни таларыгар көмөлөһүөҕүҥ», «Үөрэх 

уонна идэни талыы быстыспат ситимнэрэ» 

төрөппүттэргэ аналлаах өйдөбүнньүк 

Сыл устата Соцпедагог, психолог 

5 «Тургутуктар кэмнэригэр оҕо уйулҕата туруктаах 

буолуутун олохтооһун» төрөппүттэршгэ сүбэ 

Ыам ыйа Соцпедагог 

6 Төрөппүттэр кылаас чаастарыгар бэйэлэрин 

идэлэрин туһунан билиһиннэриилэрэ. 

Сыл устата Кылаас салайааччылара 

3.7.«Ыйдарынан туом» хайысха 

(Модуль “Обряды по месяцам”) 

Ый аата Ый уратыта, алгыһа Айыы сабыдыала Туох үлэ ыытыллыан сөбө 

Балаҕан 

ыйа-Сүҥ 

дьааһын 

Тойон 

ыйа-Идэ 

ыйа. 

1 күнэ-Билии күнэ, оскуола 

оҕотун үөрэҕэ саҕаланар. 

14 күнэ-Сэмээнэп күнэ, 

кыстыкка көһүү. Мас, талах 

сэбирдэҕэ түһэр. 

20 күнэ-Дьахтар сайына, нэдиэлэ 

кэриҥэ турар.  

21 күнэ-Үүнүү алгыһа, күһүҥҥү 

ыһыах.  

27 күнэ-Иһийээнэп күнэ, эһэ 

арҕахха киирэр. Сир тоҥоруута 

саҕаланар. Күһүҥҥү тымныылар 

түһэллэр. 

Бу ыйы кулун тутар ый батыһар. 

Кэлэн иһэр кыһыны, эһиил 

хайдах дьыл буоларын 

билгэлииллэр. Ый устата 27-30 

мм сөҥүү түһэр. Күн 2 ч 12 м 

кылгыыр. Хаар хаһыҥ түһэр. 

Хортуосканы хостонор. Кус-хаас 

соҕуруу барар.  

Сорох күһүн хаар ый бастакы 

күннэригэр түһээт ууллар. 

Температура +10, + 20, -5 

буолар, сир тоҥуута саҕаланар . 

Ый алгыһа: 

Идэ Суорун, 

Бэттэх көрөн 

Мичик гын! 

Сүлгүр! 

Биирбин булуум, 

Идэбин ылыым. 

Айар албастаныым, 

Тутар сатабылланыым. 

Олоҕу оҥорор  

Дьоҕурданыым. 

Аан дойдуну  

Тупсарар талааннаныым. 

Идэбин 

Айыы өттүнэн туһаныым. 

Куһаҕаҥҥа кубулутумуум, 

Улуу Суорун 

Тойон-киһиэхэ үс 

сүдү идэни (тыл, 

уус, ойуун 

буолууну) биэрбит 

айыы.  

 

 

Үөрэх сыла аһыллыытын 

арчылааһын, Улуу Суорун 

Тойоҥҥо сүгүрүйүү туома. 

Идэлээх буолуу сэттэ сиэри 

ситэрии (Бэйэҕэр эрэн, 

Дьоҕургун уһугуннар, Идэҕин 

бул, Идэҕэр туһаайылын, 

Үөрэн, Уһуйулун, Идэни 

баһылаа). 

-Сир-дойду иччитигэр 

сүгүрүйүү, айылҕаҕа тахсыы, 

хамсаныылаах оонньуулар. 

-Улуу Суорун Тойон киһиэхэ үс 

сүрүн идэни (тыл, уус, ойуун) 

биэрэрин быһыытынан идэни 

таларга салайыы үлэтин 

саҕалааһын. 

-Төрүччүнү үөрэтии. 

-Өбүгэлэри өйдөөһүн күнэ. 

-Күһүҥҥү хаттыы. Сүүрүү. 

-Сир астааһын, хомуур үлэтэ. 

«Күһүҥҥү киһи күлбүтүнэн» 

нэдиэлэ. Айар конкурустар. 

-Күһүҥҥү күрэх , булт кэмэ. 

-Өрөспүүбүлүкэ күнэ. 

-Бу ыйга төрөөбүт күннээхтэри 

бэлиэтээһин малааһына. 

-„Дьыл оҕуһун“ көрсүү.  

-Кырдьаҕастарга, бэтэрээннэргэ 

күһүҥҥү хомуурга көмө. 

-Көҕөрдүү үлэтэ, мас 

олордуута. 

-Оскуола териториятын, олорор 

нэһилиэкит улуссаларын 

ыраастааһын, кыстыкка 

бэлэмнэнии кэмэ. 

-Кылаастары, көрүдүөрдэри 

кичэйэн сууйуу. 

 



19 

 

Мөкүгэ дьүһүйүмүүм. 

Тарбаҕым алгыстаннын, 

Илиим эҕэрдэлэннин. 

Айбытым үйэлээх буоллун, 

Оҥорбутум олохтоох буоллун. 

Күнүм сирин 

Көҕөрдүүм. 

Дом! 

Алтынньы 

ыйа-

Хотой 

Айыы 

ыйа-

Добдурҕа 

ыйа. 

2-3 күнэ - Хотой Айыыны 

олордуу. 

7 күнэ-Аартык иччитигэр алгыс. 

14 күнэ-Кыһын саҕаланар күнэ-

Бокуруоп күнэ. Болҕомтоҕо 

киллэрии туома. 

17 күнэ-Истээх таҥас күнэ-

Өрөппүөй күнэ. 

22 күнэ-Андаҕары олордуу. 

Бу ыйга кыһыны уонна кэлэр 

сааһы билгэлэнэр. Муус устар 

батыһар. 

17-20 мм сөҥүү түһэр. Күн 2 ч 13 

м кылгыыр. Температура -5,-15 

буолар. Хаар алтынньы 

ортотугар түстэҕинэ ууллубат. 

Куобах маҥхайар. Тииҥ көһөр. 

Кыһын саҕаланар. 

Бу кэмҥэ Улуу добдурҕа буолар: 

сир тоҥор, хаар чараас. Түмсүү, 

барыы-кэлии элбиир. Эти-сиини 

көрүнүү, санааны билсии. 

Ый алгыһа: 
Күн Эрили, 

Бэттэх көрөн 

Мичик гын! 

Уруй! 

Түмсүү төрүттэннин, 

Ил эҥэрдэстин. 

Өйбүнэн өйү  

Үксэтиим, 

Санаабынан санааны 

Салгыым. 

Киһи киһинэн олорор, 

Саха саханан сылдьар. 

Туораабыты  тураах сиир, 

Сылайбыты  сарт сиир. 

Аймах дьоммун кытта 

Алгыспын холбуум. 

Доҕор дьоммун кытта 

Дьулуурбун түмүүм. 

Сүүс киһилиин 

Сүүспүттэн өйөһүүм, 

Элбэх киһилиин 

Эйэбин холбуум. 

Олоҕу оҥоруум, 

Хотой Айыы 

сомоҕолоһор, 

түмсэр күүһү 

биэрэр. 

Былаастаах, 

тэрээһиннээх 

буолууну көрдөрөр. 

 

 

-Хотой Айыыга сүгүрүйүү 

туома. Түмсүүлээх буолуу сэттэ 

сиэрин ситэрии (Кыахтаах буол, 

Дьулуурдаах буол, Өннөөх 

буол, Хорсун буол, Түмсүүлээх 

буол, Тэрээһиннээх буол, 

Иллээх буол). 

-Өбүгэ оонньуулара. 

-Муҥха, муус аннынан 

балыктааһын, күһүҥҥү булт. 

-Ийэ күнэ. 

-Учуутал күнэ. 

-Кыһыны көрсүү. 

-Бу ыйга төрөөбүт күннээхтэри 

бэлиэтээһин малааһына. 

-Кырдьаҕастарга, бэтэрээннэргэ 

иһэр муустарын чөкөтөргө 

көмө. 

-Кылаастары, көрүдүөрдэри 

кичэйэн сууйуу. 
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Үтүөнү үксэтиим. 

Түмсүүнү  

Түмүктүүр күүстэниим. 

Холбоһууну 

Холбуур кыахтаныым. 

Киһи киһитэ буолан 

Килэйиим.   

Дом! 

Сэтинньи 

ыйа-

Байанай 

ыйа. 

2-3 күнэ-Байанайы олордуу. 

7 күнэ-Уруу тардыыта. 

8 күнэ-Идэһэ күнэ-Миитэрэйэп 

күнэ, күһүҥҥү муҥха уурайар. 

12 күнэ-Сайдамҥа киллэрии 

туома. 

17 күнэ-Суорумньу домо. 

20 күнэ-Күөсчүт алгыһа. 

25 күнэ-Олоҥхо күнэ. 

Кыһыҥҥы ый. Кыһын хайдах 

буолуон, саас хойутуон дуу, 

эрдэлиэн дуу быһаарыллар. Ыам 

ыйа батыһар. 

Айан суола турар. Идэһэлэнэр 

кэм. 13-15 мм сөҥүү түһэр. Күн 1 

ч 44 м кылгыыр. Температура -

15, -30. 

Ый алгыһа: 
Сатабыл Дьөһөгөй, 

Бэттэх көрөн 

Мичик гын! 

Хоруу! 

Сатабыллаах өйдөнүүм, 

Дьолуолаахтык туттунуум. 

Албаһынан аартыктаныым, 

Ньыманан суолланыым. 

Олохтоохтук быһаарыныым, 

Кэскиллээхтик дьаһаныым. 

Ылсыбыт үлэбин 

Ыпсаран иһиим, 

Туппут сорукпун 

Толорон иһиим. 

Айар өттүн тутуһуум, 

Сайдар өттүн хамсатыым. 

Оҥорон 

Олохтоон иһииим, 

Айан 

Сайыннаран иһиим. 

Муҥурбун булларымыым, 

Мэнньиэбин биллэримиим. 

Үлэни сатыым, 

Дьыаланы баһылыым. 

Ньымса ньымаланыым, 

Имигэс идэлэниим. 

Дом! 

Байанай-ойуур 

иччитэ. Олус 

омуннаах, 

үөрүнньэҥ, 

өһүргэс. Киһи, 

Байанайы 

бэйэтигэр 

хайыһыннарар 

иһин, Байанай 

сиэрин 

толоруохтаах: Киһи 

айылҕаны, кыылы 

харыстыыр өйдөөх 

буолуохтаах, 

Ойуур маһын-отун 

алдьатыа суохтаах. 

Кыылы өлөрдөҕүнэ 

кыыл кутун-сүрүн 

араҥаччылыахтаах. 

 

-Байанайга сүгүрүйүү туома.  

-Кыһыҥҥы булт. 

-Байанай оонньуулара. 

-Булчуттары көрсүү, 

сэһэргэһии. 

-Кыргыттар иистэрин 

быыстапката. 

-Идэһэлэнии. 

-Бу ыйга төрөөбүт күннээхтэри 

бэлиэтээһин малааһына. 

-Кылаастары, көрүдүөрдэри 

кичэйэн сууйуу. 

 

Ахсынньы 2-3 күннэрэ-Билгэ Хааны Билгэ билгэлиир -Өйү күүһүрдэр туом 
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ыйа-Билгэ 

Хаан ыйа-

Остуоруйа 

ыйа 

олордуу. 

9 күнэ-Лэгэнтэй күнэ, эһэ 

кытаанахтык утуйар, бөрө 

торҕоннуур. 

12 күнэ-Төбү киллэрии. 

19 күнэ-Аан-даам тымныы 

түһүүтэ, Кыһыҥҥы Ньукуола. 

Саамай кылгас күннэр. Кыһын 

оройо. Аан-даан тохсунньу 31 

күнүгэр диэри буолар. 

21 күнэ-Айыы Намыһын 

удаҕаттары таарытыы. 

25 күнэ-Күн кутуйах 

хаамыытынан уһаан барар кэмэ. 

Саамай тымныы ый. Бэс ыйа 

батыһар. Кыһыны, сайыны 

билгэлииллэр. Дьон үксүгэр 

дьиэҕэ олорор. Остуоруйа, 

кэпсэтии, остуол оонньуулрын 

кэмэ. 

 9-12 мм сөҥүү түһэр. Күн 1 ч 30 

м кылгыыр. Температура -40, -

50. Күн муҥутаан кылгаан баран, 

кутуйах хаамыытынан уһуур 

кэмэ. Саҥа сылы көрсүһүү. 

Ый алгыһа: 
Аан Билгэ, 

Бэттэх көрөн 

Мичик гын! 

Лах! 

Өй суола арылыннын, 

Билии суола тэлэлиннин. 

Икки тэргэн кулгааҕым 

Истэрэ кэҥээтин. 

Икки уу хараҕым 

Көрөрө үксээтин. 

Эт мэйиим 

Билэрэ элбээтин. 

Орто дойдум 

Суолларын тобулуум, 

Айыы сирин 

Аартыктарын арыйыым. 

Өйдүүрүм 

Үксээн истин, 

Билэрим 

Дириҥээн истин. 

Санаам сабаҕаланнын, 

Тылым тамахтаннын. 

Өҥсүүм устун 

Үөтүүм уһугуннун. 

Түөрт дойду 

Түөргүтэ буолуум. 

Дом! 

идэлээх. Билгэ чиҥ 

айылҕаны 

(материальнай 

эйгэни) билэргэ эрэ 

туһаныллар. 

Билгэнэн киһи 

чараас айылҕаны 

билбэт. 

Билиилэртэн 

саамай толорута 

суохтара. 

 

 

оҥоһуллар. Билиилээх буолуу 

сэттэ сиэрин үөскэтии 

(Болҕомтоҕун билиигэ туһаай, 

Бэлиэни билэр буол, Сөпкө 

билгэлээ, Биттээх буол, Сатаан 

тойонноо, Көрүүлээх буол, 

Киэҥ билиилээх буол). 

-Сээркээн Сэһэн күрэҕэ 

(остуоруйа, таабырын, 

чабырҕах). 

-Сахалыы остуол оонньуутун 

куоталаһыыта (хабылык, 

хаамыска, тыксаан, дуобат, 

саахымат о.д.а.). 

-Уһун түүнү көрсүү. 

-Бу ыйга төрөөбүт күннээхтэри 

бэлиэтээһин малааһына. 

-„Хаарчаана“ куонкурус. 

-Хаар оҥоһуктарга анаан хаар 

кутуу. 

-Кылаастары, көрүдүөрдэри 

кичэйэн сууйуу. 

-Саҥа дьылга анаан 

кылаастары, көрүдүөрдэри 

киэргэтии. 

--Кылаастары, көрүдүөрдэри 

кичэйэн сууйуу. 

-Саҥа сылы көрсүү. 

 

Тохсунньу 1 күнэ-Саҥа сыл. Таҥха киһи -Таҥха, күрүө туттуу туомун 
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ыйа-

Таҥха ыйа 

7 күнэ-Ороһуоспа күнэ, үлэһит 

сүллүүкүттэр тахсаллар. Саҥа 

уоту уматыы. Таҥха саҕаланар, 

19 диэри салҕанар. 

14 күнэ-Эргэ саҥа сыл, 

Баһылайап күнэ, сүллүүкүттэр 

бары көһөн тахсаллар. 

19 күнэ-Кириһиэнньэ күнэ, 

сүллүүкүттэр киирэллэр, таҥха 

бүтэр, оҕус баһын сиир күн. 

14 күнэ-Түс олордуу. 

31 күнэ-Бастакы Охонооһойоп. 

Дьыл оройо. Дьыл оҕуһун 

муоһун кылаана кыларыйар, 

сыппыыр. Аан-даам тымныы 

салгыы түһэр. Сааһы уонна 

сайыны билгэлэнэр. От ыйа 

батыһар. 

9-11 мм сөҥүү түһэр. Күн 1 ч 27 

м уһуур. Температура -40, -50, -

60.  

Ый алгыһа: 

Билгэһит Билгэ, 

Бэттэх көрөн 

Мичик гын! 

Лах! 

Бит Таҥха, 

Бэттэх көрөн 

Мичик гын! 

Лах! 

Бити 

Бэлиэ оҥостуум. 

Көстөр иһигэр 

Көстүбэти көрүүм, 

Биллэр иһигэр 

Биллибэти билиим. 

Барыта 

Улаҕалааҕын удумардыым 

Түөрэтэ 

Түгэхтээҕин төлкөлүүм. 

Уҥа өттүбэр мустубут 

Уолдьахтары ундаардыым. 

Хаҥас өттүбэр мустубут 

Халахайдары сылыктыым. 

Уһун күлүкпүн 

Быһа хаамтарымыым. 

Кэтэхпинэн көрүүм, 

Көхсүбүнэн сэрэйиим. 

Битим тардыытынан 

Билэр идэлэниим. 

Тоҕус долоҕойум  

Суола тобулуннун. 

Дом! 

оҥоруутун 

көрдөрөр. Дьылҕа 

таҥарата. Таҥха 

Хаан киһи айылҕа 

ханнык эргииригэр 

түбэһэ 

төрөөбүтүнэн 

сыһыаран, киһи 

дьылҕатын 

быһаарар. Киһи 

таайар, сэрэйэр 

күүстэрин кытта 

сибээстээх. Киһи 

дьылҕатын 

билгэлиир 

ньымалары түмэр. 

Онно киһи күн, 

дьыл, үгэс 

эргииригэр түбэһэ 

төрөөһүнэ 

(гороскоп) улахан 

суолталаах. 

 

оҥоруу. Салгын куту, Буор 

куту, Ийэ куту көмүскээһин 

(Аньыыны оҥорума, Сэккэ 

түбэһимэ, Кэби киллэримэ, 

Дьайга сиэтимэ, Киргэ 

сыстыма, Абааһы буолума, 

Дьай утумун быһан, төрдү 

көннөр). 

-Таҥха алгыстара. 

-«Таҥха оонньуута». 

-Идэ биэриини билгэлээһиҥҥэ 

сүбэ.  

-Хапсаҕай үөрэҕэ. 

--Кылаастары, көрүдүөрдэри 

кичэйэн сууйуу. 

 

Олунньу 2-3 күнэ-Одун Хааны олордуу. Одун Хаан -Сүрү күүһүрдэр туом 
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ыйа-Одун 

Хаан ыйа-

Тыл ыйа 

6 күнэ-Өксүүнньэ күнэ, хотой 

уйатын кэлэн хаардыыр. 

12 күнэ-Иккис Охонооһойоп, 

Дьыл оҕуһун бастакы муоһа 

түһэр. 

13 күнэ-Ийэ тыл, срук-бичик 

күнэ, тылы киллэрэр туом. 

14 күнэ-Тапталлаахтар күннэрэ. 

17 күнэ-Кырдьаҕас алгыһа. 

20 күнэ-Аман өс. 

23 күнэ-Аҕа дойдуну 

көмүскээччи күнэ. 

25 күнэ-Былаҕасыанньа күнэ 

Саас кэлиитин, хайдах сайын 

буолуон билгэлииллэр. 

Атырдьах ыйа батыһар. Сырдык 

саҥа элбээн эрэр. Тымныы тосто 

илик. 

10-12 мм сөҥүү түһэр. Күн 2 ч 02 

м уһуур. Температура -30, -50. 

Эстириэҥкэй күнэ. Тымныы 

лаппа сымныыр. Кыһын сааһы 

көрсөр, сарайга таммах чопчута 

тоҥор. 12.02. тымныы оҕуһун 

бастакы муоһа, 24.02. иккис 

муоһа туллар. Куйуур саҕаланар. 

Көмнөҕү түһэрэр тыал түһэр. 

Ый алгыһа: 

Налыгыр Иэйэхсит, 

Бэттэх көрөн 

Мичик гын! 

Күөгэл-нусхал! 

Үрүҥ Айыы Тойон, 

Үрүҥ тыыҥҥын түһэрэн 

Күрүөлүү тур. 

Илин өттүбүттэн 

Эҕэрдэ эҥэрдэстин. 

Соҕуруу өттүбүттэн 

Содуом охсубатын. 

Арҕаа өттүбүттэн 

Алдьархай киирбэтин. 

Хоту өттүбүттэн 

Ыарыы ыкпатын. 

Күрүөм кэҥээтин, 

Сүргэм үрдээтин. 

Айыы алгыһынан 

Арчыланыым, 

Күн сүлгүөрүнэн 

Көмүскэниим. 

Көнчүөнү көтүрэн иһиим, 

Сиби тэйитэн иһиим. 

Айыы сырдыгынан 

Сыдьаайыым. 

Дом! 

дьылҕаны 

дьиҥнээҕин 

оҥорор. Көннөрү 

харахха көстөр, 

көннөрү билиигэ 

биллэр эйгэни 

үөскэтэр. Орто 

дойдуну үөдүппүт 

күүс буолар. Орто 

дойду төрдө. 

ыытыллар. Туруктаах буолуу 

сэттэ сиэрин оҥоруу (Отуоргун 

хамсатыма, Ортону тутус, 

Туруу буол, Бөҕө санаалаах 

буол, Бигэ буол, Ситэри оҥор, 

Толору оҥор). 

-Төрөөбүт тыл күнэ. 

-Оһуохай, тойук, хомус 

оонньуулара. 

-Аман өс күрэҕэ. 

-Аҕа дойдуга бэриниилээх 

буолуу күнэ. 

-«Уол оҕо-кус быһый, ат бөҕө!» 

күрэхтэһии. 

-„Үрүҥ Уолан“ күрэхтэһии. 

-Уол оҕону, эр киһини хоһуйуу. 

Уол оҕо аналын анаарыы. 

-Куйуур. 

-Тылынан уус-уран айымньыны 

көрүү. 

-Бу ыйга төрөөбүт күннээхтэри 

бэлиэтээһин малааһына. 

-Кылаастары, көрүдүөрдэри 

кичэйэн сууйуу. 
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Кулун 

тутар ыйа-

Дьөһөгөй 

ыйа-

Олоҥхо 

ыйа 

2-3 күнэ-Дьөһөгөй айыыны 

олордуу. 

8 күнэ-Аан дойду дьахталларын 

күнэ, Чыычаах уйа туттубат, 

сааһы билгэлиир күн. 

12 күнэ-Оҕо төлкөтө. 

13 күнэ-Баһылай тамахсыт күнэ, 

сааскы маҥнайгы бэлиэтээһин. 

Туллук кэлэр. 

19 күнэ-Төрүччү алгыһа. 

21 күнэ-Саха айыллыыта. Итэҕэл 

күн.  

Кулун тутар ыйга сырдык уонна 

хараҥа, тымныы уонна сылаас 

охсуһаллар. 8-10 мм сөҥүү 

түһэр. Күн 2 ч 20 м уһуур. 

Температура -20, -40. 18.03. күн 

түүнү кытта тэҥнэһэр, күн уһуна 

12 ч буолар. Хараҥа аҕыйаан 

сырдык баһыйар. Күнүс 

ылаарар, бастакы бэлиэтээһин 

буолар, суол килэрийэр, таммах 

чопчулар үөскүүллэр. Туллук 

кэлэр. Суор уйа оҥостор, 

сымыыттыыр. Тураах кэлэр.  

Ый алгыҺа: 

Күүс Дьөһөгөй, 

Бэттэх көрөн  

Мичик гын! 

Хоруу! 

Өһүллүбэт күүстэниим, 

Эстибэт сэниэлэниим. 

Үгдэрийбэт  

Үрүт күүстэниим, 

Алларыйбат 

Алын күүстэниим. 

Тирэҕим хамсаабатын, 

Сүһүөҕүм мөхсүбэтин. 

Түргэн атахтаныым, 

Сыыдам сырыыланыым. 

Матайдар тостумуум, 

Чырбайдар бастымыым. 

Үөл талах курдук 

Эриллиим, 

Ыаммыт талах курдук 

Имигэс буолуум. 

Уҥмат 

Уһун тыыннаныым, 

Сынтарыйбат  

Сындааһыннаныым. 

Бэттибэт 

Бигэ бииллэниим, 

Өҕүллүбэт 

Бөҕө өттүктэниим. 

Дьөһөгөй хорсун, 

хоодуот дьону, 

күүһү-уоҕу, 

имигэс, сылбырҕа, 

уһун тыыннаах, 

тирэхтээх, 

албастаах, хапсаҕай 

буолар дьоҕуру 

биэрэр. 

Тулуурдаах, 

дьулуурдаах 

буолууну иҥэрэр. 

Олоҕу оҥорор 

төһүү күүс. 

-Ыраастаныы, сырдыкка 

тахсыы туома оҥоһуллар. 

Хаһаайын буолуу сэттэ сиэрин 

үөскэтии (Кыахтаах буол, 

Хапсаҕай буол, Тулуурдаах 

буол, Албастаах буол, 

Сатабыллаах буол, Баайдаах-

дуоллаах буол, Хаһаайын буол). 

-Олоҥхо күннэрэ. 

Олоҥхоһуттуун көрсүһүү, 

олоҥхо истии, олоҥхону 

анаарыы, олоҥхолуурга 

холонуу. 

-Хапсаҕай күрэҕэ. 

-Дьөһөгөй оонньуутун тэрийии. 

-Хаарга оонньооһун. 

-Сылгыһыттары көрсүү. 

Хайыһардааһын, хайыһар 

күрэҕэ. 

-Уоһах алаадьыта сиир дьоро 

киэһэ. 

-Аан дойду дьахталларын күнэ. 

-«Кыыс оҕо-Кэскил Куо» дьоро 

күннэр. 

-„Кыыс Куо“ куонкурус. 

-Кыыһы хоһуйуу. 

-Бу ыйга төрөөбүт күннээхтэр 

малааһынара. 

-Кылаастары, көрүдүөрдэри 

кичэйэн сууйуу. 

-Кырдьаҕастарга, бэтэрээннэргэ 

тиэргэннэрин хаарын 

ыраастааһыҥҥа көмөлөһүү. 
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Ат бөҕө буолуум, 

Кус быһый буолуум. 

Дом! 

Муус 

устар ыйа-

Айыыһыт 

ыйа 

2-3 күнэ-Айыыһыты олордуу. 

3 күнэ-Аҕа күнэ. 

7 күнэ-Былаҕачыанайап күнэ, 

Дьэргэлгэн түһэр. Айыыһыкка 

сыһыарыы туома. 

14 күнэ-Маарыйа күнэ, уоһах 

күнэ. Туҥуй ынах алгыһа, 

тымныы 40 хонук хаалар. 

22 күнэ-Оҕо уйатын олордуу. 

27 күнэ-Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

күнэ. 

Сааскы ый. Саас төһөҕө кэлэрин, 

сайын хайдах буолуон өссө 

чопчуланар. Алтынньы батыһар. 

11-15 мм сөҥүү түһэр. Күн 2 ч 08 

м уһуур. Температура     -15, -30. 

Улахан бэлиэтээһин буолар. 

Туллук күргүөмнээн кэлэр. 

Ичигэс тыал үрэрэ. 

Куруппааскы, улар охсуута 

саҕаланар. Моҕотой уйатыттан 

тахсар. Ый бүтэһигэр ынах 

чыычааҕа биллэр. Чооруос 

сымыыттыыр. Кукаакы сымыыта 

тэстэр. Эрдэтээҕи биэ төрүүр. 

Ый алгыһа: 

Ахтар Айыыһыт, 

Бэттэх көрөн 

Мичик гын! 

Дьаралык! 

Алтан сэргэм 

Аҕыс үйэ тухары 

Айгыраабатын, 

Тойон сэргэм 

Тоҕус үйэ тухары 

Толугураабатын. 

Оҕом 

Оҕотун оҕотун устун 

Уруйум бара турдун. 

Ыччатым 

Ыччатын  ыччатын устун 

Алгыһым бара турдун. 

Хааным салҕана турдун, 

Удьуорум уһуу турдун. 

Ийэ кутум 

Чэчирээн истин. 

Өбүгэм үйэлээх  

Үгэһэ мөлтөөбөтүн. 

Инники күлүгүм 

Кэтирээн истин. 

Айыы суола 

Айыыһыт-дьиэ 

кэргэн айыыта, 

таптал айыыта, 

үөскэтэр айыы. 

Айыыһыт күүһэ 

кэрэ диэҥҥэ 

олоҕурар. Кэрэ 

диэн айыы күүһэ 

түмүллүүтэ. 

Айыыһыт таптала 

киһиэхэ олус 

суолталаах. Бу 

таптал киһи сиэрэ-

майгыта 

үрдээһинигэр төрүт 

буолар. Бу 

тапталтан 

төрүттэнэн атын 

тапталлар 

сайдаллар. 

Айыыһыт киһиэхэ 

оҕо кутун биэрэр. 

-Айыыһыты көрсүү, атаарыы 

туомнара оҥоһуллар. Ыал 

буолуу сэттэ кэс тыла этиллэр 

(Төрүккүн харыстаа, Имэҥнээх 

буол, Аналлааххын бул, Ыал 

буол, Оҕолон-уруулан, Оҕоҕун 

киһи оҥор, Ыччаккар кэскили 

биэр). 

-Өрөспүүбүлүкэ күнэ. 

-Айыыһыт оонньуулара. 

Оонньуурдары оҥоруу. 

-Кэрэ уонна таптал диэн 

темаларга бэсиэдэлэр, 

кэпсэтиилэр. 

-Саха таҥаһын көрүү күрэҕэ. 

-Сахалыы ырыа ыллааһыны, 

туойууну, туойсууну, хоһоону 

толорууну, ааҕыыны, хомуска 

оонньооһуну тэрийии. 

-Хаарга оонньооһун, 

хайыһардааһын, сыырдааһын, 

хаҥкылааһын.  

-Хотоҥҥо салама ыйааһына. 

-Муус аннынан балыктааһын. 

-Кыһыны атаарыы. 

-Төрөөбүт күн малааһына. 

-Кылаастары, көрүдүөрдэри 

кичэйэн сууйуу. 
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Мин туспар 

Арылла турдун. 

Дом! 

Ыам ыйа-

Салама 

ыйа-

Иэйэхсит 

ыйа 

2-3күнэ-Иэйэхсити олордуу. 

6 күнэ- Дьөгүөрэйэп күнэ, 

эрдэтээҥҥи кус кэлэр. Тымныы 

икки нэдиэлэ турар. 

7 күнэ-Чыычаах күнэ. 

9 күнэ- кыайыы күнэ. 

13 күн-Кыһыҥҥы хаһаас 

бүтүүтэ, Дьаакып хайаҕа. 

14 күнэ-Арчы күнэ. Татыйык 

ыллыыр. 

17 күнэ-Хатыы туома. 

22 күнэ-Ньукуолун күнэ, сайын 

кэлиитэ. Улуу тунах саҕаланар. 

21-25 мм сөҥүү түһэр. Күн 1 ч 41 

м уһуур. Температура -2, -20, +5, 

+20. Айылҕа, дьон 

ыраастаналлар. Бу ыйга сайыны, 

күһүнү билгэлииллэр. Ыам ыйын 

сэтинньи батыһар. Кус-хаас, 

чыычаах, көтөр кынаттаах кэлэр. 

От бытыгырыыр, сүөһү уостаан 

аһыыр. Өрүстэр, үрэхтэр 

эстэллэр, күөллэр муустара 

сууллар. Сайыҥҥы ардах түһэр, 

этиҥ этэр Кэҕэ этэр, балык 

тахсар, сайын саҕаланар. 

Сахалар айылҕаҕа сүгүрүйэн 

араас туому толороллор, салама 

ыйыыллар. 

Ый алгыһа: 

Эдьэн Иэйэхсит, 

Бэттэх көрөн 

Мичик гын! 

Күөгэл-нусхал! 

Кир хоммотун, 

Дьай дьалбарыйдын, 

Ыарыы булбатын. 

Куһаҕаҥҥа умньанымыым, 

Киргэ сыстымыым. 

Дьайга дьалбаарымыым, 

Мөкүгэ кииримиим. 

Чэгиэн буолар 

Өттүн тутуһуум, 

Чөл буолар 

Өттүнэн сылдьыым.  

Илиим илгэлэннин, 

Атаҕым алгыстаннын. 

Айылҕабын батыһыым, 

Айыыларбын саныым. 

Сайдар диэки салаллыым, 

Чэбдик диэки эргиллиим. 

Иэйэхсит үүнэр 

айылҕа айыыта. 

От-мас, көтөр-

сүүрэр бары кини 

быйаҥа буолаллар. 

Иэйэхсит күүһэ 

илиитинэн 

бэриллэр. Илиитэ 

сылаас, сымнаҕас, 

илгэлээх буолар. 

Иэйэхсит этэ-сиинэ 

барыта быйаҥы 

төрүттүүр, кир 

диэн суох. 

Иэйэхсит өҥү, аһы 

биэрэр. Айылҕа 

туругун көрдөрөр. 

Иэйэхсит үтүө 

майгылаах, онно 

кини күүһэ иҥэн 

сылдьар. 

-Чөл буолуу сиэри үөскэтии 

(Аһыыр эккин харыстаа, 

Айылҕалыын ситимнээх буол, 

Чэгиэн буол, Утумҥун көннөр, 

Бэйэҕин харыстаа, Сөбү тутус, 

Сэниэлээх буол). 

-Эйэ, Үлэ, Маай күнэ. 

-Кыайыы күнэ. 

-Оскуола ыһыаҕа, алгыс сиэрэ, 

салама ыйааһын. 

-Хатыы түмүгүнэн 9 төрүт 

хамсаныыны төһө сатыылларын 

тургутуу. 

-Сааскы сүүрүү. 

-Ыраастаныы үлэтэ. 

-Сааскы кус. 

-Балыктаһын. 

-Бу ыйга төрөөбүт күннээхтэри 

бэлиэтээһин малааһына. 
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Айыы өттүн хамсатыым, 

Үтүө өттүн үрдэтиим. 

Үктэммит сирбиттэн 

Күөх от үүннүн. 

Дом! 

Бэс ыйа-

Үрүҥ 

Айыы 

Тойон 

ыйа-

Ыһыах 

ыйа 

2-3 күнэ-Үрүҥ Аар Тойону 

олордуу. 

3 күнэ-Саар Көстөкүүн күнэ, 

анды кэлэр, сайылык малааһына. 

12 күнэ-Күнү көрсүү. Үрүҥ 

түүннэр саҕаланаллар. 

12 күнүгэр диэри-туҥуй 

ыһыахтар. 

19 күнүгэр диэри-Эбир 

ыһыахтар. 

19 күнтэн от ыйын 12 күнүгэр 

диэри-Дэлэй ыһыахтар. 

21 күнэ-Күн оройо. От итиитэ, 

саары куйааһа саҕаланар. 

26 күнэ-Өкүлүүнэлэр күннэрэ. 

Күн кылгаан барар. 

31-35 мм сөҥүү түһэр. Күн 25 м 

уһуур. Температура +12, + 30. 

Анды кэлэр. Ыам кумаара түһэр. 

Көтөр сымыыт баттыыр. Туос 

хастанар. Саамай уһун күн 

буолар. Ыһыах ыһыллар. Саамай 

алгыстаах кэм. Айыылар Орто 

дойдуга ордук чугаһыыллар. Бу 

ыйы ахсынньы батыһар. Сайын 

хайдах буолуон быһаараллар. 

Ый алгыһа: 
Күн Иэйэхсит, 

Бэттэх көрөн 

Мичик гын! 

Күөгэл-нусхал! 

Ийэ кутум эҥэрдэстин, 

Салгын кутум салыйбатын, 

Буор кутум куоппатын. 

Айыылартан кэлбит 

Ийэ кутум 

Ис кыаҕа арылыннын. 

Сүргэбин көтөҕөр 

Салгын кутум 

Үрдүк буоллун. 

Буор кутум 

Бу буор сиргэ 

Бигэтик олордун. 

Түмүктэрим 

Сөллөн истиннэр. 

Ийэ киэлилэрим 

Илгэлэнэ турдуннар. 

Айыы тыынын кытта 

Арахсыспат ситимнэниим. 

Үрүҥ Айыы Тойон 

этиттэн-сииниттэн 

сардаҥа тахсар, 

алгыс тахсар. Ити 

алгыс араас айыы 

буолан дьүһүн 

кубулуйар, айылҕа 

араас көстүүтэ 

буолан эргийэр. 

Биһиги көрөрбүт, 

көрбөппүт барыта 

кини күүһүнэн 

үөскүүр. 

-Олох киэҥ аартыгар үктэнии 

туомун толоруу. Айар олох 

сиэрин ситэрии (Айыы Суолун 

тутус, Айар көхтөөх буол, 

Алгыһынан сырыт, Бэйэҕэр 

эрэн, Сиэрдээх буол, Айыы 

майгылан, Айыы киһитэ буол.) 

-Ыһыахха бэлэмнэнии үлэтэ 

(ас-үөл астааһын, таҥас-сап 

тиктии, ырыа-тойук үөрэтии, 

оһуохай таһаарыы, илии-атах 

оонньууларыгар эрчиллии). 

-Ыһыах. 

-Сахалыы оонньуулар. 

-Ат сүүрдүүтэ. 

-Балык булда. 

-Сөтүө, күҥҥэ көччүйүү. 

-Бу ыйга төрөөбүт күннээхтэр 

малааһыннара. 

-Көҕөрдүү үлэтэ, мас 

олордуута. 

-Оскуола иннигэр сибэкки 

олордор клумбаларын 

бэлэмнээһин. 

-Оскуола териториятын, олорор 

нэһилиэкит улуссаларын 

ыраастааһын. 

-Кылаастары, көрүдүөрдэри 

кичэйэн сууйуу. 
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Сүнньүм устун 

Сүр сүүрэ турдун. 

Эргэ эстэ турдун, 

Саҥа сандааран истин. 

Дом! 

3.8.«Удьуор утуму көмүскээһин» хайысха 

(Модуль “Реализация программы „Удьуор утума“) 

  Хас биирдии оҕо төрүччүтүн оҥостон фаайыл паапкаҕа уган мунньар. Бастаан бэйэтитэн 

саҕалыыр, аатын суолтатын, төрөппүттэрэ тоҕо бу ааты биэрбиттэрин, кини курдук ааттаах биллэр 

дьон туһунан суруйар, онтон төрөппүттэрин, эһээлэрин, эбээлэрин, араспаанньатын билиһиннэрэр. 

Онно бэйэтин төрүччүтүттэн таһааран биллэр дьон туһунан кэпсиир, туох идэлээхтэрин, 

ситиһиилэрин, үлэлэрин-хамнастарын суруйар. Салгыы олоро уулуссатын, нэһилиэгин туһунан 

сэһэргиир, түрүттэммит устуоруйатын билиһиннэрэр, уулуссатыгар, нэһилиэгэр олорор, олорон 

ааспыт биллэр дьон туһунан кэпсиир. Ол кэнниттэн төрөөбүт улууһун, түөлбэтин, өрөспүүбүлүкэтин 

туһунан сэһэоргиир, устуоруйатын ахтар, биллэр дьонун билиһиннэрэр, баһылыктарын туһунан 

кжэпсиир. Ол курдук сылтан сыл удьуор утумун чинчийэн оскуоланы бүтэрэригэр халыҥ албом-

паапкаланар. Онтун уура сылдьан салгыы сайыннаран төрүччүтүн тэнитиэн сөп. Бу үлэ түмүгэр оҕо 

кимтэн кииннээҕин, хантан хааннааҕын, туох тутуллааҕын билэн саха киһитин сиэринэн киһилии 

киһи буолан тахсар кыахтанар. Үлэтин сыл аайы анал дбүүллүүр сүбэ иннигэр көмүскүүр. 

Көмүскүүр кэмигэр альбом-паапкатын илдьэ кэлэр, онтун көрдөрөн олорон кэпсиир, ыйытыылыарга 

эппиэттиир. Төрүччүтүттэн таһааран идэни таларыгар улахан көмөнү ылар, эрдэттэн ким 

буолуохтааҕын билэн онно утумнаахтык бэлэмнэнэр. Бу үлэни оҥороругар төрөппүт, үөрэтээччи 

көмөтө, өйөөһүнэ улахан суолталаах. 

  Кылаастарынан сыллааҕы тиэмэлэр:   
кыл Кыл.сал. Үлэ тиэмэтэ Ис хоһооно А4 Күнэ  

1  Мин, мин аатым. Оҕо бэйэтин туһунан суруйар: төрөөбүт күнэ, тугу 

сөбүлүүрэ, аата, аатын суолтата, төрөппүттэрэ тоҕо 

бу ааты биэрбиттэрэ, кини курдук ааттаах биллэр 

дьон 

2  

2  Ийэм, аҕам, дьиэ 

кэргэним. 

Төрөппүттэрин туһунан суруйар: хаһан, ханна 

төрөөбүттэрэ, оскуоланы хаһан, ханна бүтэрбиттэрэ, 

туох идэтигэр, ханна үөрэммиттэрэ, ситиһиилэрэ, 

бииргэ төрөөбүттэрэ хастара, кимнээҕэ. 

Дьиэ кргэн хас киһилээҕэ, бии (бииргэ төрөөбүт 

уолаттартан улахана), убай (кыыстан аҕа саастаах 

уол), аҕас (бииргэ төрөөбүт кыргыттартан улахана), 

эдьиий (уолтан аҕа саастаах кыыс), ини (бииргэ 

төрөөбүт уолаттартан кырата), балыс (бииргэ 

төрөөбүт кыргыттартан кырата), сурдьу (бииргэ 

төрөөбүт кыыс быраата) туох дьарыктаахтара, 

эбэтэр ханна үөрэнэллэрэ, үлэлииллэрэ, 

ситиһиилэрэ.  

Дьиэ кэргэн туох үгэстээҕэ. 

3  

3  Аҕам өттүнэн эһэм, 

эбэм, араспааньам  

Аҕам өттүнэн эһэм, эбэм ханна төрөөбүттэрэ, 

оскуолаҕа ханна үөрэммиттэрэ, туох идэтин ханна 

ылбыттара, тугу үлэлииллэрэ эбэтэр үлэлээбиттэрэ, 

ситиһиилэрэ. 

Араспаанньам туһунан (кимтэн төрүттээҕэ, 

хаһааҥҥыттан баара, суолтата). 

4  

4  Ийэм өттүнэн эһэм, 

эбэм. 

Ийэм өттүнэн эһэм, эбэм ханна төрөөбүттэрэ, 

оскуолаҕа ханна үөрэммиттэрэ, туох идэтин ханна 

ылбыттара, тугу үлэлииллэрэ эбэтэр үлэлээбиттэрэ, 

ситиһиилэрэ. 

4  
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5  Аҕам өттүнэн 

аймахтарым 

Аҕам өттүнэн аймахтарым: абаҕаларым, убайдарым, 

эдьиийдэрим, бырааттарым, балтыларым ханна 

үөрэнэллэрэ, үөрэммиттэрэ, идэлэрэ, үлэлэрэ, 

ситиһиилэрэ. Кэргэннэрин, оҕолорун ааттара. 

5  

6  Ийэм өттүнэн 

урууларым 

Аҕам өттүнэн урууларым: таайдарым, эдьиийдэрим, 

балтыларым ханна үөрэнэллэрэ, үөрэммиттэрэ, 

идэлэрэ, үлэлэрэ, ситиһиилэрэ. Кэргэннэрин, 

оҕолорун ааттара. 

5  

7  Олорор уулуссам Олорор уулуссааата, тоҕо бу ааты биэрбиттэрэ 

(биллэр киһи, түбэлтэ (событие), түгэн (дата) 

буоллаҕына ол туһунан билиһиннэрии. Уулуссаҕа 

олорор, олорбут биллэр дьон ааттара, олохторун 

туһунан кылгас иһитиннэрии.   

5  

8  Нэһилиэгим Хаһан төрүттэммитэ, аатын суолтата, нэһилиэк 

устуоруйата. Нэһилиэк баһылыга, тэрилтэлэр 

ааттара, салайааччылара. 

Нэһилиэк биллэр дьонун испииһэгэ. Олортон биир 

киһи олоҕун талан ылан сырдатыы. 

6  

9  Улууһум Хаһан төрүттэммитэ, аатын суолтата, устуоруйата.  

Улуус баһылыга, тэрилтэлэр. 

Улуус биллэр дьонун испииһэгэ. Олортон икки киһи 

олоҕун талан ылан кэпсээһин. 

6  

10  Түбэм Бүлүү түбэтэ хаһан төрүттэммитэ, аатын суолтата, 

устуоруйата. Түбэ биллэр дьонун испииһэгэ. 

Олортон үс киһи олоҕун талан ылан сырдатыы. 

7  

11  Саха 

Өрөспүүбүлүкэтэ 

Хаһан төрүттэммитэ, устуоруйата. Саха 

Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана. Өрөспүүбүлүкэ 

биллэр дьонун испииһэгэ. Олортон түөрт киһи 

олоҕун талан ылан сырдатыы. 

7  

 

3.7.«Үгэс буолбут тэрээһиннэр» хайысха 

(Модуль “Ключевые общешкольные дела“) 

  Үгэс буолбут тэрээһиннэр оҕолору, үлэһиттэри, төрөппүттэри кытта сүбэлэһии, кэпсэтии 

түмүгэр эрдэттэн бэлэмнэнэн баран ыытыллыахтаахтар. Маннык тэрээһиннэр оскуола биир сомоҕо 

кэллэктиип буоларыгар көмөлөһөллөр. Оҕолор, үлэһиттэр, төрөппүттэр оскуолаҕка ыытыллар үгэс 

буолбут тэрээһиннэргэ кыттан биир сыалга түмүллэн оскуола туһугар кыһалларга, оскурола аатын 

өрө тутарга үөрэнэллэр. 

  Үгэс буолбут тэрээһиннэри ыытарга маннык көрүҥнээх үлэлэр ыытыллаллар: 

  -социальнай бырайыактар-араас хайысхалаах көмөлөһөр, харыстыыр, өйүүр үлэлэри ыытыы. 

Холобур, тимуровскай, волонтерскай көмөлөр, “Киинэ көрөбүт” бүтүн Арассыыйатааҕы бырайыак 

чэрчитинэн социальнай үлэлэри ыытыы, “Чыычаах күнүгэр” анаан соҕурууттан кэлэр чыычаахтарга 

анаан аһыыр сирдэри, уйалары оҥоруу, олорор сири көҕөрдөр сыаллаах мас оллордуута, “ыраас 

буолуу хас биирдии киһиттэн саҕаланар” диэн санаанан сирдэтэн субуотунньуктары тэрийэн олорор 

нэһилиэкпит ыраас буоларын туһугар үлэлээһин, сайыҥҥы өттүгэр үлэ лааҕырдарын тэрийэн оҕолор 

сынньалаҥнарын туһалаахтык атааралларын олохтооһун; 

  -“айылҕа оҕотобун”-тэрээһин чэрчитинэн оҕолору айылҕаҕа сыһыарыы, айылҕата суох олох 

суоҕун өйдөтүү. Холобур, Күһүҥҥү муҥха абылаҥа, Куйуурдааһын кистэлэҥэ, “Айанньыт” кулууп 

үлэтэ, оскуоланан “Дьыл оҕуһун көрсүү”, сайыны көрсөр оскуола ыһыаҕа тэрээһин о.д.а. 

  -ийэ тыл абылаҥа-тыл баар омук баар, тыл суох омук суох диэн өс хоһоонугар олоҕуран 

оҕолру кыра эрдэхтэриттэн тыл кэрэтигэр сыһыарыы. Холобур, оһуохай, Аман өс, Кыым Куо, айар 

кут куонкурустара, тойук түһүлгэтэ, чабырҕах кистэлэҥэ, өс хоһооннорун суолталара, таабырын 

таайсыыта, олоҥхо истии о.д.а. 

  -айыы киһитэ буолуу-киһи бу олоххо айыы киһитэ буолаары олорор, онно сөптөөх иитиини 

ааһыахтаах, иитиини ааспатах кии буолар дьылҕалаах, онон күнтэн күн айыы киһитэ оҥорор 
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сыаллаах үлэ тохтообокко ыытыллыахтаах. Холобур, ыйдарын туомнар, саҥ тардыыта, иитии сэһэнэ, 

алгыс түһүлгэтэ, алгыһы сөпкө иҥэринии, алгыс саха киһитигэр суолтатын өйдөтөр үлэлэр о.д.а. 

  -чөл олох-айыы уонна абааһы, сырдык уонна хараҥа, үчүгэй уонна куһаҕан киһи олоҕун 

арахсыбат аргыстара буоларын быһаарар сэһэннэр, кэрэ, таптал уонна сырдык айыы киһитин чөл 

туруктуур сүрүн күүс буолларын өйдөтөр сиэр-туом, чөл буолуу эт-сиин сайдыытын оҥорор сүрүн 

күүс буоларын бигэргэтэр үлэ. Холобур: хамаандана, биирдиилээн бастыыр иһин куоталаһыылар, 

“Дириэктэр куубага” төрөппүттэр, оҕолор күүстэриттэн турбут кылаастар икки ардыларынааҕы 

көрдөөх күрэх, сайын успуорт хайысхалаах лааҕыры тэрийэн оҕолору эт-сиин өттүнэн чэбдигирдии 

о.д.а. 

4.Оскуолаҕа иитэр үлэ хайдах ыытылларын ырытыы 

 Оскуола иитэр үлэтин ырытыы оскуола үлэтин барытын хабан оҥоһуллуохтаах.  Бу ырытыы 

үлэ сүрүн ситиһиилэрин, кыаллыбатах өрүттэрин быһаарыахтаах, сыл аайы ыытыллыахтаах. 

 Ырытыы сүрүн ирдэбиллэрэ: 

 -ырытыыны  ыытыллыбыт үлэни барытын хабан оҥоһуллуохтаах, онно хас биирдии 

тэрээһини ыыппыт, кыттыбыт дьон дьоһунун түһэриллиэ суохтаах; 

 -ыытыллыбыт тэрээһин иитэр суолтат бастатан туран көрүллүөхтээх, онно үлэ ис хоһооно, 

ыытыллыыта сыалыгар төһө сөп түбэһэрэ ырытыллыахтаах. Тэрээһин кэмигэр оҕолор, үлэһиттэр, 

төрөппүттэр бэйэ-бэйэлэригэр сыһыаннаһыылар, тэрээһини төһө сөбүлээбиттэрэ, үлэ иитэр сыалын 

төһө сиппитэ болҕомтоҕо ылыллыахтаах; 

 -тэрээһин кыттыылаахтар сатабылларын төһө сайыннарбытын, туох саҥаны биллэрбитин, 

сатаабаттарын сатаабыттарын, тэрээһин хайдах түмүктэммитин көрүөхтээх. Онно тэрээһин көрүҥэ, 

туруга, ис хоһооно, сыала, соруга төһө сөпкө туруорбутун, оҕолор, төрөппүттэр, үлэһиттэр 

кыттыыларын көҕүн көрүөхтээх.  

 -Оскуолаҕа иитэр үлэни ырытыы хаамыыта: 

 1.Үлэ түмүгэ, ситиһиитэ: 

 Ырытыы тэрээһиҥҥэ кыттыбыт хас биирдии оҕо туох саҥаны билбитин, сатаабытн, 

кыайбытын быһаарарга олоҕуруохтаах.  

Тэрээһин түмүгүн кылаас салайааччылара, дириэктэри иитэр үлэҕэ солбуйааччыны кытта 

кылаас салайааччыларын мунньаҕар, үөрэтээччилэр сүбэлэригэр ырытыыларынан 

түмүктэниэхтээх. Онно үлэ сыалын сиппитин суоҕун, туох кыаллыбыт, кыаллыбатах өрүт баарын 

быһааран инники өттүгэр онно олоҕуран тэрээһини өссө сайыннарар туһунан кэпсэтии 

тахсыахтаах. 

 2.Үгэс буолбут тэрээһин кыаҕа, иитэр үлэҕэ суолтата: 

 Ырытыы түмүгэр оскуола иһигэр ыытыллар үгэс буолбут тэрээһини оҕолор, төрөппүттэр, 

үлэһиттэр ортолоругвар төһө биһирэнэрин билии. Ону билэр туһуттан ырытыыга оҕолору, 

төрөппүттэри, үлэһиттэри барыларын кытыннарар ордук. Онно оҕолордуун, төрөппүттэрдиин, 

үлэһиттэрдиин кэпсэтиилэри, санаа атастаһыыларын тэрийии, мунньахтар, көрсүһүүлэр 

буолуулара, араас анкеталары ыытыы көмөлөһүөхтээхтэр. 

 Түмүк дьиҥнээх, чопчу буоларын туһугар маннык үлэлэр таһымнара быһаарыллыахтаах: 

 -үгэс буолбут тэрээһин таһыма; 

-кылаас кэллэктиибэ тэрээһиҥҥэ кыттыытын тьаһыма; 

-оскуолаҕа ыытыллар үөрэх таһынааҕы эбии дьарык таһыма; 

-үөрэх таһыма; 

-оҕолор бэйэни салайыныыларын таһыма; 

-оҕолору походтарга илдьэ сылдьыы, тэрилтэлэргэ ыалдьыттатыы таһыма; 

-оҕону идэҕэ бэлэмниир үлэ таһыма; 

-оскуола дьиэ кэргэни кытта үлэтин таһыма; 

-оскуола ис, тас көстүүтүн таһыма. 

Ырытыы түмүгэр үөһэ ыйыллыбыт таһымнар туруктара тахсан кэлиэхтээх. Онно олоҕуран 

ситиһиллибити чиҥэтэр, сатаммыты сайыннарар, кыаллыбатаҕы кыайар, итэҕэһи туоратар сорук 

туруохтаах. 
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Тыллары быһаарыы: 
1.Удьуор – 1)Кимтэн эрэ төрүттээх киһи, ким эмэ хаһыс эмэ көлүөнэтэ. 2)Биир аймах, биир ийэ, аҕа 

ууһа дьон. 3)Ким эмэ төрдө, өбүгэтэ (ПСА, 213 с.). 

 2.Төрүт – 1)Туох эмэ саҕаланар (үксүгэр алларааҥы уонна ордук модьу) өттө. 2)Киһи эбэтэр сүөһү 

былыргы удьуора. 3)Туох эмэ сүрүн, тутаах өттө, сүрүн ис хоһооно, сүрүн күүһэ. 4)Туох эмэ төрүтэ (ПСА, 196 

с.). 

 3.Утум – 1)Туох эмэ салҕанан барар ситимэ, салҕаныыта (ГФС, 150 с.). 2)Преемственность, из рода в 

род, из поколения в поколение (ЭКП, III, 3099 с.).  

 4.Уһуйуу – 1)Кими эмэ туохха эмэ үлэ эбэтэр өй-санаа мындырын барытын сатыыр, баһылыыр гына 

иитэн-үөрэтэн таһаарыы (ПСА, 215 с.). 2)Обучение приемам шаманского звания, посвящение шамана (ЭКП, 

III, 3085 с.).  

 5.Үөрэт – Учить, обучать, научать, выучивать, кого, чему, преподовать что-нибудь, поучать, 

наставлять, назидать кого чем, внушать, проповедывать, благовешать, приучать к чему, изваживать, 

упражнять кого в чем (ЭКП, III, 3150 с.). 

 6.Такай – Кыһанан-мүһэнэн сүбэлээ, үөрэт (ПАС, 178 с.). 

7.Иит – 1)Кими, тугу эрэ көрөн-харайан, аһатан улаатыннар, үөскэт. 2)Ким эмэ айаҕын хааччый, 

аһылыгар көмөлөс. 3)Сөптөөх өйгө-санааҕа, быһыыга-майгыга үөрэтэн, үчүгэй киһи оҥор. (ПСА, 72 с.).  

 8.Барҕа – 1)Баары баардылыыр өй-санаа баайыыта, туох эрэ инникитин билгэлээн көрүү (МАП, 13 с.). 

2)Туох эмэ баайа-талыма, уйгута, быйаҥа (ПАС-2, 208 с.). 

 Барҕар – 2)Үүнэн-сайдан улаханнык кыаҕыр, туругур (ПСА, 29 с.). 

 9.Барыл – туох эмэ бастакы, уопсай торума, былаана (ПАС-2, 221 с.). 

10.Үөрэтээччи – учуутал. 

11.Үөрэтээччи-иитэччи – педагог. 

12.Хайысха – модель. 

13.Салаа – раздел. 

14.Булгуччулаах көрүҥ – инвариант. 

15.Уларыйар көрүҥ – вариативный. 

16.Ыалдьыттааһын-экскурсия. 
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