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Саха Республикатын национальнай оскуолатын саҥардан сайыннарыы концепцията 

оҕо төрөөбүт тылынан иитиллэр уонна үөрэнэр Конституциянан көрүллүбүт 

демократическай быраабын олоххо киллэрэр сүрүн сыаллаах. 

Оҕоҕо норуот кутун-сүрүн иҥэрэргэ фольклор айымньылара сүдү суолталаахтар. 

Саха былыр төһө да суруга-бичигэ суох буоллар, бэйэтин санаатын, баҕарар 

баҕатын уус-уран, күүстээх тыл нуорматынан этэрэ. Ол курдук ырыаны-хоһоону, 

таабырыны-чабырҕаҕы, олоҥхону-остуоруйаны бэрт үгүһү айбыта. ¥йэттэн үйэҕэ 

мунньуммут бараммат баай тылын, фольклорун өйгө хатаан, уһун кэмҥэ умнубакка илдьэ 

сылдьан көлүөнэттэн көлүөнэҕэ тиксэрбитэ. Олоҥхо курдук сүдү айымньыны анардас 

истэн өйүгэр хатаан, үс түүннээх күн устата ханна да мунааран, кэлэҕэйдээн көрбөөккө 

кэпсээн, ыллаан толоруу норуот аайы бэриллибэтэх, киһи сөҕөр-махтайар дьоҕура буолар. 

Ити дьоҕур тыл сүдү күүһүттэн үөскээбит буолуон сөп. 

Дьэ, онон саха фольклорун барҕа баай тыыныгар, умсугутар улуу күүһүгэр оҕону 

кыра эрдэҕиттэн угуйуу, уһуйуу, абылааһын сүрүн сыалбыт буолар. 

Саха норуотун уус-уран айымньытын саамай үрдүк чыпчаала — олоҥхо. 

Оҕону кыра сааһыттан олоҥхону истэ-сэргии, ааҕа, толоро үөрэттэххэ, тылын 

саппааһа байар. Толлон турбакка баҕатын, санаатын этэр. 

Биһиги, профессор Г.П.Башарин аатынан оскуола алын кылаастар учууталлара,  

саха омук өркөн өйүн, талба талаанын үрдүк өрөгөйө, кылаан чыпчаала олоҥхо киһи-

аймах уһулуччулаах айымньытынан ааттанан, бүтүн норуот олоҕор-дьаһаҕар дьайар, 

сайдыы саҥа кэрдиис кэмигэр таһаарар кыаҕын таба туһанан, иитэр үөрэтэр үлэҕэ сонун 

хайысхалары көрдөөн, үлэ утумнаахтык ыытылларыгар сөптөөх усулуобуйаны тэринэн, 

үлэлии –хамсыы сылдьабыт. Ол курдук ,  сана федеральнай государственнай стандарт 

ирдэбилинэн, кылаас аайы үөрэҕи таһынан эбии дьарыктарга, олоҥхоҕо нэдиэлэҕэ 

биирдии чааһы анаатыбыт. Ол дьарыктары, тыл маастара Лидия Степановна Сивцева, 

олоҥхону үөрэтиигэ саҥа суолу-ииһи тобулан, педагогика саҥа ньымаларыгар 

тирэҕирэн,үлэтин-хамнаһын ыытар. 

Чуолаан, тыл маастара ,мин кылааспын кытта маҥнайгы кылаастан төрдүс сылын 

үлэлэһэр.  Лидия Степановна Сивцева ,фольклор куруһуогун салайааччыта Готовцева 

Марфа Дмитриевна уонна мин ,Максимова Декабрина Ивановна, буоламмыт, 

М.Эверстова-Обутова «Үрүлү Бэргэн» театрализованнай олоҥхотун туруорбуппут.  

Сүбэлэһэн , көмөлөөн туруоруу, олоҥхо ис хоһоонун, тылын-өһүн, хамсаныытын оҕоҕо 

ордук тиийимтиэтик биэрэр диэн түмүккэ кэллибит.Ол курдук, олоҥхо тылын-өһүн , ис 

турукка киллэриигэ Л.С.Сивцева,  М.Д.Готовцева ыллатан-тойуктатан өссө тупсарар. 

Онтон мин олоҥхо хамсаныытын, үҥкүүтүн дьарыктыыбын. 

Олоҥхону туруоруубутугар төрөппүттэрбит таҥас-сап тигиитигэр, атрибут, 

декорация оҥостуутугар көмөлөрө улахан.  

«Үрүлү Бэргэн» туруоруубутун  нэьилиэккэ, олоҥхо декадатыгар аналлаах 

дьаһалга, дьон дьүүлүгэр  таһаарбыппыт.Сайын киинэ устан, нэьилиэкпит иннигэр 

көрдөрөн,отчуоттаабыппыт. Көрөөччүлэр хайҕабылларын ылан, оҕолорбут үөрүүлэрэ 

үгүс. 

Олоҥхону оҕо чэпчэкитик ылынарыгар, бэйэтинэн олоҥхо геройдарын 



уобарастарын  оонньуу сылдьар  ньыманы туһанар көдьүүстээх.   

Оонньуу - оҕо саамай сөбүлүүр, үлүһуйэр дьарыга. Оонньуу бириэмэтигэр оҕо 

киһи быһыытынан үүнэр-сайдар. 

Билиҥҥи кэмҥэ оонньуунан иитии уонна үөрэтии ньыматын киэҥник тутталлар. 

Кини оҕо өйдөбүлүн кэҥэтиигэ, олоххо ылбыт билиитин туттарыгар, бигэргэтэригэр 

көмөлөһөр. Бу түмүгэр оҕоҕо маннык сатабыллар уонна үөрүйэхтэр сайдаллар: 

бэрээдэктээх уонна түмсүүлээх буолар; көрөн –истэн ылынар дьоҕура үрдүүр; өйгө  

хатыыр дьоҕура сайдар; оҕо билэр-көрөр баҕата улаатар; оҕо билиитэ кэҥиир; сатаан 

саҥара үөрэнэр; тылын саппааһа элбиир; оҥорон көрөр ,толкуйдуур, ырытар дьоҕура 

улаатар;дьон иннигэр холкутук тутта-хапта саҥарар ,артыыстыыр дьоҕура тупсар. 
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