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Сетевой внеурочный проект “Саарыннар суолларынан”, это знакомство с различными 

формами и методами исследовательской, проектной деятельности, взаимодействие с 

обучающимися другой школы,  а так же активное знакомство с историей и литературой 

родного края, со знаменитыми писателями своего района, республики. Проект позволит 

формированию этической компетенции, пониманию и осознанию бережного отношения к 

историко-культурному наследию, родной литературе и толерантности.  

 

 «Саарыннар ыллыктарынан»  сетевой бырайыак ситимэ 

 

Киириитэ 

Ааспытын умнар норуот бүгүҥҥү күнүгэр тирэҕэ суох буолар уонна инники сайдыыта 

харгыстанар диэн бигэ өйдөбүл баар. Муус – хаар дойдуга олохсуйбут саха омук өбүгэтин 

утумун, үйэлээх үгэһин, сиэрин – туомун, духуобунай сыаннастарын тылынан уус-уран 

айымньытын нөҥүө киһиттэн киһиэхэ тириэрдэн, бүөбэйдээн сүтэрбэккэ аҕаллаҕа. 

Таатта саха тыллаах өркөн өйүн көтүүтүн, төрөөбүт тылын сүмэтин, үйэлэри 

уҥуордуур олоҥхотун төрүт ньээкэ уйата, көмүс биһигэ буоллаҕа эбээт. Саха үйэлэри курдат 

өтө көрөр өркөн өйдөөхтөр, илбис – имэҥ тыллаахтар, сээркээн сэһэнньиттэр, улуу 

олоҥхоһуттар уот сиэмэ ыһаннар, саха литературата мантан силис тардан үөскээтэҕэ… 

 

Бырайыак олоҕурар төрүөтэ 

Алын сүһүөх оскуола үөрэнээччитэ ааҕар-суруйар буолуоҕуттан Таатта улуу 

суруйааччыларын, саха Саарыннарын айымньыларын ааҕан билсиһэр. Төрөөбүт төрүт 

тылбытын дириҥник иҥэринии, саха оҕото буоларынан киэн туттуу, ийэ дойдуга 

бэриниилээх буолуу кыра оҕо саастан саҕаланар. Республикаҕа киэҥник биллибит биир 

дойдулаахтарбытын, кинилэр олохторун холобуругар олоҕуран, оҕо инники олоҕор, талар 

идэтигэр туһанарыгар көмөлөһөн, кылаас таһынааҕы дьарыктары олохтоох матырыйаалга 

олоҕуран үөрэтэр табыгастаах.  

 

Бырайыак проблемата 
Тыа сириттэн элбэх талааннаах дьон: учуонайдар, суруйааччылар, спортсменнар, 

бөлөһүөктэр, артыыстар, салайааччылар уо.д.а үүнэн тахсыылара аҕыйаҕа суох. Оттон ытык 

Таатта сирэ республикаҕа, Россияҕа уонна бүтүн аан дойдуга биллэр саха Саарыннара – 

суруйааччылар, общественнай деятеллэр, олоҥхоһуттар, бөлөһүөктэр уо.д.а. үөскээн-төрөөн 

ааспыт сирдэрэ. Манна аһаҕас халлаан анныгар историческай – краеведческай музейдар 

үлэлииллэр. Бу музейдар киэҥ матырыйаалларын таба туһанарга, оҕо кыра сааһыттан 

төрөөбүт түөлбэтин, кини историятын үөрэтиигэ музей үлэһиттэрэ, учууталлар, төрөппүттэр 

биир санаанан үлэлиэхтээхпит. 

Бүгүн учууталга, билиҥҥи  алын сүһүөх үөрэнээччитэ аны уонча сылынан, оскуолаҕа 

үөрэммит сылларыгар ылбыт билиитин туһанан, атын идэлэри баһылыырыгар, ону олоххо 

киллэриитигэр хайысхалаах үлэни ыытар улахан сорук турар.  Манна Таатта улууһун улуу 

суруйааччыларын, Саарыннарын дэгиттэр талааннарын чинчийии, үөрэтии, кинилэргэ 

холобур, кэнэҕэс  идэтин таларыгар көмө буолуон сөп. 



Оскуолаларга инновационнай культурно-образовательнай комплекс (ИКОК) 

чэрчитинэн араас бырайыактары (биирдиилээн, сетевой) тэрийэн үлэлэтэбит. Улуус иһинэн 

биир хайысханан үлэлиир оскуолалар сетевой бырайыак былааннаан үлэлээбиппит иккис 

сылыгар барда. Бырайыакпыт сүрүн сыалынан атын  нэһилиэктэр Саарыннарын төрөөбүт 

дойдуларыгар десаанынан айан, кинилэр олорбут сирдэрин, сайылыктарын, дьарыктарын 

кытары билсиһии, айымньыларын үөрэтии (Чөркөөх орто оскуолата – П.А.Ойуунускай, 

Д.К.Сивцев – Суорун Омоллоон, Чычымах орто оскуолата – С.Р.Кулачиков – Эллэй, 

Харбалаах орто оскуолата-Н.Е.Мординов - Амма Аччыгыйа, Уус-Таатта орто оскуолата - 

Н.Д.Неустроев, А.Д Неустроева, Дьохсоҕон орто оскуолата - А.Е.Кулаковскай- Өксөкүлээх 

Өлөксөй, Ытык Күөл орто оскуолата - А.И.Софронов – Алампа). 

 

Бырайыак сыала 

Таатта улуу суруйааччылара, Саха саарыннара П.А.Ойуунускай, Д.К.Сивцев - Суорун 

Омоллоон, Н.Д. Неустроев, А.Д.Неустроева,  А.Е.Кулаковскай- Өксөкүлээх Өлөксөй, 

А.И.Софронов – Алампа, Н.Е.Мординов – Амма Аччыгыйа, С.Р.Кулачиков - Эллэй  айар 

үлэлэрин, дэгиттэр талааннарын, үгүс өрүттээх ыыппыт үлэлэрин холобуругар олоҕуран 

төрөөбүт түөлбэтин историятын, айылҕатын, өбүгэтин олоҕун оҕо чинчийэр үлэтигэр, 

инники олоҕор, талар идэтигэр туһанарыгар усулуобуйа тэрийии. 

 

Соруктар 

 Саха Саарына олоҕун, айымньыларын үөрэтиигэ усулуобуйа тэрийии; 

 Музей матырыйаалыгар олоҕуран миэстэтигэр чинчийии, үөрэтии; 

 Оҕо айар дьоҕурун уһугуннарыы, сайыннарыы; 

 Оҕо инники билиэн - көрүөн баҕатын үөскэтии. 

 

Бу бырайыак дьарыктарыгар оҕо баҕатын, кыаҕын, кини сааһын уонна уйулҕатын 

учуоттаан дьарыкка киирэригэр сөптөөх усулуобуйаны үөскэтии ирдэнэр:  
 талааннаах, үрдүк интэриэстээх (повышенными образовательными запросами) оҕолор 

баҕаларын учуоттуур үөрэх специалистарынан  хааччыйыы; 

 семинардар, стажировкалар; 

 үөрэх таһынан үлэ специалистарын  кытта сибээһи тэрийии; 

 атын оскуолалары, тэрилтэлэри, үрдүк үөрэх кыһаларын кытта сетевой сибээһи - 

үөрэҕи тэрийии; 

Бырайыак былаана 

Бырайыак үөрэнээччи төрөөбүт дойдутун, историятын, онно олорон ааспыт 

биллиилээх дьоннорун  кытары билсэригэр ананан оҥоһулунна.  

Ыытыллар былаана:  

Бастакы сыл: сэтинньи 7-11 күннэрэ 2016 с. (оскуола иһинэн-4 ч); кулун тутар 27-31 

күннэрэ, 2017 с. (Уус Таатта-11 ч. – 2 оскуола түмсүүтэ); бэс ыйын 20-от ыйын 9 күннэрэ, 

2017 с. (Чөркөөх-19 ч. – 2 оскуола түмсүүтэ) 

Иккис сыл: балаҕан ыйа - сэтинньи (7-10 күннэрэ) 2017 с. (оскуола иһинэн тус-

туһунан); бэс ыйа – от ыйа 2018 с. (Чычымах, Харбалаах - 4 оскуола түмсүүтэ);  

Үһүс сыл: сэтинньи 2018 с. (оскуола иһинэн); кулун тутар 2019 с. (Дьохсоҕон – 5 

оскуола түмсүүтэ); бэс ыйа 2019 с. (Ытык Күөл, 6 оскуола түмсүүтэ). 

Онон, бу былааннаммыт үлэ түмүгэр оҕолор төрөөбүт дойдуларын историятын, 

литературатын, Саарыннарын кытары билсиһии куурсун түмүктүөхтэрэ. Салгыы үрдүкү 

кылаастарга оҕолор бэйэлэрэ баҕа өттүнэн дьарыктаныахтарын сөп. 

 

Бырайыак кыттыылаахтара 

Бырайыакка кытталлар 3-5 кылаас үөрэнээччилэрэ, биир санааанан айымньылаахтык 

үлэлиир учууталлар бөлөхтөрө, төрөппүттэр.  

Бырайыак ыытар үлэтин тумугунэн оҕолор ылар билиилэрэ, сатабыллара 



Тус бэйэ кыаҕын сайыннарыы  

 бэйэни булунуу; 

 бэйэни салайыныы, сайыннарыы; 

 тус бэйэ  дьайыыларыгар эппиэтинэстээх буолуу; 

 Арассыыйа гражданинабын диэн бэйэни билинии, төрөөбүт дойдунан, дойду 

историятынан уонна норуоттарынан киэн туттуу;  

 олоххо сыалы туруорунуу, бэйэни сайыннарыы; 

 бэйэни сыаналаныы; 

 атын омук историятын, култууратын, итэҕэлин убаастыырга иитии;  

 

Предмет алтыһыыта  

 Бэйэни салайыныы: (регулятивные):  

 Бэйэ дьарыгын сөпкө былааннааһын; 

 Бэйэ дьарыгын хонтуруолланыы уонна сыаналаныы; 

 Бэйэ билиитин сайыннарыы (познавательные): 

 Араас источниктартан информациялары булуу сатабылын сайыннарыы; 

 Булуллубут информацияны сөптөөхтүк туһаныы;  

 Чинчийэр үлэни сатабыллаахтык дьаһаныы;  

 Бэйэ үлэтин тэринии; 

 Анал бэлиэлэри таба туһаныы сатабылын иҥэринии  

 

Алтыһыы сатабылларын сайыннарыы  

 туруоруллубут соруктары быһаарыыга  оҕо учууталы, бэйэтин саастыылаахтарын 

кытта  алтыһан  үлэлээһин сатабылларын иҥэринэр; 

 сэһэргэһэр киһитин болҕойон истэр, бэйэ санаатын тиэрдэргэ кыһаллар, тэҥниир, 

ырытар, түмэр, хайа баҕарар тиэмэҕэ кэпсэтиґиигэ кыттар;  

 ситиһиигэ тиэрдэр көдьүүстээх ньымалары быһаарар;  

 

Үөрэх сатабылын сайыннарыы  

 төрөөбүт дойдутун историятын  билэр; 

 информация хомуйарга ыйар-кэрдэр матырыйаалынан таба туһанар;   

 араас источниктартан көрдөөн булар, тэҥниир, ырытар, түмэр, түмүктүүр, наардыыр, 

сыаналыыр; 

 саха норуотун историятын, төрүт култууратын, өбүгэ үгэһин убаастыыр, харыстыыр;  

 төрөөбүт нэһилиэгин, улууһун  улуу суруйааччыларын , Саарыннарын билэр. 

 

Бырайыак үлэтин бастакы сылын былаана,  2016-2017 үөрэх сыла 

№ Ыытыллар 

күнэ 

Ыытыллар үлэлэр Эппиэтинэстээх 

1. Балаҕан ыйа Төрөппүт мунньаҕа Учуутал 

   

2. Сэтинньи Бөлөх оҕолоро маҥнайгы түмсүүлэрэ.  

Эмблема, девиз, бөлөххө үлэ.  

Учуутал, координатор 

3. Сэтинньи Н.Д.Неустроев диэн кимий? Учуутал 

4. Сэтинньи Музейга үлэ - «Саллаат булгунньаҕа», 

«Часовня»  

Оскуола музейа 

5. Сэтинньи Оскуола библиотекатыгар үлэ Библиотекарь 

6. Кулун тутар Хамаандалар көрсүһүүлэрэ. Билсиһии 

күнэ. Оонньуулар. Оскуолаҕа экскурсия. 

Координатордар, 

учууталлар 

7. Кулун тутар Н.Д.Неустроев диэн кимий?  Учуутал, 

координатордар, бөлөх 

оҕолоро 



8. Кулун тутар Музейга үлэ.  «Часовня» Оскуола музейа 

9. Кулун тутар «Былдьаһыктаах» - Н.Д.Неустроев 

төрөөбүт алааһыгар  сылдьыы 

Учууталлар, бөлөх 

оҕолоро, 

координатордар 

10. Кулун тутар Часовня. Учууталлар, бөлөх 

оҕолоро, 

координатордар 

11. Кулун тутар Бөлөҕүнэн үлэ Учууталлар 

12. Кулун тутар Музейга үлэ – «Саллаат булгунньаҕа» Оскуола музейа 

13. Кулун тутар «Саллаат булгунньаҕар» айан Координатордар 

14. Кулун тутар Мууһу аннынан балыктааһын Координатордар 

15. Кулун тутар Викторина «Н.Д.Неустроев олоҕо, айар 

үлэтэ» 

Уруһуйга конкурс 

Библиотекарь 

Учууталлар 

16. Кулун тутар «Көрдөөх стартар» - бөлөхтөр күрэхтэрэ Координатордар 

 Кулун тутар Часовняҕа сылдьыы Учууталлар 

17. Бэс ыйа Сайыҥҥы лааҕыр Чөркөөх 

 

Үлэбитин оскуола иһинэн ыытыллар үлэттэн саҕалаабыппыт. Бастатан туран, 

төрөппүттэрбитигэр иһитиннэрии оҥорон, санааларын истибиппит. Ол кэнниттэн үөрэтэр 

оҕолорбутугар үлэ былаанын билиһиннэрбиппит.  

Бастакы түмсүүгэ бырайыак былаанын, эмблемэ, форма туһунан кэпсэппиппит. Ол 

кэнниттэн бөлөхтөргө арахсан салгыы, былаан быһыытынан, каникул кэмигэр түмсэн, араас 

үлэлэри  ыыттыбыт. 

Н.Д.Неустроев аатынан Уус-Таатта орто оскуолатыгар А.Д.Данилова аатынан сүрдээх 

үчүгэй музейдаахпыт. Онно тахсан үлэлээтибит. Салгыы оскуола библиотекатыгар үлэ 

барда. Манна араас көрүҥнээх үлэлэри ыыттыбыт: суруйааччы Н.Д.Неустроев олоҕун, 

айымньыларын туһунан дириҥ ис хоһоонноох бэсиэдэлэр, литературалары кытта улэ, 

презентациялар, викториналар, уруһуйдар, бөлөҕүнэн үлэлэр. Бу үлэлэр хас биирдии 

үөрэнээччигэ хардарыта алтыһыы: оҕо-оҕо, оҕо-салайааччы, оҕо-төрөппүт;  бэйэ-бэйэҕэ 

убаастабыллаахтык сыһыаннаһыы; оҕо баҕатын, кыаҕын, уйулҕатын уратытын учуоттаан 

ыытыы принциптэригэр олоҕуран ыытылынна. 

Сааскы каникул кэмигэр П.А.Ойуунускай аатынан Чөркөөх орто оскуолатын 

оҕолорун кытта 3 күн устата үлэлээтибит: билсиһии, бөлөхтөргө арахсан мини-

бырайыактары оҥоруу, араас күрэхтэри, конкурстары, викториналары ыытыы, музейга  

дьарыктаныы, нэһилиэк киэн туттар сирдэринэн экскурсияларга сылдьыы. Бу ыытыллыбыт 

үлэлэргэ оҕолор баҕаларын учуоттааһын, билэр-көрөр баҕаларын сайыннарыы, бэйэ-

бэйэлэрин кытта алтыһыыга киириилэрин кэтээн көрүү принциптэригэр олоҕурдубут. 

Сайыҥҥы көрсүһүүбүт ытык Чөркөөх сиригэр буолла. Манна күнүскү лааҕыры 

тэрийэн үлэлэттибит. Лааҕырбытын «Төрүт эйгэ» диэн ааттаатыбыт. Сайыҥҥы сынньалаҥы 

оҕо сөптөөхтүк атаарара кини киһи быһыытынан сайдарыгар олус улахан суолталаах. Манна 

оҕоҕо нэһилиэк иһинэн үлэлиир лааҕырдар тирэх буолуохтарын сөп. 

Ол курдук «Төрүт эйгэ» лааҕыр оҕоҕо тус бириэмэтин табатык аттарыыга, билиини 

хаҥатыыга, үөрэх кэмигэр ылбыт сатабылларын туһанан бэйэни салайыныыга, ис кыаҕын 

арыйыыга көмөлөһүөҕэ. Лааҕыр сүрүн хайысхатынан оҕону бэйэ доруобуйатыгар 

харыстабыллаах сыһыаҥҥа иитии, эти-сиини дьарыктааһын, тупсарыы буолар 

Лааҕырбыт сыала: оонньуу нөҥүө, оҕо туохха дьоҕурдааҕын таба көрөн спорт, 

искусство, история, литература, техническэй хайысхаларынан дьарыктаналларыгар, 

сайдалларыгар, доруобуйаларын тупсаралларыгар усулуобуйа тэрийии. 

Соруктара: 

 - араас хайысхалаах сынньалаҥы тэрийии. Бастатан туран – айылҕалыын алтыһыы; 



- оҕо доруобуйатын тупсарыыга дьарыктары системалаахтык ыытыы, бэйэ доруобуйатыгар 

харыстабыллаах сыһыаҥҥа иитии; 

- нэһилиэк киэн туттар сирдэри нэн, музейдарынан сырытыннарыы, Саарыннарын кытта 

билсиһии; 

- музей матырыйаалыгар олоҕуран миэстэтигэр чинчийии, үөрэтии; 

- оҕо дьоҕурун, билиэн-көрүөн баҕатын уһугуннарыы, сайыннарыы; 

- оҕолор бэйэ бэйэлэрин кытары сатаан алтыһыыларын, кэпсэтэ, истиһэ үөрэнэллэрин 

ситиһии. 

Бырайыак биир  сыллаах үлэтин түмүгэ: 

Оҕолор Тааттабыт киэҥ - нэлэмэн алаастарын, улуу убайдарбыт Н.Неустроев, 

Ойуунускай, Суорун Омоллоон төрөөбүт - үөскээбит сирдэрин, уустар, айылҕаттан 

айдарыылаахтар, баайдар олохторун, былыргы тутуулары кэрэхсээн көрөн, сөҕөн – 

махтайан, билиилэригэр билии эбинэн, салгыы үлэлииллэригэр туһаайыы оҥоһулунна. 

Төрөөбүт дойдубут – Тааттабыт хатыламмат кэрэ айылҕатын көрөн – кэрэхсииргэ, 

өссө дириҥник таптыырга, кылаабынайа, кини устуоруйатын билиигэ уонна маннык ытык 

дойдуга төрөөбүппүтүнэн киэн туттууга олук уурулунна. 

Икки оскуола үөрэнээччилэрэ бэйэ-бэйэлэрин кытта алтыһан бииргэ үлэлээн, 

оонньоон, сынньанан, күрэхтэһэн дуоһуйа сынньаннылар. Бу кинилэр бэйэлэрин 

саастыылаахтарын, атын дьону кытта алтыһан үлэлиир сатабылларын иҥэриниигэ 

көдьүүстээх буолла. 

Бу бырайыак үлэтин түмүгүнэн 5 үөрэнээччи улуус иһинэн ыытыллар «Маҥнайгы 

хардыылар» НПК-ҕа «Краеведение» уонна «Цикл гуманитарных наук» секцияларга кыттан 

кыттан 2 оҕо маҥнайгы, 2 оҕо иккис, 1 оҕо үһүс миэстэлэри ыллылар 

 

Бырайыак үлэтин иккис сылын былаана, 2017-2018 үөрэх сыла 

№ Ыытыллар 

күнэ 

Ыытыллар үлэлэр Эппиэтинэстээх 

1. Балаҕан ыйа «Хадаайы» - историко-краеведческий 

музейа, Ытык-Күөл 

Учууталлар  

2. Сэтинньи Н.Е.Мординов – Амма Аччыгыйа олоҕо, 

айымньылара 

Учууталлар 

 Сэтинньи Музейга үлэ Оскуола музейа 

 Сэтинньи Библиотекаҕа үлэ Модельнай библиотека 

 Сэтинньи Оскуола библиотекатыгар үлэ Библиотекарь 

3. Кулун тутар Н.Е.Мординов – Амма Аччыгыйа 

аатынан Харбалаах орто оскуолата, 

«Амма Аччыгыйа диэн кимий?» 

Учууталлар, 

төрөппүттэр 

  Музейга үлэ Координатордар  

  Амма Аччыгыйын төрөөбүт алааһа Учууталлар  

4. Бэс ыйа С.Р.Кулачиков – Эллэй аатынан орто 

оскуола 

Учууталлар 

  Эллэй төрөөбүт алааһа Учууталлар  

  Ырыаҕа ылламмыт, хоһооҥҥо холбоммут 

кыыс Амма 

Координатордар   

  Музей, чочуобуна Учууталлар 

       

Күһүн от – мас саһаран айылҕа биир  саамай дьикти кэмигэр, Ытык-Күөлгэ  

«Хадаайы» литературнай – историческай музейыгар Чөркөөх уонна Уус-Таатта оҕолоро 

мустан сүрдээх интэриэһинэй экскурсияҕа сырыттыбыт, элбэх саҥаны биллибит. 

Иккис сыл түмүгүнэн улуус иһинэн «Маҥнайгы хардыылар» НПК-ҕа икки 

оскуолаттан бырайыакка баар оҕолортон 14 оҕо кыттыбытыттан 1 оҕо -1 миэстэ, 3 оҕо – 2 

миэстэ, 5 оҕо – 3 миэстэ, 1 оҕо – «Эдэр чинчийээччи»  анал аат кыайыылаахтара 



буолбуттара. 6 оҕо – «Окно в мир» республиканскай НПК-ҕа кыттыбытыттан 1 оҕо - 1 

миэстэни, 3 оҕо – 3 миэстэни, «Мои первые шаги в науку» 2 Всероссийскай НПК-ҕа 2оҕо 1 

миэстэни, 1 оҕо – 1 миэстэни ылбыттара. 

Быйыл сайын Улуу убайбыт Ойуунускай 125 сааһыгар аналлаах республиканскай 

«Ойуунускай ааҕыыларыгар» инсценировкаҕа 3 миэстэ, бөлөҕүнэн хоһоон ааҕыытыгар 

лауреат, биирдиилээн ааҕыыга 2 миэстэ уонна НПК-ҕа кыттыбыттара. Ону таһынан 

олоҥхолоон, тойуктаан, оһуокайдаан олус үчүгэйдик кыттыбыттара. Учууталларын Баева 

Ф.Е. кытта «Ойуунускай уонна үҥкүү» диэн маастар-кылаас ыыппыттарын олус 

сэргээбиттэрэ.  

Бу бырайыак оҕолор ситиһиилэрэ эрэ буолбакка, бэйэ-бэйэлэрин кытта алтыһыылара, 

дьоҥҥо сыһыаннара, тулалыыр эйгэни кэрэхсээһиннэрэ, барыга бары кыттар көхтөрө киһини 

үөрдэр. Өссө даҕаны оҕолорбут ситиһиилэринэн үөрдэ туруохтара диэн эрэнэбит.  

 

Бырайыак үлэтин үһүс сылын былаана, 2018-2019 үөрэх сыла 

№ Ыытыллар 

күнэ 

Ыытыллар үлэлэр Эппиэтинэстээх 

1. Балаҕан ыйа, 

алтынньы 

Библиотекаҕа үлэлэр. П.А.ойуунускай 

айымньылара, олоҕо 

Учууталлар, 

Оскуола 

библиотекардара 

2. Сэтинньи  А.Е.Кулаковскай – Өксөкүлээх Өлөксөй 

олоҕо, айымньылара 

Учууталлар 

 Сэтинньи Музейга үлэ Оскуола музейа 

 Сэтинньи Библиотекаҕа үлэ Модельнай библиотека 

 Сэтинньи Оскуола библиотекатыгар үлэ Библиотекарь 

3. Кулун тутар, 

2019 сыл 

А.И.Софронов - Алампа аатынан орто 

оскуола 

Учууталлар, 

төрөппүттэр 

  Музейга үлэ Оскуола музейа 

  Библиотекаҕа үлэ Учууталлар, 

төрөппүттэр 

 


