
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Культура народов Республики Саха (Якутия)» для 10-11 классов. 

  

1.         Үөрэх былааныгар  предмет миэстэтэ:  
  
Программа Федеральнай  государственнай  стандарка ФГҮС (ФГОС ),   «Саха 

Республикатын национальнай оскуолаларын саҥардан  сайыннарыы концецията” 

докумуоннарыгар, Баишев И.Г., Бравина Р.И., Петрова Т.И.  Дь., 1992с., программаҕа, 

үөрэх бэдэрээссийэлии төрүт (базиснай) былаанын бэһис барыйааныгар олоҕуран, саха 

оскуолатын үһүс сүһүөҕэр (10-11 кыл.) үөрэтиигэ барыта холбоон нэдиэлэҕэ 2 чаас 

бэриллэр: 10 кылааска – 1 чаас, 11 кылааска – 1 чаас. 

Үлэлиир  бырагыраама   - ФГҮС   ( ФГОС)   олоххо  киириитигэр  тирэҕирэр. 

Үөрэх  билиитин  эрэ  ылыыга анаммат,  үөрэнээччи дэгиттэр  дьоҕурун  сайдыытыгар: 

бэйэни  салайынар  (регулятивнай), билии-көрүү  ылар (познавательнай ), тус  суолталаах 

(личностнай ), бодоруһар  (коммуникативнай) -  олоҕурар, маны  таһынан  метапредмет, 

биирдиилээн  сыһыан (индивидуализация), 

үөрэх  ситимин   биир  ситимҥэ  киллэриигэ  соруктанар. 

  

2.         Саха сирин норуоттарын культуратын үөрэтии сыала уонна соруктара: 
  
- Оҕо болҕомтотун тардан, интэриэһин көбүтүү, билиитин-көрүүтүн кэҥэтии, хаҥатыы; 

- Үөрэнээччи уйулҕатын уһугуннаран иһирэх иэйиитин сайыннаран, норуота тугу 

айбытын сэргээн-кэрэхсээн иитии; 

- үөрэтэр матырыйаалы бүгүҥҥү олоххо сыһыаран, оҕоҕо үтүө санааны иҥэрии, сиэрдээх 

майгыны олохсутуу; 

- үүнэр көлүөнэ төрөөбүт норуотун мындыр өйүн, амарах сүрэҕин, уран тарбаҕын 

ытыктаан, киэн туттан, атын омук ортотугар тэҥҥэ сананан сылдьарыгар олук ууруу; 

- оҕону норуот айымньытын хомуйар, суруйар, үөрэтэр, чинчийэр идэҕэ чугаһатыы; 

- Саха сиригэр олорор омуктары ытыктыырга үөрэтии, төрөөбүт тылы уонна Саха сирин 

норуоттарын культуратын сайыннарар уонна иҥэринэр ирдэбили үөскэтии; 

- бэйэ норуотун культуратын олоҕун-дьаһаҕын, итэҕэлин, духовнай баайын билэргэ, 

өйдүүргэ, ис сүрэхтэн ылыныыга, таптыырга, төрөөбүт дойдуга бэриниилээх буолууга 

иитии. 

Саха оскуолатыгар норуот культуратын үөрэтии маннык принциптэргэ олоҕурар: олоҕу 

кытары сибээс, культуралар алтыһыылара, саҥарар хайысхалаах үөрэтии, өйдөөн үөрэтии. 

  
  

3. Сүрүн хайысхалара: 

- итэҕэл, сиэр-туом, үгэстэр; 

- историческай көрүү; 

- саха культурата, искусствота сайдыыта; 

- сайдыы диалектиката; 

- хотугу норуоттар култууралара. 

  

4. УМК 

Учебниктар: 
  
1.         Никитина Р.С., Кривошапкин А.В. Хотугу норуоттар культуралара. III ч. 9-11 

кылаас. Дь., Бичик. 1995. 

  
  

5.         Сүрүн үөрэтэр технологиялар: 



-          сайыннарыылаах үөрэх; 

-          биирдиилээн оҕоҕо туһаайыылаах үөрэх. 

  

6. Улахан сүһүөх оскуолаҕа биридимиэти үөрэтии түмүгэ: 

- саха итэҕэлин, сиэрин-туомун, үгэстэрин билэн тахсыахтаах; 

- сахалыы култуура, искусство сайдыытын сиһилии кэпсиир; 

- хотугу норуоттар култуураларын чинчийэр; 

- уус-уран литератураны интириэһиргиир, ааҕар, кылаас таһынан эбии ааҕар; 

  

7.         Хонтуруол көрүҥэ: 

тылынан, суругунан эппиэт, тургутук, чинчийэр, бэрэбиэркэлиир үлэ, 

хонтуруолунай үлэ, суругунан үлэ араас көрүҥэ. 
 


