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Оґуокай - тіріібµт тылы µірэтии, 
 баґылааґын,  

ийэ тылга таптал, дьµірэ тылынан 
 сатаан саІарыы,  

хомо±ойдук тута хоґуйуу уус-уран оскуолата 
Н.Е.Петров 

 

О±ону кыра эрдэ±иттэн кэрэ±э тардыы, сири-дойдуну, айыл±аны, бэйэ 

тіріібµт кырыґын, кімµлµік оґо±ун сылааґын таптыырга µірэтии уонна 

уґуйуу – биґиги улахан дьон, дьиэ кэргэн сорукпут. О±о кыра эрдэ±иттэн 

бэйэтин тіріібµт тылын, культуратын, искусствотын билбэт буолла±ына, 

норуотун ис дууґатын ійдµµрµгэр ыарахан буолар.  

О±ону эстетическэй иитии, дьо±урун сайыннарыы оскуолаларга араас 

тµмсµµлэринэн, уус-уран куруґуоктарынан барар. Олортон биирдэстэринэн 

о±ону оґуокайдыырга µірэтии буолар. 

Ханнык ба±арар норуот тµІ былыргыттан тірµттээх умнуллубакка 

µІкµµлэнэн кэлбит маассабай µІкµµлээх буолар. Холобур, Франция±а – 

фарандола, Германия±а – дэнгетанц, Англия±а – тренчморе, Польша±а – 

полонез, Россия±а- танок о.д.а. Оттон Россия территориятын илиІІи эІэригэр 

ылан кірдіххі: бурятскай –ёхорь, эвенскай – ґээдьэ, эвенкийскэй- дэрёдэ, 

юкагирскай – лондол, чукотскай – пичгейнэй о.д.а. Оттон сахаларга   

умнуллубакка µІкµµлэнэн кэлбит маассабай µІкµµнэн оґуокай буолар. 

Бырайыак  тэрийээччилэрэ: Сунтаардаа±ы о±о дьо±урун сайыннарар Киин 

Бырайыак консультана: Саха £ріспµµбµлµкэтин µтµілээх учуутала, 

педагогическай µлэ ветерана Тимофеев Никандр Прокопьевич. 

Сыала: саха норуотун оґуокайын толоруу сатабылын о±олорго иІэрии. Ол 

сатабылы киэІ араІа±а иґитиннэрии. Урукку кэмІэ олорон ааспыт 

уґулуччулаах оґуокайдьыттары µірэтии 

Соруктара:  1. Хас биирдии о±о бэйэтэ µІкµµ тылын сатаан этэр, сатаан 

µІкµµлµµр буоларын ситиґии; 

2. Тута хоґуйар дьо±уру сайыннарыыга µлэлээґин; 

3. Оґуокай тµґµмэхтэрин тутуґан µірэтии, онтон оґуокайдыырга дьµірэлээґин; 

4. Оґуокай кµрэхтэригэр кылаас о±олоро бары  кытталларын тэрийии. 

Бырайыак социальнай партнёрдара: Улуустаа±ы культура уонна духуобунай 

сайдыы управлениета, улуустаа±ы «ОлоІхо» КК. 

Бырайыак кыттыылаахтара: улуус оскуолаларын 7-9 кылааґын µірэнээччилэрэ 

Бырайыак ыытыллар тµґµмэхтэрэ 

- I тµґµмэх   

Кулун тутар ый, 2019 сыл – «О±о оґуокайа» бырайыак са±аланыыта. Оґуокайга 

кыттар кылаастары бэлэмнээґин, сахалыы таІас тиктиитэ, оґуокай тематын 

чопчулааґын 

-II тµґµмэх 

Муус устар ый, 2019 сыл - Оскуолаларга о±о оґуокайын кµрэґэ 

 III тµґµмэх 



Ыам ыйа, 2019 сыл -  «Оґуокайы кылааґынан толоруу» бырайыак тµмµктµµр 

кэмэ. Оґуокай µІкµµтµн этээччилэргэ улуустаа±ы оґуокай кµрэ±э.  

-Оґуокайы этээччи – оґуокайдьыт. Оґуокай µІкµµнµ, тойугу, уус-уран хоґуйуу 
маастарыстыбатын холбообут фольклор сµдµ кірµІэ буоларын быґыытынан, 
оґуокайдьыттан эргиччи іттµттэн сайдыыны, ча±ылхай талааны, 
маастарыстыбаны эрэйэр. Оґуокайдьыт диэн ааты ылбыт киґи норуот 
талааннаа±а буолар. Ол курдук, бу кірін туран хомо±ойдук хоґуйар уус тыл 
маастара, чоргуйар чуор куоластаах ырыаґыт бастыІа, икки ата±ын бары 
сµґµіхтэригэр, ата±ын тібітµгэр дугуммут, иэччэ±эр эргийбит µІкµµґµт киэнэ 
µтµітэ.  
-Этээччи арыалдьыттара- этээччи аттынан µчµгэй куоластаах, сатаан батыґар, 
ол аата тылын тылыгар, куолаґын куолаґыгар, мелодиятын мелодиятыгар 
тµґэрэн иґэр, этээччи ритмигэр, хамсаныытыгар барытыгар сіп тµбэґэр, 
тугунан да аралдьыппат, хааччахтаабат, ірі дэгэтэн иґэр дьон сылдьаллар. 
Толору гармония, сіп тµбэґии µІкµµ табылларыгар, ситиґиилэнэригэр 
кіміліґір.  
-Оґуокай кыттыылаахтара. Тµґµлгэ ахсаана – этээччи тіґі элбэ±иттэн, тµґµлгэ 

тіґі улахана – этээччи талааныттан, маастарыстыбатыттан тутулуктаах.  

Оґуокай ыытыллар бэрээдэгэ: 

Бастакы тµґµмэх – са±алааґына (зачин, приглашение на танец). 

Иккис тµґµмэх - сµрµн чааґа – хаамыы µІкµµ.  

Ґґµс тµґµмэх - тµргэн чааґа - кітµµ µІкµµ.  
Оґуокай µІкµµтµн ырыалара 

Оґуокай µІкµµтµн ырыата икки улахан кірµІІэ (жанрга) арахсар: 
1. Сиэр-туом ырыалара (ритуальный); 
2. Алгыс ырыалара (заклинательный). 

1. СИЭР-ТУОМ ЫРЫАЛАРА (ритуальный) – сиэри-туому до±уґуоллууллар 

уонна икки араастаах буолаллар: 

а) Сиэри салайар ырыа (церемониальнай) – сиэр-туом толоруллуутун 

салайар. Сиэри салайар ырыалар холобурдарынан «Бµлµµ µІкµµтэ», «Мас 

тігµлэ», «ҐІкµµ ырыата», «Ыґыах тігµлэ» диэн ырыалар буолаллар. Бу 

ырыалар бары µс араарыллар чаастан тураллар:  

-туґулуур чаас – ырыа таґаарааччы µІкµµґµттэри «атастаар, до±оттоор, 

о±олоор» диэн ыІыртыыр, сиэри-туому толорор дьон бол±омтотун 

тардар, ырыа таґаарааччы µІкµµґµттэргэ сыґыанын кірдірір. 

-кэпсэтии чаас – икки араас ньыманан ыпсарар: 

1. Талан ылан чопчулааґын; 

2. Тірµіттээґин. 

-ыІырыы - то±о µІкµµлµіхтээхтэрэ быґаарыллар, кими ыІыралларын 

ыйаллар, кэпсэтиэ±иІ диэн соруйаллар, кими µІкµµлэтэллэрин, кими 

µµрэллэрин ыйаллар. 

б) Сиэри илдьиттиир ырыа (песня-оповещение) – сиэр-туом 

толоруллубутун айыыларга илдьиттиир, кинилэргэ биллэрэр аналлаах. 

Сиэри илдьиттиир ырыалар сиэри салайар ырыалар курдук µс чаастан 

тураллар. ҐІкµµлээччилэр айыыларга сµгµрµйэн махталларын 

кірдіріллір.  



АЛГЫС ЫРЫАЛАРА (заклинательный) – бу ырыаларга ба±арбыт ба±аларын 

туолбут курдук ойуулаан кірдіріллірі, µчµгэйи тілкілµµллэрэ. Алгыс ырыатын 

алгыыр ньыматынан кірін билгэлиир алгыс ырыата (песни предсказания) диэн 

ааттанар.  

  

Оґуохай хаамыылара 

1. Сахалыы (якутский) вариант – кириэстии хаамыы  

Саха сирин оройуоннарыгар саамай тэнийбит хаамыы кірµІµнэн буолар. 

Тірµт балаґыанньата: илиилэрин аллараа тутан сиэттиґэн эбэтэр тоІолохторун 

токутан тарбахтарын «тараахтыы» тутуохтарын сіп. Атахтарын балаґыанньата –

уллуІахтарын холбуу туталлар.  

2. £лµіхµмэлии (олёкминский) вариант - кітµµ µІкµµ 

Тірµт балаґыанньа: тоІолохторун токутан сыґыары тутуґан тураллар. 

Атахтарын балаґыанньата – уллуІахтарын холбуу туталлар.  

3. Аммалыы (амгинский) вариант – дэгэрэІ хаамыы 

Тірµт  балаґыанньата: тоІолохторун токутан сыґыарыы тутуґан тураллар.  

Атахтарын   балаґыанньата – уллуІахтарын холбуу туталлар.  

4. Уус-Алданныы (усть-алданский) вариант – тиІилэхтээґин эбэтэр олохтоохтор 

ааттыыларынан «хай±атар».  

Тірµт балаґыанньа: хаІас илиилэрин хаІас іттµгэр турар киґи хаІас санныгар, 

уІа илиилэрин уІа іттµгэр турар киґи хаІас санныгар уураллар. Атахтарын 

балаґыанньата – уллуІахтарын холбуу туталлар.  

5. Бµлµµлµµ (вилюйский) вариант-хатыйа хаамыы.  

Тірµт балаґыанньа: тоІолохторун токутан сыґыары тутуґан тураллар. 

Атахтарын балаґыанньата – уллуІахтарын холбуу туталлар.  

6. Кыыллаах Арыы оґуохайын вариана - ойо±олуу ыстаныы (боковой прыжок).  

Тірµт балаґыанньа: тоІолохторун токутан сыґыары тутуґан тураллар. 

Атахтарын балаґыанньата – уллуІахтарын холбуу туталлар.  

7. Найахылыы вариант – эрийэ хаамыы.  

Тірµт балаґыанньа: илиилэрин аллара сиэттиґэн тураллар. Атахтарын 

балаґыанньата – уллуІахтарын холбуу туталлар.  

Тµґµлгэ культурата 

Оґуокай саха норуотун бастыІ национальнай оонньуута буоларын быґыытынан 

норуот ис духуобунай культуратын кірдірµіхтээх: 

а) Оґуокай µІкµµтэ - бырааґынньык µІкµµтэ, онон бырааґынньык µгэґинэн 

µчµгэйдик таІнан кэлиллиэхтээх.  

б) Оґуокайга кірсµітµк, бэрээдэктээхтик сылдьыллыахтаах.  

в) Оґуокай этээччи уонна кыттыылаахтар бэйэлэрин икки ардыларыгар 

убаастабыллаахтык сыґыаннаґыахтаахтар.  

г) Оґуокай толоруллуохтаах стилин кэспэккэ эрэ µІкµµлэниллиэхтээх. Ол 

эбэтэр, сахалыы оґуокайдаан иґэн сээдьэлээн, эбэтэр атын µІкµµлэри 

µІкµµлээн барыы оґуокай сиэрин кэґии буолар.  

О±олор тугу сатыахтаахтара:  

1. Сахалыы сатаан саІарыыны баґылааґын (уус-уран аа±ыы кімітµнэн). 

2. Бэлэм тылынан сатаан оґуокайдыыр буолуу. 



3. Кылыґа±ы тардыыны баґылааґын. 

4. Сахалыы норуот ырыаларын толоруу 

 

 

 

СаІа дьарыктанар о±олорго практическай дьарыктар 

№ Тиэмэтэ чааґа Эбии киллэрии 

1 Араас тиэмэлэргэ суруллубут кыра 
хоґооннору ійгі µірэтии 

3  

2 Сатирическай хоґооннору аа±арга µірэнии 3  

3 ОлоІхо олук хоґооннорун аа±арга µірэнии 3  
4 Кылыґахха эрчиллиилэр 4  

5 Тардыыга эрчиллиилэр 4  

6 Куолаґы сайыннарыыга эрчиллиилэр 3  

7 Сіптііхтµк тыыныыга эрчиллиилэр 3  

8 кылыґа±ы араастаан таґаарыы 4  
9 кылыґа±ы, тардыыны дьµірэлээґин 4  

10 Оґуохай тылын µтµктµµ 3  
11 Бэриллибит бэлэм тылынан оґуокайга 

эрчиллии 
3  

12 Бэриллибит тиэмэ±э оґуокай тылын айарга 
холонуу 

3  

13 Оґуохай са±аланар дьиэрэтиитигэр 
эрчиллиилэр 

4  

14 Кылгас тойугу туойарга эрчиллии 8  

15 ОлоІхо тойуктарыгар эрчиллии  8  
     Барыта  60ч  

 
Бырайыак бюджетэ: 

Статья расходов Затраты учреждения Запрашиваемая сумма 

1. Расходы на проезд 
организаторов  

2. Финальное 
награждение 
участников проекта 

3. Печатные 
работы(сертификаты) 

4. Методическое 
пособие 
(раздаточный 
материал) 

 

 

 

 

 

 

 

12 000 рб 

Бензин - 5000 рб 

-кубки 1500х3=4500 

-статуэтки 450х10=4500 

Почетные грамоты, 
сертификаты -3000 рб 

1000 рб (бумага 
канцелярская) 

 

5.  Всего: 12 000 Всего: 25 000 рб 

 
 
 



 

 

 


