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Бу үлэҕэ оҕо саҥатыгар куйаар

ситиминэн кэпсэтэр тыл дьайыытын

үөрэтээри А.И.Леонтьев аатынан

Лөкөчөөн орто оскуолатын оҕолоро

ордук элбэхтик кэпсэтэр WhatsApp

сыһыарыытын кэтээн көрдүбүт.

Чинчийии түмүгүнэн саха тылыгар

ураты тыл араҥата баарын

бэлиэтээтибит. Бу көрүҥ саха тылын

истилиистикэтин үөрэҕэр кэпсэтии

истиилин ыччат тылын (молодежный

сленг) араҥатыгар чугас эбит диэтибит.
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Куйаар ситиминэн оскуола саастаах оҕо кэпсэтэр тылын чинчийэн

баран маннык түмүк таһаардыбыт:

1. Саха тылыгар ураты тыл араҥата баар буолбут эбит. Бу көрүҥ саха

тылын истилиистикэтин үөрэҕэр кэпсэтии истиилин ыччат тылын

(молодежный сленг) араҥатыгар чугас эбит диибит.

2. Интернетинэн суруйсууга тахсар алҕас төрүөтүнэн буолуон сөп эбит

(ыйытыы түмүгүнэн):

− Киирии тылы аҥаар кырыытыттан үтүктүү;

− Төрөөбүт тылы аахайбат буолуу;

− Түргэнник суруйа сатааһын; 

− Сүрэҕэлдьээн;

− Оҕоттон ураты буолаары;

− Көстө-биллэ сатаан;

− Тас эйгэ сабыдыала (блогердары, саастыылаахтарын  көрөн үтүктүү);

− Тыл саппааһа кэмчитэ. 

3. Оnlinetestpad конструкторга ыыппыт ыйытынньык түмүгэ тыл 

култуурата намтаабытын, оҕо төрөөбүт тылын сэҥээрбэтин, өссө олох 

да сүтэр кутталга кэлбитин көрдөрдө.

Саха тылын үөрэҕэр “интернет-сленг” өйдөбүлэ киирэ

илик. Оҕо аймах сахалыы куйаар ситиминэн кэпсэтэр

тыла саха тылын истилиистикэтин үөрэҕэр кэпсэтии

истиилигэр чугас курдук көрөбүт. Тоҕо диэтэххэ интернет

тыла кэпсэтии тылыгар майгынныыр өрүттэрэ бааллар:

− Бэлэмэ, былаана суох кэпсэтии;

− Быһаччы саҥарыы;

− Кылгас уонна судургу этиилэри туттуу;

− Тус санаа, сыһыан тута көстүүтэ;

− киһи куолаһын уларыйыытын, сирэйин-хараҕын 

туттуутун, туттарын-хаптарын анал смайликтарынан 

биэрии (утары кэпсэтиигэ туттан-хаптан көрдөрүү).

Кэпсэтии  стилигэр мара тыл-өс (жаргон), ыыс-бурут 

(нецензурной), харыс тыл о.д.а. баар буолар 9, 13-14 с.. 

Оҕо сыыһа-халты тутта үөрэммит тылларын куйаар

ситимигэр эрэ буолбакка, күннээҕи олоҕор эмиэ туһанара

бэлиэтэннэ: оскуолаҕа үөрэнэригэр, оҕолору кытта

бодоруһарыгар, учууталлары уонна төрөппүттэри кытта

кэпсэтэригэр.

4. Онон куйаар ситиминэн кэпсэтэр тыл оҕо саҥатыгар дьайар,

ол түмүгэр тыл култуурата намтыыр, саха тыла туттуллар

эйгэтэ кыарыыр диэн сабаҕалааһыммытым бигэргэттибит.

Куйаар ситиминэн кэпсэтии олохпут сүрүн көрүҥэ буолла.

Сахалыы куйаар ситиминэн кэпсэтии ким хайдах таптыырынан

туттара салгыы барар туруктаах. Оскуола үөрэнээччилэрин

тылагар-өһүгэр куйаар ситимин сабыдыала күн-түүн улаатан

иһэр. Онон хас биирдии оҕо интернет тылын виртуальнай

эйгэҕэ эрэ туттулларын, бу тылы күннээҕи олоҕор киллэриэ

суохтааҕын уонна төрөөбүт тыл суолтатын чуолкай

өйдүөхтээх. Оччоҕо эрэ кэлэр көлүөнэ саха тылын

сайыннарыа, өрө тутуо.

Куйаар ситиминэн оскуола оҕото
сахалыы кэпсэтэр тылын араҥата

Куйаар ситиминэн сахалыы кэпсэтии көрүҥэ

• Оҕо тылыгар куйаар ситиминэн кэпсэтэр тыл (аны КСКТ диибит) дьайыытын чинчийээри А.И.Леонтьев аатынан Лөкөчөөн орто оскуолатын 

оҕолоро ордук элбэхтик кэпсэтэр WhatsApp сыһыарыытын кэтээн көрдүбүт. Манна 6-11 кылаастан 39 үөрэнээччи кытынна.

Проблема: билиҥҥи балысхан сайдыы кэмигэр интернети туһаммат киһи

суоҕун кэриэтэ. Араас элбэх кэпсэтэр сыһыарыылар (приложениелар)

баар буоллулар. Ол түмүгэр дьон атах тэпсэн олорон кэпсэтэрэ лаппа

аҕыйаата. Бу көстүү саха саҥатыгар, чуолаан ыччат тылыгар, дьайар

куттала үөскээтэ.

Тоҕооһо: интернет ситиминэн бодоруһар тыл күн аайы сайда турар.

Төрөөбүт тылбытыгар ханан. хайдах дьайыа биллибэт. Онон бу көрүҥү

араас өттүттэн чинчийии суолталаах.

Чинчийии барамайа: оскуола саастаах оҕо куйаар ситиминэн сахалыы

бодоруһар тыла.

Чинчийии сонуна: куйаар ситиминэн сахалыы оҕо сахалыы кэпсэтиитин

тыл үөрэҕэр ылар миэстэтин быһаарарга холонуу.

Үлэ сыала: куйаар ситиминэн оскуола оҕотун сахалыы кэпсэтэр тылын

чинчийии, үөрэтии

Үлэ соруга:

1. Тиэмэҕэ сыһыаннаах литэрэтиирэни көрүү;

2. Оскуола оҕолоро куйаар ситиминэн кэпсэтэр тылын кэтээн көрүү;

3. Тиэмэҕэ сыһыаннаах араас көрүҥнээх ыйытыктары ыытыы;

4. Хомуллубут матырыйаалы түмүү, ырытыы, бөлөхтөөһүн, түмүк

оҥоруу;

Сабаҕалааһын: куйаар ситиминэн кэпсэтэр тыл оҕо саҥатыгар дьайар,

ол түмүгэр тыл култуурата мөлтүүр, саха тыла туттуллар эйгэтэ кыарыыр.

Чинчийии ньымата: ыйытык ыытыы, ырытыы, кэтээн көрүү, тэҥнээн

көрүү, тобулуу, түмүү.

Аннотация 

Түмүк

Төрүт дорҕоону уларытыы Тылы кылгатыы

Тылы уларытыыТыл суолтатын уларытыы

Таба  суруйуу уонна сурук бэлиэтин 

быраабылаларын кэһии

Киирии тылы туттуу

Сурук оннугар анал бэлиэлэри туттуу

Куйаар ситимнэн кэпсэтэр тыл

Ураты тыл араҥата «интернет сленг»

Саха  тылын истилиистикэтигэр кэпсэтии истиилигэр 
чугас

Кэпсэтии истиилин ыччат тылын (молодежный сленг) 
араҥатыгар киириэн сөп 

Сыалбын ситиһээри оскуола оҕолоругар Оnlinetestpad конструкторга ыйытык 

оҥордубут. Биһиги оскуолаҕа 5-11 кылаастарга 52 оҕо үөрэнэр, олортон 99 % 

сахалыы саҥарар. Ыйытыкка барыта 42 оҕо кытынна. 
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