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Билсиhии кэрчигэ:
1. Методическай литератураны чинчийии уонна үөрэтээһин;
2. Дидактическай матырыйаал хомуйуута.
Тэрээhин кэрчигэ:
1. Музыкальнай дьарыктар, дидактическай оонньуулар уонна да атын дьаhымаллар.
2. Иитээччилэри уонна төрөппүттэри кытта үлэ.
3. Сынньалан киэhээлэри тэрийии.
Түмүк кэрчик:
1. Норуот инструменнарын ансаамбылын тэрийии.



Саха музыкальнай инструменнара хас да көрүҥҥэ
арахсаллар:
1.Охсон оонньонор инструменнар: дүҥүр, күпсүүр, 
табык.
2.Тыастаах инструменнар: дьаҕа, хоболоох дьаҕа, 
Дүҥүр.
3.Чаачардаах инструменнар: кырыымпа, тойук –
кырыымпа.
4.Тарбах инструменара: таҥсыр, кылыһах. 
5.Тыллаах инструменнар: мас хомус, тимир хомус.

Нууччалартан киирбит инструменнарынан кырыымпа, таҥсыр, кылыһах буолаллар. 
Кырыымпа нуучча скрипкатыгар, таҥсыр – домбраҕа, кылыһах – балалайкаҕа
маарынныыр.





Хомус

Хомус – один из древнейших музыкальных 
инструментов, прошедший через века и 
практически не изменивший свой внешний 
вид. Хомус — это древний язычковый 
инструмент, род наиболее совершенного 
варгана (дугообразный, изготовлен из 
металла высокого качества). 
Это известный в мире язычковый инструмент. 
Его корпус выполнен в виде кольца (тиэрбэс) 
и двух прямых концов с язычком (тыл) с 
закругленным кончиком. При игре хомус
прижимают к зубам или зажимают ими, рот 
служит резонатором. Регулируется звук 
губами и языком.
Г. Григорян – хомус- маленький 
подковообразный
Инструмент с металлическим стержнем 
вибратором который при игре 
прикладывается к зубам исполнителя. 

Хомусчааным дьүрүһүй,

Дорҕоонноргун бэлэхтээ.

Дьоннор сэргии истэллэр

Хатыламмат оонньууну.



Саха сиригэр хомуһу оҥорор уустар хомуһу оҥоруу кистэлэҥин сүтэрбэккэ көлүөнэттэн көлүөнэҕэ тиэрдэннэр

билиҥҥэ диэри ураты учугэй музыканы айарга кыаҕы биэрэр, уһун тыыннаах этигэн хомуһу оҥороллор. Хомусчуттар

былыргы үгэс буолбут ньымалары сүтэрбэккэ, техникаларын сайыннаран, үгүс элбэх атын ньымалары булан, хомус

бииртэн биир саҥа өрүттэрин, кыахтарын туһананнар, киһи иһиттэр – истиэҕин курдук музыканы айаннар Аан дойду 

үрдүнэн болҕомтону тартылар.    Былыр хомуска удаҕаннар, биирдиилээн оонньооччулар үксүгэр соҕотоҕун эрэ

оонньуур буоллахтарына, билигин биһиэхэ улуус аайы үгүс элбэх тус – туспа айымньылардаах ансамбллар, 

биирдиилээн толорооччулар баар буоллулар.

Оҕолору хомуска үөрэтиигэ бастатан туран норуот матыыптарыгар үгэс буолбут ньымаларга үөрэтэбит уонна ырыа

тыла иһиллэр гына оонньуулларын ситиһэбит.Хомуска оонньооһун техниката күүскэ сайдыбыт түмүгэр хомус туспа

музыкальнай инструмент быһыытынан араас оркестр састаабыгар киирэр кыахтанна.

Сахаларга ааспыт өртүгэр мас хомус баар буола сылдьыбыт. Ити 

хомуһу бытархай саастаах киил мастан тыыран тымтык курдук 

оҥороллор. Онтон оонньооһуна тиис икки ардыгар тутан баран 

тиискэ кыраһыйбакка эрэ көннөрү тардыалаан 

оонньууллара.Итинник мас хомуһу дьахталлар оҕолорун 

саататаары оҥорон биэрэллэрэ.

Өссө сахаларга икки тыллаах тимир хомус эмиэ баара үһү. Саха 

хомуһа бэрт өрдөөҕүттэн ыла биһигинниин бииргэ кэлсибит

музыкальнай инструмент. Хомус – норуот духовнай культуратын

биир тутаах көрүҥүн быһыытынан байыттыыллар.



Кырыымпа,эбэтэр кылыһах

Кырыыппа – четырехструнный смычковый инструмент, так называемая 
«Якутская скрипка». Корпус долбленый, шейка и головка изготовляются из 
одного куска. Дека деревянная, прикрывает корпус и шейку. В деке несколько 
небольших резонаторских отверстий… Струны из крученого конского волоса 
прикрепляются из головки к невращающим колкам. Натяжение струн 
производится с помощью «барашков». Кырыыппа, кырыымпа – искаженное 
русское слово скрипка.
Якуты делают корпус инструмента из лиственницы, ели и осины, а деки - из
дерева и кожи. Толщина деки, её распределение и материал, из которой сделан
инструмент, в той или иной степени определяют силу и тембр звука.
Кырыымпа– одно, двух, трех, четырехструнный смычковой инструмент. Его

звук и тембр наиболее близко подходит для якутского этнического звучания.

По мнению, мастера-исследователя А.И. Чахова, традиционно инструмент

должен покоиться на коленях исполнителя, а звук извлекается щипком или

смычком (чаачар)

Сахалар кырыыппаны тииттэн харыйаттан уонна тэтиҥтэн кылгас моонньулаах 
биир мастан уһун ньолбуһах биитэр төгүрүк гына хаһан көҥдөйүн оҥороллоро. 
Дорҕоон тахсарыгар анаан ортотунан төгүрүк дьөлөҕөстөөк буолара. Струнатын 
тыһы уонна атыыр кылларын хаппакка эрэ икки үс харахаҕа кыбытан 
эрийдэхтэринэ струналар чиҥииллэрэ. Чаачарын ох саа курдук токур гына 
оҥороллор уонна эмиэ атыыр кылы хаппакка эрэ кэтит гына сыыйан оҥороллор. 
Чаачары чиркэччи тардан баран кылларын уулаҕас дабархайга бистэххэ сыыйа 
тардыллан эҥээрийэн барар нарын кэрэ дорҕоону таһаарар Дьиҥэр саха 
ырыатыгар саамай чугас музыкальнай дорҕоону кырыыппа үөскэтэр.



Күпсүүр

Охсон оонньонор инструменнар араастара элбэх.Кыйык кэмиттэн биһиги кэммитигэр дылы кэлбит инструменынан
күпсүүр буолар.Күпсүүргэ былаайаҕынан оонньонор, маһы дьөлө хаһан оҥороллор, тирииннэн бүрүйэллэр.

Күпсүүрү оҥорорго бэйэтэ охтубут, таһа ханан да хайдыбатах, ортото эмэх буолбут кураанах тиит маһы булан, быһа 
эрбээн ылан эмэҕин тэбээн кэбиһэҕин.

Тас өртүнэн көөбүлүнэн ыраастанар. Ис өртүгэр,ууска анаан кэлтэгэй саастык оҥорторон баран,150см. уһун маһынан 
уктатаҕын.

Аны тыас таһаарар синньигэс дьөлөгөс оҥоһуллар.Күпсүүрү икки төбөлөрүн тириинэн бүрүйэллэр.онуоха тыһаҕас 
тириитин учугэйдик ириэрэн баран,кыһын таһырдьа дэхси сиргэ тоҥоруллар.Куурдаҕына чиркэччи тардан
кэбиһэллэр,оччоҕуна тыаһа үчүгэй буолар.Сүгэргэ анаан курдаах буолар.

Оонньоһууна – оонньуур кэмҥэ күпсүүрү аҥар төбөтүттэн хаҥас илиинэн кыбынан туран,уҥа илиинэн үҥкүү 
ритмигэр сөп түбэһиннэрэн,охсуолаан оонньонуллар,оччоҕо күпсүүр аллараа төбөтө муостаҕа тирэнэр.Куруттан сүгэн 
туран, уҥа – хаҥас илиилэр тарбахтарынан эбэтэр былаайаҕынан охсуолаан эмиэ оонньонор

По преданию “купсуур” использовался как музыкальный барабан на
торжественных церемониях. Бабаар купсуур – барабан из девяти
шкур белого жеребца, который устанавливали в специально
сооружённом бревенчатом “Бабаар”. Барабанщик играет на “Баабар
куспуур” перед торжественными обращением алгысчыта (белого
шамана) к пантеону богов, жителей девятислойного Верхнего мира.
Аранас купсуур – большой бочкообразный барабан, обтянутый с
обеих сторон торцов кожей. Барабан устанавливали на двух столбах,
украшенных орнаментом или сэргэ “Сатанах”. «Дьөлөккөй күпсүүр» –
барабан из выдолбленных брёвен, обтянутых с обоих концов кожей,
с тремя большими дырками на верхней части ствола. Күпсүүр–
состоит из, обтянутовыдолбленного деревай с обеих концов кожей,
били по ним колотушкой.

Чардаат күпсүүр

Чаҕылхай тыастаах

Ыҥырар күүһэ

Ытыктанар биһиэхэ.

Күпсүүр дьөлөккөй

Кэрэчээн тыаһа

Дорҕооннорго

холбоһон

Доҕуһуоллуур

ырыаны.



Хобо – аналог деревянной коробочки.

Мас хобо – ударный инструмент,

который состоит из нескольких

деревянных пустых коробочек

определенной высоты. Это плоский

полый деревянный короб с

находящимися внутри круглыми

шариками. Звук извлекают ребром

ладони или покачивая в разные

стороны.

Хобо



Дьаҕа

Дьаҕалыыра атаһым
Тыаскын – уускун иһитиннэр,
Тилир – талыр тыаһааҥҥын,
Дьаҕа оонньуур дэттэриий.

Дьаҕаны суон мутуга суох тэтиҥи булан оҥороллор инчэҕэйдии киллэрээт хатырыгын суллаат быһан ылаат да 
хаба ортотунан хайа эрбииллэр.Икки ортугэр тутарга соп гына тутаагын хааллартаан баран,

Иккиэннэрин хорууда курдук, тэн гына арбыйанан чараьыар диэри хапыллар. 
Тутаах буолар икки төбөлөрүн сулбуччу суоруллар.Онтон уокка ыраахтан сыыйа куурдаллар.Үчүгэйдик хаппытын

кэннэ ис өртүн тэҥ уонна саркааҕа суох гына хаһан баран,саба тутан хатыыс куутунан силимнииллэр.Үс сиринэн
тылбыынан туттарыллар.Биир сиринэн,ортотунан тыас тахсарын наадатыгар төгүрүк дьөлөҕөс оҥоһуллар.Дьаҕа 
бэйэтэ үөһээ өртө суптугур,аллараа өртө сыыйа сонуур.Онуоха үс сиринэн үөһээнэн,ортотунан уонна аллараннан үс 
боробулуоха биһилэҕи кэтэрдиллэр.Дьэ ити үс биһилэхтэрэ биирдиитигэр 10 куруусса сымыытыгар
маарынныыр,тэтиҥ туораахтарын сарыы быанан тула ыйаныллар.

Дьаҕаҕа оонньооһун балаһыанньата:
1.Муостаҕа тирээн туруоран үөһээ төбөтүттэн икки илии ытыһынан тутан туран, музыка ритмигэр сөп 

түбэһиннэрэн,ытык курдук төттөрү – таары ытыйан оонньонуллар.
2.муостаҕа тирээн баран, иҥнэри тутан туран, аҥар төбөтүттэн ритмҥэ сөп түбэһиннэрэн, өрүтэ тардан, 

кирдиэхтэтэн оонньонуллар.
3.Муостаҕа тиэдибэккэ эрэ икки илиинэн, үөһээ төбөтүттэн тутан, сахсыйан оонньонуллар.

Дьаҕа (джага) – ударно-шумовой инструмент, полая 
деревянная погремушка, круглый или удлиненный 
вращающийся инструмент, окруженный маленькими 
пустыми коробками или костями. Так же снаружи могут 
быть нанизаны деревянные бабки. 
Для игры его встряхивают. Трескучий звук, от ударов друг о 
друга деревянных бабок и о поверхность погремушки, 
издается путем встряхивания инструмента.



Оҥоһуута: таҥсыр корпуһа хатынтан
эбэтэр харыйаттан станогунан хаһан
оҥоһуллар. Деката, сирэй өртө мас, 
дьөлөҕөстөөх. Подставката икки
бүүрүгэр тирэнэр,лада суох,ол
оннугар кырааскаланан лад 
оҥоһуллар эбэтэр тимир кыбытыллар
үс струналаах.

Таҥсыр (тангсыр) (малые, альтовые, басовые) – струнно-
щипковый трехструнный инструмент квартового строя (d,
a, e). У древних якутов Верхнего Вилюя существовал
струнно-смычковый-щипковый инструмент. Играли на нем
смычком или пальцем. Первый вариант
реконструированного тансыра отличался от настоящего.
Дека из кожи, которая не подходила для нашего сухого
климата. На грифе не было порожков-ладов.

В основу якутского трехструнного таҥсыра квартового
строя легли инструменты народов Средней Азии и русской
домры.

Таҥсыр отличается от домры формой корпуса,
образованной двумя плоскими деками с обечайкой. Гриф
разделен на полутоновые лады-порожки. Звук извлекается
медиатором. Диапазон чуть больше двух октав на малом
таҥсыре. По мнению знатока якутского инструментария
А.И.Чахова таҥсыр, кылыhах и смычковая кырыымпа в
корне имели один эталонирующий образ кылыhах-
кырыымпы.

Таҥсыр



Дүҥүр (дюнгюр) - (род шаманского бубна) – ритуальный атрибут шамана. ударный инструмент.
Исследователи относят бубен к наиболее ранним типам музыкального инструментария. Шаманский
бубен – «По понятиям якутского шаманизма, бубен является конем, а колотушка - кнутом для
шамана. Бубен для шамана - Крылатый конь, на котором он перемещается по трехмерному миру".
Якутский бубен состоит из элипсообразного деревянного обода, обтянутого кожей, с внутренней
стороны железной крестовиной, увешанной колокольчиками. Ударяют «былаайах» - деревянной
лопаточкой, покрытой шкурой.

Дүҥүр

Былыргы сахаларга наар булдунан ииттэн олорор
кэмнэригэр ойууну итэҕэйии күүскэ сайда 
сылдьыбыта биллэр.Ол курдук бултуу тахсыахтарын
иннинэ, хайаан да ойууҥҥа эбэтэр удаҕаҥҥа
«байанай тартарыыта» диэн ааттаан анаан
кыырдараллар эбэтэр көрүү көрдөртөрөллөр.Онуоха
ойуун дүҥүргэ охсон кыырдаҕына дүҥүрэ уотунан
илгистэр,чупчуруйдаҕына хаан соҕотохто халыс гына
түһэр,гипноһунан араас кыыллары хаамтаран
киллэрэр,кутурдаҕына куолаһа сайдыылаах буолан
улахан уонна иһиттэн имэҥнээхтик иһиллэр.







Табык

Табык — древний ритуальный инструмент народа саха. Он считался священным и
имел культовое значение. Табык изготавливался из одной или нескольких бычьих
кож, которые после прохождения специальной обработки натягивались между
двумя коновязями. Табык подобен громогласному вечевому колоколу,
собирающему людей в исключительных случаях.

Табык көрүнэ эмиэ олус элбэх, Улуу табык
сүдү суолталаах инструменнарын анал күрүөҕэ 
тутан, үстэ эрэ охсор абыычайдаахтар эбит (киһи 
төрөөтөҕүнэ, кэргэннэннэҕинэ, өллөҕүнэ).

Улуу табыктан ураты, кыырай табык,көй
табык, лэкэй табык, кэрэ табык, хобо табык диэн
инструменнар бааллара.


