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Водзкыв

Тайӧ небӧгсӧ дасьтӧма шӧр да гырысь классын
велӧдчысьяслы, ёнджыкасӧ сиктса коми челядьлы да налӧн
бать-мамлы, велӧдысьяслы, туйдӧдысьяслы челядькӧд
уджалігӧн.
Небӧг
отсалас
велӧдысьяслы,
бать-мамлы,
велӧдчысьяслы тӧдмасьны психологияӧн наука боксянь, а
сідзжӧ пӧртны олӧмӧ нӧшта кык мог: 1) отсавны
велӧдчысьяслы тӧдмасьны психология тӧждъясӧн да
отсавны челядьлы гӧгӧрвоны ассьыныс пытшкӧс олӧмсӧ; 2)
сӧвмӧдны челядь олӧмын психологияысь тӧдӧмлун.
Психологияысь тӧдӧм - кужӧмлун быд арлыдын отсалӧ
мортлы видзны асьсӧ и олӧм дорӧ тыр сӧвмӧм интерес, сы
понда мый психология кыдзи наука сетӧ позянлун мортлы
вӧдитчыны сійӧн асьтӧ тӧдмалӧм да сӧвмӧдӧм могысь.
Небӧг
отсалас
велӧдысьяслы,
бать-мамлы,
велӧдчысьяслы пыдіджыка тӧдмавны асьнысӧ, мед челядь
гӧгӧрвоӧмӧнджык кутісны донъявны асьнысӧ, ассьыныс
эбӧс да ыджыдджык сямӧн вермисны бӧрйыны аслыныс
олан да уджалан нырвизь.
Книганас тӧдмасигӧн велӧдчысь аддзас
психология
наукалысь коланторсӧ. Сійӧ тӧдмалас, мый велӧдӧ
психология, кутшӧмӧсь законъясыс миян
паметьлӧн,
вежӧрлӧн, вниманиелӧн, вообразитӧмлӧн. Торъя юкӧнъяс
сиӧма темперамент, туялӧмлы - видлалӧмлы.
Психологияысь тӧдӧмлун отсалас
аддзыны да
гӧгӧрвоны
оз
сӧмын
асьтӧ,
но
и асгӧгӧрсатӧ:
ӧттшӧтшъяснытӧ, ёртъяснытӧ, вӧчасны позянаӧн сетны
психология боксянь отсӧг аслыныд да ас гӧгӧрсаясныдлы.
Колӧ кутны тӧд вылын, мый психология велӧдігӧн бур
отсасьысьӧн лоӧ художествоа литература. Та могысь
небӧгын вайӧдӧма уна пример художествоа литератураысь.
Оз прӧста гижысьясӧс шуны психологъясӧс сӧмын
мортлӧн пытшкӧс олӧм йылысь найӧ гижӧны аслыс ногӧн,
серпаса кывйӧн.

Тайӧ книгасӧ позьӧ лыддьыны уна ног. Позьӧ лыддьыны
ставнас небӧгсӧ, а бӧрас - торъя юкӧнъясӧн, а позьӧ и быд
юкӧнын
- экспериментъяс да тшӧктӧмъяс вӧчӧм нуӧдӧмӧн.
Книгасӧ
лыддьӧм, сійӧн уджалӧм бӧрын, сетӧм
юалӧмъяс вочавидзӧм бӧрын ті кӧ верманныд шуны, мый
неуна велалыштінныд кывны да гӧгӧрвоны асьнытӧ,
ассьыныд мӧвпъяснытӧ, шог - нимкодьлунтӧ, пытшкӧс
пессьӧмтӧ, ассьыныд да мукӧдлысь лов кылӧмсӧ - сідзкӧ,
миян ӧтув мопіяс лоисны пӧртӧмаӧсь олӧмӧ, ӧд книгалӧн
шӧр могыс: «Тӧдмав асьтӧ - велӧд асьтӧ».
Тайӧ - психологияысь медводдза коми небӧг. Сылысь
коланлунсӧ тӧдчӧдісны Коми войтырлӧн 1999 вося ӧшым
тӧлысьын витӧд чукӧртчылӧмлӧн
вӧзйӧмъясын, коні
гижӧма коми кыв велӧдӧм дугдывтӧг сӧвмӧдӧм йылысь.
Коми кывйӧн психология велӧдӧмыс - коми кыв
видзӧмын да сӧвмӧдӧмын колана туйясысь ӧти, коми
кывйӧн дугдывтӧг велӧдан системаын тайӧ тӧдчана тшупӧд.
Та йылысь висьталіс Коми Республикаса Юралысь бердса
Искусство гимназияысь директор М.В. Кузьбожева.
Автор сьӧлӧмсянь аттьӧалӧ профессор Е.А. Игушевӧс да
Сыктывкарса университетысь финн-йӧгра факультетса
нёльӧд курсса студентъясӧс тайӧ небӧгсӧ комиӧдӧмысь.
Тайӧ небӧгсӧ дасьтігӧн ёна отсасисны коми кыв
велӧды сьяс.

Мый велӧдӧ психология
Тшӧкыда паныдасьлӧны олӧмын татшӧм кывъяс: «тайӧ
мортлӧн психикаыс кутшӧмкӧ аслыспӧлӧс», «нинӧмла
меным психологиясӧ петкӧдлыны» да с.в. Но тайӧ
кывъяслысь стӧч вежӧртассӧ, вермас лоны, сёрнитысьяс оз
гӧгӧрвоны; найӧ сорлалӧны психологиясӧ психиатриякӧд.
Психология психиатриякӧд матынӧсь, но абу дзик
ӧткодьӧсь. Кутшӧм жӧ вежӧртас «психология» кывлӧн,
кыдз сійӧ артмис?

Медводдза научнӧй трактат психологияысь «Лов
йылысь» гижис грек врач Аристотельлӧн пиыс. Вуджӧдны
кӧ грек кыв вылысь «психология» кывсӧ, то артмас «лов
йылысь велӧдӧм» (греч. Ч'огіх - греческӧй кыв - «псише» лов; тасянь и мирын кутісны пасйыны психологиялысь
эмблемасӧ - Т шыпас - «пси»). Вежа гижӧд серти, лов - тайӧ
тӧдмавны позьтӧм, пытшкӧсса заводитчӧм, Ен пӧльыштӧма
сійӧс медводдза морт вир-яйӧ. Сы вӧсна сёрниын тшӧкыда
вӧдитчӧны: «ловвывса», «лов висьӧ» кывъясӧн.
Психология велӧдӧ мортлысь психикасӧ, пытшкӧсса
мирсӧ. Психика чужӧ мортын сэки, кор сійӧ активнӧя йитчӧ
ортсыса олӧмӧн, мукӧд йӧзкӧд волысьӧ.
А сы йылысь, кӧніджык материялӧн тайӧ торйыс, коді
вӧчӧ миянӧс мортӧн, йӧзыс тӧдмалӧмаӧсь неважӧн на.
В.Шекспир кадӧ на абу тӧдлӧмаӧсь, мый тайӧ юр вемыс.
«Тэ висьтав, кӧні заводитчӧ кӧсйӧм? Юр вем, сьӧлӧм али
олӧм сійӧс сетӧ?» - тадзи мӧвпалісны Шекспирлӧн геройяс.
Наука петкӧдліс, мый материялӧн сійӧ торйыс, кодлӧн
уджыс вӧчӧ миянӧс мортнас, сійӧ юр вем.
Но юр вем торйӧн оз вермы мӧвпавнысӧ. Мӧвпалӧ оз
ачыс, торйӧдӧм юр вем, а морт - йӧз котырса юр вем лов.
А мӧвпалӧны-ӧ пемӧсъяс? Тайӧс сідзжӧ велӧдӧ
психология, а стӧчджыка кӧ, зоопсихология.
Пемӧс психика йылысь
Йӧз сёрнитӧны ӧта-мӧдныскӧд. Кузь историческӧй кадӧн
морт сӧвмис да сылӧн чужис сёрни. Со паныдасисны кык
пон. Ми чайтам, мый найӧ висьталӧны ӧта-мӧдныслы
асланыс полӧмлун либӧ радлун йылысь. Но тайӧ сӧмын
медводдза видзӧдлас серти. Сідз-ӧ тайӧ збыльвылас? А
вермӧ-ӧ пемӧс ӧта- мӧдыслы мыйкӧ юӧртны? Став му
пасьтаыс
ӧні
нуӧдӧны
экспериментъяс,
велӧдӧны
лэбачлысь, черилысь, мазілысь, обезьяна «сёрнисӧ».
Туялӧмыс вайӧдісны шемӧсмӧдана «воштӧмъясӧ».
Вӧлӧмкӧ, пемӧс некымын ногӧн вермӧны юӧртны мӧдамӧдныслы мый йылысь кӧ. Медся кокньыдыс - кучикӧн
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кылана юӧртӧм сибӧдчан. Тайӧ волысян формаыс лӧсялӧ
мазіяслы. Медводцз мазіяс инмӧдчӧны ӧта-мӧд дінас,
медым сетны сигнал. А черепахаяс торъя ногӧн мӧда мӧдныслы кучкалӧны лы-куас.
Эм нӧшта ӧти сибӧдчан ног - химическӧй. Профессор
Д.Манпарди босьтіс кык орчча аквариум. Ӧтиас сійӧ лэдзис
ай чери, а мӧдас - энь чери. Черияс стеклӧ пырыс аддзисны
ӧта-мӧднысӧ, но некутшӧм интерес эз петкӧдлыны. Но кор
содтісны ай чери аквариумӧ васӧ энь чери аквариумын,
сэки айыс ена вежсис. Сійӧ заводитіс майшасьны, вежис
ассьыс рӧмсӧ и весиг лӧсьӧдчис вӧчны поз. Мыйла тадзи
лои? Вермас лоны, мый энь чериыс сетіс ва пырыс ассьыс
«химическӧй» ыстӧмсӧ...
Коймӧд сибӧдчан ногӧн лоӧны - видзӧдан, оптическӧй,
шенасьӧмӧн, мыгӧр кутан. Черилӧн тайӧ петкӧдчӧ тадзи:
налӧн пӧльдчӧны нёкчим вевтъясыс найӧ паськӧдӧны
уяланъяссӧ, бордъяснысӧ да зэлӧдчӧмӧн кутӧны найӧс.
Татшӧм пӧльдчӧмыс вермас лоны сэк, кор паныдасьӧны
кык водзсасьысь ай чери ассьыныс познысӧ дорйигӧн.
Аслыссикас ногӧн черияс петкӧдлӧны ассьыныс «дьӧбӧ
усьӧмсӧ», сетчӧмсӧ. Карп топӧдӧ бордъяссӧ да надзӧникӧн
бергӧдчӧ ас гӧгӧрыс. Тайӧс вӧчӧ и сэк, кор вермасигӧн сійӧ
сетчӧ вынаджыкыслы. Вынаджыкыс тайӧс аддзӧ и оз нин
усьлась дьӧбмӧй вылас.
Вайӧдам нӧшта пемӧс олӧмысь примеръяс вӧрӧдчӧмӧн
да мыгӧр кутӧмӧн сибӧдчӧм. Сідз бабуинъяс бергӧдчӧны
мышнаныс дьӧбӧ уськӧдчигӧн, павлин сэки пашкыртӧ
паськӧдӧ бӧжсӧ, каля сюся лэптысьӧ сынӧдӧ, медым
юӧртны аслас ёртъяслы матыстчысь неминуча йылысь.
Ёна паськалӧма пемӧс костын шы сетӧмӧн сибӧдчан ног.
Пемӧс костын ёна паськалӧма татшӧм «сёрни» ног, кыдз
шыалӧм. Ученӧй Э.Хесс нуӧдіс неыджыд опыт. Сійӧ босьтіс
бура кылана микрофон да пуктіс утка кольк дінӧ. Кольк
пытшкысь кылісны шыяс, на вылӧ утка - мамыс вочавидзис.
Э.Хесс вӧчис кывкӧртӧд, мый быд утка ас ногӧн вочавидзӧ
кольк пытшса шыяс вылӧ. Шуӧны: чери пӧ оз кыв, эм весиг
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«чери кодь пельтӧм» шусьӧг? Кыдзи тіян ногӧн: лӧсялӧ-ӧ
сійӧ?
Гашкӧ, чериыс прӧстӧ шыалӧ, некодлы кывтӧм вылӧ?
Вочавидзӧм могысь вӧчисны эксперимент. Магнит лентаӧ
гижисны черилысь сёйигас артман шыяссӧ. Сэсся динамик
пыр найӧс сетісны кывзыны тшыг ёкышъяслы. Ёкышъяс
кутісны чукӧртчыны динамик дінӧ и быттьӧ шуалісны: «Ми
кылам сёйӧмсӧ».
Вӧлӧмкӧ, сёян сигналысь кындзи, черияслӧн эмӧсь
повзьӧдана сигнал, неминучаысь видзчысьны тшӧктана
сигнал, ай черилӧн эм энь чериӧс коран сигнал да мукӧд.
Сідзкӧ, сибӧдчигӧн пемӧсъяс шыалӧны, шенасьӧны,
мыгӧрсӧ кутӧны, помсӧ вежлалӧны, сетӧны химическӧй да
мукӧд сигнал.
Ученӧйяс пасйӧны, мый аслыспӧлӧс «шыалан» аппарат
отсӧгӧн: ва гадьнас, лыяснаныс зыртчӧмӧн черияс сетӧны
уна сикас пӧдса ӧтнога лӧвтӧм шы, кучкӧм, барабанӧн моз
сяркӧдӧм, ружтӧм, омлялӧм, лэбач дзользьӧм нога, курӧг
котсӧм нога, кыпыд, вылі юрган шыяс. Ми найӧс ог кылӧй.
Тайӧ шыясыс ва улысь сынӧдӧ пӧшти оз воны. Медым
найӧс гижны, лӧсьӧдӧма ва улын вӧдитчан торъя
микрофонъяс.
Ми ӧнӧдз сёрнитім пемӧслӧн «устнӧй» сёрни йылысь.
А вермӧны - ӧ пемӧс ӧта-мӧдныскӧд «сёрнисӧ» гижныпасйыны? Вӧлӧмкӧ, вермӧны, и тшӧкыда тайӧс вӧчӧны ас
пытшсьыныс лэдзӧм исаторӧн-дукаторӧн. Кӧръяслӧн
татшӧм дукаторсӧ лэдзан местаыс дзик син дорас.
Ниртчыштас кӧрыс пуӧ ныр - вомнас, и пуас кольӧ сылӧн
«гижан» пасыс, мукӧд кӧрлы, юӧртӧм мый тані пу дортіыс
«гижысь» кӧрлӧн суйӧрыс.
Сумчатӧй летягалӧн айыс пасъялӧ ассьыс энь пӧвсӧ
кымӧссьыс петысь ас дукнас. Пасыс индӧ, мый тайӧ энь
летягаыс «верӧс сайын нин», кыдзи йӧзлӧн - чунькытш.
Татшӧмыс дук пасыс босьтӧ ыджыд тӧдчанлун гут-гаг
пӧвстын, кодъяс олӧны ыджыд чукӧръясӧн. Зіяслӧн,
кодзувкотъяслӧн асланыс торъя дук. Тайӧ дук сертиыс найӧ
вермӧны торйӧдны ас рӧдвужнысӧ. Кодзувкот да зі кӧ дыр
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эз вӧвны гортаныс, а на дорӧ кӧ пысасис кутшӧмкӧ мӧд
пӧлӧс тӧдтӧм дук, то мукӧдыс тайӧ чукӧръяссьыс оз лэдзны
найӧс ас дораныс.
Аслыспӧлӧса
олӧны америкаса ветлысь-мунысь
кодзувкотъяс - эцитонъяс: найӧ оз овны ӧти местаын, а пыр
вежлалӧны ассьыныс олан местанысӧ. Войнас кодзувкотъяс
сувтӧны ӧти визьӧ ӧта-мӧд бӧрсяньыс, босьтӧны пиянсӧ
(чужтӧмсӧ) да и мӧдӧдчӧны кузь туйӧ.
Кыдзи ті чайтанныд, мый отсӧгӧн тайӧ кодзувкотъясыс
сёрнитӧны кузь туйӧ петӧм йылысь ӧта-мӧдныскӧд?
Вӧлӧмкӧ, кор кодзувкотъяслӧн челядьпияныс быдмӧны,
найӧ заводитӧны лэдзны ас пытшсьыныс аслыс сикас ва.
Тайӧ лэдзӧмторсӧ нюлӧны да разӧдӧны найӧс видзысьясыс.
Но дас кӧкъямыс-дас ӧкмыс лун мысти том кодзувкотъяс
быдмӧны и асьныс заводитӧны чужтыны ичӧтъясӧс,
быдтысьны, сэки дугдӧны лэдзны
пытшсьыныс васӧ.
Кодзувкотъяс сэсся такалӧны и дугдӧны ветлыны, кытчӧдз
оз быдмыны том кодзувкотъяс, кодъяс бара кутасны лэдзны
торъя иса-дука ва.
А кыдзи нӧ эськӧ сёрнитӧны паныдасигас понъяс?
Вермӧны- ӧ мӧвпавны понъяс? Мый отсӧгӧн мӧвпалӧны
найӧ? Тайӧ юалӧмъяс вылӧ вочакывсӧ тӧдысь сюсь йӧз
ӧнӧдз на корсьӧны. Сідз, сюсь вежӧра грек Плутарх
висьтавліс, мый тайӧ пемӧсыс зэв тӧлка лов. Но шуӧмыс эз
вӧв эскӧданаӧн, ӧд понъяс бӧрся сійӧ видзӧдіс-наблюдайтіс.
Сійӧ гижӧ, мый киликийскӧй дзодӧгъяс Тавр вомӧн лэбигӧн
воманыс босьтлісны ыджыд изъяс, медым эз вермыны
сёрнитнысӧ ӧта-мӧдныскӧд; либӧ осьминог кужӧмӧн
тэрыба сюйліс моллюскилӧн раковинаяс костас из, медым
эз удит моллюскыс дзебсьыны аслас керкаас. Пемӧсъяслӧн
сюсьлун йылысь висьтавсьӧ (уна мукӧд уджын).
Видзӧдам ӧбезьянаяс бӧрся. Мӧвпалӧны-ӧ найӧ?
Шимпанзе, горилла, орангутанг - ыджыд ӧбезьянаяс
йылысь важӧн нин
кӧсйӧ унатор тӧдмавны морт.
Важысянь нин йӧзыс, кодъяс паныдасьлӧмаӧсь вӧрын тайӧ
пемӧсыскӧд,
шулӧмаӧсь,
мый
ӧбезьянаяс
кужӧны
мӧвпавны йӧз моз. Африкаын олысь йӧз шуӧны, мый
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гориллаяс зэв сюсьӧсь и кужӧны морт моз сёрнитны. Но
йӧз дырйиыс пӧ оз сёрнитны, йӧзыс пӧ тӧдласны та йылысь
да тшӧктасны уджавны. Экспериментъясын ӧбезьянаяс
банан судзӧдны, кианыс босьтлӧны бедь, ящикъяс вылӧ
сувтлӧны. Беддьыс кӧ вӧлі дженьыд, то первӧй найӧ
дженьыд бедьнас медводз судзӧдліс кузь бедьсӧ, а сэсся
нин кузь бедьнас судзӧдліс банансӧ. Таысь тыдовтчӧ сылӧн
сюсьлуныс да мывкыдыс.
ӧні видзӧдлам понъясӧс, кодъяс лоӧны матынджыкӧсь
мортлы. Важысянь нин пон лоӧ мортлы медся бур ёртӧн, на
йылысь гижӧма нин уна небӧг.
Римын олысь ывлавыв туялысь Плиний-Старший гижис
ыджыд, комын сизим юкӧна «Естественная история» небӧг.
Сэні гижӧма уна пӧлӧс пон йылысь. Кыксё во сайын
Францияын лэдзӧма понъяс йылысь кыз небӧг, кытчӧ вӧлі
пыртӧма мыйсюрӧ Плиний уджысь. Уна чуймӧдантор
понъяс йылысь позьӧ аддзыны тайӧ небӧгысь.
Со некымын на пиысь, ӧти морт креслӧӧ лӧсьыда
пуксьӧмӧн кӧсйӧма куритчины. Сійӧ тшӧктіс понйыслы
вайны
пачсьыс ӧгыртор: аслыс вӧлі дыш чеччынысӧ.
Недыр «мӧвпыштӧм» бӧрын понмыс петіс ывлаӧ, вайис
важ гӧлик и нетшыштіс сэтысь ӧти рос. ӧти помӧдыс россӧ
босьтіс пиняс, мӧд помсӧ сюйліс пачӧ да ӧзтіс, сэсся ӧзъян
россӧ вайис мортлы, ӧзтіс сылысь куритчансӧ... Мӧд пон
«кужис» лӧсьӧдны сёйигкежлӧ пызан. Сійӧ ачыс вермис
восьтыны ключӧн шкап ӧдзӧссӧ, судзӧдны сэтысь
пызандӧра, пань, пурт, тасьті. И тайӧс ставсӧ колананогӧн
пуктыліс пызан вылӧ... Коймӧд пон кужис адресъяс серти
новлӧдлыны письмӧяс; нёльӧд - ветлӧдліс лавкаӧ ньӧбасьны
и кужліс корны ньӧбӧмторйысь мынтысьӧм бӧрын колян
сьӧмсӧ.
Сюсьӧсь
понъясыс?
Да,
татшӧмторъяссӧ
позьӧ
висьтавны мыйта колӧ, весиг ми асьным мыйта тӧдам.
Но та вылӧ видзӧдтӧг, пон - вежӧра лов. Тырвыйӧ позьӧ
шуны, мый пон гӧгӧрвоӧ мортлысь сёрнисӧ. Онӧ кӧ эскӧй
видлӧй, асланыд понйыдкӧд. Шуӧй небыда, эн гораа, пон
нимсӧ гаравтӧг: «Ковмас такӧд гуляйтыштны петавны».
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Сэки понйыд бӧжсӧ легӧдӧмӧн, гажаа тіян вылӧ видзӧдӧмӧн
матыстчас ӧдзӧс дорӧ, кутас петны ывлаӧ. Шуанныд кӧ:
«Ог, ог кӧсйы сыкӧд гуляйтны!» - вӧзйысьны. Пон, синсӧ
шога лэдзӧмӧн, водас бӧр. Кыдзи сійӧ гӧгӧрвоӧ? Пон бура
запоминайтӧ и тіянлысь
кывъяс шуанногтӧ, кывъяс
шуигӧн и шуӧм бӧрын, содтӧд керӧм - вӧчӧмторъяс
(движение).
Миян странаса учёнӧйяс индӧны, мый «татшӧм понлӧн
сюсьлуныс» эм нин на пытшкын чужӧмсяньыс. И сійӧ
вуджӧ ӧти рӧдысь мӧдӧ. Сы вӧсна жӧ и гут-гаг, лэбач,
пемӧс чужӧмсяньыс нин тӧдӧны ывлавывса вежсьӧмъяс,
кыдзи и налӧн бать-мамныс. Уна пӧлӧс пемӧс кужӧ весиг
водзӧ кежлӧ мӧвпавны. Та вылӧ вайӧдӧй ассьыныд
некымын пример.
А ӧні тӧдмӧдам ӧткымын учёнӧй наблюдениеӧн.
Вӧлӧмкӧ, кодзувкотъяс гуалӧны ассьыныс кулӧмаяссӧ.
Вӧчӧны со тадзи: уджалысь кодзувкотъяс нуӧны кулӧм
ёртнысӧ торъя местаясӧ кодзувкот гортсьыс ылӧджык.
Мыйла тайӧс вӧчӧны? Тӧдса, мый кодзувкотъяслӧн зэв
тӧдчанаторйӧн лоӧны ис-кӧр «дукъяс». «Гуалан обрядсӧ»
вӧчӧнв дуксьыс мынтдчӧм могӧн. Сісьмысь кодзувкот
тойы сь кылӧ мӧдпӧлӧс дук, сійӧ вевттьӧ ловъя
кодзувкотъяслысь кӧрсӧ, и сы вӧсна коткодзувъяс кыскӧны
шойсӧ
асланыс гортысь ылӧджык. Вӧчӧны тайӧс
вежӧрттӧг, инстинкт серти.
Но ӧд олӧмыс сьӧкыд, и ӧти инстинктъяс отсӧгӧн овны
сьӧкыд. Олӧм вӧсна тышкасигӧн уна пемӧс, кодъяс
ичӧтсяньыс вердчисны мам-бать йӧвлӧн, корсьӧны торъя
аслыспӧлӧс олан туйвизь, коді петкӧдчӧ аслыспӧлӧса
вежӧртӧмысь. Медся бура тӧдчӧ татшӧмторйыс антропоид
обезьянаяслӧн. Йӧзкӧд олігӧн найӧ велалӧны йӧз моз жӧ
вӧдитчыны паньӧн, стӧканӧн, велалӧны пасьтасьны,
весавны пинь, сяммӧны тувъявны кӧрттув да с.в.
Зэв аслыспӧлӧс эксперимент вӧчисны США-са Невада
университетысь ученӧй Гарднер гозъя. Налӧн могӧн вӧлі:
велӧдны ӧбезьянаӧс морт моз сёрнитны. Медводз кӧсйисны
велӧдны сэтшӧм сёрниӧ, кутшӧмӧн вӧдитчӧныы ки
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отсӧгнаныс немӧйяс, сы вӧсна мый ӧбезьянаяс кужӧны
горзыны комын гӧгӧр торъя шы.
Томиник энь Уошо шимпанзелы вӧлі арӧс кымын.
Сизим тӧлысь велӧдӧм бӧрын сійӧ тӧдіс нин пемӧсъялысь
нёль торъя сёрнитан пас, ещӧ сизим тӧлысь бӧрын - содтӧд
ӧкмыс сёрни пас, нӧшта сизим тӧлысь бӧрын кызь ӧти пас,
дас ӧти тӧлысь бӧрын - комын сёрнитан пас. Лоис сідзи,
мый кык воӧн Уошо велаліс петкӧдлыны
немӧйяслы
квайтымынысь унджык пас. Киӧн вӧчалӧмӧн петкӧдлыны и
сэтшӧм вежӧртаса кывъяс, кыдзи «уна», «этша», «вылӧ»,
«пелькӧдӧм», «кань» да с.в. Кор ӧбезьяналы тыри квайт
арӧс, сійӧ вермис нин шуны дзонь сёрникузя: «Вайӧй
меным, пӧжалуйста, ключсӧ - ме восьта ӧдзӧс».
Гарднер гозъялӧн вӧлі «Люси» нима мӧд шимпанзе.
Велӧдісны сёрнитны сійӧс дзик чужӧмсяньыс. И кор сылы
вӧлі на сӧмын кык арӧс, сійӧ тӧдіс нин сё квайтымын кыв.
Экспериментаторъяс кӧсйисны тӧдмавны, думайтӧмӧн либӧ
думайттӧг ӧбезьяна шуалӧ кывъяссӧ. Та могысь вӧчисны со
мый: Люсялы зэв кажитчис, кор вӧрӧдӧны сылысь пель
сайсӧ. Сійӧ быттьӧ век тшӧктіс: «Роджерс, Люси кӧсйӧ, мед
тэ сійӧс гильӧдыштӧ». И шуліс тайӧс некымынысь. Тадзи
Роджерс гӧгӧрвоіс, мый Люси ньӧти оз кӧсйы вежны тайӧ
сёрникузясӧ мӧд ногӧ.
А вӧлӧмкӧ, ӧбезьяна велалӧма нин ӧти пӧлӧс
серникузяяс шуны, ӧти пӧлӧс кывъясӧн вӧдитчыны, и сылы
вӧлі сьӧкыд вунӧдны сійӧ важ сёрникузясӧ.
Сідзкӧ, кужӧмӧн кӧ вӧчны ӧбезьянаясӧс позьӧ унаторйӧ
велӧдны.
Учёнӧйяс шуӧны, мый обезьянаяслӧн мӧвпалӧмыс
вермас лоны сэтшӧмӧн жӧ, кутшӧм и куим арӧса кагалӧн,
но водзӧсӧ сюсьмыны, лоны мывкыд аджыкӧн ӧбезьяна оз
нин вермы. Мыйла? Да сы вӧсна, мый обезьяналӧн юр
вемыс ичӧтик и велавнысӧ морт моз оз вермы. Таысь
кындзи, ӧбеззяналы быд боксянь колӧ лоны мортӧн, медым
тырвыйӧ бура кужны сёрнитны морт моз. Морт сюсьмӧверстяммӧ сӧмын уджалігӧн, а ӧбезьяна лы уджыс - сійӧ
ворсӧм. Сӧмын морт аслас мӧвпъясӧн да кужӧмлунӧн вермӧ
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тӧдны сійӧ либӧ мӧд предмет йылысь, кужӧмӧн вежны вӧрвасӧ да и асьсӧ...
Учёнӧй-зоопсихолог
Н.Н.Ладыгина-Котс
аслас
уджъясын висьталӧ, ёна-ӧ торъялӧны мортлӧн кагаыс да
шимпанзелӧн быдтанторйыс. Тайӧ туялысьыс кык воысь
дырджык быдтіс ас семьяас ичӧтик шимпанзеӧс. Дас во
мысти Ладыгина-Котслӧн аслас чужис пи, и сійӧ заводитіс
пыдісянь видлавны ас кагаыслысь быдман кадсӧ да
ӧткодявны ичӧтик шимпанзелӧн быдмӧмкӧд. Мый жӧ
тыдовтчис? Пузчужӧм шимпанзелӧн да морт кагалӧн
олавизьыс вӧлі мыйӧнкӧ ӧткодь: шуам, найӧ ӧткодя
вӧрисны - легисны, чувствуйтісны, бӧрдісны, нюмъялісны.
Но тайӧ вӧлі сӧмын чужӧм бӧртас, неуна быдмыштӧм
бӧрын морт кага ёна нин торъяліс ичӧтик шимпанзе
кагаысь, коді аслас быдмӧм - сӧвмӧмнас кутіс ёна кольны...
Но оз позь вом вӧлі велӧдны Иониӧс (сідз шулісны
шимпанзеӧс), вӧдитчыны олӧмын колана предметъясӧн,
веськыда ветлӧдлыны, сёрнитны. Сернитны заводитігас
морт кага кутіс нин вежсьыны. Йони сідз и колис морт ного
ӧбезьянаӧн.
Н.Н.Ладыгина-Котс вӧчӧ зэв тырвыйӧ кывкӧртӧд: медым
лоны мортӧн, колӧ медводз чужны мортӧн.
Морт
да
пемӧс
костысь
позьӧ
казявны
татшӧмторъялӧмъяс: олӧмысь кольӧм мукӧд йӧз кужӧны
лыддьыны куимӧдз, мукӧд дырйи - витӧдз. Ӧбезьянаясӧс
тшӧтш позьӧ велӧдны лыддьыны вит гӧгӧр предмет.
Унджыксӧ сійӧ гӧгӧрвоны оз вермы. А велӧдны кӧ водзӧ
олӧмысь кольӧм йӧзӧс, то найӧ кутасны вежӧртны и
алгебраысь. А медым велӧдны ӧбезьянаӧс, медводз колӧ
медым сійӧ чужис мортӧн.
Морт юр вем торъялӧ пемӧс юр вемысь. Морт юр
вемлӧн медтӧдчана аслыссикаслуныс - вывті ыджыд
нюдзлун, велӧдны сетчанлун, выльтор тӧдмалӧмын
помтӧм позянлун.
Индӧмысь воӧм омӧля сёрнитысь да омӧля кылысь
челядьӧс школаса велӧдысь тадзи серпасалӧ: «Ӧтияс эз
кужны ветлӧдлыны, мукӧдъяс ветлӧдлісны сӧмын налы
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тӧдса инъясті. Найӧ асьныс эз кужны сёйны, весиг эз
кужны пань кутны, пуксьыны горшок вылӧ, пасьтасьныпӧрччысьны. Найӧ коллялісны кадсӧ сӧмын крӧватьясын
либӧ джодж вольӧс вылын. Тайӧ челядьыс эз верманы
босьтны да чутӧдны некутшӧм предмет. Найӧ эз тӧдны,
мый сійӧ чачаыс да эз гӧгӧрвоны, мый сійӧн вӧчӧны. Найӧ
ньӧти эз кӧсйыны волысьны. Сибӧдчыны ӧта-мӧд дінас, кор
найӧс вӧлі чутӧдӧны, сэки найӧ вештылісны верстьӧ
мортлысь кисӧ».
Вот найӧс и заводитісны велӧдны. Челядь босьтӧны ас
пытшканыс зэв уна сэк, кор накӧд лунтыр сёрнитӧны
верстьӧ йӧз, сӧвмӧдӧны сёрни, медводз ки отсӧгӧн, сэсся
кывъясӧн.
Позьӧ вӧчны татшӧм кывкӧртӧд: татшӧм психикаа
челядьлы олӧмас зэв этшатор колӧ. Налы нимкодь, сыысь,
мый медся прӧстӧйыс олӧманыс эм; и шог сэк, кор оз
тырмы тайӧ медся прӧстӧйторйыс.
Верстьӧяскӧд сибӧдчигӧн налӧн регыд кадӧн сӧвмӧ
сёрниныс медводзд киӧн пасъясӧмӧн, а сэсся и кывъясӧн;
сӧвмӧ мӧвпалӧм, паметь, найӧ босьтӧны вежӧраныс
быдлунъя олӧмысь, ворсӧмысь керӧм-вӧрӧмъяс.
Астӧдӧмлунъяс прӧверитӧм вылӧ юалӧмъяс:
Висьталӧй пемӧслысь сибӧдчан ногсӧ.
2. Кыдзи
сибӧдчӧны «устнӧя» пемӧсъяс. Вайӧдӧй
примеръяс.
3. Эм-ӧ
пемӧс олӧмын «гижӧда» сибӧдчӧм. Кутшӧм
примеръяс колисны тіян вежӧрӧ?
4. Кыдзи мӧвпалӧ пемӧс?
5. Мыйын аслыссикаслуныс ӧбезьяна мӧвпалӧмын?
5. Пон йылысь шуӧны, вежӧра
пӧ. Збыль-ӧ тайӧ
шуӧмыс? Вайӧдӧй примеръяс.
Мыйӧн торъялӧ мортлӧн юр вем пемӧс юр вемысь?
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Ощущайтӧм да вежӧртӧм
Миян гӧгӧрса оламын, петкӧдчӧ зэв уна рӧм,быдсяма шы
уна пӧлӧс чӧскыд кӧр. Ӧтияс дорӧ велалам, а мӧдъясӧс
ӧтдортам, мукӧдсӧ ог казялӧй. Тайӧ ставыс лоӧ мортлы
верманаӧн.
ӧні сувтӧдам син водзӧ, мый миян вылӧ матігӧгӧрса
мирыс ньӧти оз тӧдчы.
Быдӧн ас выланым нуӧдам
неыджыд эксперимент. Экспериментатор тшӧктӧ куньны
син и мӧвпыштны, быттьӧ ті ӧні космосыӧсь. Лэбӧ тіян
корабль, ті кыланныд сылысь шысӧ. Но со ставыс тупкысьӧ:
нинӧм оз тыдав, гӧгӧр пемыд вой, оз югъявны кодзувъяс,
некор саявлытӧм шонді кытш, абу лун ни вой, тӧв ни
гожӧм. Медводз тіянлы лоӧ интереснӧ, но сэсся кутанныд
кывны мыйкӧ гӧгӧрвотӧмтор.
Лоӧ «сенсорнӧй тшыглун», быттьӧ ті орӧдчинныд му
вывсьыс. Марио Маре гижис та йылысь, кор сійӧ дыркозь
оліс: «Ме окотапырысь ӧткажитча удждонысь сы ради,
медым видзӧдлыны веж турун, дзоридз да видз вылӧ, кӧні
йирсьӧны мӧсъяс».
Волі нуӧдӧма зэв интереснӧй эксперимент. Морт кузь
экспедиция дырйи кольччылӧ ӧтнас. Ӧті летчик комын час
чӧжся эксперимент дырйи «аддзис» телевизор, коді лэбаліс
космосын. Мӧд летчик кызь кык час экспериментальнӧй
камераын ӧтнасӧн олӧмысь заводитіс горзыны: «Кабинаын
зэв жар! Сайӧдӧй телевизорсӧ! Сійӧ лоис рудӧн! Кусӧдӧй
сійӧс ӧдйӧджык». Тайӧ вӧлі гӧгӧрвотӧмӧн, сы вӧсна мый
кабинаын шоныд-кӧдзыдыс эз вежлась, а телевизорыс эз
вӧв.
Став тайӧ экспериментыс висьталӧны сы йылысь, мый
мортлӧн чужӧны гӧгӧрвотӧм психологическӧй явлениеяс,
состояниеяс. Найӧ дырджык ӧтнасӧн олӧмысь вермӧны
вайӧдны психическӧй висьӧмъясӧ.
Сідзкӧ мортлы бура овсьӧ да уджавсьӧ, сэк кор сійӧс
кытшалысь мирыс пыр тӧдчӧ сы вылӧ, кор сылӧн пыр
лоӧны ощущениеяс. Ощущение артмӧ сыысь, мый
предметлӧн торъя свойствояс петкӧдчӧны мортлӧн чувство
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органъяс вылӧ. Аристотель пасйыліс, мый мортлӧн эм вит
чувство: морт синнас аддзӧ, нырнас дук кылӧ, вомнас кӧр
кылӧ, пельнас - шыяс, кучикнас - шоныд-кодзыдсӧ.
Таысь ӧтдор, эм нӧшта кинестезическӧй чувство, вӧрас
чувство. Ветлігӧн, йӧктігӧн, велосипедӧн мунігӧн ті
кыланныд
ӧдяысь
вежсьӧмсӧ, мунан
нырвизьлысь
вежсьӧмсӧ. Тайӧ лоӧ позянаӧн пытшкӧсса пельлӧн
вестибулярнӧй аппарат вӧсна. Абу сӧмын гижысьлӧн, но и
быд мортлӧн эм некымын «квайтӧд» чувство.
Нуӧдам
эксперимент.
Тӧдмалам,
ёна-ӧ
быд
мортлысьӧлӧм вылас воӧны хроматическӧй рӧмъяс (став
рӧмыс, еджыд да сьӧд кындзи).
Колана материал пыддиыс босьтам: дас кык см кузьта,
кӧкъямыс см пасьта кабалаторъяс. Рӧмыс быдсяма:
пурпурнӧй, гӧрд, оранжевӧй, кольквиж, турунвижа кольквижа, югыдлӧз, пемыдлӧз, пемыдгӧрдов - лӧз.
Нӧштаколӧны Колӧ дас кык см х кӧкъямыс см ыджыда
татшӧм рӧмъяса кабала торъяс: пемыдгӧрд, гӧрд,
оранжевӧй,
виж,
вижа-турун,
югыдлӧз,
пемыдлӧз,
пемыдгӧрдов-лӧз. Уна рӧма листъяссӧ колӧ ляскыны
орччӧн сьӧд кабала вылӧн ӧта-мӧдсяньыс неылӧ.
Быд морт висьталӧ, кутшӧм рӧм сылы ёнджыка кажитчӧ;
гижӧны кывкӧртӧдъяс. Сэсся юасьӧны.
Енджыкасӧ Челядьлы енджжыкасӧ кажитчӧ гӧрд рӧма,
велӧдчысьяслы пемыдлӧз. Мыйӧн олӧмаджык мортыс,
сылы кажитчана рӧмыс вешйӧ гӧрдсянь гӧрдовлӧзань, югыд
рӧмыс - абудтык югыдлань.
Загорск карын эм школа-интернат, кӧні велӧдчӧны
челядь, кодъяс оз кывны и оз сёрнитны. Велӧдысьяс
отсалӧны налы гӧгӧрвоны морт гӧгӧр олӧмсӧ, кывны
асьнысӧ тырвыйӧ мортӧн. Челядь
мыджсьӧны сӧмын
асланыс кучикӧн кылӧм вылӧ. Классӧ да кильчӧпомӧ
пукталӧмаӧсь
вентиляторъяс.
На
отсӧгӧн
челядь
гӧгӧрвоӧны уроклысь заводитчӧмсӧ да помасьӧмсӧ.
Вентилятор струянас велӧдысьыс шыӧдчӧ велӧдчысьяс
дінӧ. Сёрнитӧны чуньяс отсӧгӧн. Тайӧ интернатысь ӧти
велӧдысь
Ольга Ивановна Скороходова,
гижис зэв
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интереснӧй книга «Как я воспринимаю окружающий мир».
Тайӧ небӧгсӧ вуджӧдӧмаӧсь уна кыв вылӧ. Ачыс
О.И.Скороходова дорйис кандидатскӧй диссертация, ӧні
сійӧ уджалӧ научно-исследовательскӧй институтын. Туялӧ
морт вир-яйысь тырмытӧмторъяс (дефектъяс).
Важысянь нин морт олӧмын ыджыд места босьтӧны
чӧскыд кӧръяс. Водздті чӧскыд кӧра выйясӧн вӧдитчисны
Енмӧс ыдждӧдлан праздник дырйи. Важ йӧз сотлӧмаӧсь
бипурын чӧскыд кӧра тшын сетысь пуяс. Афинаыын
радейтлӧмаӧсь ирис кӧр. Дас кӧкъямысӧд нэм помын
итальянечьяс заводитӧмаӧсь лэдзны ва «О де Колонь»
(Кёльн юысь ва). Тайӧ васӧ ӧні шуӧны одеколонӧн.
Медводдза мортӧн, коді кужис гижны дукилысь рецептсӧ,
вӧлі учёнӧй, врач Авиценна. Ӧні позьӧ ньӧбны пусьӧм пӧжасьӧм йылысь небӧг, кытысь кылӧ небыд пӧсь нянь кӧр,
а колян нэмын вузавлісны дзоридз кӧрӧн ӧвтысь почтовӧй
бумага да конверт (радейтчысьяслы гижасьӧм вылӧ).
Кӧр-ис серпасалӧм вылӧ миян сёрниын кыв лыдыс вывті
этша. Ковмас кӧ серпасавны кутшӧмкӧ кор-ис, миянлы
дыр ковмас корсьысьны найӧс петкӧдлан кывъяссӧ.
Францияысь физиолог ӧти торйӧдіс кӧр-дукъяслысь татшӧм
чукӧръяс: чеснок дука, амброзия дука, аромат дука, эфир
дука, лёк дука, чӧскыд дука, кӧза дука, вукӧдан дука, ӧнія
психологияын торйӧдӧны сизим «сӧстӧм» кӧр: кампара дук,
мускус дук, дзоридз дук, мята дук, эфир дук, чорыд дук,
сісь дук. Наукаын уна на гӧгӧрвоӧдтӧмыс, туявтӧмыс дук
йылысь.
Быд мортлӧн аслыссикас кӧр кылӧмыс. Сійӧ сӧвмӧ
культура, воспитание сӧвмӧмкӧд, мортлӧн мый дінӧ кӧ
велапӧмкӧд. История тӧдӧ уна йӧзӧс, кодлӧн вӧлі вывті бур
кӧр кылӧмыс. Шуам, Важ Римын чериӧн вузасьысь
вермисны чери кӧр серти тӧдмавны, кутшӧмджык инын
юас сійӧ овлӧма. Шмонитлывлӧмаӧсь весиг, мый парижса
«чӧскыд вомаяс» пӧ байдӧг яй кӧр серти гӧдмавлӧмаӧсь,
коднан кок вылас тайӧ, лэбачыс унмовсьӧдчылӧма.
Наполеон кадся министр Талеиран байдӧг яй кӧр серти
вермӧма висьтавны, мый неылын ж аритӧм аӧсь ыж яй.
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Кӧр кылӧм вылӧ тӧдчӧ мортлӧн асьсӧ кылӧмыс. Кор ми
дӧзмам, майшасям, этшысь петам, сэки миянлы сёяныс
кажитчӧ чӧскыдтӧмӧн. Мортлӧн кӧ кынӧмыс сюмалӧ, сылы
окотаджык сёйны шоматор да курыдтор.
Кӧр вылӧ тӧдчӧ и сійӧ: сола да шома сёян бӧрын дубыс
петкӧдчӧ юмолӧн.
Ӧнія морт унаторйӧ велаліс. Сійӧ аддзыліс Мунымӧс
космоссянь. Техника отсалӧ сылы видзӧдлыны важас. И
ставсӧ тайӧс сійӧ вермӧ вӧчны юрвемыслы колана
юӧртӧмсянь син, пель, нырис, кыв, кучик отсӧгӧн.
Астӧдӧмлуньяс прӧверитан юалӧмъяс:
1. Мый сійӧ «сенсорнӧй тшыглуныс»?
Кутшӧм тӧдчанлуныс морт ощущениялӧн?
3. Висьталӧй ощущение сикасъяс йилысь.
4. Висьталӧй мортӧн кад тӧдмалӧм - гӧгӧрвоӧм йылысь.
5. Овлывлӧ, мый синтӧмӧн чужӧмаяс бура вӧчӧм
операция бӧрын заводитӧны аддзыны. Вермасны-ӧ
найӧ пыр жӧ операция бӧрас тӧдмавны синнаныс,
кутшӧм предмет куб, а кутшӧм шар? Воча кывнытӧ
подулалӧ^
6. Гӧгӧрвоӧдӧй уліын серпасалӧм
«иллюзияяс»
(кастинсӧмъяс):
а) корсюрӧ шоперлы да лётчиклы кажитчӧ, мый ӧдйӧ
матыстчысь предметыс быттьӧ паськалӧ;
б) киноын,
актёрлысь гӧлӧссӧ кылігӧн, артмӧ
аслыссикас иллюзия, гӧлӧсыс кажитчӧ ветлӧ артистыскӧд
тшӧтш, артист Бӧрсяыс да петӧ артист вомысь.
Збыльвылассӧ, шыыс пыр ӧти инысь кылӧ.
7. Мыйла морт оз казяв сы вылӧ пуксьысь буссӧ?
2.

Внимание йылысь
«Кывзӧй!» - тадзи миян дорӧ тшӧкыда шыӧдчӧны,
медым бура гӧгӧрвоӧдны, мый миянлы кӧсйӧны висьтавны
да петкӧдлі.!ны, мыйкӧ.
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«Сійӧ бура кывзӧ - гӧгӧрвоӧ!» - шуӧны сы йылысь, коді
бура кывзӧ. Быдӧнлӧн вниманиеыс петкӧдчӧ ас ног:
мимикаӧн, пантомимикаӧн, асьсӧ кутӧмӧн. Ті бура
тӧданныд В.Г. Перовлысь «Кыйсьысьяс шойччигӧн» серпас,
кӧні кужӧмӧн петкӧдлӧма том кыйсьысьӧс, коді сюся кывзӧ
олӧмаджык мортӧс. Тайӧ кывзӧмыс петкӧдчӧ ортсыын да
шусьӧ ортсыса кывзӧмӧн. Татшӧм ортсыса вниманиесӧ ми
вермам казявны
узьысь понпи серти. Кор шутёвтан,
понпиыс садьмӧ, легӧдӧ бӧжсӧ, лӧсьӧдчӧ чеччыштны. Та
йылысь позьӧ шуны, шутевтӧм пӧ ышӧдіс сійӧс.
Сідзжӧ эм пытшкӧсӧ веськӧдӧм внимание. Тайӧ
петкӧдчӧ сэк, кор ми юр вежӧрын мыйкӧ арталам. Шуӧны,
мый ӧтчыд Лунвыв Америкаын олысь морт локтӧма ыджыд
карӧ, но сійӧс абу шемӧсмӧдӧма ни машина, ни трамвай, ни
лифт, а чуймӧдӧма сӧмын велосипед: «Котӧртігмоз
бергӧдлан гӧгыль! Чуймӧдана!» А кор петкӧдлісны сылы
мотора транспорт, шуис, мый сійӧс оз чуймӧд еджыд
мортлӧн син пӧртӧмыс!
Ті, дерт жӧ, казялінныд: тайӧ мортыс индіс сійӧс, мый
медся ёна воис сылы сьӧлӧм вылас, мый матын сылӧн
видзӧдласлы, уджлы, вежӧрлы.
Мый жӧ сійӧ вниманиеыс? Тайӧ лоӧ психологическӧй
удж вылӧ веськӧдӧм, коді йитчӧма миян кӧсйӧмкӧд да
уджкӧд. Шуам, ми лыддям небӧг, а жырйын сернитӧ радио.
Сюся лыддьысигӧн ми сӧмын пель йылӧн кылам, мый
йылысь висьталӧны радио пыр. Но тайӧ лоӧ тырмымӧн,
медым ми кылім сьӧлӧмӧ йиджана мыла сьыланкыв. Та
дырйи ми сӧмын кылам сьылӧм, а син прӧстӧ котралӧ
гижӧдті. Ми лыддим кык - куим лист бок, но мый йылысь
сэні гижӧма, огӧ тӧдӧй. Кык удж вӧчны ӧтлаын он вермы,
юр вежӧрад кольӧ сӧмын ӧтиыс. Уна вын колӧ сетны
творческӧя уджалігӧн. И. Ньютонлысь юалісны, кыдзи сійӧ
восьтӧма «муӧ кыскан законсӧ». Сійӧ вочавидзис: «Ме лун
и вой мӧвпалі та йылысь». Францияысь биолог Ж. Кювье

19

ӧтчыд шуис тадзи: «Асьнысӧ уджӧдны кужысь мортӧс
шуӧны сюсьӧн».
Мортлӧн овлӧ кык пӧлӧс внимание. Быдтор ышӧдӧ
йӧзӧс. Ышӧданаторйӧн вермас лоны небӧг, кино либӧ
кутшӧмкӧ лоӧмтор. Татшӧм вниманиесӧ векджык шуӧны
ышӧданаӧн.
Предметлӧн кутшӧм аслыссикаслун артмӧдӧ ышӧдана
вниманиесӧ? Тайӧ векджык артмӧ морт казявтӧг.
Медъёнасӧ тайӧ ышӧданторйыслӧн выныс. Сідз, шуам,
синтӧ ёрана югӧр, гора шы, ёсь дой, лёк дук.Ті кӧ вӧчанныд
кутшӧмкӧ удж лӧнинын, то чӧвлунсӧ вермас торкны весиг
усьӧм небӧглӧн шыыс. Ышӧдана вниманиесӧ артмӧдӧны
мортлӧн вӧрасыс, вежсьӧм, выль сикас предметъяс,
виччысьтӧмтор. Шуам, физика урок дырйи, кор велӧдысь
петкӧдлӧ выль опыт, челядь торйӧн нин сюся видзӧдӧны
опыт вӧчӧмсӧ оз сӧмын сы вӧсна, мый опытыс восьтӧ
физика законсӧ. Челядьлы синманыс шыбитчӧ велӧдысьлӧн
опыт вӧчан уджыс.
Тайӧ жӧ тыдовтчӧ мортлӧн аслыспӧлӧслунын. Мортыс
кӧ тшыг,то сылы нырас воас муртса кывмӧн сёян дук.
Сьыланног радейтысь мортлы син улас век усьӧ концерт
йылысь юӧртӧм, а мӧд мортлы тайӧ кольӧ казявтӧмторйӧн.
Мудзӧм либӧ висьысь мортӧс сьӧкыд ышӧдны кывзыны.
Важ тӧдӧмлун петкӧдлӧ морт вниманиелысь вын и этш.
ӧти и сійӧ жӧ тор вылӧ быд мортлӧн аслас видзӧдлас. Видз
вылын быдмысь дзоридзлысь ботаник медводз казялӧ
артмӧмсӧ; видз - му овмӧс вӧдитысь тӧдчӧдӧ, кутшӧм
кӧрым сикасӧ сійӧ пырӧ, а серпасалысь казялӧ сылысь
мичсӧ да рӧмсӧ.
Вниманиелӧн мӧд сикасыс - кутӧдана. Терминыс
петкӧдлӧ, мый вниманиеыс лоӧ морт кӧсйӧм серти. Сійӧ
йитчӧма мортлӧн пытшкӧсса вынкӧд, ас водзӧ сувтӧдӧм
могкӧд. Ыджыд тӧдчанлун босьтӧ мог пуктӧм. Ёртлысь
письмӧ лыддигӧн вермам кольны казявтӧг грамматика
боксянь тырмытӧмторсӧ, а велӧдысь, гежӧда удж
прӧверитігӧн, сюся корсьӧ найӧс. Велӧдысь водзын
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сувтӧдӧм могыс и кыскис кутӧдана вниманиесӧ. Кутӧдана
вниманньӧ овлӧ сӧмын мортлӧн, а пемӧслӧн оз овлы.
Мортыс вермӧ унджык вӧчны, кужӧ кӧ ассьыс кутӧдана
вниманиесӧ котыртны. Кутшӧм тӧдчанлун босьтӧ кутӧдана
внимание? Вывті ыджыдӧс. Мортлӧн уджачлуныс йитчӧма
вниманиекӧд.
Корсюрӧ миянӧс сулывлӧны шог либӧ сьӧлӧм дойдӧм.
Овлывлӧ, ми асьным дойдам сьӧлӧмнымӧс мыйӧнкӧ, огӧ
вермӧй мынтӧдчыны кутшӧмкӧ ковтӧм мӧвпъясысь.
К.Д.Ушинский гижліс, мый мортлы колӧ велӧдчыны
веськӧдлыны аслас вниманиеӧн. Шуӧны, Наполеон 1 пӧ ас
кӧсйӧм
сертиыс
вермӧма
веськӧдлыны
мӧвпнас,
мынтӧдчыны повзьӧдлана сьӧлӧмкылӧмыс^ сійӧн и лӧня
вермылӧма узьны медся кывкутана тыш водзын.
Вниманиелӧн эм нӧшта ӧти сикас. Вайӧдам пример:
велӧдчысь зэв веськодьпырысь кутчысьӧ математикаысь
уджӧ. Сійӧ видзӧ уна вын, медым пырӧдчыны уджас. Тайӧ
пӧрйӧ сылӧн вниманиеыс кутӧдана (произвольнӧй). Со и
уджыс задачаыс кутіс артмыны. Велӧдчысьӧс кутіс
кыскыны тайӧ вӧчанторйыс: сійӧ пырӧдчис уджас. Сылӧн
кутӧдана вниманиеыс вуджис послепроизвопьнӧйӧ.
Вниманиелы лӧсялӧ некымын аслыспӧлӧслун. На пиысь
ӧтиӧн лоӧ вниманиелӧн йӧрышыс, мыйта предмет лыд
аслас вежӧрӧ ӧттшӧтш вермӧ босьтны мортыс.
Вӧчам татшӧм туялӧм.
Коланаторъяс: таблицаӧ уна сикас рӧма геометрическӧй
фигураясӧ гижӧма кутшӧмкӧ куим лыдпас. Шуам, сизим
лыдпас серпасалӧма гӧрд рӧма гӧгыльӧ, кӧкъямыс лыдпас лӧз рӧма треугольник да с.в.
Туялысь здук-мӧд петкӧдлӧ класслы тайӧ таблицасӧ и
юалӧ?
• Кутшӧм лыдпасъяс вӧліны таблицаас?
• Кутшӧм лыдпас лоӧ найӧс содтӧм бӧрын?
Морт, кодлӧн внимание йӧрышыс ыджыд, вермӧ
казявны уна предмет лоӧмтор, вӧвлӧмтор.
Ӧткымын удж вӧчигӧн колӧ вниманиенымӧс ӧтитор
вылӧ веськӧдны, сӧмын пыдӧ мӧвпыштӧм. Сідз, кутшӧмкӧ
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химическӧй реакция бӧрся видзӧдысь химиклы, микроскопӧ
видзӧдысь ботаниклы аслас удж кындзисьыс оз ков
думайтны
мӧдтор
йылысь.
Вниманиелӧн
тайӧ
пытшкӧслуныс шусьӧма концентрацияӧн. Вниманиелӧн
ыджыд концентрация дырйиыс сетӧ позянлун казявны
предметысь унджыктор пыр овлана дорысь.
Лыддьӧй кывбур да индӧй «н» шыпаса кывъяс:
Оз нин сьывсьы.
Оз нин кывсьы
Зептын сьӧм ...
Понмӧй дзугыль,
Шайт кодь нюгыль,
Гартчыштӧм.
«Чеччы, колан!
Мый тэ полан,
Гӧна вок?
Няньтор со на
Кольӧм; ёна
Сёй тэ, лок!
Месӧ кыдзи?
Табак видзи
Кыскысьмӧн.
Аски - шань-ӧ? Жалӧванньӧ
Босьтӧмӧн...»
И.А. Куратов
Сӧмын вниманиенытӧ зэвтӧмлӧн ті верминныд вӧчны
тайӧ уджсӧ. Быд уджын петкӧдчӧ вниманиелӧн нӧшта ӧти
сикаслун - зумыдлун.
Тӧдчана ученӧйяслӧн вниманиеыс аслыспӧлӧс. Сійӧс
шуӧны личлэдзлытӧм вниманиеӧн.
Англияысь тӧдчана физик Майкл Фарадей дыр кад чӧж
мӧвпаліс магнитлӧн
вын йылысь, мыйысь артмӧ
электрическӧй энергия. Ученӧй ӧкмыс во чӧж новлӧдліс
зептас электрическӧй магнит модельсӧ. Быд прӧст здукӧ
перйыліс сійӧс зепсьыс, бергӧдлывліс быд ногыс, быттьӧкӧ
вежлаліс проводас кытшалысь магнитнӧй полесӧ. Медбӧрти

сылы мойвиис восьтыны электричество да магнетизм
костын йитӧдсӧ.
Мӧдтор вылӧ ылавтӧг внимание вермас лоны зумыдӧн
сӧмын вит - кызь минут гӧгӧр мӧдтор вылӧ ылавтӧг.
Сідзкӧ, личлэдзлытӧм внимание да пыдӧ мӧвпыштны
кужӧм йитчӧмаӧсь мортлӧн аслыссикаслункӧд да сылӧн
удж вӧчан ногыскӧд.
Быд мортлӧн аслыспӧлӧс внимание.
Нуӧдам «Ставсӧ юрад кут!» нима индивидуальнӧй
туялӧм.
Ӧти мортлы тшӧктӧны гораа лыддьыны небӧг, сэсся
торкӧны лыддьӧмсӧ да вит-сизим здук чӧж петкӧдлӧны
сылы тӧдтӧм серпас. Та бӧрын тшӧктӧны водзӧ лыддьыны.
Кык минут мысти бара дугӧдӧны лыддьӧмысь да ньӧжйӧ
висьталӧны сылы
квайт - кӧкъямыс кывйысь артмӧм
сёрникузя. Та бӧрын сійӧ водзӧ лыддьысьӧ кык кымын
минут.
Туялӧмсӧ помалӧм бӧрын лыддьысьлысь, юалӧны, мый
сійӧ аддзыліс серпасысь, тшӧктӧны
висьтавны кывлӧм
сёрникузясӧ,
а
сідзжӧ
дженьыдика
висьтавны
лыддьӧмторсӧ. Ставыс тайӧ лоӧ позянаӧн вниманиелӧн
нӧшта ӧти аслыссикаслун понда: некутшӧм мытшӧдтӧг
ӧтиторсянь мӧдторйӧ вуджны вермӧм вӧсна.
Мытшӧдтӧг ӧтисянь мӧдторйӧ вниманиесӧ вуджӧдӧмыс
отсалӧ мортлы венны олӧмын тшӧкыда паныдасьлысь
сьӧкыдлунсӧ.
Позьӧ вӧчны бура быд удж ӧтувтӧм вниманиеӧн. Морт
олӧмын тшӧкыда ковмылӧ вӧчны ӧтпырйӧ некымын удж.
Мӧвпыштӧй
лётчиклын,
шоперлӧн,
велӧдысьлӧн,
инженерлӧн удж йылысь, и ті казяланныд кымын сикас мог
ӧттшӧтш сувтӧ на водзӧ, кутшӧм кывкутана внимание
корӧны найӧ.
Инструктор, коді велӧдӧ курсантӧс лэбавны, унаторӧн
ноксьӧ да разалӧ вниманиеыс. Сійӧ видзӧдӧ самолёта муа костас, видзӧ самолётсӧ пӧлыньтчӧмысь, кутӧ самолётлысь
лэбан нырвизьсӧ, кывзӧ уджалан мотор шысӧ, ӧттшӧтш
видзӧдӧ курсант удж бӧрся.
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Ӧні ворсам «вежӧртас корсьӧмысь».
Классыс юксьӧ куим пельӧ. Быд командалы колӧ
велӧдны кывбур. Туялысь гораа лыддьӧ карточкаысь гижӧм
нёль визя куим кывбур: ӧта-мӧд бӧрсяыс медводдза визьсӧ
куимнан кывбурсьыс, сы бӧрын мӧдсӧ, коймӧдсӧ, нёльӧдсӧ.
Кывбуръяссӧ колӧ лыддьыны некымынысь. Та бӧрын быд
командаын
ворсысьясыс
висьталӧны
кывбурыслысь
сюжетсӧ.
Кык-куим удж позьӧ вӧчны ӧттшӧтш сэк, кор ӧтиыс на
пиысь вӧчсьӧ автоматическӧя. Кысян фабрикаын печкысь
видзӧдӧ да весьӧдлӧ ӧтмоза уджалысь да мыйӧнкӧ йитчӧм
некымын станок бӧрся.
Торйӧдӧны вниманиелысь нӧшта ӧти сикас. Сійӧс
нимтӧны ылалӧм - баздӧмӧн (рассеянность). Морт ылалӧ
колана уджсьыс. Налӧн вежӧрас зэв пыдӧ пырӧма кутшӧмкӧ
творческӧй мӧвп. Татшӧм ылалӧм-базӧдӧм йылысь эм уна
шмонь висьт.
Эмӧсь йӧз, кодъяс оз вермыны кутны вниманиенысӧ.
Татшӧм йӧз вылас тшӧкыда жӧ шмонитӧны.
Тӧдчана математик Лейбниц йылысь висьталӧны со мый.
ӧтчыд гортас мунігӧн ученӧйлы юрас воӧма дыр нин
мӧвпалӧм задача решитӧмыс. Медым эз вун сійӧ колӧ вӧлі
дзик пыр гижны. Но сьӧрсьыс некутшӧм кабала эз вӧв,
зептас вӧлі сӧмын мелтор. Ученӧй матыстчис неылын
сулалысь фаэтон дорӧ да мышладорас кутіс артасьны. Коли
мыйтакӧ кад. Арталӧмыс артмис бура, и Лейбниц
мӧвпыштіс, мый ӧні сылы позьӧ нуръясьыштны да
шойччыны. Друг казяліс, мый сійӧ карсянь ылын. Лейбниц
эз и тӧдлы, кыдзи фаэтоныс вӧрзис, и ачыс, задачасӧ
арталігмозыс, пыр муніс бӧрсяньыс карӧдзыс.
Профессор Н.Ф.Добрынин та йылысь шуліс, мый
татшӧм вниманиеыс оз ло ылалӧм - баздӧмӧн, а мӧдарӧ - зэв
ыджыд вниманиеӧн, вниманиесӧ ӧтитор вылӧ ёна
веськӧдӧмӧн. Сэки мортсӧ мӧвпсьыс нинӧм оз вермы
торкны.
Уджыс кӧ корӧ татшӧм вниманиесӧ, то ӧтитор вылӧ
тайӧ внимание веськӧдӧмсӧ оз позь шуны ылалӧм -
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баздӧмӧн, а, мӧдарӧ, колӧ шуны сійӧс тыр бур творческӧй
уджлы медся коланаторйӧн.
Уджалігӧн внимательнӧйӧн лоан сэки, кор тэнӧ некод оз
торкав, некод оз дӧзмӧд. Быдӧн казявліс, кутшӧм абу кокни
лыддьысьны либӧ кывзыны мыйкӧ, орччӧн кӧ увгӧны,
ызгӧны, гораа сёрнитӧны.
Зэв ёна торъялӧны лӧньинын да шумаинын вӧчан удж.
Бурджыка уджавсьӧ лӧнь местаын.
Тӧдчана поэт А.С.ГІушкин радейтлӧма гижны ассьыс
кывбуръяссӧ арын, сиктын.
Арся рытӧ, кор «кусӧ
лунъюгыд биыс да ӧзйӧ камин», поэт сьӧлӧмын чужлӧма
кывбур:
«Я забываю мир, и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем;
И пробуждается поэзия во мне...
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перӧ к бумаге,
Минута - и стихи свободно потекут».
А.Н.Толстой ёна тӧждысьлӧма, мед уджалігас сылысь
вниманиесӧ
некод эз торкавлы. ІІ.Н.Гусев, сылӧн
секретарыс, казьтывліс: «Толстой торъя зіля уджавліс
асывъясын... некод эз пыравлы сы дінӧ тайӧ кадӧ: ни
матыссаяс, ни ёртьяс, ни секретаръяс».
Ыджыд тӧдчанлуныс удж вӧчан инлӧн. Быть кӧлӧ,
медым ставыс вӧлі ки улад, ӧд кутшӧмкӧ предмет корсигӧн
ылалан уджсьыд. Но олӧмын оз век вермы лоны ставыс
лючки,
быть
колӧ
мынтӧдчыны
татшӧмсяма
тырмытӧмторъясысь.
А.Н.Толстой ассьыс «Севастопольса висьтъяссӧ» гижліс
пушкаяс лыйсьӧм шы улӧ военнӧй барабан вылын. Гижигас
сійӧс эз торклы ни лыйсьӧм, ни сёрни гор, ни горзӧм, эз кӧ
сы дінӧ торйӧн шыӧдчывлыны, сэтчӧдз сійӧ пырӧдчыліс
гижан уджас.
Важысянь нин тӧдса, мый ми ассьыным вниманиенымӧс
веськӧдам сы дорӧ, мый миянлы кажитчӧ коланаӧн, мый
миянлы медся тӧдчана. Миянлысь вниманиенымӧс кыскӧ
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ставыс, мый йитчӧма миян мӧвпӧн, сьӧлӧмкылӧмӧн,
кӧсйӧмӧн.
Внимательнӧйӧн колӧ лоны пыр, ас гӧгӧрсьыд казявны
быдтор.
Тагтӧм
внимательнӧя
видзӧдӧм
йылысь
гижис
Р.Киплинг «Ким» романын.
Ӧтчыд олӧма нин велӧдысь Лурган босьтіс кӧрӧбысь
китыр дона из, пуктіс пызан вылӧ да тшӧктіс Кимлы
видзӧдны сы дыра, мыйта кӧсъяс, мед сӧмын бӧрас эз
вунӧд, мыйта и кутшӧм из пызан вылас куйлӧ. Тайӧ туялӧм
дырйи вӧлі тшӧтш ичӧт индус, коді аддзыліс нин из
чукӧрсӧ.
Кор Ким шуис, мый ставсӧ тӧд вылӧ босьтіс, пӧрысь
морт вевттис изъяссӧ. Ким вочавидзис: «Кабала улын вит
лӧзов из, ӧти - ыджыдджык, мӧд - ичӧтджык, куим ичӧтик,
- ӧдйӧ шуыштіс, - нёль турунвиж и... и... ме лыдди дас
куимӧс, но кыксӧ вунӧді, ӧтик слӧн лыысь, ичӧтик, руд...».
Сэсся сылы тӧд вылас нинӧм эз усь.
Та бӧрын шыасис индус зонка: «Пызан вылын кык
парсыштӧм сапфир, ӧтиыс - кык ичӧтик гурана, мӧдыс нёль гурана; турунвиж визьяса туркестанскӧй бирюза, да
нӧшта кык из гижӧда: ӧтарыс - Ен нима, мӧдыс - вомӧн
потӧма, сійӧс перйӧмаӧсь чунькытшысь, ме сійӧс
лыддьыны эг вермы. И сідз, миян вит лӧз рӧма из. Нӧшта
сэні эм гижтӧм слӧн лы...»
Аддзам, мый тайӧ вочавидзӧм костас торъялӧмыс
ыджыд.
Ассьыс
вежӧрсӧ
быд
морт
вермӧ
сӧвмӧдны.
Тренируйтыштам кӧ вниманиенымӧс кык-куим тӧлысь
быдӧн миян пиысь казялас вежсьӧмсӧ. Шуам, автобусӧн
мунігӧн видзӧдӧй автобус пытшкӧссӧ, сэсся куньӧй син да
лыддьӧдлӧй, мый сэні эм.
Астӧдӧмлунъяс прӧверитам юалӧмъяс :
і. Кутшӧм ортсыса пас-индӧд серти
мортлысь сюся кывзӧм- видзӧдӧмсӧ?
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позьӧ

казявны

2.

Вниманиелысь кутшӧм сикас торйӧдӧны?
3. Вайӧдӧй примеръяс кутӧдана да ышӧдана внимание
вылӧ (литературнӧй гижӧдъясысь либӧ асланыд
олӧмысь).
4. Кутшӧм тӧдчанлуныс веськӧдӧм да вежласьтӧм
вниманиелӧн?
5. Кыдзи позьӧ сӧвмӧдны да бурмӧдны вниманиенымӧс?
6. Внимательнӧй-ӧ Миша К.? Мый серти тайӧс позьӧ
тӧдмавны?
...Миша К. Пукалӧ велӧдысьлы паныд чужӧмӧн. Миша
нинӧмӧн оз торк классысь лӧньлунсӧ, но урок дырйи нинӧм
оз кыв. Дӧска дорын велӧдчысь вӧчӧма ӧшибка, классыс
тырис серамӧн. Миша вамозыс чӧла видзӧдӧ ӧшиньӧ.
Велӧдысь мыйкӧ юалӧ Мишалысь, а Миша нем гӧгӧрвотӧг
чӧв олӧ.
7. Кутшӧм вниманиеыс челядьлӧн урок вылын? Колана
ногӧн-ӧ асьсӧ кутіс велӧдысь?
... Кор ме ӧшӧді дӧскаӧ математикаысь таблица, челядь
гусьӧн мый йылысь кӧ кутісны сёрнитны. Ме бергӧдчи и
аддзи, мый став класс видзӧдӧ ӧшиньӧд эрд вылӧ. Сэні,
шондіӧн тырӧм мыльк вылын, пукаліс руч, дзик ловъя би
кодь. Ме чуймӧмӧн сувті ӧшинь дорӧ. Челядь аддзисны
менсьым шемӧсмӧмӧс и звиркнитісны партаяс сайысь, ӧтамӧдыслы пельпом вылас ӧшӧдчӧмӧн ляскысисны ӧшиньӧ.
Вом паськӧдӧмӧн ми видзӧдім руч вылас. А сійӧ быттьӧ
эзысьысь вӧчӧма. Со руч кусыньтчис аслас нюдз тушанас,
чепӧсйис веськыдвылӧ, шуйгавылӧ; со вартіс бӧжнас качис алмазнӧй кымӧр и тыртіс сылысь пасьсӧ еджыд
киньясӧн. Эг казяв, уна-ӧ колис кадыс ас садьӧ вотӧдз. Тӧд
вылӧ усис инспектор, коді пукаліс урок вылын.
8. Психология
боксянь тӧдчӧдӧй коланлунсӧ
тайӧ
вӧчӧмторйыслысь и лоӧм результатсӧ.
... Кор синоптикъяс рация пыр висьталӧны, кутшӧм лоӧ
поводдяыс, корсюрӧ сёрнианыс пыртӧны пасъяс да
лыдпасъяс дорӧ (кыв тэчасъяс), кодъяс оз лӧсявны тайӧ
юӧртӧмыслы. Шуам та сямаӧс: «сюсь руч чеччыштіс дыш
пон вомӧн». Тайӧ абу шифр. Висьталанторйыслӧн эм
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дзебӧм вежӧртас. Сійӧ пыртӧма сы могысь, медым
вӧрзьӧдны - пальӧдны вахта вылын дыр нин пукалысь
радистӧс, медым сійӧ нюмдас.
Паметь
Коді ме сэтшӧмыс? Кытысь ме тӧда, мый коркӧ ме куим
арӧса зонкаӧн на котравлі ю дорӧ, виси коклюшӧн, а
ӧтчыдысь, лыжиӧн ислалігӧн, путкыльчи чой йывсянь? ӧні
тайӧс ставсӧ казьтывла. Ме сэтшӧм уна пӧлӧс, но век жӧ
ӧти и сійӧ жӧ морт.
Тайӧ юалӧм вылас став мирыс юрсӧ жугліс эз ӧти сюрс
во. Вочакывсӧ тӧдтӧм вӧсна йӧз шулісны, мый эм лов налӧн «меыс», коді овмӧдчӧма морт вир-яйӧ, быдмӧма,
вежсьӧма, пӧрысьмӧма, а «меыс» кольӧма вежсьытӧг. Сійӧ
вермис лэбзьыны морт пытшсьыскысь узигас, вуджны мӧд
мортӧ либӧ пемӧсӧ.
Татшӧм юалӧмас нин сувтӧдӧмас эм
вочакывйыс, ӧд
юалысьыс лыддьӧдліс нин ас йывсьыс сійӧс, мый сылӧн
колис вежӧрас. Ас йывсьыс сійӧ вермис эськӧ висьтавны
унджык на. Уна тома мемуаръяс© гижысьыс пыртӧ ,оз
сӧмын паметьӧ кольӧмасӧ, а содталӧ аслас казьтылӧм дінас
мукӧд ӧшмӧсъясысь босьтӧмторсӧ. Видлӧй асьныд
уськӧдны тӧд вылад вежӧрсьыныд челядь дырся
казьтылӧмны™. Оз уна и сюр сэтшӧмыс. Но йӧз висьталӧм
серти ас йывсьыныд ті верманныд тӧдмавны унджыктор.
Мый сійӧ паметьыс? Паметь - тайӧ психикалӧн сьӧкыд
психическӧй процесс (петкӧдчӧм), кор вежӧрӧ кольӧ сылӧн
кузь нэмӧн чукӧртӧм став кужӧмлуныс, олӧм сямыс. Быд
мортлӧн ас казьтылӧмыс. Миян олӧмын вӧлі уна лоӧмтор,
но оз ставыс коль вежӧрӧ ӧткодя зумыда да ясыда, а сӧмын
мортыслы лӧсяланаыс: гажыс, интересыс, сьӧлӧм кыскӧмыс
(симпатияыс), видзӧдласыс.
Мыйла кольӧны вежӧраным тӧдӧмлуныс? Кыдзи сійӧ
усьӧ тӧд выланым? Медводз тайӧ юалӧм вылас вочавидзис
Аристотель. Сійӧ шуліс, мый лоӧмторыс кольӧ миян юрӧ
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«вурыс», сиськӧ чуткӧм чунькытш моз. И тайӧ збыль. «Ми
пытшкӧ быд майшасьӧм кольӧ туй» (И.П.Павлов).
Тӧдса татшӧм вӧвлӧмтор. Нью-Йоркса больничаын
куйліс сьӧкыда висьысь. Сылӧн челядьдырыс кольӧма
чужанінас - Италияын, том кадыс - Францияын, сэсся сійӧ
дыр олӧма Америкаын. И со мый шемӧсмӧдӧ: висьӧм
заводитчигӧн сійӧ сёрнитӧма сӧмын английскӧйӧн. Кор
висьысьлы лоис лёкджык, сійӧ вунӧдіс английскӧйсӧ и кутіс
сёрнитны французскӧйӧн. А кулан лунас сёрнитіс сӧмын
итальянскӧйӧн. Тайӧ бара жӧ петкӧдлӧ Павловлӧн
велӧдӧмлысь збыльлунсӧ. Сійӧ шуліс: «Ставыс, мый
артмӧма нин, оз вежлась, а кольӧ сэтшӧмӧн, кутшӧмӧн вӧлі.
А выльторйыс сӧмын вылас тэчсьӧ».
Некод на бурасӧ оз тӧд паметьлысь позянлунсӧ. Унатор
на абу ясыд да гӧгӧрвоана. Психолог-ученӧйяс оз вермыны
стӧча гӧгӧрвоны паметьлысь некымын процесс.
Колян нэм помын и ӧнія нэм заводитчигӧн психиатръяс
казялісны дасысь унджык вӧвлӧмтор, кор мортыс быттьӧкӧ
юксис кык пельӧ. Францияын вӧлӧма татшӧм лоӧмтор:
Фелида нима том нывбаба висьлӧма, зэв кидӧс, шогсьысь да
полысь мортӧн. Мукӧд дырйи сійӧ воштывліс садьсӧ, а
палявлӧй бӧрас лоліс дзик мӧд мортӧн нин: гажаӧн,
визулӧн, весиг кокньыд руаӧн. Мӧдысь садь воштӧм бӧрын
сійӧ бара вежсьыліс: сэтшӧмӧн, кутшӧмӧн таӧдз вӧлі.
Фелида оліс ӧта-мӧдсьыс торъялана кык олӧмӧн. И быд
состояниеын нывбаба тӧдіс сӧмын сійӧс, мый йитчӧма
сылӧн тайӧ олӧмыскӧд, а вӧдззасӧ дзикӧдз вунӧдліс. Фелида
тӧдіс аслас висьӧм йылысь, но нинӧм некодлы эз висьтавлы
сы йылысь. Ӧтчыд, тӧдсасӧ гуалӧм бӧрын, сійӧ муніс
экипажын да тӧдлытӧг вуджис ӧти состояниеысь мӧдӧ. Кор
нывбаба кыліс кулӧма йылысь сёрни, сійӧ чуймис, но
некымын юалӧм бӧрын пыр жӧ ставсӧ гӧгӧрвоис. Татшӧм
лоӧмторйыс вӧлі унаысь. Тайӧ бара тӧдчӧдӧ «ме»-лысь да
паметьлысь йитӧдсӧ. Татшӧмторйыс вӧлі и ёна важӧн, но
сэтшӧм мортъяссӧ эз гӧгӧрвоны. Найӧ дыр эз овлыны.
Кыдзи мортыс унатор тӧд вылас кутӧ? Быдӧн велалӧ
аслыснога. Ӧтилы тырмымӧн некымынысь шуны кывсӧ, и
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кывйыс кольӧ вежӧрас. А мӧд велӧдчысь некыдз оз вермы
тӧд вылас босьтны сійӧс. Тӧд вылас босьтӧм могысь сылы
некымынысь колӧ гижны тайӧ кывсӧ тетрадьӧ. Психологъяс
шуӧм серти, воддза мортыслӧн паметьыс кылана
(слухӧвӧй), а мӧдыслӧн - аддзана (зрительнӧй).
Мортыс кӧ тӧд вылас бура босьтӧ кутшӧмкӧ серпас да
лоӧмтор да вермӧ недыр мысти выльысь тӧд вылас
уськӧдны сійӧс, а отвлеченнӧй понятиеа кывъяс,
рассуждениеяс казьтылӧ сьӧкыдджыка, сылӧн уджалӧ
серпасалана паметь. Татшӧм паметьыс пырджык овлӧ
искусствоын
уджалысь
йӧзлӧн
серпасалысьлӧн,
скульпторлӧн, гижысьлӧн, актёрлӧн.
Коді
бурджыка
велалӧ
отвлеченнӧй
понятиеяс,
химияысь да математикаысь формулаяс, доказательствояс,
мӧвпалӧмъяс, сылӧн логическӧя йитчӧм либӧ вежӧртас
шымыртана паметь.
Торйӧдӧны тшӧтш и эмоциональнӧй паметь. Тайӧ
паметьыс уджалӧ сэк, кор мортыскӧд лоӧ мыйкӧ сьӧлӧм
вӧрзьӧдана, шемӧсмӧдана. Мортлӧн эм и вӧрӧдана паметь,
кор вежӧрӧ кольӧны инмӧдчылӧмъяс. Тайӧ тыдалӧ ясыда
хирургъяслӧн,
музыкантъяслӧн,
жонглеръяслӧн,
акробатъяслӧн, фигуристъяслӧн, лыжникъяслӧн.
Видзӧдлӧй, паметьлӧн кутшӧм сикас тіянын вевтыртӧ.
Нуӧдӧй эксперимент. Быд (мортлы ковмас тыртӧм лист да
ручка.
Коланатор: нёль радӧн гижӧм кывъяса карточка.
Комбинируйт
Кылана тӧд
Аддзана тӧд
Вӧрзьӧдӧм
ом тӧд вылӧ
вылӧ
вылӧ
кылана тӧд
вылӧ
уськӧдӧм
уськӧдӧм
уськӧдӧм
уськӧдӧм
пароход
кӧин
дирижабль
самолет
пон
пельса
бикок
чайник
коньки
яблӧг
бобув
парта
самӧвар
ком
карандаш
кок
пила
латка
гым
сийӧс
кӧлач
пелыс
дзодзӧг
кер
нӧдкыв
асык
сись
рас
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мельнича
попугай
лист

чут
журнал
ӧмидз

тшак
шмонь
дӧрӧм йыв

дукӧс
ветлӧдлӧм
небӧг

Эксперимент нуӧдысь лыддьӧ медводдза радсьыс
кывъяссӧ да тшӧктӧ вежӧрӧ кольӧм кывъяссӧ гижны листӧ.
Та бӧрын эксперимент нуӧдысь петкӧдлӧ ставыслы
водзвыв гижӧм таблицаысь мӧд радсӧ, таблицасӧ тупкӧ да
тшӧктӧ гижны кывъяссӧ паметьсьыныс. Сэсся эксперимент
нуӧдысь лыддьӧ кывъяссӧ коймӧд радсьыс. Быдӧнлы колӧ
шуны кывсӧ гусьӧн да «гижны» сійӧс кинас сынӧдас, и
сӧмын бӧрти гижны листӧ вежӧрӧ кольӧм кывъяссӧ.
Медбӧрын эксперимент нуӧдысь лыддьӧ нёльӧд карточка
петкӧдлӧмӧн.
Быдӧнлы
колӧ
шӧпкӧдӧмӧн шуавны
кывъяссӧ, гижны найӧс «сынӧдас», а сэсся вежӧрӧ
кольӧмъяссӧ гижны листӧ.
Эксперимент бӧрын видзӧдлӧй мый артмис. Туялысь
лыддьӧ кывъяссӧ быд радысь, а велӧдчысьяс асланыс
лисицыныс, визьйӧдлӧны тӧд вылӧ босьтӧмаяссӧ. Сэсся
быд радысь лыддьӧны улітыс визьнитӧм кывъяссӧ.
Велӧдчысьлӧн кӧ медводдза радын унджык тӧд вылӧ
босьтӧм кывйыс, сылӧн вевтыртӧ кылана паметь, мӧд радын
кӧ - аддзана, коймӧдын кӧ - вӧрзьӧдана-кылана, нёльӧдын
кӧ - комбинируйтӧм паметь.
Психология видлалӧ паметьлысь процессӧ.
Велӧдчысьлы тшӧктісны гижны дӧскаӧ химияысь
формулаяс, и сійӧ сулалӧ да зільӧ тӧд вылӧ уськӧдны найӧс.
Но казьтывны позьӧ сӧмын сійӧс, мый морт водзвыв тӧд
вылас босьтіс. Сідзкӧ нинӧмла и зільны кыскыны вежӧрысь
сійӧс, мый он на тӧд, эн на велӧдлы. Таысь позьӧ вӧчны
кывкӧртӧд: кӧсъян кӧ мыйкӧ бура казьтывны, колӧ водзвыв
велӧдны материалсӧ. Но казьтылӧмыс тӧд вылӧ босьтӧм
бӧрын вунӧ недыр мысти. Коланаӧн лоӧ сійӧ, медым
материалыс зумыда колис вежӧрас.
Вежӧрлӧн тыдовтчӧ некымын процесс: юрӧ босьтӧм,
юрын видзӧм, тӧд вылӧ уськӧдӧм, тӧд вылысь вайӧдӧм.
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Ми кор сёрнитім юрӧ босьтӧм йылысь, но и эм паныда
процесс - юрысь вунӧдӧм. Шуам, тіянлы колӧ тӧд вылӧ
уськӧдны коркӧ тӧдлӧм иностраннӧй кывъяс, но ті
вунӧдчинныд, дыр кад бӧрын вежӧрсьыныд ставыс
чышкысьӧма-вушйӧма. Вунӧдӧмыс вежӧрын - сійӧ абу
тырмытӧмтор. Кутшӧм эськӧ вӧлі лӧсьыд, мортыс кӧ
немтор эз вунӧдлыв. Збыльвылас час мысти нин нёльӧд
юкӧнсӧ юрӧ пуктӧмсьыс мортыс вунӧдӧ. Юрӧ босьтӧмаыс
вунӧ жӧ, оз кӧ коркӧ выльысь усь тӧд вылӧ.
Но вунӧдчӧмас эм и буртор. Мукӧддырйиыс ми вежӧрӧ
пуктам уна ковтӧмтор. Вунӧдӧм мездӧ миянӧс гажтӧм,
мустӧм дойдана казьтылӧмысь, омӧльыс да дойданаыс вунӧ
ӧдйӧджык буртор сертиыс. Вунӧдӧм отсӧгӧн мынтӧдчӧны
ковтӧмторйысь. Ми вермам ставсӧ видлавны и висьтавны
выльысь, вежӧрӧн кутны ставсӧ, сёрнитны кӧ лючки
мортлӧн вежӧр йылысь.
Позьӧ пасйыны, мый А.Р.Лурия комын во чӧж велӧдіс
быд боксянь ӧти мортлысь аслыспӧлӧс вежӧрсӧ, йӧрыш да
кад сертиыс кодлӧн вежӧрыс вӧлӧма помтӧмӧн. Тайӧ
мортыс кутӧма тӧд вылас сё кывъя да сё лыдпаса юрвизьяс,
весиг вежӧртастӧм кывъяс. Сійӧ вермӧма уськӧдны тӧд
вылас найӧс дас, дас вит, кызь во мысти. Асьсӧ сійӧс куим
арӧсаӧн нин кутӧмаӧсь велӧдны важъя еврей кывъя
кевмысьӧмъясӧ.
Дерт, сійӧ эз гӧгӧрво кывъясыслысь вежӧртсӧ, но
кывъясыс колисны сы юрын (ру пиын моз да резсьӧм ва
войтъяс моз). Быд кыв либо шы чужтіс сылӧн вежӧрын
югыдкӧд да рӧмкӧд йитчӧм казьтылӧм. Быд татшӧм
сьӧлӧмкылӧм чужліс сэк, кор сійӧ кыліс кодлыськӧ гӧлӧс.
«Кутшӧм тіян виж да киссяна гӧлӧс» - шуис ӧтчыд сійӧ
Л.С.Выготскийлы. Тон, шум, гӧлӧс чужтісны сы пытшкын
визьяс, чутъяс, резсьӧм ва войтъяс. Быд сёрни шы
петкӧдчис сылӧн вежӧрын мича тыдалана серпасӧн, быд
шылӧн вӧлі аслыспӧлӧс форма, рӧм, весиг кӧр.
Гласнӧйяс вӧліны прӧстӧй фигураясӧн, а согласнӧйяс резсьӧмъясӧн, мыйӧнкӧ чорыдӧн, киссянаӧн, коді кутӧ
ассьыс форма.
А.Р.Лурия серти: шыясыс корсюрӧ
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петкӧдчывлісны аддзана серпасӧн, корсюрӧ кыв йылын
кутшӧмкӧ кӧрӧн; корсюрӧ - кучикӧн кылана небыдӧн либӧ
сутшкасьысьӧн, шыльыдӧн либӧ сарӧгаӧн.
Кутшӧмкӧ кыв лыддигӧн сылӧн юр вежӧрын артмывліс
предметлӧн серпасыс. Кор тайӧ мортыс кыліс «турунвиж»
кыв, то вежӧрас артмывліс серпас: вазаын дзоридзьяс,
«гӧрд» шы кылігӧн сылы петкӧдчис морг. И весиг
лыдпасъяс мыйкӧ артмӧдлісны сы вежӧрын: «ӧти» туганӧс, веськыд мича мортӧс, «кык» - долыд нывбабаӧс,
кӧкъямыс - зэв кыз нывбабаӧс, сизим - уска мортӧс,
«кӧкъямысдас сизим» - кыз нывбабаӧс да уссӧ гартысь
мортӧс орччӧн. Кор сійӧ кыліс уна кыв, то тэчис найӧс
кутшӧмкӧ туй кузя; мукӧддырйи сійӧ вӧлі чужан карса
уличаын; карандаш сувтӧдліс потшӧс дорӧ, дирижабль мир туй вылӧ, ящик - ывлавывса ӧдзӧсъяс пытшкӧ.
Сійӧ некор эз вунӧдлы ветлан туйсӧ, эз вермы вошны
тӧдтӧм карын. Ӧтчыд сылысь юалісны: «Ті онӧ вунӧдӧй,
кыдзи веськавны институтӧ?» - «Но кыдзи позьӧ вунӧдны,
тайӧ потшӧсыс ӧд сэтшӧм сола, сэтшӧм сарӧга и сылӧн ёсь,
пельтӧ чунӧдана шы».
Миянлы кажитчӧ, мый тайӧ мортыслӧн вӧліны веж
петкӧдлана паметьыс. Збыльвылас ставыс вӧлі мӧд нога.
Кызвын йӧзыслӧн вунӧдчӧмыс артмӧ кокниа, а сылы жӧ
вунӧдчӧм вӧлі сьӧкыд. Сійӧ вӧдитчис быдторйӧн, весиг
«магияӧн», медым вунӧдны ковтӧмторсӧ. Небӧг лыддигӧн
текстса быд посниторйыс чужтыліс сы вежӧрын унасьыс уна серпас да кежӧдліс сійӧс бокӧ шӧр мӧвпсьыс. Та вӧсна
Ш. (тадзи шулісны тайӧ мортсӧ) эз торъяв лыддьысян
сямнас. Сійӧ быд ног зілис вунӧдны важсӧ. Та могысь сійӧ
мӧвпнас чышкаліс гижан пӧв, тупкывлӧ сійӧс плёнкаӧн
бӧр, мӧвпнас босьтліс плёнкасӧ, чабравліс кабала. Мый
коліс вунӧдны, гижліс кабалаӧ да сотліс. Но весиг тайӧ эз
отсав сылы вунӧдны ковтӧмторсӧ.
Ми аддзам, мый и татшӧм паметьлӧн
эм
тырмытӧмторыс, и оз вежавны III. кодь чуймӧдана
паметьлы. Кызвын йӧзлӧн паметьыс бурджык Ш.

зз

чуймӧдана паметьсьыс. Сы вӧсна, мый сійӧ нюдз (гибкӧй).
Вунӧдӧмыс паметьлы колӧ, ӧд сійӧ кутӧ ыджыд тӧдчанлун.
Паметьлӧн нӧшта ӧти юкӧн - тӧдмалӧм. Шуам, ме кыла
тӧдса музыка, тӧді сійӧс, а тӧд вылӧ вайӧдны ог вермы.
Тайӧ тӧдмалӧм. Либӧ ме лыддя меным бура тӧдса кывбур,
ме тӧда сылысь пытшкӧссӧ, но уськӧдны тӧд вылӧ сійӧс
ставнас, лыддьыны наизусть ог вермы. Тайӧ - тӧдмалӧм жӧ.
Мукӧддырйи вермӧ лоны тӧдмалӧмсӧ торкӧм, кор мортлы
заводитӧ кажитчыны, мый тайӧ вӧлі коркӧ, но збыльвылас
эз вӧв. Психологъяс тӧдӧны тӧдмалӧм торкан симитомсӧ,
сійӧ овлывлӧ мудзӧм дырйи да шусьӧ «дежа лю» (франц,
«аддзылі нин»). Татшӧм казьтылӧмыс овлывлӧ сэк, кор
вежӧрас воӧ кутшӧмкӧ вӧвлӧмтор, но мудзысла морт сійӧс
оз гӧгӧрво.
Унатор мортыс вежӧрас босьтӧ некутшӧм могтӧг: кутӧ
тӧд вылас видзӧдлӧм кино, тӧдӧ хоккейӧн да футболӧн
ворсӧмъяс, фигуристъяслысь исласьӧмсӧ.
Велӧдчытӧм нывбаба висьмӧма, садьсӧ воштӧма да
мӧджӧма сӧрны. Но сійӧ стӧча висьтавлӧма грек да важъя
еврей небӧгъясысь ыджыд юкӧнъяс. Садяс воӧм бӧрын
нывбаба нинӧм тӧлкӧн эз вермы висьтавны, гӧгӧрвоӧдны.
Вӧлӧмкӧ, войдӧр сійӧ кесъявлӧма пасторлы. Пастор
тшӧкыда гораа лыддьывлӧма ассьыс радейтана грек да
важъя еврей кывъя небӧгъяс. Тайӧ небӧгъясысь торъя
юкӧнъясыс казявтӧг кольӧмаӧсь нывбаба вежӧрӧ. Сідзжӧ
казявтӧг нывбаба висьталіс садьсӧ воштӧм бӧрын.
Тайӧ лоӧмторйыс отсалӧ гӧгӧрвоны, кыдзи артмӧны
паметь, тӧд вылын кутӧм, тӧдмалӧм, паметьлысь
пытшкӧссӧ туялӧм. Дерт, абу ставныслӧн паметьыс ӧткодь,
кӧть и ставӧн кӧсйӧны, вӧчны сійӧс медбурӧн. Сідз, паметь
бурмӧдӧмӧн позьӧ унаторйӧ воӧдчыны. Та могысь колӧ
туявны да научнӧя подулавны тӧд вылӧ босьтан ногъяс.
Паметьтӧ колӧ сӧвмӧдны, пыр тренируйтны, содтавны
тӧдӧмлун, пыр босьтны тӧд вылӧ, выльысь уськӧдны тӧд
вылӧ и бара кутны тӧд вылад - сідз и сӧмын сідз позьӧ
бурмӧдны паметь. Кӧсъянныд кӧ бурмӧдны паметьнытӧ,
колӧ тӧдны тайӧ правилӧ.
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Таысь кындзи, эм некымын торъя правилӧ. Найӧ
коланаӧсь, кӧсйӧ кӧ мортыс тӧдӧмӧн босьтны мыйкӧ юрас.
Кӧсъян кӧ пыр кежлӧ босьтны юрӧ кутшӧмкӧ кывъяс, колӧ
пуктыны ас водзад мог: велӧдны найӧс нэм кежлӧ. Либӧ,
урок кежлӧ либӧ экзамен кежлӧ дасьтысигӧн ті кӧсъянныд
сӧмын ӧтитор: мед эськӧ велӧдӧмторйыс эз вун экзамен
дырйи
либӧ урок
дырйи.
Тшӧкыда овлӧ,
мый
велӧдӧмторйыс экзамен бӧрас ставнас петӧ юрысь. А кыдз
колӧ? Колӧ пуктыны мог: кутны тӧд вылын нэм чӧж.
Босьтам мӧд правилӧ. Медым тӧд вылӧ босьтны
материалсӧ, сійӧс колӧ бура гӧгӧрвоны.
Кокниджык тӧд вылӧ уськӧдны, водзвыв кӧ материалсӧ
вӧлі видлалӧма. Ті лыддинныд статья, думыштӧй
лыддьӧмтор
йылысь,
видлӧй
торйӧдны
авторлысь
медтӧдчана мӧвпсӧ. Материалыс кӧ ыджыд, позьӧ индыны
кутшӧмкӧ признак серти юкӧнъяс. Пример вылӧ, мед
стӧчджыка тӧд вылӧ уськӧдны нимъяс, юклӧй найӧс нёль вит пельӧ. Но мед тайӧ группаяс вӧліны ӧтпӧлӧсӧсь ас
костаныс либӧ медводдза шыпас сертиыс, либӧ мӧдтор
серти. Медводз колӧ
аслыд гӧгӧрвоӧдны, мый колӧ
босьтны юрӧ, фактъясӧн подулалӧм материал либӧ кадпас
лыд, а сэсся юрӧ пыртны сійӧс, мый лӧсялӧ тіян моглы.
Коланаӧн лоӧны вӧчӧм пасйӧдъясныд.
Кывбуръяс велӧдігӧн сувтӧ юалӧм: кыдзи стӧчджыка
босьтны паметьӧ? Тіянлы тшӧктісны велӧдны кывбур.
Кыдзи сійӧс бурджыка велӧдны: помся дасысь лыддьыны
либӧ ӧти лунӧ комынысь лыддьыны? Кор онджык мудз, сэк
велӧдӧмыс лоӧ зумыдджык. Миян водзын сувтӧ и мӧд
юалӧм: кыдзи велӧдны кывбурсӧ, ставнас либӧ юкӧнъясӧн?
Практика петкӧдлӧ, мый бурджык велӧдны кыкнанногсӧ:
медводз лыддьыны ставнас да думыштны кывбурлӧн
пытшкӧс йылысь, а бӧрыннас лӧсьӧдны план сы серти,
юкны кывбурсӧ
да велӧдны юкӧнъяссӧ, а сэсся бӧр
ӧтувтны найӧс ӧта-мӧдыскӧд. Бур лоӧ, ті кӧ мукӧддырйи
лыддянныд кывбурсӧ ставнас, строчкаяс костын йитӧдъяс
вылын сувтлӧмӧнбура
прӧверитапныд юраӧмыслысь
стӧчлунсӧ.
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И, дерт, юрӧ босьтӧмыс йитчӧма тӧд вылӧ уськӧдӧмкӧд,
та вӧсна энӧ сёрмӧй мӧдпӧвъёвтны: ӧд ті тӧданныд, мый
час мысти нин нёльӧд юкӧныс велӧдӧмаыслӧн вунӧ .
Медбур велӧдны рытнас, а асывнас уськӧдны тӧд вылӧ.
Медым тӧд вылӧ уськӧдӧмгорйыс эз вош весьшӧрӧ, сійӧс
колӧ бура гӧгӧрвоны да вӧчны сійӧс шӧр могӧн.
Лыддянторсӧ уна боксянь тӧдсасӧ видлавны, ӧткодявны
выльыскӧд. Оз кӧ тайӧ ло, лыддьӧмыс-велӧдӧмыс воштас
ассьыс тӧдчанлунсӧ. Механическӧя тӧд вылӧ уськӧдӧм лоӧ
сӧмын зубритӧмӧн.
Юрӧ
босьтан
приёмъяслӧн
система
шусьӧ
мнемотехникаӧн. Оз ков чайтны, мый мнемотехника оз ков
олӧмын. Шуам, 41976 телефон номерсӧ кокниджык кутны
юрын тадзи: нёль босьтны дас ӧкмысысь - лоас сизимдас
квайт. Либӧ керка да патера номер: керкаыслӧн номерыс
ӧкмыс, патераыслӧн - квайт. Тӧд вылын кутам, мый керкаыс
ыджыдджык и номерыс ыджыд, патераыс ичӧтджык и
лыдпасыс ичӧт. Но тайӧ примеръясыс оз вермыны лоны бур
вежӧрлы подулӧн, сы вӧсна мый ёна юклӧма, найӧн оз позь
пыр вӧдитчыны. Мнемотехника кутӧ аслас подулын
механика нога тӧд вылын кутӧм, а мӧд ног кӧ - абу тырвыйӧ
паметь.
Нӧшта ӧти правилӧ: урокъяс колананогӧн местанас
вежлалӧм отсалӧ челядьлы велӧдӧмсӧ бурджыка босьтны
тӧд вылӧ. Сьӧкыдджык предметъяс колӧ нуӧдны водзджык,
на бӧрын - кокниджыкъясӧс. Пример вылӧ: алгебра бӧрын
позьӧ велӧдны литература либӧ история; физика велӧдны
гуманитарнӧй
предметъяс
водзын.
Пырджык
ті
дасьтысянныд урок кежлӧ сӧмынмедбӧръя луннас.
Бурджык колана материалсӧ велӧдны сійӧ луннас, кор
тіянлы сетісны уджсӧ, либо мӧд луннас. А урок водзвылад
сійӧс сӧмын мӧдпӧвъёвтны.

Астӧдӧмлунъяс прӧверитӧм вылӧ юалӧмъяс:
і. Мыйын паметьлӧн тӧдчанлуныс морт олӧмын?
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2.

Кутшӧм ногӧн медкокни босьтны тӧд вылӧ материалсӧ?
Кутшӧм паметь сикасъяс эмӧсь.
4 . Кыдзи бурджык босьтны тӧд вылӧ кывбуръяс?
5 Мый сійӧ мнемотехникаыс?
3.

Мӧвпалӧм
Ыджыд ӧдӧн водзӧ мунысь олӧмыс, а торйӧн нин быд
лунъя уджыс пуктӧны морт водзӧ уна сьӧкыдлун, мог. Тайӧ
сьӧкыдлуныс тӧдчӧдӧ, мый миян гӧгӧрса олӧмын эм зэв уна
морт синмысь сайӧдчӧм тӧдмавтӧмтор. Муюгыдыс помтӧмдортӧм, сійӧс тӧдмалан процессыс сэтшӧм жӧ помасьлытӧм.
Та могысь колӧ пыдісяньджык, колананогӧн гӧгӧрвоны
олӧмсӧ, корсьны миянӧс кытшовтысь мирысь тӧдса
предметъяслысь казявтӧм позянлунсӧ. Предметъяс йылысь
важ тӧдӧмлуныс, вӧлӧмкӧ, абу на тырмӧмӧн. Мортлӧн
мӧвпалӧмыс век вӧлі веськӧдӧма тӧдтӧмсӧ, выльсӧ
тӧдмалӧмлань.
Мӧвпалігӧн быд морт зільӧ аддзыны
выльторсӧ, гӧгӧрвоны тӧдтӧмсӧ.
- Кымын талун енэжас кодзулыс! - горӧдіс Лена, - тані,
буракӧ, миллион кодзув тыдалӧ!
- Оз жӧ, ас синнад верман аддзыны сӧмын кык да джын
сюрс кодзув, - тӧдӧмӧн висьталіс математика да стӧчлун
радейтысь Г ера.
- Но миллионсӧ аддзыны, чайта, позьӧ!
Восьса газет листын ветымын сюрс кымын шыпас. Но
разӧдны кӧ джоджӧ кызь газет, ми вермам ӧти видзӧдласӧн
кытшовтны, вежӧртны дас квадратнӧй метр газет лист
бокысь миллион шыпас. Тайӧ миллион йылысь сӧмын
веркӧса гӧгӧрвоӧм. Татшӧм гӧгӧрвоӧмыс оз вермы стӧча,
тырбура висьтавны миянлы, мый сійӧ миллионыс.
Мый жӧ сійӧ мӧвпалӧмыс? Мӧвпалӧм - миян гӧгӧрса
олӧм йылысь серпасъяс мукӧд серпасъяс пыр вежӧрын
кутӧм.
Опосредствованнӧя - Миян гӧгӧрса олӧм йылысь абу
веськыда, а кутшӧмкӧ мӧд явлениеяс пыр олӧмсӧ вежӧртӧм.
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Висьталӧй, кыдзи позьӧ тӧдмавны, ывлаас кӧдзыд али
шоныд?
Миянлы позьӧ видзӧдлыны ӧшиньӧд ывлаӧ, и сы серті,
кыдзи пасьтасьӧмаӧсь йӧзыс, ми гӧгӧрвоам тайӧс. А нӧшта
на бурджык видзӧдлыны термометрӧ. Татшӧм ногӧн, ми
вежӧртім олӧмсӧ мукӧд серпас пыр - опосредствованнӧя.
Мӧвпалӧм - миянӧс кытшалысь олӧмсӧ анализ да синтез
пыр ӧтувтӧмӧн, опосредственнӧя ас вежӧрӧ босьтӧм.
Гӧгӧрвоӧдам тайӧ кывъяссӧ.
Мӧвпалӧм процесс йылысь сёрнитігӧн ми паныдасим
ӧтувтӧм, кывкӧртӧд вӧчӧм понятиеясӧн. Ӧтувтӧм - миян
вежӧрын быд предметлысь колана признак торйӧдӧм да
лӧсялана признаксӧ ӧти мӧвпӧ чукӧртӧм.
А ӧні видзӧдлам, кутшӧма ті кужанныд ӧтувтавны.
Корсьӧй предметъяслӧн куим чукӧрысь лӧсявтӧмтсӧ:
медводдза серпасын: мырпом, сёркни, чӧд, пув; мӧдын:
дӧрӧм, гач, пась, пими; коймӧдын: нянь, рысь, нӧк, йӧв.
Ті зэв кокньыда тӧдмалінныд лӧсявтӧмторсӧ: сёркни (I),
пими (II), нянь (III). Ӧтувтӧм отсӧгӧн ті вӧчинныд колана
кывкӧртӧд, мый мырпом, чӧд, пув - вотӧс, а сёркни - град
выв пуктас.
Оз
кӧ мортыс вермы торйӧдны став чукӧрсьыс
коланаторсӧ,
то
тайӧ
мӧвпалӧмлӧн
зэв
ыджыд
тырмытӧмтор. Быдӧнлы гӧгӧрвоана, мый оз позь тадзи
висьтавны: «Локтісны кык студент да тӧв: ӧтиыс
университетӧ, мӧдыс пася, коймӧдыс пемыд рытӧ», сы
вӧсна мый «локтісны» кывйыс тані оз ло ӧтувтан
признакӧн.
«Ме зэв ёна радейта кроссвордъяс», - висьтасис коркӧ
меным велӧдчысь. Мӧвпалігӧн век аддзан: ӧткымын кыв
кокньыда воӧ юрад, мукӧдыс - ӧта-мӧд бӧрсяыс весиг
чукӧрӧн. Овлӧ и тадзи: воас юрад кутшӧмкӧ ковтӧм кыв,
юртӧ жуглан, а колана кывсӧ сідз он и тӧдмав. Сэтшӧм
лӧсьыдтӧм лоӧ: юрыд быттьӧ тыртӧм, сэні сӧмын ӧти кыв и
бергалӧ, дай сійӧ оз лӧсяв.
Сылӧн туясьӧмыс вӧлі зэв стӧч. Тайӧ овлӧ уна помка
вӧсна. Медводдза кык случайын мортыс зэв бура, сьӧрсьӧн-
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бӧрсьӧн видлалӧмӧн кужӧ мӧвпавны, но кывъяссӧ сійӧ оз
тӧд, кӧть став нервнӧй процессыс мунӧ колананогӧн, бӧръя
случайын позьӧ казявны, мый мортыс мӧвпалӧ зэв
векньыда. Тайӧ векджык овлӧ кык пӧрйӧ. Ӧти-кӧ, сэк, кор
мортлӧн абу тырмӧмӧн тӧдӧмлуныс, мӧд-кӧ, нервнӧй
процессыс оз мун колананогӧн. Колана мӧвпыс оз
ньӧжмӧдчы, а надзмӧдӧ мукӧд мӧвпъяссӧ, оз сет позянлун
мукӧдсӧ видлавны-корсьны.
Тшӧкыда ми гораа висьталам, некымынысь шуам
мӧвпсӧ, медым бура тӧдмавны материалсӧ, йитны ӧти
мӧвпсӧ мӧдкӧд; медым йитны мӧвпсӧ миян тӧдӧмлунӧн быттьӧкӧ мӧвпнаным сывйыштам сійӧс, мый ми водзвыв
нин тӧдмавлім. Тадзи ми зілям вӧчны мӧвпнымӧс кокниа
гӧгӧрвоӧдӧм вӧсна.
Татшӧм пыдӧ мӧвпавны велӧдчигӧн ыджыд отсӧг сетӧ
шашкиӧн да шахматӧн ворсӧм. Тайӧ ворсӧмъяс подулын керӧм-вӧчӧмлысь торъя вариантъяс корсьӧм, виччысьтӧг
вӧчсьӧмтор дінӧ велалӧм, тэрыба водзсасьны ворсан
ёртыдлы.
А ӧні пасъям мӧвпалан удж йылысь да вӧчам некымын
эксперимент.
1. Визьнитӧй карандаштӧ кабалаысь лэптывтӧг: а) квадрат
нёльысь чут куим веськыд визьӧн, медым бӧр локны
медводдза чутӧ; б) куим радӧн тэчӧм ӧкмыс чут нёль
веськыд визьӧн. Тайӧ уджсӧ вӧчигӧн колӧ венны ӧти ног
мӧвпавны велалӧмсӧ да ӧтдортчыны сетӧм серпассьыс.
2 . Лӧсьӧдӧй вежласьысь лыдпасъяслысь закономерностьсӧ
да содтыны тырмытӧм лыдпассӧ. (Эксперимент нуӧды сьы с
водзвыв дасьтӧ таблица).
Кутшӧм лыдпас пуктанныд коланаинӧ?
7
4
13

9
15
8

5
12
11
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11
7

Нёльӧд колонкаса лыдпасыс артмӧ первӧй и мӧд радса
лыдпас суммаысь да коймӧд радса лыдпас чинтӧмысь.
Сідзкӧ, нёльӧд колонкаын оз тырмытӧм лыдпасыс - ] О.
3. Ю дорӧ матыстчисны кык морт. Ва вылын вӧлі пыж,
кытчӧ вермис пуксьыны сӧвны ӧти морт. Найӧ кыкнанныс
вуджисны пыжӧн да мӧдӧдчисны водзӧ. Кыдзи налӧн тайӧ
артмис? Колӧ зэв сюся видзӧдлыны медводдза сёрникузясӧ.
Позьӧ мӧвпыштны, мый кык мортыс локтӧмаӧсь ӧтиласянь.
Збыльвылас ӧтиыс вӧлі таладор берегас, а мӧдыс - мӧдарас,
ӧтиыс вуджӧма пыжнас таладорсянь мӧдлапӧлӧ, а мӧдыс мӧдлапӧвсянь таладорӧ. Сэсся мунӧмаӧсь водзӧ асланыс
туйӧд.
4. Паныдасисны кык морт, челядьдырся ёртъяс, на костын
пансис сёрни:
- Кымын во ме тэнӧ эг аддзыв, нинӧм тэ йылысь эг кывлы
ни.
- А менам ныв нин быдмӧ!
- Мый нӧ сылӧн нимыс?
- А мамыслӧн кодь жӧ.
- Кымын арӧса Ленукыд?
Висьталӧй, кыдзи мӧд мортыс тӧдмаліс, мый нылыслӧн
нимыс Лена, ӧд ёртъясыс эз аддзысьлыны важысянь нин.
Ленаыслӧн мамыс - сёрниты сьы с ӧтиыс. «Паныдасисны
кык морт, челядьдырся ёртьяс» сёрникузя кылігӧн миян
вежӧрӧ петкӧдчӧ айморт, сы вӧсна мый морт - кыв улас ми
гӧгӧрвоам айловлӧс.
Мӧвпалан процесс видлалігӧн подув понятиеясӧн лоӧны
анализ да синтез.
Анализ - морт вежӧрын ӧти дзонь предмет, либӧ понятие
торйӧдӧм, юклӧм.
Синтез - морт вежӧрын торъя юкӧнъяс ӧти дзонь
понятиеӧ йитӧм.
Анализ да синтез
ӧта-мӧдыскӧд пыр йитчӧмаӧсь.
Ученӧйяслы колӧ лӧсьӧдны
«перпетуум мобиле» «дугдывтӧг . бергалан». Быд ученӧй ас ногӧн заводитас
артавны, кыдзи жӧ сійӧс вӧчны-керны. Сійӧ медводз
мӧвпыштас сы йылысь, кутшӧм лоас сылӧн двигательыс
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(синтез), а сэсся нин вежӧрас кутас лӧсьӧдны торъя
детальяс, механизмъяс (анализ), сэсся став механизмсӧ
выльпӧв дзоньнас сувтӧдас ас син водзас (бӧръяджык
синтез).
Анализ да синтез топыда йитчӧмаӧсь, наысь позьӧ
торйӧдны ӧткодялан процесс.
Ӧткодялӧм предметлысь ӧткодь да торъялан признакъяс
корсьӧм.
Велӧдысь сетӧ татшӧм удж:
1) ӧткодявны ошкӧс да кӧчӧс;
2) ӧткодявны Москва да Сыктывкар;
3) ӧткодявны миян школаса 9 «а» да 9 «б» классъяс.
Ӧткодялігӧн артмӧ ӧтувъя мӧвпалан процесс - ӧтувтӧм.
Ӧтувтӧм вермӧ лоны кык нога: ӧти случайын торйӧдсьӧны
кутшӧмкӧ ӧтувъя ортсыса признакъяс. Шуам, йӧра, ош, кӧч,
руч - вӧрса пемӧс; мӧд пӧрйӧ торйӧдсьӧны ӧтувъя
пытшкӧсса признакъяс: йӧра да кӧч - турун сёйысьяс, ош да
руч - яй сёйысьяс.
Гӧгӧрвоӧдам мӧвпалӧмлысь шӧр сикассӧ. Медся
кокниӧн лоӧ аддзан-вӧчан мӧвпалан сикас. Тайӧ мӧвпалан
сикасыс петкӧдчӧ нин куим арӧса челядьлӧн. Челядь
мӧвпалӧны кутшӧмкӧ удж вӧчигӧн сӧмын сэтшӧм
предметъяс йылысь, мыйӧн вӧдитчӧны, мый аддзӧны.
Пример вылӧ. Куим арӧса Женялы век окота
бергӧдлыны ыджыд мамыслысь вурсян машинасӧ. Женя да
ыджыд мам костын артмӧ серни:
- Ыджыд мам, тэ кулан?
- Кула.
- Сідзкӧ, сэки ме кута бергӧдлыны тэнсьыд вурсян
машинатӧ.
Либӧ татшӧм лоӧмтор: мамыс аддзис, кыдзи Витя вундіс
нидзувсӧ шӧрипельӧ да гуаліс лыаӧ. Мамыс юаліс
пиыслысь:
- Мыйла тэ тайӧс вӧчин?
- Нидзулыс вӧлі ӧтнас, и .сылы вӧлі гажтӧм. А ӧні найӧ
кыкӧн, налы гажаджык лоӧ.

«Автомобиль, скрипка да собака Клякса» кинофильмын
Кузя нима зонка радейтіс понмӧс да шуаліс сылы: «Понмӧй,
понмӧй, вай мекӧд ёртасям. Ме вӧча тэныд борд, и ми
лэбзям тэкӧд ылі шоныд муӧ». Сійӧ кӧсйис вӧчны понсьысь
слӧнӧс: лясӧдны сылы хобот да мавтны понсӧ краскаӧн.
Татшӧм лоӧмтор дырйи и петкӧдчӧ аддзан-вӧчан
мӧвпалӧмыс.
Сьӧкыдджыкӧн лоӧ конкретнӧя серпасъясӧн мӧвпалӧм.
Сійӧ артмӧ предметлысь серпассӧ син водзӧ сувтӧдӧмӧн.
Татшӧм сикас мӧвпалӧмыс йитчӧма аддзан серпасӧн,
паметьӧн.
Пример вылӧ, тіянлы кӧ колӧ ньӧбны выль паськӧм, ті
мунанныд лавкаӧ, бӧръянныд медся лӧсьыдсӧ, кажитчанасӧ.
Вежӧртӧмлӧн медся сьӧкыд сикасыс - абстрактнӧй, кор
ми мӧвпалам отвлеченнӧй понятиеясӧн.
Паськӧм бӧрйигӧн, ми видзӧдам донӧ сійӧ да арталам,
вермам-ӧ ньӧбны тайӧ паськӧмсӧ.
Абстрактнӧй вежӧртӧмыс стӧчджыка петкӧдчӧ задача
арталігӧн.
Колӧ квайт истӧг тувйысь тэчны нёль ӧткодь
«равносторонньӧй треугольник». Вочавидзӧм: колӧ тэчны
тетраэдр, сувтӧдны истӧг тувъяссӧ плоскость вылас.
Верстьӧлӧн эм куимнан сикас мӧвпалӧмыс, сӧмын
петкӧдчӧны тайӧ сикасъясыс торъя удж вӧчигӧн.
Вежӧрлысь торйӧдӧны некымын качество: уна выльтор
тӧдны кӧсйӧм, пыдӧ мӧвпавны кужӧм, ёсь вежӧр.
Качествосӧ торйӧдігӧн колӧ кутны тӧд вылын мортлысь
сӧвмӧмсӧ, интерессӧ.
Мортлы колӧ зільны век унджык тӧдмавны, кывзысьны
олӧм чуксалӧмъясӧ, олӧмас сюся пырӧдчыны. Ставыс тайӧ
сӧвмӧдӧ мортлысь мӧвпалӧмсӧ. Миян мӧвпалӧмыс - абу
сӧмын биология олӧмысь артмӧмтор, сійӧ и ӧтувъя
(социальнӧй) олӧмысь артмӧмтор, мортлӧн ортсыса миркӧд
дзескыда йитчӧмысь артмӧмтор.
Вайӧдам пример.
... ӧтчыд тӧдтӧм ылі ді дорӧ матыстчис караб.
Карабвывса морякъяс колисны ді вылын олысьяслы
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аканьясӧс. Медводз челядь ворсісны тайӧ аканьяснас. Та
бӧрын ӧтияс босьтчисны мӧд уджӧ, вунӧдісны вайӧм
аканьяс йылысь, а мӧдъяс, унджыкыс на пиысь зонъяс,
водзӧ ворсісны аканьясӧн. Мыйла? Сы вӧсна мый ді вылын
вӧлі матриархат. Нывбабаяс вӧчисны коланаджык уджсӧ, а
челядьсӧ быдтіс айморт.
Позьӧ кывкӧртавны, мый мортлы лӧсялана логическӧя
м ӧ в п а л ӧ м ы д пемӧслӧн абу. Видлӧй логическӧя мӧвпыштны
да бӧрйыны сетӧм кывъясысь лӧсявтӧмсӧ.
Анькытш
Берин
Вочавидзӧм: лӧсявтӧмӧн лоӧ «лабич» кыв,
Ва
сы вӧсна мый мукӧдыс мунӧ анбур арт
Лабич
серти.
Гӧгыль
Миян олӧмын логическӧй мӧвпалӧмлӧн тӧдчанлуныс
ыджыд. Но пыр-ӧ колӧ сійӧ миянлы?
Кывзӧй важ мойд.
...Уна во сайын ӧти морт босьтӧма водзӧсӧн кодлыськӧ
уна сьӧм, таысь сійӧс пуксьӧдӧмаӧсь уджйӧз гуӧ (долговая
яма). Лондон карын олӧма
ӧти купеч. Сійӧ корӧма
ростойщиклысь
уна
сьӧм,
кӧсйысьӧма
бергӧдны.
Ростовщикыс вӧлӧма пӧрысь да мисьтӧм. Сійӧ радейтӧма
купечыдлысь томиник нывсӧ да кӧсйысьлӧма, мый сетас кӧ
ассьыс нывсӧ сы сайӧ, то оз ковмы сьӧмсӧ бӧр сетны.
Купечыдлы тайӧ эз кажитчы. Сэк ростовщикыд вӧзйис
шыбитны жребий: пуктыны тыртӧм сумкаӧ кык из сьӧдӧс
да еджыдӧс, и медым нылыс перъяс ӧти изсӧ. Кыскас кӧ
скодсӧ - лоас сылы гӧтырӧн, еджыдсӧ кӧ - коляс батьыскӧд.
И кыкнан пӧрйӧсӧ купечлы оз ков бӧр сетны сьӧмсӧ.
Нылыс кӧ оз кӧсйысь кыскыны изсӧ - батьсӧ пуксьӧдасны
дзескыдінӧ (тюрмаӧ). Ая-ныла кӧсйысисны вӧчны тайӧс.
Сёрниыс муніс садйын, посни изйӧн вольсалӧм туй вылын.
Кор ростовщикыс копыртчис, изъяссӧ босьтны нылыс
казяліс, мый кыкнан изйыс - сьӧд. Та бӧрын сійӧ корис
нывсӧ кыскыны изсӧ.
Мый эськӧ ті вӧчинныд ныв местаас? Мый позьӧ
вӧзйыны нывлы?
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Ӧткодя мӧвпалысь йӧз пырджык вочавидзӧны:
Ӧткажитчыны.
2 Петкӧдлыны, мый сійӧ гӧгӧрвоис пӧръялӧм а,
з. Петны верӧс сайӧ, мездыны батьсӧ.
Тайӧ куимнан нога вӧчӧмыс оз отсав. Либӧ батьсӧ
пуксьӧдасны дзескыдінӧ,
либӧ нылыс лоӧ рӧстовщик
гӧтырӧн.
Веркӧса
мӧвпалысь
йӧз
ассьыныс
вниманиесӧ
веськӧдӧны перйӧм из вылас, а аслысногӧн вежӧртысьяс
сумкаас кольӧм из вылӧ. Найӧ мӧд нога мӧвпалӧны,
зільӧны гӧгӧрвоны лоӧмторсӧ. Ныв перйис изсӧ да уськӧдіс
сійӧс туй вылас. Изйыс гӧгыльтчис да сорасис изъяс
пӧвстас. Ныв шуис: «Видзӧдлам, кутшӧм из коли сумкаас
да тӧдмалам кутшӧмӧс кыски ме». А сумкаас колис сьӧд
изйыс, сідзкӧ сійӧ перйыліс еджыдсӧ. Ӧд рӧстӧвщикыд оз
висьтав аслас пӧръялӧм йылысь.
1.

Астӧдӧмлунъяс прӧверитӧм вылӧ юалӧмъяс да уджъяс:
1.

Мый сійӧ мӧвпалӧмыс?
Кыдзи колӧ сӧвмӧдны мӧвпалӧм?
3. Висьталӧй мӧвпалан операция дырйи анализ да синтез
йылысь.
4. Лыддьӧдлӧй вежӧрлысь качествояссӧ.
5. Ӧти туялӧмын верстьӧяслы висьталісны торъя фразаяс
суахили кывйӧн да рочӧдӧны найӧс:
Акупенда - сійӧ радейтӧ тэнӧ. Авапига - сійӧ виӧ найӧс.
Никупига - ме тэнӧ виа. Авупенда - сійӧ радейтӧ миянӧс.
Шуӧй суахили кывйӧн сёрникузя: «Ме радейта найӧс».
2.
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Вообразитӧм
«И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще неясно различал»...
Мый йылысь тані гижӧма? Кутшӧм магическӧй кристалл
йылысь гижис А.С.Пушкин? Вочавидзны абу сьӧкыд творческӧя вообразитӧм йылысь. Дона из моз дзирдалӧ сійӧ
гижысьлӧн да художниклӧн кужысь киын. Муртса на
лэптӧм Колизей аренаті зумыда тувччалӧны гладиаторъяс.
Ылі мулань кывтӧ «Санта-Мария» караб чукӧр. Кучик вевта
доддьын мунӧ Голландияӧ Петыр сар. Пашкыр юра
А.С.Пушкин копыртчӧма кабала весьтӧ.
Ставыс тайӧ - енэжса да мувывса мичлуныс, ӧніяыс,
кольӧмыс, локтанаыс, шеньзьӧданаыс да зывӧктанаыс отсалӧ аддзыны вообразитӧмлӧн магическӧй изйыс.
«Вообразитӧм! Сытӧг оз позь лоны ни поэтӧн, ни
философӧн, ни мӧвпалысь лолӧн, ни мортӧн. Эз кӧ куж
мортыс вообразитны, вӧліс эськӧ ныжвежӧраӧн», - шуліс
Дидро. Мый сійӧ вообразитӧмыс? Вообразитӧм
психикалӧн процесс, кор мортлӧн важ восприятиеяс
подулалӧмӧн артмӧны выль серпасъяс, мӧвпъяс.
Ӧткымынӧн чайтӧны, мый ичӧтъяслӧн вообразитӧмыс
озырджык верстьӧ дорысь. Тадзисӧ чайтӧны челядьлӧн
серпасъяс, висьтъяс, мойдъяс пондаыс. Куим арӧса кага
серпасаліс пельӧс, а пельӧс дінас содтіс ичӧтик крукыль.
Артмис пукалысь мортлӧн мыгӧрыс. Кага шуис: «О! Сійӧ
пукалӧ!» Мӧд кагаыс стӧча тӧдіс, мый изъясыс мӧвпалӧны
жӧ да кылӧны ставсӧ. Шудтӧмӧн сійӧ лыддис гырысь
изъяссӧ, сы вӧсна мый лунысь лунӧ найӧ аддзӧны пыр
ӧтитор. Жалитӧм могысь кагаыс кыскаліс тайӧ изъяссӧ туй
ӧти помсянь мӧд помас.
«Ловъя изъяс» - зэв кыпыд серпас. Кывбурын да висьтын
сійӧ ышӧдӧ быдӧнӧс.
Верстьӧ морт тӧдӧ, кӧні,мӧвпалӧмтор, а кӧні збыльтор,
ичӧтъяслӧн мӧвпалӧмыс сӧвмӧ на, кагаыс ставнас эскӧ
сылы.
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Челядь сьӧлӧмсянь лӧсьӧдӧны висьтъяс. Со ӧти на
пиысь:
«Оліс - выліс каньпи. Ичӧтик. Сылӧн воліны кань-мам да
кань-бать. Найӧ сылӧн бать-мам. А нӧшта вӧлі мӧд каньпи,
зэв сюсь, сійӧ ставсӧ тӧдіс. Сійӧ кутіс висьтавны, мый колӧ
став йылысь тӧждысьны. Сійӧ пуксьӧдіс мукӧдсӧ и кутіс
висьтавны, кыдзи колӧ ставсӧ вӧчны: «Босьтӧй кӧрт тув,
мӧлӧт и тувъялӧй ёсьладор помнас. Кутам вӧчны улӧсъяс,
дзиръяяс каньпиян велӧдчан керкаӧ». И быдӧн кутісны
ставсӧ вӧчны. И сюсь каньпи шуис: «Ті зэв шаньӧсь, ме
кӧсъя тіянӧс куліны и окавны». А сэсся сійӧ мӧдіс ылӧ-ылӧ,
муніс лавкаӧ. Ньӧбис дзонь мешӧк сёян и ставлы кутіс
сетавны».
Вежӧртӧмыс челядь сяма, сідз ӧд? Тайӧ воображениелӧн
медводдза тшупӧд.
Миянӧс шензьӧдӧ челядьлӧн
вообразитӧмыс,
сылӧн
пасьтаыс,
кыпыдлуныс.
Психологяилы, подув пуктысь Л.С.Выготский шуӧ: «Кага
юрас вермас кутны этшаджык верстьӧысь, но сійӧ ёнджыка
дӧверяйтӧ аслас вообразитӧмлы да этшаджык сійӧс
контролируйтӧ, и сы вӧсна челядь думӧн лӧсьӧдӧм
вообразитӧмыс, дерт, унджык верстьӧ серти. Но кагалӧн
вообразитан материалыс комбинациялӧн характерыс сылӧн
качествоыс
да
унапӧлӧслуныс
гӧльджык,
кольччӧ
верстьӧлӧн комбинацияысь».
Мӧвпалӧмторысь серпас артмӧм - тайӧ морт юр вем
уджын артмӧмтор. Вообразитӧм, став психика процьсс моз
лоӧ
«ыджыд
полушарийяс
коралӧн»
функцияӧн.
Вообразитӧм процессас морт олӧм чӧжся системаяс
киссьӧны и сёрӧнджык бӧр йитчӧны выль системаясӧ.
Мӧвпалысь мортлӧн нерв клетка группаясыс йитчӧны выль
ног.
Таын
тыдовтчӧ
вообразитан
серпасъяслӧн
вӧвлытӧмлуныс.
Туялӧм ' петкӧдлӧ, мый удж йылысь мӧвпалігӧн морт
физиологияын мунӧ вежсьӧм: ӧддзӧ пульсыс, кыптӧ
давлениеыс, содӧ вир-яйын кислородыс босьтӧм. Паметь
йылысь пасйӧдын, ми тӧдмӧдім торъялана, яръюгыда
вообразитысь морт Ш. Психолог А.Р.Лурия висьтавліс:
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«Кор Шерешевский м ы й йылысь кӧ вообразитліс,
«аддзыліс», кыдз ачыс шуліс, сылӧн вир-яяс муніс
шеньзьӧдана вежсьӧм. Опытъяс петкӧдлісны, мый сійӧ
вермис веськыд кисьыс температурасӧ лэптыны кык градус
вылӧ, а шуйгасьыс лэдзны градусӧн джынйӧн улӧ. Та
могысь сылы тырмымӧн вӧлі «аддзыны», мый сылӧн
е з с ь к ы д киыс куйлӧ пӧсь пач бокын, в шуйгаас сійӧ кутӧ
йитор. Сійӧ вермис и ӧддзӧдны сьӧлӧмыслысь уджсӧ,
«аддзис» кӧ асьсӧ трамвай бӧрся котӧртысьӧс Пиньсӧ
кыскыны сійӧ вермис наркозтӧг, «аддзис» кӧ креслӧасьыс
эз асьсӧ, а мӧд мортӧс, эз сылысь, а мӧдлысь кыскисны
пиньсӧ.
Нӧшта примеръяс. Кор Гюстав Флобер гижис Эмма
Бовари отравитчӧм йылысь , то ясыда аслас вомсьыс кыліс
мышьяк кӧрсӧ.
Быд во Варфоломеей' войӧ Вольтер висьмывліс. Тайӧ
войӧ лоӧмтор йылысь мӧвпсьыс, сюрс йӧз кулӧмысь сылӧн
вӧвлісны лихорадка приступъяс, лыбліс температура,
ӧдӧбӧн ӧддзыліс пульсыс.
Кывкӧртӧд: вообразитӧмыс вермӧ тӧдчыны физиология
процессас да вочасӧн вежлавны найӧс.
Мыйӧн торъялӧ ӧта-мӧдсьыс вообразитӧм да збыльтор?
Кор ми сёрнитам вообразитысь морт йылысь, то кӧсъям
тӧдчӧдны, мый сійӧ олӧ аснас лӧсьӧдӧм
мӧд мирын,
збыльвывса олӧмыслы паныд пуктӧм мирын.
Но мӧвпалӧмтор збыльторйыс оз позь дзикӧдз
торйӧдны. Конан Дойльлӧн «Вошӧм муюгыд вообразитӧм»
романын профессор Челленджер мукӧд ученӧйкӧд веськалӧ
лунвыв Америкаса из плато вылӧ, сэні индей котыркӧд
орччӧн олӧмаӧсь «ярскӧб скӧр морт нога обезъянаяс».
Мый тайӧ книгаас вообразитанаыс? Али обезьянаяслӧн
ортсы видыс, али оласногыс, али динозавръяслӧн да
игуанодонъяслӧн олан сямыс? Но ӧд татшӧм сикас
серпасъяса гижӧдыс эм быд палеонтологическӧй уджын,
ӧнія наука висьталӧ сы йылысь, мый ӧткымын пемӧс,
кодъясӧс лыддьӧны важӧн нин кулӧмаӧн , пыр на олӧны
Африкаса да Австралияса пыді пельӧсъясын.
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Мыйла нӧ висьталӧны тайӧ пӧ вообразитана роман? Сы
вӧсна,
мый тайӧ
небӧгас
аслыссяма лоӧмторыс,
вӧвлӧмторыс. Дерт, абу збыль вообразитӧм петкӧдчӧ ӧти
лоӧмторйын английскӧй лорд и ӧбеззяна кодь йӧзӧн
веськӧдлысь; збой журналист и зэв ыджыд динозавр, ӧд и
мойдын геройлӧн корӧм серти «чипан кок йылын керкаыс»
бергӧдчӧ сыланьӧ водзнас, а вӧрлань - бӧрӧннас.
Вообразитӧма сӧмын
сійӧс,мыйысь артмӧ
тайӧ
традиционнӧй образыс, а чипан кокыс да вашкысьӧм
керкаыс збыльӧсь. Кывкӧртӧд: кӧть кутшӧм чуймӧдана эз
вӧв вообразитӧмыс, сійӧ пыр лоӧ збыль серпасӧн.
Кыдзи артмӧ вообразитана серпасыс? Збыль ӧмӧй морт
вежӧрын вообразитӧмыс тэчсьӧ «чипан кок йылын керка»
проект серти?
Психологияысь
туялӧм
тӧдчӧдӧ,
мый
эмӧсь
«алгоритмъяс», мый отсӧгӧн
артмӧны вообразитан
серпасъясыс.
Медся кокньыд вообразитан формаыс
- йитӧм
агглютинация (приклеивание). «Алгоритмыс» ӧтлаалӧ
быдсяматорсӧ, тшӧтш и качество, свойство, юкӧнъяс, мый
отсӧгӧн и артмӧ шензьӧдана вообразитӧмыс. Медым
лӧсьӧдны вообразитӧм пемӧсӧс, Леонардо да Винчи
вӧзйыліс босьтны филинлысь пельсӧ, кыйсьысь понлысь
нырсӧ, кань синсӧ, левлысь синкымсӧ, ыж видзан понлысь
юрсӧ, васа черепахалысь сьылісӧ.
Вӧчам татшӧм удж: серпасалӧй вообразитӧм пемӧсӧс
татшӧм алгоритм серти: бордъя шыр пеля,' пон ныра,
варыш синма да бобув уска. Кутшӧм пемӧс артмис?
Вообразитӧм артмӧдам мӧд сикас - гиперболизация
(предмет да сылысь юкӧнъяссӧ
вывті
ыдждӧдӧм да
ичӧтмӧдӧм). Казьтылӧй мойдъясысь великанъясӧс да
карликъясӧс; лилипутъясӧс «Путешествие Гулливера
небӧгысь» уна киа богиняясӧс индия мифологияысь, сизим
юра гундыръясӧс.
Медым артмӧдны вообразитана серпас, мойдысьяс
ёсьмӧдӧны кутшӧмкӧ признак.
Тадзи жӧ вӧчӧны
карикатураяс.
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Литератураын вӧдитчӧны типизацияӧн: торйӧдӧны
медшӧрсӧ да пыртӧны кутшӧмкӧ торъя серпасӧ. Кыдзи
артмӧны литератураын табъясыс? Та вылӧ М.Горький
вочавидзліс: «Ті кӧ висьталанныд вузасьысь йылысь, колӧ
вӧчны сідзи, медым сы пыр петкӧдчис комын вузасьысь,
ӧти поп пыр - комын поп. Тайӧс вӧчӧны сы могысь, медым
Херсонын лыддигӧн, аддзисны херсонса попӧс, а лыддисны
кӧ Арзамасын - арзамасса попӧс». Став ыджыд гижӧд
подулас - ӧтвывтӧм. «Дон Кихот», «Фауст», «Гамлет» ставыс тайӧ уналысь ӧлӧмсӧ ӧтвывтӧм.
Кутшӧм вообразитан сикас вермасны лоны?
Видлалам ӧти сикас - водзвыв кӧсйытӧг артмӧм
(пассивнӧй вообразитӧм). Та дырйи и морт кӧсйытӧг ӧти
тыдовтчӧмысь (представлениеысь) артмӧ выль. Пассивнӧя
вообразитӧм тыдовчӧ сэк, кор мортыс вугралан выйын, и
сійӧ оз веськӧдлы (контролируйт) асслас юр вежӧр
серпаснас. Татшӧмӧн вермасны лоны кӧсйӧм, вӧт,
каститчӧм (галлюцинация). Йӧзыс кӧсйӧны мыйкӧ буртор,
гажатор и налӧн кӧсйӧмын тыдовтчӧ вообразитӧмыс.
А.И.Купринлӧн «Поединок» повестьын подпоручик
Ромашов кыліс олӧмас ассьыс ковтӧмлунсӧ. Сӧмын
кӧсйӧмнас сійӧ лӧньӧдчис, но кыдз ичӧт кагаын, сы
пытшкын пуисны коддзӧдана мӧвпъяс. Ромашев мӧвпыштіс
ас кежсьыс: аски жӧ босьтча лыддьысьӧмӧ, дасьтыся да
пыра академияӧ, кута ставсьыс эновтчӧмӧн велӧдчыны да
ставнысӧ шензьӧда, бура помала да. Сэки, гашкӧ, ставӧн
шуасны: «А мый тані шензянаыс. Ми и водзвыв тӧдім, мый
сійӧ татшӧм вежӧра, авъя том морт». И Ромашов аддзис
асьсӧ учёнӧйӧн - генеральнӧй штабса офицерӧн. Ас
йывсьыс думыштіс: «Сылысь нимсӧ гижасны зарни пӧвйӧ.
Сійӧ век вылӧджык и вылӧджык кайӧ «служба пості...» Эз
и казявлы ас керка дорӧдзыс воӧмсӧ. Кыпыд мӧвпысь
садьмӧм бӧрын видзӧдліс шензьӧмпырысь тӧдса дзиръя
вылӧ. «Кутшӧм сӧмын йӧй мӧвп оз волы юрад!» - шӧпнитіс
сійӧ яналӧмӧн, сылӧн юрыс полігтырйи пырис пельпомас.

Тадзи овлӧ. Мортыслы кӧ сьӧкыд тайӧ олӧмас, сійӧ кӧ оз
вермась лёкыскӧд, то сійӧ лӧсьӧдлӧ аслыссяма вообразитӧм
олӧм.
Торксьӧм вежӧра йӧзлӧн артмӧны нельӧн кылана,
синмӧн аддзана, кучикӧн кылана серпасъяс, кӧть
збыльвылас найӧс артмӧдысь предметъясыс абуӧсь. Тайӧс и
шуӧны каститчӧмӧн (галлюцинацияӧн). Висьысь морт
чайтӧ тайӧс збыльторйӧн, кӧть ачыс оз пыр эскы налы.
Медицинаысь литератураын гижӧма татшӧм вӧвлӧмтор
йылысь. Висьысь майшасьӧ каститчӧмысь. Бурдӧм бӧрас
локтіс врач дорӧ да виччысьтӧг шуис: «Бурдӧдысьӧй, менӧ
водз на лэдзнысӧ. Ме гӧгӧрвоа, мый тані некӧн петук абу,
но ме сӧмын на кывлі петук чуксасьӧм». Збыльвылассӧ,
сійӧ кадӧ ывлаын ӧшинь улын буретш чуксасьӧма петукыс.
Аддзана каститчӧмыс тшӧкыда овлӧ эпилепсия дырйи,
истерия дырйи, а сідзжӧ вина юысьяслӧн «стенӧ каян»
висьӧм дырйи. «Стенӧ каян» висьӧм дырйи вежӧрсьыс
торксьӧм мортлысь психикаын ты рм ы тӧм лун^ серпасалӧ
зэв бура Марк Твен «Приключения Гекльберри Финна»
романын: «Бать туплясис пельӧсын. Друг сійӧ лэптысис
гырддза вылас, юрсӧ бокӧ лэдзӧмӧн кывзысис да ӧдва
кылан гӧлӧсӧн шуис: «Шлоп, шлоп, шлоп - тайӧ кулӧм йӧз.
Найӧ мела локтӧны, но ме накӧд ог мун. Со и найӧ! Эн
вӧрӧдӧй менӧ! Вештӧй кинытӧ, найӧ кӧдзыдӧсь. Лэдзӧй
менӧ, коньӧрӧс». Сэсся бауӧн кутіс кыссьыны да корны,
мед кулӧм йӧз эз вӧрӧдны сійӧс, гартчис шебрасӧ да пырис
пызан улӧ, а ачыс век корис, сэсся кыдзи бӧрддзас! Регыд
сійӧ шыбитіс шебрассӧ, чеччыштіс кок йылӧ, быттьӧ йӧй,
аддзис Гекӧс да кутіс сы бӧрся киас пуртӧн котравны,
шуаліс сійӧс Кулӧм нима анделӧн, горзіс, мый виас сійӧс да
сэки сійӧ оз нин лок сыла».
Збыльысь кӧ, татшӧм висьысьясыд колӧ видзчысьны,
кыдзи аслыныс, сідзи и матыссаяслы. •
Каститчӧмлы
матынӧсь
вӧтъяс
пассивнӧя
вообразитӧмлӧн коймӧд сикас. Но вӧтыд абу висьысьлӧн, а
дзоньвидза мортлӧн юр вежӧрын артмӧмтор. Кор Илья
Ильф лӧн и Евгений Петровлӧн «Зарни куканьысь» ӧти
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герой юаліс Остап Бейдерлысь, кутшӧм вӧтъяс аддзывлӧ,
сійӧ висьталіс: «Да быдтор. Сора. Газетын моз: «Быдлаысь
став йылысь» либӧ «Мирса экран». Войдӧрлун ме вӧтаси
микадоӧс дзебӧм, а тӧрыт - Сущевскӧй пӧжарнӧй часть
юбилейлы сиӧм рыт». «Енмӧй! - шуис пӧрысь морт. Енмӧй, кутшӧм тэ шуда!»
Збыль, мукӧдыс сэтшӧм вӧт аддзылас, кӧть киноын
петкӧдлы. Садьмас и нинӧм абу вунӧдӧма, быттьӧ збыльысь
кино видзӧдіс. Мӧд морт нинӧм оз вӧтась, узьӧ, быттьӧ
кулӧма. Коймӧд аддзӧ вӧтсӧ сӧмын сэки, кор пӧттӧдз узяс.
Нёльӧд- кор ёнджыка майшасяс, то вӧтын аддзӧ мӧдысь
ставсӧ, мый вӧлі лунын. Эмӧсь йӧз, кодъяс нэм чӧжыс
кадысь кадӧ аддзӧны ӧти и сійӧ жӧ вӧтсӧ. Йӧзыс аддзӧны
вӧтьяссӧ оз сӧмын быд сикасӧн, но и быд ногӧн.
Вӧтлысь тӧдчанлунсӧ гӧгӧрвоӧдӧм могысь вӧчамӧй
опыт. Корӧй куим мортӧс бура пуксьыны, тупкыны
синнысӧ да мӧвпыштны, мый найӧ мунӧны поездӧн,
кылӧны кӧлеса шысӧ, видзӧдӧны ӧшиньӧд вирдалысь пуяс
вылӧ да видзьяс вылӧ. А сэсся корӧй найӧс, медым
пукалыштасны лӧня, пӧдса синӧн, да мӧвпаласны став
йывсьыс, мый юраныс воас. Вит минут мысти юалӧй
быдӧнӧс, коді мый йылысь мӧвпаліс. И ті гӧгӧрвонныд, мый
тайӧ кадӧ думныс ставныслӧн вӧлі быд сикас, зэв ылын
лӧсьӧдӧм серпассьыс. Вермас лоны, мый йӧзыслӧн
мӧвпъясыс вежласисны.
Шусьӧ тайӧ мӧвпӧн лючки
веськӧдтӧмӧн.
У частвуйтысьӧн кӧ юр вем веркӧсыс тайӧ опытас
уджаліс надзмӧдӧмӧн, то мӧвпъясыс, кодъяс йитчӧмаӧсь
лючки уджалысь юр вемкӧд, и лоисны эськӧ вӧтӧн.
Вӧтъяс - узьысь морт юр вежӧрлӧн аслыспӧлӧс вылӧм
(состояние). Тайӧ, кыдзи ми аддзам вӧтын, мыджсьӧ
паметьӧ мӧрччӧмторъяс вылӧ (воздействие), кодъяс
петкӧдчӧны романтическӧй серпасъясын. И. М. Сеченов
висьталіс, мый вӧт - тайӧ вӧвлӧм мӧрччӧмторлӧн вӧвлытӧм
комбинация. Мортыд садьмӧм бӧрас оз век кут тӧд вылас
вӧтсӧ. Туялысь пасйӧ: «Коркӧ ме поездӧн муні. Купеын
вылыс джаджйас чӧскыда узис морт. Виччысьтӧг сійӧ кутіс
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сёрнитны, и дыркодь ясыда висьталіс, быттьӧ мыжаӧс
дорйис. Помаліс сёрнисӧ да бара топыда унмовсис. Кор
узьысьыд садьмис, ме юалі сылысь: «Мый вӧтасинныд?»
Сійӧ жальпырысь шуис: «Нинӧм, ме узи кулӧма моз».
Вӧлӧмкӧ, сійӧ адвокат, мӧдӧдчӧма судйӧ.
А ӧні
вӧчам эксперимент
тіян воображениелысь
аслыспӧлӧслунсӧ. Кывзӧй бура. «Лыддям кык текст. Тіян
мог - кывзыны найӧс и сетны серпасавны пыр видзӧдлас».
Медводдза текст: «Кисьмис ковыль. Степ пасьтасис уна
верст сайӧ сяркъялысь эзысьӧн моз. Тӧлыс зумыда лякӧ
сійӧс. Кайис, сарӧгаліс, чулькйы сь, вӧтліс то лунвывлань,
то рытыввывлань сап сьӧд гыяс. Сэні, кӧні визувтысь сыкӧд
струяяс котӧртісны, ковыль ӧти здукӧн копыртчӧ, и дзор
гӧра визь вылын зэв дыр куйліс сьӧд пода туй ».
Мӧд текст: «Вежӧртана вӧдитчӧм субъектлӧн объект
дорӧ артмӧ мортлӧн отношение аслас уджалан объект дорӧ.
Зырӧм, объектлӧн зэв бура артмӧм, лоӧ коланаӧн збыльтор
вежӧмын, коді лӧсялӧ объектлӧн моньяслы, кодъясӧс
вӧйпӧдӧмаӧсь субъекткӧд йитӧдын торъя социальнӧй
коллектив дорӧ».
Вочавидзӧй некымын юалӧм вылӧ.
1) Мыйӧн торъялӧны кык текстыс ӧта-мӧдсьыс?
2 ) Мый ті «аддзинныд», тайӧ кык юӧртӧмсӧ кывзігӧн?
3) Кутшӧм висьталӧмын петкӧдчис мичаджык серпасыс и
мыйла?
Эксперимент серти кывкӧртӧд:
Воображениеын яръюгыд
серпас петкӧдчӧ кыв
материалысь. Конкретнӧй кывъяс чужтӧны ясыд серпасъяс.
Отвлеченнӧй понятие петкӧдлысь кывъяс, артмӧдӧны
чусыд лоӧмъяс либӧ оз и чужтыны найӧс.
Вообразитӧм - водзвыв кӧсйӧм или активнӧй.
Водзвыв кӧсйӧм серти артмӧдӧм вообразитӧм - тайӧ
индӧм могъясӧн серпас стрӧитӧм. Активнӧй воображение
юксьӧ син водзӧ сувтӧдан да творческӧй вылӧ.
Син водзӧ сувтӧдан вообразитӧм артмӧдӧ сэтшӧм
серпасъяс, кодъяс эмӧсь нин, кодъяс миянлы тӧдсаӧсь, но
кодъясӧс ми веськыдасӧ эгӧ на аддзылӧй.
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Син водзӧ сувтӧдан вообразитӧм векджык петкӧдчӧ
сэки, кор колӧ лӧсьӧдны кутшӧмкӧ предметлысь либӧ
лоӧмторъясысь серпассӧ висьталӧм серти либӧ найӧс
петкӧдлӧм серти.
Видзӧдлам
тіянлысь
син
водзӧ
сувтӧдан
вообразитӧмлысь
аслыссикаслунъяс.
Сюся
кывзӧй
висьталанторсӧ.
1. Нуӧдӧй ас вежӧрын треугольник подувті шуйгалань
квайт милиметр кузьта, визь, треугольник йывсяньыс
параллельнӧя нуӧдӧй шуйгавылӧ сэтшӧм жӧ визь.
Параллельнӧй визьяслысь помъяссӧ йитӧй веськыд визьӧн.
Кутшӧм фигура артмис?
2 . Думыштӧй
ас кежысь: "А" чутсянь ми мунім
лунвывлань дас воськов, сэсся асыввывлань вӧчим дас
воськов, та бӧрын вӧчим дас воськов лунвывлань да
бергӧдчим рытыввывлань, мунім дас воськов войвывлань.
Кутшӧм фигура артмис визьясысь?
3. "А" чутсянь велосипеда морт муніс дас километр
асыввывлань, кежис войвывлань и вӧчис кызь километр,
сэсся - рытыввывлань дас километр, да - дас километр
лунвывлань, та бӧрын бергӧдчис асыввывлань, муніс нӧшта
на дас километр. Кутшӧм фигура артмис тайӧ визьясысь?
Кутшӧм шыпас артмас, бергӧдны кӧ фигурасӧ сё
кӧкъямысдас градус вылӧ?
Творческӧя вообразитӧм торъялӧ выль предметъяс
асшӧра артмӧдӧмӧн, ас матігӧгӧрсӧ вежӧрын вежлалӧмӧн.
Видлалам
творческӧя
вообразитӧмлысь
аслыспӧлӧслунсӧ. Та могысь нуӧдам эксперимент. Лыддям
висьтлысь заводитчӧмсӧ: «Рытъя кадӧ, кор карса уличаяс
тыртӧммӧны, а уличаса бияс вежсьӧны «вой» режим вылӧ,
Виктор С. матыстчис гӧгланьыс. Сійӧ муніс ньӧжйӧникӧн,
ас кежысь шутляліс выль сьыланкывлысь ногсӧ. Сійӧ кежис
пельӧс сайӧ и воис ас улича вылӧ...» - вит минутӧн вӧзъям
гижны сёрникузя, медым артмис помасьӧм висьт. Сэсся
куим - нёль морт гораа лыддьӧны ассьыныс висьтсӧ, и
ставӧн мӧвпалӧны, кодлӧн висьтыс бурджык, кӧні унджык
аслыспӧлӧслуныс, бура лӧсьӧдӧм серпасыс.

Творческӧя
вообразитӧм
юксьӧ
художественнӧй,
техническӧй да научнӧй вылӧ. Художествоа творчество
позьӧ шуны литературнӧйӧн, ас областьын кӧні позьӧ
петкӧдлыны медся паськыд фантазия, сійӧс артмӧдан быд
сикас приём и способ, кодъяс отсӧгӧн вермас петкӧдчыны
художниклӧн думыс, гижысьлӧн, а сідзжӧ искусство
гижӧдлӧн мӧвпыс.
Уна тӧдса гижысь вӧчлісны гижӧд пасторъяс, кодъясӧс
бӧрын босьтлісны ас творчествоын материал пыдди. Ильф
гижӧ: «Сы понда мый вӧчисны шницель лыд арталӧм,
сёян-юан жыр сиптісны пыр кежлӧ ». «Тайӧ фразаыс вежтӧг
пыртӧма «Зарни кукань небӧгӧ». «Рушкулӧн важ друг»
сёян-юан жыр ӧдзӧсын
ӧшаліс ыджыд томан, сімӧн
вевтьысьӧма ли, греча рокӧн ли. «Дерт, - курыда шуис
Остап, - шницельяс арталӧм понда, сёян-юан жырсӧ
пӧдлалӧмаӧсь пыр кежлӧ. Ковмас сетны ассьым вир-яйӧс
часьникъяслы косявлыны». Гижысьяслӧн, поэтъяслӧн,
драматургъяслӧн творческӧй фантазияын аслыспӧлӧслун
чужӧ шаблоннӧй йитӧдъяс торкалӧмла, аслыспӧлӧс
ассоциацияяс лоӧмла пырсясӧ, торкӧмла.
Нуӧдӧй эксперимент. Туялысь корӧ нёль минутӧн
думыштны и гижны сёрникузяяс. Колӧ вӧдитчыны куим
кывйӧн - «сёркни, кымӧр, зэр». Найӧ вермасны лоны
разнӧй грамматическӧй формаын, разнӧй артын. Тайӧ
экспериментыс
петкӧдлӧ
кужӧмлун
творческӧя
воображайтӧмын.
Вообразитӧмыс ставлӧн торъялӧ. Вообразитӧмлӧн доныс
и сылӧн могыс личность сӧвмӧмын петкӧдчӧ сэк, кор
фантазиялӧн торъя сикасъяс кутӧны ыджыд тӧдчанлун
мортлӧн
психическӧй
олӧмын.
Англияысь
гижысь
Дж.Б.Пристли вӧлі шуӧ, мый збыль ыджыд восьтӧмъяс, эз
эськӧ и думас воны ньӧжмыд и абу полысь мывкыда
мортлы, морттуйыс та вылӧ
вермас лоны сӧмын
ученӧйяслӧн, кодъяс сетӧны ыджыд вӧля ас вообразитӧмлы.
Медым мортлӧн творческӧй фантазияыс вӧлі вына,
нюдз, колӧ сӧвмӧдны да тренируйтны сійӧс ичӧтдырсянь.
Медводдза класса велӧдчысьяслы лӧсьӧдісны неыджыд
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висьт нывка, лэбач да пу кывъясӧн. Лыддьӧй куимнан
висьтсӧ, да пасйӧй, мыйӧн найӧ торъялӧны ӧта-мӧдсьыс,
кодлӧн вообразитӧмыс паськыдджык.
Оля Ч. «Нывка мунӧ туйӧд да аддзӧ: пу вылын пукалӧ
лэбач».
Максим И. «Нывка мӧдӧдчис вӧрӧ. Вӧр помын, мыльк
вылын, сійӧ аддзис ыджыд коз. Коз лап вылын пукаліс кӧк.
Нывка видзӧдліс кӧк вылӧ. Лэбач, тыдалӧ, повзис да лэбзис.
А нывка муніс гортас да висьталіс мамыс, кутшӧм вӧлі
кӧкыс».
Лена И. «Нывка муніс вӧрӧ да аддзис сэтысь пожӧм.
Пожӧм вылын пукаліс лэбач да зэв мичаа сьыліс. Нывка
пуксис пожӧм дорӧ да кутіс кывзыны. А вӧрыс вӧлі пемыд.
Сэсся сійӧ унмовсис да узис войбыд. Войнас кӧинъяс
омлялісны, а нывка эз и кывлы, ӧти кӧин кыліс морт дуксӧ,
локтіс да аддзис пожӧм улысь нывкаӧс».
Оля вӧдитчӧма кывъяснас сӧмын сетӧм вежӧртасын,
вообразитӧмыс сылы эз отсав. Максимлӧн вообразитӧмыс
озырджык сылы эз вӧв тырмымӧн сӧмын пу да лэбач
кывъяс. Сійӧ гижіс эз сӧмын пу да лэбач йылысь. Сылӧн
висьтын петкӧдчӧны коз да кӧк. Леналӧн вообразитӧмыс зэв
паськыд, но сійӧ оз вермы веськӧдлыны мӧвпнас. Вӧр
йылысь гижигӧн Леналӧн вообразитӧмыс ӧддзис, сійӧ
вунӧдіс лэбач йылысь, и сюрӧса пемӧсӧн лои кӧин.
1921 воын мортлысь пытшкӧс вообразитӧм да морт
видзӧдласлысь
аслыспӧлӧслунсӧ
тӧдмалӧм
могысь
лӧсьӧдісны Роршахлысь тест. Тайӧ тестыс а чернилаӧн
лякӧсьтӧм кабала. Роршах вӧчис дас сюрсысь унджык
чернилаӧн ляк, пыртіс ӧти чукӧрӧ, велӧдіс уна пӧлӧс
вочакыв да лӧсьӧдіс тайӧ аслыспӧлӧс тестсӧ. Артмӧма тайӧ
тестыс дас таблицаысь, кӧні серпасалӧма ӧткодь лякъяс.
Дякъяс артмӧны кабала вылын, кодӧс юкӧны шӧрипӧв,
шӧрсӧ лякӧсьтӧны чернилаӧн да шӧрипӧв кусыньтӧны.
Тадзи артмӧ серпас.
Морт, коді босьтчис тайӧ тестсӧ вӧчны, кабаласӧ вермӧ
видзӧдны-видлавны, кыдзи кӧсйӧ. Сійӧ висьталӧ, мыйкодь,
сы чайтӧм серти, тайӧ лякыс. Кымын озырджык мортлӧн

пытшкӧс аддзӧмыс (воображение), сымын унджыктор
тыдовтчас сылы тайӧ лякас. Роршахлӧн тестыс отсалӧ
торйӧдны мортлысь тыр-бур да торксьӧм пытшкӧс
вообразитӧм. Висьысь йӧзлӧн чужӧны вежӧраныс дзик
виччысьтӧм серпасъяс. Найӧ векджык аддзӧны олӧмсьыс
лёк лоӧмторъяс. Лякыс татшӧм висьысь вежӧрын чужтӧ
торксьӧм пытшкӧсса сьӧлӧмкылӧм. Дзик прӧстӧй лякысь
налы петкӧдчӧ орт, гундыр, тӧвзьысь кымӧр, кулӧм туналан
серпас да мукӧдтор.
Лыддьӧй И.А.Куратовлысь «Анакреонлӧн» кывбурысь
юкӧн.
Бырис югыд вирӧй банын,
Юрси шочмыс, едждаммис,
Пиньяс личалісны анын,
Синъясын би пемдаммис.
Арлыд менсьым вынӧс венӧ,
Олӧм оз нин ылӧ мун,
Тартар виччысьӧ нин менӧ,
Парка индӧ кулан лун.
Кӧдзыд му улын и пемыд;
Быд морт сэтчӧ пырлывлӧ,
Сэсь туй абу, он пет нэмыд
Сэтчӧсса морт вунлывлӧ.
Тайӧ кывбурын поэт кужӧмӧн тӧдчӧдіс сійӧс, мыйысь
артмӧ морт пытшкӧс аддзӧмлӧн шӧриныс. Шӧринӧн лоӧ
кужӧмлун ставсӧ петкӧдлыны сідзи, кыдзи морт кылӧ да
аддзӧ, артмӧдны быдлунся эмторйысь сӧмын вежӧрын
овлысь выль лоӧмторсӧ.
Кутшӧм эськӧ кыв лӧсялӧ пытшкӧс аддзӧмыслы? Тайӧ
кывйыс - лэбалӧм. И збыльвылӧ сідз. Мортлӧн пытшкӧс
аддзӧм кокниа вермӧ вуджны ыджыд кадколаст да ин. Кор
велӧдчысь кывзӧ историяысь висьталӧм, сылы син водзад
сувтӧны важ кадӧ олысь йӧз, сэк кадся лоӧмторыс.
Велӧдчысьыс некор эз аддзыв пустыня, саридз, вулканлысь
«ловзьӧм», важ йӧзлысь олӧм, но пытшкӧс аддзӧм отсӧгӧн
вермӧ сувтӧдны син водзӧ ставсӧ.
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Кымын морт - сы мында и пытшкӧс аддзӧм. Тӧдӧмлун,
кӧсйӧм, чайтӧм, сьӧлӧмкылӧм - ставыс тайӧ йитчӧ морт
пытшкӧс олӧмкӧд, сылӧн вежӧрӧн аддзӧмӧн. Оз быд морт
аддзы ӧткодя М.Врубельлысь «Демон» серпассӧ, кыдзи и
быдлунъя лоӧмторсӧ. Весиг ӧти и сійӧ вӧв йылысь оз
ӧткодя висьтав серпасалысь, верзьӧма да кага. Серпасалысь
шуӧ: «Меным век лоӧ шензьӧданаӧн тайӧ пемӧсыслӧн мича,
статя мыгӧрыс». Верзьӧма кутас корсьны вӧвлытӧм вын да
тэрыблун. Кага шемӧсмӧм синмӧн кутас дзоргыны некор на
аддзывтӧм пемӧс вылӧ да шуавны: «Видзӧд! Сійӧ сёйӧ!
Сійӧ ӧвтчӧ бӧжнас!» Тайӧ став висьталӧмыс ӧти вӧв
йылысь.
Вообразитӧмыс быд мортлӧн абу ӧти сикас. Грекъяслӧн
вообразитӧмысь артмис кентавр, гижысь - мойдчысь чужтіс
муса да бур Тянитолкайӧс, ичӧтик кага серпасаліс башня
джуджда
кӧкъямыс
юра
гундырӧс.
Мортлӧн
вообразитӧмысь артмис уна мойд да миф.
К.Г. Паустовский гижліс: «Тӧдӧмлун йитчӧма морт
вообразитӧмкӧд. Вообразитӧмлӧн выныс ёнмӧ зэв топыда
тӧдӧмлун содӧмкӧд». Вообразитӧм колӧ и позьӧ сӧвмӧдны.
Сійӧс
сӧвмӧдӧм
могысь
психологъяс
вӧзйӧны
тшӧкыдджыка видлавны небӧгъясысь иллюстрацияяс,
видзӧдны
вӧр-ва
бӧрся,
йӧз
бӧрся,
серпасавны,
фотографируйтны,
чукӧртавны
бур
репродукцияяс,
кывзыны музыка.
Юалӧмъяс да уджъяс вообразитӧм тема серти
Серпасавны
позьӧ
веськыд
визьяс,
быдса
геометрическӧй
фигураяс.
Позьӧ
гӧгыль
отсӧгӧн
серпасавны лым морт, чипанӧс, сикӧтш; треугольник
отсӧгӧн - йӧктысь нывкаӧс, коз пу, чериӧс, ракета. Вӧчӧй
уджъяс:
1. Артмӧдӧй треугольникӧн, прямоугольникӧн, ромбӧн,
квадратӧн, кытшӧн, овалӧн серпасъяс: лэбач, чери,
пемӧс, лёкгаг (дзодзув).
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2. Серпасалӧй унджыктор треугольник, круг да квадрат
отсӧгӧн.
3. Восьтӧй географияысь атлас, сюся видзӧдалӧй ты, ю,
саридз, косін нимъяс. Ті аддзанныд, мый Италия канму
быттьӧ сапӧг мыгӧра, Индия - ромб кодь, Сахалин - быттьӧ
чери мыгӧра. Аддзӧй карта вылысь дас гӧгӧр татшӧмсяма
серпассӧ.
4. Вузасянін весьтын ӧшӧдӧм
серпасыс шусьӧ
пиктограммаӧн. Серпасалӧма кӧ нянь, пань, вилка либӧ
пурт неылын сеянін. Юалан пас кӧ - юӧрӧн могмӧданін,
крӧвать кӧ - туй морт керка. Артмӧдӧй пиктограммаяс,
медым найӧ индісны, шуам: библиотека, стрӧитчанін, роч
кыв велӧданін, коми кыв велӧданін.
5. Вежӧй куим шыпаса кывйысь да артмӧдӧй мӧд кыв.
Кыдзи вит кывйысь артмӧ дас: вит - вир - вар - дар - дас.
Видлӧй артмӧдны татшӧмсяма вежсьӧмъяссӧ: айӧдӧй
кывъяс, кодъяс ӧти шыпас вежӧмӧн вермӧны вуджны мӧдӧ.
Пример вылӧ, кыдзи вит кывйысь артмӧдны дас: вит - вир вар - дар - дас.
Видлӧй артмӧдны татшӧмсяма вежсьӧмсӧ: чери - ёкыш,
лун - вой, пон - руч.
Тӧд вылын кутӧй, кымын дженьыдджык артмас кывъяс
визьыс, сымын бурджык.

Сьӧлӧмкылӧм
Ф.И.Тютчев гижліс: «Олӧмын колӧ тӧдлыны ставсӧ: и
шог, и долыдлун, и тӧжд». Тадзи-ӧ? Колӧ-ӧ миянлы тайӧ
ставыс? Позьӧ-ӧ овны сьӧлӧмкылӧмтӧг? Мый сійӧ
сьӧлӧмкылӧмыс? Кутшӧм сьӧлӧмкылӧм овлӧ? Мый сійӧ
вайӧ: бур али лёк?
Сьӧлӧмкылӧм
лоӧ
пытшкӧс
олӧмлӧн
серпасӧн,
аслыспӧлӧслунӧн. Найӧ чужӧны быдлунся лоӧмторыс^
небӧг лыддигӧн, кино видзӧдігӧн.
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Мортлӧн олӧмыс зэв озыр сьӧлӧмкылӧмӧн. Быдӧн тӧдӧ,
мый сэтшӧм шогсьӧмыс, радлӧмыс, полӧмыс. Литература
лыддигӧн позьӧ казявны, мый и сё вояс сайын йӧзлӧн
вӧлӧма сэтшӧм жӧ сьӧлӧмкылӧмыс, кутшӧм овлӧ и ӧні
миян пытшкын. Колӧ пасйыны, мый сьӧлӧмкылӧм артмис
морт вежӧр сӧвмӧмкӧд ӧттшӧтш.
Пытшкӧс кылӧм эм и пемӧслӧн. Та йылысь ми вермам
шуны налӧн вӧрас
(действие сертиыс). Кор пемӧс
паныдасьӧ аслас вӧрӧгкӧд, сійӧс босьтӧ полӧм. Но ассьыс
полӧмсӧ сійӧ дзебӧ: джӧм сувтӧ оз вӧрзьы места вывсьыс,
кутӧ гежӧда лолавны. Тадзи жӧ лоӧ и морткӧд, кор сійӧ
повзьӧ, пыр жӧ джӧмдӧ, кельдӧдӧ, лолыс вошӧ. Кор пемӧс
паныдасьӧ выльторйӧн, сійӧ исалӧ сійӧс, тӧдмалӧ быд
боксянь. А мый вӧчӧны йӧз, кор аддзӧны тӧдтӧмтор?
Унджык йӧзыс ӧткодя паськӧдӧны синныссӧ, кыпӧдӧны
синкымсӧ, корсюрӧ весиг вомнысӧ восьтӧны.
Германияысь просветитель Г.Мехтенберг казяліс, мый
медся тӧдчанаӧн, аддзанаӧн му вылын лоӧ мортлӧн
чужӧмбаныс. Кор ми видзӧдам йӧзлӧн чужӧмӧ, быттьӧ
рӧмпӧштанысь аддзам налысь лов пытшсӧ. Балетын
йӧктысь Лев Голованов шуӧ: «Быд пӧлӧс морт
сьӧлӧмкылӧмлы эмӧсь лӧсялана признакъяс: нюм, серам,
ловъя син, ӧдйӧ вӧчан движениеяс - тайӧ радлун; шог
чужӧм, чусыд видзӧдлас, лэдзӧм синъяс - шоглун; ӧзйысь
синъяс, лэчыд действиеяс - скӧралӧм; топӧдӧм вомдор,
вӧрзьытӧм видзӧдлас, скуп движениеяс - асныралун.
Важысянь тӧдӧны, мый майшасьӧмлы лӧсялӧны синвомӧн выразительнӧй петкӧдлӧм (мимика). Гиппократ
кадсянь нин ыджыд тӧдчанлун вӧлі сетӧма стӧча (синвомӧн) петкӧдлӧмлы, а медъёнасӧ уна пӧлӧс висьӧм дырйи
паныдасьланмимикалы.
Гиппократ
донъялӧ
вӧлі
висьысьяслысь стӧча вӧрӧдчӧмъяс кыдз врач и тэчис ассьыс
мӧвпъяссӧ ыджыд опыт подув вылын.
Аристотель мӧвпаліс морт психика аслыспӧлӧслун
йылысь сылӧн вывтыр тэчас да чужӧм сертиыс. Но тайӧ оз
стӧча донъяв мортлысь кужӧмлунсӧ да психикасӧ.
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Дерт, мортлӧн мимика-вӧрасыс, сылӧн ветлӧдланногыс,
асьсӧ йӧзын кутӧмыс вермас петкӧдлыны сылысь
сьӧлӧмкылӧмсӧ да мӧвпсӧ. Л.Н.Толстойлӧн «Война и мир»
романын Н.Болконский эз никодясь сы дорӧ волысь
Василей князьлы, Тихон асывнас тшӧктіс архитекторлы
пырны князь дорӧ висьтасьӧмӧн: «Кыланныд, кыдзи ветлӧ, шуис Тихон, кор стӧча кыліс князьлысь ветлӧдлан шысӧ, ставнас коклябӧрнас тувччӧ, ми ӧд тӧдам».
Пытшкӧс кылӧм петкӧдлӧмыс быд мортлӧн аслыснога да
уна пӧлӧс, кӧть и став йӧзыслӧн ортсыса петкӧдчӧмын эм
ӧткодьлуныс.
Л.Н.Толстой
казявлӧма
син
петкӧдчӧмъяслысь
кӧкъямысдас вит рӧм, нюм петкӧдчӧмысь ӧкмысдас сизим
рӧм. Найӧ стӧча петкӧдлӧны мортлысь лов пытшкӧссӧ.
«Синкым да вом уна ног вежласьӧны бӧрдӧм дырйи», шуліс Леонардо да Винчи.
Нуӧдам эксперимент.
Кык кытшӧ колӧ серпасавны сералысь да шогсьысь
мортлысь чужӧмсӧ, синсӧ, вомдорсӧ, синкымсӧ вӧранногсӧ
вежлалӧмӧн.
Татшӧм вӧранногсьысь и тэчсьӧ чужӧмлӧн аслыспӧлӧс
петкӧдчӧмыс.
Мимикаӧн
да
киӧн
висьталӧмлӧн
сьӧлӧмкылӧмкӧд йитӧдыс биологическӧй нога, но наын
сідзжӧ петкӧдчӧ и йӧзлӧн оласногыс. Кор роч, немеч да
француз довкйӧдлӧны юрнас, то петкӧдлӧны «Да», болгар «Оз». М орт кӧ стрӧжитӧ кодӧскӧ, оз тшӧкты мыйкӧ вӧчны,
то роч чуньнас ассянь либӧ асланьӧ петкӧдлас индӧмӧн, а
немеч - веськыдсянь шуйгалань. Весиг сэки, кор арталӧны
чуньяс серти: роч сьӧрсьӧн-бӧрсьӧн кусыньтӧ чуньяссӧ
кабырӧ певсяньыс заводитӧмӧн, а коми, финн, венгр,
удмурт, мари - мӧдарӧ, чальсяньыс заводитӧ лыддьыны.
Немеч медводз вӧчас кабыр, а сэсся заводитас веськӧдлыны
чуньяссӧ.
Омӧль артист йылысь висьталӧны, эм пӧ сӧмын
вывтырлӧн петкӧдчӧмыс, но некутшӧм сьӧлӧмкылӧм абу.
Татшӧм ворсысьыд оз вермы йитны кывъяссӧ да
пантомимикасӧ, мимикасӧ да сёрнитанногсӧ.
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Енмӧн сетӧм кужӧмлуна артистъяс сцена вылын
бӧрдӧны збыльвылас, пыдісянь гӧгӧрвоӧны ворсанторсӧ.
Вӧвлӧмтор:
Отеллоӧс
ворсысь
муртса
джагӧдӧма
Дездемонаӧс, ворсысьсӧ удитӧмаӧсь лэдзны занавес.
Сьӧлӧмкылӧм да сылӧн петкӧдчӧм костын йитӧдыс
сэтшӧм топыд. Кык психолог Америкаысь В.Джемс да
Данияысь Н.Ланге колян нэм помын лӧсьӧдісны
парадоксӧдз вайӧдысь теория: ми сералам огӧ серам петӧм
вӧсна, а миян серамным петӧ серапӧмсьыным. Найӧ
шулісны: лӧсьӧдӧй кабыръяснытӧ, топӧдӧй пинтӧ. Кымӧс
чукӧръяс, мимика да пантомимика отсӧгӧн петкӧдлӧй
скӧрлуннытӧ.
И ті асьныд заводитанныд кывны
сьӧлӧмкылӧмтӧ; тіян петас серам. Асывсяньыс видлӧй
ветлыны кокнытӧ кыскалӧмӧн, мышнытӧ кусыньтӧмӧн, шог
чужӧмӧн, кинытӧ лэдзӧмӧн, и тіян збыльвылас вежсяс бур
руныд лёкӧ. Джемс-Ланге теория серти сьӧлӧмкылӧмлӧн
подулыс поза да мимика.
Дерт, ставнас Джемс-Лангелӧн теорияыс абу стӧч,
сьӧлӧмкылӧмлӧн подулыс на серти - тайӧ ортсыса ин, а
абу вывтырын да чужӧмын петкӧдчӧмыс, но и условнорефлекторнӧй йитӧд вир-яй вӧрӧм да сьӧлӧмкылӧм костын
эм.
Тайӧ мӧвпс гӧгӧрвоӧдӧм могысь вӧлі нуӧдӧма татшӧм
эксперимент. Гипнозӧн унмовсьӧдӧм актрисалысь, кисӧ
колана ногӧн бергӧдлісны, и сэки пырысьтӧм-пыр
вежсьыліс актрисалӧн позаыс да мимикаыс. Садьмӧм бӧрын
актриса висьталіс, мый сылӧн вӧтас вӧлі ортсыса петкӧдчӧм
лӧсялысь сьӧлӧмкылӧм.
Кадысь-кадӧ мортлӧн пытшкӧс лолыс вежласьӧ.
Видзӧдлам сералысь морт вылӧ.
«Коді-й ай-мам сылӧн?
Кӧнъя-й сылӧн горт?
Тӧдан, тайӧ морт
Чужӧм ласта вылын
Ачыс тшакыс ног!
Сійӧс оз босьт шог.

бі

Уджалам ми, керам,
Сылы тайӧ серам!»
И.А. Куратов
Мый сійӧ серамыс? Овлӧ, мый мортыс шмонитӧ, ачыс
сералӧ, а кывзысьяслы веськӧдь, оз серавны. Уна пӧлӧс
видзӧдлас, уна пӧлӧс гаж петӧм, уна пӧлӧс вежӧр - мывкыд
петкӧдлӧны серамлысь быд сикас ловкылӧм. Вежавидзысь
мортлы пышйысь - повзьӧм кань, кодлы бӧжас дурӧмӧн
ӧшӧдӧмаӧсь кӧрттор, серамсӧ оз петкӧдлы. Мукӧдлы,
мӧдарӧ, кажитчас сераланаторйӧн. Англияын олысь йӧзлӧн
весиг эм шусьӧг: «Оз позь гӧтрасьны сэтшӧм ныв вылӧ, коді
оз серав сы вылын, мый тіянлы кажитчӧ серам
петкӧданаӧн».
Серамыс овлӧ уна пӧлӧс помка вӧсна.
Аристотель нин мӧвпаліс, мый серам петкӧдланаыс тайӧ кутшӧмкӧ торксьӧм либӧ мисьтӧмтор, кодъяс ас
пытшкын оз кутны майшӧдны да лёкӧдны. Серамбана
аскылӧмыс вермас дыр кутчысьны, серамыс вермас друг
чужны помкатӧг.
Серам петӧмыслы паныда сулалӧ гажтӧмлун. Тайӧ
овлывлӧ сэк, кор миян юрӧ оз пыр быд лунъя лёкторыс. Но
миян вежӧрын эм мыйкӧ виччысяна. Тайӧ виччысянаторйыс
йитчӧма мыйкӧ вежны кӧсйӧмкӧд либӧ мыйкӧ выльтор
вӧчӧмкӧд. Мортлӧн пытшкӧсса лолыс кӧ озырджык, сійӧ оз
тӧд гажтӧмлунсӧ, кужӧ ассьыс шойччан кадсӧ мыйӧнкӧ
тыртны.
Олӧмлӧн эмоциональнӧй сфераясӧн лоӧны пытшкӧс ру
(настроение), аффект, страсть да стресс. Аскылӧмыс вермӧ
лоны гажтӧмӧн, норӧн, майшасянаӧн либӧ гажаӧн. Аскылӧм
вылӧ тӧдчӧ быдтор: поводдя, пинь висьӧм, асывнас
лыддьӧм письмӧ либӧ казьтылӧм.
Ёна
радейтчӧм
(страсть)
кутӧ
ас
пытшкын
мӧвпалӧмлысь мунӧмсӧ. Уджсӧ ёна радейтӧм сетӧ мортлы
позянлун бураа уджавны, нимкодясьны да кажитчыны
аслыс.
Аффектлӧн кадколастыс пырджык дженьыд, но тырвыйӧ
мича, кыпыд, стӧча петкӧдлӧ этшысь петӧм лӧглун, радлун.
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Кант ӧткодяліс аффектсӧ плӧтина жугӧдысь «изув вакӧд.
Кор ёна радейтӧм (сы серти) уджалӧ кыдзи
ю, коді
пыдӧджык и пыдӧджык гудйис аслыс куйланінсӧ.
И. Куратовлӧн «Со бара пемыд ...» кывбурын
серпасалӧма татшӧм состояниесӧ:
«Со бара пемыд лолын лоис,
Со бара сэтшӧм кад мем воис,
Кор му, код вывті ветлӧдла,
Мем сьӧкыд, югыд синмӧс ёрӧ,
Кӧть кага гаж ме серала,
Кор лолӧй ачыс шогъяс корӧ,
Кор кӧсъя бырны югыдкӧд,
Кор му вежсьӧмсӧ меным колӧ
Зэв аддзывны, кор ставыс рӧд
Мед кулас эськӧ, мый на олӧ,
Му вешъяс кокъяс улысь пыр,
Мед шонді меч моз мунас ылӧ
И енвевт киссяс юръяс вылӧ,
И войтыр енлы кевмигтыр
Мед ляпкалас, кыдз налькйын шыр...»
Аскылӧмъяс позьӧ ӧткодявны шоныд либӧ кӧдзыд
тӧвкӧд, а аффектсӧ - морт пытшкын шувгысь бушковкӧд.
Аффект
состояниеын
мортыс
петкӧдчӧ
сэтшӧмӧн,
кутшӧмӧн некор эз вӧвлы лючки аскылӧм дырйи, вежӧрын
некутшӧм контроль абу.
Аффектъяссӧ позьӧ торйӧдны физиология да патология
боксянь.
Физиология боксянь аффект - тайӧ виччысьтӧг артмӧм
вына майшасьӧм.
Паталогия боксянь аффект - тайӧ состояние, кор мортыс
оз вермы веськӧдлыны аслас ловкылӧмӧн. Сэки морт оз
помнит, мый вӧчис аффект дзукас. Этш тӧдтӧм скӧр
состояниеын мортыс вермӧ вины мӧдӧс, коді лоис сылӧн
состояниелы помкаӧн. Лов йиран жугыльлун состояниеын
морт вермӧ лёктор вӧчны и аслыс. Татшӧмыс овлӧ сӧмын
налӧн, кодъяс висьӧны кутшӧмкӧ психическӧй висьӧмӧн.
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Тадзи асьтӧ кылігӧн оз позь немдумайттӧг тэрмасьӧмӧн
мыйкӧ вӧчны. Татшӧм состояниеын век колӧ кутны тӧд
вылад ӧти немеч гижысьлысь вӧзйӧм: «Этш тӧдтӧма
скӧрмигӧн эн вӧч нинӧм. Сӧмын йӧй морт бушков дырйи
петӧ пыжӧн ва вылӧ».
Нуӧдам эксперимент. Пызан вылын куйлӧ вундалӧм
серпас либӧ открытка. Колӧ тэчны тайӧ торъяссьыс серпас.
Серпаслысь ӧти юкӧн вештӧ бокӧ. Быд нелямын секунда
мысти став серпасторсӧ бӧр сорлалӧны. Велӧдчысь ставсӧ
чукӧртӧ выльысь. Квайт-кӧкъямыс босьтчӧм бӧрын
экспериментатор гусьӧникӧн пуктӧ тырмытӧм юкӧнсӧ да
сетӧ велӧдчысьлы позянлун помӧдз вӧчны уджсӧ.
Тайӧ
эксперимент дырйи артмӧ эмоциональнӧй
зэлӧдчӧм - стресс. Мый тайӧ? Ӧніа кадӧ уна лаборатория
уджалӧ стресс тӧдмалӧм могысь. Стресс - английскӧй кыв,
сылӧн вежӧртасыс «зэлӧдчӧм». Мортыс кылӧ, мыйкӧ лоис
либӧ мыйкӧ колӧ лоны, и сетӧ реакция сы вылӧ. Векни
вежӧртасын стресс - майшасян фактор. Тайӧ миянӧс
шемӧсмӧдіс ёнджыка мукӧд техникаысь. Мый сійӧ стресс?
Бур сійӧ али лёк?
- Стрессыс дженьдӧдӧ олӧмсӧ?
-Да!
- Стресс вермас вайӧдны висьӧмӧдз?
- Дерт.
Стресс - тайӧ полӧм. «Полӧм - тайӧ тшӧтш висьӧм,
вообразитӧмлӧн висьӧм» - тадзи висьталіс коркӧ Леонид
Леонов. Ӧшиньысь шыбитчыны полӧм,
лоӧ доймыны
полӧм вӧсна да водзӧ лоӧмсьыс полӧм вӧсна. Позьӧ-ӧ
велавны повтӧг овны? Позьӧ, мортыс кӧ кужӧ кутны асьсӧ
сьӧкыд здукӧ. «Повны тӧг овны» - гӧгӧрвоӧдӧны научнӧя,
кыдзи мый лоас водзӧ тӧдтӧг овны. Том дырйи ми огӧ
видзӧдӧй бӧрӧ. И та вӧсна став томдырся кадыс - тайӧ
олӧмын асьтӧ корсьӧм. Том йӧз повтӧмӧсь, и найӧс кыскӧ
стресслань. Став томдырся кадыс - тайӧ стресс корсьӧм.
Студентъяслӧн медся тӧдчана стресс - тайӧ сессия,
состояние, кор найӧ полӧны экзаменысь.
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Нуӧдам эксперимент. Син водзӧ колӧ сувтӧдны таблица,
коді артмӧма нелямын ӧкмыс лыдпасысь: ӧтисянь, кызь
витӧдз лӧз либӧ сьӧд рӧма да ӧтисянь кызь нёльӧдз гӧрд
рӧма. Найӧс колӧ сувтӧдны артсӧ дзугӧмӧн.
Мортыслы, кодкӧд нуӧдӧны экспериментсӧ туяланалы,
колӧ петкӧдлыны указкаӧн да лыддьӧдлыны лӧз да гӧрд
рӧма лыдпасъяссӧ сідзи, медым лыдпасъясыс мунісны
сьӧрсьӧн-бӧрсьӧн веськыд артын. Лӧз рӧма лыдпасъяссӧ
колӧ лыддьӧдлыны быдман артын, гӧрд рӧмаяссӧ - чинӧм
артын, да нургана лӧнь гӧлӧсӧн эксперимент нуӧдысьыс
тшӧтш заводитӧ артавны. Тайӧ экспериментыс вайӧдӧ
стресс состояниеӧдз. Тайӧ петкӧдчӧ ӧти лыдпассӧ
шуалӧмыд петкӧдчӧ сыын, мый указкаыс сибдӧ кутшӧмкӧ
лыдпасӧ, мый гӧлӧс лэптысьӧ либӧ лэччӧ, мый арталан
ӧдыс вежсьӧ. Тшӧкыда лыддьӧдлігӧн мортыс сералӧ либӧ
горӧдлӧ, арталӧмыс артмӧ тӧждысяна шуаннога.
Эмоцияяс эмӧсь быдӧнлӧн. Тайӧ тыдовтчӧ тӧждысигӧн,
шогсигӧн да нимкодясигӧн. Дерт, бурджык вӧлі сылӧн
поведениенас кӧ веськӧдліс мывкыд, а эз эмоцияяс. Но уна
пӧрйӧ морт вылас эмоцияяслӧн тӧдчӧмыс овлӧ зэв
ыджыдӧн. Мортыс кӧ абу вывті эмоциональнӧй, сійӧ оз куж
тырвыйӧ нимкодясьны.
Лыддьӧй Нёбдінса Витторлысь кывбурсӧ, сьӧлӧмсяньыд,
кыпыда.
Радейта ме тэнӧ, ас чужан муӧй!
Муна кӧть мӧд муӧ - тэ дінын думӧй.
Г аж бырӧ, сьӧлӧм пыр кӧсйӧдӧ бӧрдны,
Мый понда - ог вермы некыдзи тӧдны ...
Радейта гумладор, тыр кольта вартӧм,
Радейта тӧлӧдчӧм, мешӧкъяс катлӧм;
Косьтысьӧм, весасьӧм, мельнича-н изӧм;
Заводӧ уджавны тӧв кежлӧ гижсьӧм ...
Радейта няръясьӧм, нирасьӧм, печкӧм,
Ректасьӧм, быдмасьӧм, пансьӧм да летчӧм;
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Челядьлысь рытъясын анягур сотӧм;
Пон увтӧм, мӧс баксӧм, рудзӧг нянь кӧтӧм ...
Дзик збыльсӧ шуӧ поэтыс! Эмоциональность - мортлӧн
донъявны позьтӧм аслыссикаслун. Сы отсӧгӧн позьӧ
торйӧдны бурсӧ лёкысь и мӧдарӧ. Медся бурыс миян
олӧмын - тайӧ ӧта-мӧдкӧд ёртасьӧм, кор медъёна донъявсьӧ
бурлун да шаньлун.
Лыддьӧй Серафим Поповлысь «Радейтны эг кужӧй»
кывбурысь юкӧн:
Ӧта - мӧдӧс радейтны эг кужӧй,
Муслуннымӧс гӧрддзасьтӧдзыс косьтім,
Быттьӧ кыськӧ уси кӧдзыд вуджӧр
Да и пырис кык том сьӧлӧм костӧ.
Асьнымӧс ми сӧмын векджык ошкам,
Мӧд вылӧ пыр мыйӧнкӧ да воам...
Сӧмын сэк, кор збыльысь шудсӧ воштам,
Сылысь донсӧ вӧлись гӧгӧрвоам.

Астӧдӧлунъяс прӧверитӧм вылӧ юалӧмъяс:
1. Позьӧ-ӧ мортлӧн чужӧм серти гӧгӧрвоны сылысь
эмоцияяссӧ?
2. Серам да шог - мый сійӧ?
3. Серпасалӧй мортлысь эмоциональнӧй состояниеяссӧ.
4. Видлалӧй, кыдзи чувствояс тӧдчӧны велӧдысьяс да
велӧдчысьяс костын.
Английскӧй кыв урок. Велӧдчысьяс вайӧмаӧсь классӧ
ракаӧс. Том велӧдысь Н. кайис ӧшинь курич вылӧ, медым
кутны лэбачсӧ да лэдзны сійӧс. Сійӧ кадӧ классӧ пырис
велӧдысь Мельников да пиняліс П-сӧ. Падмӧм том
велӧдысь
ӧдйӧ
петіс
классысь
коридорӧ,
кӧсйис
гӧгӧрвоӧдны аслас велӧдысьлы, радейтана мортлы, мый
лоис. Но сійӧ эз кывзы Н-ӧс. Сэк Н. бӧр пырис классӧ, кутіс
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ракасӧ, кодӧс велӧдчысьяс гартыштӧмаӧсь ветьӧкӧ. Том
велӧдысь шыбитіс ӧшиньӧдыс гартыштӧм лэбачсӧ.
Шемӧсмӧм
велӧдчысьяс
заводитӧны
пинясьны
Н.
велӧдыськӧд. Ӧта-мӧд бӧрсыс вӧтліс велӧдчысьяссӧ
классьыс.
5. Тӧдчӧдӧй аскылӧм сикасъяс (Н. серти).
A.
«Ме
сылі
да
тіралі
висьтавны
позьтӧм
нимкодьлунысь, кор гижи «Онегин» серти сьыланногсӧ»
(II.И. Чайковский серти).
Б. Ёна мырсьӧм бӧрын велӧдчысь арталіс сьӧкыд
задачасӧ. Таысь сылы этшсӧ воштымӧн нимкодь лои.
Мыйысь сылы лои сэтшӧм нимкодь?
B. Классысь староста дзикӧдз шогӧ усис, кор
велӧдчысьяс нимтісны сійӧс «вузалысьӧн» велӧдысьыслы
стеклӧ жугӧдысьсӧ висьталӧмысь.
Г. Дасӧд классын велӧдчысь нывка гижліс, мый дас вит
арӧсаын сійӧ лыддьылӧма «Овод» небӧг. Небӧгыс нывкалы
сы выйӧдз воӧма сьӧлӧм вылас, мый сійӧ куим лун чӧж кок
ув мусӧ абу аддзылӧма.

Вӧля. Вӧля качествояс
Зэв тшӧкыда мортыс майшасьӧ лёк
паметь вӧсна,
внимание абутӧм вӧсна, лёка мӧвпалӧм вӧсна. Но гежӧда
кывлан, мый мортлӧн абу пытшкӧсса вӧляыс.
Эмӧсь
сэтшӧм йӧз, кодъяс, мыйкӧ кӧ налӧн эз артмы, шуӧны, мый
кӧсйисны вӧчны, но эз вермыны. Мыйын помкаыс? Ӧд
мортыс висьталіс тайӧн, мый сійӧ пытшкӧсса вӧлятӧм, мый
сійӧ оз вермы веськӧдлыны поведениенас, сылы сьӧкыд
венны сямтӧмлунсӧ. Пытшкӧсса вӧляа морт - тайӧ
пытшкӧсса вынъяса морт, коді некор оз кусыньтчы
сьӧкыдлун водзын. Татшӧмӧн кӧсйис эськӧ лоны быд морт.
«Кӧсйис эськӧ!» А мый тайӧ сэтшӧмыс? Колян нэмын
эськӧ висьталісны: «Став вылӧ Енлӧн вӧляыс...» Л мыйла
мортыс «кӧсйӧ»? Тайӧ кывъяс нин тӧдчӧ
мортыслӧн
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вӧляыс. Сы вӧсна, мый та вылӧ сійӧс ышӧдӧ мукӧдыс? Оз
сӧмын. Збыльвывса помкаыс коланлуныс Тайӧ вӧлялӧн
заводитчӧм, но вӧляыс тыдовтчӧ сыын, мый мортыс вӧчӧ,
олӧмас сылӧн поступокъясын.
Волевӧй поступокын тыдовтчӧ мортлӧн пытшкӧсса
выныс да мичлуныс Ф.Д.Фивейскийлӧн «Сильнее смерти»
скульптура веськыдладорас, шӧрын сулалысьлӧн чужӧмас
петкӧдчӧма вӧрӧг дінӧ сэтшӧм мустӧмтӧм, весиг кажитчӧ,
мый сійӧ оз кыв дойсӧ.
Академик А.В.Петровский, аслас небӧгын гижис
Михаил ёртыскӧд вӧвлӧмтор йылысь. Дас сизим арӧса
зонкаӧн Михаил ас кӧсйӧм серти муніс фронт вылӧ. Вӧлі
сьӧкыда ранитчӧма. Снаряд торпыригыс веськаліс сюрса
лыӧ да ёна топӧдіс мышку вемсӧ. Врачьяс тӧдісны, мый
Михаилы зэв делӧ. Кодкӧ на пиысь чайтіс, мый висьысьыс
воштӧма юр садьсӧ да нинӧм оз кыв да висьталіс: «Татшӧма
доймӧмаясыд дыр оз овны: найӧ либӧ асьныс помалӧны
олӧмнысӧ либӧ мывкыдссӧ воштӧны». Миша кывліс тайӧ
сёрнисӧ.
Тайӧ здуксянь том офицерлӧн став олӧмыс бергӧдчис.
Сійӧ пуктіс ас водзас мог: бурдӧдчыны сьӧкыд висьӧмысь
да бӧр бергӧдчыны стройӧ. Сійӧ ӧвсис морфийысь да
пантопонысь (на понда мортлӧн вермӧ лоны психикаын
торксьӧм). Дерт, сійӧ ёна висис тайӧ кадас, но зілис
мынтӧдчыны дойсьыс да бурдны. Пытшкӧсса вын,
висьӧмлы сетчытӧмлун лоис Михаиллӧн шӧр нырвизьӧн.
Михаил сувтіс кок йылас, петіс госпитальсьыс. Тайӧ вӧлі
шемӧсмӧданторйӧн. Сійӧ зілис уна ногӧн веськавны фронт
вылӧ, но эз удайтчы. Сэки сійӧ заводитіс уджавны. Колис
кызь гӧгӧр во. Дойыс эз кольлы Михаилӧс весиг здук
кежлӧ. Йӧзыс, кодъяс кытшалісны Михаилӧс, эз тӧдны, мый
тайӧ ён мортыс сэтшӧма мырсьӧ. Сійӧ некыдзи эз петкӧдлы
ассьыс дойсӧ, висьӧмсӧ. Мортыс бӧр воис стройӧ. Сылӧн
вӧляыс веніс сьӧкыдлунъяссӧ - вӧляа зільӧмлӧн збыльвывса
качество.
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Вӧляыс колӧ мортыслы век: велӧдчӧмын, уджалӧмын.
Вӧляыслӧн эмлуныс либо абутӧмлуныс ясыда петкӧдчӧ
сьӧкыд кадӧ.
Со мый вӧлі йӧзӧдӧма «Известия» газетын.
...Урасьӧм дас ӧтикӧд лунӧ кык моряк Виктор Б. да
Евгений С. мӧдӧдчисны мотора пыжӧн (сійӧ вӧчис рейс
Кола кӧдж пӧлӧн) береглань. Чайтісны бӧр воӧдчыны дас
минут мысти, та вӧсна сьӧрсьыныс нинӧм эз босьтны.
Друг туйын моторыс кусі. Сійӧ жӧ кадӧ кыптіс тӧвныр и
ставыс тупкысис руӧн. Виктор да
Евгений весиг
повзьынысӧ эз удитны сэтшӧм ӧдйӧ локтысь шоглунсьыс.
Найӧ сынісны мый вынсьыныс, чайтісны, мый кывтӧны
корабльлань, а найӧс кылӧдіс веськыда восьса саридзӧ.
Ваыс кутіс пырны пыжас. Виктор заводитіс коявны
пыжсьыс васӧ. Сэсся пӧрччис сапӧгсӧ, пыдзыртіс нямӧдсӧ,
шонтыштіс киняулас и бӧр пасьталіс - коклы лои
шоныдджык. Вӧзйис сідзжӧ вӧчны Евгенийлы. Но сійӧ
веськодьпырысь вочавидзис: «Дугды, Виктор, мый прӧста
мырсян! Аддзасны миянӧс - лыддьы, мый шудаӧсь, а оз
кӧ...» Сэк кості руыс сукмис, йиыс пыж бокас лои кызджык.
Ыджыд гыыс бара на кыкнаннысӧ тупкис и муніс, колис ас
бӧрсьыс пыж джын ва. Виктор бара заводитіс коявны васӧ,
мый вылӧ муніс час джын. Сэсся сійӧ кыйсигмоз матыстчис
Евгений дорӧ, горӧдіс. Оз шыась. Кватитіс киӧдыс и
гӧгӧрвоис, мый киыс кын нин. Здук кежлӧ кынмыліс
шӧйӧвошӧмысла. Мӧд луннас матросъяслӧн, кодъяс
корсисны вошӧмаясӧс, лачаыс аддзынысӧ найӧс эз нин вӧв.
Вӧвлӧм морякъяс висьтавлісны, мый татшӧм поводдяӧ
кутчысьны позьӧ вит - квайт час. Викторӧс аддзисны комын
ӧтик час мысти. Врач пуктіс диагноз: организмыс ёна
кӧдзалӧма, состояниеыс удовлетворительнӧй, тайӧ комын
ӧтик часнас сійӧ воштӧма кӧкъямыс кг гӧгӧр...
Тайӧ висьтыс петкӧдлӧ - кутшӧм ыджыд места босьтӧ
морт характерын вӧля. Виктор торъяліс ыджыд вӧляӧн,
сэтшӧм качествоӧн, кыдз повтӧмлун, и сы вӧсна эз усь
ловнас, кыдз Евгений, а вермасис помӧдзыс, и вермис
кулӧмсӧ; Евгений жӧ эз вермась - и кулі.
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А ӧні ещӧ ӧтик пример ыджыд вӧляа морт йылысь.
Миян эраӧдзса ...508 воын Этрусской сар Порсена тыш
нуӧдіс Римын. Римын олысь зон Муций, веськаліс
дзескыдінӧ сарӧс кӧсйис вины. Ярмӧм сар тшӧктіс биӧн
мучитны зонмӧс, медым тӧдмавны, коді сійӧс ыстіс.
Муций матыстчис би дорӧ да пуктіс веськыд кисӧ би
весьтӧ. Кисӧ биын кутӧмӧн, сійӧ пыр сёрнитіс саркӧд,
кытчӧдз киыс эз сотчы. Сар чуймис, кутшӧм ыджыд вӧляыс
тайӧ зонлӧн да лэдзис сійӧс. Та борын сар дугӧдіс тышсӧ
Рим вӧсна...
Муцийлӧн образыс пырис мировӧй
литератураӧ, кыдзи ыджыд вӧляла мортлӧн пример.
Ми тӧдам, мый Вальтер Скотт гижліс ассьыс
гижӧдъяссӧ, сьӧкыда висигӧн нин, сійӧ ассьсӧ мырдӧн
тшӧктывліс сёрнитны. Сы выйӧдз сійӧ пырӧдчыліс
геройясыслӧн олӧмас, мый весиг вунӧдлывліс аслас висьӧм
йылысь. Тадзи сійӧ гижліс «Айвенго» да мукӧд гижӧд.
Эм фактъяс, кодъяс висьталӧны сы йылысь, мый ыджыд
вӧляӧн морт вермӧ ылысмӧдны кулан здуксӧ.
Великӧй Отечественнӧй война дырйи ӧти лётчик ёна
ранитчис. Вежӧрыс сылӧн кутіс вошны, киыс слабмис, сійӧ
заводитіс лэдзны самолет штурвалсӧ. И сэки юрас воис
мӧвп, мый сійӧ кӧ дугдас нуӧдны самолётсӧ, то куласны
ставныс, коді сэні эм. Лётчик шуис аслыс, мый сылы колӧ
пуксьӧдны самолётсӧ. И лётчиклӧн тайӧ артмис. Самолётсӧ
бура пуксьӧдӧм бӧрын лётчик воштіс садьсӧ да усис.
Самолётсьыс сійӧс петкӧдісны кувсьӧмӧн...
Позьӧ вайӧдны историяысь татшӧм лоӧмтор. Тыш
нуӧдігӧн Наполеон дінӧ которӧн локтіс офицер. Сійӧ вайис
юӧр. Котӧртігас сылы инмис пуля. Офицер тӧдіс, кутшӧм
тӧдчана вӧлі Наполеонлы тайӧ юӧрыс, да пиньсӧ мурч
курччӧмӧн кутчысис вӧв вылас. Сійӧ сетіс юӧрсӧ и
Наполеон юаліс сылысь: «Ранитчинныд-ӧ?» «Эг, вочавидзис офицер, вӧв вывсьыс усигмоз. - Менӧ виисны».
И сэн жӧ куліс. Миян эраӧдзса витӧд нэмын грек воин
котӧртіс нелямын кык километр Марафонсянь Афиныӧдз и,
персъясӧс вермӧм йылысь юӧр вайӧм бӧрти, кулі. Тайӧ 42
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километр 195 метр кузьта Марафонскӧй котӧртӧмсӧ
пыртӧма кокни атлетика историяӧ.
Оз прӧста висьтавны йӧзкостса шусьӧгын, мый ён вӧляа
йӧз вуджӧны «олӧм юсӧ», а жебъяс - «купайтчӧны».
Волевӧй действиеын тӧдчӧ вермасьӧм «ог кӧсйы»,
«кӧсъя» и «колӧ» костын. Тайӧ быдсяма сикас «кӧсъя» и
«колӧ» костын тшӧкыда аддзам ог сӧмын колӧмлун вермӧм,
но и этшъясьӧм. Матыстчис морт газированнӧй ваа автомат
дінӧ да пыр мӧвпалӧ: «Сироптӧг либӧ сиропӧн юны васӧ».
«Ачыс оз тӧд, мый кӧсйӧ», - шуасны тайӧ морт йылысь.
Гамлет монологын шусьӧгӧн лоӧм медводдза кывъясыс,
петкӧдлӧны сьӧкыд волевӧй действиеын мотивъяслысь
вермасьӧмсӧ. Лоны али абу лоны. Со мыйын юалӧмыс!
Шогмӧ-ӧ олӧмлысь яндзим туйсӧ талявны, али
колӧ
водзсасьныд сувтны паныд, зэлӧдчыны, лоны вермысьӧн
либӧ воштны лов. Мукӧддырйиыс морт аслас кӧсйӧм
радиыс вермас вӧчны ставсӧ. Тайӧ жӧ «кӧсйӧмысла»
овлывлӧ сылы дыш и чуньсӧ легӧнитны. «Кӧсйӧм» вермас
чужтыны пыксьӧм, но некор оз чужты лэдзчысьтӧмлун. Но
вӧляа морт мӧвпалӧ оз тадз: «Окота эськӧ вӧчны да», а
тадзи: «Быть колӧ вӧчны».
Психологияын эм сэтшӧм вежӧртас «вӧляа вӧля»; йӧз
костын шуӧны: «Мый кӧсъя, сійӧс и вӧча»...
Буриданлӧн вӧлі осёл. Мунігас Буридан тырмымӧн
колис конюшняас турунсӧ, стойлӧын веськыд бокас и
шуйга бокас. Сы вӧсна мый кыкнан турун моздорыс вӧлі
ӧткодь, осёлыс некыдз эз вермы вежӧртны, кысянь
заводитны сёйны. Сідз и тшыглы кулі. Тайӧ думыштӧм
висьтсӧ гижлӧма Францияысь философ Буридан, коді овліс
дас нёльӧд нэмын.
Мый жӧ сійӧ вӧляа вӧляыс? Тайӧ, психология боксянь,
вермыны кужӧм,
тӧдӧмлун серти решение примитны.
Нуӧдам эксперимент.
Экспериментатор сетӧ инструкция: «ӧні ме петкӧдла,
кыдзи позьӧ мӧвпсӧ вуджӧдны ӧтитор мӧдтор вылӧ.
Босьтӧй тайӧ гижӧдсӧ кианыд да кабыртӧй топыдджыка.
Сэсся ӧдйӧ лыддьӧдлӧй куим пельӧ юксьысь лыдакывъяс.

Сэк жӧ дугдывтӧг лыддьӧдлӧй лыдакывъяссӧ, бура менӧ
кывзӧй да ӧдйӧн вочавидзӧй менам юалӧмъяс вылӧ: ӧтик,
кык - заводитім! Висьталӧй кутшӧмкӧ гортса пемӧс ним.
Лыддьӧдлӧй лыдакывъяссӧ водзӧ. Сэсся ӧдйӧ висьталӧй
кутшӧмкӧ фрукт ним. Сэсся - роч поэтлысь ним да с.в. ...
Тырмас! А ӧні лыддьӧй, мый ме гижи кабырад кутан
кабалаас».
Гӧгӧрвоӧдам экспериментсӧ. Делӧыс, дерт, абу «мӧвпсӧ
ӧтиласянь мӧдлаӧ вуджӧдӧмын, а сыын, мый став
ывлавывса петкӧдчӧмыс, мортлӧн удж лоӧ мыйлы
кӧ
помкаӧн. Ичӧтдырсянь миян олӧмын артмӧны кадколаст
йитӧдъяс, унджыкысьсӧ найӧ ӧткодьӧсь ставныслӧн. Сы
вӧсна, кор ті кыланныд «гортса пемӧс» кывъяссӧ, тшӧкыда
висьталанныд «чипан»; «фрукт» - яблӧг да с.в. Оз быдӧн
тіян пиысь вермы висьтавны быдсяма гортса лэбачсӧ, но
шуанныд сійӧс, коді тшӧкыдджыка вӧлӧ вежӧрад - «чипан».
Тайӧ жӧ нимыс вӧлі и кабалаас. Тайӧ экспериментыс зэв
лӧсьыда гӧгӧрвоӧдӧ вӧлялысь вынсӧ.
Сідз, вӧля, вӧляа морт, морт вӧлялӧн качество... Мый жӧ
ӧтувтӧ тайӧ понятиеяссӧ? Ассьыс действиеяссӧ вежӧра
мортӧн котыртӧм, сідз жӧ сьӧкыдлунсӧ венны кужӧмлун
пуктӧм могъяс олӧмӧ пӧртны вермӧмын. Венны сьӧкыдлун
вермӧ сӧмын сӧвмӧм вӧляа морт.
Вӧля овлывлӧ кывзӧм, паметь, мӧвпалӧм процессъясын.
Вӧлясӧ позьӧ мерайтны-муртавны.
Нуӧдам эксперимент. Кодлыкӧ сетны шифруйтӧм гижӧд.
Могыс - тӧдмавны, мый сэні гижӧма.
Удж вӧчӧм вылӧ
кадсӧ урчитӧма. Уджсӧ вӧчны торкалӧ кутшӧмкӧ мытшӧд,
шуам классыс заводитӧ ызгыны.
Мортыс кӧ гӧгӧрвоӧмӧн вӧчӧ уджсӧ и сыкӧд тшӧтш
венӧ мытшӧдсӧ, то тайӧ лоӧ вӧляа вӧчӧмӧн. Тырмымӧн-ӧ
вӧляа вӧчӧмсӧ тадзи гӧгӧрвоӧдӧмыс? Абу, ӧд медым
вӧчӧмыс вӧлі збыльысь волевӧйӧн, сійӧс колӧ вӧчны или
жӧ мортыс гӧгӧрвоӧмӧн вежӧ ассьыс шуӧмсӧ.
Со Серёжа С. Сылӧн уна бур кӧсйӧм. Сійӧ кӧсйӧ бура
велӧдчыны да вӧчны общественнӧй удж. Но сійӧ оз вермы
весиг асьсӧ ас кадӧ пуксьӧдны вӧчны гортса удж. Сӧмын на
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сійӧ зумыда шуис: «Кытчӧдз ог вӧч гортӧ сетӧм уджсӧ, ог
чеччы». Но друг нем думайттӧг видзлӧдліс телевидение
программаӧ. «О-О-О! Ӧні ӧд «Спартак-Динамо» ворсӧны.
Шыбитіс небӧгъяссӧ да пуксис телевизор дорӧ. Аддзам,
мый Серёжа оз вермы помӧдзыс сулавны сетӧм кыв вылас,
торкис сетӧм кывсӧ. Сійӧ - вӧлятӧм морт.
Вӧляаӧн позьӧ шуны сэтшӧм мортӧс, коді гӧгӧрвоӧмӧн
вежӧ ассьыс шуӧмсӧ. Та йылысь А.С.Макаренко гижліс:
«Ыджыд вӧля - тайӧ абу сӧмын мыйкӧ кӧсйыны кужӧм, но
и
мыйыськӧ асьтӧ дугӧдны кужӧм, кор тайӧ колӧ. Оз
вермы лоны тормозтӧм машина, сідзжӧ оз вермы лоны
тормозтӧм вӧля».
Вӧля петкӧдчӧ бур и лёк качествоа. Медводз колӧ
торйӧдны вӧлялысь вын да лэдзчысьтӧмлун. Кор мортлӧн
эмӧсь тайӧ качествоясыс, сійӧ вӧчӧ уджсӧ помӧдзыс.
Сергей Н. зумыда шуис велӧдны химия. Сійӧ корис Вова
М.-ӧс отсавны сылы, но сійӧ регыд муніс карсьыс. Сэки
Сергей шуис: «Велӧдча ачым, кӧть и зэв сьӧкыд лоас».
Зэвтіс ас пиас вӧлясӧ велӧдны да заводитіс ставсӧ водзсянь.
Сэсся сійӧ висьтавліс: «Тӧданныд-ӧ ті, кыдзи ме мучитчи.
Весиг кӧсйи ставсӧ шыбитны, но бара - вӧля вын аддзи! Ме
пукалі да велӧді химия. Вочасӧн ме заводиті гӧгӧрвоны:
мыйӧн унджык ме велӧді, сымын унджык сійӧ меным
кажитчис. Медводз двойкаяс вежсионы тройкаясӧн, сэсся
четверкаясӧн».
Сергейлӧн
вӧля
вын
кындзи,
петкӧдчис
и
лэдзчысьтӧмлун. Лэдзчысьтӧмлунысь колӧ торйӧдны
мортлысь лёк качество - асныралӧм. Асныра зільӧ синны ас
ногыс кӧть кыдзи, сӧмын сы вӧсна, мый сылы тадзи окота.
Татшӧм мортлӧн вӧляыс оз кывзысь вежӧрыслысь.
Ӧти детинка Петя М. гижис: «Локта гортӧ, пукся
лыддьысьны и ог вермы эновтны лыддьысьӧмсӧ сёр
рытӧдыс. Садьма, видзӧдла часі вылӧ, а сэні дас кык час
нин. Кутшӧм нин урокъяс! Мӧд луннас корӧны менӧ дӧска
дорӧ, а ме сулала сӧмын балябӧжӧс гыжъялӧмӧн». И со
Петя думыштіс вермасьны аслас тырмытӧмторйӧн. Сійӧ, ой,
ёна майшасис! «Ӧти лист бок, сӧмын ӧти лист бок», - корис

ӧти пытшкӧс гӧлӧсыс да чуксаліс интереснӧй небӧг дінӧ. А
імӧд гӧлӧс тшӧктіс, медым ме велӧді гортса удж», - гижис
Петя. И огӧ тӧдӧй, кодар гӧлӧсыс эськӧ веніс, эз кӧ Петяыс
дум вылас уськӧд, кутшӧм сьӧкыд вӧлі сылы дӧска дорын.
«И ме нинӧм думайттӧг кутчыси велӧдны урокӧс», - вӧчис
кывкӧртӧд Петя. Сылы окота лои «котӧртӧдны» яндзимсӧ,
став вынсӧ веськӧдіс велӧдчӧмӧ,
да век лыддьысьны
окотитӧмыс быттьӧ эз и вӧв.
Повтӧмлуныс паныд сувтӧдӧ мортлысь мӧд качество импульсивность, тэрмасьӧмӧн, мӧвпытштӧг мыйкӧ вӧчӧм.
Импульсивнӧй мортыс оз мӧвпав сы йылысь, мый вермас
лоны водзӧсӧ. Сійӧ действуйтӧ ӧдйӧ, но тшӧкыда оз лючки.
Сылӧн тэрмасьӧмыс вермас кажитчыны рам лунӧс мый зэв
тшӧкыда овлӧ ёна майшасигӧн, сьӧкыд неминучаяс
дырйиыс. Шуам, скӧр морт вермас вӧчны сэтшӧмтор, мый
йылысь бӧрыннас кутас ёна жалитны; либӧ, кор радейтысь
зон
мунӧ аддзысьны нылыскӧд,
ставсӧ
вунӧдлӧ.
Импульсивностьыс петкӧдчӧ и мыйкӧ йылысь думайтігӧн.
Ученӧйыс, коді ас удж йылысь кындзи нинӧм йылысь оз и
мӧвпав, сёрнитӧ гӧгӧрвотӧма, паньӧн пыдди сёйӧ пуртӧн.
Вӧля
петкӧдлысь
тӧдчана
качествоясӧн
лоӧны
принципиальность да асшӧрлун. Кутшӧм мортӧс позьӧ
шуны принципиальнӧйӧн? Сійӧс, кодӧс оз позь тшӧктыны
вӧчны сэтшӧмтор, мый тайӧ мортыс некор оз вӧч, коді олӧ
ас принципӧн да видзӧдласӧн.
А кыдзи ми тӧдмалам асшӧрлуна мортӧс? Психологъяс
пасйӧны, мый татшӧм мортыс оз пов примитны решение;
кужӧ критикуйтны асьсӧ, кывзыны йӧзлысь мӧвпсӧ, весиг
воны накӧд ӧти кывйӧ. Асшӧрлунлы паныд сувтӧдсьӧ
вежӧртӧдӧм. Татшӧм мортыс кокниа кывзысьӧ мӧдлысь,
весиг ачыс кӧ сідзсӧ оз мӧвпав; ассьыс думъяссӧ оз вермы
дорйыны.
Вӧля петкӧдлысь качествоясӧн лоасны сідзжӧ зумыдлун,
кутчысьӧм - быд сикас ситуацияын ассьыд рутӧ кутны
кужӧмлун. Весиг сэк, кор сьӧкыд, авъя мортыс асьсӧ оз
вошты; сійӧ оз горзы физическӧй дой дырйи, стресс дырйи.
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Смел, повтӧм йӧзыс мунӧны
дасьтӧны ассьыныс
могъяссӧ (могъясыс абу лёкӧсь). Татшӧм йӧзыс кужӧны
полӧмсӧ венны. Найӧ пыр дасьӧсь рискуйтны йӧз вӧсна.
Смеллун дырйи колӧ лоны мыйтакӧ кӧдзыд сьӧлӧмаӧн
чорыд неминуча водзын, а тайӧ овлӧ сэк, кор мортыс тӧдӧ,
мый сійӧ вӧчӧ йӧзлы колана удж. Татшӧм йӧз йывсьыс
шусьӧгын висьтасьӧ: «ӧтияс кулӧны оліганыс на, мукӧдыс
олӧны и кулӧм бӧраныс».
Став вылынджык шуӧм вӧля петкӧдлысь качествоыс оз
чуж мортас ӧтлаын, найӧс колӧ пыр лӧсьӧдны да сӧвмӧдны.
Тӧдчана роч учёнӧй К.Д.Ушинский аслас томдырся
дневникын гижліс: «Зумыдлун (твердость) колӧ ёнмӧдны!
Медым менам «пытшкӧсса канмуын» ставыс кывзысьӧ
сылысь кыв шутӧг».
Медводз тӧд вылад кутӧй, мый вӧлясӧ лӧсьӧдны
вермӧны ставӧн, но колӧ дыр и ёна уджавны ас вылад.
Пример пыдди позьӧ вайӧдны А.В.Суворовӧс, коді
ичӧтдырйиыс вӧлӧма жебиник висьысь кагаӧн, но сійӧ
сэтшӧма кӧсйӧма лоны армияын, мый вӧсна томдырсяньыс
заводитӧма асьсӧ гимнастикаӧн сӧвмӧдны да тайӧн
ёнмӧдны вӧлясӧ. Тайӧ сылӧн зэв бура артмис. Вот мыйла
крепыд вӧляа морт йылысь, позьӧ шуны, мый сійӧ вӧчӧма
зэв ыджыд да сьӧкыд удж ас вылас. И мӧдарӧ некытчӧ
шогмытӧм, ляб кид мортӧс, - вӧчам кывкӧртӧд, мый тайӧ
мортыс нинӧм абу вӧчӧма вӧлясӧ сӧвмӧдӧм могысь.
Мый колӧ вӧляаӧн лоны велӧдӧм вылӧ? Кыдзи лоны ён
вӧляа мортӧн? Зэв тӧдчанаӧн таын лоӧ смелмӧдчӧм. Овлӧ
сідзи: лёк отметка босьтӧм бӧрысь велӧдчысь думайтӧ:
«Аскисянь заводита бура велӧдчыны, выль олӧм заводита».
Но асывнас сійӧ вунӧдӧ та йылысь либӧ бокӧ вештӧ бур
нога олӧм заводитӧмсӧ». Татшӧм кыв сетӧмыд оз вынсьӧд,
а, мӧдарӧ, личӧдӧ вӧлятӧ, сы вӧсна мый мортыс дугдӧ
эскыны аслыс.
Медым заводитны вӧлятӧ быдтыны-велӧдны, колӧ пыдіа
тӧдчӧдны ас вылад уджалан могсӧ. Эм кӧ татшӧм могыс,
мортыс лоӧ «чорыдӧн», принципиальнӧйӧн. Тайӧ да мукӧд
качествоыс коланаӧсь велӧдчысьяслы олан туй бӧрйигӧн.
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Коркӧ
Союзын нималана психолог К.Н.Корнилов
выпускнӧй экзаменӧдз кык тӧлысьӧн водзджык сёрнитіс
том войтыркӧд бӧръян удж йылысь. Сійӧ вӧчис сэтшӧм
кывкӧртӧд, мый сӧмын коймӧд юкӧныс став письыс тӧдіс,
кодӧн найӧ кӧсйӧны лоны олӧмын.
Экзамен бӧрас паныдасьӧма сылы ӧти ныв да рама
юалӧма, кӧні пӧ позьӧ велӧдчыны ичӧт челядьӧс
воспитайтысьӧ. «А мыйла ичӧт челядьӧс?» - юалӧм вылӧ
сійӧ ӧдйӧ шуӧма: «Ме ог куж уджавны верстьӧкӧд, а
челядьсӧ ёна радейта, став олӧмӧс налы сета!» Психологыд
вӧлі шензьӧма татшӧм чорыда шуӧмыслы.
Москваса Ленин нима пединститутын, кытчӧ найӧ
воисны, вӧлі лӧсьӧдӧма неыджыд выставка став факультет
йывсьыс. К.Н.Корнилов гусьӧник видзӧдіс нывка бӧрсяыс.
Нылыс син пырыс нуӧдіс географическӧй да мукӧд
факультет йылысь стендсӧ, но дыр сулаліс дошкольнӧй
факультет стенд водзын. Сэсся ӧдйӧ муніс приемнӧй
комиссияӧ, сетіс документсӧ да шуис: «Вот тайӧ; тайӧ
меным колӧ!» Тадзи, татшӧм вӧляӧн быд том мортлы колӧ
бӧрйыны водзӧ олан туйсӧ.
Но сӧмын могсӧ тӧдӧмыс абу тырмӧмӧн; вӧляа мортыс
торъялӧ сійӧн, кыдзи сійӧ вӧчӧ ассьыс уджсӧ. Немӧстӧм
мортыс некор водзвыв оз тӧд, мый кутас вӧчны, либӧ уджсӧ
помӧдз оз вайӧд; ӧтитор йылысь оз вермы дыр мӧвпавны.
К.Н.Корнилов висьталӧ, мый сійӧ аддзылӧма кӧкъямысӧд
классын урок дырйи. Кор пырис велӧдысьыс, медводдза
куим-нёль парта сайсьыс челядьыс сувтісны, а бӧръяяссьыс
эз и вӧрзьыны. Бӧръя парта сайын пукалысьясыс задание
сетӧм бӧрын мыйкӧ вомгоруланыс боргисны, кокнаныс
зымгисны. Мыйтакӧ гижыштісны, бӧр ч ер к н и тн ы , водзын
пукалысь ёртъясыскӧд сёрнитісны, а сэсся бара уджӧ
босьтчылісны. Тыдалӧ вӧлі, мый найӧ абу велалӧмаӧсь
уджавнысӧ, оз кужны уджавнысӧ.Тіянкӧд кӧ овлӧ
татшӧмыс, колӧ зільны ышӧдыштны асьтӧ. Эскыны аслад
вермӧмъясӧ. Татшӧм ышӧдӧмыс чукӧртӧ мортлысь вынэбӧссӧ, медым венны сьӧкыдлунсӧ. Мукӧддырйи отсалӧ: ас
вылад сералӧм, ассьыд вӧчӧмторсӧ чорыда донъялӧм,
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янӧдӧм, а, гашкӧ, и «асьтӧ мыждӧм» (эновтны ассьыд
радейтана удж, увлечение).
Тӧдчана серпасӧн татшӧм мӧвплы лоӧ ӧти зонкалӧн
гижӧдысь юкӧн: «Лёк сьӧлӧмкылӧм аслам вын-эбӧстӧмлун
вӧсна чужӧ менам сэк, кор ме бӧрыньтча сьӧкыдлунысь. Но
сулалӧ сӧмын та дырйи нимтыны асьтӧ тыртӧм юра мортӧн,
и тайӧ инмӧ ыкша мортлы. Ӧд казявны, мый тэ нинӧм он
сулав, абу бур. Сэтшӧм кыпыдлунӧн кутчысян уджӧ, мый
весиг асьтӧ он тӧдмав. А мукӧддырйи ачымӧс накажитӧм
пыдди ог видзӧд кажитчана кино. Сьӧлӧм дойданаӧн аслым
лоӧ, а нӧшта шуыштан: «Сідз тэныд и колӧ, ачыд мыжа,
ачыд и мынтысь». Отсалӧ».
Тешкодь, мый татшӧм аслыспӧлӧс «асьтӧ накажитӧм»
форма дорас шыӧдчылӧмаӧсь и лыддьӧмаӧсь тайӧс быть
коланӧн тӧдчана йӧз. Л.Н.Толстой лыддис, мый сылӧн
нинӧм оз артмы и ачыс аслыс гижліс сьӧлӧм дойдана
гижӧдъяс. А.В.Суворов мукӧддырйи тшӧктыліс, медым
сійӧс арестуйтасны. Сідзкӧ, «асьтӧ накажитӧмыс» абу нин
сэтшӧм вежӧрттӧг вӧчӧмтор да сералана, кыдз вермас
медводз тыдовтчыны.
Тӧдчанаӧн вӧля вын быдтӧм-сӧвмӧдӧмын лоӧ асьтӧ
донъялӧм. Лоӧ зэв бур, быд рыт кӧ ті донъяланнын кольӧм
лунсӧ: мый лои вӧчӧма коланасӧ, мый лои вӧчтӧм, мыйла.
Колӧ кутны тӧд вылад и сійӧ, мый кывъясӧн, мӧвпалӧмӧн
вын-эбӧснытӧ онӧ вермӧй сӧвмӧдны, колӧ мыйкӧ вӧчны,
тышкасьны сьӧкыдлункӧд, кужны венны найӧс.
Но тышсӧ сьӧкыдлункӧд колӧ нуӧдны вежӧртӧмӧн.
Зэв сьӧкыд, но тӧдчанаӧн лоӧ, ті кӧ кужанныд
веськӧдлыны аснаныд, асланыд поведениеӧн. Босьтам
пример вылӧ: мамыс висьталӧ пиыслы, мыйкӧ сійӧ лёка
вӧчис, пиыс кӧсйис лёк ногӧн вочавидзны, но кутіс асьсӧ.
Кутшӧм тайӧ лоӧмтор, видзӧдлыны кӧ вӧля вын-эбӧс
сӧвмӧдӧм боксянь? Вӧчӧмторыс эз вӧв, вӧлі асьсӧ лёк
вӧчӧмсьыс кутӧм. И татшӧм лоӧмторйыс лоӧ збыльысь вӧля
вын сӧвмӧдӧмӧн. Колӧ кужны кывзыны мукӧдлысь
мӧвпалӧм - чайтӧмсӧ, оз ков скӧрмыны мыйыськӧ, тэнӧ кӧ
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пинялӧны, ӧд видзӧдлыны кӧ боксянь, мортлӧн тыдалӧ бур
вына и омӧль петкӧдчӧмыс.
Тӧдчана роч гижысь Л.Н.'Голстой, дас ӧкмыс арӧса
студентӧн
на,
лӧсьӧдліс
«Правилӧяс
вӧля
вын
сӧвмӧдӧмын». Со на пиысь некымын: 1) Мый кӧсйин
вӧчны, вӧч нинӧм вылӧ видзӧдтӧг. 2) Мый вӧчан, вӧч бура.
3) Некор эн шыӧдчы небӧг дорӧ, мыйкӧ кӧ вунӧдін, а зіль
ачыд тӧд вылӧ уськӧдны. 4) Зіль вежӧртӧ пыр уджӧдны
став выннас. 5) Лыддьысь и мӧвпав пыр гораа. 6) Эн яндысь
висьтавны йӧзыслы, кодъяс падмӧдӧны тэнӧ, но сідзи,
медым найӧ асьныс тайӧс казялісны, а оз кӧ гӧгӧрвоны, эн
дивит, а висьтав налы.
Л.Н.Толстой том дырйиыс нин бура гӧгӧрвоис, мый
вӧля вын
вынсьӧдӧм дырйи оз ков шыбласьны, колӧ
заводитӧм уджсӧ вӧчны помӧдз, сӧвмӧдны ас пытшкын ӧти
удж дорӧ кужӧмлун. Татӧг эз вӧвны эськӧ сылӧн тӧдчана
гижӧдъясыс, ӧд Л.Н.Толстой вӧля вын-сӧвмӧдӧмын зэв
тӧдчана морт, миянлы бур пример.
Крепыд вӧля вын сӧвмӧдан программа лӧсьӧдліс и
К.Д.Ушинский, ассьыс правилӧяссӧ сійӧ тэчис тадзи: 1) пыр
лоны лӧньӧн ортсысянь; 2) лоны веськыдӧн кывнад и
вӧчӧмторнад; 3) гӧгӧрбок артыштны вӧчӧмторсӧ; 4) лоны
повтӧмӧн; 5) ковтӧг эн висьтав аслыд ни ӧти кыв; 6) эн
колляв кадсӧ нинӧм вӧчтӧг, вӧч сійӧс, мый тэ кӧсъян, а эн
сійӧс, мый колӧ; 7) быд рыт сьӧлӧмсянь донъяв ассьыд
вӧчӧмтортӧ; 8) оз ков ошйысьны сійӧн, мый вӧлі, мый эм,
мый лоӧ.
Висьталӧмторысь вӧчам кывкӧртӧд. Асьтӧ бур мортӧн
вӧчӧмын унатор ас саяд. Оз позь овны сідз, кыдз овсьӧ. Эз
веськодьпырысь гижлы А.М.Горький: « Мортлӧн ас вылас
неыджыд вермӧм вӧчӧ сійӧс ёна вынаджыкӧн». Медым
тӧдчыны мӧд морт вылӧ и медым вермин тӧдчыны, медводз
колӧ уджавны ас вылад, уна уджавны, колӧ сӧвмӧдны вӧля
вынтӧ. Вӧля вын топалӧ сьӧкыдлункӧд тышын, сьӧкыдлун
венӧмӧн. Збыльвылас вына вӧляа мортыс сійӧ, коді кужӧ
ассьыс мӧвпсӧ, чайтӧмсӧ пӧртны уджӧ, олӧмӧ. Та йылысь
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Б е р н а р д Ш о у гижліс: «Сэні, кӧні а б у в ы н -эб ӧ сы с, а б у и
туйы с».

Астӧдӧмлунъяс прӧверитӧм вылӧ юалӧмъяс. Уджъяс
1. М ы й ы н т ӧд ч а н л у н ы с м ор т вын - э б ӧ с л ӧ н ?
2 . В а й ӧ д ӧ вы н - э б ӧ с уд ж ъ я с вы лӧ п р и м ер ъ я с.

3. К о р м ор т л ы сь к утш ӧм к ӧ в ӧ ч ӧ м т о р п о зь ӧ ш уны в ы на вӧляӧн?
4. Ш у ӧ й б у р д а ом ӧль к ач еств о я ссӧ
п р и м ер ъ я с.

вӧля

вын. В а й ӧ д ӧ й

5. К ы д зи бы дты н ы - сӧ в м ӧ д н ы вӧля вын?
6. Л ӧ с ь ӧ д ӧ й асьн ы тӧ бы дтан - с ӧ в м ӧ д а н п рограм м а.

Темперамент
Иӧз торъялӧны ёрта-ёртсьысь темпераментӧн. Мый нӧ
сійӧ темпераментыс? Тайӧ быд мортлӧн аслыспӧлӧслун,
сійӧ петкӧдчӧ мортлӧн нимкодь, шогсьӧм, повзьӧм,
шызьӧм, лӧня либӧ ӧдйӧ мунысь психическӧй уджын.
«Темперамент, - гижліс И.П.Павлов, - тайӧ медся ӧтувъя
сям, ӧбича быд торъя мортлӧн, медся тӧдчана сям сылӧн
нервнӧй системалӧн, а тайӧ бӧръяыс пуктӧ пас быд мортлӧн
став вӧчӧмтор вылӧ».
Торйӧдӧны нёль сикас темперамент: сангвиническӧй,
холерическӧй, флегматическӧй да меланхолическӧй.
Позьӧ-ӧ тӧдмавны, мый сійӧ темпераментыс? Позьӧ:
морт бӧрся видзӧдӧлӧн, анкетаяс отсӧгӧн, аслыспӧлӧс
психологияысь юалӧмъяс отсӧгӧн, тестъяс отсӧгӧн, а сідзжӧ
мортлӧн ас йылысь висьтасьӧм серти. Та дорӧ шыӧдчыліс
И.П.Павлов.
Темперамент тӧдчӧдӧм методъяс пиысь медводдзаӧн
пасъям анамнез метод. Та дырйи донъялӧны мортлысь
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вӧчӧмторсӧ, сылысь поведениесӧ, быд лунся олӧмын
психика функциясӧ.
Медым бура тӧдмавны став сикас темпераментсӧ,
шыӧдчам литературнӧй геройяс да тӧдчана йӧз дорӧ, кодъяс
лӧсялӧны темперамент торъя сикаслы.
Унаӧн тіян пиысь лыддьылісны Дюмалысь «Куим
мушкетёр» роман. Уськӧдам тӧд вылӧ медшӧр геройяссӧ.
Ставныс найӧ повтӧмӧсь, збойӧсь, повтӧм рыцаръяс, и сэк
жӧ ӧти на пиысь - зэв ловъя и энергичнӧй, мӧдыс - зэв ӧдйӧ
скӧрмысь - «ӧзйысь» и пӧсь, позьӧ кӧ тадзи висьтавны,
коймӧдыс - сёрниггӧм и асьсӧ киын кутысь, нёльӧдыс сюсь и небыд характера! Збыль, д ’Артаньян - типичнӧй
сангвиник, Арамис - холерик, Партос - флегматик, Атос меланхолик.
Кодӧс жӧ ми лыддям сангвиникӧн? Стендаль аслас
темперамент йылысь этюдын сангвиникӧс заводитӧ
серпасавны тадзи: «Кыпыд лола, лӧсьыд и бур мӧвпа,
лӧсьыд и мелі сьӧлӧмкылӧма; но ӧбичаыс, велалӧмыс
торъялӧ «непостоянствоӧн»; эм мыйкӧ кокни да вежсяна
сьӧл ӧмкылӧмас».
И.П.Павлов видлалӧ тадзи: «Сангвиник - «пӧсь» пузьӧм
вира - позьӧ кӧ сідз шуны, буртор вӧчысь, но сӧмын сэк,
кор сылӧн эм уна кажитчана удж. Кор татшӧм уджыс абу,
сійӧ лоӧ гажтӧмӧн...» Сангвиническӧй тем перам ент йӧзлӧн
ӧдйӧ чужӧ сьӧлӧмкылӧм, но кокниа
кусӧ, налӧн ёна
вежласьӧ асруыс.
Тӧд вылӧ уськӧдам Л.Н.Толстойлӧн «Анна Каренина»
романысь медводдза лист бокъяс. Степан Аркадьевич
Облонский
сёрнитӧ
гӧтырыскӧд. Асыв
чӧж
сійӧ
некымынысь лоліс топыдӧн. Недыр мысти шогӧн, сы вӧсна,
мый сійӧ чорыда лёка пинясис Долликӧд. Бура сёйӧм бӧрын
нюмъялӧмыс вежсьӧ бӧрдӧмӧн, гӧтыр жырйын синва
кисьтӧмӧн. Но и тайӧ синваыс ӧдйӧ косьмӧ. «Степан
Аркадьевич сулалыштіс ӧтнасӧн некымын здук, чышкыштіс
синсӧ, лолыштіс и, морӧссӧ веськӧдӧмӧн, петіс жырйысь.
Вӧлі пекнича, и сёян вежӧсын часі лӧсьӧдысь - немеч
заводитіс часі. Степан Аркадьевичлы тӧд вылас усис аслас
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теш: лӧсьыд куш юра часі лӧсьӧдысь, мый немечыс «ачыс
вӧлі заводитӧма жӧ быттьӧ олӧмбыд кежлӧ, медым
заводитны часіяс» - и нюмъёвтіс. Степан Аркадьевич
радейтіс бур тешъяссӧ. А, гашкӧ, и артмас! Бур кывйыс:
артмас, - мӧвпыштіс сійӧ. - Тайӧс колӧ висьтавны».
Кыдзи вывті бур психолог, Л.Н.Толстой серпасалӧ
сангвиническӧй
темпераментлысь
чертаяссӧ
Стива
Облонскӧй образ пыр. Сангвиник кокниа матыстчӧ олӧм
дорӧ. Сылӧн сьӧлӧмкылӧмыс абу пыді. Велӧдчысь сангвиник ёна нимкодясьӧ бур оценкаӧн, но и оз шогсьы,
кор пуктӧны лёкӧс. Асруыс сылӧн пыр кыпыд, гажа.
Выльторйӧн сангвиник тӧдмасьӧ кокниа, но сідз жӧ ӧдйӧ
мудзӧ сыысь. Сангвиниклы лӧсялӧ ӧтувъя вӧрӧм и, позьӧ
кӧ сідз висьтавны, ловъя вӧрӧм, озыр и тӧдчана мимика.
Сійӧ кокниа овмӧдчӧ выль условиеясын, ӧдйӧ тӧдмасьӧ и
лӧсьӧдчӧ йӧзкӧд, ставыскӧд кужӧ сёрнитны. Радлӧ олӧмлы,
кӧть и недыр кежлӧ бырлӧ гажыс. И.П.Павлов гижліс:
«Олӧмыс кӧ оз вежсьы, сангвиник унмовсьӧ». Шензьӧдана
йитӧд лоӧ визувлун да ньӧжмыдлун качествояс костын.
Кодӧс жӧ позьӧ шуны сангвиникӧн тӧдчана йӧз пиысь?
Сангвиникъясӧн вӧліны А.С.Пушкин, Джордано Бруно.
Миянлы тӧдса тӧдчана поэтлӧн кыпыд руыс, сылӧн олӧмсӧ
радейтӧмыс
(оптимистичностьыс),
олӧмсӧ
кывны
кужӧмлуныс, ас гӧгӧрса олӧмӧ, олӧмлӧн быдпӧлӧс бокӧ
ыштӧмыс. Татшӧм жӧ вӧлі и Джордано Бруно.
Олансера, вӧрны радейтысь, олӧмнас нимкодясьысь, сійӧ
век лоӧ медся кывзана да аддзана мортӧн, код гӧгӧр
чукӧртчӧны сэтшӧм йӧз, коді оз усь ловнас весиг медся
сьӧкыд здукӧ, весиг бипур вылын сотчигӧн. Сангвиникӧн
вӧлі тшӧтш и А.И.Г'ерцен.
Кыдз ті чайтанныд: бур-ӧ лоны сангвиникӧн? Да,
сангвиникъяслӧн зэв уна буртор: сійӧ зэв кыв-вора, кокниа
сетчӧ
быдтӧм-велӧдӧмлы,
мывкыдсьӧдӧмлы,
бур
юрнуӧдысь. Но эмӧсь и лёк торъялӧмъяс: вежласьысь
асруыс, би моз ӧдйӧ ыпнитӧ,-ӧзйӧ да сідз жӧ ӧдйӧ бӧр бурмӧ
да с.в. Зэв этша сэтшӧм сангвиник, коді эськӧ эз босьт
мукӧд темпераментъяслы ӧткымын лӧсялантор.
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Холерическӧй темперамент. Грек кывйысь вуджӧдӧм да
«потӧм сӧпта» вежӧртаса кыв кутысь. Тайӧ темперамент^
йӧзсӧ донъялігӧн ми шуам: потӧм сӧпта, асьсӧ киас кутны
кужтӧм. Стендаль тайӧ тем перам ент^ донъялігӧн гижліс:
«Ставсӧ босьтӧны сьӧлӧм бердас матӧ, вӧрӧмныс налӧн
торъялана, олӧмсьыс кутшӧмкӧ лоӧмтор найӧ аддзӧныкылӧны сангвиник моз. Но быд кылӧм-аддзӧм ыджыд
вынӧн ёна торъялӧм вӧсна, найӧ босьтӧны асьнысӧ ыджыдӧ
пуктан характер.
«Потӧм сӧпта» темперамента мортӧс шымыртысь би
чужтӧ оз быд здукся торъялана мӧвпъяс. Тайӧ сылы сетӧ
кутшӧмкӧ пытшкӧсса тӧждлун. Холериклы абу тӧдса
сангвиниклӧн пытшкӧсса тыр-бур олӧмыс, сангвиникыс или
холерикас весиг медся сьӧкыд кадӧ аддзӧ аслыс чӧв-лӧнь
олӧмсӧ. Татшӧм мортыс вермӧ тыр-бура кывны асьсӧ
олӧмас, весиг сэк, кор сійӧ став вир-яйнас кылӧ кутшӧмкӧ
видзчысьтӧмтор да сьӧкыдлун, весиг сэк, кор тайӧ
сьӧкыдлуныс корӧ сетны став вынсӧ».
Тайӧ вывті бур характеристика, и сьӧкыд нин мыйкӧ та
дінӧ содтыны. Холериклӧн юр садьнас гӧгӧрвоӧмыс чужӧ
сэтшӧм жӧ ӧдйӧ, кыдзи и сангвиниклӧн, но торъялӧ выннас
да кузьтанас. Быдторйын сылӧн кутӧдыс. ИЛ.Павлов
гижліс, мый тайӧ «пиня-гыжъя» тип, ӧдйӧ скӧрмысь,
гажӧдчыны кужысь, но абу быд лунся тип. Холерическӧй
темперамент
тыдовтчӧ
и
Макар
Нагульновлӧн,
М.Шолоховлӧн «Поднятая целина» романысь геройлӧн.
Нагульновлӧн поведениеыс тӧдчӧдӧ сылысь торъялана
кутӧдтӧм да биапӧсь ӧбичасӧ. Гремячей Логса крестьяналӧн
Сӧвет властьлы ӧткымынысь паныд мунӧмыс петкӧдӧ
Макарлысь лӧгсӧ. Талы, помкаыс дерт абу «холеричность».
Гремячей Логса мукӧд коммунистыс тшӧтш жӧ эськӧ эз
кольны паныд сувтысьясӧс мыждытӧг. Но сійӧ мыждан
формасӧ, Нагульновлысь, унджык пӧрйӧ лоӧ вештӧма
сылӧн темперамент вылӧ.
Холериклӧн терпение
абутӧмлун,
ассьсӧ
кутны
кужтӧмлун, этш тӧдтӧмлун вайӧны уна тӧжд оз сӧмын
накӧд олысь йӧзлы, но и тшӧтш аслыныс; ӧти боксянь,
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холерик став сьӧлӧмсӧ сетӧ уджлы, а мӧд боксянь кутшӧмкӧ торъя помкаяс вӧсна сылы ставыс лоӧ
веськодьӧн.
Холерикӧс кыскӧ аффекгьяс дорӧ, сійӧ овлӧ чорыд
сьӧлӧма, некодӧс да нинӧм жалиттӧм мортӧн. Холерикӧн
вӧліны
Наполеон,
Петр
I,
Марат.
Холерическӧй
темперамента йӧз дінӧ пыртіс асьсӧ тшӧтш и И.П.Павлов вӧрны-ветлӧдлыны радейтысь морт.
Мукӧд темперамента йӧзысь холерикъяс торъялӧны
сійӧн, мый найӧ олӧмын торъя сьӧкыд здукъясӧ петкӧдлӧны
асьнысӧ кыдз ыджыд сьӧлӧма йӧзӧн. Холерикъяслӧн
тшӧкыда торксьӧны нервъясыс.
Холерикъяслы
веськыда
паныд
сувтӧдӧны
флегматической темперамента йӧзӧс. Холериклӧн юр
садьнас гӧгӧрвоӧмыс чужӧ ӧдйӧ, а флегматиклӧн ньӧжйӧ;
воддзасаыслӧн найӧ ёнӧсь, а мӧдыслӧн - жебӧсь.
Холериклӧн ветлӧм-вӧрӧмыс артмӧ ӧдйӧ, а флегматиклӧн ньӧжйӧ, ӧдва-ӧдва. Флегматиклӧн олӧмыс мунӧ шыльыда.
Флегматик - бур ёрт, дась отсавны быд здукӧ.
Полководечьяс
да
политикъяс
пӧвстын
татшӧм
темперамента йӧзыс пӧшти абуӧсь, но эмӧсь найӧ
медицинаын, промышленностьын уджалысьяс пӧвстын.
Дерт, паныдасьлӧны найӧ и политикъяс пӧвстын. Дум
вылӧ уськӧдам С.Цвейглысь «Жозеф Фуше» очеркысь лист
бокъяс. Наполеон да полицияса министр Фуше костын
сёрни:
- Ті кыв вузалысь (предатель). Ме тшӧкта тіянӧс
лыйлыны! - ку письыс петӧ Бонапарт.
- Ме ог во ӧти кывйӧ тіянӧд, Ваше величество, - зэв лӧня
видзис Фуше.
Флегматиклӧн
руыс
вежласьӧ
гежӧда.
«Тайӧ
темперамента йӧзыс гӧгӧрвоӧны лоӧмторлысь ёсьлунсӧ
сӧмын час нёльӧд юкӧныс кольӧм мысти» - тадз гижліс
Стендаль. Флегматиклӧн ньӧжмыд абу сӧмын ветлӧмвӧрӧмыс, но и юр садьныс. Татшӧм флегматичностьнас
торъялӧ
Мишука Налимов (А.Н.Толстой «Мишука
Надымов»):
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«Вот локтісны сы ордӧ Репьев вокъяс, кодъяслысь сійӧ
дзерӧдіс рӧднясӧ.
Мишука заводитіс нускыны. Сергей сы водзӧ сувтӧмӧн
вежавидзтӧг юаліс:
- Ме эськӧ кӧсйи тӧдны, мый йылысь тайӧ ставыс
висьталӧ?
- Кыдз гӧгӧрвоны - мый йылысь висьталӧ?
- Ме юала, кыдзи гӧгӧрвоны Вералы тэӧн вӧчӧм лёкторсӧ?
Никита жаляа довкнитіс юрнас.
- Весась менам син водзысь, - шуис Мишука.
- Радпырысь. Но сыӧдз миянлы тэкӧд ковмас лыйсьыны.
- Мый? - Мишука весиг чеччыштіс.
Но Сергей пыр жӧ кучкис бан бокас. Мишука бӧр
пуксис, лёкысла ыджыд шыӧн нускис, заводитіс пуджны
дӧрӧм соссӧ, но юр садьыс сылӧн уджаліс омӧля.
- Но, но, - сӧмын и шуыштіс сійӧ.
Репьев вокъяс мунісны.
Мишука пукаліс лабич вылын, лёкысла ку пиас эз тӧр да
зэв ёна пӧсяліс, ва визувтмӧн. И друг сійӧ лёкысь гымӧбтіс
пызанӧ - пӧвйыс потіс».
Флегматикӧс вермас петкӧдны
кусьыс сӧмын вывті
ыджыд лоӧмтор. Флегматиклысь аффектсӧ позьӧ ӧткодявны
зэв ыджыд аслас туй вылас ставсӧ жуглысь тӧвныркӧд.
Сёрнитігӧн сійӧ асьсӧ кутӧ лӧсьыда, мимикаыс сӧвмӧма
омӧля, сёрнитан ногыс ӧти пӧлӧс, лӧглун оз кут.
Темпераментлӧн нёльӧд тип - меланхолическӧй.
Меланхоликлӧн юр садьнас гӧгӧрвоӧмыс чужӧ ньӧжйӧ, но
торъялӧ аслас ёнлуннас, пыділуннас. Меланхолик кывйӧн
дойдӧм сьӧкыда лэптӧ дзерӧдӧм, быттьӧ асьсӧ «игналӧ»,
йӧршитӧ ас пытшкас, вежавидзысь. Мимикаыс сӧвмӧма
омӧля, ветлас-вӧрасыс полана. Дас кӧкъямысӧд нэмся роч
врач, Москваса университетысь профессор С.Г.Зыбелин
меланхолик йылысь гижліс тадз: «Найӧ век дасьӧсь
паныдасьны абутӧм сьӧкыдлункӧд, асьныс корсьӧны
аслыныс сьӧкыдлунсӧ, быдторйын падъялӧны, быдторйысь
полӧны. Налы мукӧд серти ёнджыка колӧ кутчысьны олӧмӧ,
оз ков повны да лолӧн усьны».
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Кор меланхолик «веськалӧ кутшӧмкӧ выль местаӧ, сійӧ
пыр жӧ вошӧ», - шуліс И.П.Павлов. Но быдлунъя чӧв-лӧнь
олӧмын сійӧ асьсӧ кылӧ бура. Ставсӧ босьтӧ матӧ сьӧлӧм
дорас, весиг пасьис лоӧмторъяс. Сылы пыр кажитчӧ, мый
сійӧс пыр пуктӧны улӧджык мукӧд серти. Меланхоликлӧн
нервнӧй системаыс вывті чувствительнӧй, ӧдйӧ мудзӧ.
Миянлы
тӧдса
литературнӧй
геройяс
пӧвстысь
меланхоликӧн позьӧ шуны «Война и мирысь» княжна
Марьяӧс,
Достоевскийлысь
уна
персонажӧс,
А.С.Пушкинлӧн «Евгений Онегинысь» Татьяна Ларинаӧс.
Меланхоликӧн
вӧліны
Н.В.Гоголь,
В.А.Жуковский,
П.И.Чайковский.
А ӧні тӧдмалам тіянлысь эмоция ыззянлуннытӧ
петкӧдчӧмсӧ.
Нуӧдам эксперимент (индивидуальнӧй): «Ме кута
шуавны кывъяс, а ті мыйӧн сӧмын кыланныд кывсӧ, ӧдйӧ
вочавидзанныд кывйӧн сійӧ кывнас, мый медводз воӧ
тіянлы юрад». (Эксперимент нуӧдысь секундомерӧн
пасъялӧ реакциялысь артман кадсӧ).
Позьӧ сетны татшӧм кывъяс:
ковер
антенна
идӧртӧм
бубуля
лапа
пызан
стен
куд
сезон
сос
улӧс
ваза
суклясьысь
дӧра
клавиша
кӧрӧб
газон
сомнение
ки
мӧмӧт
газет
плита
пу
ӧслӧпан
кузов
Кутшӧм кывкӧртӧд позьӧ вӧчны тайӧ эксперимент
нуӧдӧм бӧрын? Кыдз ті казялінныд, вит кыв - эмоция
тӧдчӧданаӧсь (суклясьысь, идӧртӧм, бубуля, ӧслӧпан,
мӧмӧт), мукӧдыс нейтральнӧйӧсь. Эмоция тӧдчӧдан кыв
дінас да нейтральнӧй кыв дінас кӧ вочавидзӧм вылӧ кадыс
мунӧ оз ӧтмында, сідзкӧ мортыс - эмоциональнӧя ыззьысь, а
пӧшти ӧтмында кӧ - эмоциональнӧя асьсӧ кутысь.
Мӧд эксперимент. Коді тіян пӧвстысь кӧсйӧ тӧдмавны
асьсӧ: импульсивнӧй либӧ .абу импульсивнӧй? Матыстчӧй
пызан дорӧ. Ме кута шуавны кыв гозъяс, на пиысь колӧ
бӧрйыны ӧтисӧ, коді тіянлы кажитчӧ чӧскыдджык кӧраӧн,
мичаджык рӧмаӧн да с.в.
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Вӧзъям татшӧм кывъяс:
шоколаднӧй - ванильнӧй
уна пӧлӧс рӧма - ӧти рӧма
курыд - юмов
льӧмъя - яблӧка
турипувъя - лимона
пӧдӧма - свежӧй
чӧскыд кӧра - сісь
кольквижа - турунвижа - гӧрдов кольквиж
дуб - чӧскыд
горчицаа - гормӧга
кельыд - югыд
сотысь - шома
маа - мятаа
гӧрда - лӧза - роза рӧма
сотӧм - нюдз
сельдиа - сыр кӧра
мелі - вӧсни
черешняысь - вишняысь
няйт - сӧстӧм
юмов - мырд юмов
Вермас лоны, мый ті казялінныд, кутшӧм кокни вӧлі
бӧрйыны вит кыв гозсӧ (кельыд - югыд, няйт - сӧстӧм), а
мукӧдсӧ - сьӧкыд. Кокниа да сьӧкыда бӧръян кывъяссӧ
индӧм вылӧ кӧ кадыс муніс ӧтмында, то мортыс лоӧ зэв
импульсивнӧйӧн, торъялӧмыс кӧ ыджыд, то мортыс абу
импульсивнӧй.
Оз вермы лоны, мый сӧмын ӧти сикас темперамент
паныдасьлӧ быд мортлӧн. Збыльвылас, ӧти темперамент
признакыс тыдалӧ ёнджыка, мӧд признак омӧльджыка.
Быд темперамент сетӧ морт олӧмлы аслыссяма сер, пас,
сетӧ аслыспӧлӧслун, но оз тӧдчӧд ни удж могсӧ, ни
пытшкӧсса оласногсӧ. Повтӧмӧн да енбиаӧн вермӧ лоны
любӧй темперамента морт. Ассьыд темпераментӧ колӧ
тӧдны, медым аддзыны колана туй олӧмын, бӧрйыны
уджалан ин. Меланхолик оз вермы уджавны
лётчикӧн,
веськӧдлысьӧн. Сійӧ оз вермы уджавны веськӧдлан пульт
сайын.
Велӧдчӧм - тайӧ сідзжӧ удж. Тӧдчӧ-ӧ темпераментыс
велӧдчӧм да велалӧм вылӧ. Ӧткымын велӧдчысь бӧрся
видзӧдӧм бӧрын казялам, мый велӧдчысьяслӧн велалӧмыс
абу йитчӧма темпераментсыс код йитчӧ мортлӧн уджалан
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сямӧн, коді лӧсялӧ сылы, кыдзи мортыс воӧ ыджыд да бур
вермӧмӧдз.
Быд морт кӧсйӧ лоны вынаӧн, вежӧраӧн ёнӧн, сямаӧн.
Позьӧ-ӧ вежны ассьыд темпераменттӧ? Либӧ оз ков та вылӧ
видзны торъя кад, а колӧ кольны некытчӧ туйтӧм
темпераментнымӧс сэтшӧмӧн, кутшӧмӧн сетісны миянлы
бать-мам чужӧмсяньным, бурӧс либӧ лёкӧс?
Кӧть темпераментлӧн подувнас лоӧны чужӧмсянь
босьтӧм качествояс, торъя признакъяс век жӧ позьӧ вежны
колана упражненияс вӧчӧмӧн.
Эм татшӧм кывъяс: «Войяслӧн гимнастика - тайӧ
шыръяслӧн гимнастика». Шыръяслӧн уджыс сетӧ ыджыд
энергия вӧйяслы. Ставӧнлы бура тӧдса, мый уна тӧдчана
морт вӧчис быдлунъя зарядка, радейтіс спорт. Л.Н.Толстой
пӧрысьӧдзыс
ислаліс
конькиӧн,
уджтӧг
эз
овны
Д.И.Менделеев да И.П.Павлов.
Ми тшӧтш пуктам ас водзӧ мог: чеччыны асывнас водз,
вӧчны зарядка, мыссьыны. Тайӧ лоас неыджыд вермӧмӧн,
но таысь недыр мысти артмас ён характер. Мӧд туй та дорӧ
абу. Важ бурдӧдысьяс казявлӧмаӧсь, мый меланхоликъяс
сиктын вуджӧны сангвиникъясӧ.
Ӧні сёрнитыштам экстраверт да интраверт йылысь.
Медводзын та йылысь гижис Карл Густав Юнг
«Психологическӧй сикасъяс» нима небӧгын.
Экстравертируйтӧм
йылысь да интравертируйтӧм
йылысь ми тӧдмалам сы серти, мыйысь медъёна тыдовтчӧ
мортлӧн уджалан ногыс - ортсыса предметьяслӧн морт
вежӧр вылӧ тайӧ здукас тӧдчӧмысь (экстра-) либӧ
важъяыскӧд да лоанаыскӧд (интра-) йитчӧм серпасъясысь,
мӧвпъясысь.
Медым бурджыка сувтӧдны син водзаным тайӧ
свойствояссӧ, вӧчамӧй татшӧм тест. Босьтӧй кабала и
вочавидзӧй татшӧм юалӧмъяс вылӧ. Тіянлы кӧ лӧсялӧ сійӧ
либӧ тайӧ визьыс - пуктӧй плюс «+», оз кӧ - минус «-».
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Ті экстраверт:
<
1) Верманныд кӧ ӧти лунӧ видзӧдны кык кино, ветлыны
концерт вылӧ. Кытчӧкӧ мунігӧн, туйын удитанныд
лыддьыны небӧг, пыравны гажӧдчанінӧ, сёрнитчыны нёль
аддзӧдчылӧм йылысь, а локны кык вылӧ.
2 ) Тіян кӧ уна ёрт, и налӧн лыдыс содӧ.
3) Тіянлы кӧ пыр колӧ ортсыса стимулъяслӧн тӧдчӧм: он
радейтӧй, кор оз сёрнит радио, оз петкӧдлы телевизор. И
вывті нин лёк, телефонсӧ кӧ орӧдӧны.
4) Ӧдйӧ кӧ босьтанныд паметьӧ йӧзлысь чужӧмъяс, уджъяс
и лёкджыка формулаяс, мукӧд серни кывъяс.
5) Он кӧ радейтӧй сёйны ӧтнадсӧн.
6) Кажитчӧ
кӧ висьтавны вӧвлӧмторъяс, неыджыд
серамбана висьтъяс, бура кужанныд кодӧскӧ нерны,
сёрнитан манерасӧ кодлыськӧ босьтны.
7) Ті абу паныдӧсь шыӧдчыны сёрниӧн, шуны тост.
8) Кажитчӧ кӧ фотографируйтны, кино вӧчны, гижавны
киноплёнкаяс.
9) Тӧданныд кӧ, кӧні, мый, да мында сулалӧ.
Ю) Он кӧ вошӧй тӧдтӧм местаын.
И) Кокньыда кӧ петанныд туйӧ, тіянлы командировка
гажӧдчӧм кодь.
12) Радейтанныд кӧ серавны код вылы кӧ, но абу скӧрысь, а
мортӧс тӧдмалӧм могысь.
13) Аддзанныд кӧ и ошканныд бурторсӧ, вӧчанныд сідзи,
кыдзи слӧйманныд.
И) Тіян кӧ пыр уна кӧсйӧм: ӧтиӧс пӧртанныд олӧмӧ, мӧдӧс колянныд олӧмӧ пӧрттӧг.
15) Он кӧ гӧгӧрвоӧй йӧзӧс, коді кывзысьӧ асланыс кылӧм
дінӧ да дзӧрӧны тӧждысьӧны дзоньвидзалун вӧсна.
16) Интересуйтӧ кӧ, кажитчанныд-ӧ йӧзлы, воанныд-ӧ
сьӧлӧм выланыс. Тайӧ тіянлы лӧсялӧ.
Ті интраверт:
і)Ичӧт вӧчӧмтор кӧ тырмымӧн тіянлы, медым мӧвпныд
ӧддзис ачыс да воис ыджыдторӧдз.
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2) Т ш ӧ к ы д а

кӧ казьты ланны д в аж о л ӧ м н ы т ӧ ,
т уп ы л ь м о з р азь сьӧ, с ій ӧ с с ь ӧ к ы д д у г ӧ д н ы с ӧ .

3 ) Т ы р м ы м ӧн

кӧ

ветлы ны

ӧ т ч ы д ы сь

п а м ет ь н ы д

т ӧ л ы сь н а с

к о н ц ер т

вы лӧ.

4) Нэмныд кежӧ ӧти бур ёрт кӧ тырмымӧн тіянлы, сьӧкыда
кӧ лӧсяланныд йӧзкӧд.
5) Бурджыка кӧ кольӧ тӧд выланыд вежӧртасыс поснитор,
стӧчмӧдӧм серти.
6) Мыйӧн этшаджык лоӧмторйыс да выльторйыс, сійӧн и
бурджык; ас кежысь позьӧ мӧвпалыштны, думайтыштны.
7) Гусьӧн онӧ аддзӧй синнаныд транзисторъяс.
8) Радейтанныд,абу кӧ уна эмбур, но найкӧд ті торйӧдны
позьтӧм и торъяс.
9) Ӧткӧн кӧ лоны тіянлы
лӧсьыд, ті кӧ асьнытӧ сэки
кыланныд кокньыда, ті кӧ абу горш морт, дасьӧсь кӧ
ӧткӧн сёйны.
Ю) Тіянлы кӧ лӧсьыдджык тӧдтӧм либӧ омӧля тӧдса йӧз
ыджыд котырын ичӧт котырын дорысь, кӧні колӧ эськӧ
дзескыд йитӧдъяс лӧсьӧдавны.
11) Вылинӧ кӧ дыр онӧ велалӧй.
12) Нинӧм вылӧ видзӧдтӧг кӧ оланныд аснаукӧн.
13) Ті кӧ пискаӧсь, тӧждысянныд дзоньвидзалунныд вӧсна,
тіянӧс тшӧкыда тӧждысьӧдӧны мустӧм кылӧмъяс. Таысь
ті шогӧ усянныд, на йылысь дыр мӧвпаланыд, корсянныд
быд сикас помка, нинӧм бурсӧ онӧ и аддзӧй.
И) Верманныд кӧ дыр ноксьыны мыйкӧ туялігӧн, кутшӧмкӧ
гӧрӧд разьӧмын.
15) Аддзанныд кӧ кутшӧмкӧ пытшкӧсса мӧд вежӧртас сэні,
кӧні сӧмын ӧти тыдалана вежӧртас, а мый нуӧ кык
вежӧртас, вежӧртасыс, тіян серти, сэні абу.
16)Тіянлы кӧ висьталӧны, ті пӧ аддзанныд муюгыдсӧ он
сэтшӧмӧн, кутшӧм сійӧ эм, ті пӧ онӧ олӧй сідзи, кыдзи
олӧны мукӧдыс, но ті кӧ онӧ тадзсӧ чайтӧй.
Сетӧм юалӧмъяссӧ лыддьӧм бӧрын позьӧ казявны: лоас
кӧ «экстра» да «интра» тӧдчӧмыс ӧтмында, то ті - амбаверт.
Унджык йӧзыс му вылас амбаверт. Колӧ-ӧ кутны тайӧс тӧд
вылын, кор кутанныд бӧрйыны уджалан ин?
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Ті кӧ интраверт, тіянлы ёнджыка лӧсялас уджыс
бухгалтерлӧн, физик-теоретиклӧн.
Ті кӧ экстраверт, бурджык тіянлы вӧчны «ловъя» удж:
корреспондентавны, журналиставны, вузасьны, шоперавны.
Ленинградса ученӧйяслӧн котыр профессор Б.Г'.Ананьев
веськӧдлӧм
улын
мыччӧдліс
татшӧм
торъялӧмъяс
экстравертлысь да интравертлысь юр вем артмӧмын. Ставӧн
тӧдӧны, мый юр вемлӧн кык юкӧн: ӧтиыс - сюрӧса, мӧдыс отсасьысь. Водзаыс нуӧ шӧр уджсӧ, а мӧдыс отсасьӧ.
«Веськыд киа» йӧзлӧн шуйга юкӧныс сюрӧса, «шуйга
киалӧн» - веськыдыс. Но интравертъяслӧн отсасьысь
юкӧныс нуӧ ас вылас унджык уджсӧ. «Веськыд киа»
интраверт «шуйга киаджык», «шуйга киа» экстравертысь.
Мӧд кывйӧн кӧ, экстравертлӧн вемныс юрпӧладжык
интраверт дорысь. Дерт, тайӧ миянлы чуймӧдана?
А ӧні тӧдмалам ассьыным темпераментнымӧс? Ме сета
юалӧмъяс, ті вочавидзанныд на вылӧ «+» пасӧн, сэтшӧм
тӧдчанлунъясыс кӧ лӧсялӧны тіянлы. Юкӧй кабалатӧ нёль
пельӧ, гижӧй медводз юкӧнас «холерик», мӧдас «сангвиник», коймӧдас - «флегматик», нёльӧдас
«меланхолик».
Медводз кызь юалӧм вылас «+» пасъяссӧ тэчӧй
«холерик» юкӧнас, водзӧ - «флегматик» юкӧнас да с.в.
Кутӧй тӧд вылад, вочавидзны колӧ, кыдзи ті кутанныд
ассьнытӧ быдлунъя олӧмын, а абу торъя кадӧ либӧ
вӧвлытӧмтор
дырйи.
Вочавидзӧй
дзик
пыр,
мӧвпыштчывтӧг!
Сідз, тэ кӧ:
1) абу зіль, ноксьысь;
2 ) терпенньӧтӧм, «ляб морт»;
3) чирмӧг (крут);
4) веськыд йӧз дінӧ;
5) уджӧ босьтчысь, чорыд;
6) асныра; .
7) сюсь, вензьӧмын писькӧс;
8) уджалан тшӧкыда дугдалӧмӧн;
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9) т ш ӧк ы да в ош ты л ан ю р са д ь т ӧ ;
Ю) л ё к сӧ с ь ӧ л ӧ м ӧ о н ӧ б о с ь т , а б у д ӧ зм ы сь ;
11) т эр ы ба, я р ск ӧ б а , д а т о р к л а с ь ӧ м ӧ н сёрн и тан ;
12) к ок н ьы да к ӧ ы ззя н н ы д, р е г ы д в ер м ан ы п м ун ны ;
13) воы сь (к ок н и киа, й ӧ з вы л ӧ усьл ась ы сь);
И) о н р а д ей т т ы р м ы т ӧ м то р н и н ӧм ы н ;
15) к уж ан ч у ж ӧ м н а д т ӧ д ч ӧ д н ы м ӧв п тӧ;
16) к уж ан т эр ы б а а д д зы н ы к о л ан а п ет ан туй;
17) м у д зл ы т ӧ г зіл я н т ӧ д м а в н ы вы льсӧ;
18) в ӧр асы д п у гр ӧ д л а н а , т эр ы б;

19) п о м ӧ д з м у н а н
пӧртӧм ӧн;

ас

в одзад

п у к тӧ м

м оглан ь;

олӧм ӧ

20 ) а ср у ы д т ш ӧ к ы д а в ер м ӧ в и ч ч ы сь тӧ г в еж сьы н ы .

Ті кӧ:
1) тіянлы к ӧ т ш ӧк ы да л ов вы л ан ы д кы пы д д а гажа;
2 ) вы н - э б ӧ с а ӧ с ь д а п и сь к ӧ с ӧ сь ;

3) п а н ӧ м у д ж н ы т ӧ т ш ӧ к ы д а о н ӧ в а й ӧ д ӧ й п о м ӧ д з;
4) а сь тӧ в ы л ӧдж ы к д о н ъ я л а н н ы д ;
5) к ок н ьы да п ы р ӧ д ч а н н ы д б ы д вы льторйӧ;
6) д зи б р а с ь ы с ь ӧ с ь асл а н ы д зіл ь ӧ м ъ я сы н , т ӧ ж д - м оган ы д ;
га ж гіетӧм наны д;
7) кок н и а в ен а н н ы д о л ӧ м с ь ы н ы д н ел ю ч к и я с, л ёк то р ъ я с;
8) к ок н и а в ел ал ан н ы д б ы д си к а с о л ан н огӧ;
9) о к отап ы р ы сь к у тч ы ся н н ы д вы ль у д ж ӧ ;
Ю) ӧ д й ӧ к ӧ д за л а н н ы д , у д ж н ы д кӧ тіян лы в есь к о д ь л оас;
11) ӧ д й ӧ п ы р ӧ д ч а н н ы д вы ль у д ж ӧ д а ӧ д й ӧ и в у д ж а н н ы д ӧти
удж сянь м ӧдӧ;
12) т ія н ӧ с м а й ш ӧ д л ӧ б ы д л у н ъ я о л ӧ м л ӧ н ӧ т к одь л у н ы с;
13) р а д ей т а н н ы д
тӧдтӧм ъ яск ӧд,

ӧтласа

олӧм ,

кокньы да

ӧдйӧ

н ак ӧд

тӧдм асянны д
ладм ӧдчанны д-

си б ӧ д ч а н н ы д ;
и ) в и н ёв ӧсь , у д ж а ч ӧ с ь ;
15) сёр н и т а н н ы д (в и сь т а л а н н ы д ) м ичаа, гор аа, г ӧ гӧ р в о а н а
д а в и сь тал іган ы д п е т к ӧ д л а н н ы д т ш ӧтш м ы йк ӧ к и н ан ы д
да чуж ӧм наны д;
16) к уж ан н ы д ась н ы тӧ к утн ы ви ч ч ы сь тӧм здук ъ я сӧ ;
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17) тія н аск ы л ӧм н ы д век кы пы д;
18) ӧ д й ӧ у н м о в ся н н ы д д а к окн иа садьм ан н ы д;

19) т ш ӧ к ы д а м ӧв п ъ ясӧн ш ы бл ася н н ы д, кы въ яссӧ ш у а л іг ӧ н
тэр м а ся н н ы д ;
20) к о к н ь ы да вер м ан н ы д
п ы р ӧ д ч ӧ й м ӧв п ъ ясӧн .

ылавны

м ы й ӧк ӧ,

онӧ

пы дӧ

Ті кӧ:
1) о н ӧ д зи р н я сь ӧ й , кокн иа о н ӧ ы ззьӧй;
2 ) с т а в с ӧ в ӧч ан н ы д сь ӧ р сь ӧ н -б ӧ р с ь ӧ н , л ю ч к и - л а д н ӧ ;

3) в и д зч ы сь ы сь ӧ сь д а т ӧл к ӧн - ся м ӧ н гӧ г ӧ р в о ӧ д ы с ь ӧ сь ;
4) к у ж а н н ы д виччысьны;
5) ч ӧ в о л ы сь ӧ сь , он р а д ей т ӧ й н и н ӧм а б у йы всьы сь сӧ р н ы ;
6) с ё р н и т а н н ы д
тэр м а сь тӧ г,
су в т л ы в л ӧм ӧн ;
7) а сь н ы т ӧ

кутны

г ӧ гӧ р в о ӧ д а н а ,

к уж ы сь ӧсь ,

л ы бы сь ӧсь ;

коланаинӧ
киӧн

онӧ

ш е н а с ь ӧ й , ч у ж ӧ м н ы тӧ о н ӧ в еж нял ӧй ;
8) в а й ӧ д а н н ы д п ан ӧм у д ж н ы т ӧ п о м ӧ д з;
9) а сс ь ы н ы д вы нны тӧ в ес ь ш ӧ р ӧ о н ӧ в и д зӧ й ;
Ю) зу м ы д а

к утч ы сян н ы д

асл ан ы д

бӧрйӧм

оласн огӧ,

удж аланногӧ;
И) к о к н и а к утчы сян н ы д ы ззьӧм ы сь;
12) в е с ь к о д ь ӧ с ь ош к ӧм - в и д ӧ м дін ӧ;

13) а б у ск ӧ р м ы сь ӧ сь , о н ӧ п ы д д и п ук тӧй т ія н ӧ с д з е р ӧ д ӧ м с ӧ ;
14) пы р ӧ т к о д ь ӧ с ь й ӧ зк ӧ д й и тӧдъ ясы н д а гаж п ет ӧ м ы н ;
15) н а д зӧ н и к ӧ н

п ы р ӧдч ан н ы д

удж ӧ

да

вудж анны д

удж ӧ;
16) ӧ т к о д я л ӧся л ан н ы д став н ы ск ӧд;

17) б ы д т о р й ы н р а д ей та н н ы д пельк лун д а лад;
18) сь ӧ к ы д а в ел аланн ы д вы льлаӧ;

19) н ь ӧ ж м ы д ӧ сь , у н зіл ь ӧ сь , сь ӧк ы д в ӧр асаӧсь;
20 ) а сь н ы т ӧ кутны к уж ы сьӧсь.

Ті кӧ:
1) я н д ы сь ы сь ӧ сь д а полы сьӧсь;
2) л а д м а н н ы д вы льлаӧ веськалігӧн;
3) сь ӧ к ы дп ы р ы сь а д д за н н ы д й ӧ зк ӧ д й и тӧдъ яс;
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м ӧд

4 ) о н ӧ й э с к ӧ й а сл а н ы д вы нъяслы ;

5) к о к н ь ы да к ол л я л ан н ы д к а д сӧ ӧткӧн ;
6) к ы л ан н ы д л о в вы л ӧ л и ч к ӧ м , м ай ш ась ӧм , кор м ы йк ӧ тія н
о з артм ы ;
7) зіл я н н ы д л о н ы а с к еж ы сь дж ы к , н о а б у д ж ы к си б ы д ӧ с ь ;
8) ӧ д й ӧ м у д за н н ы д ;
9) сё р н и т а н н ы д н а д з ӧ н , л ӧн я , в ес и г ш ӧ п к ӧ д ӧ м в ы й ӧдз;
Ю) к азя в тӧг в о м ъ ё р т х ар ак т ер д ін ӧ вел алан н ы д ;
1 1) б ы д т о р тіян л ы и н ӧ сь ӧ л ӧ м а н ы д , си н в а п ет тӧ д зн ы д ;

12) вы вті ё н а ы ззя н н ы д ош к ӧм - видӧм ы сь;
13) й ӧ з

в одзӧ,

к ы д зи

ас в о д за н ы д ,

сувтӧданны д

ы дж ы д

к о р ӧ м ъ я с;
И) век ӧ т а р ӧ

м ы й ы сь к ӧ

п ол ан н ы д,

век тіянлы

к асти тч ӧ

лёк тор ;
15) эт ш ы сь п е т м ӧ н с ь ӧ л ӧ м н ы д л я б, б ы д то р т ія н ӧ с д о й д ӧ ;
16) вы вті ӧ д й ӧ б ы д т о р т ія н ӧ с д ӧ з м ӧ д ӧ ;

17) а б у

к ы в -в о р а ӧ с ь ,

онӧ

р а д ей т ӧ й

ю ксьы ны

й ӧ зк ӧ д

а сл а н ы д м ӧ в п ъ я сӧ н ;
18) о м ӧ л я в ӧ р а н н ы д , б ы д т о р й ы с ь полан ны д;

19) вы вті р ам ӧсь ;
20 ) век к ӧ съ я н н ы д , м ед ы м т ія н ӧ с ж ал и тісн ы , м еды м тіянлы

о т с а си с н ы .
А ӧ н і л ы д д ь ӧ й « п л ю с с ӧ » б ы д ю к ӧн ы сь (ст о л б и к ы сь ),
с ід з

жӧ

а р тал ӧй

п л ю съ я сл ы сь

ӧтувъя

л ы д сӧ

н ёл ь н ан

ст о л б и к сь ы с.
У р ч и т ӧ й а сл а н ы д т ем п ер а м ен т л ы сь ф ор м ул асӧ :

Фт = Х ( - ^ • 1 0 0 % ) + С ( - ^ - 1 0 0 % ) + Ф ( - ^ -100%) +

+ М( —

А

-100%),

кӧні:
Ф т - т е м п е р а м е н т л ӧ н ф ор м ул а,
X - х о л е р и к л ӧ н т ем п ер а м ен т ,

С - са н гв и н и к л ӧ н т ем п ер а м ен т ,
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Ф - флегматиклӧн темперамент,
М - меланхоликлӧн темперамент,
Ах - плюслӧн ӧтув лыдыс холерик темпераментлӧн
паспортын,
Ас - плюслӧн ӧтув лыдыс сангвиник темпераментлӧн
паспортын,
Аф - плюслӧн ӧтув лыдыс флегматик темпераментлӧн
паспортын,
Ам - плюслӧн ӧтув лыдыс меланхолик темпераментлӧн
паспортын,
А - плюслӧн ӧтув лыдыс став темпераментлӧн сикасын.
Бӧръявылас формула лоӧ татшӧм:
Фт = 32%Х + 17,5%С + 41%Ф + 9,5%М.
Тайӧ
висьталӧ
сы
йылысь,
мый
видлалана
темпераментыс 32% вылӧ - холерик нога, 17,5% вылӧ сангвиник нога, 41% вылӧ - флегматик нога, 9,5% вылӧ меланхолик нога.
40% и унджык кӧ, сійӧ темпераментыс лоӧ сюрӧсааӧн,
(тайӧ примерас флегматик); 30-39% лыда темпераментыс
зэв ясыда тыдовтчӧ мортын; 20-29% лыда темпераментыс
тыдовтчӧ мортас шӧркодя; 10-19% лыда темпераментлӧн
чертаясыс тыдовтчӧны омӧля.
Ӧні ті мыйсюрӧ тӧданныд нин асланыд темперамент
йылысь, и колӧ пасйыштны некымын кыв сы йылысь, кыдзи
эськӧ позис мынтӧдчыны лёк чертаясыс^
Сангвиниклы колӧ пыр кутны тӧд вылын, мый быд удж
лоӧ бурӧн, вӧчӧма кӧ колананогӧн, тэрмасьтӧг. Йӧз костын
шулӧмаӧсь: «Сизимысь муртав да ӧтчыд вунды»,
«Тэрмасьӧмнад сӧмын йӧзӧс серӧдан», «Лӧня мунан,
ылӧджык воан». Тайӧ шусьӧгъясыс сангвиник йылысь. Ті
«кыянныд кык кӧчӧс», кутанныд кӧ занимайтчыны спортӧн:
ӧти-кӧ, ассьыныд волы-сьӧмтӧ песыштанныд, а мӧд-кӧ, оз
ковмы «юртӧ жугӧдны», кытчӧ эськӧ вынтӧ видзнывоштыны.
Холерик «киссьӧм пузьӧм самӧвар кодь», ӧдйӧ скӧрмыв,
сійӧ абу вежавидзтысь, этш тӧдтӧм скӧр. Сылы позьӧ
вӧзйыны «ас кежас артавны лыдпасъяс». Тайӧ приёмсӧ
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психологическӧя позьӧ гӧгӧрвоны, и сыӧн колӧ вӧдитчыны,
сійӧ кутӧдӧ аффектсӧ. Тайӧ приемас кӧ велалан, сійӧ век
кутас веськӧдлыны холерик эмоциональнӧй реакцияӧн.
Флегматиклы колӧ вӧчны сэтшӧм удж, кӧні пыр колӧ
тэрыба вӧрны, сюся мыйӧкӧ пырӧдчыны. Тадзи флегматик
вермас мынтӧдчыны аслас ньӧжмыдлуныс^ вежны
пукалана
оласногсӧ.
Флегматик
пырджык
унзіль.
Унзільлунсьыс налы позьӧ мынтӧдчыны
тэрыб, визув
войтыркӧд волысьӧмӧн, татшӧм йӧзыс флегматикӧс быттьӧ
тыртӧны асланыс визув оласногӧн, олӧм вылас кыпыда
видзӧдӧмӧн.
Меланхоликлы абу кокни мынтӧдчыны татшӧм абу бур
качествоясысь, кыдзи вывті полӧм, яндысьӧм, ас пытшкӧ
вӧйтчӧм. Тайӧ соссяна качествояссӧ позьӧ венны. Та
могысь колӧ ёнджыка пырӧдчыны ӧтувъя уджӧ, унджык
сёрнитны йӧз водзын.
И медбӧрын окота вайӧдны И.П.Павловлысь кывъяс:
«Олӧмыс сійӧ и эм, мый кутшӧмкӧ кадын, коланаинын колӧ
петкӧдчыны тӧдчана удж вӧчны кужысьӧн, а мукӧд дырйи кужны ас кадӧ дугӧдчыны».
Астӧдӧмлунъяс прӧверитӧм вылӧ юалӧмъяс:
1. Висьталӧй сангвиник темперамент йылысь, мый сылӧн
бурторйыс да тырмытӧмторйыс.
2 . Холерик
нога темперамент. Кутшӧм аслыспӧлӧслун
сійӧс торйӧдӧ?
3. Флегматик. Кутшӧм сійӧ?
4. Кутшӧм аслыспӧлӧслун эм меланхоликлӧн?
5. Позьӧ-ӧ вежны ассьыд темперамент^?
6. Текстын сетӧм методикаяс отсӧгӧн тӧдмалӧй асланныд
ёртьяслысь да тӧдсаяслысь темперамент сикассӧ.
7. Лӧсьӧдӧй
темпераментлысь соссяна качествояссӧ
бырӧдан туйяс.
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Характер

Мый сійӧ характерыс, позьӧ-ӧ сійӧс вежны? Йӧз костын
шулӧмаӧсь: «Кӧдзан кӧ вӧчӧмтор - босьтан пыр вӧчантор;
кӧдзан кӧ пыр вӧчантор - босьтан характер; кӧдзан ко
характер - босьтан олӧмтуй».
Быд мортлӧн-ӧ эм характерыс? Дерт жӧ, да. Но и
морттуйтӧмлӧн сійӧ эм. Весиг татшӧм йӧзыслӧн эм
характер визь. Налы лӧсялӧ характертӧмлун.
Мый сійӧ характерыс? Психологъяс пасйӧны, мый торъя
мортлӧн тшӧкыда паныдасьлысь, сылысь оласног да
вӧчӧмтор тӧдчӧдысь чертаяс.
Анатолий Маркуша гижысь дорӧ ӧтчыд локтіс нывка.
Сійӧ вӧлі 1,5 метра кымын кузьта да ветымын килограм
кымын сьӧкта. Ичӧтик, трӧпӧк, паськыд чӧръяса гача да
гырыся кыӧм свитера.
- Видза оланныд.
- Видза оланныд.
- Ті менӧ, дерт, вунӧдінныд.
Вӧлӧмкӧ, уна во сайын тайӧ нывкаыс гижлӧма, мый
кӧсйӧ лэбавны, мый мӧвпалӧ сӧмын авиация йылысь мӧвп.
Сэки гижысь шулӧма сылы: «Та вылӧ колӧ лоны медсясьыс
медсяӧн. Тайӧ зэв сьӧкыдтор, но кылан кӧ ас пытшкад
вынтӧ, дӧказывайт ассьыд кӧсйӧмтӧ эн кывйӧн, а уджӧн».
Сійӧ кадсяньыс колис уна во. Медводз нывка пыралӧма
аэроклубӧ. Но клубса веськӧдлысьыс шуӧма: «Помалан кӧ
ӧкмыс класс «куимтӧг», сдайтан
спортивнӧй нормаяс,
медкомиссиялысь гижӧд ваян, сэки и сёрнитам». Нылыс
помалӧма ӧкмыс класс витас вылӧ, пуктӧма веськӧдлысь
водзӧ медсправка: «Со, кыдзи и тшӧктінныд». Аэроклубса
веськӧдлысь видзӧдлӧма да шуӧма: «Ого, а спортивнӧй
нормаясыд?» Нывка ӧдйӧ водӧма джоджӧ да ки вылас
йӧткыштчӧма дугдывтӧг комынысь. Сэки веськӧдлысь
нюммунӧма, сэсся юалӧма: «Мый тэкӧд вӧчны? Босьтам!»
И нывкаӧс босьтӧмаӧсь аэроклубӧ, парашют секцияӧ. Кор
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сійӧ сизимсёысь чеччыштӧма, кор лоӧма спортын мастерӧн,
выльысь локтӧма аэроклубӧ.
- А ӧні тэ мый кӧсъян? - бурӧн юалӧма
клубӧн
веськӧдлысьыс.
- Лэбавны.
- Но, мый тэкӧд вӧчны? Гижам самолёт отделениеӧ.
И сійӧс гижисны.
Татшӧм характер йылысь тӧдчана немецкӧй гижысь Гёте
мичаа шуис: «Быдӧнлӧн характер артмӧ кутшӧмкӧ могӧдз
воны ёна кӧсйӧмысь».
Татшӧм характерлӧн чертаясыс, кыдзи героизм,
асныралӧм,
збойлун,
чорыдлун,
артмӧны
мортлӧн
общественнӧй
видзӧдласысь
(пример
вылӧ,
Надя
Курченколӧн подвигыс).
Характер вылӧ тӧдчӧ нервнӧй системалӧн чужӧмсянь
артмӧм темперамент сикасыс, и ачыс характерыс тӧдчӧ жӧ
нервнӧй деятельность сикас вылӧ. Асьтӧ велӧдӧмыдлӧн
тӧдчанлунас сыын и эм, мый ачыс мортыс, характер
мобилизуйтігӧн, тышкасьӧ аслас лёк качествояскӧд; вермӧ,
кыдз шуласны, кутны киас ассьыс сьӧлӧмкылӧмсӧ,
скӧрлунсӧ.
Уськӧдӧй тӧд выланыд А.Фадеевлысь «Разгром» роман.
Левинсон - чужӧмсяньыс майшасьысь морт, быд сьӧкыдлун
сійӧс вӧлі ёна личкӧ. Революция воясӧ сы вылӧ усьӧм
тӧждлуныс вӧчис сійӧс повтӧмӧн, ёнӧн. А.Фадеев тадзи
гижӧ сы йылысь: «... йӧз котырын некод эз тӧд, мый
Левинсон вермӧ майшасьны, аслас мӧвпъясӧн сійӧ эз
юксьыв некодкӧд, ярскӧба быдӧнлы шуліс сӧмын «абу»
либӧ «эм».
Левинсон эз висьтавлы мукӧдлы ас йывсьыс нинӧм сы
могысь, медым йӧзыс чайтісны, сійӧ пӧ торъя сикас морт.
Сійӧ тӧдіс ассьыс и йӧзлысь тырмытӧмторсӧ, чайтіс, мый
вермас нуӧдны йӧзсӧ ас бӧрсяыс сӧмын налӧн
тырмытӧмторъяс вылӧ индӧмӧн да ассьыс тырмытӧмторсӧ
дзебӧмӧн.
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Тадзикӧн мортӧс ортсысяньыс кытшалӧмыс ёна тӧдчӧ
морт сӧвмӧм вылӧ, сылӧн морттуй артмӧм вылас, сылӧн
видзӧдлас вылӧ.
Зэв колана тӧдны мортлысь пытшкӧслунсӧ, мый позьӧ
виччысьны мортсяньыс, кыдзи петкӧдлас асьсӧ кутшӧмкӧ
лоӧмтор дырйи. Ми водзынджык нин казьтылім, мый
вӧчӧмтор пыр тӧдмалам мортлысь характерсӧ.
Морттуй тӧдмалан уна сикас ног (метод) пуктӧма вӧлі
важъя Грецияын. Тайӧ сикасъясыс сӧвмисны быдлунъя
олӧмын.
Пленӧ босьтӧмаяс пиысь рабӧс бӧрйигас ньӧбысьыс
вермис бура тӧдмавны сылысь вынсӧ, кор тшӧктыліс сылы
лэптавны сьӧкыдторъяс, видлаліс сылысь пинсӧ. Но раб
морттуй йылысь сійӧ тӧдны нинӧм эз вермы: кывзысьысь
али абу, йӧй али прӧсуж, уджач али дыш, пыдди-ӧ пуктӧ
сійӧ ассьыс кӧзяинсӧ али пышъяс недыр мысти. Аристотель
да Платон вӧлі вӧзйӧны тӧдмавны йӧзлысь морттуйсӧ ныр
вом сертиныс. Найӧ тшӧктӧны вӧлі корсьны морт
чужӧмбаныд пемӧскӧд ӧткодьлун. Аристотель ногӧн:
мортлыс кӧ ӧш кодь кыз ныра, сідзкӧ сійӧ дыш; порсь кодь
паськыд ныра, ыджыд ныр розьяса - вежӧртӧм; лев кодь
ныра тшап; кӧза гӧн кодь вӧсни юрсиа - полысь:
кабанлӧн кодь чорыд юрсиа - повтӧм.
XVII нэмын кутіс нимавны Иоганн-Каспер Лафатерлӧн
видзӧдласыс. Сійӧ вӧлі чайтӧ: «Морт юр - ловлӧн
рӧмпӧштаныс». Мортлысь юрсӧ велӧдӧмыс отсалас
тӧдмавны характерсӧ. Шуам, Лафатер лыддис, мый
И.В.Гёте вӧлі генийӧн, ӧд сылӧн нырыс тӧдчӧдӧ вӧлі
мичлун гӧгӧрвоӧм, радейтӧм, ыджыд удж вӧчны кужӧм.
Дерт, Лафатерлӧн теорияын эз вӧв тӧдчанлуныс наука
боксянь.
Лафатер кулӧм бӧрын чужӧ выль велӧдӧм - френология,
сійӧс вӧзйис немеч бурдӧдчысь Франц Галль. Тайӧ велӧдӧм
подулас
вӧлі
эскӧм,
мый
морт
вежӧрысь
да
сьӧлӧмкылӧмысь став признакыс йӧршитчӧ юр вем торъя
юкӧнъясӧ.
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Вежӧрлӧн вынысесь луныс веськыда йитчӧма юр вем
торъя юкӧнъяс ыдждакӧд Галль чайтӧм серти, юр чась
лыяслы колӧ стӧча лӧсявны юр вемса гуранъяслы да
мылькъясӧн. Юрсӧ киӧн малалӧмӧн, пӧ, кокниа позьӧ
тӧдмавны мортлысь лов кылӧмсӧ. Тайӧ велӧдӧмыс вӧлі
ылӧдлана. Галльлысь теориясӧ тӧд выланыс кутісны
фашистъяс, кор найӧ эз лыддьыны тырвыйӧ йӧзӧн
еврейясӧс, монголъясӧс, славянаӧс, негръясӧс...
Дерт, мортлысь характер туялігӧн кутшӧмакӧ вермӧ
ортсавны сылӧн мыгӧр серпасыс, чужӧмбаныслӧн серпасыс.
Век жӧ мортлӧн мыгӧр серпасыс, сылӧн фотокарточкаыс,
весиг зэв стӧча да кужӧмӧн вӧчӧмаыс, оз вермы тырвыйӧ
висьтавны мортлӧн характер йылысь. Характер йылысь
кутшӧмакӧ позьӧ тӧдмавны мортлӧн ветланног сертиыс.
Шуам, О.Бальзак ёна туяліс мортлысь ветланногсӧ да весиг
гижліс «Ветланног теория» трактат.
XVII
нэмын характерсӧ кутісны тӧдмавны морт
гижанног серти. Вӧлі лӧсьӧдӧма торъя велӧдӧм
«графология». Медводдза графологияа гижӧд
шусис
«Мортлӧн гижанног серти сылысь оласногсӧ, характерсӧ да
аслыссикаслунсӧ туяланног йылысь». Гижанноглӧн ӧтувъя
сямыс, графологъяс чайтӧм серти, петкӧдлӧ морт вӧраслысь
тыдовтчӧмсӧ.
Со кыдзи эскӧдӧны ӧти графологияа гижӧдын:
«Видзӧдлӧй дзоньвидза мортлӧн вӧрӧдчӧм вылӧ, и ті
аддзанныд, мый сійӧ стӧч ясыд. Сэтшӧм и сылӧн
гижанногыс: сійӧ гижӧ веськыд визьӧд ӧтар лист боксянь
мӧдӧдз. Сідзкӧ, графолог серти, веськыд визя гижӧд индӧ
мортлӧн зумыдлун вылӧ.
Топыда сулалысь шыпасъяс индӧны мортлӧн горшлун
йылысь, а личида сулалысьяс - мортлӧн лышкыдлун вылӧ.
Торъякывъясын кӧ шыпасъясыс ӧта-мӧдныскӧд
оз
йитчыны, найӧ серпасалӧны мӧвпалысь, сьӧлӧмкылӧмлы
сетчысь мортӧс».
Кӧть и мортлӧн гижанногын кутшӧмакӧ тыдовтчӧ сылӧн
морттуй йылысь мый кӧ, век жӧ граф ология^ асьсӧ
наукаӧн оз лыддьыны.
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Мортлӧн
пасьтасянногыс,
чужӧмсӧ
вежлалӧмыс,
ветланногыс, вӧрӧдчӧмыс, сёрнитанногыс - ставыс ӧтлаын
вермӧны
кутшӧмакӧ тӧдчӧдны
сылысь
морттуйсӧ.
Медъёнасӧ характерыс петкӧдлысьӧ ас вежӧрӧн вӧчӧмтор
пыр, ас кӧсйӧм серти вӧчӧмтор пыр. Буретш вӧчӧмтор
сертиыс ми донъялам быдӧнлысь морттуйсӧ.
И век жӧ медшӧр, медстӧч, венны позьтӧм юӧръяс морт
характер йылысь сетӧны
морт тӧдӧмӧн да кӧсйӧмӧн
вӧчӧмторыс, а ветлігӧн казявтӧг артмӧм вӧрасыс да чужӧм
вежнялӧмыс. Буретш мортӧн вӧчӧмтор сертиыс ми
донъялам мортлысь характерсӧ.
Позьӧ-ӧ вежны характерсӧ? Позьӧ. Быдӧн ми лыддьылім
А.С. Макаренколысь «Педагогическая поэма» небӧгсӧ, кӧні
авторыс уна пример пыр петкӧдлӧ, кутшӧма вермӧ
вежсьыны
характер.
А.С.Макаренколӧн
радейтана
велӧдчысьыс Александр Задорнов вӧлӧма гусясьысьӧн, но
велӧдысь сӧвмӧдӧма сылысь вежӧрсьыс бур визьяссӧ,
вочасӧн сыысь артмӧма велӧдысьлы отсасьысь. Сійӧ
помалӧма институт да лоӧма инженерӧн. Ог вермӧй
лыддьыны сьӧлӧм вӧрзьытӧг «ветлӧм - мунӧм» йывсьыс да
гудыр лола Ужиков йылысь. Колонияын сійӧ мортьяммӧма,
лоӧма бур велӧдчысьӧн да лючки мортӧн.
Войдӧр уна лёктор олӧмас вӧчлӧма Семен Карабанов,
колонияы сійӧ лоис ассьыс велӧдысьсӧ вежысьӧн.
«Как закалялась сталь» роман лыддигӧн ми нимкодясям
Павел Корчагин характерӧн. Олӧм чӧжыс сійӧ дорис ассьыс
характерсӧ. Уна вын, зумыдлун ковмис синтӧммӧм,
вольпасьысь чеччыны вермытӧм мортлы, медым лоны
коланаӧн чужан мулы, ас войтырлы. Эз кокниа сетчы тайӧ.
Сійӧ вочасӧн дорис ассьыс характерсӧ, медым бӧрвыв лоны
збыльвывса мортӧс нимӧдана морттуяӧн.
Сідзкӧ, век жӧ позьӧ вежны характертӧ. Та вылӧ сӧмын
колӧ зумыдлун, ёна кутчысьӧм, ӧд зумыдлун пыр сӧвмӧ
характерыд.
А.ГІ.Чехов гижліс гӧтырыслы: «Тэ гижан, вежӧкган пӧ
менам характерлы. Колӧ шуны тэныд, мый чужӧмсянь
менам характерӧй вӧлі кос сартас кодь, ӧдйӧ ӧзйысь. По ме
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велӧді ачымӧс кутны. Ньӧти оз лӧсяв лэдзчысьны асьтӧ
пыдди пуктысь мортлы. Водзджык быдторсӧ ме вӧчлывлі».
Характер сӧвмӧ да бурмӧ оз сӧмын челядь дырйи, сӧвмӧ
сійӧ олӧм чӧж.
Сідз, ӧти туялӧмын висьтавсьӧ, мый юасьӧм войтыр
пиысь 78 %-ыс кызь вит арӧссянь ветымын вит арӧсӧдз
казялӧмаӧсь асланыс характерын вежсьӧмъяс. Верстьӧлӧн
характер вежсьӧ пикӧ волігӧн лоӧмтор дырйи.
Видлалӧмаӧсь, шуам, характерын сьӧкыда доймӧм
бӧрын лоӧм вежсьӧмъяс: уна ӧтмоза сьӧкыда доймӧмалӧн,
инвалидлӧн, мыжтӧг мыждӧмалӧн - торъя йӧзлӧн
характерыс абу ӧтмоза вежсьӧма. Ӧтияс скӧрмылӧмаӧсь, ас
пианыс йӧршитчывлӧмаӧсь, лэдзчысьлӧмаӧсь; мӧдъяс лолӧмаӧсь
небыдджыкӧн,
сибыдджыкӧн,
налӧн
паськавлӧмаӧсь интересъясыс.
Та вылӧ индӧ сійӧ, кыдзи мортыс петавліс пикӧ
веськавлӧмсьыс. Дерт, морт вӧчліс сідзи, кьщзи сылы шуліс
олӧм быд чӧжсьӧм кужанлуныс, кутшӧма сійӧс велӧдлісны.
Ассьыс характерсӧ мортыс ачыс дорӧ. Тайӧс вӧчны абу
кокни. А.С.Макаренко шуліс: «Асьтӧ венӧмыд быттьӧ
резинаӧ инмӧдчӧм».
Медым уна тӧдны, тыр вир-яяӧн лоны, колӧ бура
тӧдмавны аслад характерлысь жебинсӧ да вынаинсӧ, шуам,
сӧвмӧдны
ассьыд
уджачлунтӧ,
чужтыны
интерес
унджыктор дінӧ.
Важся йӧзлӧн «тӧдмав асьтӧ» шыӧдчылӧмыс ыджыд
тӧдчанлун кутӧ тэныд и ёртыдлӧн олӧмас.
Мӧд-кӧ, колӧ видлавны асьтӧ уджын зэвтны ассьыд
вежӧртӧ, серпаса (образнӧй) мӧвпалӧм. Тані тӧдчанаӧн
лоӧны ловъя йӧзлӧн примеръяс, код кодьӧн кӧсйӧ лоны
мортыс. Эн вунӧд, мый бур пример - тэнад сӧвмӧмын
колана наука. Видзӧдлы гӧгӧрбок, велӧдчан ёртъясыд вылӧ,
тӧд вылад босьт налӧн характерысь бурсӧ. Зіль босьтны ас
вежӧрӧ найӧс.
Зіль донъявны асьтӧ татшӧм уджтас серти:
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1. Верман-ӧ тэ шуны, мый тэ сибыд морт? Эн вунӧд, мый
сибыд морт кокниа матыстчӧ йӧз дінӧ, гажӧдӧ йӧзсӧ, век
кӧсйӧ лоны йӧзкӧд, оз кольччы ӧтнас.
2 . Бура-ӧ тэ тӧдан йӧзсӧ? Верман-ӧ кокниа донъявны
ёртъястӧ? Лӧсьӧд некымын пикӧ вайӧдан серпас да
артышт, кыдзи петасны сэтысь тэнад ёртъясыд, кыдзи эськӧ
петан ачыд.
3. Верман-ӧ асшӧра воӧдчыны кутшӧмкӧ кывкӧртӧдӧдз
ӧтувъя олӧмын, ас олӧмад? Тшӧкыда-ӧ найӧ отсалӧны
асланыд котырлы, тэныд аслыд, он-ӧ майшасьлы ассьыд
кывкӧртӧдтӧ вӧзйӧмысь?
4. Кужан-ӧ асьтӧ кутны? Верман-ӧ асьтӧ кутны? Верманӧ асьтӧ кутны ыззьӧдчӧмысь, дӧзмӧмысь? Кужан-ӧ
вуджӧдны ассьыд вниманиетӧ мӧд лоӧмтор вылӧ? Ёна-ӧ тэ
верман кутны асьтӧ сьӧлӧмкылӧмтӧ петкӧдлӧмын? Верманӧ тэ видзӧдны аслад да мукӧд йӧзыслӧн тырмытӧмтор
вылӧ?
5. Пыр-ӧ тэ дась мыйкӧ вӧчны? Эн вунӧд, уджавны лоны
дасьӧн, мыйкӧ вӧчны - сійӧ помтӧм мӧвпалӧм, пинясьӧмысь
да майшасьӧмысь дугӧдчӧм. Морт, коді дась действуйтны,
бӧрйӧ медся бурсӧ, видлалӧ бурсӧ и лёксӧ, а бӧрас могмӧдӧ
босьтӧм-бӧрйӧмторсӧ олӧмас. Та дырйи петкӧдлӧ аслас
характерлысь сэтшӧм тшупӧдъяс, кыдзи мог оломӧ пӧрьаны
зільӧм вын, мывкыдлун.
6. Кужан-ӧ тэ асьтӧ кӧритны-янӧдны?
7. Кужан-ӧ заводитӧм уджтӧ вайӧдны помӧдз? Пыр-ӧ
верман та дырйи ас кадӧ паныд сувтысь сьӧкыдлунъяссӧ
вуджны?
в.
Кутшӧм медшӧр нырвизь тэ босьтан аслыд ёртъясӧс
бӧрйигӧн, пыр-ӧ тэ накӧд веськыда сёрнитан, пыр-ӧ дась
локны налы отсӧг вылӧ?
Уна тӧдчана йӧз лӧсьӧдлісны уджтасъяс ас велӧдчӧм да
ас воспитайтӧм вылӧ. Л.Н.Толстой гижӧма дневникас:
«Медшӧрыс менам олӧмын тайӧ куим лёктор бырӧдӧм:
характерлысь абутӧмсӧ, ӧдйӧ скӧрмӧм да дышӧдчӧм».
Сергей Лазӧ, кор сылы вӧлі кызь ӧти арӧс, лӧсьӧдіс ас
велӧдчан уджтас да пасйис: «Медводдза местаын сулалӧ
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пыдіа да джуджыда тӧдмасьны математикаӧн, механикаӧн,
астрономияӧн, физикаӧн, химияӧн. Естествознаниеӧн
тӧдмасьӧм. Юридическӧй да историческӧй наукаясӧн. Роч
да мукӧд литературалӧн тӧдмасьӧм. Выль кывъяс велӧдӧм:
немеч, англия, француз. Олӧм бура тэчӧм, быд лун кык час
чӧж уджалӧм, гимнастикаӧн вывтыр ёнмӧдӧм, кӧдзыд ваӧн
зырасьӧм. Лекцияяс кывзӧм, театрӧ, музейӧ, галереяӧ да
библиотекаӧ ветлӧм. Оз ков быд рыт коллявны ёртъяскӧд.
Колӧ ворсны шахматӧн, университетын общественнӧй
олӧмын участвуйтны, ветлӧдлыны собрание вылӧ. Паськӧм
прӧстӧй, студенческӧй, вывті шоныда оз ков пасьтасьны.
Вой улӧ лыддьыны сӧмын философия, поэзия, искусство.
Колӧ унджык путешествуйтны. Спорт оз ков вунӧдны:
варччӧм, велосипед, мотоциклет, лыжиӧн исласьӧм,
фотографируйтчӧм».
Ас воспитайтан уджтас вермас лоны некымын пӧлӧсӧн:
а) Элементарнӧй уджтас. Пример вылӧ, кутшӧмкӧ велӧдчан
предметысь
ас
кежысь
бырӧдны
тӧдӧмлунын
тырмытӧмлунсӧ ӧткымын кокни тема серти.
б) Кутшӧмакӧ сьӧктӧдӧм уджтас. Пример вылӧ, сӧвмӧдны
ас пытшкад умереннӧй да физическӧй удж дінӧ велалӧм,
уна пӧлӧс велӧдчан предметысь бырӧдны тӧдӧмлунын
тырмытӧмторсӧ,
систематическӧя,
дугдывтӧг,
пыр
сӧвмӧдны асьтӧ нравственнӧй, умственнӧй, физическӧй да
эстетическӧй планын.
в) Тырвыйӧ сьӧктӧдӧм уджтас (уна сикас). Сійӧ дасьтӧма
уна во вылӧ, водзӧ вылӧ видзӧдӧмӧн. Пример вылӧ, тэ
лӧсьӧдчан пыдіа велӧдны философия, кибернетика либӧ
педагогика да психология. Тайӧ наукаясыс абу пыртӧмаӧсь
школа программаӧ. Сідзкӧ тэныд ковмас лӧсьӧдны торъя
литература лыддян план, сёрнитны велӧдысьяскӧд.
Водзӧ, тэ кӧсъян венны аслад характерысь некымын
тырмытӧмтор, ёнмӧдны паметь, мӧвпалӧм, кӧсйӧм. Кӧсъян
пӧртны олӧмад пуктӧм могтӧ, медводз тӧдмасьны
популярнӧй литератураӧн, а, бӧрас и специальнӧй (торъя)
научнӧй у д ж ъ я сӧ н . Аслад дневникын тэ пасйин ассьыд
рефератъяс д а интереснӧй юалӧмъяс.
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Вермас-ӧ тайӧ уджтассӧ пӧртны олӧмӧ ӧкмысӧд-дас
ӧтиӧд класса велӧдчысь? Буракӧ, вермас. Сӧмын мед сійӧ
ассьыс тырмытӧмторсӧ бура аддзис-казяліс да пыртіс
планас.
г)
Медся сьӧкыд уджтасӧн лоӧ ас воспитайтӧмын туялан (исследуйтан) программа. Медся сьӧкыдыс, мыйкӧд
колӧ тышкасьны асьтӧ воспитывайтігӧн, тайӧ дышӧдчӧм, а
сыкӧд радын сулалӧны быд пӧлӧс могъяс олӧмӧ пӧртігӧн
торкалысь ыштӧдӧм. Унаысь велӧдчысь сетлӧ аслыс
кывкутана кыв: босьтчыны велӧдчӧмӧ да уджӧ. Но
дышӧдчӧмыс овлӧ вынаджыкӧн, и олӧмыслӧн выль ӧдыс да
уджыс сідзи и кольӧны бокӧн. Та кындзи овлӧ и сідзи, мый
велӧдчысьыс майшасьӧ асьсӧ кутӧмын колана туйвизь
бӧрйӧмын, олантуй бӧрйӧмын. Быдпӧрйӧ мунӧ сьӧкыд
пытшкӧсса удж, вензьӧм, уна пӧлӧс кӧсйӧм костын тыш.
Медым пытшкӧсса тышыс помасис бура, колӧ бура кужны
асьтӧ кутны, кужны асьтӧ сӧвмӧдны, воспитайтны.
Оні лыддьӧдлам ас воспитайтӧмын шӧр способъяс да
методъяс:
а) асьтӧ эскӧдан способ (сылӧн сикасъяс: асьтӧ тшӧктӧм,
аслыд юрад сюйӧм, аслыд докажитӧм, асьтӧ такӧдӧм да
с.в.);
б) самоприучение да самоупражнение методъяс (сылӧн
сикасъяс: асьтӧ тренируйтӧм, сы лыдын и аутотренинг,
самоупражнение, коді шымыртӧ асьтӧ контролируйтӧм,
самоотчёт, асьтӧ прӧверитӧм, регыд либӧ дырджык кад
вылӧ ассьыд характер сӧвмӧдӧм, вӧля, мӧвпалӧм, паметь да
с.в. уджтасъяс);
в) кодкӧ ног вӧчӧм. Пример вылӧ позьӧ босьтны ёртъястӧ,
книгаысь, киноысь геройӧс. А.В.Суворов на висьтавліс:
«Босьт аслыд бала пыдди геройӧс - видзӧд сы вылӧ, мун сы
борся. Веськӧдчы, панйы - слава тэныд!» Радейтана
геройлысь портретсӧ либӧ бюстсӧ пукты аслыд пызан
вылад, мед сійӧ вӧлі тэнад син водзын. Майшасян здукад
мӧвпышт, кыдзи эськӧ вӧчис сійӧ, кодлы тэ эскан.
Видзӧдлы, коді мунӧ тэ водзын. Наысь тэ абу омӧльджык;
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г) асьтӧ ошкӧм да асьтӧ накажитӧм. Сійӧ корӧ тэнсьыд
пыдісянь асьтӧ гӧгӧрвоӧм, кулитӧм, ассьыд тырмытӧмтор
да буртор тӧдмалӧм, быд лунся вӧчӧмторысь кыв кутны
кужӧм.
Вӧчны кӧ ставсӧ тайӧ методъяс серти, аслыд колана
ӧбразыд пӧрас реальнӧйӧ, вемӧсаӧ. Кымын тшӧкыджыка ми
вӧчам кутшӧмкӧ поступок, сымын ёнджыка ми зілям сійӧс
вӧчны выльысь.
Татчӧ позьӧ вайӧдны Н.Г. Чернышевскийлысь кывъяссӧ:
«Некутшӧм ортсы вын, тшӧктӧм оз вермы кутны мортсӧ ни
вежӧра, ни нравственнӧй вылыс тшупӧдын, кор мортыс
ачыс тайӧс оз кӧсйы».
Астӧдӧмлунъяс прӧверитӧм вылӧ юалӧмъяс
1. Мый сійӧ характерыс? Быд мортлӧн-ӧ сійӧ эм?
2. Кыдзи позьӧ гӧгӧрвоны, эм-ӧ мортыслӧн характерыс?
3. Позьӧ-ӧ вежны характер? Кутшӧм арлыдын?
4. Кыдзи ті гӧгӧрвоанныд татшӧм шуӧм : «Морт - ассьыс
характерӧ тэчысь-лӧсьӧдысь?»

Сямлун
«Восьты асьтӧ аслыд», - татшӧм гижӧдыс эм Дельфа
храм стенын. Тайӧ кывъяссӧ колӧ кутны тӧд вылас
быдӧнлы: найӧ зэв коланаӧсь олӧмын, ӧд асьтӧ аслыд
восьтӧмысь петӧ водзӧ вылӧ профессия™ бӧрйӧмыд.
Пырджык висьталӧны: «Бӧрйыны удж - сідзкӧ бӧрйыны
олӧм». Ученӧйяс тайӧс висьталӧны тадзи: медым удж вӧлі
творческӧй, колӧ медым мортыслӧн призваниеыс лӧсяліс
сылӧн уджалан сямыслы. Мый сійӧ призваниеыс да кыдзи
сійӧс аддзыны? Кыдзи сійӧс пӧртны олӧмӧ? Мӧд ногӧн кӧ,
мый сійӧ сямлуныс? Позьӧ-ӧ найӧс сӧвмӧдны да кыдзи?
Эм-ӧ сійӧ менам? Сямлун проблема - психологияын медся
сьӧкыдъясыс ӧти. Сямлун - тайӧ мортлӧн асшӧр
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психикалӧн свойство, сы отсӧгӧн сійӧ бура пӧртӧ олӧмӧ
вӧчанторсӧ.
Быд психолог тӧдчӧдӧ сямлун да уджалӧм костын
йитӧдсӧ. Ми огӧ вермӧй сёрнитны мортыслӧн сямлун
йылысь кутшӧмкӧ торъя уджалӧмкӧд йитӧдын, эз кӧ тайӧ
мортыс некор тайӧ уджас пырӧдчыв. Во кызь сайын некод
эз тӧд, мый эм космическӧй сямлун, некод сійӧс ассьыс да
мукӧдыслысь эз казявлы. Но воис космосӧ лэбалан кад, и
кутісны корсьны мортлысь сямсӧ асьсӧ кутны космосын.
Мӧдар боксянь кӧ, буретш уджалан сямын позьӧ аддзыны
асьтӧ да сӧвмыны.
Торъя уджалӧмлы колӧ торъя сям. Но эм уна сикас
уджалӧмлы лӧсялан сямлун. Тайӧ ӧтувъя сямлун, кытчӧ
пырӧны: вежӧрлӧн качествоыс (пасьтаыс да джудждаыс
вежӧрыслӧн, сылӧн асшӧрлуныс, винёвлуныс, мӧвпалӧм
ӧдыс); паметьлӧн качествоыс (ловъялун, пасьталун,
стӧчлун, зумыдлун); наблюдательность.
Сідзжӧ торйӧдӧны
торъя сямлун:
музыкальнӧй,
артистическӧй, сценическӧй, математическӧй да с.в. Быд
торъя сямлун артмӧ ас пытшкӧса качествоысь.
Литературнӧй сямлун - зэв паськыд вежӧртаса. Татчӧ
пырӧ уна качество: поэтическӧя гӧгӧрвоӧм, серпаса паметь,
серпаса мӧвпалӧм, казялан сюсьлун, творческӧя мӧвпалӧм,
стӧч мича кыв, кывсӧ кылӧм.
А ӧні тестъяс серти прӧверитам тіянлысь, кыдзи ті
кужанныд кывны кывсӧ:
1.
Ми петкӧдлам тіянлы таблица. Чутъяс местаас тіянлы
колӧ пуктыны кывъяс: воддза кывйыслӧн помыс лоӧ мӧд
кывйыслӧн заводитчӧмнас. Шыпасъяслӧн лыдыс лӧсялӧ
чутъяс лыдлы. Сетам комын секунда.
Пример вылӧ: син (....) ва
Воча кыв: «синва, ваболь».
- Гӧгӧрвоана? Лӧсьӧдчӧй! Заводитам!
Вӧзъяна материал:
Воча кывъяс:
катша (...) кым
(син)
нӧд (...) бур
(кыв)
бобӧ (....) шом
(нянь)
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ур (....) ва
пи (..) ней
тури (...) ва
мойд (...) тэчас
лыс (..) бергач

(тшак)
(пу)
(пув)
(кыв)
(ва)

2 . Тіянлы колӧ чутъяс местаӧ пуктыны лӧсялана слог.
Сетам комын секунда.
Сетӧм материал:
ч
п
к
т
ш---------(...) Воча кыв:
к ----1=1— (...) В очакы в:
п
ань
вӧв

кР(...) Воча кыв:
ыр

(...) Воча кыв:
УД

з. Тіянлы колӧ корсьны кык торъя кывлы синоним. Ӧти
минута.
Шуам: вомдор (..) пар
Вочакыв: «ру».
Сетӧм кывъяс:
зык (....) вомын курчча
соч (...) кыр
уль (.... ) кизьӧр
вежӧр (....) мывкыд
вань (...) ляб
пинь (...) вензьӧм
доргӧгӧр (....) гижта

Воча кыв:
пинь
чой
васӧд
садь
жеб
зык
визь

-
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нидзув (...) лёльӧ
топӧдчӧм (....) скуп
гыбад (.....) кад
жытник (...) амбар
кобув (...) сайник
озырлун (.... ) эмбур

гаг
горшлун жӧ
зыбуч
кум
лэбув
добра

Сідзкӧ, видзӧдлім тіянлысь кыв кылӧмын кужанлунтӧ.
Позьӧ вайӧдны уна пример, кор йӧз, коді ичӧтсянь
радейтіс тэчны серпаса гижӧдъяс босьтіс литературнӧй
профессия.
Шуам, кор Н.К.Крупская уджаліс наркомпросын, сылы
воис письмӧ дас ӧти арӧса зонкасянь, коді корис Надежда
Константиновнаӧс отсавны гижӧдны сійӧс литературнӧй
кружокӧ. Зонмӧс сэтчӧ эз босьтны, сы вӧсна мый сэки
кружокӧ босьтісны сӧмын «5» вылӧ велӧдчысьясӧс, а сылӧн
эз став предметсьыс вӧв «5». Н.К.Крупская корис Сергейӧс
ас дорас, сёрнитыштіс сыкӧд, лыддис сылысь кывбуръяссӧ
да мӧдӧдіс сійӧс Пионер керкаӧ. Ӧнія кадӧ тайӧ ичӧт
гижысьыс быдмис ыджыд гижысьӧ, кодлӧн паськыда
тӧдсаӧсь повестьясыс да висьтъясыс. Тайӧ гижысьыслӧн
нимыс - Сергей Баруздин.
Аслыссикас и музыкаын кужанлуныс. Музыка кужанлун
артмӧны:
1) мелодия кылӧм да сійӧс выльысь артмӧдны кужӧмысь,
либо шыяссӧ сьӧрсьӧн-бӧрсьӧн кылӧм, мыйысь артмӧ
ӧтувъялуныс;
2 ) шыяс выльысь артмӧдан ӧтувъялун пытшкын «ӧти шыяс
зумыдӧсь, и на вылын позьӧ помавны сьыланкывсӧ, а
мукӧдыс - абу зумыд. Кужанлун кывны, кытчӧ мунӧ
шыыс, помасьӧм али абу помысьӧм шыыс, шусьӧ «лада»
сьӧлӧмкылӧмӧн.
Нуӧдам эксперимент «лада» сьӧлӧмкылӧм тӧдчӧдӧм
могысь.
Ӧні кывзанныд Ф.Шопен вальсъясысь юкӧнъяс. Тіянлы
колӧ казявны, кор музыкаыс помасяс, и тӧдмавны, кутшӧм
шыӧн сійӧ помасяс: зумыдӧн али абу зумыдӧн. Коставлӧм
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дырйи пасйӧй: «+» пасӧн шыыс кӧ зумыд; «-» пасӧн шыыс
кӧ абу зумыд.
Мый тіян артмис? Абу зумыд шыӧн, код оз вермы
помасьны музыкальнӧй фраза; зумыд шыӧн музыкальнӧй
фразасӧ позьӧ помавны.
Музыка кужанлунсӧ пырӧ:
3) ритмлысь мелодиясӧ кылӧм;
4) ӧти кадӧ шыалӧм кылӧм - гармония кылӧм.
Аслыссикас кужанлун лыдӧ пырӧ и мукӧдӧс котыртны
кужанлун.
Тайӧ
кужанлунсӧ
пыдісянь
видлаліс
Л.И.Уманский. Сійӧ торйӧдіс:
1) мукӧд йӧзӧс ас энергияӧн «висьмӧдны» кужанлун;
2) психология
боксянь
такт,
либӧ
йӧз
пӧвстын
взаимоотношение лӧсьӧдны кужанлун, та дырйи тӧд
вылын
колӧ
кутны
мортлысь
пытшкӧсса
аслыспӧлӧслунсӧ;
3) водзмӧстчӧм;
4) мукӧд йӧз дорӧ чиглун (требовательность);
5) тӧдӧмлунлӧн практичность: ӧдйӧ и кужӧмӧн вӧдитчыны
ас тӧдӧмлунӧн да опытӧн;
6) асшӧрлун;
7) казялан сюсьлун;
8) а сь тӧ к утӧм , к утч ы сьӧм , л и ч л эд зл ы т ӧ м л у н ;

9) сёрнитны кужӧм;
Ю) уджавны кужӧм, сьӧлӧмсянь уджӧ босьтчӧм.
Математикаысь кужанлун - сійӧ абу сӧмын ӧдйӧ
артасьны кужӧм. Академик А.Н.Колмогоров висьтавліс,
мый математикаын вермӧм оз мыджсьы лыдпас, формулаяс,
фактъяс тӧдӧм да юрын
кутӧм
вылӧ.
Унджык
математикыслӧн татшӧм паметьыс абу. Математическӧй
паметьыс - мортлӧн
мӧвпавны кужӧм, кор сійӧ вермӧ
артавны, доказывайтны.
Математикаысь кужанлун пиысь позьӧ торйӧдны:
1) уна сикас методӧн задачаяс арталӧм;
медся ясыда,
гӧгӧрвоана, дженьыда задачаяс артавны кужӧм;
2 ) сьӧкыд задача вӧчигӧн петан туй аддзыны кужӧм,
выльтор лӧсьӧдны кужӧм, регыдӧн гӧгӧрвоны кужӧм;
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3) логическӧя мӧвпавны кужӧм;
4) «геометрическӧя мӧвпӧн лӧсьӧдӧм» - пространствоын
мӧвпӧн лӧсьӧдӧм.
А ӧні ми нуӧдам эксперимент, кытысь ті верманныд
казявны ассьыныд математикаысь кужанлун.
Арталӧй задачаяс. Сетсьӧ ӧти минута.
1 задача. Бензин бак веситӧ 8 кг. Кор бакысь босьтісны 1/2
бензин, бак кутіс веситны 4,5 кг. Юалӧм: уна-ӧ веситӧ
бакыс?
Задачасӧ позьӧ артавны кык ногӧн.
Вочакывъяс: 1) 8- 4, 5 = 3,5
2) 8 - 4,5 = 3,5
4,5 - 3,5 = 1 (кг)
3,5 х 2 = 7
8 - 7 = 1 (кг)
Тайӧ задачаыс некымын ног арталӧм вылӧ. Медводдза
арталан ногыс кадсӧ видзтанаджык.
2 задача. А чутысь да В чутысь ӧти кадӧ петісны кык
машина, ӧтиыслӧн ӧдыс - 60 км/ч, мӧдыслӧн - 40 км/ч.
Юалӧм: ылынӧсь-ӧ найӧ лоӧны ӧта - мӧдсяньныс, кор
паныдасьтӧдзныс кольӧ ӧти час. Тӧдса, мый А да В костын
кузьтаыс - 300 км?
Воча кыв: 100 верст.
Тайӧ вӧлі регыдӧн гӧгӧрвоӧм вылӧ задача.
Педагогика боксянь кужанлун.
Ыджыд сямлуна велӧдысь Ф.Н.Гоноболин торйӧдіс
личностьлысь татшӧм аслыссикаслун: велӧдан материалсӧ
велӧдчысьяслы гӧгӧрвоанӧн вӧчны, уджын творчество,
челядьысь коллектив
котыртны кужанлун, челядьӧс
радейтӧм, мӧрччана да джуджыд вежӧртаса сёрни, серпаса
да эскӧдана сёрни, педагоглысь такт да челядьӧс уджавны
тшӧктыны кужанлун, челядь бӧрся сюся видзӧдны кужӧм.
Ыджыд сямлуна велӧдысьлысь торйӧдӧны тшӧтш уна
качество: уджачлун, кадсӧ артыштны кужӧм, выльтор
тӧдмавны зільӧм, асьсӧ кутны кужӧм, водзмӧстчӧм, уджын
зумыдлун, уджӧ пырӧдчыны кужӧм, унатор ӧттшӧтш тӧд
вылӧ босьтны кужӧм.

Лётчиклӧн кужанлун. Бур лэбалысьлы лӧсялӧ татшӧм
качество: эмоция кутны кужӧм, зумыдлун; асьсӧ кутан вын;
уджын зумыдлун, уджын повтӧмлун, водзмӧстчыны кужӧм,
ас вӧрасӧн веськӧдлыны кужӧм; паськыда ӧттшӧтш унатор
тӧд вылӧ босьтӧм; тэрыба ӧтитор вылысь мӧдӧ внимание
вуджӧдӧм; вниманиелӧн зумыдлун.
Нуӧдам эксперимент: «Чорыд-ӧ тіян киныд?»
Тіян мог - кабалаӧ, кӧні эмӧсь кытшъяс, пуктыны куим
чутік быд кытшӧ. Кадыс - 40 секунд. Дасьӧсь? Заводитам!
Ті
кӧ пуктінныд сизимдас чутік, то тіянлы позьӧ
пуктыны «вит», тіян киныд, сідзкӧ, чорыд; квайтымын кӧ тіянлы пуктасны «нёль» балл, а ветымын чутікысь - «куим»
балл.
Тайӧ опытсӧ нуӧдӧм бӧрын оз на позь шуны, кутшӧм
кужанлунныд тіян збыльвылас. Торйӧдны тайӧс сьӧкыд.
Весиг экзамен дырйи урокса отметкаяяс оз вермыны сетны
збыль куж анлунаы с серпассӧ.
А.П.Чехов сочинениеысь некор эз босьтлы «куимысь»
вылынджык оценка; С.Щедрин ныв пыддиыс гижӧм
сочинениеысь босьтіс «кык», сы дінӧ нӧшта вӧлі
содтыцітӧма, «онӧ пӧ тӧдӧй роч кывсӧ». Ньютонӧс
школаын век лыддьылісны дышӧн, дась нянь сёйысьӧн,
сійӧс весиг босьтісны школаысь гортас, оз вӧлі велав да.
Вальтер Скотт да Александр Гумбольдт (тӧдчана немеч
естествоиспытатель, муюгыдсӧ туялысь) омӧля
жӧ
велавлӧмаӧсь. Луи Пастер лёка велӧдчӧма химияысь,
И.Е.Репинлы, кор сійӧ кӧсйӧма пырны велӧдчыны
художество Академияӧ, шуӧмаӧсь, мый сылы «весиг
Академия дінтіыс оз позь ветлӧдлыны»; Ф.Шаляпинӧс абу
босьтӧмаӧсь хористӧ.
Карл Линней йылысь батьыс шуліс, мый сійӧ вермӧ
сӧмын вурны сапӧг. А.Эйнштейнлӧн дядьыс майшасис
племянниклӧн кужанлун вӧсна да шуліс сылы: «Немтор,
Альберт, оз быдӧнысь артмы профессор, эн усь сьӧлӧмнад».
Немтор оз висьтав и сійӧ, мый ті нинӧм на энӧ восьтӧй,
энӧ вӧчӧй, энӧ гижӧй. История тӧдӧ оз сӧмын
вундеркиндъясӧс, но и гениальнӧй пӧрысьясӧс: В.А.Моцарт
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вит арӧсӧн заводитіс ассьыс уджсӧ композиторӧн,
С.Прокофьев - кӧкъямыс арӧсӧн, а К.В.Глюк «восьтіс
асьсӧ» да гижис бур гижӧдъяс квайтымын арӧсӧн;
С.Рафаэль рисуйтчис кӧкъямыс арӧсӧн нин, В.А.Серов да
И.Е.Репин - нёль арӧсӧн, М.Врубель локтіс художествоа
Академияӧ кызь вит арӧсӧн; А.С.Пушкин заводитіс гижны
кывбуръяс ӧкмыс арӧсӧн, М.Ю.Лермонтов - дас арӧсӧн,
Дж.Г.Байрон и И.Ф.Шиллер - дас квайт арӧсӧн, а
Ж.Ж.Руссолӧн гижӧдъяс чужисны нелямын арӧсӧн,
ОдеБальзак лоис тӧдсаӧн комын арӧсын, С.Т.Аксаков ветымын арӧсын.
П.И.Чайковскийлӧн музыкальнӧй кужанлун омӧля
сӧвмис том дырйиыс; лоысь композитор уджаліс
правоведение училищеын. Кыдзи гений, сійӧ воссис кызь кызь вит арӧсын.
Мый вӧчны? Он кӧ тӧд, кутшӧм тэнад кужанлуныд,
сідзкӧ, немтор и вӧчны оз ков? Тайӧ абу сідз. Он кӧ тӧд
ассьыд кужанлунтӧ, колӧ,
унджык босьтны тӧдӧмлун
мукӧд областьысь. Тайӧ колӧ налы, коді «аддзис» ассьыс
кужанлунсӧ, и налы, коді эз на «аддзы». Миян кад - наукаяс
ӧтлаасян кад, кор наукаяс ӧтлаасьӧмысь чужӧны выль
наукаяс
(шуам:
психолингвистика,
психопедагогика,
психотерапия, лингвокультурология, коммуникативнӧй
грамматика). Со мый висьталӧ «кибернетикалӧн батьыс»
Норберт Винер: «Тӧдчана туялӧм сёрмӧ сы вӧсна, мый
наукалӧн ӧти юкӧнысь аддзӧмторъяссӧ оз на тӧдны
наукалӧн мукӧд юкӧнас».
И нӧшта, оз ков вунӧдны, мый унджык талантливӧй
йӧзыс ас пытшканыс кутіс уна пӧлӧс кужанлун. Татшӧм уна
сикас енбиа йӧзӧн вӧліны:
Н.Коперник - астроном, коді велӧдіс философия,
география, топография, геометрия, вӧлі кужысь медикӧн;
Р.Декарт - нималана философ, да математик, лӧсьӧдліс
пӧлӧс пельӧсъяса координатьяслысь система;
Френсис .Гальтон - метеорологияын восьтіс антициклон
явление, генетикаын, антропологияын, психологияын звӧнни метод, тест метод. Таысь ӧтдор, буретш сійӧ
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лӧсьӧдіс дактилоскопия метод. Композиторъяс М.И. Глинка
да Н.А.Римский-Корсаков кыкнанныс мичаа рисуйтчисны.
Поэт В.Гёте - нималана тӧдчана канму удж котыртысь,
нималана естествоиспытатель, гижліс ӧшкамӧшка рӧмъяс
йылысь. Гижысь да драматург Н.В.Гоголь бура кужис
ворсны театрын. Композитор Ф.НІогіен - вӧлі бур гижысьӧн.
Буракӧ, уна сикас наукаӧ пырӧдчӧм сертиыс медводдза
местаӧ позьӧ сувтӧдны М.В. Ломоносовӧс. А.С. Пушкин на
донъявліс М.В.Ломоносовӧс кыдзи историкӧс, риторикӧс,
механикӧс, химикӧс, минерологӧс, художникӧс, кывбур
тэчысьӧс. И гижліс сы йылысь: «Сійӧ ставсӧ тӧдмавліс,
быдлаӧ пырӧдчис». Татчӧ жӧ позьӧ содтыны, мый сійӧ вӧлі
физикӧн, статистикӧн демографӧн, теографӧн, кыв
туялысьӧн, педагогӧн.
Татшӧм йӧзыс эм и миян кадӧ. Гашкӧ, ті мӧвпыштанныд,
мый ті нинӧм вылӧ онӧ сяммӧй. Но оз ков тэрмасьны вӧчны
татшӧм кывкӧртӧдсӧ. Психологъяс шуӧны: сямлун сӧвмӧ
уджалігӧн. Сямлун артмӧмлы подувнас лоӧ мортлы
чужӧмсянь сетӧмторйыс. Мортлы чужӧмсянь сетӧмторйӧй
лоӧны: юр вемлӧн, чувство органъяслӧн, вӧраслӧн
морфологическӧй да функциональнӧй аслыссикаслуныс.
Ті кӧ шуанныд, тіян пӧ и чужӧмсяньныд сетӧмторйыс
абу? А та вылӧ воча кывсӧ корсьны сьӧкыд, ӧд тіян кӧ
сямлунныд абу, тайӧ оз висьтав сы йылысь, мый тіянлы
чужӧмсяньныд нинӧм абу сетлӧма. Кыдзи тӧдмавны, эм
тіян чужӧмсянь сетӧмтор али абу? Гашкӧ, сійӧ вуджӧ батьмамсянь? Сэки кокниджык видзӧдлы, мый найӧ кужӧны
вӧчны, мый вылӧ сяммӧны, гашкӧ, сэсся ачыд мӧвпыштан,
кытчӧ ассьыд вын-эбӧстӧ веськӧдны.
Колӧ тӧдчӧдны, мый татшӧм мӧвпсӧ, мый ставыс вуджӧ
бать-мамсянь, асланыс уджын пасйылісны психологъяс.
Англияысь антрополог да психолог Ф.Гальюн гижис небӧг
«Енбилӧн вуджӧм, сылӧн законъяс да петасъяс»(1869). Тайӧ
небӧгыс зэв аслыспӧлӧс: вывті реакционнӧй.Сылӧн
кывкӧртӧдъяслы оз позь ёна, эскыны. Енбиа йӧз лыдӧ автор
пыртӧма: ёрдъялысьясӧс, канму удж вӧчысьясӧс, тышка
вынӧн
веськӧдлысьясӧс,
вичкоын
уджалысьясӧс,
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вермасьысьясӧс, сынысьясӧс да с.в. Енбиа йӧз лыдӧ пыртан
подулӧ сійӧ босьтліс ӧтитор: мортлысь вылын сулалӧмсӧ,
мукӧдӧн сійӧс пыдди пуктӧмсӧ.
Учёнӧйяс енби вуджӧмсӧ дзикӧдз эз жӧ соссьывлыны.
Тайӧс подулалӧмлы вайӧдӧны уна лыда пример.
Сідз, кык тӧдчана роч гижысь Л.Н.Толстойлӧн да
А.С.Пушкинлӧн важся пӧчьясыс вӧлӧмаӧсь чойясӧн. Бахъяс
семьяын вӧлӧма ветымын музыкант. Бернулли семьяысь
петӧма дас нёль тӧдчана ученӧй. Татшӧмӧсь вӧлӧмаӧсь
семьяясныс Тициан художниклӧн, Кюри физиклӧн, Штраус
композиторлӧн.
Но сэк жӧ, мир пасьта мукӧд нималана гижысьлӧн да
учёнӧйлӧн бать-мамныс вӧлӧмаӧсь нинӧмӧн торъявтӧм
йӧзӧн. Шуам, М.В.Ломоносовлӧн батьыс - чери кыйысь,
физик М.Фарадейлӧн - дорччысь, радио лӧсьӧдысь учёнӧй
А.С.Поповлӧн
енлы
кевмысь,
украинаса
поэт
Т.Г'.Шевченколӧн - видз-му уджалысь, композитор
Ф.Шопенлӧн - бухгалтер.
Сьӧкыд веськыда шуны, збыль-ӧ чужӧмсянь сетӧмыс
вуджӧ бать-мамсянь. Ученӧй А.Н. Леонтьев лыддьыліс, мый
татшӧм
сямлунъяс
дінӧ,
кыдзи
литературнӧй,
художественнӧй, математическӧй, чужӧмсянь сетӧмторйыс
абу. Но тайӧ веськыда шуӧм, кӧть и сійӧ эз соссьыв
чужӧмсянь сетӧмторсӧ.
Кыскӧ миянӧс век жӧ ӧти эксперимент, кодӧс вӧчис А.Н.
Леонтьев. Сійӧ бӧрйис челядьӧс, кодлӧн эз вӧв
музыкальнӧй саухыс. Быдӧнкӧд торйӧн уджалӧмӧн, накӧд
музыка кывзӧмӧн, ӧттшӧтш шыяс ӧткодялӧмӧн да
шуалӧмӧн, сьылышталӧмӧн А.Н.Леонтьев вӧчис челядьӧс
музыкальнӧй «пеляӧн».
Ми ӧнія кадӧ огӧ мӧвпыштлӧй сы йылысь, велаласны-ӧ
миян челядь гижны да лыддьысьны. А кыксё во сайын тайӧ
вӧлі ыджыд сьӧкыдлун, сэки лыддисны, мый велавны вермӧ
оз быдӧн, а сӧмын сійӧ, кодӧс «Енмыс вежӧртӧдіс». Ӧд сэки
шыпасъясыс гижсисны ӧти нога, а лыддьыны колӧ вӧлі мӧд
ногӧн (А - аз, Б - буки). Сьӧкыд вӧлі шыпас лыддьӧмсянь
вуджны кывъяс лыддьӧмӧ. Бӧрынджык вуджисны слогӧвӧй
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метод
дорӧ,
церковно-славянскӧй
шрифт
вежсис,
кокньыдджык лои гижны шыпасъяссӧ. Сідз кӧ, позьӧ вӧчны
татшӧм кывкӧртӧд, кор методъяс выльмӧны, мортлӧн
сямлуныс лоӧ ыджыдджыкӧн.
Миян олӧмын уна нималана ученӧй. И эм сэтшӧм мӧвп,
мый ӧти мортлӧн эм став сямлуныс, кодъяс лӧсялӧны быд
мортлы. Ӧтчыд академик Б.М.Кедров со мый шуис:
«Нималана ученӧйлӧн абу нинӧм сэтшӧмыс, мый эськӧ эз
вӧв кагалӧн на чужтӧдзыс». Та серти быд мортлы колӧ
лоны вывті сюсьӧн, но та вылӧ колӧ, мед мортлӧн олӧмыс
кыссис сё во.
Студентъясӧс да велӧдчысьясӧс, кодъяс ньӧти эз кужны
серпасавны, эскӧдісны гипноз улын, мый найӧ бур
художникъяс. Налы вӧзйисны серпасавны ловъя мортӧс.
Райков тайӧ урок йывсьыс гижліс тадзи:
«Морт вежсьыліс син водзын. Нюмсера, кыпыд лола
студентка
виччысьтӧг
йӧриштчылісас
пытшкас
ёкмыльтчыліс,
зумыштчыліс.
Сылӧн
видзӧдласыс
пыксьыліс ловъя мортӧ. Сылӧн мыгӧрыс петкӧдліс ыджыд,
пыді внимание. Туялана студенткаыс кыліс да гӧгӧрволіс
сӧмын ӧтитор: сійӧ - нималана художник, гӧгӧрыс студентъяс, отсасьысьяс, велӧдчысьяс, «ловъя йӧз». Талун
колӧ серпасавны кыдз позьӧ бурджыка. И артмывліс серпас.
Сійӧ збыльысь вӧлі морт позянлунлӧн медвылі тшупӧдын,
сылӧн эстетическӧй да творческӧй сӧвмӧм сертиыс».
Туяланаяс пиысь ӧти морт гипноз сеанс бӧрас гижис
аслас серпас вылас: «Ог эскы ас синмӧйлы».
Но медся интереснӧйыс сійӧ, мый гипноз улын
студентъяс серпасалісны век бурджыка и бурджыка. Дас
вит
урок
бӧрын
серпасъясныс
ёна
торъялісны
медводдзаяссьыс.
Ӧткымынӧс
вӧлі
вӧчӧма
пӧшти
профессиональнӧй
художник киӧн моз. Сэки
жӧ
контрольнӧй чукӧрысь студентъяс, кодъяс тадзи жӧ
серпасалісны «ловъя мортӧс», но садьӧн, гипнозтӧг,
вӧчисны та мында жӧ серпас, но налӧн вермӧмныс эз вӧв
тӧдчанаӧн. Гипноз улын серпасалысьяс эз воштыны
ассьыныс кужӧмлуннысӧ и эксперимент помасьӧм бӧрын.
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Таысь кындзи налӧн чужис ыджыд интерес серпасалӧм
дінӧ, налӧн лоис коланлун пыр серпасавны, кӧсйӧм.
Сідз, ми тӧдмалім, мый сямлун сӧвмӧдӧм могысь колӧ,
мед мортлӧн вӧлі чужӧмсяньыс сетӧмтор, мӧд - кӧ,
медколана удж дінас сылӧн вӧлі интерес.
Интерес артмӧдӧман туйын уна виччысьтӧмтор. Вермас
лоны, мый мортлӧн, коді некор эз интересуйтчыв
предметнас, виччысьтӧг чужӧ предмет дінас интерес. Шуам,
Софья Ковалевскаялы челядь дырйиыс унатор сетчывліс.
Сӧмын математика эз кыскыв сійӧс. Коркӧ сылысь батьыс
(Василий Васильевич) юаліс:
- Мусмис-ӧ тэныд математика, Софья?
- Эз, батьӧ, - веськодя вочавидзис нылыс ассьыс
велӧдысьсӧ шӧйӧвоштӧмӧн.
- Но тэныд мусмас сійӧ, мукӧд серти ёнджыка мусмас, ыззьӧмӧн шуис велӧдысь.
И велӧдысьлӧн кывъясыс збыльмисны: нёль кымын
тӧлысь мысти тайӧ юалӧм вылас Софья вочавидзис:
- Да, батьӧ, ме радейта математика. Меным нимкодь
артасьӧмыс^
Став нималана йӧзыс шензьӧдлісны асланыс мудзлытӧм
уджачлунӧн.
Эдиссон гижліс: «Генийын - ӧти прӧчент ӧзйӧм да
ӧкмысдас ӧкмыс прӧчент пӧсялӧм». Художник И.Е. Репин
асывсянь рытӧдз уджавліс мастерскӧяс. Пӧрысьладорыс
сылӧн веськыд киыс кутіс косьмыны. И.Е.Репин велӧдчис
уджавны шуйганас. Ёна пӧрысьысла сійӧ эз нин вермы
кутны киас палитрасӧ да из моз тасмаӧн ӧшӧдіс сійӧс
сьыліас. И уджаліс тайӧ «изнас» асывсянь войӧдз.
Ф.Шаляпин шулывліс:
«Ме ньӧти ог эскы енби мездан вынлы, абу кӧ быдлунъя
удж. Ме чорыда да век кежлӧ вӧтлі аслам оласногысь
«гашкӧ» кыв, сӧмын эскывлі творческӧй уджлы».
Быд том мортӧс ышмӧдлысь вермӧм менӧ эз дугӧдлыны
велӧдчӧмысь. Ме пыр зіли велӧдчыны быдӧнлысь. И век
уджалі. Ме чайта, мый ни ӧти сапӧг вурысь (т о м дырйи
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вылӧ;

оз

ков

гудй ы сь н ы

ордпуясы н,

колӧ

в о д зм ӧ ст ч ы н ы , уд ж ав н ы , вӧчн ы . Т ай ӧ туй ы с в а й ӧ д а с в е с и г
ш ӧ р ся м л у н а б ы д т о м м о р т ӧ с асл ас у д ж а с м а с т е р ӧ д з , а с л а с
а ск и а о л ӧ м а с ы д ж ы д а л ы сь ӧ д з» .
А с т ӧ д ӧ м л у н ъ я с п р ӧ в ер и т ӧ м ради ю ал ӧм ы с:
1. М ы й с ій ӧ сям л ун ы с?

2. М ы й пы рӧ л и т ер а т у р н ӧ й ся м л ун ӧ?
3. Л ы д д ь ӧ д л ӧ й м узы к ал ьн ӧй сям л ун т о р й ӧ д а н с в о й с т в о я с ?
4. В а й ӧ д ӧ й п р и м ер ъ я с с э т ш ӧ м й ӧз йы лы сь, к о д ъ я с л ӧ н э м
й ӧзӧс

коты ртан,

п едагоги к аы сь

да

м а тем а ти к а ы сь

сям лун?
5. К у т ш ӧ м

тӧдчанлуны с

ся м л ун

сӧв м ӧм ы н

чуж ӧм сян ь

сетӧм торлӧн?

6. М ы й к олӧ вӧчны м ор тл ы сь ся м л у н сӧ с ӧ в м ӧ д ӧ м м о гы сь ?
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Кывчукӧр

1. Агрессивный, склонный к скандалу - воысь
2. Активность - водзмӧстчӧм, сьӧлӧмсянь уджӧ босьтчӧм
3. Армия - тышкавын
4. Близнецы - двӧйни кык чужсьӧг (кага)
5. Боевӧй - пиня - гыжъя
6. Вкусовое ощущение человека - кӧр кылӧм
7. Внушаемость - вежӧртӧдӧм
8. Властный - ыджыд туйӧ пуксьысь
9.Возбудиться - ыззьыны; возбудимость, впечатлительность• ыззянлун
10.
Воздействовать - петкӧдчыны
11. Воображение - вообразитӧм
12. Восприятие - вежӧртӧм (велалӧм - тӧдмалӧм)
13. Воссоздающее воображение - син водзӧ сувтӧдан
лӧсьӧдӧм
14. Впечатление - мыйлӧнкӧ морт вежӧр вылӧ тӧдчӧм
15. Впечатлительный - быдтор сьӧлӧмӧ инӧдысь
16. Врожденный - чужӧмсянь артмӧм
17. Вторичный синтез - бӧръяджык синтез
18. Выдержка - кутчысьӧм
19. Выносливый - винёв
20. Вяжущий - нюдз
21. Вялость - унзільлун
22. Вялый - унзіля
23. Главный, доминирующий - сюрӧса
24. Гиев - этш тӧдтӧм скӧрлун
25. Государство - канму
26. Гурман - «чӧскыд вома», бӧрйысьӧмӧн сёйысь
27. Деловитость - писькӧслун
28. Двигательная (моторная) память - вӧрзьӧдана
29. Желчный - потӧм сӧпта
30. Задатки - чужӧмсянь сетӧм
31. Замкнутӧсть - ас пытшкӧ вӧйтчӧм
32. Запах - дук
33. Запоминать - тӧд вылын кутны

из

34. Застенчивость - родӧм
35. Зрительная память - аддзана
36. Зрительное восприятие - синмӧм тӧдмалӧм
37. Изобретательность - выльторъяс лӧсьӧдны кужӧм
38. Инертность - пукалана оланног
39. Инертный - сьӧкыд вӧраса
40. И н и ц и ати вн ӧ й - водзмӧстчӧм
41. Интерес - тӧдмавны зільӧм
42. Интерес - гаж петӧм (желание)
43.Конкретно-образное
мышление
конкретнӧй
серпасъясӧн мӧвпалӧм
44.
Концентрация - топӧдӧм
45. Координация движения - ас вӧрасӧн веськӧдлӧм
46. Любознательность - выльтор тӧдмавны зільӧм
47. Малоподвижный - ньӧжмыд
48. Медлительносгь - ньӧжмыдлун
49. Мнительность - каститчӧ лёктор
50. Мозг - вем (юр вем)
51. Мышление - мӧвпалӧм
52. Наблюдательность - казялан сюсьлун
53. Наблюдение - туясьӧм
54. Нагладно-действенное - аддзан - вӧчан
55. Наглядно-образная память - серпасалана
56. Настойчивость - уджын зумыдлун, личлэдзлытӧмлун
57. Настроение - аскылӧм
58. Нахально - вежавидзтӧг
59. Находчивость - петантуй аддзыны кужӧм
60. Нежный - мелі
61. Непреднамеренный - водзвыв кӧсйытӧм
62. Непроизвольно - ышӧдана
63. Нерешительность - этшъясьӧм
64. Неряха - идӧртӧм
65. Неуравновешенный - кокньыда ыззьысь
66. Ӧбида, колкости - дзерӧдӧм
67. Обобщение - ӧтувтӧм
68. Объём - йӧрыш
69. Обіцаться - волысьны сибавны
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70. Общительный - сибалысь
71. Организованность - кад артыштны кужӧм, котыртчӧм
72. Осторожный - видзчысьысь
73. Осязательный - кучикӧн кылана
74. Отрицательный - соссяна
75. Ощущение - ощущайтӧм (кылӧм)
76. Первичный синтез - медводдза синтез
77. Перец - гормӧг
78. Письмо - сераку
79. Пластичность - нюдзлун
80. Побеждённость - дьӧбӧ усьӧм
81. Повторение - мӧдпӧвъёвтӧм
82. Подражать - кодкӧ ног вӧчӧм
83. Подавленность - лов вылӧ личкӧм
84. П од озри тел ьн ӧй - повзьӧдланатор каститчӧ
85. Порывистый - пугрӧдлана, визув
86. Преднамеренный - водзвыв кӧсйӧм
87. Предпосылки - водзыв артмӧм
88. Прислуживать - кесъявны
89. Приторно - мырд
90. Произвольное внимание - кутӧдана внимание
91. Проблема - джаггӧрӧд
92. Простофиля - мӧмӧт
93. Ранимый - быдтор дойдӧ
94. Распределяемость внимания - ӧттшӧтш унатор тӧд вылӧ
босьтны кужӧм
95. Рассеянность - ылалӧм - баздӧм
96. Рассуждение - мӧвпалӧмъяс
97. Рассудительный - тӧлкӧн - сямӧн гӧгӧрводысь
98. Растрёпа - бубуля
99. Резкий характер - вежавидзтӧм, пелькосялан, чизыр ёсь
100. Результат - лоӧмтор
101. Репутация - йӧзӧн пыдди пуктӧм
102. Решение - кывшуӧм
ЮЗ. Робость - яндысьӧм
104. Самообладание - асьсӧ кутны кужӧм, асьтӧ кутӧм
105. Своим принципам следовать - овны аснаукӧн
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106. Свойство - пытшкӧслун
107. Сдержанный - асьсӧ кутысь
108. Сдерживать порыв - кутчысьны ыззьӧмысь
109. Сетовать - норасьны
110. Слуховая память - кылана паметь
111. Слуховое восприятие - пельӧн велалӧм
112. Смысловая память - вежӧртас шымыртан паметь
113. Собеседник - вомъёрт
114. Сообразительность - регыд гӧгӧрвоны кужӧм
115. Сосредоточенность - ёсьмӧдӧм; уджӧ пырӧдчыны
кужӧм
116. Спектр - ӧшкамӧшка
117. Спокойный - дзирнясьтӧм, вежнясьтӧм
118. Способность - сямлун
119. Сравнение - ӧткодялӧм
120. Стесняться - родны
121. Стойкость - зумыдлун
122. Страсть - ёна радейтӧм
123. Судья - ёрдъялысь
124. Талант - енби; талантливый - енбиа; талантливость енбиалун
125. Творческое воображение - творческӧя мӧвпын
лӧсьӧдӧм
126. Терпеливый - лыбысь; терпеть - лыбны
127. Тоска - лов йиран жугыльлун
128. Тошнотворный запах - вукӧдан дук
129. Требовательность - чиглун
130. Трудоспособность - уджачлун
131. Тупица (неуправляемый) - ӧслӧпан
132. Тяготиться - майшӧдлыны
133. Удаваться - мойвины
134. Упрямство - асныралӧм
135. Успех - вермӧм
136. Устойчивый - зумыд, вежласьтӧм, ӧткодь сема,
дзибрасьтӧм
137. Хладнокровие - асвежӧралун
138. Чрезвычайный - виччысьтӧм; торъя
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139. Чувство - сьӧлӧмкылӧм
140. Чувство (душевное состояние) - ловкылӧм
141. Чувство скуки - гажтӧмлун кылӧм
142. Шершавый - сарӧга
143. Эмоционально устойчивый - асьсӧ кутысь
144. Языковое чутьё - кыв кылӧм
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