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    Билии күнүн көрсө “Көлүөнэлэр ситимнэрэ” тэрээһин Аал Луук Мас түһүлгэтигэр  буолла. Бу тэрээһин 
оскуола боруогун аан бастаан атыллаан киирбит 1-кы уонна оскуоланы бүтэрээри сылдьар 11-с кылаас 
оҕолоругар ананна. Тэрээһин сүрүн сыала -  үөрэнээччилэргэ эппиэтинэстээх буолууну иҥэрии. Уол уонна 
кыыс гендернэй кылаастарга  ирдэбиллэрин билиһиннэрии буолла. Саха уола, кыыһа дойдуларыгар туһалаах 
дьон буолалларыгар баҕа санаатын оскуола саабыһа Бурхалей Степанович  эттэ. Маҥнайгы кылаас кырача-
аннара “Баҕа санаа” саламатын баайдылар. Оскуола ытык киһититтэн Николай Павловичтан алгыс ба-
стыҥын иҥэриннилэр.  
 Аан бастаан оскуолаҕа кэлбит  оҕолору  дириэктэр Юрий Васильевич Кынатов эҕэрдэлээтэ, тулуур-
даах, инникигэ эрэллээх, дириҥ билиилээх, дьоһуннаах дьон буолалларыгар  баҕарда. Онтон оскуоланы 
бүтэрээччилэр  маҥнайгы кылаас оҕолоругар билии күлүүһүн, кылаас бэлиэтин уонна анал открыткалары 
туттардылар. 11 кылаас үөрэнээччитэ Никита Аянитов тойук туойан, баҕа санаатын сайа эттэ. Үөрэх сылын 
маҥнайгы чуораанын 1-кы  «а» кылаастан  Виолетта Воронкина, 1-кы «б» кылаастан Антон Герасимов, 11-с 
кылаастан Аня Босикова уонна Георгий Талыбыев долгуйан туран тыаһаттылар, саҥа үөрэх сыла саҕалам-
мытын биллэрдилэр. 



  Үгэскэ кубулуйбут “Дьыл оҕуһун көрсүү ” тэрээһин балаҕан ыйын 11 күнүгэр буолла. Быйылгы 
тэрээһин Кыайыы 75 сылыгар ананна. Тэрээһин үөрүүлээх илиниэйкэнэн саҕаланна. Алгысчыт, оскуо-
лабыт ытык киһитэ Николай Павлович - Уран Ньукулай алгыс маанытын эттэ, саҥа кэлбит үөрэнээччил-
эри, учууталлары арчылаата. Үгэскэ кубулуйбут оһуохай күрэҕэ кылаастарынан буолла. Бу күн оҕолор 
хапсаҕайдаһан тустууга, мас тардыһыытыгар күрэхтэстилэр. Саамай тыҥааһыннах күрэх байыаннай эс-
тафета буолла. Манна оҕолор автомат ыстылар, сорохтор хомуйдулар, сыал ыттылар, сүүрдүлэр, баста-
кы көмө оҥордулар, Итини таһынан, оҕолор байыаннай тиэмэҕэ ас астаан күрэхтэстилэр, түһүлгэлээн 
олорон аһаатылар. Тэрээһин кылаастар бэлэмнээбит нүөмэрдэринэн,  кэнсиэринэн түмүктэннэ. Бу күн 
кэлбит оҕолор ирэ - хоро кэпсэттилэр, айылҕаттан  күүс - уох ылан, дуоһуйа  сынньанан дьиэлэригэр 
тарҕастылар.  

 

Оскуола сонуннара 

 Балаҕан ыйын 27 күнүгэр Республика күнүгэр аналлаах тэрээһин Аал Луук мас түһүлгэҕэ ыытылынна. 
Тэрээһин өрөгөй ырыатынан саҕаланна. Директоры иитэр үлэҕэ солбуйааччы Макаров Б.С. бу күн сахалар-
га суолтатын киэҥник арыйда. ХИФУ старшай преподавателэ, историческай наука кандидата, бу тэлгэһэҕэ 
үөрэммит үөрэнээччибит, Яковлев Айтал Игоревич оҕолору кытта көрсүстэ. Саха сирин историятын, сай-
дыытын сэргэ аныгы олоххо наадалаах идэлэри кэпсээн, оҕолор болҕомтолорун ылла.  Салгыы оҕолор Хар-
балаахха И.Н.Бараахап аатынан түмэлгэ сырыттылар. Кэлэн иһэн И.Н.Бараахап скверин аһыллыытыгар 
көхтөөхтүк кытыннылар. 

 Сэтинньи 6 күнүгэр 3-4 кылаас оҕолорун ортолоругар «Математическая регата» аһаҕас республи-
канскай күрэх республикатааҕы гимназияҕа ыытылынна. Күрэххэ 7 хамаанда күөн көрүстэ. Биһиги оскуола 
хамаандата 1-кы миэстэни ылла. Хамаандаҕа Колтовская Сайаана 4 «а», Ильин Коля 4 “а», Егоров Артём 3 
“а» , Семёнов Костя 4 “б», Обоев Юра 3 “б» бааллар. Күрэх Л. К. Избекова  аатыгар ананан ыытылынна. 
Тэрийээччилэринэн  ХИФУ, С. Н. Донской-II аатынан үөрэх үлэһиттэрин идэлэрин үрдэтэр института, Дьо-
куускайдааҕы 2 №-дээх орто оскуола. 

    Үгэскэ кубулуйбут «Байанай күрэҕэ» сэтинньи 15 күнүгэр ыытылынна. «Байанай» күрэҕэр 24 аҕа, 40 
уол кытыннылар. Күрэххэ быйыл Байанайга аналлаах диктант, булт тэриллэрин төһө билэллэригэр аналла-
ах викторина ыытыллынна. Дьиэҕэ үлэлэринэн ох саа оҥостуута буолла. Бу сааларынан «куобаҕы» табал-
ларынан баал ыллылар. Ох сааларын хайдах оҥорбуттарын кэпсээтилэр.Түмүккэ: 1-м 3 «б», 5 “б” кыла-
астар, 2-м 4 “б”, 6 “в”кылаастар, 3-м 4 “а”, 7 кылаастар, 4-м 3 “а”, 2 “б” кылаастар ыллылар.  
Байанай ый алгыһын Уран Ньукулай оҥордо. Тэрээһин  оһуохайынан түмүктэннэ. 



«Күһүҥҥү киһи күлбүтүнэн» тэрээһин 

   Балаҕан ыйын 28 күнүгэр  “Күһүҥҥү киһи күлбүтүнэн”  тэрээһин оскуола тэлгэһэтигэр нэлэччи тар-
дылынна. Бу күн кылаастар оҕуруот ас арааһын, айылҕа биэрбит быйаҥын атыыга таһаардылар. Кылаастар 
бары  төрөппүттэринээн олус көхтөөхтүк, тэрээһиннээхтик кытыннылар. Түмүккэ: 1 миэстэни    2 “б”, 4 
“а”,  5 “а”, 11кылаастар, 2 миэстэни 1 “б”, 4 “б”, 6 “б”, 10 “а” кылаастар, 3 миэстэни    2 “а”, 3 “а”, 6 “в”, 8 
“б” кылаастар ыллылар. «Саамай улахан оҕуруот аһа» диэн күрэх туспа ыытылынна. Манна кылаастар са-
амай улахан оҕурсууларын, хортуоскаларын, сүбүөкүлэлэрин, моркуоптарын, кабачоктарын  быыстапкаҕа 
туруордулар. Тэрээһин бэрт сэргэхтик, үрдүк таһымнаахтык ыытылынна.  

 



“Точка роста” үөрэх саҥа бырайыага 

 “Точка роста” бүтүн Арассыыйа үөрэҕин бырайыага олоххо киириитигэр биһиги оскуолаҕа улахан 
хамсааһын саҕаланна. Икки кабинетынан үлэлиир миэстэлэрин бэлэмнээтилэр, элбэх саҥа оборудованиела-
ры, техникалары аҕаллылар.  Быйылгы үөрэх сылыгар  үлэһиттэр хаһыс да төгүлүн семинардарга баран 
үөрэнэн, билиилэрин хаҥатан кэллилэр. Саҥа дьыл кэннэ бу хайысхаҕа лаппа таһаарыылаахтык үлэлиир Та-
баҕа оскуолатыгар түөрт үлэһиппит баран көрөн - истэн, билиилэрин эбинэн, үлэлииргэ баҕалара үрдээн кэл-
лэ. Онно сылдьан билбиттэрин коллективы кытта үллэһиннилэр.   

 Балаҕан ыйын 24 күнүгэр биһиги оскуолабытыгар «Точка роста» үөрүүлээх быһыыга - майгыга 
арылынна.   
 Аан дойдуга нуучча дуобатыгар хас да төгүллээх призёрдар балтылыы Саяника, Дайаана Кондратье-
валар кэлбит ыалдьыттарга, оскуола үөрэнээччилэригэр сеанс ыыттылар. Оскуолабыт директора Кынатов 
Юрий Васильевич Аан дойду призёрдарыгар, оскуола киэн туттар үөрэнээччилэригэр, Саяникалаах Дайа-
анаҕа махтал суруктары туттарда. Бу күн оскуола учууталлара Иванова Мичилийэ Святославовна, Ильин 
Егор Васильевич сонун маастар кылаастары ыыттылар.   

 «Точка роста» үлэһиттэрэ Табаҕа орто 
оскуолатыгар уопут атастаһар десааннара бэрт 
сэргэхтик барда. 
 Быйыл оскуолабытыгар аһыллыбыт саҥа 
бырайыакка  Борисов Иван Иванович, Фёдоров 
Сергей Иннокентьевич, Семёнов Евгений Семё-
нович, Степанов Альберт Аркадьевич, Павлов 
Фёдор Фёдорович таһаарыылаахтык үлэли-
эхтэрэ.  



 Улуу Кыайыы 75 сылын көрсө кылаастар бары «Буорах сыттаах суруктар» диэн кылаас чаастарын гра-
фик быһыытынан алтынньы 7 күнүттэн саҕалаан ыыттылар. Бастакынан Васильева Л.А. салайааччылаах 4 «а» 
кылаас олус тэрээһиннээхтик үрдүк таһымҥа ыытта. Ол курдук, үөрэнээччилэр бары сэриигэ сылдьыбыт, 
тыылга үлэлээбит аймахтарын хаартыскатын тутан туран киэҥник кэпсээтилэр. Оҕолор кэриэстэбил чүмэчи-
тин уматтылар. Матрос таҥастаах уолаттар сэрии туһунан хоһоон ааҕан кылаас чааһын түмүктээтилэр.  
 3 «а» кылаас «Байыаннай чемодан» диэн ааттаах бэрт сэргэх, ураты кылаас чааһын ыытта. Учуутал Ко-
рякина А.А. пионерскай атрибутикаттан саҕалаан сэрии сыллааҕы туттар маллары, суруктары, кинигэлэри, 
открыткалары көрдөрө - көрдөрө сэрии ыар сылларын кыра оҕоҕо тиийимтиэ гына сиһилии кэпсээтэ. Түмүккэ 
оҕолор бэйэлэрин санааларын үллэһиннилэр, сэрии алдьархайын туһунан иһиттилэр.  
  «Уолан» кылаас салайааччыта Ильин Е.В. 6 «б», 1 “б” уонна 2 “б” уолаттар кылаастарыгар дириҥ ис 
хоһоонноох кылаас чааһын ыытта. Сэрии кэмигэр араанньы буолбут саллааттарга оҕолор күүстээх көмөлөрүн 
туһунан иҥэн - тоҥон сиһилии арыйда.  Бааһырбыт саллааттар ааттарыттан көмөҕө кэлбит оҕолор сурук су-
руйалларын кэпсээтэ.  «Буорах сыттаах суруктар» диэн тоҕо ааттаммыттарын,  саллааттар сэрии кэмигэр  су-
руктарын тоҕо үс муннук туталларын быһаарда. Сэрии кэмигэр оскуоланы госпиталь гыммыттарын,  саллаат-
тар түргэнник үтүөрбүттэрин туһунан оҕолор иһиттилэр. Үс муннуктуу тутуллубут сурукка оҕолор сурук су-
руйдулар уонна суруктары үс муннуктуу тутарга үөрэннилэр. Ити курдук сэрии кэмин оҕолоро улахан дьону 
кытта тэҥҥэ сылдьан көмөлөспүттэрин, хорсун быһыыларын туһунан сэргээн иһиттилэр. 
 4 “б” кылааска төрөппүт Обоев Н.Н. кылаас чааһын ыытан оҕолор сэрии туһунан өйдөбүллэрин кэҥэтэн 
биэрдэ. Саллаат күннээҕи олоҕун көрдөрдө, атах таҥаһын хайдах кэтэри, оньуусканы табыгастаахтык оҥосто-
ру үөрэттэ. Элбэх кылаастар улуустааҕы түмэлгэ баран сэрии кэмин туһунан истэн, түмэл экспонаттарын, сэ-
рии кыттыылаахтарын туһунан ааҕан, билэн кэллилэр.  

Улуу Кыайыы 75 сылын көрсө кылаас чаастара 



 Бүлүү түбэтин үөрэххэ форума балаҕан ыйын 26 - 27 күннэригэр буолан ааспыта. Биһиги оскуола 
Горнай улууһун учууталларын көрүстэ. 14 үөрэнээччи Горнай оскуолатын бырайыагар кытынна. Кинилэр 
оҥорбут сахалыы муодаларын көрдөрөн быыстапканы киэргэттилэр. Форумҥа элбэх секция үлэлээтэ. 
Секцияларга элбэх маастар кылаастар ыытылыннылар. Ахсаан оонньуутугар оҕолорбут 3-с миэстэни ыл-
лылар, түргэн көмөнү оҥоруу күрэххэ эмиэ 3-с миэстэҕэ таҕыстылар. Бу форумҥа ыраахтан кэлбит ыалдь-
ыттарынан буоллулар: профессор, Арассыыйа  Бырабыыталыстыбатын бириэмийэтин лауреата Витольд  
Ясвин, Москубаттан Надежда Ладилова, Санкт - Петербургтан Олег Ренев, 30 №-дээх физика-математика 
лицейин учуутала, ону таһынан Дьокуускай куораттан делегация ыалдьыттаата. Форум иккис күнүгэр 
Республика Ил Дарханын Айсен Сергеевич Николаевы кытта көрсүһүү үрдүк таһымҥа ыытылынна. Бу 
күн пансионат, таҥара дьиэтэ, Кэнтиккэ водозабор үөрүүлээх аһыллыыта буолла. Улууспутугар үөрүүлээх 
умнуллубат күн ааста. 

Бүлүү түбэтин форума 



 «Сыл учуутала-2019» улуустааҕы күрэх муҥутуур кыайыылааҕынан Д.С. Спиридонов аатынан орто 
оскуола алын сүһүөх кылаастарын учуутала Валентина Ивановна Николаева, бастакы миэстэ М.А.Алексеев 
аатынан лицей-интэринээт нуучча тылын уонна литературатын учуутала Александра Петровна Борисова, ик-
кис миэстэ Тамалакаан орто оскуолатын саха тылын уонна литературатын учуутала Галина Васильевна Те-
рентьева, үһүс миэстэ Нам орто оскуолатын омук тылын учуутала Саргылаана Сергеевна Спиридонова, 
«Маастар - учуутал»  анал аат кыайыылааҕынан И.Н.Барахов аатынан орто оскуола алын сүһүөх кылааста-
рын  учуутала Мария Вадимовна Кысылбаикова, «Айымньылаах учуутал»  М.Т.Егоров аатынан орто оскуола 
алын сүһүөх кылаастарын учуутала Ульяна Васильевна Алексеева, «Лидер учуутал» Ороһу орто оскуолатын 
алын сүһүөх кылаастарын учуутала Вероника Дмитриевна Борисова, «Үөрэнээччилэр биһирэбиллэрэ»  анал 
аат кыайыылааҕынан Кэнтик орто оскуолатын физикаҕа учуутала Марианна Трофимовна Миронова буоллу-
лар.  Муҥутуур кыайыылаах учууталга үөрэх үлэһиттэрин профсоюзтарын кэмитиэтэ 35 тыһыынча суумала-
ах сэртипикээти, бастакы миэстэҕэ 15, иккискэ 10, үһүскэ 5 тыһыынча суумалаах харчынан сэртипикээттэри 
улуустааҕы үөрэх салалтата туттарда.Улахан күрэх түмүгүнэн В.И.Николаева уонна А.П.Борисова аны саас 
кулун тутар ыйга «Сыл бастыҥ учуутала» өрөспүүбүлүкэтээҕи күрэххэ кыттыахтара. 

Өрөспүүбүлүкэтээҕи «Сыл учуутала» араас сыллааҕы күрэхтэр муҥутуур кыайыылаахтара, Арас-
сыыйатааҕы «Сыл учуутала» күрэх финалистара  Батюшкин Прокопий Дмитриевич, Моисеев Артур Гаври-
льевич уонна быйылгы өрөспүүбүлүкэтээҕи  «Сыл учуутала» куонкурус муҥутуур кыайыылааҕа Оконов Ро-
ман Николаевич улуус учууталларыгар аһаҕас маастар - кылаастары, уруоктары ыытан көрдөрдүлэр. 

 С приветственным словом выступил директор ВВСОШ №4 им. Д. С. Спиридонова, председатель 
«Клуба «Учитель года РС (Я) им. М. А. Алексеева», Почетный работник общего образования РФ Юрий 
Васильевич Кынатов: «Дорогие участники и гости конкурса! 10 лет назад я впервые участвовал в таком 
конкурсе. Спустя 10 лет мы стали сильными учителями и достигли больших педагогических высот в 
профессии учителя. С 2011 года существует клуб «Учитель года». Сегодня есть формальное право 
стать членом клуба. Хочу вручить знак клуба Роману Николаевичу.  
 Желаю участникам конкурса всего самого наилучшего и удачи во всем!» 

«Сыл учуутала - 2019» бастыҥнары талар  улуустааҕы күрэх 



 Сэтинньи 28 күнүгэр улуустааҕы «Инникигэ хардыы» научнай—практическай конференцияҕа оскуола-
быт үөрэнээччилэрэ ситиһиилээхтик кытыннылар. Ол курдук, искусство секциятыгар Алексеева Умсуура (6) 
- 2 миэстэ, омук тылын секциятыгар Ильина Вероника, Обоева Лена (8а) - 1 миэстэ, саха филологията Семе-
нов Павел (10 б) - 2 миэстэ, нуучча филологията секцияҕа Варламов Саша, Алексеев Рафик (6 в) - 1 миэстэ, 
нуучча филологията Босикова Аня (11) - 2 миэстэ, физика секциятыгар Морфунов Эльдар (5 б) - 3 миэстэ, ма-
тематика секциятыгар Кардащевскай Кирилл (6 в) - 3 миэстэ, информатика секциятыгар Тюкянова Фаина, 
Христофорова Ивалина (8) - 1 миэстэ, история секциятыгар Николаев Игорь (8 б) - 2 миэстэ, информатика 
секциятыгар Григорьева Аэлита (6 в) - 2 миэстэ, психология секциятыгар Семенова Марина (8) - 2 миэстэ, 
химия секциятыгар Оконешникова Сардаана, Китонова Анжелика (5 а) - 3 миэстэ, психология секциятыгар 
Данилова Алина, Лазарева Руслана (10 а) - 1 миэстэ, педагогика уонна психология секцията Григорьев Саша 
(10 б) - 3 миэстэ, биология  секциятыгар Вересова Яна (5 а) - 2 миэстэ ыллылар. Барыта 15 бириистээх миэс-
тэҕэ үөрэнээччилэр тигистилэр, онтон 1 миэстэҕэ 4, 2-с миэстэҕэ 6, 3-с миэстэҕэ 5 үөрэнээччи тигистэ. Биһи-
ги оскуолаттан барыта 26 үөрэнээччи бу конференцияҕа кытынна. 

Улуустааҕы, түөлбэтээҕи, өрөспүүбүлүкэтээҕи  «Инникигэ хардыы» НПК  түмүктэрэ 

 Ахсынньы 17 күнүгэр түөлбэтээҕи академик 
В.П.Ларионов аатынан XXIV «Инникигэ хардыы» 
биһиги оскуолабытыгар буолла. Тэрээһиҥҥэ Ньурба, 
Бүлүү, Сунтаар уонна Үөһээ Бүлүү оскуолаларыттан 
280 оҕо күрэхтэстэ. НПК 13 секциянан үлэлээтэ. 56 экс-
перт учуутал оҕолор үлэлэрин иһиттилэр. Биһиги оску-
олаттан 10 оҕо кытынна, 3 үлэ миэстэлэстэ, 2 үлэ рес-
публикаҕа барарга рекомендация ылла. Улууһунан 
түмүккэ 1 миэстэни Сунтар улууһа, 2 миэстэни Үөһээ 
Бүлүү, 3 миэстэни Ньурба улууһа ыллылар. 

 В.П.Ларионов аатынан өрөспүүбүлүкэтээҕи «Инникигэ хардыы» конференция Дьокуускай куоракка 
тохсунньу 8 - 10 күннэригэр үрдүк тэрээһиннээхтик ыытылынна. Биһиги оскуолаттан 6 «в»  кылаас 
үөрэнээччилэрэ Алексеев Рафик, Варламов Саша 2 степеннээх дипломунан (салайааччылара нуучча тылын 
учууталлара Дмитриева Инна Радомировна, Захарова Валентина Сергеевна), 8 «а» кылаас үөрэнээччилэрэ 
Ильина Вероника уонна Обоева Лена 2 степеннээх дипломунан (салайааччылара Поскачина Антонина Дени-
совна) наҕараадаланнылар. Бу тэрээһиҥҥэ Иванов Ян, Григорьев Саша, Семёнова Марина, Босикова Аня 
наука араас салааларыгар  бастакы хардыыларын оҥорон, ситиһиилээхтик кытыннылар. 



Санкт-Петербурга айан 

 Алтынньы 25 күнүттэн сэтинньи 6 күнүгэр дылы күһүҥҥү каникул кэмигэр 6 «в» кылаас үөрэнээччи-
лэрэ Санкт-Петербург куоракка «Интеллект» киин ыҥырыытынан дьарыктанан кэллилэр. Бу кииҥҥэ 
үөрэнээччилэр наука саҥа арыйыыларын билсэн,  айымньылаахтык үлэлээн, үөрэнэн сайдарга баҕалара 
улаатан кэллэ. Күн аайы лекциялары, биирдиилээн консультациялары Санкт-Петербург үрдүк үөрэҕин 
преподавателлэрэ ыыттылар. Маны таһынан киэҥ култуурунай программаланан Санкт-Петербург театрда-
рыгар, музейдарыгар кэрэхсэбиллээх экскурсияларга сылдьан элбэҕи биллилэр-көрдүлэр. Оҕолору оскуола 
директора Кынатов Юрий Васильевич, төрөппүт Никифоров Владимир Карлович илдьэ сырыттылар.   

Алын сүһүөх оскуола учууталларын улуустааҕы семинара 

 Сэтинньи 16 күнүгэр алын сүһүөх кылаастар методическай холбоһуктара улуус учууталларыгар ана-
ан киэҥ программалаах тэрээһини ыыттылар. Семинарга улуус 9 оскуолатыттан кэлэн куонкуруснай уру-
октары ыыттылар, санаа атастастылар. Практическай семинар «Компетентный учитель - компетентный 
ученик» диэн тиэмэҕэ ананна. Бу тиэмэнэн салайтаран 12 уруок ыытылынна. Уруоктары көрүү түмүгэр 1 
миэстэни Быракаан оскуолатын учуутала Осипова Зоя Алексеевна,  2 миэстэни Тамалакаан оскуолатын 
учуутала Горохова Вера Михайловна, 3 миэстэни Далыр орто оскуолатын учуутала Тимофеева Алек-
сандра Владимировна ыллылар. Биһиги эдэр учууталбыт Бочкарёва Екатерина Александровна «Лучший 
урок - практическое занятие» анал ааты ылары ситистэ. Улуус уопуттаах методист-учуутала Чуручанова 
Наталия Васильевна харчынан анал бирииһин Осипова Зоя Алексеевнаҕа туттарда.  

 Сэтинньи ыйга Саха сириттэн 24 учуутал, ол иһигэр биһиги оскуолаттан 10 учуутал, Финляндияҕа аан 
дойдутааҕы педагогическай семинарга кыттан кэллилэр.  Семинар «Стратегии и практики современного об-
разования: опыт России и Финляндии» диэн тиэмэҕэ ананна. Финляндия үөрэҕин систиэмэтэ биһиги үөрэ-
хпит систиэмэтиттэн лаппа  уратылаах эбит. Финляндияҕа оскуола оҕону үөрэтэр эрэ тэрилтэ быһыытынан 
көрүллэр.  

  Уруок кэнниттэн оҕону кытта 
төрөппүттэр дьарыктаныахтаахтар эбит, 
ол иһин үөрэх бүттэ да оҕолор дьиэлэ-
ригэр тарҕаһаллар, эбии дьарыкка атын 
үөрэх тэрилтэлэригэр бараллар. Бу дой-
дуга оҕону иитиигэ улахан болҕомтону 
дьиэ кэргэн уурар эбит. Манна оҕону 
таһар автобустара, итии аһылыктара, 
учебнигынан хааччыйыы - барыта босхо.  
 Бу бырайыак кыттыылаахтара айан-
тан астынан, элбэҕи билэн-көрөн кэллил-
эр. 

Учууталлар аан дойдутааҕы семинардара 



Улуустааҕы олимпиада кыайыылаахтара 

Экология олимпиадата: Гаврильева Влада ( 7 кыл.) - 1 миэстэ. 
Педагогика, психология олимпиадата: Сметанина Айта (11 кыл.) - 1 миэстэ. 
Биология олимпиадата: Григорьев Саша (10 «б» кыл.) - 1 миэстэ, Алексеева Настя (10 “а” кыл.) - 2 миэстэ, 
Алексеева Таня (11 кыл.) - 3 миэстэ. 
Саха тылын олимпиадата: Иванова Сайыына ( 9 “а” кыл.) - 1 миэстэ, Андреева Аина ( 9 “а” кыл.) - 2 миэстэ, 
Егорова Оля ( 9 “а” кыл.) - 3 миэстэ, Дмитриева Вилюяна (10 кыл.) - 2 миэстэ, Аянитов Никита (11 кыл.) - 2 
миэстэ. 
Саха литературатын олимпиадата: Иванова Сайыына ( 9 “а” кыл.) - 2  миэстэ, Дмитриева Вилюяна (10 кыл.) - 
3 миэстэ, Аянитов Никита (11 кыл.) - 3 миэстэ. 
Нуучча тылын олимпиадата: Алексеев Рафик (6 “в” кыл.) - 3 миэстэ, Федотова Саргы (6 “в” кыл.) - 3 миэстэ, 
Ильина Вероника (8 “а” кыл.) - 3 миэстэ, Егорова Оля (9 “а” кыл.) - 3 миэстэ, Алексеева Таня (11 кыл.) - 3 
миэстэ. 
Нуучча литературатын олимпиадата: Дмитриева Вилюяна (10 “а” кыл.) - 1 миэстэ, Санникова Валерия (9 “а” 
кыл.) - 3 миэстэ. 
Омук тылын олимпиадата: Коновалов Денис (10 “б” кыл.) - 1 миэстэ, Семёнов Павел (10 “б” кыл.) - 2 миэстэ, 
Кардашевская Аня (9 “а” кыл.) - 1 миэстэ, Ильина Вероника (8 “а” кыл.) - 2 миэстэ. 
Технология олимпиадата: Сивцева Николь (9 “а” кыл.) - 2 миэстэ, Иванова Сайыына (9 “а” кыл.) - 3 миэстэ, 
Яковлев Эрчимэн (9 “б” кыл.) - 3 миэстэ. 
ОБЖ олимпиадата: Алексеева Настя (10 “а” кыл.) - 1 миэстэ, Донская Айта ( 9 “а” кыл.) - 2 миэстэ, Афанась-
ев Ян (8 “б” кыл.) - 2 миэстэ, Лазарев Артур (8 “б” кыл.) - 3 миэстэ. 
Право олимпиадата: Колесов Рома (10 “б” кыл.) - 1 - 2 миэстэ. 
Химия олимпиадата: Семёнова Марина (8 “а” кыл.) - 3 миэстэ, Кардашевская Аня (9 “а” кыл.) - 1 миэстэ, Ва-
сильева Виолетта (9 “а” кыл.) - 3 миэстэ, Григорьев Саша (10 “б” кыл.) - 1 миэстэ, Сибирякова Нарыйа (10 
“а” кыл.) - 3 миэстэ. 
Медицина: Васильева Виолетта (9 “а” кыл.) - 1 миэстэ. 
Туризм: Корякина Милена, Иннокентьева Люба (8 “а” кыл.) - 1 миэстэ. 
История олимпиадата: Сивцев Платон (8 “б” кыл.) - 1 миэстэ. 
Общество олимпиадата: Дмитриева Вилюяна (10 “а” кыл.) - 1 миэстэ, Колесов Рома (10 “б” кыл.) - 2 миэстэ, 
Санникова Валерия ( 9 “а” кыл.) - 1 миэстэ, Кондратьева Дайаана (9 “а” кыл.) - 2 миэстэ, Иванова Лилия ( 9  
“а” кыл.) - 3 миэстэ.  
Экономика олимпиадата: Дмитриева Дарияна (8 “а” кыл.) - 1 миэстэ, Иннокентьева Люба (8 “а” кыл.) - 3 ми-
эстэ, Санникова Валерия ( 9 “а” кыл.) - 1 миэстэ, суперфиналга кыттар чиэскэ тигистэ, Адамова Розанна  
(9 “а” кыл.) - 2 миэстэ, Колтовская Айсена (9 “а” кыл.) - 3 миэстэ. 
 

Кэрэ эйгэтигэр оҕолорбут ситиһиилэрэ 

 Улуус оскуолаларын үөрэнээччилэрин хорга 
күрэхтэрэ Улуу Кыайыы 75 сылыгар ананан ах-
сынньы 10 күнүгэр ыытылынна. Биһиги оскуолат-
тан кыра кылаастар 70-ча оҕолоох хордара,  ула-
хан кылаастар 40-ча оҕолоох хордара ситиһиил-
ээхтик кытынна. Улахан оҕолор хордара 3 степен-
нээх лауреат, кыра бөлөхтөр 1 степеннээх дипло-
мант буоллулар. «Солнечный круг» ырыа күрэҕин 
кыайыылаахтара харчынан наҕараадаланнылар. 
Хору бэлэмнээтэ музыка учуутала Фёдорова Зоя 
Васильевна. 

  Алтынньы ыйга Покровскай куоракка уруһуйунан 
дьарыктанар үөрэнээччилэргэ живописька аһаҕас чемпио-
нат ыытылынна. Манна Н.И.Бойлохов аатынан оҕо искус-
ствотын оскуолатын үөрэнээччилэрэ үрдүк таһаарыылаах-
тык кытыннылар. Олор истэригэр биһиги оскуолаттан 
Дмитриева Санаайа 1 миэстэ, Кардашевскай Данил 3 ми-
эстэ, Корякина Милена 4 миэстэ буоллулар. Ильина Веро-
ника, Иванова Надя, Адамов Артем ситиһиилээхтик кыт-
ыннылар.  



 Күһүҥҥү каникул кэмигэр «Үс хоһуун» стадиоҥҥа гиирэ анньыытыгар региональнай күрэхтэһии бу-
олан ааста. Бу күрэххэ биһиги оскуолаттан 6 уолан миэстэлэстэ. Алексеев Дархан - 1 миэстэ, Иванов Гри-
ша - 1 миэстэ, Петюркянов Алёша - 2 миэстэ, Дьячковскай Вова - 3 миэстэ, Алексеев Виталий - 1 миэстэ, 
Павлов Богдан - 2 миэстэ буоллулар. Бастаабыттар салгыы республиканскай кубокка кытталлар. 

 Хабаровскай кыраайга Заимкаҕа сэтинньи ый 3 - 7 күннэригэр 
оскуола оҕолоругар хотугу многоборьеҕа аһаҕас куоталаһыы буолла. 
Манна биһиги улуустан 6 оҕо баран ситиһиилээхтик кытыннылар. 
Оскуолабыт 6-с кылааһын үөрэнээччитэ Николаев Женя наартаны ойу-
уга 2-с миэстэ, сүгэ быраҕыытыгар 4-с миэстэ, куобахха 5-с миэстэ, 
сүүрүүгэ 6-с миэстэ, абсолютнайга 3-с миэстэ буолла. Оҕолор каникул 
кэмигэр эрдэ баран, куораты көрөн, сынньанан баран бэркэ күрэхтэсти-
лэр. Кыттыбыт  оҕолор алталыы көрүҥҥэ миэстэлэстилэр. 

  Балаҕан ыйын 22 күнүгэр Благовещенскай куоракка «Урожай» ДСО Арассыыйа национальнай 
көрүҥэр, ол эбэтэр хотугу многоборьеҕа куоталаһыы буолла. Саха сирин хамаандатын састаабыгар 
биһиги оскуолаттан икки оҕо баран кытынна. Барыта тоҕус регион кытынна. Хотугу многоборье биэс 
көрүҥнээх буоллаҕына, бу куоталаһыыга икки көрүҥүн киллэрбиттэр уонна биир оҕо биир эрэ көрүҥҥэ 
кыттар. Ол курдук, 11 кылаас үөрэнээччитэ Борисова Валя икки километрга мастаах сүүрүүгэ 2-с миэстэ 
буолла. 11 кылаас үөрэнээччитэ Павлова Инесса наарта ойуутугар тэҥнээҕин булбата, эрэллээхтик ба-
стаата. Инесса ааспыт сылга Арассыыйаҕа бастыыр иһин куоталаһыыга наартаны 320 ойон бастаан ту-
рардаах, ол көрдөрүүтүн өссө төгүл чиҥэтэн биэрдэ.  

Спортсмен оҕолорбут ситиһиилэрэ 

 Ахсынньы 9 күнүгэр Сунтаарга бокса тэриллибитэ 60 сылыгар аналлаах үбүлүөйүнэй республи-
канскай турнир буолан ааста. Улуустан алта оҕо кыттан бары миэстэлэстилэр. Биһиги оскуолаттан 10 «б» 
кылаас үөрэнээччитэ Колесов Рома 60 киилэҕэ 2-с миэстэни ылла.  
 Покровскайга ыытыллыбыт хапсаҕай күрэҕэр улуус хамаандата 2-с миэстэни  ылла. Ол иһигэр биһиги 
оскуолабыт үөрэнээччилэрэ ситиһиилээхтик кытыннылар. 9 «б» кылаас үөрэнээччилэрэ Ксенофонтов Сеня 
1 миэстэ, Фёдоров Тит 1 миэстэ, 10 кылаас үөрэнээччитэ Мачахтыров Айсен 1 миэстэ, 11 кылаас үөрэнээч-
читэ Аянитов Никита 1 миэстэ буоллулар, кыайыы өрөгөйүн биллилэр.  



 Үөһээ Бүлүү улууһун оскуолаларын 2019 сыл «10 бастыҥ спортсмена» 
анал аат хаһаайыннарынан биһиги оскуолаттан түөрт оҕо ааттанна.  

 6 «б» кылаас үөрэнээч-
читэ Максимов Эрсан - Благо-
вещенскай куоракка ыытыллы-
быт көҥүл тустууга бастыыр 
иһин күрэх кыайыылааҕа, Вла-
дивосток куоракка ыытыллы-
быт Г.А.Аслиев кэриэһигэр 
төрдүс Бүтүн Арассыыйатааҕы 
турнирга 3-с миэстэ, 
өрөспүүбүлүкэтээҕи турнир 
хас да төгүллээх кыайыылааҕа. 

 11 кылаас үөрэнээччитэ Павлова Инесса - хотугу многоборьеҕа наартаны ыстаныыга тус уонна хама-
анданан зачёкка Арассыыйатааҕы күрэх чемпионката, наартаны ыстаныыга Саха Республикатын бастыыр 
иһин күрэҕэр тус уонна хамаанданан зачёкка 2-с призёр, Бүтүн Арассыыйатааҕы наартаны ыстаныы күрэ-
хтэһиилэригэр чемпионка, Саха Республикатын федерациятын кубогын хаһаайката, хотугу многоборьеҕа 
Арассыыйа уонна Саха сирин спордун маастара. 

 4 “б” кылаас үөрэнээччитэ Кондратьева 
Саяника - Бүтүн Арассыыйатааҕы күрэх 
кыайыылааҕа (Сочи), Бүтүн Арассыыйатааҕы 
нуучча дуобатыгар түргэн оонньуу күрэҕин 3-с 
призёра, Аан дойдуга бастыыр иһин нуучча 
дуобатын түргэн оонньуу күрэҕин 3-с призёра 
(Измир, Турция), нуучча дуобатыгар 1-кы раз-
рядтаах. 
 9 «а» кылаас үөрэнээччитэ Кондратьева 
Дайаана - Сочитааҕы Бүтүн Арассыыйатааҕы 
күрэх кыайыылааҕа, Бүтүн Арассыыйатааҕы 
нуучча дуобатыгар түргэн оонньуу күрэҕин 2-с 
призёра, Аан дойдуга бастыыр иһин нуучча 
дуобатын түргэн оонньуу күрэҕин 2-с уонна 3-с 
призёра (Измир, Турция), РФ спордун мааста-
рыгар кандидат. 


