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орто оскуола 

07.04.18. №4 

 РСФСР үөрэҕириитин туйгуна,  
«Саха - Азия оҕолоро» пуонда стипендиата, 

өрөспүүбүлүкэҕэ  бастакынан  
саха - английскай кылааһы төрүттээбит  

Шамаева Мария Ивановнаҕа анаммыт  
лингвистика олимпиадата быйыл  

бэһис  төгүлүн ыытыллар. 

 «Көрдөөбүт көһүйэ көмүстэнэринии, Мария Ивановна оҕону биир ха-
лыыпка киллэрэн үөрэтэр сыыһатын эрдэ өйдөөбүтэ, оҕо баҕата, дьоҕура, 
кыаҕа тус - туспа буолар. Английскай тылга үөрэниэн баҕалаахтары мунньан 
куруһуок тэрийбитэ, кабинет оҥостуммута. Учуутал английскайдыы хааһах-
тан хостоон эрэрдии хомоҕойдук, ылыннарыылаахтык кэпсиирин, көрдөрөн 
үөрэтэрин сэҥээрэн истээччи элбээбитэ. Мария Ивановна уруоктара мэлдьи 
үрдүк таһымнаах, интэриэһинэй методикалаах буолаллар». 
Васильева Людмила Никифоровна  «Омук тылыгар уһуйааччы» ыстатыйат-

тан, «Үөһээ Бүлүү» хаһыат, 23.05.1995 сыл. 

Үөрэнээччилэрэ учууталларын туһунан иһирэх тыллара  («Үөһээ Бүлүү» хаһыат, 23.05.1995 сыл ) 

«Биһиги кылааспыт 
омук тылын ди-
риҥэтэн үөрэтэр. 
Биһигини Мария Ива-
новна тылы таптыыр-
га үөрэтэр» 

Чаприна Лида 

«Мария Ивановнаны мин 
наһаа таптыыбын. Кини 
Москваҕа сырыттаҕына 
тугум эрэ итэҕэс курдуга. 
Кэлбитигэр хаһан да 
үөрбэтэхпин үөрбүтүм». 

Нестерева Аида 

«Мария Ивановна саха - английскай кыла-
аһы аһан биһиги дьиэ кэргэни дьоллоото. 
Мин бу кылааска кэлиэм иннинэ нуучча 
кылааһыгар үөрэммитим. Төрөөбүт 
тылбыттан мата сыспытым. Билигин саха-
лыы, омуктуу билэр буоллум». 

Юлия Федотова 

«Биһигини сырдык суолга сирдээччи киһибит - Мария Ивановна. Кини элбэҕи биллэрэн, 
өйбөр өй эбэн, кынат үүннэрэн, сайын Америка диэн түһээн да көрбөтөх сирбэр тиийэ сырыт-
тым. Ол иһин киниэхэ махталым улахан».                                                                   Ася Егорова 

 «Билиҥҥи  кэмҥэ  омук  тылын  үөрэтии  суолтата  үрдээбитин  
учуоттаан, Мария Ивановна Шамаева курдук новатор - учууталлар үл-
элэрин уопуттара киэҥник тарҕаныахтаах. Ол туһуттан, Үөһээ 
Бүлүүтээҕи Д.С.Спиридонов аатынан 4№-дээх орто оскуола омук ты-
лыгар баай уопуттаах энтузиаст – учуутала, Саха Республикатын 
үөрэҕириитин туйгуна, Учууталлар Учууталлара Антонина Денисовна 
Поскачина көҕүлээһининэн, 2013 – 2014 үөрэх сылыттан саҕалаан 
быйыл 5–с төгүлүн  бу оскуолаҕа кииннээн улуус таһымыгар орто 
сүһүөх кылаас үөрэнээччилэрин ортолоругар үс тылынан лингвисти-
ческэй олимпиада тэриллэр. Бу олимпиада тэрээһинигэр оскуола бары 
коллектива, чуолаан тылы үөрэтэр предметтэр холбоһуктарын учу-
уталлара бары биир киһи курдук үлэлииллэр». 
 Иванова Наталья Николаевна «Мария Шамаева сырдык аатын 
үйэтитии» ыстатыйаттан, «Үөһээ Бүлүү» хаһыат, 03.04.2018 сыл. 



Лингвистика олимпиадатын кыттыылаахтарыгар эҕэрдэлэр: 

Российскай Федерация уопсай үөрэхтээһинин Бочуоттаах үлэһитэ, Саха Респуб-
ликатын үөрэҕириитин туйгуна, Д.С.Спиридонов аатынан орто оскуола директора 
Кынатов Юрий Васильевич: «Лингвистическэй олимпиадабыт бэһис төгүлүн 
ыытылларынан эһигини барыгытын итиитик - истиҥник эҕэрдэлиибин. Бу олим-
пиада сүрдээх дириҥ суолталаах. Тылы билии - сайдыыга угуйар суол. Биһиги 
төрүөхпүтүттэн сахалыы саҥарабыт, ол эрээри дириҥник билбэппит, үчүгэйдик 
сахалыы саҥарбаппыт. Онтон английскайдыы отой билбэппит, аан дойду киэҥ 
аартыгар тахсыбаппыт. Холобур быһыытынан эттэххэ, чехтэр сайдыылаах  дьон-
норо бары ньиэмэстии саҥараллар эбит. Онно олохтоох нууччалар нууччалыы 
кэпсэппэттэр, саамай интэриэһинэйэ бэйэ - бэйэлэрин кытта чехтии кэпсэтэллэр. 
 Бу олимпиаданан биһиги кыра кылаат уурабыт. Сахалыы уонна английскай-
дыы күүскэ билиэххэ наада». 

Физика, математика билимин доктора, Ил Түмэн депутата, республиканскай ли-
цей директора Шамаев Иван Иванович: «Ытыктабыллаах биир дойдулаахтарым, 
барыгытын бу үүммүт тэрээһининэн итиитик - истиҥник эҕэрдэлиирбин 
көҥүллээҥ! Төрөөбүт тылы өрө тутуу идеятын, Мария Ивановна эппитин, бииргэ 
үлэлээбит коллегалара, үөрэнээччилэрэ сыаналыыргыт сүрдээх улахан дьыала. 
Ити сайдыыбыт биир улахан көстүүтүн курдук өйдүүбүн. Төрөөбүт тылы ытык-
тыыр, убаастыыр иитиилээх дьоннор бэйэлэрин тылларын көмүскүү, харыстыы 
олороллор.  
 Үөһээ Бүлүүлэр атын улуустарга сабыдыаллыы туруохтааххыт диэн баҕа 
санаабын этэбин. Учууталларга, үөрэнээччилэргэ барыгытыгар ситиһиилэри 
баҕарабын». 

Педагогическай наука кандидата, Саха гимназиятын директора Софронеева 
Валентина Васильевна: «Аан бастаан миэхэ омук тылын  иҥэрбит киһинэн 
Мария Ивановна буолар. Кини бастакы саха-английскай экспериментальнай 
кылааһын миэхэ эрэнэн хаалларбыта. Республикаҕа бастакы саха-английскай 
кылааһы 18 оҕо ситиһиилээхтик  бүтэрбиттэрэ. Кинилэр бүгүн республика, 
улуус араас муннуктарыгар үчүгэй үлэһит быһыытынан үлэлии сылдьаллар. 
Мария Ивановна үлэтин туһунан баар матырыйааллары хомуйаммын кинигэ 
таһаарбытым уонна музейга тиксэрбитим.  
 Мин салайар оскуолам оҕолоро омук уонна ньиэмэс тылын толору 
баһылаан тахсалларыгар эрэллээхпин. Бу тэрээһиҥҥэ кэлэрбиттэн олус диэн 
үөрэбин. Тоҕо диэтэххэ, Мария Ивановна эппит тылларын, үлэтин ситэрси-
бит буоламмын маны чугастык ылынабын». 

Саха Республикатын үтүөлээх учуутала,  Российскай Федерация уопсай үөрэ-
хтээһинин Бочуоттаах үлэһитэ, Саха Республикатын үөрэҕириитин туйгуна, 
Россия Президенин Гранын хаһаайына, Дьокуускай куорат 26-с №-дээх орто 
оскуолатын саабыһа Саввина  Ксана Семёновна: «Мария Ивановнаны кытта 
аҕыс уонус сылларга Бараахап оскуолатыгар уонтан тахса сыл бииргэ үлэлээбит 
дьоллоохпун. Биһиги сүрдээҕин доҕордоһон, общество «О» диэн аатынан 
түмсүү тэриммиппит. Мария Ивановна, Людмила Никифоровна бэйэлэрин холо-
бурдарынан олоххо бэлэмнээбит эбиттэр. Кинилэр, инники учуутал быһыыты-
нан сайдарбар, сүрдээх улахан олук уурбуттар эбит дии саныыбын. Мария Ива-
новна мин улахан кыыспын Сардаананы бэһис кылаастан оскуоланы бүтэриэр 
дылы омук тылыгар үөрэппитэ, онон мин киниэхэ наһаа махтанабын.  
 Бу олимпиаданы билиҥҥи олоххо сүрдээх наадалааҕын өйдөөн сөргүппүт 
киһинэн Антонина Денисовна буолар. Кини Мария Ивановна аатын үйэтитиигэ 
сүрдээх улахан кылааты киллэрдэ. Мария Ивановна идеята сылтан сыл итинник 
ыытылла туруо диэн олус эрэнэбин». 



  

Лингвистика V олимпиадатын үөрүүлээх аһыллыыта 

Мария Ивановнаны кытта бииргэ үөрэммит доҕотторо тэрээһин күндү ыалдьыттарынан буоллулар.  

 Мария Ивановна бииргэ үөрэммит оҕолорун ааттарыттан улуус доруобуйаҕа салаатын салай-
ааччыта Сибирякова Светлана Семеновна эҕэрдэ тылы эттэ: «Биһиги биэс уон сыллааҕыта оскуола-
ны бүтэрбит оҕолорбут. Саамай кыахтаах учууталларга үөрэммит оҕолор турабыт. Сүүрбүт - көппүт 
тиэргэммитигэр Д.С.Спиридонов аатын сүгэр оскуола турарыттан сүрдээҕин үөрэбит, оҕо сааспыт 
умнуллубат кэмнэрин саныыбыт. Биһиги харахпытыгар учууталларбыт көстөн кэлэргэ дылылар.  
 Мария Ивановнаны кытта нулевой кылаастан онус кылааска дылы үөрэммиппит. Кини үөрэххэ 
наһаа дьаныардаах, сүрдээх сэмэй этэ.  
 Биһиги выпустан элбэх киһи үрдүк үөрэхтэммитэ. Оскуола салалтатыгар, тылы үөрэтэр учу-
уталларыгар махтал тыллары этэбит». 



Улуус учууталларыгар үс тылы үөрэтии тула кэпсэтии, санаа атастаһыыта буолла.  
Төгүрүк остуол кыттыылаахтара Мария Ивановна үлэлээбит ньыматын туһунан кэпсэттилэр. 

Мария Ивановна доҕотторо кылаас чаастарыгар ыалдьыттаатылар. Мария Ивановна туһунан бэрт 
элбэҕи кэпсээтилэр, оҕо саастарын санаатылар. 

Былыргы түүр тылын, руна суругун чинчийээччи Андрей Иванович Кривошапкин - Айыҥа  
бэһис кылаастарга ыалдьыттаата.  

Физика, математика билимин доктора, Ил Түмэн депутата, республиканскай лицей директора  
Шамаев Иван Иванович уолан кылаас уолаттарыгар бэрт сэргэх кэпсэтиини таһаарда. 



Кыттааччылартан блиц - интервью: 
 бэйэҕитин билиһиннэриэххит дуо? 
 ханнык оскуолаттан сылдьаҕытый? 
 олимпиадаҕа ханнык айымньылары бэлэмнээн кэллигит? 
 кыттааччыларга тугу баҕарыа этигитий? 

 мин аатым Григорьева Алина 
 Республиканскай лицей - интернаттан сылдьабын 
 Н.А.Габышев «Төрөөбүт буор» айымньытын, 

нуучча тылыгар «Жизнь», английскайга «Би - вальс» 
ааҕабын. 

 Мин аатым Дохунаев Олимпий 
 Өргүөт орто оскуолатын ахсыс кылааһын 

үөрэнээччитэбин 
 Сахалыы чабырҕах ааҕабын, нууччалыыга уонна 

английскайга кэпсээн бэлэмнээтим. 

 Семёнова Аиза диэммин 
 Хоро орто оскуолатын ахсыс кыла-

аһын үөрэнээччитэбин 
  Суорун Омоллоон «Аанчык» диэн 

кэпсээниттэн, английскайга «Нет про-
блем», нуучча тылыгар «Сказка о Ца-
ре Салтане» айымньылары бэлэмнээн 
кэллим. 

 Кардашевская Оля диэммин 
 Республиканскай лицей - интернат 6-с кылааһын 

үөрэнээччитэбин 
 «Сотовай телефон»  туһунан  кэпсиибин, англий-

скайга уонна нуучча тылыгар айымньыттан быһа 
тардыыны ааҕабын.  

 Мин аатым Егоров Эдик 
 Г.Чиряев аатынан Хоро орто оскуолатын  7 - с кылааһын 

үөрэнээччитэбин. 
 Суорун Омоллоон «Бэйэтэ эмтиэкэ» кэпсээнин, нуучча тылы-

гар «Воришка», английскайга «Доктор» айымньылары 
бэлэмнээтим. 

 Бүгүҥҥү тэрээһин кыттыылаахтарыгар кыайыыны баҕарабын! 

 Мин Винокурова Лия диэммин 
 Боотулуу орто оскуолатын үөрэнээччитэбин 
 Нуучча тылыгар үгэ ааҕабын, английскайга 

«Белоснежка» диэн айымньыттан ааҕабын. 
 Бу олимпиадаттан бэйэбэр ситиһиини 

кэтэһэбин. 



 Быйылгы лингвистика олимпиадатыгар улуус 14 оскуолатыттан 63 үөрэнээччи: 
бэһистэргэ 17, алтыстарга 19, сэттистэргэ 14, ахсыстарга 13 оҕо кэллэ. Ол курдук, 
И.Н.Барахов аатынан 1 №-дээх орто оскуолаттан 9, М.Т.Егоров аатынан 2 №-дээх орто оску-
олаттан 7, Ю.Н.Прокопьев аатынан орто оскуолаттан 2, Д.С.Спиридонов аатынан 4 №-дээх 
орто оскуолаттан 8, М.А.Алексеев аатынан республикатааҕы лицей - интернааттан 8, Бооту-
лууттан 4, Дүллүкүттэн 4, Тамалакаантан 4, Далыртан 2, Кэнтиктэн 3, Оҥхойтон 2, 
Өргүөттэн 2, Харбалаахтан 3, Хороттон 8 үөрэнээччилэр  тыл күрэҕэр кытыннылар. 

Олимпиада бастакы чааһа—суругунан үлэ 

Олимпиада иккис чааһа - айымньыттан быһа тардыыны ааҕыы 



Тэрээһин ыалдьыттарыттан блиц - интервью: 
 сайдыылаах аныгы үйэ ыччата хайдах буолуохтааҕый? 
 оҕону хас сааһыттан омук тылынан эбии дьарыктыахха сөбүй? 
 эһиги салайар оскуолаҕытыгар оҕону сайыннарар туох үлэлэр баралларый? 
 бүгүҥҥү тэрээһин кыттыылаахтарыгар тугу баҕарыа этигитий? 

Саха Республикатын үтүөлээх учуутала,  Российскай Федерация уопсай үөрэхтээһинин Бочуоттаах 
үлэһитэ, Саха Республикатын үөрэҕириитин туйгуна, Россия Президенин Гранын хаһаайына, Дьо-
куускай куорат 26-с №-дээх орто оскуолатын саабыһа Саввина  Ксана Семёновна:  
 Аныгы сайдыылаах үйэ оҕото, ыччата элбэх тылы билиэхтээх. Төрөөбүт тылын толору баһылаан, 

нуучча тылынан ыраастык саҥарыахтаах. Английскай тылы билиэхтээх, оччоҕуна киниэхэ аан дой-
ду аана аһаҕас буолар. 

 Билигин аныгы наука этэринэн, методическай да өттүнэн оскуолаҕа киирэ илик да оҕолортон 
саҕалаан омук тылын үөрэтиэххэ сөп. 

 Мин бэйэм салайар оскуолабар оҕону сайыннарыыга олус элбэх бырайыак баар. Холобура, 
«Одарённые дети» диэн бырайыак. Оскуолам нууччалыы тыллаах. Элбэх омук оҕото үөрэнэр. Кини-
лэр алтыһалларыгар аналлаах интэриэһинэй бырайыактар үлэлииллэр.  

 Бүгүҥҥү тэрээһин сүрдээх үрдүк таһымҥа 
буола турар. Д.С.Спиридонов аатынан оскуола 
былыр манна үлэлээбит оскуолам оннугар ту-
рарынан бэйэм оскуолам курдук саныыбын.  
 Мин оскуолам эһиги оскуолаҕытын кытта 
дуогабарынан үлэлиир. Бу оскуоланы кытта 
сүрдээх үчүгэй сибээстээхпин.  Олимпиада ди-
станционнай тууругар төрдүс төгүлүн кытта 
олоробут, онон эһигини кытта алтыһан, тэҥҥэ 
үлэлии сылдьарбыттан наһаа үөрэбин, асты-
набын.  

 Педагогическай наука кандидата, Саха гимназиятын директора Софронеева Валентина Васи-
льевна:  
 Бастатан туран, бэйэтин төрөөбүт тылын ытыктыыр, төрөөбүт тылынан ыраастык саҥарар уон-

на ханнык баҕара омук тылын үөрэппит, быһаарар киһи буолуохтаах. 
 Биэс сааһыттан саҕалаан тылы баһылыан, үөрэтиэн сөп. Онно интэриэһи көбүтүөххэ эрэ наада.  
 Оскуолабар оҕолор араас куруһуоктарга сылдьаллар, маннык тэрээһиннэргэ, бырайыактарга 

кытталлар уонна онтон сайдан тахсаллар. 
 Бу тэрээһиҥҥэ өрүү кэлэ сатыыбын. Учууталым Мария Ивановна аатын үйэтитэргэ элбэх үлэни 

ыыта сылдьабын. Ол курдук, сылын аайы бэйэм гимназиябар ЕГЭҕэ үрдүк баалы ылбыт оҕоҕо 
М.И.Шамаева аатынан бэйэм стипендия олохтооммун сылын аайы туттарабын. Онон бу үлэ 
симэлийиэ суоҕа, салҕанан бара туруо. Тоҕо диэтэххэ, омук тылын билии - кэм ирдэбилэ.  



Улуустааҕы лингвистика V олимпиадатын түмүгэ:  

Бэһистэргэ 1 миэстэни Дүллүкү орто оскуолатын 5 кылааһын үөрэнээччитэ Степанова Файруза, 
2 миэстэни Үөһээ Бүлүүтээҕи республиканскай лицей - интернат 5 кылааһын үөрэнээччитэ Еремисова 
Сайыына,  3 миэстэни Тамалакаан орто оскуолатын  5 кылааһын үөрэнээччитэ Федорова Сандаара ыл-
лылар. «Мастер слова» анал аат кыайыылааҕынан  Д.С.Спиридонов аатынан 4 №-дээх орто оскуола 5 
кылааһын үөрэнээччитэ Афанасьева Катя,  «Юный лингвист» аат кыайыылааҕынан Далыр  орто 
оскуолатын 5 кылааһын үөрэнээччитэ Тюкянова Лилиана буоллулар. 

Алтыстарга 1 миэстэни И.Н.Барахов аатынан  1 №-дээх орто оскуола үөрэнээччитэ Еремисов 
Айсен, 2 миэстэни Тамалакаан орто оскуолатын үөрэнээччитэ Иванов Артур, 3 миэстэни Үөһээ 
Бүлүүтээҕи республиканскай лицей - интернат үөрэнээччитэ  Кардашевская Оля ыллылар. 

«Юный лингвист» анал аат кыайыылааҕынан Д.С.Спиридонов аатынан 4 №-дээх  орто оскуола 
үөрэнээччитэ Ильина Вероника, «Мастер слова» аат кыайыылааҕынан И.Н.Барахов аатынан 1 №-дээх 
орто оскуола үөрэнээччитэ Адамова Нарыйа буоллулар. 

Сэттистэргэ 1 миэстэни Тамалакаан орто оскуолатын  үөрэнээччитэ Иванов Святослав,  

2 миэстэни Д.С.Спиридонов аатынан 4 №-дээх  орто оскуола үөрэнээччитэ Кардашевская Аня,  

3 миэстэни  Үөһээ Бүлүүтээҕи республиканскай лицей - интернат үөрэнээччитэ Алексеева Елиза-
вета ыллылар. 

«Юный лингвист» аат кыайыылааҕынан Ю.Н.Прокопьев аатынан орто оскуола үөрэнээччитэ 
Павлова Вилена, «Мастер слова» анал аат кыайыылааҕынан Боотулуу орто оскуолатын үөрэнээччитэ 
Устинов Алексей буоллулар. 

Ахсыстарга   1   миэстэни   Үөһээ Бүлүүтээҕи республиканскай лицей - интернат үөрэнээччитэ 
Овчинников Артем,  2 миэстэни Тамалакаан орто оскуолатын  үөрэнээччитэ  Руфова Гея, 3 миэстэни 
Д.С.Спиридонов аатынан 4 №-дээх  орто оскуола үөрэнээччитэ  Семенов Павел ыллылар.  

Иванова Кыыдаана Марковна анал бирииһин  уонна «Юный лингвист» аат кыайыылааҕынан  
Хоро орто оскуолатын үөрэнээччитэ Семёнова Аиза ааттанна.  

Иванова Кыыдаана Марковна анал бирииһин  уонна  «Мастер слова» анал аат кыайыылааҕынан  
Боотулуу орто оскуолатын үөрэнээччитэ Винокурова Лиза ааттанна.   

Дьокуускай куорат 26-с №-дээх орто оскуолатын тыл кафедратын анал бирииһин кыайыылаахта-
рынан үс оҕо ааттанна. Ол курдук, 3 миэстэни Үөһээ Бүлүүтээҕи республиканскай лицей - интернат 
үөрэнээччитэ Григорьева Айыына, 2 миэстэни Дүллүкү орто оскуолатын үөрэнээччитэ Степанова 
Файруза, 1 миэстэни  Тамалакаан орто оскуолатын үөрэнээччитэ Иванов Артур ыллылар.  

 

Лингвистика олимпиа-
датын муҥутуур кыайыыла-
аҕынан Үөһээ Бүлүүтээҕи 
республиканскай лицей - 
интернат үөрэнээччитэ Гри-
горьева Айыына ааттанна. 

Хаһыаты таһаарыыга үл-
элээтилэр: «Аартык» эдэр 
кэрэспэндьиэннэрэ Алек-
сандрова Лия, Христофо-
рова Ивалина, Адамова Ро-
занна, Максимова Снежа-
на, Борисова Вика,  

Иванова Хотууна, Мат-
веева Настя, Прокопье-
ва Анжелика. 
Салайааччы, редактор 
Яковлева Марина Сер-
геевна, таһыат таһаа-
рааччы Борисов Иван 
Иванович, хаартыскаҕа 
түһэрээччи Белолюб-
ская Анна Семеновна. 


