
РСФСР үөрэҕириитин туйгуна, 
«Саха - Азия оҕолоро» фонда  

стипендиата, 
республикаҕа бастакынан 

саха - английскай кылааһы төрүттээбит 
Шамаева Мария Ивановнаҕа  

анаммыт лингвистика  олимпиадата 
быйыл  үһүс төгүлүн ыытыллар. 

Улуустааҕы лингвистика  II олим-
пиадатын   муҥутуур кыайыылааҕа  

Өргүөт орто оскуолатын 8 
кылааһын үөрэнээччитэ Петрова 

Маргарита. Маргарита Шамаевтар 
дьиэ кэргэттэрин анал бирииһинэн 

наҕараадаламмыта.   

Д.С.Спиридонов аатынан Үөһээ Бүлүүтээҕи 4 №-дээх 
орто оскуола 

Улуустааҕы лингвистика I олимпиадатын кыттыылаахтара, үөрэнээччилэр, тэрийээччилэр.    
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Мария Ивановна Үөһээ Бүлүү нэһилиэгэр 1950 сыллаахха бэс ыйын 23 күнүгэр күн сирин көрбүтэ. 
1976 сыллаахха Камчаткатааҕы государственнай педагогическай институт омук тылын факультетын 
ситиһиилээхтик  бүтэрбитэ. Үөһээ Бүлүүтээҕи аҕыс кылаастаах оскуолаҕа үс сыл учууталлаабыта. 1979 
- 1995 сылларга И.Н.Барахов аатынан Үөһээ Бүлүүтээҕи 1 №-дээх орто оскуолаҕа омук тылын 
учууталынан айымньылаахтык  үлэлээбитэ. 1992 - 1993 үөрэх сылыгар бу оскуола базатыгар саха - анг-
лийскай кылааһы тэрийбитэ. Мария Ивановна олохтоох төрүт омуктар институттарыгар научнай со-
труднигынан үлэлиир сылларыгар элбэх  үөрэнэр кинигэлэри, программалары оҥорон таһаартарбыта. 



Лингвистика олимпиадатын кыттыылаахтарыгар эҕэрдэлэр: 

Үгүс хоһоон, кэпсээн, сэһэн ааптара, тылбаасчыт Васильева 
Евдокия Фёдоровна  эҕэрдэтэ: «Үс тыл бырааһынньыгынан 
эһигини эҕэрдэлиибин! Бу үс тыл саамай наадалаах тыллар. 
Английскай тыл  аан дойдуга баһылыыр бастакы тыл. Онтон 
нуучча тыла - биһиги государственнай тылбыт. Аныгы сай-
дыыны, культураны,  науканы, политиканы, экономиканы -  
барытын нуучча тылынан баһылыыгыт. Онон нуучча тыла 
биһиэхэ киин боппуруос. Онтон саха тылыгар тиийэн кэллэх-
хинэ, саха тыла ханна баҕарар ийэ тыл диэн сурулла сыл-
дьар.Ийэ тыл ийэ курдук чугас буолар. Баҕарыам этэ, бу үс 
тылы үһүөннэрин тэҥҥэ ытыктаан, убаастаан 
баһылыыргытыгар, ол эрэн ийэ тылбытыгар ордук харыста-
быллаах сыһыаннаах буолуохтааххыт. Баҕарабын күүстээх 
санаалаах буоларгытыгар уонна өссө даҕаны санааҕытын 
түһэрбэккэ тылы баһылыыргытыгар. Good Luck! Удачи!» 

Үөрэх управлениятын начальнигын солбуйааччы  
Блинова  Туйаара Васильевна эҕэрдэтэ: 
   «Күндү үөрэнээччилэр, учууталлар, лингвистическэй олим-
пиада кыттыылаахтара! Эһигини Үөһээ Бүлуутээҕи үөрэх 
управлениятын аатыттан РСФСР үөрэҕириитин туйгуна, 
«Саха - Азия оҕолоро» фонда стипендиата, үрдүк категория-
лаах учуутал Мария Иванова Шамаева аатыгар үһүс төгүлүн 
ыытыллар  лингвистическэй олимпиада саҕаламмытынан 
итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин!  Биһиги тылбытын илдьэ 
сылдьарбытынан  киэн туттуохтаахпыт, тылбыт баар буолан 
биһиги баайбыт, культуралаах норуоппут дэнэ-
бит.Үөрэнээччилэр, күрэх кыттыылаахтара, эһиги төрөөбүт 
тылгытын харыстааҥ, киэн туттуҥ, сайыннарыҥ, элбэхтик 
кинигэтэ ааҕан сайда туруҥ!» 

Д.С.Спиридонов аатынан орто оскуола учуутала, лингвисти-
ческэй олимпиада тэрийээччитэ Поскачина Антонина Дени-
совна: «Мария Ивановна саха-английскай кылааһы аан баста-
ан арыйбыт ураты талааннаах учуутал буолар. Кини идеятын 
олоххо киллэрэн, үһус сылбытын бу олимпиаданы ыытабыт. 
Бу тэрээһини ыытарбытыгар күүс-көмө буолбут үөрэх 
улуустааҕы управлениятын үлэһиттэригэр, улуус учууталла-
рыгар махталбытын тириэрдэбит.  
 Мария Ивановна «саха оҕото бэйэтин омук 
быһыытынан уратытын, өйүн - санаатын тута сылдьан, атын 
омук культуратын үөрэтэн, билиитин кэҥэтэн, атын омукта-
ры кытта тэҥҥэ алтыһан, өйдөһөн, үлэлэһэн, аныгы 21-с үйэ 
сайдыылаах, үрдүк культуралаах киһитэ буолуо» диэн этэр 
этэ. Омук тылын саха тылын көмөтүнэн  үөрэтиини, биһиги 
учууталларбыт олоххо киллэрэн үлэлии-хамсыы сылдьаллар, 
оҕолорун бэлэмнииллэр. Олимпиадаҕа кэлбит оҕолорго 
ситиһиини баҕарабын». 



«Час поэзии» для гостей 

7 уус - уран ааҕар кинигэ, 1 үөрэх кинигэтин ааптара  
Васильева Евдокия Фёдоровнаны кытта көрсүһүү 

«Үс тыл бырааһынньыга баарыттан үөрдүм. Киһи дууһатыгар 
киирэр хоһооннору истэн наһаа долгуйдум. Тыл маанытын 
иһиттим. «Эмиграция» композицияҕа сахалар барахсаттар кыра-
ныысса таһыгар тахсан, ыар санааҕа киирбиттэрэ көстөр. Сайа  
хоһоонун олус сөбүлүүбүн. Оҕолор кини хоһоонун истээччигэ 
тириэрдэллэрэ үчүгэйин! 
 Бэйэм туспунан кылгастык эттэххэ, “Арылыат” диэн 
алҕаска тахсыбыт аат. Арлет диэн французскай ааты сахалыы 
«Арылыат» диэбитим.  
 Үөһээ Бүлүүгэ иккис сырыым.  2000 сылтан суруйуунан 
дьарыктанабын».   

Саха Республикатын үтүөлээх учуутала, “Учууталлар учууталла-
ра”, педагогическай үлэ ветерана Васильева Людмила Никифо-
ровна: «Мария Ивановна мин дьүөгэм этэ. Кини уруоктарыгар 
инсценировкалары тэрийэр этэ. Саха тылын сайыннарар туһунан 
ыстатыйа суруйбута. Саха оҕото үөрэхтээх, киһилии киһи буола-
рыгар үлэлээбитэ.  
Бу тэрээһин ыалдьыта биһиги харахпытын аста. Сахабыт тылын 
суола аһаҕас буоллун! Сахалыы майгылаах - сигилилээх буол-
лахпытына эстиэхпит суоҕа!» 



Кыттааччылартан блиц - интервью: 
-баһаалыста бэйэҕитин билиһиннэриэххит дуо? 

-ханнык оскуолаттан сылдьаҕытый? 
-олимпиадаҕа ханнык айымньылары бэлэмнээн кэллигит? 

-бу олимпиадаттан эн тугу күүтэҕиний? 

 Мин аатым Егоров Эдик. 
 Г.Н.Чиряев аатынан Хоро орто оскуолатын 5 кылааһын 

үөрэнээччитэбин. 
 «Сэндвич», «Свинья под дубом»,  «Табаһыытап Тараас». 
 Кыайыыны, ситиһиини! 

 
   Мин аатым Петрова  Мира. 
 Д.С.Спиридонов аатынан Үөһээ Бүлүүтээҕи 4 №-дээх орто 

оскуолатын 7 кылааьын үөрэнээччитэбин. 
 «Бэйэтэ эмтиэкэ» айымньыны бэлэмнээн кэллим. 
 Үчүгэйи, кыайыыны, ситиһиини! 

 Мин аатым Яна Васильева. 
 Үөһээ Бүлүүтээҕи республиканскай лицей 8 кылааһын 

үөрэнээччитэбин. 
 Бу олимпиадаҕа английскай тылга мин бэйэм турукпун, 

дьарыкпын кэпсиирдии, айымньылартан буолбакка ориги-
нальнай диэбит курдугу бэлэмнээн кэлбитим.Онтон саха 
тылыгар «алгыс», онтон нуучча тылыгар «стихотворение в 
прозе». 

 Бу олимпиадаҕа ситиһиилэри, кыайыыны, бастатан туран, 
олимпиада кыттааччыларыгар туох баар ситиһиилэри! 

 Мин аатым Алексеева Саргы. 
 Үөһээ Бүлүүтээҕи И.Н.Барахов аатынан 1 №-дээх орто 

оскуола 8 «б» кылааһын үөрэнээччитэбин. 
 П.Васильев айымньытын кэпсиибин. 
 Элбэх ситиһиилэри! Ким өйдөөх, ол кыайдын! 



 Быйылгы лингвистика олимпиадатыгар улуус 15  оскуолатыттан 67 үөрэнээччи 
кэлэн кытынна. Бэһистэргэ 20 оҕо, алтыстарга 18 оҕо, сэттистэргэ 17 оҕо, ахсыстарга  
12 оҕо кытынна. 27 учуутал олимпиада бэрэбиэркэтигэр үлэлээтэ. 

Улуустааҕы лингвистика III олимпиадатын  түмүгэ: 
 Бэһистэргэ 1 миэстэни Д.С.Спиридонов аатынан Үөһээ Бүлүүтээҕи 4 №-дээх ор-
то оскуола үөрэнээччитэ Омукчанов Никита,  2 миэстэни И.Н. Барахов аатынан 1 №-
дээх орто оскуола үөрэнээччитэ Туралысова Аня,  3 миэстэни Ороһу орто оскуолатын 
үөрэнээччитэ Васильева Таня ыллылар.  
 Үөһээ Бүлүүтээҕи Республиканскай лицей - интернат үөрэнээччитэ Поскачина 
Женя уонна Боотулуу орто оскуолатын үөрэнээччитэ Устинов Женя «Мастер слова» 
анал аат хаһаайынынан буоллулар. «Юный лингвист» аат кыайыылааҕынан 
Д.С.Спиридонов аатынан Үөһээ Бүлүүтээҕи 4 №-дээх орто оскуола үөрэнээччитэ 
Омукчанов Никита буолла. 
 Алтыстарга 1 миэстэни Тамалакаан орто оскуолатын үөрэнээччитэ Ботуева Ма-
рия,  2 миэстэни И.Н. Барахов аатынан 1 №-дээх орто оскуола үөрэнээччитэ Михайло-
ва Камила, 3 миэстэни Үөһээ Бүлүүтээҕи Республиканскай лицей - интернат 
үөрэнээччитэ Овчинников Арсен ыллылар.  
 «Юный лингвист» анал аат хаһаайынынан Харбалаах орто оскуолатын 
үөрэнээччитэ Филиппов Юрий буолла.  
       «Мастер слова» аат кыайыылааҕынан Тамалакаан орто оскуолатын үөрэнээччитэ 
Ботуева Маша буолла. 
 Сэттистэргэ 1 миэстэни Үөһээ Бүлүүтээҕи Республиканскай лицей - интернат 
үөрэнээччитэ Андреев Стас, 2 миэстэни Д.С.Спиридонов аатынан Үөһээ Бүлүүтээҕи 4 
№-дээх орто оскуола үөрэнээччитэ Ефимова Маша, 3 миэстэни Д.С.Спиридонов ааты-
нан Үөһээ Бүлүүтээҕи 4 №-дээх орто оскуола үөрэнээччитэ Колосов Алик ыллылар.  
 «Юный лингвист» аат кыайыылааҕа Хоро оскуолатын үөрэнээччитэ Алексеева 
Мари,  «Мастер слова» анал аат хаһаайкатынан Боотулуу орто оскуолатын 
үөрэнээччитэ  Семёнова Юлиана буоллулар. 
 Ахсыстарга 1 миэстэни Боотулуу орто оскуолатын үөрэнээччитэ Николаева 
Күннэй-Куо, 2 миэстэни М.А. Алексеев аатынан Республиканскай лицей үөрэнээччитэ 
Семенова Эвелина, 3 миэстэни Харбалаах орто оскуолатын үөрэнээччитэ Максимова 
Валентина ыллылар. 
 «Юный лингвист» аат кыайыылааҕа Үөһээ Бүлүүтээҕи Республиканскай лицей - 
интернат үөрэнээччитэ Васильева Яна,  
 «Мастер слова» анал аат хаһаайкатынан уонна олимпиада муҥутуур 
кыайыылааҕынан  Боотулуу орто оскуолатын үөрэнээччитэ Николаева Күннэй-Куо 
буоллулар. 
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