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

республикаҕа бастакынан  
саха - английскай кылааһы төрүттээбит  
Шамаева Мария Ивановнаҕа  анаммыт  

 лингвистическэй олимпиада быйыл  
иккис төгүлүн ыытыллар. 

 Мария Ивановна Үөһээ Бүлүү нэһилиэгэр 1950 сыллаахха бэс 
ыйын 23 күнүгэр күн сирин көрбүтэ.  
 1976 сыллаахха Камчаткатааҕы государственнай педагоги-
ческай институт омук тылын факультетын ситиһиилээхтик 
бүтэрбитэ.  
 Үөһээ Бүлүүтээҕи аҕыс кылаастаах оскуолаҕа үс сыл учуутал-
лаабыта.  
 1979 - 1995 сылларга И.Н.Барахов аатынан Үөһээ Бүлүүтээҕи 
1 №-дээх орто оскуолаҕа омук тылын учууталынан айымньылаахтык 
үлэлээн, элбэх оҕо махталын ылбыта.  
 1992 - 1993  үөрэх  сылыгар  бу  оскуола  базатыгар  саха -  
английскай кылааһы тэрийбитэ. Бу кылааска үөрэммит оҕолор хол-
кутук омук тылынан кэпсэтэллэрэ, араас таһымнаах олимпиадаларга 
ситиһиилээхтик кытталлара. 
 Мария Ивановна олохтоох төрүт омуктар институтта-
рыгар научнай сотруднигынан үлэлиир сылларыгар элбэх 
үөрэнэр кинигэлэри, программалары оҥорон таһаартарбыта. 

«Хас биирдии төрөппүт бэйэтин төрөөбүт тылыгар - 
өһүгэр, сайдыытыгар болҕомтону ууран, оҕотун омук 
быһыытынан сайыннарар суолга турара буоллар. Оччоҕо 
омук быһыытынан силигилии үүнүө этибит, кэлэр саҥа 
үйэҕэ атын омуктарга атаҕастаппакка тэҥҥэ аахсар, 
алтыһар, өйдөһөр, бииргэ үлэлиир, олорор кыахтаах үрдүк 
култууралаах, сайдыылаах, көҥүл санаалаах, 21-с үйэ саха-
тын иитэн таһаарыа этибит». 

Мария Ивановна Шамаева 
«Төрөөбүт тылгытын, итэҕэлгитин өрө тутуҥ»  

ыстатыйатыттан, 
«Үөһээ Бүлүү» хаһыат, 1997  сыл. 

Бүлүүгэ учууталыгар 
 Михаил Андреевичка  

бара сылдьан,  1986 сыл.  



Лингвистическэй олимпиада кыттыылаахтарыгар эҕэрдэлэр: 

Үөрэх управлениятын начальнигын солбуйааччы  
Блинова Туйаара Васильевна эҕэрдэтэ: 
 «Иккис төгүлүн ыытыллар лингвистическэй олимпиада  
кыттыылаахтарын үөрэх управлениятын аатыттан 
эҕэрдэлиирбин көҥүллээҥ!  
 Бүгүҥҥү тэрээһин саамай ураты тэрээһин буолар. Хас 
биирдии киһи төрөөбүт тылын баһылаан, омук быһыытынан 
уратытын көрдөрөр. Бэйэтин тылын билэн, араас тылы 
үөрэтэр, чинчийэр кыахтанар. Ким кыахтаах, ол хоттун!» 

Д.С.Спиридонов аатынан орто оскуола учуутала, лингвистическэй 
олимпиада тэрийээччитэ  Поскачина Антонина Денисовна: 
 «Мария Ивановна мин наставнигым, дьүөгэм этэ. Васильева 
Людмила Никифоровна, Саввина Ксана Семёновна, Егорова Свет-
лана Георгиевна буоламмыт Мария Ивановна салайыытынан баста-
кы олимпиаданы ыытан турабыт. Ол бастакы олимпиадаҕа Туйаара 
Васильевна  кыттан турар. Бүгүҥҥү кыттааччыларга Саввина Кса-
на Семёновна уонна Егорова Светлана Георгиевна телеграмма 
ыыттылар. Ону ааҕарбын көҥүллээҥ!  
     «Дорогие участники, организаторы лингвистической олим-
пиады, посвященной памяти Марии Ивановны Шамаевой! Желаем 
каждому успехов, энтузиазма, глубокого знания родного, русского, 
английского языков. Пусть прогрессивная идея присущая Марии 
Ивановне найдет своих поклонников и продолжателей. Любите 
языки, дерзайте и творите!» 

Педагогическай наука кандидата, Саха гимназиятын  
директора Софронеева Валентина Васильевна эҕэрдэтэ: 
«Олимпиада кыттыылаахтарын Саха гимназиятын аатыттан 
истиҥник эҕэрдэлиибин! Төрөөбүт тылгытын таптааҥ, 
чинчийиҥ! Үс тылынан саҥаран, дьоҕургутун сайыннарыҥ!» 

Физика, математика билимин доктора, Ил Түмэн депутата, 
республиканскай лицей директора Шамаев Иван Иванович: 
 «Бииргэ төрөөбүт эдьиийим аатынан олимпиада тэрил-
либититтэн долгуйан турабын. Биһиги бииргэ төрөөбүттэр 
үспүт.   
 Тыл үөрэҕэ - гуманитарнай үөрэх. Үөрэх төрдүгэр гума-
нитарнай үөрэх сытар диибин. Онон маннык лингвистическэй 
олимпиадалар тэриллэллэрэ олус наадалаах. 
  Бу олимпиаданы тэрийээччилэргэ, Антонина 
Денисовнаҕа улаханнык махтанабын!» 



Кыттааччылартан блиц -  интервью: 
-баһаалыста бэйэҕитин билиһиннэриэххит дуо? 
-ханнык оскуолаттан сылдьаҕытый? 
-олимпиадаҕа ханнык айымньылары бэлэмнээн кэллигит? 
-бу олимпиадаттан эн тугу күүтэҕиний? 

 Мин Константинова Наташа диэммин. 
 Оҥхой орто оскуолатын 7 кылааһын үөрэнээччитэбин. 
 Бу олимпиадаҕа мин саха тылыгар«Сахсырҕалаах тара-

каан» нуучча тылыгар «Толстый и Тонкий»,  омук ты-
лыгар «Кузнечик и муравей» диэн айымньыны бэлэм-
нээн кэллим.   

 Элбэҕи билээри, истээри. 

 Мин Платонова Анна диэммин. 
 Нам орто оскуолатын 7 кылааһын үөрэнээччитэбин. 
 Бу олимпиадаҕа мин саха тылыгар  чабырҕах, нуучча 

тылыгар  «Страшилка» үгэ ааҕабын. 
 Ситиһиилээхтик кыттыахпын баҕарабын. 

 Мин Константинов Рудольф диэммин. 
 Г.Н.Чиряев аатынан Хоро орто оскуолатын 6 «б» 

кылааһын үөрэнээччитэбин. 
 Чабырҕах, нуучча тылыгар үгэ, омук тылыгар 

күлүүлээх кэпсээн. 
 Мин бу олимпиадаттан кыайыыны - хотууну күүтэбин! 

 Егоров Айтал диэммин. 
 М.А.Алексеев аатынан республиканскай гимна-

зия үөрэнээччитэбин. 
 Нуучча тылыгар үгэ, омук тылыгар айымньыттан 

быһа тардыыны бэлэмнээн кэллим. 
 Бу олимпиадаттан билиини, ситиһиини күүтэбин! 



Төгүрүк остуол кыттыылаахтара 

Олимпиада түгэннэриттэн фоторепортаж 

Хаһыаты таһаарыыга үлэлээтилэр: 
“Утум” пост эдкордара, 6 «а» кылаас 
үөрэнээччилэрэ Борисова Валя, Степа-
нова Нарыйа, Лукина Кэскилээнэ, 
Прокопьева Анжелика, Сметанина Ай-
та, Еттянова Акулина. 
Салайааччы: Яковлева М.С. 



 Быйылгы лингвистическэй олимпиадаҕа улуус  14  оскуолатыттан 62 
үөрэнээччи кэлэн кытынна. Бэһистэргэ  14 оҕо, алтыстарга 18 оҕо, сэттистэргэ  
16 оҕо, ахсыстарга 14 оҕо кытынна.  
 Бэһистэргэ 1 миэстэни Харбалаах оскуолатын үөрэнээччитэ Филиппов 
Юрий, 2  миэстэни Үөһээ Бүлүүтээҕи республиканскай гимназия үөрэнээччитэ 
Овчинников Артём, 3 миэстэни Хоро оскуолатын үөрэнээччитэ Николаев Саша 
ылан үөрдүлэр - көттүлэр.  

 Алтыстарга 1 миэстэни Д.С.Спиридонов аатынан Үөһээ Бүлүүтээҕи 4 №-
дээх орто оскуола үөрэнээччитэ Ефимова Маша, 2  миэстэни Д.С.Спиридонов 
аатынан Үөһээ Бүлүүтээҕи 4 №-дээх орто оскуола үөрэнээччитэ Колосов Алик, 
3 миэстэни  И.Н.Барахов аатынан Үөһээ Бүлүүтээҕи 1 №-дээх орто оскуола 
үөрэнээччитэ Афанасьева Алёна  ылан кыайыы өрөгөйүн биллилэр.  

 5 кылаастарга «Юный лингвист» ааты  Өргүөттэн Дохунаев Олимпий, 5 
кылаастарга «Мастер слова» ааты  Д.С.Спиридонов аатынан Үөһээ Бүлүүтээҕи 4 
№-дээх орто оскуолаттан Иванова Вилена ыллылар.  
 6 кылаастарга «Юный лингвист» ааты И.Н.Барахов аатынан Үөһээ 
Бүлүүтээҕи 1 № - дээх орто оскуолаттан Васильева Нарыйа,  6 кылаастарга 
«Мастер слова» ааты  Хоро орто оскуолатыттан Егорова Мотя ылан анал аат 
кыайыылааҕа буоллулар.  



Сэттистэргэ 1 миэстэни  
Үөһээ Бүлүүтээҕи республи-

канскай гимназияттан  
Васильева Яна ылла. 

2 миэстэ - Кардашевская 
Марселиза, Хоро орто 
оскуолатын 7 кылааһын 
үөрэнээччитэ. 

3 миэстэ - Няникова Настя, 
Үөһээ Бүлүүтээҕи 1 № -
дээх орто оскуола  7 
кылааһын үөрэнээччитэ. 

1 миэстэ - Петрова Мар-
гарита, Өргүөт орто ос-
куолатын 8  кылааһын 
үөрэнээччитэ. 

2 миэстэ - Иннокентьева 
Т у й а а р а ,  Ү ө һ э э 
Бүлүүтээҕи республикан-
скай гимназия 8 кылааһын 
үөрэнээччитэ. 

3 миэстэ - Николаева Ан-
желика, Үөһээ Бүлүүтээҕи 
1 № -дээх орто оскуола  8 
кылааһын үөрэнээччитэ. 

 Олимпиада муҥутуур кыайыылааҕа ааты, кубогы,   Шамаевтар дьиэ кэр-
гэттэрин анал бирииһин Өргүөт орто оскуолатын 8  кылааһын үөрэнээччитэ 
Петрова Маргарита ылыан ылла.  
 7 кылаастарга «Юный лингвист» ааты  Тамалакаантан Фёдоров Айсен, 7 
кылаастарга «Мастер слова» ааты   Үөһээ Бүлүүтээҕи республиканскай гимна-
зияттан Семёнова Эвелина  ыллылар.  
 8 кылаастарга «Юный лингвист» ааты  Үөһээ Бүлүүтээҕи республикан-
скай гимназияттан  Васильева Надежда,  8 кылаастарга «Мастер слова» ааты  
Дүллүкү орто оскуолатыттан Докторова Рая ылан анал аат кыайыылааҕа буол-
лулар.  


