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 Майатааҕы «Кэнчээри» оҕону сайыннарар киин 75 үлэһиттээх, 12 бөлөҕүнэн 297 

иитиллээччилээх үлэлии-хамсыы олорор. Билигин урукку курдук бэйэ-бэйэни кытта 

алтыһыы, бодороһуу, санаа атастаһыы күннээҕи олоххо суоҕун кэриэтэ буолла. Мантан 

сиэттэрэн сахабыт тыла, төрөөбүт төрүт тылбыт симэлийэр кутталланна. 

 Биһиги уһуйааммытыгар оҕо сайдар эйгэтиттэн саҕалаан оҕо күннээҕи кэпсэтэр, 

алтыһар саҥатыгар, тылыгар-өһүгэр тиийэ сахалыы тыыны иҥэрии үлэтэ күн аайы 

ыытыллар. Кэнчээрибит дьиэтэ-уота саҥа үйэ ирдэбилигэр толору эппиэттиир, оҕо-аймах 

умсугуйан, биһирээн сылдьар биһигэ буолар. Ол курдук, уһуйааммыт тас көстүүтүттэн 

саҕалаан ис бараанын оҥоһуутугар тиийэ оҕо сайдарын туһугар диэн толкуйданан 

оҥоһуллубут сахалыы тупсаҕай көстүүлээҕэ: киэҥ-куон холлар, физкультурнай, 

музыкальнай саалалар, сахалыы ааттаах, уруһуйдаах бөлөхтөр, чинчийэр, ону тэҥэ туустаах 

хос бааллара барыбытын үөрдэр. 

 2020 сылтан Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэххэ, билимҥэ Министиэристибэтин 

көҕүлээһининэн оҥоһуллубут сахалыы төрөөбүт тыллаах оскуола иннинээҕи оҕо 

тэрилтэлэригэр аналлаах «Кустук» бырагырааманан иитии-үөрэтии үлэтин ыытабыт. 

Үлэбит сүрүн соругунан – оҕо киһи быһыытынан уратытын аахсан, ытыгылаан иитии, 

доруобуйатын бөҕөргөтүү, айылҕаттан бэриллибит дьоҕурун сайыннарыы, билэ-көрө 

сатыыр баҕатын бары өттүнэн өйөөһүн. Ол курдук, норуот педагогикатыгар, 

философиятыгар, культуратыгар тирэҕирэн саҥа, сонун сүүрээннэри дьүөрэлии тутан 

аныгы саха оҕотун сайдыытын тэтимигэр сөп түбэһиннэрэн иитии-сайыннарыы үлэтин 

киэҥ былааннаахтык тэрийэн ыытабыт. 

 Оҕо кыра сааһыттан бэйэтин омугун тылыгар-өһүгэр, төрүт культуратыгар, 

фольклоругар ытыктабыллаахтык сыһыаннаһарыгар ситимнээх үлэ барар. 

 Хас үүнэр саҥа күҥҥэ оҕолору, төрөппүттэри, уһуйаан үлэһиттэрин «Үтүө 

сарсыарданан!» сахалыы тыллаах, ырыалаах-тойуктаах, алгыс эҕэрдэлээх 2015 сылтан 

үлэлиир «Чөмчүүк саас сэргэх күнэ» радиоэфир айхаллаан көрсөр. Күннэтэ музыкальнай 

салайааччыбыт айбыт «Кэнчээри» гимнын доргуччу ыллыыбыт. 



 Саҥа нэдиэлэбитин сахалыы күнүнэн саҕалыыбыт. Хас бэнидиэнньик аайы 

оҕолуун, үлэһиттиин сахалыы сайбаччы таҥнабыт. Оҕолорбут Сахабыт сирин өрөгөй 

ырыатын, «Кэнчээри» гимнын дьоһуннаахтык туттан-хаптан туран истэллэр, ыллыыллар. 

Бу күн сахалыы ас көрүҥнэриттэн аһатабыт, билиһиннэрэбит. Бөлөх аайы сахалыы остуол, 

хамсаныылаах оонньуулар тэриллэн ыытыллаллар. Оҕолор өс хоһооннору, үгэлэри, 

билгэлэри кытта билсэллэр, остуоруйа истэллэр, таабырыннаһаллар, оһуохайдаан 

эйээрэллэр. Уһуйааммыт иһинэн үлэлиир «Чаҕылыс» кинозал көрдөрөр сахалыы 

мультфильмнарын, олоҥхоттон быһа тардыылары оҕолорбут олус сэргииллэр. Хас биирдии 

бөлөхтөргө сахалыы сайыннарар эйгэлэр бииртэн биир ураты көстүүлээхтэр, үөрэтэр-

иитэр сыаллаахтар. Күннээҕи үлэ тутулугар сарсыарда оҕону көрсүүттэн саҕалаан анал 

сахалыы үгэстэр, көрсүһүү ритуаллар ыытыллаллар. Манна иитээччи С.А. Аввакумова 

«Күлүм чаҕыл» босуобуйата көмө буолар. Иитээччилэр оҕолорго саха төрүт үгэстэрин 

араас оонньуулары толкуйдаан билиһиннэрэллэр. 

 Маны тэҥэ үгэскэ кубулуйбут сылын аайы ыытыллар уһуйаан уопсай 

бырайыактара оҕо кыра сааһыттан ийэ тылынан ыраастык саҥарарыгар төһүү күүс 

буолаллар. 

 2005 сыллаахтан үлэлиир  «Удьуор утума» бырайыакпытыгар оҕолорго дакылаат 

ааҕыытын күрэҕин тэрийэн ыытабыт. «Мэҥэ Кэскилэ» сайдыы тосхоло уонна Мэҥэ-

Хаҥалас улууһа оҕону иитиигэ Концепциятыгар олоҕуран оҕолорбут төрүччүлэрин 

(ийэлэрин-аҕаларын, бииргэ төрөөбүттэрин, эбээлэрин-эһээлэрин, чугас аймах-билэ 

дьоннорун) олохторун-дьаһахтарын, үлэлэрин-хамнастарын, ситиһиилэрин үөрэтэн, 

чинчийэн сахалыы төрөөбүт тылларынан кэпсииргэ, дакылааттары көмүскүүргэ 

үөрэнэллэр. 

 Дьиэ кэргэҥҥэ ийэ тылынан көҥүллүк кэпсэтэр эйгэ кинигэ көрүүтэ, ааҕыыта 

буоларын өйдөөммүт биир сонун бырайыакпытын «Кэнчээрилиин ааҕыахха» диэн ааттаан 

2021 сыллаахха сүрэхтээбиппит. Бу телевизоннай биэриигэ уһуйааммыт символ уола – 

Кэнчээри уол ыытааччы иитээччини кытта биэрии сүрүн геройа буолан (эрдэттэн 

былааннаммыт темаларынан) сахалыы ыраастык саҥаран-иҥэрэн оҕолорго, төрөппүттэргэ 

анаан сахалыы араас эйгэттэн кинигэлэри билиһиннэрэн, сырдатан, остуоруйа-үһүйээн 

кэпсээн, интэриэһинэй үөрэтэр-сайыннарар маастар-кылаастары, бэсиэдэлэри, 

викториналары ыытан видеоҕа уһуллаллар. Матырыйаал тута оҥоһуллан киэҥ эйгэҕэ 

«Кэнчээри» уһуйаан анал сайтыгар, интэриниэт эйгэтигэр тарҕанан көстөр. 

 Үлэбит биир сүрүн ураты хайысхатынан  1994 сыллаахтан иитээччилэр авторскай 

бырагыраамаларыгар олоҕуран уолу-кыыһы арааран иитии, уратыларынан көрөн 

сайыннарыы (гендерное воспитание) буолар. Манна уолаттарга «Ылгын уус», 



кыргыттарга ас астааһыныгар «Кыра хаһаайка», иистэниигэ «Чөмчүүнэ Куо» эбии 

дьарыктар оҕолор талааннарын, дьоҕурдарын сайыннаралларын таһынан, оҕолору идэ, үлэ, 

төрүт дьарык, сиэр-туом өйдөбүлүн ылыыга сирдииллэр. 

 Төрөппүттэри кытта үлэбитигэр «Төрөөбүт тыл, сурук-бичик күнүгэр» аналлаах 

«Уруйдан, сахам тыла!» дьиэ кэргэнинэн күрэхпит сыллата ис хоһооно байытыллан,  

кыттааччы дьиэ кэргэн ахсаана элбээн, күрэхпит олус тыҥааһыннаахтык барара хайҕаллаах. 

Манна төрөппүт оҕотун кытта бииргэ төрөөбүт тылынан уу сахалыы саҥаран, сахалыы тыл 

туһунан билиитигэр, таабырын таайыытыгар, билгэлэри билиитигэр о.д.а. тургутугу 

ааһаллар. Салгыы күрэххэ киирсэр дьиэ кэргэн сорудаҕа ыарыыр. Ол курдук, тыл 

суолтатын быһаарыыга, өбүгэлэрбит туттар тэриллэрин ааттааһыҥҥа, араас ребустары 

таайааһыҥҥа түһүмэхтэри ааһаллар. 

 Маны таһынан оҕо ийэ тыл сүмэтин сатаан дьүөрэлээн, бэйэтин санаатын сайа этэр 

сатабылын сайыннарыыга сыалланар «Санаам кыната» аман өс күрэҕи уһуйааммыт 

бөлөхтөрүн икки ардыгар «Кубик» телестудия салайан тэрийэр.  Бу куолу күрэххэ оҕо 

бэриллибит анал тиэмэҕэ дьиэ кэргэнин кытта эрдэттэн бэлэмнэнэр. Кыттааччы оҕо 

бэйэтин санаатын истээччигэ аһаҕастык тириэрдиэхтээх, сыыс тыла суох саҥарыахтаах-

иҥэриэхтээх, сөптөөхтүк туттан-хаптан хоһуйар уобараһын арыйарга кыһаллыахтаах. 

Күрэх оҕо айар дьоҕурун, айылҕаттан бэриллибит уустаан-ураннаан кэпсиир сатабылын 

сайыннарар, талаанын арыйар суолталаах. 

 Уһуйааҥҥа саҥа кэлээри сылдьар кырачаан оҕолор төрөппүттэригэр аналлаах 

методическай сүбэлэри биэрэр киин (консультационно-методическай центр) 2016 

сыллаахтан үлэлиир. Бу кииҥҥэ төрөппүт оҕотун дьиэҕэ хайдах сөпкө дьарыктыырыттан 

саҕалаан оҕо кыра сааһыттан сахалыы эйгэҕэ иитиллэн тахсара биһигиттэн (улахан 

дьонтон) тутулуктааҕын, эдэр ийэлэргэ эрдэттэн өйдөтүү үлэтин ыытан араас хабааннаах 

көрдөрөр-иһитиннэрэр матырыйааллары хомуйан оҥоробут, дьарыктары, оонньуулары 

толкуйдуубут. Уһуйааны кытта  ыкса билистиннэр диэн былааннаах субуота күнүн ийэ 

оҕотунаан кэлэн дьарыктанарыгар аныыбыт. 

 2021 сылтан музыкальнай салайааччыбыт Капиталина Семенова – Саар Көстөкүүн 

Кыыһа айбыт хоһооннорунан «Хоһоон хонуута» өйтөн хоһоон ааҕыытыгар күрэхпит 

уһуйаан иитиллээччилэрин, педагогтарын икки ардыларыгар киэҥ биһирэбили ылла. 

 Маны таһынан оҕолорбут, иитээччилэрбит улуус, өрөспүүбүлүкэ таһымнаах 

хомоҕой хоһоон күрэхтэригэр уонна  «Кырачаан олоҥхоһут» күрэххэ сылын ахсын кыттан 

ситиһиилэрэ элбэх.  

 Кэрэ эйгэҕэ уһуйуллуу  биир эмиэ сүрүн суолталаах хайысха буолар. Музыкальнай 

салайааччыбыт К.К.Семенова 2013 сыллаахтан өрөспүүбүлүкэ таһымнаах оскуола 



иннинээҕи саастаах оҕолорго айбыт сахалыы ырыаларынан «Ырыа ыллыгынан» күрэҕи 

тэрийэн ыытар.  

 Бу курдук, Ийэ тылбыт – сайдыыбыт тирэҕэ буоларын өйдөөн туран төрөөбүт төрүт 

тылбыт оҕону киһи гынан таһаарар улуу күүс буоларын бары билиниэҕиҥ, онно ситимнээх 

үлэни былааннаахтык ыытыаҕыҥ диэн ыҥырабыт! Барыта бэйэбит илиибитигэр! 

 


