
Саха республикатын уерэ5ин министерствота

Сунтаар улууьун уерэ5ириитин  муниципальнай казеннай тэрилтэтэ
П.Х.Староватов аатынан Элгээйи орто оскуолата

«Ийэ тыл илгэтинэн»

Толордо: Иванова Лена                                 
Васильевна, алын
сүһүөх кылаас учуутала



• О5о ийэ тылын сумэтин ицэринэригэр
ыытыллар улэ араас еруттэрин кытта

• наставник учуутал, хаьыат корреспондена, 
мындыр иитээччи, сценарист,

• олохтоох поэппыт Аким  Андреевич Кондратьев  
улэтигэр дьуерэлээн билсиьиннэрии.

•

Үлэм сыала:  

• Хас биирдии омук бэйэтин тылын
сутэрбэккэ, атын тылга умсугуйбакка,
бэйэтин тылын сайыннарар сыаллаах-
соруктаах буолуохтаах.

Билицци кэмцэ
суолтата:

• Тереебут тылы  учугэйдик билии, 
уерэтии атын омук тылын, культуратын
билэргэ терут буоларын, аан дойду 
араас норуоттарын кытта алтыьарга, 
бэйэ- бэйэни духуобунас, культура 
еттунэн байытыьарга олук уурарын, 
омук быьыытынан суппэт баайбыт
буоларын ейдуехтэрэ.

Сабаҕалааһына:



1.Саха тыла сайдан испит 
историятын чуолкайдааьын.   . 

2.Саха тылын муетун-сумэтин ицэрэр суруйааччылар
айымньыларын аа5ыы, ырытыы, бэлиэтэнии, тэцнээн керуу;  

4. Ийэ тылбытынан сайа сацарар, айар-
суруйар талааммытын киэц эйгэ5э 

таьаарыы

3. Аким Кондратьев улэтин опытыгар дьуерэлээн
нэьилиэкпит иьинэн о5о тылын сайыннарарга
туьуламмыт бырайыагы сырдатыы



Утуе аата уйэлэргэ ааттаныа

 «Саха сацата» 
сурунаал

 «Сурук-бичик»
букварь
 «Аа5ар кинигэ»

 «Кыым»
 «Хотугу ыччат»
 «Чолбон»

 Пекарскай «Саха 
тылын
тылдьытыгар»



«Тереебут тыл туьунан
Телкелеен кэпсэтиэххэ,
Бары кууьу туьанан
Баары кырдьыгынан этиэххэ..»

Кинигэлэрим улэлээц,
Уерууну о5олорго бэлэхтээц,
Мин оннубар кылааска киириц,
Ейге-санаа5а куустэ биэриц! (Аким Кондратьев)



• «Искатель», «Ромашка» кулууптар…
• «Эврика», «Аргыс» хаьыаттар..

« Толкуйа суох, аа5ыыта суох, ей кууруутун билбэтэх кун- туьата суох
ааспыт кун. Бириэмэни мэнээк аьарыма»



О5о 
искусствот

ын
оскуолата

кыраайы
уерэтэр

«Туойдаах
алаас»
тумэлэ

У.Нуолур
аатынан

киин
библиотека

«Оьуор»
култуура

киинэ

оскуола

С.А.Зверев
аатынан
фольклор 
тумэлэ

Б.Н.Андреев
аатынан
Айыл5а
тумэлэ

«Тереебут терут тылым-теле туппат терут
баайым»-бырайыак



Бырайыак
сыала: Оҕо

төрөөбүт
тылынан

үүнэр-сайдар
эйгэтин
кэӊэтии

Төрөөбүт төрүт
түөлбэтин кытта

ситимнээх
суруйааччылар, 
биллиилээх дьон

ааттарын үйэтитии

Оҕо олохтоох түмэллэргэ 
сылдьан, бэйэтин 

түөлбэтин 
олоӊхоhуттарын, 

оhуокайдьыттарын, 
тойуксуттарын, норуот 

талааннаахтарын  кытта 
чугастык билсиhэн, 

араас чинчийэр үлэни 
ыытарыгар төhүү күүс 

буоларын ситиhии

Оҕо тылын баайын
кэӊэтэр, саӊарар

саӊатын сайыннарар, 
өбүгэлэрин олорон
ааспыт олохторун

кытта ыкса билсиhэр 
соруктаах нэhилиэккэ

туруоруллар
испэктээхтэргэ

кыттыыны ыларын
ситиhии

Оҕо олохтоох
библиотекаҕа сылдьан

төрөөбүт төрүт
тылынан уус-уран 

айымньыны элбэхтик
ааҕарын ситиhии, араас

ыытыллар
тэрээhиннэргэ

көхтөөхтүк кыттарын
ситиhии



кылаас
таьынан
улэ5э

уруокка

ВУД чаастарын
нецуе

• Саха тылын уруогар
• Саха литературатын уруогар
• Терут култуура уруогар
• Ырыа уруогар
• Улэ, уруьуй уруоктарыгар

• Куруьуоктар:
«Аптаах беруе»
« Мин эдэр суруналыыспын»
«Эдэр чинчийээччи»
«Затейниктар»

• курэхтэргэ кыттыы
• тэрийэн ыытыы
• биктэриинэлэр







Катя, Люба – до5ордуулар. Ирина Егоровна, Василиса Ивановна -
бэйэ-бэйэлэрин себулэспэттэр

Иккис «ТО5О?» -
куукуланан киинэ








«Аптаах беруе» куруьуок

 Валя Николаева
 Саина Федорова
 Ким Эрик (дьиэ кэргэнэ)

 Харитонова Валя



Российскай Федерация уерэ5ин уонна наукатын 
министерствота

Сунтаар улууьун уерэ5ириитин управлениета
П.Х.Староватов аатынан Элгээйи орто оскуолата

Элгээйи 2010



Кунду кырачаан до5орум!
Эн иннигэр биьиги сэмэй

хоьооннорбут хомуурунньуга сытар. 
Бу кинигэни аа5а олорон сыыртан
сырылыац, урумэччилии сырсыац, 

чыычаах ырыатын истиэц, учугэйтэн
уеруец, куьа5антан хомойуоц. 

Барыта олус кэрэ хоьоон буолан сылдьар.
Хас биирдии хоьоон тугу эрэ этэр, тугу эрэ

кэпсиир. Бол5ойон аах, айарга холон.

Утуену кытта автордар



Тууьут
О5онньор тууьут 

идэлээх,
Элбэх балыгы ылар.

Эмээхсин асчыт 
идэлээх,

Минньигэстик буьарар.
Кырдьа5астар иккиэн
Дьарыктара буолар.

Кырдьа5астар иккиэн
Ыалдьыттара угус.



Федорова Саина Владимировна



Хомойбут кыыска
дылы.

Туьууй, туьууй, ардахчаан,
Сири – уоту аьатыый, 
Ытыыр кыысчаан курдуккун,
Хомойбут керуцнээххин.

Сирбит дэлби инчэйбит,
Бадараан бе5е тахсан дуу,
Ким эрэ уербут сурдээ5ин,
Ким эрэ хомойбут олуьун.



Валя Николаева Элгээйи орто оскуолатын уьус кылааьыгар учугэйдик
уерэнэр. Кини литературнай куруьуокка дьарыктанар. Бу саца
туспут кыраьа хаар курдук ыраас, сырдык санааларын тумэн, хоьоон
гынан холбоон, бар дьонугар анаан бастакы айымньыларын
хомуурунньугун бэлэх уунар.

2011с

(тэттик хоьооннор)

«Чолбон» сурунаал 85 сыллаах юбилейыгар бастыц
хоьооццо ереспуубулукэтээ5и куонкурус



Тереебут тыл, сурук-бичик кунугэр аналлаах
араатардар курэхтэрэ



С.А.Зверев –Кыыл Уола
тумэлигэр «Аман өс»  

күрэ5э



«Куолу-2022» уолаттарга I улуустаа5ы 
курэх- Арчын Кузьмин






«Элгээйи сонуннара» У.Нуолур аатынан
модельнай бибилэтиэкэ хаьыата



«Кэскил»  оскуола о5олоругар аналлаах хаьыакка





Эдэр о5о эрдэхтэн Куруук аа5ар хаьыатым,
Бэлэм буол» хаьыаты Элбэ5и кэпсиир до5орум,

Эргитэ сылдьан аа5арбыт,                                       Со5отох эн буола5ын,
Элбэх билиини ыларбыт.                                        Кундутук саныыр атаьым.
Эбээ буолан бараммыт,                                        Иитэр-уерэтэр «учууталым»,
Бэлэм буол» бэтэрээнэ Лабааларгын хацатан,                                        

Кыыс о5о сиэммэр 80
Кэпсээн субэлиибин.                                               Сыллаах убулуейгэр уктэнниц.

Эдэр о5о хаьыата,                                                      Ымыыларгын элбэтэн,
«Кэскил»  80 сылынан Лыцкыначчы ыллатан,

Ис сурэхтэн тахсар Арылыйа сайдан ис!                                                   
Э5эрдэбин этэбин. 

Эдэр ыччат хаьыата
Элбэх,элбэх сылларга

Эрэллээх хаьыат буолан,
Эмэни,эдэри мустун!

Кэскилбитин тустэьэр «Кэскил» хаьыаппыт,

3 «а» кылаас коллектива. Кылаас
салайааччыта- Иванова Лена Васильевна.



Эдэр о5о эрдэхтэн Куруук аа5ар хаьыатым,
«Бэлэм буол» хаьыаты Элбэ5и кэпсиир до5орум,
Эргитэ сылдьан аа5арбыт,                                           Со5отох эн буола5ын,
Элбэх билиини ыларбыт.                                             Кундутук саныыр атаьым.
Эбээ буолан бараммыт,                                                Иитэр-уерэтэр «учууталым»,
«Бэлэм буол» бэтэрээнэ Лабааларгын хацатан,                                        
Кыыс о5о сиэммэр 80
Кэпсээн субэлиибин.                                                     Сыллаах убулуейгэр уктэнниц.
Эдэр о5о хаьыата,                                                           Ымыыларгын элбэтэн,
«Кэскил»  80 сылынан Лыцкыначчы ыллатан,
Эргэ, Саца дьылынан Арылыйа сайдан ис!                                                   
Э5эрдэбин этэбин.
Эдэр ыччат хаьыата,                             (Вадим, эдэр ийэ Мария Анатольевна) 
Ивановтар)
Элбэх,элбэх сылларга
Эрэллээх хаьыат буолан,
Эмэни,эдэри мустун!
( Даяна,эбээтэ Мария Ивановна Тимофеева)



Хоьоонтон уйдаран, кэпсээнтэн сиэттэрэн…









2017-18 г.г.                                                        

- Кустовая НПК «Шаг в будущее»: Миронова Варя- 1-2 место

Петров Игорь -2 место

- Улусная НПК «Шаг в будущее»:     Петров Игорь-1 место

Миронова Варя- 4 место

- Февральское  совещание-площадка №1 «Интеллект. развитие ребенка 
посредством научного сообщества»-доклад Петрова Игоря
-XXII республиканская НПК «Шаг в будущее»: Петров Игорь- 1 место

рекомендация на Всероссийскую научно-инновационную конференцию
«Открой себе ученого» в Санкт-Петербурге (14-17 апреля)

- Всероссийская НИК «Открой себе ученого» – лауреат 3 степени



Нууччалыы,английскайдыы
тылбаастаабыт о5олор:
 Николаева Юлиана
 Аввакумова Ирина
 Егорова Айсена
 Васильев Юлиан
 Игнатьева Анна
 Семенов Коля
 Тимофеева Куннэй
 Лубянский Гриша



Тыл суппэтэ5инэ, омук эмиэ баар буолар…



2010-2011г.г.:

- «Кэскил» хаьыакка ( 22.03.11) «Куобах хомойбута» остуоруйа –

Николаева Валя

- «Лоскуй хоьооннор» ( сэтинньи 2010 с) – Ким Эрик дьиэ кэргэнэ

2011-2012г.г.:

-« Остуоруйа алыптаах дойдута» кустовой курэх-1 м.

- Улуустаа5ы оьуокай курэ5э - Николаева Валя (1 миэстэ)

- «Саамай уьун оьуокай» Гиннесс рекордун олохтуур республиканскай курэх

(Ньурба) – Федорова Саина

- «Кэскил» хаьыакка ( 15.11.11) « Ус мас» остуоруйа - Ким Эрик

-«Кэскил» хаьыакка ( 15.11.11) « Тииц тереебут кунугэр» остуоруйа – Михайлов 

Герман

--«Кэскил» хаьыакка ( 20.12.11) «Кыьын» хоьоон – Ким Эрик

--«Кэскил» хаьыакка ( 20.12.11) «Саца дьыл» хоьоон – Николаева Валя



2012-13 уч. г.

- Наслежный конкурс « Самая читающая семья»:

- семья Егоровых – 1 место, Грамота

- семья Николаевых -3 место, Грамота

2013-14 уч.г.
-Ойуунускай айымньыларынан дьиэ кэргэн биктэриинэтэ -
2 м., диплом
-«Таптыыр суруйааччыбыт» дьиэ кэргэн хаьыатын курэ5э
- Ивановтар -1 миэстэ
-Уйбаан Нуолур тереебутэ 80 сыллаах убулуейун керсе « 

Айар кутум уьугунна» улууста5ы  хоьоон айыытын

курэ5э- ном. « Кехтеех кылаас»



- Кыайыы 70 сылын керсе Ариан Кондратьев ырыаларынан

улуустаа5ы « Хаар кыраай вальса» ырыа туьулгэтэ – «Веселые 

нотки» ансамбль-лауреат 2 степени ;

2015-16
-Ойуунускай хоьоонун аа5ыыга курэх(« Алгыс»)- Миронова Варя-1 м.
- « Остуоруйа алыптаах дойдутугар»кустовой курэх- Прокопьева Анита

«Бастыц кэпсээнньит» номинация кыайыылаа5а.
- «Аман ес» куустатаа5ы курэх- Игнатьев Денис -1 миэстэ
- И.Г.Алексеев 80с. убулуейун керсе «Фото+стих» улуустаа5ы курэ5э
(Хоро)-сертификат 2 о5о5о

-V Всероссийский творческий конкурс "Талантоха" Номинация: 
"Литературное творчество"-Федорова Саина-2 место

-«Киинэ буолбут кинигэлэр» улуустаа5ы буктрейлер курэ5э- Миронова 
Варя, Петров Игорь- анал биьирэбил бириис



- «Чуораанчык» сурунаал хартыынанан кэпсээн айан
суруйуу республикатаа5ы курэ5э- Миронова Варя-
«Бастыц улэ» номинация («Чуораанчык» №1 2016 
с.5»Эбээ уерэ5э»)

-«Хартыынанан кэпсээн айыытыгар литературнай
куонкурус»- Иванов Вадим-2 миэстэ (олунньу
ыйдаа5ы «Чуораанчык» сур бэчээттэммитэ)

-А.Кондратьев хоьооннорунан улууста5ы аа5ыы 
курэ5э- Петров Игорь «Кэскиллээх аа5ааччы» анал
аат

- II республиканский конкурс чтецов на англ. языке «
Spring Poetry»-Петров Игорь-лауреат 3 степени



2017-18 уе.дь.
- « Саха литературатын туьунан мин билиим» республиканскай
курэх: Миронова Варя, Яковлева Анжела-сертификат
-«Утуе аата-суола елбеедуйбэтин»  Тобуруокапка аналлаах
нэьилиэк иьинэн ыытыллар литературнай викторина: Миронова 
Варя- 1миэстэ, Иванов Вадим- 2 миэстэ
- « Кэрэкэ тыллар» хоьоон аа5ыыга республиканскай виртуальнай
куонкурус: Петров Игорь-сертификат
-«Хомо5ой хоьоон, ыллам ырыа туьулгэтэ» куустатаа5ы  ырыа-
хоьоон курэ5э: кыргыттар аа5ар белехтере- 3 миэстэ
- «Придумай продолжение стих-я Б.Хабырыыс «Хомус» 
республиканскай курэх: Миронова Варя
- «Саха хоьооно-2018» видеороликтар республиканскай курэхтэрэ-
Иванова Нарыйаана-сертификат
- «Мин тылым-мин тохтор тойугум» куустатаа5ы хоьоон
аа5ыытын курэ5э: аа5ар белех- 2 миэстэ, Петров Игорь «Поэзия»-
2 миэстэ
- «Аман ес» куустатаа5ы араатардар курэхтэрэ: Игнатьев Денис- 1 
миэстэ, Миронова Варя- 2 миэстэ



«Оhуор» култуурунай киин: 
«Учууталбар эппэтэх

тылларым» 
И.Г. Иванов – Уйбаан Нуолур

төрөөбүтэ 90 сылыгар анаммыт
испэктээк

Cүрүн оруолу толордо: оскуола физкультураҕа учуутала, Винокуров Савва Константинович



«Оhуор» култуурунай киин: 
«Ааттаах поэт Арбита» 

И.Е. Слепцов төрөөбүтэ 105 сылыгар ананар
испэктээк



«Оhуор» култуурунай киин: 
П.Х.Староватов оло5ун көрдөрөр

Н.Якутскай «Аата алмааска» сэhэнинэн
суруллубут испэктээк



«Оhуор» култуурунай киин: 
П.Х.Староватов оло5ун 

көрдөрөр
Н. Якутскай «Аата алмааска» 

сэhэнинэн суруллубут
испэктээк



«Оhуор» култуурунай киин: 
Филологическай наука кандидата Г.Р. Кардашевскай
тереебутэ 105 сылыгар анаммыт уус-уран «Дьуьуйуу»

Г.Р. Кардашевскай о5о сааьын оруолугар
7б кылаас уерэнээччитэ Сергей Слепцов

Г.Р.Кардашевскай о5олорун оруолларын толордулар  
Валя, Владиана Ивановалар, Айта Иванова, Эвелина Яко  



Филологическай наука кандидата Г.Р. Кардашевскай
төрөөбүтэ 105 сылыгар анаммыт

«Дьиэ кэргэн кинигэтэ» диэн кинигэ оӊоруу күрэҕэ



«Оhуор» култуурунай киин:
Суруйааччы Н.А. Түгүнүүрэп төрөөбүтэ 115 сылыгар анаммыт

«Ааныска», «Сэмэнчик» кэпсээннэринэн испэктээк

Оруолларга: 6а кылаас үөрэнээччилэрэ
Толя Львов уонна Антон Григорьев



«Саьар5а» телестудия о5олоро
«Мэник Мэнигийээн» киинэ



И.Г. Иванов – Уйбаан
Нуолур аатынан

модельнай библиотека: 



«Аа5ар 
дьиэ-кэргэн» 

курэх



«Көөчүк» 
фольклорнай ансамбль



«Үрүйэчээн» 
фольклорнай ансамбль



Сахалыы остуол оонньуулара



Сахалыы остуол оонньуулара



«Ийэ тыл» 

кулууп иьинэн улэлиир аа5ар белех



О5о ийэтин тылын сумэтин ицэринэригэр ыытыллар улэ араас еруттэрин кытта наставник 
учуутал, хаьыат корреспондена, мындыр иитээччи, сценарист, олохтоох поэппыт Аким  Андреевич 
Кондратьев  улэтигэр дьуерэлээн билсиьиннэрэн баран, маннык тумуккэ кэллим:

1.О5о тереебут тылын чемчуугун кыра сааьыттан кэрэхсиир, умсугуйар
буоларын ситистэххэ, олоххо бэйэтин уратытын билинэр, аналын тобулар буолуо.

2.Ийэ тылынан иитии, уерэтии дьиэ кэргэнтэн са5аланыахтаах.Салгыы уерэх
тэрилтэтигэр бэйэтин тереебут тылынан иитиллэрэ, ейун-санаатын, тылын-
еьун сайыннарара улахан суолталаах.

3. О5о норуот тылын бар5а баайын чахчы-бааччы этигэр-хааныгар ицэринэригэр
норуот тылынан уус-уран айымньыта, литературнай айымньы суду оруоллаа5ын
умнумуохха.

4. Уус-уран тылынан дьолун туппут сытыы беруелээх журналист Аким Кондратьев
уерэтии-иитии саца ньымаларын кердееьуццэ элбэх еруттээх баай опыта улэбэр

тирэх буолбутун, туспа суоллаах-иистээх, ураты иитэр ньымалаа5ын ессе тегул
итэ5эйдим; а5а табаарыспыттан туппут алгыстаах эстафетабын утуе суобастаахтык
салгыам турда5а.

5. Тереебут тылы билии, уерэтии атын омук тылын, култууратын билэргэ терут
буоларын ейдеетум.

Ийэ тылбытын харыстыа5ыц!
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