
Т³р³³бµт тыл хайа да омукка ки´илии ки´и буолуутун мэктиэлиир 

биир сµрµн, со±отох тыына, кута буолар.  

Т³р³³бµт тыл – бу омук ч³л оло±ун, к³²µллµк сананарын тµстµµр 

эйгэ. 

Т³р³³бµт тыл – норуот тыына, уйул±ата, психосферата. 

2-с №-дээх оскуола былыр-былыргыттан Дьокуускай куоракка 

сахалыы тыыннаах оскуоланан биллэр. Манна араас кэм²э элбэх 

µтµ³лээх учуутал айымньылаахтык µлэлээн ааспыта: Оконешникова П.И., 

Новикова Н.Г., Афанасьев В.Ф, Горохова Р.П., Яковлева Т.И., 

Максимова М.Е., Кобякова Е.Н. уо.д.а. Кинилэр кµ³дьµппµт сахалыы 

тыыннара билигин да с³±µрµйэ илик.  

Национальнай Концепция олоххо киириэ±иттэн, 1992 сылтан саха 

тылын, литературатын дири²этэн µ³рэтэр (профильнай) кылаастары 

оскуола салайааччыларын уонна учуутал Малышева Е.М. бачыымынан 

арыйан, ¥³рэх Министерствотын программатын кэ²этэн, са²а былаан 

о²остон µлэлээбиппит номнуо 20 тахса сыл буолла. Бу ¥лэ±э сµрµн 

бол±омто т³р³ппµккэ ууруллан, кинилэр о±ону сахалыы иитэр суолтатын 

³йд³³н, учууталы кытта биир ситиминэн µлэлииллэрин сити´ии буолар. 

2017 сыл Россия±а экология сылынан биллэриллибитинэн, «Саха - 

айыл±а о±ото» диэн этии µлэбит сыалын-соругун ордук бигэргэтэр 

курдук. Би´иги, норуоппут µйэлээх ытык ³йд³бµллэрин ыры²алыыр 

дьон, о±олорбут барахсаттарга ол баара±ай кылааттан бэйэлэрин 

сайдыыларыгар ту´аныах ³бµгэлэрин µ³рэ±ин арыйар, тылбыт сµмэтин-

сµ³гэйин и²эрэр аналбыт ³сс³ улахан эппиэтинэ´и ирдиир. Федеральнай 

государственнай µ³рэх стандарда о±ону µ³рэтии, иитии, сайыннарыы 

са²алыы тыыннанарын, хас биирдии учуутал µлэтин сонуннук тэринэрин 

эрэйэр. 

Сµµрбэттэн тахса сыл мэтэдиидьэскэй холбо´укпут биир 

састааптаах, а±ыс ки´илээх, µлэлээн кэллэ: Корнилова А.А., Малышева 

Е.М, Кривошапкина Л.Д., Варламова О.М., Григорьева В.Я., Жегусова 

Т.И., Ильина А.А., Сивцева О.М.  



 

Бары да баай уопуттаах, бэйэлэрин идэлэригэр бэриниилээх, хас 

биирдии о±о сайдыылаах, µ³рэхтээх, µлэ´ит бэрдэ буоларын ту´угар 

сыраларын уурбут дьон. Ол да и´ин норуот педагогикатын «миинэр 

ми²э» о²остон, «Норуот мындыр ³йµн - са²а µйэ са²а оскуолатыгар» 

диэн санаанан салайтаран, µс тµ´µмэхтээх бырайыагынан µлэлии-хамсыы 

сылдьабыт. Бу бырайыак о±о кылаас тас ³ттµгэр дьарыктаах буолуутун, 

эбии билиитин-к³рµµтµн кэ²этиини, т³р³ппµт о±ону иитиитигэр ³бµгэ 

билиитин тириэрдэри, ону ту´анарын тэрийэр буолан, ти´иктээх дьарыгы 

эрэйэр. 

 Бырайыак 3 сµрµн хайысхалаах:  

1. Норуот мындыр ³й³ - са²а µйэ оскуолатыгар. 

2. Дьиэ кэргэн – иитиллэр эйгэ. 

3. О±о – норуот кэскилэ. 

 

Бу бырайыак олоххо киириитигэр оскуолабыт чуга´ынаа±ы о±о 

библиотекалара, музейдар, театрдар кµµс-к³м³ буолаллар. Ордук 

Белинскай аатынан 15-№-дээх библиотека филиалын специалистара ( 

сэбиэдиссэй Аргунова М.Н.) сыл устата араас тиэмэлэх библиотечнай 

уруоктары кэлэн ыыталлар, кырачаан аа±ар саалаларыгар аа±ааччыны 

кэрэхсэтэр дьикти дири² ис хо´оонноох к³рсµ´µµлэргэ, кинигэлэри, 

сурунааллары ырытыыга ы²ыраллара µ³рэнээччилэрбитигэр улахан 

µ³рµµ. Дьыл сылаас кэмигэр библиотека±а эрэ буолбакка, чугастаа±ы 



музейдарга, эргэ куорат устун экскурсиялары тэрийэн ыыталлара 

куораппыт историятын билэргэ олус ту´алаах. 

Оскуолабыт тэриллиэ±иттэн, куоракка со±отох саха оскуолата 

эрдэ±иттэн, куорат эйгэтигэр саха о±отун иитиигэ бэйэтэ туспа 

µгэстэрдээх буолан, республика биллэр-к³ст³р дьонун иитэн та´аарбыта. 

Ол µгэстэрбит сал±анан бара туралларын аа´ан, ³ссе эбиллэллэр. Ол 

курдук Хомус уонна оскуолабыт т³р³³бµт кµнµн бэлиэтээ´ин, оскуола 

ы´ыа±ын тэрийии курдук кэтэ´иилээх µгэс олохсуйда. 

 

 
 

Хас биирдии о±о ки´илии ки´и буола улаатарын, ки´и кэрэтэ 

буолан оскуолаттан тахсарын хааччыйар суолу оскуола эрэ саа´ыгар 

иитиэххэ, са±алыахха с³п. Хас биирдии учуутал а²ардас уруок эрэ 

ыытыынан му²урдаммакка, уруок та´ынан µлэни утумнаахтык ыытан 

кэллибит. О±ону кэрэ эйгэтигэр сы´ыарыы саха омугун т³рµт 

култууратыгар оло±уран ыытыллара ордук сыалы-соругу ситэр, оччотугар 

кэлин атын омук култууратын ба´ылыыр кыа±ы биэрэр. 

Саха тылын холбо´уга бу сылларга элбэх ахсааннаах олимпиада, 

куокурус, дакылаат, НПК кыайыылаахтарын иитэн та´аарда. Би´иги 

уопуппут куорат, республика и´инэн тар±аммытын та´ынан, Алтай 



Республикатын делегацията, Бурятия, Со±уруу Корея, ЮНЕСКО 

бэрэстэбиитэллэрэ сэргээбиттэрэ, улахан бол±омто±о ылбыттара. 

Оскуола ы´ыа±ыттан хаартыскалар. 

 
 



 
 

 



 
 

 

 



 

Литературнай музейга ыытыллар тэрээ´иннэргэ сыл ахсын 

сити´иилээхтик кыттабыт. 

 

 


