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01.03 Кулун тутар 1-2 күннэригэр Мэйик нэһилиэгэр өрүс хаҥас өттүгэр сытар нэһилиэктэр оскуолаларын икки ардыгар ыытыллар XII 

Спартакиада ыытылынна. Хоро орто оскуолатын хамаандата уопсай түмүккэ бэһис миэстэни ылла.  

02.03 Саха төрүт култууратыгар оскуола үөрэнээччилэрин өрөспүүбүлүкэтээҕи олимпиадаҕа Николаев Олег – 1 м. (5 кылаас), Дягилева 

Виктороия (7 кылаас), Степанова Алиса (9 кылаас), Чирикова Елена (11 кылаас) – 2 м., Хобусаров Сайаан (5 кылаас), Егорова Айаана (7 

кылаас), Илларионова Евгения (10 кылаас) – 3 м. ылары ситистилэр.  

03.03 Үөһээ Бүлүүгэ боксаҕа Саха сирин үтүөлээх тренерэ Петров А.Г. кэриэһигэр республиканскай турнир буолан ааста. Бэйэлэрин 

ыйааһыннарыгар Егоров Уйусхан (8 кылаас), Егоров Никита (8 кылаас), Семенов Спира (6 кылаас) – 3 м., Иванов Эрсаан (8 кылаас) – 2 

м., Степанов Милан (7 кылаас), Дягилев Антон (5 кылаас), Дмитриев Тохман (8 кылаас) – 1 м. ыллылар.  

05.03 Улуус үөрэҕин управлениетын начальныгын Кубогар волейболга улуус оскуолаларын икки ардыгар күрэхтэһии буолан ааста. 

Дьахталларга уонна эр дьоҥҥо ыытыллыбыт күрэхтэһиигэ биһиги оскуола дьахталларын хамаандата 2-с миэстэни ылары ситистэ. 

10.03 Мэйик нэһилиэгэр В.И. Степанов-Буучугурас бирииһигэр оскуола саастаах оҕолорго хапсаҕайга турнир буолан ааста. Биһиги 

оскуолаттан Ходжаев Валичон (4 кылаас) 3-с, Николаев Алеша (2 кылаас), Семенов Эрчим (9 кылаас), Егоров Дима (8 кылаас) 2-с, 

онтон Высоцкай Никита (8 кылаас) 1 миэстэлэри ыллылар.  

13.03 СӨ Үөрэххэ уонна наукаҕа миниистирин бастакы солбуйааччы Ф.В. Габышева Хоро оскуолатын коллективын кытта көрүстэ.  

15.03 Улууска ―Учитель года-2018‖ конкурс буолан ааста. Биһиги оскуолабытыттан технология учуутала Петрова Н.А. ситиһиилээхтик 

кытынна.  

16.03 Бүлүү куоракка ―Дьоҕур‖ олимпиадатыгар математикаҕа Николаев Саша (8 кылаас) 3 м. буолла. 

16.03 ―Алаас симэҕэ‖ ансаамбыл үҥкүүһүттэрэ Бүлүүгэ ыытыллыбыт региональнай конкурска III степеннээх лауреат буолан кэллилэр.  

16.03 ―Партнерство семьи и школы: опыт, проблемы и перспективы‖ диэн ааттаах улуус төрөппүттэрин конференцията буолан ааста. Улуус 

нэһилиэктэриттэн, оскуолаларыттан кыттыыны ылбыт учууталлар, төрөппүттэр санааларын атастастылар, салгыы бииргэ үлэлииргэ 

тосхоллору ылыннылар. 

18.03 РФ бэрэсидьиэнин быыбара буолан ааста. Россия бэрэсидьиэнинэн Путин В.В. талылынна.  

21.03 Үөһээ Бүлүүгэ региональнай Чугуновскай ааҕыылар буолан аастылар. Егорова Чэмэлиинэ 3 степеннээх, Егоров Эрик 2 степеннээх 

дипломаннарынан буоллулар.  
 

 

 

 

 
 

 

  

 

“Биһиги өрөспүүбүлүкэбит олохтоохторо 

быыбарга өрүү эппиэтинэстээхтик 

сыһыаннаһаллар. Саха сирин олохтоохторо, 

үгэс курдук, быыбарга көхтөөхтүк кытталлар. 

Ол — кинилэр дойдубут кэнэҕэс  сайдарыгар 

интэриэстээхтээхтэрин, гражданскай 

позициялара күүстээҕин уонна сарсыҥҥы 

күҥҥэ эрэллээхпитин бигэргэтэр”. 

Е.А. Борисов, СӨ Ил Дархана 

 

Кандидат Россия үрдүнэн Саха сиригэр Үөһээ Бүлүүгэ Хороҕо 

Путин В.В. 76,6% 64,31 % 63% 53,3% 

Грудинин П.Н. 11,8% 27,37 % 35% 41,8% 

 

БЫЫБАР-2018 

СОНУННАР 
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Республиканский 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации и проведению 

Года добровольца (волонтера) 

в Российской Федерации 
 

В течение 2018 года 5 числа каждого месяца во всех муниципальных образованиях региона будут проходить дни единых действий «Республика 

Добра» — мероприятия в помощь инвалидам, пожилым, многодетным семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Акция «1000 

добрых дел» начались уже 5 февраля с мероприятий по оказанию помощи ветеранам и участникам Великой Отечественной войны и боевых действий, 

ветеранам тыла и труда, вдовам и детям войны. 

В МАРТЕ состоится акция «Благодарность матери» в помощь многодетным мамам.  

5 АПРЕЛЯ пройдет благотворительный аукцион «Подарим добро» по сбору средств для адресной помощи нуждающимся.  

5 МАЯ – акция «Весенняя неделя добра».  

В ИЮНЕ пройдет декада донора крови, в июле — экологическая акция «Чистый берег».  

5 АВГУСТА состоится «Ретро вечер» для ветеранов Великой Отечественной войны, тыла, труда, вдов и детей войны. 

5 СЕНТЯБРЯ начнется неделя благотворительности «Радуга добра», в числе которых запланированы ярмарки и концерты.  

5 ОКТЯБРЯ пройдет акция «Старость  в радость».  

5 НОЯБРЯ — муниципальный этап конкурса волонтерских объединений «Марафон добрых дел». Завершатся дни единых действий 

«Республика Добра» в декабре благотворительной акцией «Ёлка добра». 

Кроме того, в феврале-мае добровольцы Якутии примут участие во всероссийском конкурсе «Послы Победы», в марте–апреле – во 

всероссийской патриотической акции «Снежный десант», апреле–мае – во всероссийской акции «Георгиевская ленточка». В мае волонтеры будут 

задействованы в народном шествии «Бессмертный полк», всероссийских акциях «Свеча памяти», «Дерево Победы». 

Со 2 по 9 июня запланировано проведение декады по ликвидации несанкционированных свалок в рамках Всемирного дня охраны окружающей 

среды и Дня эколога в России. 7 июня пройдут соревнования волонтерских отрядов по доению коров, посвященные 80-летию доярки Амгинского 

улуса, кавалеру Ордена РФ «За заслуги перед Отечеством IV степени» Аграфены Сутаковой. 

В сентябре якутские волонтеры примут участие во всероссийской акции «Дальневосточная победа», в октябре – 

квесте «Арктика». В декабре в честь 125-летия первого наркома земледелия Якутской АССР Семена Донского-I волонтеры 

планируют помочь скотникам и дояркам на животноводческих фермах. В третьем квартале волонтѐрские отряды 

агрошкол, аграрных техникумов и ВУЗов примут участие в сенокосных и уборочных работах, посвященных 100-летию 

аграрного образования в Якутии. 

Отдельные мероприятия запланированы для подразделений добровольной пожарной охраны, в том числе 

ежегодный смотр-конкурс. 

В плане также отмечено, что в течение всего года добровольцы Якутии будут ухаживать за больными, 

находящимися на дому и нуждающимися в паллиативной помощи. Внимание также будет уделено инвалидам, 

прошедшим профессиональное обучение, при трудоустройстве. 
 

Туора турума – үтүө дьыалаларга кыттыс! 
 

 

 

 

 

 

 

Оҕо оскуолаҕа тугу аһыырын төрөппүт хонтуруоллуоҕа 

Төрөппүттэр, ордук куорат олохтоохторо, оҕолоро оскуолаҕа тугу аһыырын олус интэриэһиргииллэр. Аһылыктарыгар диэн анаан бэриллибит 

харчыны туһата суохха да туһаммыт, доруобуйаҕа буортулаах аһы даҕаны ылан сиэбит буолаллар. Ити аны тохтуур чинчилэннэ диэн СИА 

иһитиннэрдэ.Дьокуускай куорат национальнай уонна классическай гимназияларын итиэннэ 21-с нүөмэрдээх оскуола үөрэнээччилэрэ оскуолаҕа 

аһыылларыгар анаан каарталары тутталлар.  

Билигин үгүстэр итинэн туһанан эрэллэр. Уратыта диэн, ас төлөбүрэ каартаттан быһаччы барарын таһынан, төрөппүт анал сайтка киирэн оҕото 

тугу сиэбитин барытын хонтуруоллуур. Ону ааһан, оҕотун аһыахтаах аһын бэйэтэ талар кыахтаах. Кэнэҕэһин бу каартанан атын оскуолалар 

хабыллыахтара итиэннэ айан төлөбүрүн, араас куруһуоктары төлүүр кыахтаныахтара диэн тэрийээччилэр бэлиэтииллэр. 

Тустаах бырайыагы ―Алмаасэргиэнбаан‖ уонна ―Статус‖ бырагырааманан хааччыйыы киинэ кыттыһан толкуйдаабыттар. 

http://news.iltumen.ru/sakha-post/oreh/o-o-oskuola-a-tugu-a-yiyiryin-t-r-pp-t-honturuolluo-a/ 
 

 

 

ҮТҮӨ  САНААЛАН 

ТУОХ СОНУН 

http://news.iltumen.ru/sakha-post/oreh/o-o-oskuola-a-tugu-a-yiyiryin-t-r-pp-t-honturuolluo-a/
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Тыа сирин эдэр хаһаайыттара 
 

Үлэ – олох уйгута, киһи тулхадыйбат тутааҕа, дууһа туолбат утаҕа, чэбдигирдии дэгиттэр ньымата. Саха тыатын ыала үксэ үлэнэн олоҕун 

тыыннаан, сайдан олорор. Ол иһин оҕону кыра сааһыттан үлэҕэ иитии, бэйэни салайынар-дьаһанар сатабылын сайыннарыыга, бары өттүнэн ыраас 

өйдөөх-санаалаах киһини иитэн таһаарыыга үлэ иитэр күүһэ – билиҥҥи кэмҥэ саамай тоҕоостоох ньыма. 

Күлүн тутар 3 күнүгэр биһиги оскуолабытыгар агропрофилированнай хайысхалаах оскуолалар алын сүһүөҕүн үөрэнээччилэрин икки 

ардыларыгар «Байдам» диэн  күрэх ыытылынна. Күрэс сүрүн сыалынан-соругунан оҕоҕо бэйэтин ис эйгэтин билиинэн байыттар, сахалыы тобуллаҕас 

толкуйа, анаарыыта сайдарыгар олук ууруу,  өбүгэлэр үгэстэрин, олорон ааспыт олохторун-дьаһахтарын үүнэн иһэр көлүөнэҕэ билиһиннэрии, саха 

оҕотун эт-хаан өттүнэн сайыннарыы буолар. 

Күрэх балаһыанньатын уратыта диэн оҕолор хамаандалара 9 станцияны кэрийэ сылдьан, араас көрүҥнээх сорудахтары толордулар. Күрэх 

станциялара: 

1. Сиэр-туом (өбүгэ саҕаттан туттуллар харысхал предметтэр, ханна-туохха туттуллууларын билэр тургутук). 

2. Саха туттар тэриллэрэ (булт тэриллэрин ааттара, дьиэҕэ-уокка туттуллар өбүгэ саҕанааҕы тэриллэр). 

3. Өбүгэ оонньуута (оҕону эт-хаан өттүнэн чэбдигирдэр сыаллаах). 

4. Сатабыл (оҕо айар дьоҕурун сайыннарыы, сатабылынан туһанан оҥорон таһаарыыта). 

5. Үрүҥ ас (күөрчэх ытыйан оҥорууга күрэх). 

6. Аһы амтанынан араарыы (сир аһыттан оҥоһуллубут утахтары амсайан, ханнык сир аһын утаҕа буоларын биллэрии, сир аһа доруобуйаҕа 

туһатын өйдөтүү). 

7. Үнүгэсчээн (оҕуруот аһын олордууга сатабылларын, билиилэрин тургутук). 

8. Сүөһүнү, сылгыны иитии туһата. 

9. Капитаннар күрэхтэрэ. 

Бу күрэххэ улуус 5 оскуолатын үөрэнээччилэрэ өрө көтөҕүүлээхтик кытыннылар. Ол курдук Үөһээ-Бүлүү №2 уонна  1 нүөмэрдээх оскуолалара, 

Тамалакан, Өргүөт, Хоро оскуолаларын үөрэнээччилэрэ. Түмүккэ Хоро орто оскуолатын хамаандата 1-кы миэстэни, Тамалакаан орто оскуолата 2-с 

миэстэни, Өргүөт оскуолата 3-с миэстэни ситиһиилээхтик ыллылар. 

Күрэхтэһии ыытылла турар кэмигэр кэтээн көрүүттэн, оҕолор олус интэриэһиргээн, хамаанданан сомоҕолоһон үлэлээһин ньыматын сэҥээрэн, 

бэйэ-бэйэлэрин туһугар кыһаллан кыттыылара, таба таайбыт билиилэрэ сөптөөҕүттэн үөрэн, астынан чоҕулуччу көрбүт харахтара, ис туруктарыттан 

кыһаллан эппиэттэһэллэрэ киһини олус үөрдэр. Мантан көрдөххө, биһиги кэнчээри ыччаппыт өбүгэлэрин үгэһин интэриэһиргиир, ытыктыыр, билиитин 

сайыннарыыга бэлэм туруктаах үүнэн иһэрэ көстөр. 

Онон бу ыытыллыбыт тэрээһин бэйэтин сыалын-соругун толорон, кыттааччыларга, көрөөччүлэргэ астыныы-дуоһуйуу иэйиитинэн түмүктэммитэ. 

Бу маннык көрүҥнээх тэрээһиннэри ыытыы оҕону иитиигэ, сайыннарыыга дириҥ суолталааҕа билиннэ. 

Винокурова Н.Н., Хоро орто оскуолатын алын сүһүөх кылааһын учуутала 
 

 
  

 

 

“Саха сирин кыыллара уонна үүнээйилэрэ” 
 

бириистээх викторина кыайыылааҕа ЕГОРОВ ЭРИК 7 кылааска туйгун сыанаҕа үөрэнэр. Кыайыылаахха биология учуутала 

Романова Надежда Михайловна Кубок, грамота туттарда. Эрик иллэҥ кэмигэр кинигэ ааҕар, дьиэ ис-тас үлэтигэр көмөлөһөр. 

Научнай-практическай конференцияларга, предметнэй олимпиадаларга ситиһиилээхтик кыттар. Эрик математика, биология 

предметиин сөбүлүүр. Кыыллар тустарынан интэриэһиргээн араас литератураны ааҕар. ―Викторина боппуруостарыгар соччо 

ыарырҕаппатаҕым. Кыыллар, араас үүнээйилэр тустарынан араас энциклопедияны аахпытым туһалаата‖, – диэн кэпсиир.  

 

КЭПСИЭХПИН БАҔАРАБЫН 
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Саха ыччатын 

бырамыысыланнаска 

2009 сыллаахтан бэттэх «Эдэр саас» хаһыат уонна «Я — ИНЖЕНЕР» диэн техническэй үөрэх кыһаларын бүтэрбиттэр түмсүүлэрэ кыттыһан 

ыччаты бырамыысыланнаска уһуйар, сирдиир «СЫП» бырайыагы үлэлэтэллэр. Сыл аайы оскуола оҕолоро «Эдэр саас» хаһыакка тахсыбыт 

викторина ыйытыыларыгар хоруйдаан, кэпсэтиинэн тургутугу ааһан, экспедицияҕа сылдьан инники идэлэрин талаллар, олохторун 

бырамыысыланнаһы кытта сибээстииллэр. Экспедиция алмаастаах Мирнэйгэ, Ленскэйгэ, гааһынан биллэр Кыһыл Сыырга,  тайҕа быыһыгар тайаан 

сытар Таалакаан сиригэр, көмүстээх Алдаҥҥа, таас чохтоох Нерюнгрига тиийэ сырытта.  

 «СЫП» Дьокуускай куораттан саҕаламмыта. Тыа сирин оскуолаларыттан 25 оҕо талыллан, «Водоканал» эбийиэктэрин, гааһы тарҕатар 

станциялары, ууну ыраастыыр станцияны, «Сахатранснефтегаз», «Якутскэнерго» тэрилтэлэри көрбүттэрэ. 

Экспедиция күнэ-дьыла сааскы сынньалаҥҥа түбэһэр буолан, оскуола оҕолоро «СЫП»-ка дуоһуйа сынньаналлар. Саха сирин араас 

муннуктарыгар бырамыысыланнас тэрилтэлэрин билсэллэрин таһынан кинилэр араас мусуойдарга, киинэҕэ сылдьаллар.  

Билигин дойду араас үөрэҕин кыһаларыгар Москваҕа, Санкт-Петербурга, Новосибирскайга, Хабаровскайга, Иркутскайга, Томскайга, 

Красноярскайга уонна Саха сиригэр үөрэнэр устудьуоннар бэйэ-бэйэлэрин кытта социальнай ситимнэр нөҥүө билсэллэр.  

Быйыл биһиги оскуолабыт Х кылааһын үөрэнээччитэ Винокуров Юлиан «СЫП» тэрийэн ыыппыт викторинатыгар ситиһиилэхтик кыттан, 

Дьокуускай куоракка тиийэн сирэй тургутугу ааһан экспедициятын састаабыгар киирдэ. Промышленность сайдыбыт куораттарынан, бөһүөлэктэринэн 

сылдьан сиртэн хостонор баайдар обьектарын көрөллөр, техническэй үөрэхтэри кытары билсэллэр, эдэр исписэлиистэри кытары көрсөллөр уонна 

билиилэрин хаҥатыналлар. Бырайыак оҕо идэтин талынарыгар олус сөптөөх, туһалаах уонна улахан көмөлөөх. Маны таһынан, оҕолор бэйэ-бэйэлэрин 

кытары билсэллэр, элбэх доҕоттордоноллор. Манна даҕатан эттэххэ, бырайыакка кыттыбыт оҕолор сылын аайы үөрэххэ киирэн ситиһиилээхтик 

үөрэнэ сылдьаллар. Сорохтор номнуо бүтэрэн араас промышленнай тэрилтэлэргэ үлэлииллэр-хамсыыллар. 

Билиҥҥи кэмҥэ техническэй идэлээх специалистар, чуолаан инженердэр, үлэ ырыынагар ордук наадалаахтар диэн бэлиэтииллэр. Биһиги 

оскуолабытын үөрэнэн бүтэрбит выпускниктарбыт, эдэр ыччат, бу эйгэҕэ ситиһиилээхтик үлэлии сылдьаллар, техническэй идэлэргэ үөрэнэ сылдьар 

ыччат эмиэ аҕыйаҕа суох.  

Бырааттыы Василий, Иннокентий Болтоковтар СГУ геологическай факультетын үөрэнэн бүтэрэн баран билигин Таалакааҥҥа ―Сургутнефтегаз 

трест‖ ОАО-ҕа геофизигынан үлэлии сылдьаллар. Дмитриев Алексей Дмитриевич ХИФУ естественнэй наукалар институттарыгар химическэй 

технолог идэтигэр үөрэммитэ. Билигин Мииринэй оройуонугар ―Таас-Юрях Нефтегазодобыча‖ ААО-ҕа технологическай установка операторынан 

үлэлии сылдьар. Маны таһынан биһиги выпускниктарбыт Мииринэйгэ, Удачнайга, Айхалга, Накыыҥҥа о.д.а. промышленнай тэрилтэлэргэ 

ситиһиилээхтик үлэлии-хамсыы сылдьаллар.  

Наташа Константинова, 10 кылаас 
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Хаһыат ыйга биирдэ тахсар.  
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