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07-01 Үөрэххэ, спортка, культура эйгэтигэр ситиһиилээх үөрэнээччилэргэ сылын аайы ыытыллар “Баһылык елката” буолан ааста.  

09.11 Дьокуускай куоракка тохсунньу ый 9-11 күннэригэр “Инникигэ хардыы” НПК буолан ааста.  Бу туһунан сиһилии 3 сирэйгэ ааҕыҥ. 

12.01 2018 сыл түмүгүнэн сыл бастыҥнарын чиэстиир тэрээһин буолан ааста. Хоро орто оскуолата тэрилтэлэр икки ардыларыгар 

ыытыллыбыт күрэхтэһиилэргэ, конкурстарга ситиһиилээхтик кыттан 1 миэстэни ылары ситистэ.  

19.01 Мини-футболга биһиги оскуола хамаандатын үөрэнээччилэрэ 3 миэстэни ыллылар.  

19.01 Үөһээ Бүлүүтээҕи култуура дьиэтигэр улуустааҕы үөрэх үлэһиттэрин Саҥа дьыллааҕы Елкалара буолан ааста.  

22.01 Хороҕо саҥа оҕо саадын тутуу үлэтэ саҕаланна. Бастакы сыбаайаны түһэрии сиэригэр-туомугар Ил Түмэн дьокутааттара, улууспут, 

нэһилиэкпит салайааччылара кыттыыны ыллылар.  
 

 

 

 
 

Оскуола бастыҥ үөрэнээччилэрэ улуус Баһылыгын  Харыйатыгар сырыттылар 
 

 Үөһээ Бүлүү улууһун баһылыга Поскачин В.С. улуус туйгун үөрэхтээх, оскуола олоҕор, спорка кэккэ ситиһиилэрдээх оҕолорун түмэн 

Баһылык Елкатын тэрийэн ыытта. Улуус оскуолаларыттан 400-тэн тахса оҕо кытынна, “хаһааҥҥытааҕар да элбэх оҕо кэлбит” диэн оҕолор бэлиэтии 

көрдүлэр. Быйыл биһиги оскуолаттан 23 оҕо ыҥырылынна. Тэрээһин Д.С. Спиридонов аатынан  4 №-дээх оскуола аактабай саалатыгар ыытылынна. 

Бырааһынньык үөрүүлээх чааһа Үөһээ Бүлүү улууһун баһылыгын бастакы солбуйааччы Семен Михалев эҕэрдэтиттэн саҕаланна.  Оҕолору 

үүммүт 2019 сылынан итиитик-истиҥник эҕэрдэлээтэ, туйгун үөрэҕи, кытаанах доруобуйаны, төрөөбүт дойдугутугар туһа дьон буола улаатыҥ диэн 

баҕа санаатын тириэртэ, бочуотунай грамота, бэлэх туттарда. Ол курдук, быйыл үөрэх салалтатын начаалынньыга С.О. Борбуев көҕүлээһининэн 

тэриллибит «Улуус 10 бастыҥ туйгун үөрэнээччитэ»  анал аакка тиксибит үөрэнээччилэргэ бэлэхтэри туттардылар. Биһиги оскуолаттан үөрэх 

туйгуннара, олимпиада, НПК призердара 11-с кылаас туйгун үөрэнээччилэрэ, выпускниктарбыт  Винокуров Юлиан, Явловская Аня уон бастыҥ 

үөрэнээччи ахсааныгар киирдилэр. Семен Михалев оҕолору биирдии-биирдии ыҥыран урбаанньыт Дь. Еттянов спонсордаабыт сыаналаах бэлэхтэрин –  

үрүҥ көмүс чаһылары туттартаата. Оҕолор үөрүүлэрэ, махталлара үгүс. Салгыы улуус 2018 сыл «10 бастыҥ спортсмена» анал аат  кимиэхэ анаммытын 

биллэрдилэр. Эдэр, кэскиллээх спортсмен Софронов Вася уон бастыҥ спортсмен иһигэр киирэн улуус баһылыгын аатыттан бэлэҕи тутта. Вася билигин 

Хаандыгатааҕы горно-геологическай техникумҥа 1 кууруска электрик идэтигэр үөрэнэр. 

Улуус Баһылыга оҕолорго остуоруйа алыптаах эйгэтин, минньигэс бэлэхтэри, көрүдьүөс оонньуулары, саха эстрадатын эдэр сулустарын 

концердын, уоттаах-күөстээх дискотека бэлэхтээтэ. Тымныы Моруос оҕонньор сиэнэ Хаарчааналыын кэлэн оҕолор үөрүүлэрин үллэһиннилэр. Маннык 

тэрээһин кыттыыны ылбыт оҕолорго умнуллубат түгэн буолар. Тэрээһин таһыма, күүтүллүбүтүн курдук, биһигини барыбытын сөхтөрдө.  

 

Иванова Ж.Ю., омук тылын учуутала 
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Кырачааннарбыт «Үөрэнээччи буоллулар» 

 

Маҥнайгы Учуутал, бастакы уруок, сыыппаралар-буукубалар, ааҕыы-суруйуу, ахсаан… 

Бу барыта маҥнайгы кылаас үөрэнээччитигэр, кыракый киһиэхэ, саҥа билии-көрүү, сатабыл ылыы дьикти түгэннэрэ. 

Биһиги оскуолабытыгар быйылгы үөрэх дьылыгар маҥнайгы кылааска 19 оҕо оскуола боруогун атыллаан, ийэ-аҕа, эбээ-эһээ арыалынан, алгыс 

тылынан үөрэнэ киирбиттэрэ. Кинилэри идэтин сөбүлүүр, дууһатын үлэтигэр биэрэн туран үлэлиир үрдүк категориялаах, киэҥ билиилээх-көрүүлээх 

учуутал Виктория Александровна Захарова үөрэ көрсүбүтэ. 

Үүнэр Саҥа 2019 сыл буолуон иннинэ, бу кырачаан оҕолор алын сүһүөх кылаастарыгар ыытыллар үгэс буолбут «Үөрэнээччи буоллум» диэн 

аһаҕас уруок-тэрээһиннэрэ буолан ааста. Күһүн оскуолаҕа аан-маҥнай киирбит оҕолор аҕыйах кэм иһигэр номнуо улааппыт, саҥалара-иҥэлэрэ 

чочуллубут курдук буолбуттар. Виктория Александровна үөрэнэргэ үөрэниини, тулалыыр эйгэҕэ сыһыаннаах иитии-үөрэтии үлэтин үгүһү ыыппыта 

тута биллэр. Кырачаан үөрэнээччилэр кылгас кэм иһигэр хас да уруок көрүҥүн үөрэнэн көрдөрдүлэр. Үөрэнээччи сатабыл ылынан-суруйар-ааҕар, 

суоттуур билиилэммиттэрэ, ону таһынан, сааһылаан саҥаран санааларын этинэр, толкуйдуур дьоҕурдара сайдан-арыллан иһэрэ тута көстөр. 

Чуопчааран, толлубакка саҥаран ыйытыктарга эппиэттииллэрэ, учууталларын саҥатын истэн болҕомтолоохтук чоҕулуччу көрбүт харахтара, 

эппиэттээри үөһэ күөрэйэр илиилэрэ чахчы да кинилэр үөрэнээччи буолбут бэлиэлэрэ. 

Бу барыта учуутал элбэх толкуйуттан, сыралаах үлэтиттэн тахсар улахан ситиһии. 

Кырачаан үөрэнээччилэргэ, учууталларыгар өссө да инникитин үөрэх-билии эйгэтигэр үгүс ситиһиилэри, саҥа арыйыылары, үрдүккэ 

дабайыылары баҕара хаалабыт. 

Нюргустана Винокурова, алын сүһүөх кылааһын учуутала. 

 

  

 

 

 

 

 

ТЭҤҤЭ БИИРГЭ ҮҤКҮҮЛҮӨХ 
 

Ааспыт сыл ахсынньы ый 29 күнүгэр тэрилтэлэр икки ардыларыгар ыытыллар күрэхтэһиилэр биир саамай күүтүүлээх уонна быһаарыылаах көрүҥүнэн “Тэҥҥэ бииргэ 

үҥкүүлүөх” үҥкүү күрэҕэ буолан ааста. Хоро нэһилиэгин дьаһалтатын аатыттан Октябрина Филиппова уонна Станислав Касьянов, “Хоро” потребобществоттан Александра 

Касьянова уонна Андриан Иванов, Хоро орто оскуолатыттан Татьяна Еремеева уонна Дмитрий Тистяхов, “Кэскил” оҕону сайыннарар киин аатыттан Майя Евдокимова уонна 

Николай Евдокимов кытыннылар.  

Кыттааччылар үстүү араас үҥкүүнү толорон көрөөччүлэр дохсун ытыс тыастарын, биһирэбиллэрин, хайҕалларын ыллылар. Ол курдук бастаан араас норуоттар үҥкүүлэрин, 

ол кэннэ көрдөөх үҥкүүнү, бүтэһигэр вальс үҥкүүлээн тэлээрдилэр. Дьүүллүүр сүбэ түмүк таһаарарын бары да долгуйа күүппүт буолуохтаахтар.  

Үһүс бириистээх миэстэни Хоро орто оскуолатын үҥкүүһүттэрэ Татьяна Еремеева уонна Дмитрий Тистяхов ыллылар. Кинилэртэн арыый кыранан чорбойон Октябрина 

Филиппова уонна Станислав Касьянов иккис миэстэҕэ таҕыстылар, онтон бастакы миэстэни, күүтүллүбүтүн курдук, “Кэскил” оҕо уһуйааныттан Майя Евдокимова уонна Николай 

Евдокимов ыллылар. Кыттааччыларга махтал суруктар, сэмэй өйдөбүнньүк бэлэхтэр туттарылыннылар.  
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Саргылаах саҥа 2019 сылынан, күндү Хором нэһилиэгин олохтоохторо 
 

диэн ааттаан суруйан саҕалаан эрэбин бу ыстатыйаны, саҥа сылга үктэнэн, саҥа күҥҥэ үөрэн, саҥа 

тэтэрээти хостоон, саҥа ручканан суруйан уонна саҥа санаабын сааһылаан эҕэрдэлээтэҕим буолуохтун, 

күндү бар дьоммун. 

Саҥа дьылы кыратыттан улаханыгар тиийэ бары күүтэллэр диэтэхпинэ, арааһата, сыыспатым буолуо. 

Тоҕо диэтэр, Саҥа дьыл бырааһынньыга дьону-сэргэни түмэр дьикти күүстээх. Хас ыал аайы баай-талым 

сандалыны тардан, араас дьэрэкээн оонньуурдарынан елканы киэргэтэн, үөрүү-көтүү сүпсүлгэнэ элбиир, 

баҕа санаа туолар уонна алыптаах түгэн тосхойуута буолар.  

 Ол курдук, ахсынньы 31 күнүгэр Хоротооҕу А.Д. Филиппов аатынан сынньалаҥ киинигэр 

нэһилиэкпит дьоно-сэргэтэ мустан Саҥа дьылы үөрэ-көтө көрсөөрү, тэрилтэлэр  икки ардыларыгар 

ыытыллыбыт күрэхтэрин түмүктүүр бүтэһик күрэхтэрин көрөн, сыаналаан, дуоһуйа сынньанан 

тарҕаспыппыт. 

 Тэрилтэлэр күрэхтэрин сырдатан аһардахха: Кыһыны атаарыы, Улуу Кыайыы 73 сылыгар 

аналлаах тэрээһин, спортивнай спартакиада, “Күн күлүүк ийэлэр” КВН күрэҕэ, Комсомол 100 сылыгар 

аналлаах Квест-игра, “Тэҥҥэ бииргэ үҥкүүлүөх!” конкурс уонна Саҥа дьыллааҕы театрализованнай представление күрэҕэ. Уопсай түмүгүнэн, 

өрөгөйдөөх 1 миэстэни Г.Н. Чиряев аатынан Хоро орто оскуолатын коллектива ылан 30 000 тыһыынча сууммалаах сэртипикээтинэн наҕараадаланна. 2 

миэстэни „Кэскил“ оҕо сайдар киинин коллектива уонна ЖКХ үлэһиттэрэ ылар чиэскэ тиксибиттэрэ. 3 миэстэни „Хоро нэһилиэгэ“ МТ дьаһалтата, А.Д. 

Филиппов аатынан сынньалаҥ киинэ уонна Хоротооҕу  спортзал холбоһуктаах хамаандата ыллылар. 4 миэстэни „Хоро“  ПО коллектива ылла. 5 

миэстэни Хоротооҕу участковай балыыһа уонна МПЧ холбоһуктаах хамаандалара ыллылар. „Сыл бастыҥ учуутала“ номинацияҕа кыайыылааҕынан 

Петрова Н.А., „Бастыҥ үлэһит" аатын Николаева А.Б., „Бастыҥ артыыс“ аатын Обулахов М.З. ыллылар. Кинилэргэ үлэлэригэр-хамнастарыгар 

ситиһиини баҕарабыт. Дьэ, бу курдук сүрдээҕин көхтөөхтүк кыттан, дьон-сэргэ биһирэбилин ылан  „Хоро нэһилиэгэ“ МТ дьаһалтатын баһылыга С.Н. 

Чиряев аатыттан, нэһилиэк депутаттарын ааттарыттан уонна нэһилиэкпит дьонун ааттарыттан улахан махталбытын тиэрдэбит.  

 Өссө төгүл кэлбит 2019 сылынан барыгытын ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлээтэҕим буолуохтун! Саҥа дьылынан! Саҥа дьолунан! 

Антон Винокуров, эбии үөрэхтээһин уһуйаана 
 

 

«Инникигэ хардыы» 

«Шаг в будущее» 

«A Step into the Future» Science Fair» 
Академик В.П. Ларионов аатынан быйылгы “Инникигэ хардыы” XXIII научнай-практическай кэмпириэнсийэҕэ, уопсайа, 33 улуус 

үөрэнээччитэ 1000-тан тахса үлэнэн кытынна. 

Бу, оскуола үөрэнээччитин наука эйгэтигэр сирдиир, кынат анньар өрөспүүбүлүкэтээҕи саамай улахан тэрээһин буолар. Саха сирин биллэр-

көстөр учуонайдара биэрбит мэктиэ суруктарынан, үлэлэрин өссө чочуйан, салгыы Арассыыйатааҕы таһымҥа кыттар кыахтаналлар. Россияҕа 

үөрэнээччилэри наукаҕа угуйууга сүҥкэн суолталаммыт «Шаг в будущее» («Инникигэ хардыы») хамсааһыны Саха сиригэр тэрийбит, бу 

хамсааһын тула республика бастыҥ учуонайдарын түмпүт, үгүс дьоҕурдаах оҕоҕо наука умсулҕаннаах аартыгын тутуһар баҕа санаа бастакы 

кыымын сахпыт киһинэн академик В.П. Ларионов буолар. В.П. Ларионов 1993 с. Саха Наукаларын академиятын тэрийбитэ, бу академия үлэтин 

сүрүн концепциятын, инники торумун оҥорбута. Ыччаты техническэй наука эйгэтигэр тардар инниттэн В.П.Ларионов 1984 с. Саха 

государственнай университетыгар «Машиноведение» кафедратын аспыта. Хас даҕаны хайысхаҕа кандидатскай уонна докторскай 

диссертациялары көмүскүүр специализированнай сэбиэттэри тэрийэн уонна тэрийсэн сүүһүнэн дьоҕурдаах ыччаты наука эйгэтигэр тардыбыта.  

РФ Наукаларын академиятын Сибиирдээҕи салаатын Саха сиринээҕи научнай киинин президиумун председателинэн 1992-1997 сс, онтон 

салгыы 2004 с. талыллан, олус таһаарыылаахтык үлэлээбитэ. В.П. Ларионов саха учуонайдарыттан саамай уһулуччулаах науканы тэрийээччи 

буолбута. 

Биһиги оскуола бастыҥ үөрэнээччилэрэ бастаан улууска, онтон региоҥҥа ситиһиилээхтик кыттан бу үрдүк таһымнаах научнай-

практическай конференцияҕа улууспут хамаандатыгар киирэн ситиһиилээхтик кыттан кэллилэр. Ол курдук 9-с кылаас үөрэнээччилэрэ Николаев 

Саша «Твой рюкзак: друг или враг?» (салайааччы Феофанова С.С.), Семенова Аиза «Древесная зола – экологически чистый продукт» (салайааччы 

Васильева Т.Л.), Горохова Айта «Шкатулка» (салайааччы Семенова С.И.), 11-с кылаас үөрэнээччитэ Явловская Аня «Экономика крестьянского 

хозяйства семьи Александровых» (салайааччы Васильева Т.Л.) дакылааттарынан кыттан кэллилэр. Үөһээ Бүлүү улууһун хамаандата бу научнай-

практическай конференция түмүктэринэн бастакы миэстэни ылан дипломунан, Кубогынан наҕараадаланна. 

Бэчээккэ бэлэмнээтэ Наташа Константинова 

    

“ИННИКИГЭ ХАРДЫЫ” 

СЫЛ ТҮМҮКТЭРЭ 



  

 Эдэр сааскар үөрэммэтэххинэ – олоххун сүтэриэҥ 

Тохсунньу  25 күнэ, 2019 ЧУГДААР 

 

 

 

 

 

 

 

Саҥа дьыллааҕы көрсүһүүлэр 

Тохсунньу 19 күнүгэр улуус үөрэҕириитин эйгэтин үлэһиттэригэр аналлаах эргэ сыл түмүктэрин таһаара, саҥа дьылы көрсө муһуннулар. 

Улуустааҕы култуура дьиэтигэр элбэх киһи тоҕуоруста. Улуустааҕы үөрэх үлэһиттэрин идэлээх сойуустарын бэрэссэдээтэлэ Л.Г. Лазарев, үөрэх 

управлениетын начальнига С.О. Борбуев эҕэрдэлээн тыл эттилэр.  Ааспыт 2018 сыл түмүгүнэн бастыҥнарга наҕараадалары туттартаатылар. Ол курдук 

Хоро орто оскуолатын бастакы сүһүөх профсоюзнай комитета Профсоюзтар республикатааҕы федерацияларын Махтал суругунан бэлиэтэннэ. Улуус 

үөрэҕин начальнигын Кубогын иһин спортивнай күрэхтэһиилэр сыл устата ыытыллаллар. Биһиги оскуолабыт сылын аайы бу күрэхтэһиилэргэ 

ситиһиилээхтик кыттар. Бу да сырыыга бастакы миэстэни ылан кыһыл көмүс Кубогынан наҕараадаланна. Үһүс төгүлүн кыайыылаах үрдүк аатын 

ыллыбыт. Иккис Боотулуу орто оскуолата, үһүс Тамалакаан орто оскуолата буоллулар.  

“Золотой голос профсоюза” диэн анал бирииһинэн биһиги оскуола учууталлара Алексеева Наталья Дмитриевна уонна Тимофеева Полина 

Алексеевна наҕараадаланнылар. Кинилэр үгүс сылларга араас таһымнаах күрэхтэһиилэргэ, конкурстарга ситиһиилээхтик кыттан, ыллаан-туойан 

улууспут аатын киэҥ дуолга ааттатар көмүс күөмэйдээх ырыаһыттарбыт. Кинилэр ыллаан-туойан үгүс дьон биһирэбилин, хайҕалын, махталын 

ылыахтарын ылаллар.  

Образовательнай уокуруктар икки ардыларыгар Саҥа дьыллааҕы представлениеҕа биһиги уокурукпут “Танцевальная мозаика” анал 

номинацияҕа тигистэ. Биһиги оскуола үлэһиттэрин күүһүнэн  туруоруллубут “Снежная королева” остуоруйанан представлениеҕа оскуола, “Кэскил” 

оҕо уһуйаанын үҥкүүһүттэрэ көрөөччүлэр, дьүүллүүр сүбэ биһирэбилин ыллылар.  

   

 

 

 

“КЫҺЫҤҤЫ ООННЬУУЛАР-2019” 
 

Тохсунньу 11 күнүгэр быйыл бэһис төгүлүн оскуола профкомун тэрийиитинэн “Кыһыҥҥы оонньуулар-2019” спорт биэс көрүҥэр күрэхтэһии буолан ааста. Быйылгы күрэхтэһии 

ааспыт сыллартан уратытынан хамаанданан киирсиилэр буоллулар. Хас биирдии методическай холбоһук, ону таһынан интернат, оскуола техүлэһиттэрин хамаандалара күөн 

көрүстүлэр. Барыта 8 хамаанда илин-кэлин түһүстэ. Бастакы миэстэҕэ оскуола техүлэһиттэрин хамаандата, иккис миэстэҕэ “МИФ” (математика, информатика уонна физика  

учууталларын методическай холбоһуга), үһүс миэстэҕэ естественно-оздоровительнай методическай холбоһук учууталлара таҕыстылар. Кыайыылаахтар уонна призердар 

мэтээллэринэн уонна дипломнарынан, кыайыылаах хамаанда көһө сылдьар Кубогынан наҕараадаланнылар.  

  

«Кыһыҥҥы оонньуулар-2019» 

кыайыылаахтара уонна призердара  

 

Дуобат 

1 место – Обулахов М.З 

2 место – Николаев Н.С. 

3 место – Бестинова М.В. 

Саахымат 

1 место – Васильева Т.Л. 

2 место – Софронов Р.Е. 

3 место – Егоров П.И. 

Хабылык, хаамыска 

1 место – Яковлева Т.Н. 

2 место – Горохов С.А. 

3 место – Семенова А.В. 

Дартс 

1 место – Егорова А.В. 

2 место – Алексеева Р.Н. 

3 место – Константинов М.В. 

Остуол тенниһэ 

1 место – Евдокимов Н.Н. 

2 место – Прокопьев Л.П. 

3 место – Ксенофонтов Е.В 
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Хаһыат ыйга биирдэ тахсар.  

Биһиги аадырыспыт: 678233,  Хоро н., Октябрьскай уул, 5 

 

СЫЛ ТҮМҮКТЭРЭ 


