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Г.Н. Чиряев аатынан Хоро орто оскуолатын үөрэнээччилэрин хаһыата 
 

 

 

 

 

 

Ыалдьытымсах дьонноох-сэргэлээх 

Горнай улууһугар сырыы сылаас ахтылҕана... 

 

Бу соторутааҕыта, ол эбэтэр 2017 сыл сэтинньи 26 күнүгэр улуус үөрэҕин управлениетын салайааччыта Борбуев Спиридон Олегович сонун 

көрүүтүнэн, Саха норуотун улуу поэттарын П.Н.Тобуруокап, С.П.Данилов уонна РСФСР үтүөлээх учуутала М.А.Алексеев 100 саастарыгар анаан 

улуустан иитии, үөрэх, культура эйгэтин үлэһиттэриттэн сүүмэрдэммит бөлөх Горнай улууһун кэккэ нэһилиэктэринэн ырыа-тойук аргыстаах, кэнсиэрт 

кэһиилээх, уруок, маастар-кылаас, кылаас чааһа ыытар былааннаах айанын саҕалаабыта. 

Аан маҥнай Орто Сурт нэһилиэгэ биһигини сылаас, минньигэс аһылыктаах уруйдуу-айхаллыы көрсүбүтэ. Манна кэнсиэртээн саҕалаабыппыт, 

сарсыарда уруоктар, кылаас чаастара, маастар-кылаастар ыытыллыбыттара. Ол кэнниттэн быйыл сайын ыытыллыбыт ―Манчаары оонньууларын‖ тула 

төгүрүк остуол буолла. 

Иккис күммүтүгэр Аһыма (Кировскай) нэһилиэгэр тиийбиппит. Манна оскуола коллектива, үөрэнээччилэрэ арыылаах алаадьынан айхаллыы, 

―Ураа‖ хаһыынан уруйдуу көрсүбүттэрэ, мааны остуол тэрийэн чэйдэппиттэрэ. Биһигин көрсө байыаннай-патриотическай тыыҥҥа иитэр оскуола 

буоларын туоһулаан хаамыы, байыаннай түһүмэхтэртэн быһа тардыылары толорон көрдөрбүттэрэ. Бу оскуола хамаандата ―Снежный барс‖ күрэххэ 

улууска, региоҥҥа, республикаҕа тэҥнээхтэрин булбат күүстээх хамаанда эбит. Иккитэ Россияҕа тиийэн бириистээх миэстэҕэ тиксибиттэр. Ону 

таһынан, норуот тылынан уус-уран айымньытын, фольклору, эмиэ тоһоҕолоон дьарыктыыллар эбит.  

Онтон ытык дьоммут Семен, Софрон Даниловтар төрөөбүт-үөскээбит нэһилиэктэригэр Мытаахха тиийэн эмиэ мааныланныбыт. Манна өр 

сылларга ыра гыммыт музейбын көрдүбүт. Ыалларынан хонноро илдьибиттэрэ, биһигини биир дойдулаахпыт Клара Дмитриевна үөрэ-көтө дьиэтигэр 

илдьэ баран уруккуну-хойуккуну кэпсэтэн, Хоротун ахтылҕанын таһааран махтана хаалбыта. Уруоктарбытын биэрэн, киэһэтин кэнсиэртээн эмиэ 

салҕыы айаҥҥа турунабыт. 

Бу сырыыга улуус киинигэр, Горнай улууһугар бэйэтигэр тиийдибит. Манна киэһэ тиийээт эмиэ кэнсиэртээн баран ыалга тиийэн хоннубут. 

Сарсыарда оскуолаҕа кэлбиппит эмиэ эйэҕэс, ыалдьытымасх айылгылаах оскуола коллектива алаадьылаах, кырылыы кыынньыбыт кымыстаах, 

эрчимнээх матыыбынан дирбиэннээх дорҕооннору охсон, норуот ырыатынан көрүстүлэр. Манна эмиэ төгүрүк остуол тэрийэн санаа атастаһыыта, 

истиҥ тыллар этилиннилэр. 

Онтон айаммытын түмүктүүр нэһилиэкпитинэн Маҕарас буолбута. Бу нэһилиэк спорду өрө тутар нэһилиэк. Үс бырааттыы Контоевтар ааттарын 

сүгэр улахан спортзал арыллан үлэлээн эрэр эбит. Киэҥ-куоҥ, улахан оскуолаларыгар саҥардыы киирэн эрэллэрэ. Онон үлэ-хамнас үөһүгэр 

сылдьаллар. Бу оскуола музейыгар сырыттыбыт. Кыра кээмэйдээх хоско оскуола үөрэнээччилэрин, выпускниктарын, нэһилиэк олохтоохторун 

сырдатар, кинилэр олохторун кэрэһэлиир дириҥ ис хоһоонноох матырыйааллары түмпүттэр. Бу оскуолаҕа эмиэ сылаас сыһыаннаах, ыалдьытымсах 

дьон үөрэ-көтө көрүстүлэр. 

Бу айан үтүө эрэ өйдөбүллэри хаалларда. Куруук айаннаан иһэн ойоҕолото эрэ көрөн ааһар улууспун, нэһилиэктэрин барытын кэриэтэ билистим. 

Маннык эйэҕэс-сайаҕас дьонноох-сэргэлээх, иитэр-үөрэтэр, салайар үлэһиттэрдээх Горнай улууһун ыччат дьоно, оҕолоро эмиэ сирэйдиин-харахтыын, 

туттардыын-хаптардыын сырдыктар, кэрэлэр. Маанылыы көрсүбүт бары нэһилиэк дьонугар-сэргэтигэр ыраас халлааны, иллээх-эйэлээх, уһун олоҕу 

баҕара хаалабын. 

 

Анна Назарова, саха тылын уонна литературатын учуутала 

 

“Серебряный Пегас-2017” 

 

Ахсынньы ый 12 күнүгэр Н.Г. Павлов аатынан улуус оҕолорун икки ардыгар ―Серебряный Пегас - 2017‖ диэн ааттаах литературнай конкурс 

үһүс төгүлүн буолан ааста. Икки түһүмэхтээх конкурска барыта 82 оҕо кэлэн кытынна. Бастакы түһүмэххэ оҕолор нуучча литературатыгар билиилэрин-

көрүүлэрин тургутан көрдүлэр. Иккис түһүмэх – ―Пушкин сахалыы саҥарар‖ диэн ааттаах тылбаас күрэҕэ.  Николай Гаврильевич биһиги 

оскуолабытыгар өр сылларга нуучча тылын уонна литературатын учууталынан үлэлээн ааспыта. Бочуоттаах сынньалаҥҥа тахсан баран айар үлэнэн 

дьарыктаммыта. Хаҥастай  диэн айар ааты ылынан нуучча, омук классик суруйааччыларын айымньыларын сахалыы тылбаастаан хас да кинигэни 

бэчээттэтэн таһаарбыта. Н.Г. Павлов олоҕун тиһэх сылларыгар чуваш норуотун биллиилээх поэта Николай Ижендей ―Төрөөбөтөх оҕо саҥата‖ диэн 

поэматын сахалыы тылбаастаабыта. Бу күннэргэ поэма күн сирин көрдө.  Бу сырыыга оҕолор Пушкин остуоруйаларыттан быһа тардыыны, поэт 

хоһооннорун сахалыы саҥардарга холоннулар. 

Икки түһүмэх түмүгүнэн абсолютнай кыайыылааҕынан Хоро орто оскуолатын үөрэнээччилэрэ Егоров Эрик (5-8 кылаастарга) уонна 

Константинова Наташа (9-11 кылаастарга) ааттаннылар уонна Н.Г. Павлов дьиэ кэргэттэрэ туруорбут кыайыылаах дипломун кытта биэстии 

тыһыынчаны бириис быһыытынан туттулар. Маны таһынан кыайыылаахтарга Николай Ижендей ―Төрөөбөтөх оҕо саҥата‖ диэн кинигэтэ бэлэх 

быһыытынан туттарылынна.  

―Ким да билэ илик билигин 

Саҥа олох үөскээбит дьиктитин, 

Биир чыычаах кэлээри тиэтэйэрин... 

Ол мин ээ! Истиҥ бары миигин‖. (Н. Ижендей поэматыттан быһа тардыы). 

Саҥа талааннаах оҕолору көҕүлүүр сыаллаах, оҕолор ийэ тылларыттан тэйбэттэрин туһугар ыытыллыбыт тылбаас күрэҕэ сылын аайы ыытыллар үтүө 

үгэс буолан саҥа ааттар ааттаналларыгар бастакы хардыы буолар.   

Лана Евдокимова 

ТУОХ СОНУН, СЭҺЭРГЭЭ 
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Кэрэ киһи, чаҕылхай талаан 

 
Семенов Петр Иннокентьевич – Бүөккэ 1964 сыллаахха бэс ыйын 12 күнүгэр Хоро нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Бүөккэ оҕо сааһа Бүлүү эбэ 

хотун хаҥас биэрэгэр, үөл харыйа, тиит-мас тыалардаах, хатыҥ чараҥнардаах, анаан оҥоһуллубут курдук кэрэ айылҕалаах Булгунньахтаах 

бөһүөлэгэр, Ефремов уулуссаҕа ааспыта. Кини дэгиттэр талааннаах уус буолуоҕа кыратыттан биллибитэ. Аҕатын кытта ону-маны тоҥсуйа, 

уһанса олох кыра сааһыттан үөрэммитэ. Өрүү уруһуйдуу, оҥоро сылдьар үгэстээҕэ. Тэлэһийэн оонньуу барбата, наар дьиэтин таһыгар ону-

маны оҥосто, дьарыгыра сылдьара. Мас оонньуур, бэстилиэт арааһын быраатыгар оҥорон биэрэрэ.  

 1971 с. балаҕан ыйын 1 күнүгэр маҥнайгы кылааска үөрэнэ, билиигэ-көрүүгэ уһуйулла киирбитэ. От курдук ортотук үөрэммитэ. 

«Ордук уруһуй, труд, физкультура уруоктарын сөбүлүүрэ. Наһаа сэмэй, аҕыйах саҥалаах, ол эрэн мөдөөт буолбатах этэ. Сөбүгэр бары да 

уолаттар курдук мэниктиирэ, тэбиэһирэрэ. Оҕо быһыытынан көрсүө-сэмэй буола улааппыта. Үгүс доҕоттордоох буолара, этиһэ-охсуһа 

сылдьыбата», – диэн учуутала Розалия Яковлевна ахтан-санаан ааһар.  

 Начальнай кылааһы бүтэрэн орто звеноҕа үөрэнэр сылларыгар истиэнэ хаһыатын солбуллубат уруһуйдьута. Кини уруһуйа, маска-

муоска үлэлэрэ, чеканката, техническэй оҥоһуктара быыстапкаларга кыттар буолтара. 

  Оскуолаҕа үөрэнэр сылларыгар спордунан сөбүлээн дьарыктанара. Волейболга баскетболга, настольнай теннискэ үчүгэйдик 

оонньуура. Пулевой стрельбаҕа оройуоҥҥа оҕолорго хас да төгүл чемпионнаабыта. Республикаҕа оройуон хамаандатыгар киирсэн күрэхтэһэ 

барсыбыта. Спорт ити көрүҥэр куһаҕана суох көрдөрүүнү ситиспитэ. 

 Биир сөбүлүүр дьарыга хаартыскаҕа түһэрии этэ. Үрдүкү кылааска үөрэнэ сылдьан оҥорбут үлэлэрэ оройуоҥҥа, Якутскайга оҕо 

быыстапкаларыгар кыттыбыттара. Ити сылларга Петя Николай Гаврильевич Павловка, Яков Николаевич Егоровка дьарыктанара. 10 кылааһы 

бүтэрэр сылыгар (1981 с.) муостан оҥорбут брелога, «Соҕотохсуйуу» диэн сэргэ аттыгар турар ат, мас чороон республикаҕа биһирэммиттэрэ. 

Республиканскай «Пионерскай саһарҕа» диэн радиопередачаҕа бу үлэлэр тустарынан кэпсэммитэ. Муостан «Соҕотохсуйуу» диэн үлэтэ 

Канадаҕа Монреаль куоракка быыстапкаҕа кыттыбыта. 

 1986-87 үөрэх дьылыгар Хоро орто оскуолатыгар  үлэлии кэлбитэ. Петр Иннокентьевич бастаан лаборант, оттон труд, изо, черчение учууталынан ананан үлэлээбитэ. 

Оскуолаҕа үлэлиир сылларыгар ыытыллар мероприятиеларга, аһаҕас уруоктарга, мунньахтарга, араас үлэлэргэ, концертарга, сынньалаҥнарга активнайдык кыттара. Үөрэтэр 

оҕолоругар биир тэҥник, ирдэбиллээхтик сыһыаннаһара, кинилэргэ учуутал уонна аҕа табаарыс буолара. ―Юный техник‖ диэн ааттаах куруһуогу тэрийбитэ. Манна элбэх уол 

дьарыктаммыта. Бастакы сылларыгар оскуола ититэр системата үлтү тоҥмута, эргэ оскуолаҕа үөрэх барара. Төһө да уһанар мастерской тоҥ турдар, оҕолору кытта уһанар усулуобуйа 

суоҕун үрдүнэн үс көлүөһэлээх веломобили, элбэх техника макетын, прикладной оҥоһуктары оҥорбуттара. Оройуоҥҥа ситиһиилэммиттэрэ, дьон сэҥээриитин, кэрэхсэбилин 

ылбыттара.  

Бастакы кыайыыттан кынаттанан 1988-89 үөрэх дьылыгар өссө улахан үлэ ―Юность‖ автомобиль айыллан-чочуллан оҥоһуллубута. Цифровой светотаблону табыллан 

оҥоһуллубутун иһин спортивнай тэрилтэлэр атыылаһа сатыахтарыгар дылы умсугуйбуттара. 1989-90 сылынааҕы быыстапкаҕа ―Проходимчик‖ диэн вездеход айыллыбыта. Бу үлэлэр 

оройуоҥҥа, республикаҕа призовой II, III м. тиксибиттэрэ, сыаналаах  бириистэринэн наҕараадаламмыттара. Бу кыра кэм иһигэр (3 сыл) улахан ситиһии этэ. Оҥоһуктар завод 

киэниттэн туох да итэҕэһэ суохтара, тас көрүҥнэринэн тупсаҕайдара, техническай өттүнэн грамотнайдара дьон хараҕар сразу быраҕыллар этэ. Жюри үрдүк сыанабылан ылбыттара. 

 Петр Иннокентьевич үлэтигэр астынан-дуоһуйан, тохтоон хаалбат үгэстээҕэ. Бэйэтин кылгас олоҕор өрөбүл күн диэни билбэккэ ааспыта. Кини куруук кимиэхэ эмит 

көмөлөһө, үлэлии-хамсыы, сүбэлии сылдьара. Туохха эмит көрдөстөххө аккаастаммата. Куруук сэмэй майгылаах, ситиһиитинэн кэпсэммэт-чабыламмат этэ. Элбэх ситтэрбэккэ 

хаалбыт, туолбатах инники улахан былааннардааҕа, ыраас ыра санаалардааҕа. Куруһуогун оҕолорунаан көтөр модель оҥорон үөһээ халлааҥҥа хатааһылыахтаах баҕа санаата 

туолахтаабатаҕа... 

 Петр Иннокентьевич баара-суоҕа эрэ 26 сааһыгар, 1990 сыл сэтинньи 9 күнүгэр ыалдьан олохтон туораабыта. 

Бэчээккэ бэлэмнээтэ Семенова С.И., технология учуутала 

 

 
Үс көлүөһэлээх веломобиль 

 
“Проходимчик” вездеход 

 
“Юность” автомобиль 

 
 

 

Цифровой светотабло 
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Норуот кырдьыктаах историяны ирдиир 
 

 

      Бравина Розалия Иннокентьевна - СӨ НА Үлэ социальнай кыһалҕаларын институтун дириэктэрэ, 

историческай наука дуоктара, профессор. 

1983 с. Ленинградтааҕы А.А. Жданов аатынан университет аспирантуратын бүтэрэн баран “Погребальный 

обряд якутов как историко-этнографический источник” диэн Ленинградтааҕы Н.Н. Миклухо-Маклай аатынан 

этнография уонна антропология институтугар хандьыдаат диссертациятын көмүскээбитэ. 

2000 с. РАН СО Этнография уонна этнография Институтугар “Концепция жизни и смерти в культуре этноса: 

Реконструкция, традиции и современность: (на материале культуры саха)” диэн дуоктар диссертациятын 

көмүскээбитэ. 

1983 сылтан 2002 сылга дылы СГУ-га үлэлээбитэ. 1992 с. 2002 с. дылы Саха култууратын уонна тылын 

факультетыгар национальнай кафедра сэбиэдиссэйэ этэ. 

Р.И. Бравина 80 тахса билим уонна билим методикатыгар аналлаах үлэлэрдээх, ол иһигэр 9 монографиялаах. 

      Сахаҕа олоҕу сүрүннүүр итэҕэл тирэх өйдөбүллэрин фольклор, этнография уонна саха эрдэтээҥи 

көмүүлэрин хаһыы археологическай матырыйаалларыгар олоҕуран "Олох, Дьылҕа, Өлүү" диэн ааҕааччы киэҥ 

араҥатыгар туhуламмыт кинигэ ааптара. 

 

Истэ-билэ сылдьаргыт буолуо, Саха Республикатын судаарыстыбаннаһын 100 сылыгар анаан ―Саха сирин историята‖ диэн үс туомнаах баараҕай 

научнай үлэ бэчээттэнэн тахсыахтаах. Кинигэ бастакы туомун аҥаара – археологияҕа, иккис аҥаара – этнографияҕа сыһыаннаах буоллуохтаах.  ―Саха 

сирин историятын‖ иккис туомугар нуучча кэлиэҕиттэн ХХ үйэҕэ диэри кэм сырдатыллыа. Урут архыыпка кистэлэҥҥэ сыппыт матырыйааллар 

аһылыннылар. Үһүс туомҥа —  ХХ-ХХI үйэлэрдээҕи история киириэҕэ. Билигин сүнньүнэн суруйуута бүтэн, Москваҕа, Санкт-Петербурга, 

Новосибирскайга рецензияҕэ ыытыллыбыт. Итини таһынан иллюстрационнай матырыйаал бэлэмнэнэн киириэхтээх. Онно Россия, аан дойду 

музейдарыгар харалла сытар экспонаттар эмиэ туттуллуохтара.    

Бу кинигэ бастакы туомугар  быһаччы сыһыаннаах киһинэн историческай наука доктора, профессор Розалия Иннокентьевна Бравина буолар. 

Кинигэ 2022 сылга бэчээттэнэн тахсыахтаах. Мантан салгыы Розалия Иннокентьевна Aartyk.ru саайтка анаан биэрбит интервьютуттан кылгатан 

билиһиннэрэбит.  

―История Якутии‖ бастакы туома 1955 сыллаахха бэчээттэммитэ. А.П. Окладников докторскай диссертацията этэ. Ол кэнниттэн элбэх бириэмэ 

ааста. Саҥа арыйыыылар баар буоллулар, саҥа көлүөнэ учуонайдар — археологтар, этнографтар, фольклористар, историктар таҕыстылар. Наука 

ситиһиитэ, сайдыыта балысханнык барда. Историяны кырдьыктаахтык арыйарга, анааран сырдатарга, мин санаабар, сүрдээх киэҥ саҕахтар 

аһылыннылар. Холобур, урут археологияҕа, 60-70-80 сс. диэри, көмүүлэри ойуулуур-дьүһүннүүр эрэ ньыма бара – ―описательный метод‖. Бу киһи 

маннык олохтоох эбит, маллаах-саллаах, иһиттээх-хомуостаах, таҥастаах-саптаах…  Билигин комплекснай чинчийии барар. Ол аата объегы туох баар 

бары өттүттэн үөрэтии, ырытыы  барар. Холобур, металлтан оноһук састааба хайдаҕый, хантан хостоммут тимирий, туох-ханнык технологияны туттан 

онорбуттарый диэн. «Саха сирэ хаһан да иччитэх буолбатах этэ» Бравина Р.И.: — Радиоуглероднай анаалыс памятник даататын чопчу быһаарар 

буолла.  Урут радиоуглероднай анаалыс киэҥник туттулла илигинэ, археологтар көмүү даататын бэйэлэрэ саба быраҕан этэллэрэ. Холобур, археолог 

Иван Константинов «Материальная культура якутов XVIII века‖ үлэтигэр, көмүүлэргэ сукуна таҥас, оҕуруо баар буолла да, барытын XVIII үйэ 

кэннинээҕи диирэ. Нуучча кэлбитин кэннэ сукуна, оҕуруо баар буолбута диэн өйдөбүлтэн. Билигин радиоуглеводороднай анаалыс түмүгэ көрдөрдө — 

оҕуруо, сукуна XIII -XVI үйэлэрдээҕи көмүүлэргэ эмиэ баар. Аны сукунабыт араастаһар – кытай уонна английскай сукуна диэҥҥэ. Оҕуруобут букатын 

даҕаны кытайы ааһан венецианскай өстүөкүлэттэн кытары оҥоһуллубут буолан таҕыста. Саха сирин территорията түҥ былыргыттан хаһан да кураанах, 

түҥкэтэх сир буолбатах этэ. Нуучча быдан кэлиэн иннинэ кэлии-барыы, айан-сырыы, эргиэн  баара. Ол ону эрдэтээҥи памятниктар дакаастыыллар. 

Холобур, Өлүөхүмэҕэ көстүбүт Улахан Сэгэлэннээх диэн элбэх култуура араҥалаах памятникка III-IV үйэтээҕи кытай манньыаттара, дьиэ оҕуһун 

уҥуоҕа көһүннэ. Ол аата 1500 сыл анараа өттүгэр, ынах сүөһүлээх дьон кэлэ сылдьыбыттар. Антропологическай чинчийиини Томскайга ыытан 

оҥотторобут. Сүнньүнэн, XIV-XVII үйэтинээҕи көмүүлэртэн булуллубут уҥуохтартан сиэттэрдэххэ, оччотооҕу сахалар үс араас көрүҥнээхтэр эбит.  

Монгуоллуу типтээх – аныгы буряттарга майгынныыр — Омоҕойуҥ сырыттаҕа. Иккис – буккаас, бааһынайдыҥы көрүҥнээх дьон. Үһүйээннэргэ 

―татаардыы тыллаах‖ Эллэй дэнэр дьоммут буолуохтара. Уонна үһүс – тоҥустуу дьүһүннээх дьон. 

Биологическай наука доктора С.А. Федорова салалтатынан ыытыллар генетическэй анаалыс көрдөрөрүнэн, саха эр дьонун 80% биир киһиттэн 

төрүттээх. Бу киһи сыдьааннара 1,5 тыһыынча сыл анараа өттүгэр тарҕаммыттар. Ити кэмҥэ саха тыла атын түүр омуктар тылларыттан арахсыбыт, 

онон ити кэмтэн саха норуота үөскээн барбыт буолуохтаах. Ордук элбэхтик ити хаан XII-XIII үйэлэргэ элбээбит. Биһиги, сахалар,    төрүт олохтоох 

омукпут. Ол туһунан наука өттүттэн барытын анааран, дакаастаан суруйдубут. Урукку сахалар өбүгэлэрин туһунан суруллубут үлэлэри холбоон туран, 

бэйэбит саҥа, кэлиҥҥи наука арыйыыларыгар тирэнэн туран итинник түмүгү оҥордубут. Өссө Г.В. Ксенофонтов 1930-с сылларга саха норуот 

быһыытынан Саха сиригэр үөскээбитэ диэн суруйан турар. Түүр, монгол тыллаах аҕыйах дьон кэлэн, маннааҕы төрүт норуоттары кытта буккуһан, биир 

хаан тардан, сылгы-ынах сүөһүтүн  хоту тыйыс айылҕалаах сиргэ ууһатан, өбүгэ култууратын сүтэрбэккэ, салгыы сайыннаран, биир сомоҕо норуот 

буоллахпыт. Биллэн туран, төрүт силиспит, култуурабыт сүнньэ, тылбыт — түүрдэр. Сүөһү-сылгы култууралаах омук буоллахпыт. Генетиктэр эмиэ 

хакастарга, алтайдарга, туваларга майгыннаталлар. Ол гынан баран, соҕуруу төрүттэрбит кураанах, иччитэх дойдуга кэлбэтэхтэрэ. Манна таас үйэ 

саҕаттан араас биис дьоно баара. Омоҕой, Хоро, Эллэй манна кэлэн баран кимнээҕи көрсүбүттэрий диэн ыйытыы турар. Археология чахчыларын 

хайдах да  уларытар кыах суох. Бу кэлин этэн эрэллэр: ―Археология – аҥаардас гуманитарнай наука буолбатах, естественнэй наукаҕа олоҕурар‖, — 

диэн. Эмиэ да сөп, тоҕо диэтэххэ, археологияҕа точнай наукалар — физическэй, медико-биологическай,  химическэй, генетическэй туттуллар 

буоллулар. Медико-биологическай анаалыс киһи туох ыарыылааҕыттан саҕалаан, бэл, тииһин эмалын туругуттан көрөн, ыас ыстыырыгар тиийэ 

быһааран биэрэр. Наука оннук буолан турар. Өссө сайдан иһиэ.   Норуот кырдьыктаах историяны ирдиир.  Норуот биһигиттэн кырдьыгы ирдиир. Ол 

иһин бу кинигэ тахсарын киһи барыта күүтэр.  
 

Бэлэмнээтэ Евсеева В.И., история учуутала 

 

  

БУ ИНТЭРИЭҺИНЭЙ 
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Күн сири сырдатар, үөрэх киһини 
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БОЛҔОЙУҤ! БИРИИСТЭЭХ ВИКТОРИНА! БОЛҔОЙУҤ! 

 
Бу нүөмэртэн саҕалаан Саха сиригэр сыһыаннаах араас викториналар ыытыллыахтара. Маҥнайгы викторинаны үрдүк категориялаах история 

учуутала Бестинова Мария Васильевна ыытар. Саха сирин историятыгар сыһыаннаах ыйытыыларга толору хоруйдаргытын тиксэрэргэ тиэтэйиҥ. 

Кыайыылаахха Мария Васильевна туруорбут анал бирииһэ туттарыллыаҕа.  

 

Викторина «История Якутии» 

 

 

1. При каком царе Якутия вошла в состав России? 

2. Почему эвенки и эвены носили распашной кафтан? 

3. Что спасало эвенков и эвенов от холода при наличии распашного кафтана? 

4. Представители какого народа стали проводниками для русских казаков, при освоении Якутии? 

5. Кто первым провел обряд национального праздника Ысыах? 

6. Назовите верования коренных жителей на территории Якутии до прихода русских. 

7. Какой город был самым удаленным форпостов северо-востока России? 

8. Какой старинный город Якутии носит статус самого маленького заполярного города России? 

9. Какое каменное здание в Якутске является старейшим? 

10. На каких судах передвигались первопроходцы при освоении Сибири? 

11. Кому из основателей города Якутска поставлен памятник в столице? 

12. На чем перевозили грузы по суше первопроходцы? 

13. Какой храм является самым северным православным храмом в  мире? 

14. Кто обучал грамоте детей в первых школах Якутии? 

15. Кто является автором картины «Покорение Сибири Ермаком» 

16. Кто из лицейских друзей А.С. Пушкина зафиксировал в своих рисунках старинный город 

Зашиверск? 

17. В правлении какого губернатора в г. Якутске появилось уличное освещение и скверы? 
  

 

 

 

 

 

Бииргэ үөрэнэр дьүөгэбит 
 

Кини аата Явловская Аня.  Хоро орто оскуолатын 10 «а» кылааһын үөрэнээччитэ. Үөрэҕэр хорошист. 15 саастаах. 

Иллэҥ кэмигэр кинигэ ааҕарын, библиотекаҕа сылдьарын сөбүлүүр. Кыра кылаастан хоһоон айарга холоммут. Аан 

бастаан ийэтин кытта эбэтигэр анаан бастакы хоһоонун суруйан бэлэхтээбит. Ол онтон саҕалаан айар дьоҕура 

саҕаламмыт. Аня хоһоонноро улуус оскуолаларын  иһинээҕи хаһыаттарга бэчээттэммиттэрэ. Ордук нууччалыы 

суруйарын ордорор. Аня чугас дьонноругар анаан ис сүрэҕиттэн бэлэх курдук хоһоон суруйан биэрэр. Улааттаҕына 

фармацевт идэтин баһылыан баҕарар. Кини араас омук аныгылыы үҥкүүлэрин, ырыаларын интэриэһиргиир, омук 

суруйааччыларын айымньыларын сэҥээрэр. 

Открываю твое сердце, 

Чтобы вновь обнять тебя. 

Замираю на мгновенье, 

Взлетаю на небеса. 

Окунаюсь в твои объятья, 

Шепча тебе признанья, 

Я целую, улыбаясь, 

В твои глаза смотрясь. 

Бэлэмнээтэ, Наташа Константинова  
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Хаһыат ыйга биирдэ тахсар.  

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

 

БУЛУГАС ӨЙ

КЭПСИЭХПИН  БАҔАРАБЫН 


