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III түһүмэх. Сырдык сыллар ааспыттара 

 
1970-1980-нус сыллар бүтүн дойду үрдүнэн үлэҕэ, үѳрэххэ кѳхтѳѳх, ѳрѳ күүрүүлээх кэмнэр этилэрэ. 

Пятилеткалар түмүктэрэ, ССКП сийиэстэрин кѳрсѳ үлэҕэ үрдүк былааннары ылыныы, үбүлүөйүнэй 

түгэннэргэ ананар охсуулаах нэдиэлэлэр, социалистическай куоталаhыылар хас биирдии үлэhит 

киhини, кэлэктииби үлэҕэ ис сүрэхтэн турунан үлэлииргэ кѳҕүлүүрэ.  

1990-с сыллар – дойду үрдүнэн уларыта тутуу, ыhыллыы-тоҕуллуу кэмэ этэ. 2-3 ый хамнас кэлбэт, 

кураанахха үлэлээhин уустук кэмнэрэ этэ. Бу сатарыйыы сылларыгар детсаад коллектива сатабыллаах-

тык дьаhанан, аттаран, саҥа кэмҥэ, ирдэбилгэ, эрэсиимҥэ сѳп түбэhэн, үлэтин хайысхатын ыhыктыбак-

ка айымньылаахтык үлэлээбитэ.  

ХХ үйэ бүтэhик сылларыгар  Саха сиригэр үѳрэхтээhиҥҥэ саҥа суол аhыллыбыта. Сайдыы, ѳй-

санаа, үѳрэтии саҥалыы кэскиллээх хайысхатын саҕалааччыта оччотооҕу үѳрэх министрэ, п.н.д. 

Е.П.Жирков буолбута. Кини «Национальнай оскуоланы саҥардан сайыннарыы концепциятын» детсаад 

коллектива олоххо киллэриигэ туруммута.  

ХХI үйэ саҕаланыыта оскуола иннинээҕи саастаах оҕолору ааҕарга үѳрэтии, экономика 

тѳрүттэригэр иитии, саахымакка үѳрэтии курдук саҥа сүүрээннэри бастакынан «Мичээр» детсаад     

киллэрбитэ. Элбэх ситиhиилэммитэ, уопута тарҕаммыта.  
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Ґлэлээн ааспытым 
1976 сыллаахха орто оскуоланы бµтэрэн баран, 

«оскуола-производство-µрдµк µірэх» девиґинэн са-

лайтаран, тіріібµт дэриэбинэбэр, Чапаевка, детсаад-

ка µлэ±э анаабыттара. Комсомольскай путевкабын 

туппутунан сэбиэдиссэй Любовь Федоровна Лихано-

ва±а киирбитим, миигин оґох оттооччунан µлэ±э 

ылбыта. Анфиса Гаврильевна, Александра уонна мин  

ити µлэ±э µлэлээбиппит. 

Билигин санаан кірдіхпµнэ, наґаа эппиэтинэстээх 

µлэ эбит. Детсаад дьиэтигэр баар кирпииччэ оґохтор-

го маґы кыстыырбыт, бириэмэнэн кірін отторбут, 

сабарбыт. Тµµнµн оґох сойботун диэн таас чох       

быра±арбыт.  Сыыґа-халты тутуннахха, баґаарынай 

да іттµнэн, о±о доруобуйатыгар да наґаа кутталлаах 

эбит. ЭтэІІэ икки сылы толору µлэлээн, комсомольскай иэспин толорон, СГУ туттарсан киирбитим. 

Оґох оттор, оґохпутун кэтиир кэммитигэр детсаад о±олорун кірсін кіміліґір этибит. Баспы-

тааталлар о±олорго остуоруйа кэпсииллэрэ, буукуба µірэтэллэрэ. Анна Иннокентьевна уопуттаах 

µлэґит, остуоруйаны киґи истэ олоруох курдук кэпсиирэ, мин сэІээрэн истэрим. Любовь Федоровна 

детсаадыгар  маґынан ону-маны оІоттороругар кэргэнин кіміліґµннэрэрэ, истиэндэлэр ис хоґоонно-

рун, ойууларын  бэйэтэ оІороро. Баспытааталынан, мин ійдµµрбµнэн, Зоя Егоровна µлэлиирэ. Детса-

адка сопхуос оробуочайдарын о±олоро сµрµннээн сылдьаллара, 25 о±о буолара. Ийэлэр бары кэриэтэ 

ыанньыксыттар буолан, о±олор ыарыйдахтарына да, а±алаллара. 

СаІа  Дьылы о±олуун-µлэґиттиин кµµтэрбит. Кµп-кµіх лаглайбыт харыйаны Егор Иванович       

туруорара, бары саба тµґэн, харыйабытын таас оонньуурдарынан симиирбит, астынарбыт. О±олорбут 

наґаа µірэллэрэ, адьаґын тыыппаттара, харыстыыллара. Итинник тыыннаах, дьиІнээх харыйа ыал 

аайы суо±а.  

СƟ агропромышленнай комплексын  

бочуоттаах үлэhитэ 

Вера Егоровна Шевелѐва, 

алтынньы 2019 с. 

Максимова Аксинья Семеновна утренник ыытар Дмитриев Дмитрий Иванович баяҥҥа оонньуур 

Аан Дойду дьахталларын күнүгэр аналлаах  утренник 1973 с.  
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Владимирова Евдокия Михайловна 
 

Евдокия Михайловна Тіхтµр олохтоо±о. Хас да бииргэ тіріібµт кыргыттар: Га-

лина Шепелева, Мария Михайловна Николаева (Михаил Ефимович Николаев 

ийэтэ), А.Припузова (кэргэнин араспаанньата). МТС ЈктімІі баарын са±ана ба-

ры ити тэрилтэ±э оробуочайынан µлэлээбиттэрэ. Кыргыттар бары кэргэннээхтэр, 

о±олоохтор. Евдокия Михайловна кэргэнэ Ефремов сэрии сылларыгар сэбиэт 

хонтуоратыгар µлэлиирэ. Кинилэр о±оломмотохторо, уол о±ону ылан ииппиттэрэ 

ыалдьан ілбµтэ.  

Евдокия Михайловнаны «Бааґынай Дуунньа», кэлин «Повар Дуунньа» диэн аат-

тыыллара, ол ааттарын олус сібµлµµрэ. Кини сытыары сымна±ас майгылаах, мэк-

тиэтигэр кэнэн курдуга. О±олуу µірµнньэІ, ону тэІэ тµргэнник хомойо охсор 

айылгылаа±а, дьоІІо биир тэІ сыґыаннаа±а. Чапаев детсаадыгар уґуннук пова-

рынан µлэлээбитэ. 

Евдокия Михайловна эдэр эрдэ±инэ повар µірэ±эр µірэммит, анал куурустары барбыт буолан, ас 

астыырыгар бары быраабылалары, ирдэбиллэри тутуґан астыыра. Ол киниэхэ булгуччулаах суруллу-

батах сокуона буолара, куукуна±а туора дьон сылдьыбатын хонтуруоллуура, ыраастан ырааґы ту-

туґара. Повар быґыытынан олус минньигэс астаах-µіллээх буолара. О±о тотоойу аґы аґыахтаах диэн, 

нэдиэлэ хонугун аайы сэбиэдиссэйи кытта сµбэлэґэн, менютын уларытан астыыра. О±олору бэйэтин 

о±олорун курдук таптыыра, онноо±ор тугу сиэхтэрин ба±аралларын кытта туоґулаґара.   

Эбээ Дуунньа аґа минньигэс, 

Аспыт амтана минньигэґин! 

Эбээ Дуунньа, эбии кутуоІ дуо, 

Баґаалыста, кірдіґібµт! – диэн тыллара хоґоон курдук буолан тахсыбыта. Ол аайы µірµµтµттэн 

повар Дуунньабыт µіґээ кітµін кыната суох буолара, ханнык да мэтээллээ±эр, уордьаннаа±ар улахан 

на±араада буолара.  

Биэнсийэ±э тахсыар диэри Евдокия Михайловна поварынан µлэлээбитэ. Бочуоттаах сынньалаІІа 

тахсан да баран, кэлэктиибин кытта сибээґин быспата±а, солбукка повардыы ба±а іттµнэн кэлэ турара.  

Ханнык ба±арар µлэґит µлэтэ кэмигэр сыаналанан, Грамота, Махтал Сурук ылыа, ол эрээри иип-

пит-µірэппит кырачаан киґиІ улаатан, бэйэтэ ыал ийэтэ, а±ата буолан олорон, эн тускунан ахтан-

санаан ааґаллара, кэлэр кілµінэ±э кэпсииллэрэ – ол буолар Махтал! Евдокия Михайловна оннук оло±у 

олорбута, µлэлээбитэ. 

Михайлова – Туралысова Анисья Михайловна, 
от ыйа, 2018 сыл  

Евдокия Михайловна Владимирова уонна Анна Игнатьевна Прохорова сайын оҕолору кытта 1974 сыллаахха 
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Никифорова Мотрена Николаевна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотрена Николаевна Чапаевка кіґін кэлиэ±иттэн детсаадка ньээІкэнэн µлэлии киирбитэ. Оччо-

лорго о±о тэрилтэтигэр нэдиэлэни быґа сылдьаллара, бэнидиэнньиккэ кэлэн баран, субуота±а дьиэлэ-

ригэр бараллара. Онон детсаад хонуктаах этэ, тµµнµн ньээІкэлэр хоноллоро. Иитээччилэр киэґэ 

о±олору аґатан баран дьиэлииллэрэ.  

Детсаад 25 миэстэлээ±э, 4-7 саастарыгар дылы о±олор сылдьаллара.  

Мотрена Николаевна киґи быґыытынан сымна±ас, холку майгылаах. Улаханнык саІарбат, эгэ, 

о±олору мі±µі дуо? Кыракый о±олорго сµбэлиир курдук кэпсэтэрэ, ону о±олор ійдµµллэрэ.  

Детсаад эргэ тутуу буолан, уопсай былаана ирдэбилгэ эппиэттээбэт этэ. Ол да буоллар, сылаас 

туалеты оІорон, о±олор анаан хоско уруунньукка олороллоро. Хас биирдии уруунньук нµімэрдээх 

этэ, о±о аайы туспа соттор, утуйар таІас, иґит-хомуос баара. Хас биирдии о±о бэйэтин тээбиринин би-

лэрэ, ньээІкэлэр кытаанахтык хонтуруоллууллара уонна тутуґаллара.  

Мотрена Николаевна о±олорго ийэлии истиІник сыґыаннаґара, о±олор да ньээІкэлэрин тылын 

истэллэрэ, толороллоро. Кини киґи тылынан сатаан эппэт ураты сыґыаннаа±а, о±олор кинини     экки-

рэтэ сылдьаллара, олуґун диэн  µірэллэрэ. Кинилэри кытта сатаан кэпсэтэр, уопсай тылы булар ньы-

малаа±а. 

Кэргэнинээн Михаиллыын µс уолу, биир кыыґы тірітін, иитэн, µірэттэрэн, олохторун оІорон, 

ийэ, а±а, эґэ, эбэ дэппиттэрэ, уґуннук, дьоллоохтук олорбуттара. О±олор идэлэринэн µлэлии-хамсыы 

сылдьаллар.  

Мотрена Николаевна сэмэй, дьоґун оло±у олорбута. 

 
Михайлова – Туралысова Анисья Михайловна, 

2018 сыл  
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Ґчµгэйдик ійдµµбµн 

 
Дойдум детсаадыгар сылдьыбыт кэмнэрим наґаа 

кµндµлэр. Билигин тіґі да дьыл-хонук ааспытын иґин, бары 

баспытааталларбын, ньээІкэлэрбин, µлэґиттэри барыларын 

ахта саныыбын, ійдµµбµн.  

Биґиги са±ана сэбиэдиссэйинэн Дмитриева Варвара 

Васильевна, баспытааталларынан Дмитриева (Григорьева) 

Наталья Иннокентьевна, Егорова Евдокия, ньээІкэлэринэн 

Никифорова Матрена, Неустроева Анна Иннокентьевна 

уонна Алексеева Марфа µлэлээбиттэрэ. Пуобарбыт 

Солдатова Татьяна  уонна Михаил Ефимович Николаев 

ийэтин кытта бииргэ тіріібµт балта Евдокия Владимирова 

этэ. Детсаадка музыкальнай  салайааччы диэн баар этэ, онно Андреев Емельян Васильевич байааІІа 

оонньуур этэ. Хас бырааґынньык аайы, тэрээґин буолла да, кини байаанын кыбынан киирэн кэлэрэ. 

Байаан до±уґуолунан бары ырыа ыллыыр этибит. Детсаадка  бырааґынньыкка саІа былааччыйалаах 

буолуохтаах курдук ійдібµл баара, тіріппµттэр утренникка саІа былааччыйа а±албатахтарына, онно 

детсаадка сырдык оруосабай матырыйаалтан тигиллибит, маІан са±алаах тигии былааччыйалар 

бааллара. Ким  былааччыйата суохха, ол былааччыйаны ітµµктээн кэтэрдэллэрэ.  

Биирдэ ханнык эрэ маай бырааґынньыгар, мин оруосабай былааччыйаны кэтээри олордохпуна, 

ийэм куораттан былааччыйа атыылаґан таґаарбыта. Ийэм барахсан о±отун µірдээри, ынах ыы, 

ыанньыксыттыы сылдьан, µлэтин быыґыгар куоракка киирэн, миэхэ былааччыйа ылан тахсыбытын 

тірµт умнубаппын, ірµµтµн махталлаахтык саныыбын. 

Детсааппытын кытта быраґаайдаґар кµммµтµгэр бары школьнай пуормалаах, ма±ан баартыктаах, 

сµгэр суумкалаах  кэлбиппит. Оннук биґигини оскуола±а атаарбыттара.  

Детсаадка сылдьыбыт кэмнэрбин наґаа µчµгэйдик  ійдµµбµн. Эргэ детсааппыт улахан ба±айы 

курдук этэ. Утуйарбытыгар киэґэ аайы суорат иґэрбит. НьээІкэ биэдэрэлээх киирэн, оІкучахтан 

суорат таґаарар этэ. Биґиги ону туруусуктаах, маайкалаах кэтэґэн турарбыт. Чааскыларга кутан 

биэрэр, ону иґэр этибит. Ол суорат наґаа да минньигэс буолар этэ. Саас хатыІ уутун сµµрдэллэрэ,  ону 

баран хатыІ уутун иґэр этибит уонна  кыргыттар баттахтарын  сууйаллара. 

Лиханова Галина Михайловна,  

детсаад 1973 с. выпускнига 

Саҥа 1973 сылы көрсүү бырааhынньыга.  

50 



Кардашевская Наталья  Иннокентьевна - муз.рук, Константи-

нова Анастасия, Кардашевская Зинаида Егоровна, Неустроева 

Анна Иннокентьевна, Павлова Александра Егоровна,  

Никифорова Мотрена Николаевна, Скрябина Зоя Архиповна. 

1978 сыл. 

Утренниктар 1977-1978 сыллар 

Адъютантова Настя Хаарчаана - Андреева Тамара 

Егоровнаны, Дед Мороз - Адъютантова  

Зоя Гаврильевнаны, ийэтин кытта. 1977 с. 

Кумааҕынан харыйа киэргэлэ оҥороллор. 1978 с. 

Тихонов Дима, Лиханов Павлик, Кардашевская Груня, 

Артемьева Ньургустана, Адьютантов Илья,  

Сергеев Володя. 1977 с. 

1 маай бырааhынньыга. 1978 с. 

1 маай бырааhынньыга. 1978 с. 
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Ґµнэ, сайда, чэчирии туруІ! 
 

1953 сыллаахха алтынньы 31 кµнµгэр Булун оройуонугар Кµґµµр сэлиэнньэтигэр 

тіріібµтүм. Хабаровскай кыраайга БиробиджаІІа (ЕАО) педагогическай µірэ±и 

бµтэрбитим. Олунньу 8 күнүгэр 1976 сыллаахха иитээччинэн Төхтүр детсадыгар 

үлэлии кэлбитим. Онтон 1977 сыллаахха ыам ыйын 5 күнүгэр Чапаев детсаадыгар 

сэбиэдиссэйинэн ананан кэлбитим.  

Мин иннибинэ заведующийдыы сылдьыбыт Зоя Егоровна Төхтүргэ үлэлии 

барбыта.  

Детсаад малокомплектнай, 25 миэстэлээх этэ. Ґс саастарыттан алта-сэттэ сааста-

рыгар дылы сылдьаллара.  Иитээччинэн Максимова Аксинья уонна Тапыева 

Тамара үлэлээбиттэрэ. НьээІкэлэр: Кардашевская Зинаида Егоровна, Неустроева 

Анна Иннокентьевна. Поварынан уґуннук Кардашевская Елена Егоровна 

µлэлээбитэ. Андреева Александра Ильинична таІас сууйааччы этэ. Хачыгаар Герасимова Акулина 

Михайловна этэ. 1978 сыллаахха Дьөппөнтөн музыкальнай салайааччынан Скрябина Зоя 

Архиповнаны ыҥыран аҕалан үлэлэппитим. Кини үҥкүүһүт буолан оҕолорго араас үҥкүүнү туруорара 

уонна иитээччилэри солбуйара. Кини барбытын кэннэ Кардашевская Наташа музыкальнай 

салайааччынан үлэлээбитэ.  

О±олортон ійдµµбµн: Адъютантов Илья, Адъютантова Настя, Андреев Вася, Андреев Ньургун, 

Андреева Ньургустаана, Артамонов Макар, Еремеева Фая, Иванова Наташа, Кардашевская Груня, Ли-

ханов Дьулус, Лиханов Ньургун, Лиханов Павлик, Лиханова Маша, Находкина Вера, Острельдин Ди-

ма, Охлопкова Таня, Петров Виталий, Петрова Вика, Попова Лена, Попова Сардаана, Тихонова Надя 

уо.д.а. Бастакы выпускниктарым Ефремова Саргылана, Адьютантов Илья, Артемьева Ньургустана, 

Кардашевская Груня этилэр.  

Мин заведующайдаабыт бириэмэбэр элбэх баспытаатал үлэлээн барбыта. Ол курдук Понохова 

Надя, Сина Георгиевна, Любовь Федоровна, Алексеева Антонина, Шадрина Анастасия үлэлии 

сылдьыбыттара. Детсаад анал программаларынан µлэлиирэ. Утренниктар тэрээґиннээхтик, киґи 

сµргэтин кіті±ірдµк бараллара, тіріппµттэр кµµс-кімі буолан, тугу этэрбитин толороллоро.   Кэлэк-

тииппит олус эйэлээх этэ. О±олор нэдиэлэни быґа сылдьаллара, субуота±а эрэ дьиэлэригэр бараллара. 

Адъютантова Настенька наґаа µчµгэйдик µІкµµлµµрэ, утренник аайы кинини µІкµµлэтэрбит.  

Ырыаґыт уолаттар бааллара: Артомонов Макар, Андреев Вася, Андреев Ньургун, Острельдин Дима. 

Билигин ити о±олор бары ыал ийэлэрэ, а±алара. Детсаадка сылдьыбыт кэмнэрин µчµгэйдик санаан-

ахтан ылаллара буолуо дии саныыбын.  

Биґиги сопхуос иґинэн ыытыллар тэрээґиннэргэ кіхтііхтµк кыттарбыт. Кµґµн бааґына±а хор-

туоппуй хомуура, хаппыыста быґыыта, хотоннору сыбааґын, ыанньыксыттары солбуйан сынньатыы, 

хаары тµґэрии – барыта тэрилтэ субуотунньугунан ыытыллара. 

Кэлэктиип сынньанары эмиэ сатыыра, биир сайын икки моторканан Булууска баран кэлбиппит. 

Кэнсиэрдэргэ Зинаида Егоровна сыанаттан тµспэт ырыаґыппыт этэ. СаІа Дьылга бары маскараад 

тиктэрбит.  

Детсаакка 1982 сыллаахха дылы үлэлээбитим. Онтон 1988 – 1992 сылларга дьааhылаҕа 

иитээччинэн Тамара Егоровнаны кытта үлэлээбитим. Заведующий Сысоева Раиса Петровна этэ.  

Ґлэлээбит детсаадым µлэґиттэригэр µµнэр кілµінэни иитэр µлэ±ит µрдµк ситиґиилээх буоллун 

диэн алгыспын тиэрдэбин. Ґµнэ, сайда, чэчирии туруІ! 

Павлова Александра Егоровна, 
1977 – 1982 сылларга Чапаевтаа±ы детсаад сэбиэдиссэйэ  

от ыйын 15 кµнэ 2018 с. 
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Биир ыал курдукпут 
 

Мин Чапаев сэлиэнньэтигэр 1972 сыллаахха кэргэн тахсан, кийиит буолан 

кэлбитим. Онтон µірэхпин кэтэхтэн µірэнэргэ сананан, 1973 сыллаахха олохсуйа 

хаалбытым. Онон детсаадка µлэ тахсыбытыгар иитээччинэн, сэбиэдиссэйинэн 

а±ыйах кэмІэ µлэлээн ааспытым.  

Детсаадка Јктім, Алаас, Чапаев о±олоро сылдьаллара. Ол са±ана детсаад дэриэбинэ 

со±уруу уґук іттµгэр турара. Типовой тутуулаах детсаадтар оройуон µрдµнэн 

а±ыйах этилэрэ. Дьиэбит эргэ, куукунабыт аттынаа±ы эргэ кыбартыыра биир 

дьиэтигэр баара. Ол да буоллар, сµрдээх µлэґит уонна бэйэ-бэйэ±э истиІ 

сыґыаннаах дьо±ус кэлэктиипкэ µлэлээбитим.  

Манна ір сылларга иитээччинэн Лиханова Любовь Федоровна, Неустроева Анна 

Иннокентьевна курдук дьоґун уонна тіґµµ µлэґиттэр бааллара. Анна 

Иннокентьевна уонна пуобарбыт Евдокия Владимировна Јктімтін сылдьаллара. Кинилэр арыт 

сатыы, арыт сопхуос оптуобуґунан олох хойутаабакка кэлэллэрэ уонна дьиэлэригэр киэґэ тінніллірі.  

Онон тіґілііх араас кµн-дьыл ортотунан сылдьыбыттара буолуой? Арыт ардах, арыт хаар аннынан 

сатыы тахсаллара элбэх буолара,  билиІІи курдук талбыт массыына кілі суо±а.  

О±олор µлэґиттэри сµрдээ±ин сібµлµµллэрэ,  “тетя Аня”, “тетя Зина”, “тетя Мотя” дии-дии батыґа 

сылдьаллара. Кинилэр кімілірµнэн сарсыарда таІналлара, киэґэ сыгынньахтаналлара уонна 

субуота±а дьиэлэригэр баралларыгар танастарын хомунан, бэрээдэктээн бараллара. 

Методическай босуобуйа билиІІи кэмІэ тэІнээтэххэ, биллэн туран, кэмчи буолара. Кірдірір 

матырыйааллар, былакааттар, оонньуурдар син нуорманан баар курдуктара. Дьарыктарга бэйэбит тіґі 

кыалларынан эбии оІосторбут. БилиІІи кэми кытта тэІнээн кірдіххі, бырагыраамабыт арыый 

судургу со±ус эбитэ буолуо. ОройуоІІа методическай µлэбитинэн  µчµгэйдэр ахсааннарыгар 

сылдьарбыт. Бэл, Німµгµ детсаадыттан анаан дьарыктарга сылдьан барбыттара. Иитээччилэрбит 

сонун со±ус дьарыктары ыытыылара уонна методиканы туґаныылара тірµіт буолбута.  О±олорбут 

холку, истигэн этилэрэ, дьарыктарга бол±омтолоохторо. БилиІІи тэтимнээх кэм о±олоруттан арыый 

атын майгылаахтара диэххэ сіп. 

Начаалынай кылаас учуутала Петр Семенович биґиги о±олорбутун нуучча тылыгар сµрдээх 

бэлэмнээхтэр диэн миигин кірсін кэпсэтэн турардаах. Ити анаан дьарыктыыгыт дуу, эбэтэр 

бырагыраама±а кірµллэр дуу диэн ыйыппыта.  Бэйэм нуучча тылын учуутала буолуохтаах буоламмын, 

солотуйдахпына,  хайаан да±аны о±олор кµннээ±и туттар тылларын нууччалыы µірэтэ, иІэрэ 

сатыырым. Онон ол хай±абыл биґиги детсаадпыт методическай µлэтин биир   кµµстээх ірµтэ буолар 

диэн саныыбын.   

Туох баар утренниктары кэмигэр-кэрдиитигэр сіп тµбэґиннэрэн,  бэйэбит кірµµбµтµнэн, тіґі 

кыалларынан  о±олорго анаан тэрийэрбит.  Ол тэрээґиннэрбитин сэІээрэннэр, аґа±ас СаІа Дьыллаа±ы 

утреннигы ыыттарбыттара. Манна Јктімніі±µ коллегаларбыт киирэн, кірін, истэн, астынан, 

дуоґуйан барбыттара. О±олорбут наґаа µчµгэйдик ырыаларын, хоґооннорун олох иІнибэккэ-

толлубакка аахпыттар, ыллаабыттар, іссі  элбэх ба±айы µІкµµлээхтэр µґµ.  Ыалдьыттар о±олорбут 

толорууларын сонур±аан, хай±аан барбыттара, “харахпыт туолла” диэбиттэрэ. 

Мин ити сылларга баспытааталынан Тамара Васильевналыын бииргэ  µлэлээбитим. Туох баар 

тэрээґиннэрбитин сµбэнэн-аманан оІорорбут, тэрийэрбит. Биґиги кыахпытынан,  сатабылбытынан 

µлэлиир этибит. 

Биир умнуллубат тµгэнинэн о±о бырааґынньыгын ыытыы буолар. Манна о±олорбутун Сэбиэскэй 

Сойуус туох баар омуктарын таІастарын таІыннаран, нµімэр бі±ітµн бэлэмнээбиппит. Тіріппµттэр 

сандалы сахалыы аґын бэлэмнээбиттэрэ,  о±олор нµімэрдэриттэн ийэлэр, а±алар олус астыммыттара. 

Бэйэм µІкµµлµµрбµн сібµлµµр буоламмын,  µІкµµлэри бэйэм туруорар этим. 
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Биґиги кэлэктиип хайдах эрэ биир ыал, биир дьиэ кэргэн курдук бэйэ- бэйэбитигэр истиІ-иґирэх 

сыґыаннаах этибит. Ґлэнэн эрэ муІурдаммакка,  дьиэ-уот кыґал±аларын билсэ-кірсі, кімілісµґэ 

олорорбут. Биир умнуллубат тµгэнинэн детсаад кэлэктиибэ Булууска баран сынньанан, кµµлэйдээн 

кэлбиппит. Булуус диэн сиргэ µгµспµт саІа сылдьыбыта уонна сµрдээ±ин соґуйбуппут, сайыннары 

ууллубат мууґу сі±і кірбµппµт. Јрµс устун мотуорунан айан диэІІэ сорохтор бастаан айаннаабыттар. 

 Билигин толору хааччыллыылаах, сырдык, сылаас саІа дьиэ±э о±олору хас сарсыарда аайы кірсір, 

тµмэр, µірэтэр, сайыннарар дьол буолар.  Ґлэлээбит детсаадпыт аата бастыІнар ортолоругар 

ааттанарыттан µірэбит, астынабыт уонна µрдµктэн µрдµк  кирбиилэри, элбэхтэн элбэх кыайыылары, 

µірµµ-кітµµ,  дьол-соргу аргыс тылларын ба±арабын.    

Лиханова Сина Георгиевна 
СƟ Yтүѳлээх учуутала,  

СƟ Yѳрэҕириитин бочуоттаах ветерана,  

Хаҥалас улууhун бочуоттаах олохтооҕо. 

алтынньы, 2019 с. 

 

Оҕо биhигэ буолбут уhуйаан  
 

Мин Чапаев оҕо уhуйааныгар 1980-1982  сылларга баспытааталынан үлэлээби-

тим. Оччолорго оҕобут уhуйаана эргэ мас дьиэҕэ, дэриэбинэ саамай уhугар тура-

ра. Төрөппүттэрбит үксүлэрэ тыа хаhаайыстыбатыгар түүннэри-күнүстэри        

үлэлиир буоланнар, дьиэлэрин-уоттарын, оҕолорун-урууларын көрөргө ыарахан 

этэ. Ону учуоттаан оҕобут уhуйааныгар кырачааннарбыт хоно сылдьаллара, 

бэнидиэнньиккэ кэлэллэрэ, субуотаҕа ийэлэрин, аҕаларын ахтыбыт дьон, үгүс 

сонуннаах дьиэлииллэрэ. Кыhыҥҥы аам-даам тымныыга, оҕолорун ылаары, киhи 

бөҕө уhуйааммыт аттыгар сыарҕалаах атынан мустара бэйэтэ биир туспа кэрэ 

көстүү этэ.  

Ол саҕана бөлөхтөргө араарбакка  3- 6, 7 саастаах оҕолор бары бииргэ сылдьал-

лара.  Онон дьарык ыытарга кэккэ ыарахаттардаах буолара. Кыраларга саҥа ахса-

ан ааҕарга үөрэтэр буоллаххына бэлэмнэнии бөлөҕөр эбэргэ, көҕүрэтэргэ, боро-

стуой задачалары суоттуурга   үөрэтэҕин. Эбэтэр грамота дьарыгар сорохтору сатаан саҥарарга 

үөрэтэр буоллаххына, атыттары тыллары дорҕоонунан араарарга үөрэтиэхтээххин. Ол иhин бары би-

иргэ үөрэнэ олорор оҕолорго саастарынан арааран атын атын сорудах биэрэрбит. Оннук түгэҥҥэ араас 

түҥэтэн үөрэтэр материаллар көмөлөhөллөрө: сүүhүнэн ахсааннаах тииҥчээннэр, геометрическай фи-

гуралар, фишкалар уо.д.а. Өссө көрдөрөргө, стенда оҥорорго, бырааhынньыктарга задник киэргэтэргэ  

араас хартыыналар наада буолаллара. Ону барытын  бэйэбит уруhуйдаан, кырыйан оҥорорбут. 

Уруhуйдуурга, музыкальнай грамотаҕа, хаартыскаҕа түhэрэн бэчээттииргэ, оннооҕор киинэ 

көрдөрөргө  миигин Н.Г. Чернышевскай аатынан Бүлүүтээҕи педучилищеҕа   үөрэппиттэрэ.  

Ол эрэн саастарынан араарбакка бөлөххө араас саастаах оҕо бииргэ сылдьара иитэр - үөрэтэр үлэҕэ 

үгүс үчүгэй өрүттээх. Улахан оҕолор кыраларга көмөлөhөргө, кыралар улахаттартан эрдэ ахсаан суот-

туурга, дорҕоону араарарга уонна, билигин  оҕо хойут тылланар буоллаҕына, урут эрдэ чуолкайдык 

саҥарарга, толору өйдөнөр гына кэпсииргэ  кыра саастарыттан үөрэнэн хаалаллара.  

Билигин, уруккуну анааран көрдөхпүнэ, оҕо биhигэ буолбут уhуйааҥҥа, хас биирдиилэрэ ураты та-

лааннаах, дьоҕурдаах, суоллаах-иистээх дьоннор, хайдах эрэ бэйэ-бэйэлэрин ситэрсэн, айымньылаах-

тык үлэлээбиттэр эбит. Мин үлэлиир кэммэр уhуйаан сэбиэдиссэйинэн Павлова А.Е., Коркина М.Е., 

онтон Матвеева О.М. үлэлээбиттэрэ. Ол кэмҥэ маҕаhыыҥҥа ас арааhа да, оонньуур да дэлэйэ суох буо-

лара. Ол да буоллар сатабыллаах салайааччы сүүрэн-көтөн наадалааҕы барытын булара-талара. Үлэли-

ир дьиэбитин бэйэбит кырааскалаан, сууйан-сотон ремоннуурбут. Оҕолорбут сайын кытта сылдьалла-

ра.   
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1983 с. Понохова Надежда Николаевна, Захарова Людмила  

Ильинична, Неустроева Анна Иннокентьевна, Павлова  

Александра Егоровна кэргэнинээн Виктор Павловичтыын.  

Повар, «тетя Зина» (Кардашевская З.Е.)  минньигэстик да астыыра. Кини мэлдьи ырыанан сылдьара, 

куолаhа опернай артистартан итэҕэhэ суоҕа. Күнү быhа биэдэрэнэн, бааҕынан ууну, аhы тастар да, са-

астаах эрээри, хаhан да «айака» диэбэтэҕэ.  Оттон Кардашевская М.В., Петрова Е.А. кочегардыыллара. 

Дьахтарга төhө эрэ ыарахан, эппиэттээх үлэ буолла… Кинилэр кырачааннар тоҥмотуннар диэн түүннэ-

ри – күнүстэри оhохторун оттон, дьиэ иhэ быр курдук сылаас буоларын ситиhэллэрэ. Воспитатель сар-

сыарда 7 чааска түүҥҥү няняны кытта оҕолорун туруоран, таҥыннаран, сууннаран, кыргыттарын бат-

таҕын  өрөн күнү саҕалыыра.  Мин кыhыҥҥы, күhүҥҥү хараҥаны аахсыбакка Алаастан сатыы сылдьан 

үлэлээбитим. Оттон «тетя Аня» (Неустроева А.И.) оннооҕор Өктөмтөн итинник сылдьара. Ол курдук 

Чапаев уhуйааныгар саамай уhуннук, бэриниилээхтик үлэлээбит Анна Иннокентьевна буолуохтаах.  

Сүрүн үлэбититтэн ураты өссө нэhилиэк общественнай үлэтигэр хаалсыбакка кыттарбыт. Совхозка 

оҕуруот үлэтигэр субботниктыырбыт, кулуупка концертыырбыт. Коллективпыт кыра буолан баран, 

түмсүүлээх буолан, үлэбит интэриэhинэй, көхтөөх буолара. Ол барыта мин инники үлэбэр күүс-көмө 

буолбута, элбэххэ үөрэппитэ. Мин номнуо оҕо тэрилтэтигэр үлэлээбитим 41 сыл буолла. Билигин По-

кровскай куорат 1№-дээх оскуолатыгар алын кылаастарга учууталлыыбын уонна үөрэтэр-иитэр үлэҕэ 

директор солбуйааччыта буолабын. Урут үөрэппит-ииппит оҕолорбун  көрүстэхпинэ, кыра сылдьан 

түспүт хаартыскаларын тэҥнээн көрөөччүбүн уонна кинилэр улааппыттарын-тупсубуттарын көрөн 

бүтэйдии   үөрэбин, киэн туттабын. 

Саҥа эдэр коллективка элбэх ситиhиини, тахсыылаах үлэни үгүс үчүгэй иитиллээччилэри баҕара-

бын. 

Понохова Надежда Николаевна 

РФ уопсай үөрэхтээhинин бочуоттаах үлэhитэ,   

СР үөрэҕириитин туйгуна, «Саха сирин методиhын»,  

«Үөрэнээччилэр билиниилэрин учуутала» 

 бэлиэлэр хаhаайыннара. 

2019 сыл, Покровскай к.   

Саҥа 1980 сылы көрсүү утреннига. Павлова  

Александра Егоровна, Лиханова Сина Георгиевна  

оҕолору, төрөппүттэри кытта. 
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Биир санаанан салайтаран µлэлээбиппит 

 
Чапаевтаа±ы о±о саада 1959 сыллаахха аґыллыбыта. Бу Јктім нэґилиэгэр бастакы о±о саада 

буолар. А±а дойду сэриитин бириэмэтигэр 1943 сыллаахха быстах кэмІэ Чапаев аатынан холкуоска о±о 

саада аґыллан µлэлии сылдьыбытын  туґунан ол кэмнээ±и оройуон хаґыатыгар кыра бэлиэтээґин 

суруллубутун нэґилиэк музейыттан булбуппут. 

Бастакы детсаад уопсай дьиэ буолан турбут дьиэ±э аґыллыбыта. Бу дьиэ Кыґыл Сулустан 

кіґірµллэн тутуллубута. Дьиэ хаґаайына Георгий Еремеев Манньыаттаах атыыґыкка бирикээсчитинэн 

µлэлээбит. Син кыахтаах киґи буолан, улахан дьиэни туттарда±а. Кэлин кулаактааґыІІа  тµбэґэн, 

дьиэтин былдьаан ылан, кулууп оІорбуттар. Онтон холкуостары бідіІсµтµµ са±ана  бу дьиэни аны 

Чапаевка кіґірін  а±алан туппуттара уонна хас да ыал олорор уопсай дьиэтэ буолбута.  

Аны 1959 сылтан о±о саада буолар уонна  2010 сылга диэри элбэх кілµінэ Јктім, Чапаев 

кырачааннарын сырдык, сылаас уйата буолан турбута. 

СаІа арыллыбыт о±о тэрилтэтигэр эдэркээн Антонова Любовь Спиридоновна сэбиэдиссэйинэн 

ананан µлэлээбитэ. А±ыйах сыл µлэлээн баран, кини µрдµк µірэххэ киирэн µірэнэ барбыта. Кэлин 

µірэ±ин   бµтэрэн, тіріібµт  дойдутугар ДьіппіІІі о±о саадын сэбиэдиссэйинэн µтµі  суобастаахтык  

µлэлээбитэ.  

О±о саада биир группалаах этэ, µґµттэн алтатыгар диэри саастаах о±олор сылдьаллара. 1960 

сыллаахха бастакы хараІаччыларбыт оскуола боруогун атыллаабыттара. Билигин тіґі да 

сааґырдаллар, бастакы выпуск  о±олоро Никифорова У.С., Сысоева Р.П., Еремеев О.Е. уо.д.а. ол 

сыллары олус истиІник ахталлар. Иитээччинэн Олесова Мария Петровна, ньээІкэнэн  Неустроева 

Анна Иннокентьевна, Кириллина Планета Николаевна, пуобарынан Платонова Надежда Никандровна 

µтµі суобастаахтык µлэлээбиттэрэ. Кэлин, мин ійдµµрбµнэн,  Любовь Спиридоновна  кэнниттэн 

Шестакова Маргарита омугунан нуучча сэбиэдиссэйэ үлэлии сылдьыбыта. 

Кэлин араас кэмнэргэ Еремеева Марфа Павловна, Дмитриева Варвара Васильевна, Лиханова 

Любовь Федоровна, Павлова Александра Егоровна µлэлээбиттэрэ. Дмитриева В.В. идэтинэн алын 

кылаас учуутала этэ, онон о±о оскуола±а киирэригэр бэлэмнээх буоларыгар улахан бол±омтону ууран 

µлэлээбитэ, кыра о±о бэйэтин норуотун уратытын билэн улаатарыгар эмиэ улахан µлэ барбыта. Бу 

µлэни Л.Ф. Лиханова са±алаабыта. Ол са±ана детсаад дьиэтэ маґынан оттуллар µс улахан оґохтоо±о. 

Любовь Федоровна туруорсан, уунан ититэр систиэмэ±э кіґірбµттэрэ. Онон улахан оґохтор 

кітµрµллэн,  о±олор сылдьар, оонньуур сирдэрэ кэІээбитэ.   

 

 

Ольга Матвеевна Еремеева 
 

Педагогическай үлэ ветерана 

РФ уопсай үөрэхтээһинин Бочуоттаах үлэһитэ,  

"Гражданскай килбиэн" анал бэлиэ, 

"Хаҥалас улууһугар үөрэхтээһин сайдыытыгар 

киллэрбит кылаатын иһин" бэлиэ хаhаайкалара 
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Араас сылларга иитээччилэринэн Аксинья Иванова, Зоя Захарова, Тамара Ноева, Антонина 

Алексеева, Валентина Никифорова, Евдокия Егорова, Надежда Понохова, Александра Платонова, 

Альбина Гаврильева, иитээччи  кіміліґііччµлэринэн Анастасия Иванова, Анна Неустроева, Мотрена 

Никифорова, Зоя Адьютантова, Раиса Пестерева, Анастасия Пахомова уо.д.а. ір сылларга µтµі 

суобастаахтык µлэлээбиттэрэ.   

 О±о доруобуйата  хайдах астаммыт аґы аґыырыттан  улахан тутулуктаа±ын ійдіін,  олус 

кыґамньылаахтык, минньигэстик астаан Александра, Евдокия Владимирова, Татьяна Солдатова, 

Елена, Сардаана Кардашевскаялар, Василиса Филиппова пуобарынан µлэлээбиттэрэ. Хас биирдии о±о 

доруобуйатын кэтээн кірін,  о±о туруга бі±іргµµрµгэр  кыґаллан, медсестралар Михайлова А.М., 

Малышева В.В, Андреева М.В µлэлээбиттэрэ.  

Мин 1981 сыллаахха ахсынньы ыйга иитээччинэн µлэлии кэлбитим. Бу бириэмэ±э сэбиэдиссэй 

Павлова А.Е. декретнэй уоппуска±а баран, Понохова Надежда Николаевна µлэлии олороро. 1982 

сылтан сэбиэдиссэйинэн анаммытым. Ол са±ана детсаад “Јктім” сопхуос иґинэн киирэр, салаллар 

туспа тэрилтэ этэ. Сэбиэдиссэйинэн Р.П.Сысоева үлэлиирэ. Кэлин сопхуос ыґыллыбытын кэннэ, 

холбоґон, биир о±о тэрилтэтэ буолбуппут. 

Дэриэбинэбитигэр саІа таас оскуола дьиэтэ тутуллан, оскуолабыт гимназия статуґун ылан, 

о±ону иитиигэ-µірэтиигэ, оскуола±а бэлэмнээґиІІэ о±о  билиитэ-кірµµтэ ситимнээх, кідьµµстээх 

буоларыгар улахан бол±омтобутун ууран µлэлээбиппит, оскуола алын сµґµіх кылаастарын кытта 

иитии-µірэтии Программата ырытыллан оІоґуллубута.  

Детсаад оло±ор биллэр-кістір суолу муусука кэрэ эйгэтигэр Прохорова Анна Игнатьевна 

хаалларбыта. Музыкальнай дьарыктар, утренниктар олус сэргэхтик, о±ону тардар гына ыытыллар 

буолбуттара. Бырааґынньыктаа±ы  утренниктарга тіріппµттэр, олохтоохтор мусталлара, киґи баппат 

гына кэлэрэ. Эргэ дьиэбит хайдах эрэ сµрдээх сылаас тыыннаах, сэргэх эйгэлээх этэ, ол эрээри элбэх 

о±о сылдьарыгар кыара±ас буолара. Ол иґин Анна Игнатьевна уолаттарга саха тірµт оонньууларыгар 

оло±уран, «Уолан» студияны салайан µлэлэппитэ. Кыргыттарга туспа «Мичийээнэ Куо»  студия 

µлэлээбитэ. О±олор араас улуус, іріспµµбµлµкэ таґымнаах ырыа-µІкµµ куонкурустарыгар бириистээх 

миэстэлэргэ тахсаллара.  

О±о оскуола±а киириэн иннинээ±и  сайдыытыгар оонньуу улахан суолталаах. О±олору олоххо 

бэлэмниир сыалынан «Тосхол» программа иґинэн, «О±олору экономика тірµттэригэр µірэтии» диэн 

ааптарыскай программа оІоґуллубута. Программаны Иванова А.Е., Платонова А.В., Гаврильева А.М. 

оІорбуттара. Бу программа іріспµµбµлµкэ±э киэІ биґирэбили ылан, методическай босуобуйалар 

кірµµлэригэр Лауреат аатын ылбыта.  

Биґиги детсаадпытыгар о±олору саахымакка µірэтии іріспµµбµлµкэ±э  биир бастакынан 

киирбитэ. Иитээччилэр Иванова А.Е., Платонова А.В. о±олору саахымакка µірэтиигэ методическай 

электроннай босуобуйа оІорбуттара. 2011 сыллаахха детсаад ИПКРО оскуола±а киириэн иннинээ±и 

саастаах о±олорго саахыматы µірэтиигэ тирэх о±о тэрилтэтэ буоларын ситиспиппит. Јріспµµбµлµкэ±э  

аан бастаан кыра о±олорго саахымат кµрэхтэрэ ыытыллыбыттара. 2013 сыллаахха детсаадпыт 

«Јріспµµбµлµкэ 10 бастыІ о±о саадын» иґигэр киирбитэ. 

Еремеева Ольга Матвеевна,  
1982-2013 сс.сэбиэдиссэй. 
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Социалистическай куоталаhыылар  

Грамота за успешное выполнение принятых              

социалистических обязательств по заготовке кормов 

для общественного животноводства. 1982 г. 

Грамота за действенную практическую помощь           

сенокосным звеньям в заготовке кормов. 1982 с. 

Еремеева Ольга Матвеевна, Неустроева Анна Иннокентьевна, 

Сысоева Раиса Петровна, Заморщикова Марианна Макаровна, 

Замятина Наталья Ильинична  

арыыга от субботнигын кэмигэр. 1984 с. 

Еремеева О.М. бугул оҥорор. 
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Оҕо көмүскэлин күнэ, 1980 с. Оҕо саадын коллектива 1 маай концерыгар, 

1983 с. 

Афоня, Рита, Зина, Таня Прохоровтар 

Аан Дойду дьахталларын күнүгэр аналлаах утренник, 1992 с. 
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Ґлэни, сынньалаІы бииргэ дьµірэлээн 

 
1980 сыллаахха детсаадка сэбиэдиссэйинэн Павлова Александра Егоровна, 

баспытааталынан  Надежда Понохова µлэлииллэрэ. Мин хачыгаарынан µлэлии 

киирбитим. Миигин кытта Кардашевская Мария Васильевна хачыгаардаабыта. Ол 

кэмнэргэ оґох буолан, маґынан, таас чо±унан отторбут. Детсаадка іссі Лиханов 

Иван Иванович  µлэлээбитэ. 1997 сыллаахха  дьааґыла±а хачыгаардаабытым, онно 

Контоева Нина, Кардашевская Еля хачыгаардыы сылдьыбыттара. Кэлин 1999 

сыллаахха тіттірµ детсаадка кэлэн,  гаас киирбитин кэннэ Шевелев Р.Е. уонна 

Контоева Н.И буолан µлэлээбиппит.   

Детсаадка µлэлиир сылларбар иитээччилэри солбуйтараллар этэ. Дьэ онно олох 

эрдэттэн бэлэмнэнэрим, туох ыытыллыахтаа±ын барытын ыытарым. О±олору 

сэрээккэлэтэр этим. Кытаанах со±ус баспытаатал быґыылаах этим. НьээІкэлэри 

эмиэ солбуйтараллара, ол гынан баран уруунньук сууйартан  а±ынньым тіллір буолан солбуйбат 

буолбутум.  

Биир сыл детсаадпытыгар кµтэрдэр буулаабыттара. Анна Иннокентьевна тµµІІµ ньээІкэнэн 

µлэлиирэ, кµтэртэн куттанан ыґыы-хаґыы бі±ітµн тµґэрэр  этэ. Биир тµµн утуйбакка туран, 

хапкаанынан туттаран, суох оІорбуппут.  

Биригээдэ салалтата сотору-сотору субуотунньуктарга ыІыран таґаарара. От кэмигэр арыыга 

мотуорунан оттуу киирэрбит. Онно атахпын илитимээри, мотуортан тахсарга Александра Егоровна±а 

сµктэрбипин ійдµµбµн. Кµґµн То±ойго хаппыыста быґарбыт, моркуоп, батун луук хомуйарбыт. Онно 

µлэлээн, детсаадпытыгар о±уруот аґын булунарбыт. Миэстэтигэр миин іріллірі, чэй оргуталлара, 

ыґыктаах тиийэн, тігµрµччµ олорон эрэ эбиэттиирбит, µірµµ-кітµµ µрдэ суох буолара. Хранилище±а 

хортуоппуй ыраастааґыныгар, уопсай хотону сыбааґыІІа тутуспутунан тахсарбыт.   

Чапаевка ыытыллар култуурунай тэрээґиннэргэ, уус-уран самодеятельность кэнсиэрдэригэр 

кыттарым.  Биирдэ  биэрэк µрдµгэр баар эргэ кулуупка Александра Егоровналыын Чарли Чаплин 

буолан турардаахпыт. Лонгинова Раялыын «Чэмэлиинэ» диэн ырыаны ыллаабыппыт. Кыґыны 

атаарыыга кулууп аттыгар частушка, пляска кµрэ±эр кыттаммын, кыайан турардаахпын. Хуорга 

ыллаґарым. Дьэ уонна наар спортивнай кµрэхтэргэ сібµлээн кыттарым. Хайыґардаан, мас тардыґан 

куруук миэстэлэґэрим. Биирдэ дьахтар кµнµгэр Чапаев сэлиэнньэтин кістµµлээх дьахталларын  мас 

тардыґан барыларын кыайан I миэстэ буолбутум.   

Детсаадтан 2003 сыллаахха  биэнсийэ±э тахсан уурайбытым, олус µчµгэй кэлэктиипкэ тµбэґэн, 

тахсыылаахтык µлэлээбитим. 

Петрова Елизавета Афанасьевна, 
алтынньы, 2019 с. 
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Иитээччини солбуйар дэгиттэр киґи 
 

Елизавета Афанасьевна  1980 сыллаахха детсаадка хачыгаарынан µлэлии киирбитэ, онтон гаас 

операторынан биэнсийэ±э тахсыар диэри µтµі суобастаахтык µлэлээбитэ.  Хачыгаар µлэтэ наґаа 

ыарахан µлэ, онноо±ор эр дьон дьулайар µлэлэрэ буолар.  

Детсаадпыт оґо±о кыра буолан, куруутун чо±ун быра±а туруохха наада этэ, онон дьахтар 

киґиэхэ ыарахан µлэ. Чохторун бастайааннай сиидэлээн оттор буоланнар, таґырдьа тыбыс-тымныыга 

тахсаннар, улахан  кіґіІі чо±у кыралаан, алдьатан, сиидэлээн киллэрэн оттоллоро.   

Елизавета Афанасьевна сµрдээх кыґамньылаах µлэґит, кини µлэлиир симиэнэтигэр дьиэбит быр-

бааччы сып-сылаас буолара. Илиитин араарбакка маґын, чо±ун быра±а сылдьара. 

 Елизавета Афанасьевна µлэтинэн эрэ муІурдаммат, детсаад оло±ор актыыбынайдык кыттара. 

Ол са±ана тэрилтэлэр икки ардыларыгар уус-уран самодеятельноска кµрэхтэґиилэр бі±і 

ыытыллаллара. Онно биґиги кэлэктиип бастакынан кэнсиэри туруорара. Кэнсиэргэ биир кіхтііх 

кыттааччынан Елизавета Афанасьевна этэ. Кірдііх сыанкаларга табыллан оонньуура, кинини кірі 

олорон кµлбµтµнэн бара±ын. Кини бэйэтэ кірµдьµістээ±и кэпсии-кэпсии кµлэр да кµлэр буолара, 

оччо±о бары быара суох барарбыт. Елизавета Афанасьевна кірµдьµіс тµбэлтэлэри кэпсиирин билигин 

да±аны истиІник саныыллар. 

Хачыгаардар оттук кэмэ бµттэр эрэ, уоппуска±а бараллара, ону кинилэри  атын µлэґиттэри 

солбуйтара хаалларар этилэр, хайдах эрэ эбээґинэс курдук санаан хаалаллара. Елизавета Афанасьевна 

ба±аран, кыґаллан туран  баспытааталлары солбуйар этэ. Ґчµгэй ба±айытык таІнан-симэнэн кэлэн, 

о±олорго дьарыктары ыытара. Хаґан да дьон кірдіґµµтµн аккаастаабат буолара. 

 Елизавета Афанасьевна детсаад кэнниттэн  “Ленский кыраай” физико-математическай ФорумІа 

харабылынан µлэлээбитэ уонна билигин   бочуоттаах сынньалаІІа олорор, µс о±о амарах ийэтэ, 

сиэннэрдээх.  

Ольга Матвеевна Еремеева,  

алтынньы, 2019 с. 
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Ирдэбиллээх педагог 

 
Гаврильева Альбина Маратовна Дьокуускайдаа±ы педагогическай училищены бµтэрэн, Јктім 

оскуолатыгар пионер баґаатайынан биир сыл µлэлээбитэ.  Онтон Чапаев детсаадыгар иитээччинэн 

µлэлии кэлбитэ. Ґлэтигэр наґаа ирдэбиллээ±э, ыытар дьарыктара интэриэґинэйдик бараллара. Кини 

о±о саІарар саІатыгар, тылыгар-іґµгэр бол±омтотун уурбута. Улууска биир бастакынан о±олору 

аа±ыыга µірэтиини са±алаабыта. Альбина Маратовна Зайцев ааҕыыҕа методикатыгар оло±уран, Кара-

таев кинигэтинэн  дор±ооннору µірэтиигэ, аа±арга, тылы сайыннарыыга кµµскэ µлэлээбитэ. 

Ґлэлии-µлэлии кэтэхтэн µірэнэн, СГУ бµтэрбитэ.  О±олору саха, нуучча тылларыгар, тылы 

сайыннарыыга оскуола±а киирэргэ былааннаахтык бэлэмниирэ. Уопутун эдэр биир идэлээхтэрин кытта 

µллэстэр инниттэн улууска элбэх семинардары ыыппыта.   

Ольга Матвеевна Еремеева,  

алтынньы, 2019 с. 
  

 

 

Альбина Маратовна Гаврильева  
 

РФ уопсай үөрэхтээһинин Бочуоттаах үлэһитэ,  

СР үөрэҕириитин туйгуна, 

СР Президенин Гранын хаhаайына 

Оскуола иннинээҕи саастаах оҕолору ааҕарга үөрэтиигэ  

улуустааҕы семинарга аhаҕас дьарык ыытар. 2000 с. 

62 



О±олору аа±арга µірэппитэ 
 

Мин  Альбина Маратовналыын 20-тэн  тахса сыл бииргэ µлэлээтим. Ханнык ба±арар тэрилтэ 

тумус, киэІ туттар µлэґиттээх буолар. Оннук киґинэн Альбина Маратовнаны аа±абын.  Бастаан µлэлии 

кэлбиппэр Альбина Маратовна  сµбэтэ-амата идэбэр суолбун солонорбор эркээйи буолбута, кµµстээх 

санааны  биэрбитэ. Кини µлэтигэр олус эппиэтинэстээхтик сыґыаннаґар дьоннортон биирдэстэрэ.  

Биирдэ да µлэтигэр хойутаан кэлбитин ійдіібіппµн. Маратовнанан чаґыыны тэІниэххэ сіп. 

 Детсаадпыт нэдиэлэни быґа µлэлиир буолан, о±олор бэнидиэнньиккэ кэлэн баран, субуота±а 

биирдэ дьиэлэригэр бараллара. Баспытааталлар симиэнэнэн µлэлиирбит. Альбина Маратовна ЈктімІі 

олорор буолан, киэґэ µлэлээн баран тµµІІµ ньээІкэни кытта устунан детсаадка хоно хаалара.  О±олор 

кинини наґаа истэллэрэ, убаастыыллара. Мин ахсаан дьарыгын ыытарым, онтон кини тыл іттµн 

ыытара. Альбина Маратовна о±олору аа±арга µірэтэрэ, ааптарыскай бырагыраамалаах. Хас о±о аайы 

чараас тэтэрээт а±алтаран, онно хоґооннорун суруйан биэрэрэ. Ол са±ана ксерокопия игин диэн суох,  

барытын илиинэн суруйара. Риторика куонкуруґугар о±олору бэлэмнээн, о±олоро куруутун улууска 

миэстэлэґэллэрэ.  О±олорго хоґоон, дакылаат µірэтэргэ детсаад µлэґиттэрэ бары кіміліґіллірі.  

Эргэ СаІа Дьылга Анна Игнатьевналыын сыл аайы «ТаІха киэґэтэ» диэн аралдьытыы 

ыыталлара. Онно о±олорго сахалыы таІнан баран, таабырын таайтараллара, остуол оонньууларын 

оонньотоллоро уонна о±олору  алаадьынан кµндµлµµллэрэ. Матрена Гаврильевна Дьыл О±уґа буолан 

киирэн тахсара.  

СаІа детсаадка киирэн баран, Альбина Маратовна методистаабыта, 2013 сылтан 2016 сылларга  

сэбиэдиссэйдээбитэ, «Мичээр»  о±о саадыгар  34  сыл µлэлээбитэ. Онтон куоракка µлэлии киирбитэ, 

билигин  куорат детсаадыгар  эбии µірэхтээґин µлэґитинэн µлэлии сылдьар.  

 
Иванова Анастасия Егоровна, 

алтыннньы, 2019 с. 

Уваровскай Эдгар, Тихонова Айсена, Шевелѐва Анита, 

Алексеев Миша. Риторика күрэҕин кэннэ. 2006 с. 

Лиханов Артѐм, Шевелѐва Анита, Неустроев Вова. 2005 с. 

63 



Детсаакка үлэлээбит сылларым 

 
Мин 1982 сыллаахха педагогическай училищены  бµтэрэн, Чапаев детсаадыгар 

иитээччинэн µлэлии кэлбитим. Сэбиэдиссэй Ольга Матвеевна этэ.  Иитээччинэн 

Надежда Николаевна Кардашевская солбуйан µлэлии сылдьар этэ. НьээІкэлэр тетя 

Аня уонна Анфиса Гаврильевна этилэр. Иитиллээччилэр Контоева Люда, Пахомов 

Коля уо.д.а бааллара.  

Эґиилигэр Альбина Маратовна µлэлии кэлбитэ. 1988 сыллаахха декретнай 

уоппуска±а барбытым уонна кыратык µлэлээн баран, 2-3 о±обунан олорбутум. 

1993 сыллаахха дьааґыла детсаады кытта холбоґон биир сэбиэдиссэй хаалбыта. 

1995 сыллаахха дьааґыла±а Тамара Егоровналыын иитээччинэн тахсан 

µлэлээбитим. Уруhуй куруhуогун ыытар этим. Дидактическай материалларбытын 

бэйэбит оҥорорбут. Онтон 2013 сылга дылы таІас сууйааччынан µлэлээбитим. 

Билигин лицей интэринээтигэр µлэлии сылдьабын. 

Баишева Марианна Васильевна, 

алтынньы, 2019 с. 

НьээІкэ – эппиэтинэстээх µлэ 

 
Мин сэбиэдиссэйинэн Александра Егоровна µлэлиир эрдэ±инэ, 1980 сыллаахха 

ньээІкэнэн  µлэлии киирбитим. Онтон Ольга Матвеевна кэлбитэ.  НьээІкэ µлэтэ 

урут да, билигин да эппиэтинэстээх, ыарахан µлэ буолар. Сууйар, хомуйар µлэтин 

таґынан иитээччигэ кіміліґір, о±олору кірсір. Таґырдьа оонньуу, кµµлэйдии 

тахсалларыгар барыларын биир-биир таІыннарабыт.  Ол са±ана иитээччилэр 

Альбина Маратовна уонна Александра Власьевна этилэр. ТµµІІµ симиэнэ±э 

Альбина Маратовналыын хонорбут. Бырааґынньыктарга эрдэттэн бэлэмнэнэрбит.  

А±ыйах бириэмэ±э пуобардыы сылдьыбытым. Сарсыарда о±олор маннай, гречка, 

рис курууппалартан хааґылары сииллэрэ, утуйан туруу кэнниттэн буулачыка, 

халаачык буґаран эбэтэр ма±аґыын бичиэнньэтин сиэтэрбит. Ольга Матвеевна ол 

са±ана бородууктаны бэйэтэ биэрэрэ. Бээтинсэ±э оонньуур сууйарга о±олору 

кіміліґµннэрэр этибит. Ырааґы кірііччµлэр кэлэн бэрэбиэркэлииллэр этэ. Хлорунан сууйарбыт, 

табылыакканан биэдэрэ±э булкадаґык оІорон баран, онон туттабыт.  

О±олор нэдиэлэни быґа сылдьаллара. Биир біліх о±олоро сылдьыбыттара. Аґыыр, оонньуур 

хосторо туґунан этэ.  Мин о±олорум бары детсаадка сылдьыбыттара. О±олор сарсыарда 7 чааска 

тураллар, онтон суунан, баттахтарын ірін, иґит бэлэмниирбит. Иитээччи сарсыардааІы сэрээккэ 

оІотторор, онтон дьэ аґыыбыт. О±олор бары хоноллор, сэрэдэ±э таІастарын уларыталлара. О±олор ол 

са±ана наґаа мэнигэ суох, кірсµі этилэрэ. Детсаадпыт кыґынын  сылаас ба±айы этэ.  Уруккуттан саІа 

детсаадка ба±арар этибит. Кэлин  хочуолунайга хачыгаарынан сылдьыбытым, 1993 сылга дылы 

детсаадка µлэлээбитим.  

Контоева Нина Ивановна, 
алтынньы, 2019 с. 
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Эдэр сааспыттан а±ыннахха 

 
Мин детсаадка 1982 сылтан 1989 сылга дылы µлэлээбитим. Биир сыл 

ыанньыксыттаан, онтон Јктім детсаадыгар биир ый µлэлээн баран кэлбитим. 

Сэбиэдиссэй Еремеева Ольга Матвеевна этэ. Мин пуобарынан µлэлээбитим.  

Детсаад дьо±ус кэлэктиибигэр уонча µлэґиттээх этэ. Баспытааталларынан  саІа 

µірэхтэрин бµтэрбит, эдэркээн Альбина Маратовна, Марианна Васильевна 

µлэлии кэлбиттэрэ. НьээІкэлэр: Анна Иннокентьевна, Ирина Афанасьевна 

µлэлии сылдьыбыта, Маргарита Петровна µлэлээбитэ, солбуйса сылдьан 

µлэлииллэр этэ.  

Куукунабыт  эргэ детсаад аттыгар µс кыбартыыралаах уґун дьиэ кытыы 

кыбартыырата этэ. Онно харда±аґынан оґох оттон, билиитэ±э ас астыыр этибит. 

Сарсыарда µлэбэр 5 чааска барабын. Ол кэмІэ детсаадка 25 о±ону ылаллар этэ. 

Ону таґынан «зайчик» диэн эбии о±ону ылаллара.  25 орону таґынан хомуллар ороІІо о±олор 

сыталлара.  Детсаад нэдиэлэни быґа µлэлиир буолан, алта кµн тиргиччи µлэлиирбит. Биир кµн ірµµбµт. 

Ол са±ана  Острельдин Дима, Артамонов Макар,  Парфенов Толик, Андреева Машалаах 

сылдьыбыттара.  

Менюну Ольга Матвеевна бэйэтэ оІороро. О±олору тµіртэ аґатарбыт,  сарсыарда хааґы, эбиэккэ 

миин, торуой. Ол са±ана эт, балык элбэх этэ. Эти илии мясорубкатынан эрийэн, кэтилиэт, тиэптэл 

оІоробут. Балыгынан эмиэ кэтилиэт астыыбыт. Бородууктаны Ольга Матвеевналыын бэйэбит 

ма±аґыынтан ылан, салаасканан соґон а±аларбыт. Улахан ба±айы икки билиитэлээх кирпииччэ 

оґохтоох этибит. Ону оттобут. Онтон кэнники “Мечта” диэн икки комфорткалаах электрическэй  оґох 

кэлбитэ. Онно аспытын астыыр буолбуппут. Тµіртµµр аґылыкка бастайааннай бурдук ас оІорор 

этибит. Алаадьы, бэрэски, халаачык, фаршированнай блины уонна борустуой бичиэнньэ астыырбыт. 

Ґµтµ бастайааннай пуобар бэйэтэ а±алар этэ. Эбиэппин астаан баран, биэдэрэнэн  Любовь 

Федоровнаттан µµт а±алар этим. Тµіртµµр аґылыкка ыаммытынан µµтµ оргутан иґэрдэбит. Кµнµс 

кисиэл, сухофруктанан, дьаабылыканан хомпуот ірібµт. Мин µлэлиир бириэмэбэр биир да о±о иґэ 

ыалдьыбата±а. Оччолорго ас барыта сибиэґэй, бэйэ оІоруута буолла±а дии. Тіріппµттэри кірдіґін,  

эппитин эттэтэр этибит. Эппитин булууска угарбыт. Тіріппµт наґаа кіхтііх, кіміліґір ба±алаах  этэ.  

Кэлэктиибинэн Ийэлэр кµннэригэр ыытыллар тэрээґиІІэ кулуупка кыттар этибит. «Дьµігэлэр” 

диэн  тэрилтэлэринэн кµрэхтэґии буолбута.  Бары кµргµімµнэн субуотунньукка сылдьар этибит. Сайын 

окко кіміліґібµт, кµґµн хортуоппуй хостооґунугар барабыт, кыґын тохсунньуга тоІуу хаары кэґэн, 

талах бэлэмигэр тахсарбыт, хотоІІо ыанньыксыттары солбуйарбыт.  

Детсаад кэнниттэн икки сыл кондитерскайга µлэлээбитим, онтон Чапаев оскуолатыгар 

пуобарынан киирбитим. Быыстала суох биир тэрилтэ±э вахтерунан, онтон харабылынан µлэлиибин.  

 

Кардашевская Сардана Ивановна,  
олунньу, 2019 с.  
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Барытыгар бииргэ сылдьыбыппыт 

 
Мин 1978 сыллаахха оскуоланы бµтэрээт, детсаадка пуобарынан µлэ±э киирбитим. 

Сэбиэдиссэйинэн Павлова Александра Егоровна этэ, онтон Тапыева (Ноева) 

Тамара Васильевна буолбута, наґаа ір сэбиэдиссэйдээбэтэ±э, баспытааталга 

кіспµтэ.  Мин ыал буолан, сыллата о±олонон олорбутум. 1987 сыллаахха эрэ 

µлэбэр тахсыбытым, 2015 сыллаахха  уурайбытым. Урут санитарка диэн дуоґунас 

этэ. Дьааґыла±а сыл курдук µлэлээн баран,  баспытаатал курсугар µірэнэ 

киирбитим. О±олоох, дьиэлээх-уоттаах киґи µірэнэригэр ыарахан эбит этэ. 

Саатар, о±олорум кыралара бэрт, онон хайыта тыыттаран, тіннін кэлбитим.  

Хочуолунайга хачыгаарынан киирбитим. Кэргэним Роман кіміліґір буолан 

µлэлээбитим.  

Баспытааталларга бары кіміліґір этибит. Кэнники младшай иитээччи буоларга 

µірэммитим. Онно психологическай мэтириэт суруйбуппун ійдµµбµн. Педагогум хай±аан, психолог 

идэтигэр µірэнэ кэл диэн ыІырбыта. 

Ґлэлиирбит тухары сынньана ханна да барбат эбиппит. Јрµґµ куттал бі±інін мотуорканан 

туораан, ірµс арыытыгар оттуу киирэрбит, ыанньыксыттары сынньатан, хастыы да кµн пиэрмэ±э 

µлэлии тахсарбыт. Эдэр, эрчимнээх, кіхтііх буоламмыт, тугу да ыарыр±аппат, туохтан да толлубат  

этибит. Сэбиэдиссэйбит Ольга Матвеевна дьаґалын толорорбут, истэрбит. 

Јрімµін кэмигэр баспытаатал, ньээІкэ диэн арахсыбакка бары бииргэ µлэлиир этибит. 

Тµннµкпµтµн барытын устан кылбаччы сууйарбыт. Детсааппыт нэдиэлэлээх буолан, симиэнэнэн 

µлэлиибит, биир киґи нэдиэлэ устата тµµнµн хоноро. Сайынын эмиэ µлэлиибит.  Биир ый уоппуска±а 

сынньанарбыт.  

Бииргэ µлэлээбит иитээччилэрбиттэн Анастасия Егоровна о±олорго наґаа истиІ сыґыаннаах, хас 

да сыл бииргэ  µлэлээбиппит. Иитээччи идэтэ кини анала диэн сыаналыыбын. Альбина Маратовна 

наґаа ирдэбиллээх иитээччи, биир сыл 19 о±ото оскуола±а аа±ар буолан барбыттара. О±олор кинини  

наґаа истэллэрэ, кинилэргэ хоґоон бі±ітµн µірэтэрэ. Альбина Маратовна эдэр баспытааталларга элбэх 

сµбэни биэрбит эбит.  

Детсаадка ыалдьыттар, хотуттар-тойоттор  бі±іті кэлэллэрэ.  Онно дьэ эргэ детсааппытын 

тупсара-киэргэтэ сатаан, араас дизайны толкуйдуур этибит. ХатыІ а±алан, сууллубат гына 

туруорарбыт, иІиннэрэрбит, дьиэбититтэн ону - маны а±алан киэргэтэрбит. Ыалдьыттарбыт тэлгэґэ±э, 

дьиэҕэ киирэн иґэн, кэрэни кэрэхсээтиннэр диэн оІорорбут.   

Ольга Матвеевна туруорсан, эккирэтиґэн саІа детсаады туттарбыта. Детсаад саІа дьиэтигэр 

киириигэ субуотунньук бі±інµ тэрийбитэ, µлэґиттэр бэйэбит сууйан-сотон киирбиппит. Бу детсаад 

дьиэтин бырайыага экспериментальнай, гарантията кыра диэбиттэрэ, ол са±ана оннук эрэ кыаллыбыта 

буолуо.  Тутуутун хаачыстыбатыгар кыра-кыра сыысхаллар бааллар быґыылаа±а.  

Утренниктары  бары кіміліін бэлэмниир, ыытар этибит. Ким да туора  турбат. Ким тугу 

сатыырынан киэргэтиигэ, о±олору бэлэмнээґиІІэ  кіміліґібµт. Баспытааталларбыт олус дьо±урдаах, 

талааннаах буоланнар, барытыгар айардык сыґыаннаґан µлэлииллэр.  

Детсаадка ыраас-чэбдик турукка, оонньуур эйгэ±э уонна о±о доруобуйатыгар, оло±ор куттал суох 

буолуутугар  сµрµн бол±омтону уурарбыт. Баспытаатал улахан о±олорго дьарык ыытар бириэмэтигэр, 

биґиги кыраларга хоґоон, остуоруйа кэпсиир этибит. Баспытааталлары солбуйарым, дьэ, онно кинигэ 

бі±ітµн кірін, аа±ан бэлэмнэнэр этим, былааннаммыт дьарыктары барытын ыыта±ын, былааннарын 

барытын суруйа±ын. Урут муусука, физкультура, уруґуй дьарыктарын баспытаатал барытын бэйэтэ 

ыытара, онон баспытааталлар идэлэрин толору баґылаабыт профессионаллар буолаллар. Билигин 

детсаадка µлэлээбит сылларбын суохтуубун, истиІник-иґирэхтик саныыбын.  

Шевелѐва Ирина Афанасьевна, 
алтынньы, 2019 
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Умнуллубат тµгэннэр 

 
Мин детсаадка 1997 сыллаахха бастаан пуобарынан µлэлии киирбитим. 

Сэбиэдиссэй Ольга Матвеевна этэ. Оччолорго пуобар µлэтэ наґаа тµбµктээх уонна 

кэлиилээх-барыылаах этэ. Мас хайытан оґох отторум. Ма±аґыыІІа Ольга 

Матвеевналыын бэйэбит баран бородууктабытын ылар этибит. Кµн аайы 

килиэппитин ма±аґыынтан ылабыт. Оробуочайым кэлбэтэ±инэ, салаасканан 

пиэрмэттэн µµтµ бэйэм баран а±аларым.  

Онтон 2003 сылга а±ыйах ый гаас операторынан µлэлээбитим.  Дьэ ол кэннэ 2004  

сылтан  ньээІкэнэн µлэлии киирбитим. Иитээччилэр Альбина Маратовна уонна 

Анастасия Егоровна этилэр. НьээІкэлэринэн Маргарита Петровна уонна Ирина 

Афанасьевна  µлэлииллэрэ. Мин µґµс ньээІкэнэн киирбитим.  

Музыкальнай салайааччы Анна Игнатьевна этэ. Физкультураны эмиэ кини ыытара. 

Урукку о±олор  наґаа бэрээдэктээх этилэр. Кэлэктииппит наґаа иллээх, бары тэрээґиннэргэ  

актыыбынайдык кыттарбыт. Ол курдук, Орто Дойдуга кыґыны атаарыыга бары маскараат буолан,  

сэттэ гномиктары оонньоон кірдірбµппµт. Бастакы миэстэ буолан, кулер ылан кэлбиппит.  Андреева 

Маша торт, Ксенофонтова Наталья бітµµк буолбуттара. Биґиги сэттэ  гномнар буолбуппут. Кулуупка 

СаІа Дьылга тэрилтэнэн кµрэхтэґиигэ  «Сэттэ хоґуол о±олоро» остуоруйаны оонньоон кірдірбµппµт. 

Сирэйбитигэр кумаа±ынан хоґуол сирэйин оІостубуппут. Улуустаа±ы спартакиада±а  Німµгµгэ 

«Антошканы» µІкµµлээбиппит. Онно кµрэхтэґэн I миэстэ буолан, µірэн кэлбиппит. Детсаадка 

утренниктарга Анна Игнатьевналыын маскараат буоларбыт, ол курдук биирдэ СаІа Дьылга Дьээгэ-

Бааба буолан турардаахпын. Маргарита Петровна Тымныы Мооруос буолбута уонна ытар±атын умнан 

кээґэн устубатах этэ, ону сиэнэ Сѐма кірііт да,  тута мин эбээм диэн билбитэ. 

2010  сыллаахха саІа детсаадпытыгар киирбиппит. Онно а±ыйах бириэмэ±э Пинигина Матрена 

µлэлии сылдьыбыта. Кини «Сэттэ мэтириэт» диэн сыанканы туруорбута. Онно бары кыттыбыппыт. 

Јктім кулуубугар кірдірбµппµт.  СаІа Дьылга µлэґиттэр бэйэбит маскараат буолан, о±олорго кір-нар 

тэрийэрбит. Онно мин Карабас - Барабас оруолун толорбутум.  

Ольга Матвеевна ір сыл сэбиэдиссэйинэн кэлэктииби бииргэ тутан µлэлэппитэ. Альбина 

Маратовна о±олору наґаа µчµгэйдик µірэтэрэ. Сылын аайы о±олорго дакылаат аахтаран, улууска наар 

миэстэлэґэрбит.  Дьэ ону дакылааттарын уонна хоґооннорун µірэтэргэ кіміліґірбµт. 20-чэ о±ону  

Покровскайга, Німµгµгэ остуоруйа куонкуруґугар илдьэрбит. Онно миигин бэрээдэк кірііччµнэн 

илдьэ бараллара. Анна Игнатьевна наґаа кіхтііх, µлэґиттэри барытын бэйэтигэр тардара, о±олорго 

наґаа µчµгэйдик сыґыаннаґара.  О±олору сылын ахсын «СардаІалаах аартык», «Мини Мисс» 

куонкурустарга бэлэмнээн кытыннарара. 

Детсаадпытыгар араас таґымнаах ыалдьыттар кэлэн бараллара. Биирдэ Феодосия Габышева кэлэр 

диэн чэчирдэри ылан туруорбуппут уонна  Анна Игнатьевна дьиэтиттэн сэргэ а±алан, ону ійіін 

турардаахпын. О±олору сахалыы таІыннарбыппыт. Дьэ ити курдук, умнуллубат тµгэннэр элбэхтэр этэ. 

 
Дмитриева Матрена Гаврильевна,  

алтынньы, 2019 с. 
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Кµндµтµк саныыбын 

 
Мин 2002-2013 сылларга детсаадка  µлэлээбит сылларбын кµндµтµк саныыбын. 

Бастаан эргэ детсаадка Шевелѐв Роман Егорович, Петрова Елизавета Афанасьевна 

буолан, гаас операторынан икки ый, онтон оробуочайынан уонна завхоґунан 

µлэлээбитим.  

Оробуочай уонна завхоз µлэтэ кірдіххі судургутун иґин, ис-иґигэр киирдэххэ,  

сµµрµµтэ-кітµµтэ, мыытарапката элбэх. 

Завхоз сµрµн µлэтэ ма±аґыыннары кытта дуогабардаґан, о±олору сибиэґэй 

бородууктанан, тэрилтэни хаґаайыстыбаннай табаарынан хааччыйыы,  ый аайы 

отчуоту оІоруу буолар. Бастаан сиир эппитин ма±аґыынтан миэстэнэн ылар 

этибит, онтон кэлин дьонтон идэґэнэн ылар буолбуппут. Ол эттээґинэ, харайыыта 

– барыта  мин µлэм буолара. Эппитин кырбастаан баран, дьааґыла таґыгар баар 

кыра хаптаґын сарайга уурар этибит, кэлин морозильник ыланнар, онно угар буолбуппут. Кµґµн  муус 

атыылаґан, о±олорго кыґынын муус уутун иґэрдэбит. Сарсыарда аайы муус киллэрэр µлэм сор±ото 

этэ. Куукунабыт, таІас сууйар сирбит дьааґыла±а буолан, аспытын, утуйар таІаспытын кыґынын 

салаасканан детсаадка таґар этим. Онтон саас чалбах та±ыста±ына, кураанах сиринэн эргийэн илдьэр 

этим. 

О±о тэрилтэтэ куруутун ыраас буоларыгар кыґаллар этибит. Кыґынын ылтаґынынан помуойа 

дьааґыга оІорон, саас тыраахтарынан ону тиэйтэрэбит. Саас аайы кэлэктиибинэн субуотунньукка 

тахсан, о±олор оонньуур, сылдьар  тиэргэннэрин, дьиэлэрбит тастарын  хомуйабыт. Саас µлэґиттэр 

То±ойго баран, хортуоппуй олордор этибит. Сайын уочаратынан баран, хортуоппуйбут  сыыс отун 

ыраастаан, тээпкэлээн кэлэр этибит. Биир сыл Филиппов Николай Дмитриевичка бааґына±а 

хортуоппуй хомууругар бары µлэґиттэр кіміліґін,  кыстыыр хортуоппуйбутун булуммуппут.  

Детсаадка соро±ор кµµтµллµбэтэх кірµдьµіс тµгэннэр буолааччылар.  Биирдэ Сана Дьыллаа±ы 

утренникка Дед Мооруос биллибэт биричиинэнэн кэлбэтэ±эр,  миигин була охсоннор, Дед Мооруос 

буолан турардаахпын. Кµлµµлээх ба±айы этэ. Музыкальнай салайааччыбыт Анна Игнатьевна Сана 

Дьылга, Ийэлэр, Сэбиэскэй аармыйа кµнµгэр о±олорго бырааґынньыктары ыытара. Детсаадка Анфиса 

Гаврильевна, Мотрена Гаврильевна, Маргарита Петровна, Ирина Афанасьевна буолан бииргэ 

µлэлээбиппит.  Роман Егоровичтыын наадыйдахпытына, бэйэ бэйэбитин солбуйсар этибит. Детсаадка 

µлэлээбит сылларбын наґаа µчµгэйдик саныыбын. 

Никифоров Николай Иванович, 
алтынньы, 2019 с. 

Никифоров Николай Иванович почта±а µлэлии сырытта±ына, тэрилтэтэ сабыллан, детсаадка оро-

буочайынан киирбитэ. Кини улахан кыыґа детсаадка сылдьыбыт буолан, кинини µчµгэйдик билэрбит 

уонна тіріппµт быґыытынан олус кіміліі±і.  

Николай Иванович хайа кµн µлэлии киириэ±иттэн барыбытыгар а±а, убай курдук буолбута. Бары 

µлэґиттэргэ кыґаллан, µтµі суобастаахтык кіміліґірі. Бырааґынньыктарга,  утренниктарга, дьар-

ыктарга аппаратурабытын холбуура. Киэргэтиибитин оІорууга сµбэлиирэ, ыйыыра.  

Оробуочай µлэтигэр кµнµ быґа тµбµгµрэрэ, дьиэ таґын сиппийииттэн,  хомуйууттан са±алаан, 

тэрилтэ бары µлэтин µлэлиирэ. СаІа дьиэ±э кіґµµ кэмигэр тµбµктээх µлэни кірсµбµтэ. Кини миэбэли 

хомуйууга, таґырдьа оонньуур былаґаакканы оІорууга илиитин араарбакка µлэлээбитэ.  

Николай Иванович дэриэбинэ общественнай µлэтигэр, детсаад ыытар бары тэрээґиннэригэр  

кіхтііх кыттыыны ылара. Киґи быґыытынан олус холку, эйэ±эс киґи буолар. Хаґаайыстыбаннай µлэ 

іттµгэр сатабыллаах, билэрэ-кірірі да сµрдээх, бары олус тапсан µлэлээбиппит. 

Ольга Матвеевна Еремеева,  
алтынньы, 2019 с. 
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Үлэлээбит сылларым туһунан ахтыы 
 Мин бастаан кылгас – кылгастык 1981 сыллаахтан үлэлээбитим онтон 

1985 сыллаахтан олохтоохтук бу билиҥҥэ дылы үлэлии – хамсыы сылдьабын. 

Мин бастаан үлэлиирбэр сэбиэдиссэйинэн Еремеева Ольга Матвеевна, 

иитээччилэринэн Гаврильева А.М., Прохорова А.И., ньээҥкэлэринэн Шевелева 

И.А., Дмитриева М.Г., кочегарынан Белолюбская А.Г., Петрова Е.А., Шевелев 

Р.Е., поварынан Кардашевская С.И., рабочайынан Поисеев С.Н., таҥас 

сууйааччынан мин Герасимова Маргарита Петровна үлэлээбиппит. Ол кэмҥэ 

детсадка отучча кэриҥэ оҕо сылдьар этэ, хонуктаах буолан оҕолор өрөбүлгэ 

биирдэ дьиэлэригэр бараллара. 

Детсад уонна дьааһыла туспа – туспа дьиэлэринэн турбуттара. Сарсыарда 8 

чаастан 12 чааска дылы ньээҥкэлиирим онтон киэһэ өттүгэр таҥас сууйарым. Туспа таҥас сууйар 

дьиэлээх этибит, мас хайытан оһох оттон уу сылытан таҥаспын оргуйбут ууга баттаан, сууйан барытын 

өтүүктээн бэлэмниирим. Ол саҕана детсад сайыны быһа үлэлиир этэ бары солбуйса сылдьан 

үлэлиирбит, онтон күһүнүн ремоннанааһын, кырааскаланааһын буоларбыт. Кэнники сайынын 

сынньанар буолбуппутугар харабылынан үлэлээбитим. Коллективынан күһүн аайы хортуоскаҕа, 

хаппыыстаҕа көмөлөһөрбүт, саас олордуутугар эмиэ көмөлөһөр этибит. Биир да субуотунньугу, 

спортивнай күрэхтэри, кэнсиэрдэри, бырааһынньыктары көтүппэккэ барытыгар көхтөөх кыттыыны 

ылар этибит. Волейбол, баскетбол буоллун мээчиктээн да биэрэр этибит. 

Онтон бу кэнники саҥа детсадка кэлэн баран бары холбоспуппут уонна күн бүгүнүгэр дылы 

харабылыан үлэлии – хамныы сылдьабын.                                           Маргарита Петровна Герасимова, 

алтынньы 20 күнэ 2019 с. 

О±о туґугар  
Мин Чапаевтаа±ы детсаадка 1974  сыллаахха µлэлии кэлбитим. Любовь Федоровна 

Лиханова  сэбиэдиссэйинэн µлэлии сылдьара. Мэлдьи ис-иґиттэн кµлэ-µірэ 

сылдьар, сµбэ-ама биэрэр салайааччыбын хара бастааІІыттан сібµлээбитим, 

ытыктаабытым. Баспытааталларынан Зоя Егоровна Захарова, Александра 

Егоровна Павлова, Антонина Алексеева ірі кіті±µллµµлээхтик µлэлээбиттэрэ.  

Кыґыл дааталарга ыытар бырааґынньыктаа±ы утренниктарбыт о±ону µірдэр гына 

бэґиэлэйдик бараллара, ол иґин о±олор наґаа кµµтэллэрэ, бэлэмнэнэллэрэ, 

µірэллэрэ.  

1981 сылтан Ольга Матвеевна Еремеева µлэлии кэлбитэ. СаІа Дьыл бэлэмэ 

тµбµктээх эрээри, бары наґаа кэтэґэр этибит. О±олорбут араас маскараады 

тиктэрэн кэтэллэрэ, куобах, саґыл, бірі уо.д.а. маскарааттар элбэх буолаллара.  

О±олор Тымныы О±онньор торуоската тос-тос тыаґаан, кэґиилээх салааскатын 

соґон киирэрин наґаа µірэ-кіті кірсіллірі. Ырыаларын ыллыыллара, хоґооннорун аа±аллара. 

Тымныы О±онньор хас биирдии о±о±о а±албыт кэґиитин тµІэтэрэ, о±олор кэґии тутан µірµµлэрэ 

муІура суох буолара. Ыам ыйыгар, Ньукуолун кµн, Ой Бэскэ баран, сµµрэн-кітін, сынньанан 

кэлэрбит. Барыбыт ба±абыт – саІа детсаад дьиэтин тутуллуута.  Ол ба±абыт олоххо киирэн, саха тэІэ 

суох µірбµппµт. СаІа детсаад  дьиэтэ ыраахтан хараабыл устан иґэрин курдук, сандааран, дьэндэйэн 

турара µчµгэйэ сµр этэ. Ґірµµбµт-кітµµбµт муІура суо±а. Кырачааннар сырдык, ыраас детсаадка 

билиини сомсо, сайда, кµлэ-µірэ кэлэллэриттэн бары астынабыт. Эдэр, эрчимнээх µлэґиттэр кэллилэр, 

урут сылдьыбыт о±олорбут о±олоро идэлээх µлэґит буолан, дойдуларын детсаадыгар µлэлии 

сылдьалларыттан µірэбин. “Мичээр” детсаад ыытар µлэтинэн-хамнаґынан улууска, республика±а, 

Арассыыйа±а ааттанарыттан µірэбин, киэн туттабын. 

Анфиса Гаврильевна Белолюбская, 

алтынньы, 2019 с. 
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Детсаады иккис дьиэбинэн аа±абын 

 
Мин 1991 сыллаахха Дьокуускайдаа±ы № 2-дээх педагогическай училищены бµтэрэн, детсаадка 

µлэлии кэлбитим. Детсаадка сэбиэдиссэйинэн Ольга Матвеевна, иитээччинэн Альбина Маратовна 

этилэр. 5-6-7 саастаах о±олор сылдьар биир булкаас біліхтірі баара.  Детсааппыт нэдиэлэлээх буолан, 

о±олор бэнидиэнньиккэ кэлэн баран, субуота±а биирдэ дьиэлэригэр бараллара.  

Мин бастакы выпустарым Наумова Варя, Неустроева Тася, Маркова Вероника уо.д.а. 

Музыкальнай салайааччынан Анна Игнатьевна Прохорова µлэлиирэ.  Ону таґынан Анна Игнатьевна 

физкультураны ыытара. Иитээччи кіміліґііччµлэринэн Шевелѐва И.А., Герасимова М.П., 

Белолюбская А.Г., Дмитриева М.Г. µлэлээбиттэрэ.  

Анна Игнатьевна  диэн ураты µлэґит киґи буолара, о±о туґугар утуйарын, аґыырын умнара. 

Сылын ахсын кыргыттарга «Мичийээнэ Куо», уолаттарга «Уолан»  куонкурустары µрдµк 

таґымнаахтык ыытара.  Ол куонкурустарга Анна Игнатьевналыын хас биирдии о±о±о µІкµµлэрин 

бэйэбит туруорарбыт. Куонкуруґу дэриэбинэ дьоно бары кірі кэлэллэрэ.  Детсааппытыгар  нэґиилэ 

батарбыт. Ол курдук «СардаІалаах Аартык», «Мини Мисс» куонкурустарга о±олору кытыннарарбыт.  

Араас интэриэґинэй аралдьытыылары, ол курдук, «ТаІха киэґэтэ», «Кыґыны атаарыы»,  утренниктары  

ыытарбыт.  

 

 

 

 

 

Анастасия Егоровна Иванова  
 

СР үөрэҕириитин туйгуна, 

СР Президенин Гранын хаhаайына 

 Ой Бэс, 2000 с.   Ахсаан дьарыга, 2007 с.  
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Халлаан сылыйда±ына, о±олору илдьэ, Ой Бэскэ барарбыт. Онно кµрэхтэґэн, оонньоон, салгыІІа 

тото-хана аґаан, астынан а±ай  кэлэрбит. О±олору илдьэ µрэххэ, хонууга кµµлэйдиир, тулалыыр 

айыл±аны билсиґиннэрэр этибит. Альбина Маратовналыын дьарыктарбытын арахсан ыытарбыт, мин 

наар ахсаан, изо, Альбина Маратовна тыл іттµн ыытара. Альбина Маратовна о±олору аахтара 

µірэтэрэ.  О±олору риторика, дуобат кµрэхтэґиитигэр, метаолимпиада±а бэлэмниирбит. 

2006  сылтан Александра Власьевналыын методическай босуобуйа оІорон, куруґуок 

быґыытынан о±олору саахымакка µірэтиини са±алаабыппыт, уоппут атастаґан, араас педагогическай 

аа±ыыларга, педагогическай дьаарбаІка±а кыттарбыт.  

2010 сылга саІа детсааппытыгар киирбиппит.  2011 сыллаахха  5 сыллаах µлэбитин тµмэн, 

«Саахымакка бастакы хардыы» диэн  электроннай босуобуйа оІорон таґаарбыппыт.  2011 сыллаахха 

Елена Дмитриевна Троева-Лугинова кі±µлээґининэн,  детсаад базатыгар бастакы іріспµµбµлµкэтээ±и 

саахымат турнира ыытыллыбыта. О±олор турниры таґынан саахымат олимпиадатыгар уонна «Принц и 

принцесса шахматного королевства» диэн костюмированнай куонкуруска кытталлар. Мирнэйтэн, 

Бµлµµттэн, Тааттаттан, Намтан  тиийэ кэлэн кыттыбыттара.  Электроннай босуобуйабыт 

іріспµµбµлµкэ детсаадтарыгар  тар±аммыта.  

Ольга Матвеевна ір сыл устата сатабыллаах салайааччы буолан, кэлэктииби тµмэн, уларыйбакка 

µлэлээбиппит. Детсааппыт иккис дьиэбит кэриэтэ этэ.  Уоппуска кэнниттэн тµмсэн, дьиэбит-уоппут, 

сµіґµбµт-аспыт, о±обут-уруубут туґунан кэпсээн буолара.   

Мин  улуустаа±ы, регионнаа±ы «Сыл иитээччитэ», іріспµµбµлµкэтээ±и «БастыІ физкультурнай 

инструктор» куонкурустарга кыттарбар кэлэктиибим бары саба тµґэн кіміліспµттэрэ. Хаґан ба±арар 

ійібµл, тирэх буолар дьонноохпун диэн µірэбин.  

Иванова Анастасия Егоровна, 
алтынньы, 2019 с. 

Лицей турнира, 2010 с.   Детсаад иhинээҕи саахымат турнира, 2014 с.  Метаолимпиада, 2005 с.  
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Сµбэнэн  µлэлээбиппит 

 
Анна Игнатьевна 1992 сыллаахха биґиги детсаадпытыгар музыкальнай салайааччынан µлэлии 

киирбитэ. Кини µлэтигэр наґаа эппиэтинэстээхтик сыґыаннаґара, идэтин наґаа сібµлµµрэ.  

Анна Игнатьевна детсаад тэрээґиннэригэр барытыгар актыыбынайдык кыттара, профсоюз 

бэрэссэдээтэлинэн ір сыл µлэлээбитэ, олус элбэх идеялаах буолара. Детсаадка кэлэктиибигэр 20-чэ сыл 

уларыйбакка µлэлээбиппит.  

Анна Игнатьевна дьулуурдаах µлэґит, утренник сценарийдарын барытын бэйэтэ суруйара, 

ыытара. Сана Дьылга араас маскарааты тиктэн, о±олору, дьоннору µірдэрэ. Наґаа µчµгэй Дьэгэ-Бааба 

буолан артыыстыырын ійдµµбµн. Эргэ СаІа Дьылга Альбина Маратовналыын «ТаІха киэґэтин» 

ыыталлара. Матрена Гаврильевна Дьыл О±уґа буолан киирээччи. Кыґыны атаарыыга бары таґырдьа 

тахсан маскараат буоларбыт уонна итии чэйдээх блины сиир этибит.  

Анна Игнатьевна о±олору араас куонкурустарга бэлэмниирэ, «СардаІалаах Аартык», «Мини 

Мисс» кµрэхтэргэ ситиґиилээхтик кытталлара. Саамай кэтэґиилээх куонкурустарынан кулун тутар 

ыйга «Мичийээнэ Куо» уонна олунньуга “¥рүҥ Уолан” кµрэх  буолаллара. Бу кµрэхтэри нэґилиэк 

дьоно барыта кµµтэрэ. Кыттааччыларбыт элбэх буоллахтарына, кулуупка, эбэтэр оскуола 

спортсаалатыгар ыытарбыт. То±о диэтэххэ, нэґилиэк дьоно бары кірі кэлэллэрэ, детсаадка кыара±ас, 

баппаттар. Бу кµрэххэ Анна Игнатьевна о±олору ый инниттэн бэлэмниирэ. «Мичийээнэ Куо» 

куонкуруска кыргыттар билиґиннэриилэрин айан, чочуйан биэрэрэ, хас биирдии кыыска ырыа, µІкµµ 

µірэтэрэ. Сахалыы таІас уонна авангард муода кірдіріллірі. Онно тіріппµттэри кытта ыкса 

µлэлэґэрэ, бииртэн-биир кэрэ хатыламмат таІас, уобарас, кістµµ айыллара. Куонкурус µрдµк 

таґымнаахтык ааґара. Кыайбыт кыргыттары ЈктімІі «Мини Мисс» улуустаа±ы куонкуруска таґааран 

кытыннарара.  

Анна Игнатьевна детсаадка физкультура инструкторынан µлэлээбитэ. О±олору кытта дьарыктар 

µрдµк таґымнаахтык ыытыллаллара. Уол о±ону иитиигэ улахан бол±омтотун уурара. О±олору эт-хаан 

іттµнэн эрчийэргэ анаан, тіріппµттэр кімілірµнэн, араас спортивнай снарядтары оІорторон 

дьарыктарыгар туттара.  “Уолан”  кµрэххэ уолаттар сахалыы таІнан бэйэлэрин билиґиннэрэллэрэ. Ол 

билиґиннэрии тылларын Анна Игнатьевна хас биирдии тіріппµтµ кытта сµбэлэґэн, толкуйдаан, 

уустаан-ураннаан айан суруйара. Бу кµрэхтэргэ бэлэмнэнии біліх о±олорун барыларын кытыннарара, 

хас биирдии о±о билиґиннэриитин Анна Игнатьевна кичэллик уура сылдьара, мунньара. Ол курдук 

Андреев Емельян Васильевич кыра уолугар Дима±а бэйэтэ билиґиннэрии тылын суруйбутун хойукка 

дылы илдьэ сылдьыбыта. Уолаттар ібµгэ оонньууларыгар куоталаґаллара: «Атаралаан сµµрµµ», «Кітіх 

ына±ы туруоруу», «Ойбонтон уулааґын», сиртэн анньыныы, сыалы табыы.  

 

 

Анна Игнатьевна Прохорова  
 

Ийэлэр I Россиятааӄы форумнарын делегата, 

Хаҥалас улууһун Софья Сидорова аатынан  

премия лауреата 
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Кыайыылаахтарга дьµµллµµр сµбэ Кыайыылаах лиэнтэтин кэтэрдэрэ, анал бириис туттарара. 

Бириистэр спонсордарынан нэґилиэк тэрилтэлэрэ буолаллара.  Анна Игнатьевна «Уолан» 

кыайыылаахтара оскуола±а киирэн, кэлин туох ситиґиилэммиттэрин кэтээн кірірі.   

Анна Игнатьевна сценарийдарын туґанан бу куонкурустары кэлин хойукка дылы ыыппыппыт.  

Анна Игнатьевна киґи быґыытынан сайдам, сайа±ас, эйэ±эс майгылаа±а,  куруутун µірэ-кіті, 

мичээрдии  сылдьар,  элбэх саІаттан саІа идеялардаах µлэґит киґи этэ. Биґиэхэ наар сµбэлии-амалыы 

сылдьара. Анна Игнатьевналыын 10-тан тахса сыл бииргэ µлэлээбиппит да, хаґан да кыыґыра 

сылдьарын кірбіті±µм. Кини мин ійбір наар кµлэ-µірэ сылдьара иІэн хаалбыт. 

Анна Игнатьевнаны олус истиІник саныыр, ір сылга бииргэ µлэлээбит коллегам буолар. Биир 

сµбэнэн айымньылаахтык µлэлээбиппитин наґаа µчµгэйдик ахтабын. 

Иванова Анастасия Егоровна, 
сэтинньи, 2018 с. 

 

Сырдык киґи Анна Игнатьевна туґунан иґирэх тыл 
 

Анна Игнатьевна мин ійдібµлбэр наґаа сырдык, µірµнньэІ уонна куруутун 

ыксыы сылдьар курдук уобараґа хаалбыт. Ба±ар, кырдьык, Орто дойдуга 

анаммыт ча±ыл оло±ор µгµґµ µмµрµтээри, элбэ±и ситиґээри бэрт ыксалынан, 

тиэтэлинэн сылдьаахтаабыта буолуо… Кинини кытта алтыспыт, бэлиэтээн 

кірбµт а±ыйах тµгэннэрбин суруйуохпун ба±арабын.  

О±обун детсаадка а±алан баран, аан быыґынан куруутун уоран кірір этим. 

О±олорго дьарык ыыта сылдьара сэргэ±э, кіхтіі±і, эрчимэ сіхтірірі. Хас 

биирдии дьарыга уратытын, туттар мала-сала элбэ±ин сэІээрэрим. О±ону  

алыптыыр эйгэни кырдьык да сатаан тэрийэр педагог этэ. Кини музыканы 

уонна физкультураны биэрэр этэ. Детсаадка билиІІинэн сыаналаатахха, ула-

хан µірэхтээґин бырайыагы µлэлэтэр эбит. Уолу, кыыґы уратытык тутан, 

тус-туспа идэ±э, дьо±урга  уґуйуу, иитии (гендерное воспитание) си-

тимнээхтик барара. Сыл аайы саас «Мичийээнэ Куо», «¥рүҥ Уолан» бы-

райыактар тµмµктэрин о±олор ча±ылхайдык кімµскµµр, кірдірір этилэр.  

Наґаа ча±ылхай, айыл±аттан бэриллибит артыыс аналлаа±а. Детсаад утренниктарын кинитэ суох 

сатаан санаабаппын. Дьэ, билигин ким-туох буолан киирэр эбит диэн кµµтэ±ин. Арыт Дьэгэ Бааба буо-

лан киирэн соґутар, арыт Куобах, Эґэ Миисэ буолар, соро±ор Клоун буолан быарбыт быстыар диэри 

кµллэртиир. Анна Игнатьевна ырыаны хото µірэтэр, о±ону барытын ыллатар этэ. Мин кыыспар 4 са-

астаа±ар «Кµн» диэн ырыаны µірэппитэ. Сµрдээх тµргэн матыыптаах, тэтимнээх ырыа. Республика-

таа±ы «СардаІалаах Аартык» куонкурус оччолорго саІа са±аланан эрэр кэмэ этэ. Онно «Саамай кыра 

кыттааччы» номинацияны туппута. Онно Анна Игнатьевна миэхэ махтаммыта уонна олус µірбµтµн эп-

питэ. Олус сіхпµтµм, мин махтаныахтаах буолла±ым эбээт. Кэлин толкуйдаан кірдіххі, наґаа куль-

турнай, интеллигентнэй киґи быґыыта эбит. Билигин мин ити холобуру ылынан, тіріппµттэргэ мах-

талбын куруутун биллэрэбин.  

Бэйэтэ наґаа эрчимнээх киґи этэ. Куруутун бэлисипиэтинэн сылдьара. Тµннµгµм аннынан элэс 

гынан хаалара. Элбэх о±олоох, сµіґµлээх-астаах тыа дьахтара диэтэххэ, куруутун оІостуммут, бат-

та±ын эрийэн бірічµіскэлэммит, макияжтаах буолара.  

Оскуола±а саамай тутаах киґибит – тіріппµт кэмитиэтин солбуллубат бэрэссэдээтэлэ. Мунньахха 

туран, тіріппµттэри чэпчэки ба±айытык ылыннарар гына тыл этэн кэбиґэрэ.  Тµмсµµ, тэрээґин  бі±і  

тэринэн, µлэ  бі±ітµн ыыппыппыт. Куруутун кыалларын, табылларын эрэ этэр олус үчүгэй хаачысты-

балаах этэ.  
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Анна Игнатьевна 5 о±ото лицейгэ µірэммитэ. Таняны, Ританы, Машаны, Игнаты µірэппитим. 

Афанасий  бµтэрбит этэ, Зина Покровскайга µірэнэрэ. Биирдэ тіріппµт кэмитиэтин тµмсµµтµгэр: «О±о 

элбэх дьо±урдаах, талааннаах. Ону тіріппµт эрдэ кірін сайыннарыахтаах, усулуобуйа тэрийиэхтээх!» 

Бу тыллар мин тібібір тахсыбаттыы, кытаанахтык  хатаммыттара. То±о диэн мин илэ-чахчы харахпар 

кірірµм, хайдах курдук о±о±о усулуобуйа тэрийдэххэ, о±о сайдарын. Маша о±уруонан дьарыктанан 

са±алаабытын билэр этим. Анна Игнатьевна Кытайтан суумка муІунан о±уруо а±албытын кэпсээбитэ. 

Игнакка СаІа Дьыллаа±ы баал маскараадыгар Хоруол хоруонатын Маша о±уруонан оІорбутун кірін 

олус диэн сі±і-махтайа кірбµппµн умнубаппын. Ити кµн Маша±а дьиІнээх талаан арыллыытын дьоро 

киэґэтэ буолбута.  Игнат дьо±урун хайдах сайыннарбыттарын этэ да барбаппын. Спорт араас кірµІэр 

барытыгар ураты талааннаах о±о, спорт маастара буола µµннэ. Инженер идэтин бµтэрэн баран, физкуль-

тура учууталыгар эбии саІалыы µірэнэн, санаата сытар µлэтигэр үлэлиирин истэн µірэбин.  

Анна Игнатьевна о±ону иитиигэ іссі биир этиитин уонна холобурун тус олохпор туґанабын. 

«О±о хайаан да айанныахтаах, атын дойдуну, куораты кірді±µнэ,  о±о билиитэ-кірµµтэ кэІиир, сай-

дар», - диирэ. Алта о±отун  барыларын араас дойдуларынан сырытыннарбыттара. Лицей бары  бы-

райыактарын кэргэнинээн икки илиилэрин уунан ійµµллэрэ. Бу алта  о±олоох ыал дохуоттарын аттары-

нан, барыларыгар сайдалларыгар усулуобуйа  тэрийэн, хотунан-со±уруунан сырытыннаран олороллор-

ун сі±ібµн. Оннук киэІ ійдііх, муударай, чиІ тулааґыннаах, µтµінµ эрэ тµстµµр, кэрэни эрэ ыраланар 

сырдык киґи – Анна Игнатьевна барахсан!  

Варвара Шевелѐва, 
сэтинньи, 2018 с. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кыайыылаах - Чемезов Сѐма, 2010 с.   Кыайыылаах - Тихонова Айсена, 2007 с.  
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74 



 Анна Игнатьевна 50 сааhын бэлиэтээhин Сааскы концерт, 2008 с.  

Детсаадка дьиэ кэргэн бары сылдьыбыппыт 

 
Мин о±о сылдьан, дьааґыла±а да, детсаадка да сылдьыбытым. Кыра со±ус 

уІуохтаах буоламмын, миигин кыра біліххі уґун кэмІэ ір ба±айы 

сырыттыннарбыттара. Хааламмын, о±олору ньээІкэлэґэр этим. Детсаадка саамай 

сібµлµµр дьарыгым µІкµµ буолара. Зоя Архиповна диэн иитээччи араас µІкµµнµ 

µірэтэрэ, араас омук µІкµµлэрин, “Зонтиктаах µІкµµнµ”  толорорбун олус 

сібµлµµрµм.  

НьээІкэлэрим тетя Аня, тетя Мотя, Анфиса Гаврильевна этилэр. Тетя Аня ырыа 

µірэтэрэ:  Тµргэн сыыдам газикка 

                 Тірдµі буолан олорон, 

                 Тиийэн кэллим детсаадка, 

                 Тетя Аня, здравствуйте! 

Мин санаабар, о±о барыта детсаадка сылдьыахтаах, бэйэм да сылдьыбытым, µс о±ом сылдьыбыта,  

билигин сиэннэрим сылдьаллар. Детсаадка о±о сайдар, атын о±олору кытта алтыґа  µірэнэр.  

Кэлин 2003-2014 сылларга дьааґыла±а иитээччи кіміліґііччµтµнэн µлэлээбитим. Иитээччилэринэн 

Тамара Егоровна, Александра Власьевна уонна Крылова Наталья Пантелеймоновна µлэлээбиттэрэ. 

Иитээччи кіміліґііччµлэринэн Наталья Владимировна уонна Анастасия Самсоновна буолан бииргэ 

µлэлээбиппит.  

Дьааґыла±а балтараа саастарыттан тµіртэригэр  дылы саастаах о±олор сылдьыбыттара. Биґиги 

о±олору сатаан аґыырга, уруунньукка олорорго, таІнарга µірэтэрбит. Мин санаабар, ханнык ба±арар 

µлэ барыта ыарахан, ол гынан баран µлэни дьулуургунан кыайдаххына, µлэ барыта табыллар, сатанар 

диэн девизтаахпын.  О±олортон Устинов Кирилл, Логанов Игорь сылдьыбыттарын ійдµµбµн.   

Кэлэктиипкэ тута киирбитим, иллээх-эйэлээх дьону кытта табыллан  µлэлээбитим. Детсаад туох 

баар µлэтигэр бары кіхтііхтµк кыттарбыт. Ол курдук, сэлиэнньэ иґинэн ыытыллар кµрэхтэґиилэргэ, 

ыґыахха кыттан наар миэстэлэґэр этибит.  

БилиІІи детсаад эдэр кэлэктиибигэр айымньылаах, µрдµктэн µрдµк ситиґиилэри, тус олоххутугар 

дьолу ба±арабын!  

Осипова Сахая Игоревна,  
алтынньы, 2019 с. 
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«Мичээр» оҕо саадыгар 

 

Эрдэ туран сарсыарда 

Саадка үөрэ кэлэбит, 

Күлүм күннүүн сырсыһан 

Оҕолордуун оонньуубут. 

 

       Хос ырыата: 

Бу маннык, бу маннык 

Үҥкүүлүүбүт, ыллыыбыт. 

Үөрэ – көтө сылдьабыт 

Мичээр оҕо саадыгар! 

 

Бииргэ биири эбэммит 

Ахсаан суоттуур буоллубут, 

А – ҕа б – ны холбооммут 

Ааҕар эмиэ буоллубут. 

 

       Хос ырыата: 

Бу маннык, бу маннык 

Үҥкүүлүүбүт, ыллыыбыт. 

Үөрэ – көтө сылдьабыт 

Мичээр оҕо саадыгар! 

 

Ийэм, аҕам, бу көрүҥ! 

Бары бииргэ сылдьабыт, 

Саадка кэлэн биһиги 

Доҕордоһор буоллубут. 

 

       Хос ырыата: 

Бу маннык, бу маннык 

Үҥкүүлүүбүт, ыллыыбыт. 

Үөрэ – көтө сылдьабыт 

Мичээр оҕо саадыгар! 

 

                  

 

   Анна Игнатьевна Прохорова 
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Бµгµн - µірµµ! 

Бµгµн – саргы кµнэ! 

Сайдыыбыт аартыга аґыллар, 

Тускубут туґаайыллар 

Дьоґун-мааны,  дьоро кµммµт !  

Хайдахтаах кµндµнµй,  

Кірµіхтэн кэрэний, 

Бу саІа, бу µтµі 

Ґйэлээх тутуубут!  

Бу буолар биґиэхэ –  

А±алыы кыґамньы. 

Бу буолар µйэлээх, 

Ґтµікэннээх бэлэх! 

О±о сааспыт уйата –  

Улаатар, иитиллэр кыґабыт 

Ґірµµлээх кµІІµнэн э±эрдэ! 

Сайдыылаах  саІа µйэ±э  

СаІаттан саІаны билэргэ 

Кыракый эрдэхтэн кыґаллабыт 

Эргиччи сайдыылаах буоларга –  

Элбэххэ эрчиллэн, 

Ґгµґµ µірэтэн, 

Билиини биґирээн, 

Иитиллэн, µірэнэн 

Уґаарыллан тахсыахпыт, 

Дойдуга туґалаах 

Дьон буола µµнµіхпµт.  

Махтал буоллун эґиэхэ! 

Айар – тутар дьоІІо! 

Сатабыллаах салайааччыларга! 

Ґірэ-кіті арыйабыт 

Алгыстаах алаґабытын 

Билиибит биґигэ –  

Ґірэхпит µктэлэ –  

Сайдыыбыт далаґата –  

СаІа детсаадпыт –  

О±о сааспыт уйата!  

 

Раиса Петровна Сысоева 
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