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V түһүмэх. Өктөмнөөҕү үөрэҕирии уонна билим киинин уһуйаана 



2016 с. Чапаевтаа±ы «Мичээр» о±о тэрилтэтэ 

Јктімніі±µ µірэ±ирии уонна билим киинин иґинэн 

уґуйаан буолбута. Бу кэмтэн ыла уhуйаан иитии-

µірэтии атын таґымыгар тахсыбыта. «Уґулуччу та-

лааннаах о±о» іріспµµбµлµкэтээ±и  бырайыагынан 

µлэлиибит. Хас биирдии о±о удьуорунан бэриллэр 

дьо±урун сайыннаран, талаанын арыйан уґуйууну 

ыытабыт. Уґуйааммытыгар «5+5+5+» үірэтии-

уґуйуу эйгэтэ ааптарыскай мадьыалын олоххо кил-

лэрэбит.   

Саха  Јріспµµбµлµкэтин  бастакы Президенэ 

М.Е.Николаев µірэ±ирии эйгэтигэр торумнаабыт 

биэс тирэҕин (5 китов образования) µлэбитигэр 

сµрµн туґаайыы оІостобут: муусука, уруґуй, 

тыллары µірэтии, саахымат уонна чіл олох. Оҕо бу 

биэс хайысханан тирэхтээх буоллаҕына, о±о детса-

адка ылла±ына, салгыы сайыннарда±ына, ханнык 

ба±арар билиини, µірµйэ±и, сатабылы ылынар, 

µірэнэр кыа±а µрдүүр.  

Муусука Киинигэр «Муусука – барыбытыгар» 

бырайыак чэрчитинэн о±олор хуорга ыллыыллар, 

күн аайы классическай муусуканы истэллэр, араас 

инструменнарга (флейтаҕа, синтезаторга, скрип-

каҕа) оонньууллар, муусука грамотатын тірµттэрин 

үөрэтэллэр. 

Саахымат Киинэ.  Ґс сааґыттан о±о саахымак-

ка дьарыгы са±алыыр. Дьарыктар, турнирдар, олим-

пиадалар ыытыллаллар.  УґуйааІІа 

«Саахыматчаан» сайыІІы оскуола µлэлиир. 

Чѳл олох Киинэ «Чэгиэн айыл±а – чэбдик ту-

рук» бырайыак  иитии-µірэтии тиґигин иґинэн о±о 

ійµн-санаатын, сиэрин-майгытын, этин-сиинин ту-

ругун, доруобуйатын кірµнµµгµн, сайыннарыытын 

аныгы ирдэбиллэргэ уонна ібµгэ µірэ±эр алтыґын-

наран ыытыыга туґаайыллар. Доруобуйа, чэбдик 

турук-о±о личность быґыытынан сайдыытын, олох-

хо ситиґиитин   мэктиэтин быґыытынан кірібµт.  

Уhуйаан иитиллээччилэрэ СƟ Бастакы Бэрэсидьиэнэ 

М.Е.Николаевтыын, Саахымат Аан дойдутааҕы  

Федерациятын Бэрэсидьиэнэ К.Н. Илюмжиновтыын,  

от ыйа, 2017 с. 

СƟ Бастакы Бэрэсидьиэнэ М.Е.Николаевтыын, Бүтүн 

Азия олимпиадатын Бэрэсидьиэнэ Леонг Чуан Квек,  

Сингапур, ыам ыйа, 2017 с. 

Ɵктѳмнѳѳҕү билим уонна үѳрэҕирии киинин директора 

Ю.И.Семѐновтыын Республиканскай педагогтар 

тохсунньутааҕы мунньахтарыгар, олунньу, 2017 с.  
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Худуоґунньук Киинэ «Бары уруґуйдуубут!» 

бырайыагы тµірт хайысханан µлэлэтэр. О±олор жи-

вопись тірµттэригэр билиини ылар эйгэлэрин 

тэрийэбит. О±олорбут µлэлэрэ араас таґымнаах 

быыстапкаларга тураллар, бырайыактарга, пленэргэ 

кытталлар.  

Тылы µірэтии Киин.  Оҕону эрдэ аахтарыы, 

омук тылыгар сыґыарыы, хоґооннору, уус-уран 

айымньылары истии, ійгі этэ µірэнии, кэпсээґин, 

тэттик сыаІкалары туруоруу, уус-ураннык аа±ыы.  

Иитээччи-педагог эргиччи  дьо±урдаах, тала-

аннаах, идэтигэр бэриниилээх буоллаҕына эрэ 

оҕолору сайыннарар кыахтаах.  «Мичээр» уґуйаан 

иитээччитэ – бу методист, босуобуйа ааптара, омук 

тылын баґылаабыт, саахымакка, муусука тэрилигэр 

оонньуур, аныгы олох ирдэбиллэрин кытта тэІІэ 

хардыылыыр. 

Босуобуйа ааптардара: Заморщикова Мария 

Ивановна- «Ыллыыр кустук» фортепиано±а оон-

ньуурга аналлаах босуобуйа; Иванова Анастасия 

Егоровна, Платонова Александра Власьевна – 

«Саахыматы-о±олорго» µірэтэр босуобуйа; 

Дьиэ-кэргэни, айма±ы, тµілбэни кытта ситим-

ниир сµрµн кыттыгас киґинэн тіріппµт буолар. 

О±ону µс сааґыттан «уґуйаан-о±о-тіріппµт» бииргэ 

µлэлээн, о±о тугу сатыырын, талаанын, ба±атын 

кэтээн кірібµт, мониторинг оІоробут. Ґлэбит ис 

хоґоонун тµмсµµлэр ніІµі ыытабыт: «О±ом биґик-

чээнэ» - Чапаев сэлиэнньэтин о±о кµµтэр эдэр ийэл-

эрин кытта µлэни медиктэр уонна педагогтар эмбри-

ональнай педагогика ніІµі тэІІэ ыыталлара сонун 

кістµµнэн буолла.  «Эдэр ийэ оскуолата» - о±ону 

тірµµрµн кытта кэтээн кірір, сµбэлиир, кіміліґір 

хайысханы эдэр тіріппµттэр биґирииллэр. Иитээч-

чилэр о±о кыра сааґыттан хайдах сайдыахтаа±ар 

сіптііх ыйынньыктары, сµбэлэри биэрэллэр, 

тігµрµк остуоллары, аґа±ас аан кµннэрин тэрийэлл-

эр. «О±ом - µірэнээччи» оскуолаҕа киирэр оҕолор 

тѳрѳппүттэрин түмсүүтэ. Ону таhынан Тіріппµт 

Сµбэтэ, «Эґэ, эбэ µірэ±э», «Дьиэ кэргэн портфолио-

та» бырайыак, аахсыйалар, «Ґтµі санаа» уонна тус 

кімі бырайыактарын үлэлэтэбит.  
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Авторская концепция «Ребенок не знает, что такое невозможно»: 
1. Республиканское январское совещание работников образования РС (Я), инициативная площадка 

«Storytelling», Якутск, 2017 г.  

2. Республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа & Образовательная марка», Чурапча, 

2017 г.  

 

Авторская Модель открытой образовательной среды детского сада «Мичээр» 5+5+5  
1. Международный симпозиум по проблемам развития одаренности детей и молодежи в образовании 

«Научное образование», Якутск, 2018 г.  

2. Республиканский авторский семинар «Открытая образовательная среда в условиях сельского мало-

комплектного  детского сада», Чапаево, 2018 г.  

3. Республиканский Форум «Дошкольное образование: инвестиции в будущее», Якутск, 2019 г.  
4. Международная научно-практическая конференция «Воспитание и обучение детей младшего            

возраста» ЕССЕ-2019, Москва, 2019 г.   

Республиканская педагогическая  

ярмарка «Сельская школа &  

Образовательная марка»,  

Чурапча, 2017 г. 

И.В. Каракчиева, к.п.н., ведущий советник 

Аналитического центра при Правитель-

стве РФ, специалист в области экосисте-

мы образования, Якутск, 2018 г. 

Н.Е. Веракса,  д.психол.наук, россий-

ский психолог, профессор, ректор МПА-

ДО, рук. лаборатории психологии и пе-

дагогики способностей Института 

психолого-педагогических проблем РАО, 

профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Гетеборгского университета. Соавтор 

федеральной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», 

Москва, 2019 г.  

Республиканский авторский семинар, Чапаево, 2018 г. 
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Yбүлүѳйдээх 2019 сылга оҕолорбут ситиhиилэрэ  

1. Прибылых Афоня – Республиканскай саахымат олимпиадата, 1 миэстэ (тохсунньу) 

2. «Мичээр» инструментальнай ансамбль – «Сардаҥалаах Аартык» республиканскай күрэх,                 

I степеннээх диплом (олунньу) 

3. «Мичээр» инструментальнай ансамбль – «Алыптаах дорҕоон» республиканскай күрэх,                     

III степеннээх Лауреат (олунньу) 

4. «Күн бытархайа» театральнай фестиваль-куонкурус – «Бастыҥ оркестр» номинация                    

(кулун тутар) 

5. Баишева Сайнара – Бүтүн Россиятааҕы «Я-исследователь» республиканскай этаабыгар -                   

I степеннээх Лауреат (кулун тутар) 

6. Аргунов Дамир - Бүтүн Россиятааҕы «Я-исследователь» республиканскай этаабыгар – «Саамай 

интэриэhинэй үлэ» номинация (кулун тутар) 

7. «Мичээр» инструментальнай ансамбль – «Твой успех» республиканскай күрэх, II степеннээх Лау-

реат (муус устар) 

8. «Добун дуораана» Республиканскай норуот инструменнарыгар толорооччулар куонкурустара –      

I степеннээх Лауреат (муус устар) 

9. Мультфильм куруhуогун оҕолоро – Республиканскай «Космоска аартык» күрэх - I степеннээх    

Лауреат (муус устар) 

10. Ырыаhыттар – «Кѳмүс ыллык» Республиканскай ырыа күрэҕэ, II степеннээх Лауреат                   

(ыам ыйа) 

11. Петрова Олеся – «Образы» Республиканскай ойуулуур-дьүhүннүүр искусство күрэҕэ -                       

I степеннээх Лауреат (ыам ыйа) 

12. Мультфильм куруhуогун оҕолоро – Республиканскай «Тиhиликкэ оҕо саас» күрэх -                           

I степеннээх Дипломант (ыам ыйа) 

13. Заморщиков Кеша – «Бриллиантовые нотки» VII Аан Дойдутааҕы фестиваль - II степеннээх        

Лауреат (ыам ыйа) 

14. Копырин Айыы-Сиэн – «Сайдыы» Республиканскай инбэлиит оҕолорго аналлаах күрэх,                  

II степеннээх Дипломант (ыам ыйа) 

15. Заморщиков Кеша, Васильев Богдан, Алексеев Эрик – «Робоигры» республиканскай                      

күрэхтэhии - I степеннээх Диплом (алтынньы) 

16. «Мичээр» инструментальнай ансамбль – «Тѳрүт дорҕоон» Республиканскай фольклорнай күрэх, 

III Yрдэл (алтынньы) 

17. Коврова Алина, Острельдин Владик – «Я инженер» Республиканскай күрэх, I степеннээх              

Лауреат (алтынньы) 

18. Кычкин Айсен, Заморщиков Кеша - Республиканскай «Парад роботов» фестиваль «Самый ориги-

нальный проект» кыайыылаахтара (сэтинньи) 
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Ситиһиилэрбит: 

- СР µірэ±ин министерствота «Уґулуччу талааннаах о±о» бырайыагынан µлэлиир о±о 

тэрилтэлэрин ортотугар Кыайыылаах Диплома. Дьокуускай, 2018; 

- Бµтµн Арассыыйатаа±ы «Россия бастыҥ детсаада-2019»  кірµµ-куонкурус кыайыылаа±а 

буоллубут. Россия топ 500 киирдибит. Москва, 2019; 

- «Уґулуччу талааннаах о±о» бырайыагынан Јріспµµбµлµкэтээ±и Ресурснай киин тирэх  

детсаадынан буоллубут. Дьокуускай, 2019.  

17 апреля 2019 г. -  

Республиканский  

Ресурсный центр по развитию  

детской  одаренности (Приказ МО и Н 

РС (Я) № 01-10/505 от 17.04.19) 
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Yбүлүѳйдээх сыл кэлэктиибэ  

Шевелѐва 

Варвара Николаевна 

Иванова 

Анастасия Егоровна 

Капитонова  

Мария Ивановна 

Кузьмина 

Алевтина Алексеевна 

Кычкина Лилия 

Александровна 

Заморщикова  

Мария Ивановна 

Павлова Акулина 

Константиновна 

Иванова  

Елизавета Игоревна 
Жиркова  

Тамара Васильевна 

Адъютантов 

Николай Егорович 
Егорова  

Сардана Михайловна 

Иванов Спиридон 

Александрович 

Лыткина Татьяна 

Владимировна 

Герасимова  

Маргарита Петровна 

Белолюбская  

Анфиса Гаврильевна 

Рожина  

Нюргуяна Егоровна 

Филиппова  

Маргарита Ивановна 
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Харитонова  

Варвара Федоровна 



2018-2019 сылга тахсыбыт босуобуйалар  
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