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 БУОЙУН АЙМАХТАР ОЛОХТОРУН,  

БОЙОБУОЙ СУОЛЛАРЫН НӨҤҮӨ ОҔОНУ ИИТИИ  

 

Менякова Алена Трофимовна, 

Б.Н. Егоров аатынан Күндэйэ орто уопсай үөрэхтээһин  

агротехнолигическай хайысхалаах оскуола 

алын кылаас учуутала 

Саха Республиката, Сунтаар улууһа, Күндэйэ сэл. 

 

 

Төhө да Аҕа дойду сэриитэ Улуу Кыайыынан түмүктэммитин иһин, бу түөрт  сыллаах сэрии  

алдьархайа  дьон-норуот өйүгэр-санаатыгар оспот баас буолан хааллаҕа.  

Күндэйэттэн (уруккута Чакыртан), Ийэ Дойду көмүскэлигэр 146 киhи барбыта. Кинилэртэн 84-

дэ кыргыhыы хонуутугар үйэ саас тухары хаалбыттара. Аҕа көлүөнэ дьон хорсун быhыытын 

өлбөөдүппэккэ кэнэҕэски ыччат өйүгэр-санаатыгар тиэрдэр курдук өрө тутуу – сэрии кэннинээҕи 

көлүөнэ ытык иэhэ. 

Сахалар омук быһыытынан биир уратыларынан аймахтаһыы буолар. Төрдүн-ууһун, өбүгэлэрин 

билбэт киһини дьадаҥы киһи диэххэ сөп. Төрүтү-ууһу билии биһиги ытык иэспит буолуохтаах, тоҕо 

диэтэр бу дьиэ кэргэн тулхадыйбат төрдө, умнуллубат историята буоллаҕа.  

Оҕо кыра сааһыттан хантан хааннааҕын, кимтэн кииннээҕин билиэхтээх, ырытар, толкуйдуур 

сатабыла сайдыахтаах. Төрүтү-ууһу үөрэтии чэрчитинэн буойун аймахтар бойобуой суолларын 

үөрэтиигэ хайысхалаах үлэ барара хайҕаллаах. Эйэлээх олоҕу уһансыбыт хаан-уруу аймаҕынан киэн 

туттар,  Ийэ Дойду көмүскэлигэр олохторун анаабыт буойуттарга сүгүрүйэр, аймах-билэ дьон үтүө 

ааттарын үйэтитэр, утуму салҕыыр киһи буола иитиллэн тахсарыгар олук уурар. 

1. Омук удьуорун утума. Төрүтү-ууһу үөрэтии. 
Ыал-кэргэн буолуу – айылҕа уһулуччулаах кэрэттэн кэрэ уонна сиэрин-туомун толору сиппит 

үчүгэйтэн үчүгэй айымньыта. Ыал – общесто тулхадыйбат төрдө, омук сайдыахтаах инникилээх 

кэскилэ. 

Ыал историятын, төрдүн-ууһун билиигэ уруулар ааттарын, биир төрүттээхтэри билии умнуллуо 

суохтаах. Уруулары аҕа, ийэ уруулара уонна уопсай уруулар диэн бөлөхтүөххэ сөп. Ийэ, аҕа төгүрук 

тулаайах буолбатахтарына, бэйэлэрэ туспа уруулардаахтар, силистээхтэр-мутуктаахтар. Олор чугас 

урууларын ааҕыллаллар. Уопсай урууларга үксүгэр эт-хаан урууттан аймахтан, ол аата аҕа уонна ийэ 

бииргэ төрөөбүттэриттэн ойоҕос, тастын уруулары киллэрэбит. 

Удьуор өйдөбүлэ икки хайысханы тутар. Биирэ – төрүт буолар өбүгэбит. Иккиһэ – ол төрүттэн 

утумнаан тахсыбыт көлүөнэ. Удьуор бигэ туруга алдьанар эмиэ икки суола баар: удьуор 

муҥурданыыта уонна удьуор ыһыллыыта. Удьуор сүнньүн омук буолар сүнньүбут курдук көрдөххө, 

муҥурданыы диэн саҥаны кыайан ылан испэттэн тахсар. Оттон ыһыллыы өттө бэйэ уратытын 

сүтэрэн туран, атын омуктары үтүктэртэн кэлэр. Айылҕа бу көстүүтүн тулуйарга, ортотун тутуһар 

наадата өйдөнөр. Ол аата омук буолар удьуорбутун сүтэрбэккэ туран, саҥаны ыларга дьулуур 

олохсуйуохтаах. 

Уруу-аймах олорон иһэр суолун саха утум диир. Утуму күүһүрдэр киһи үөскээтэҕинэ, бу уруу-

хаан олоҕо тупсан, кэскилэ кэтириир. Сайдар, тэнийэр урууга-аймахха дьоллоох оҕолор төрүүллэр. 

Эбэтэр эстэн эрэр урууга дьоллоох оҕолор төрөөтөхтөрүнэ, бу уруу саҥалыы сайдан, тэнийэн барыан 

сөп. Онон оҕо дьолун тустээһин диэн удьуор утумун көннөрөр төрүт буолар. Дьоллоох оҕо ыалга 

төрүүр. Дьоллоох оҕо тапталтан үөскээн төрүүр. 

Бэйэ төрүччүтүн билбэт буоллахха, саҥа аҕа-ийэ ууһун саҕалыыр угэһи тутуһуохха, ону оҕо-

ыччат өйүгэр туһэриэххэ сөп эбит. Аҕалаах ийэ үйэ анаара бииргэ олорон, Кыһыл көмүс уруу 

ыһыаҕын ыһар кэмиттэн саҥа аҕа-ийэ ууһа ааҕыллан барар эбит. Атыннык эттэххэ, ийэни-аҕаны 

сылаастык көрөн-харайан, дьоллоохтук олордон, уһун үйэлээн, бу дьоро күҥҥэ тириэрдии. 

Төрүччү – төрүтү, урууну-аймаҕы аан бастаан саҕалаабыт, ууһатан-тэнитэн барбыт 

кэргэнниилэртэн ааҕан таһаарыы. Билигин төрдүн-ууһун билбэт уонна билиммэт киһи сайдыылаах, 

үөрэхтээх, культуралаах киһинэн ааҕыллыан сатаммат. 
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Хас биирдии киһи, айылҕа үүнээйитин кэриэтэ, кимтэн эрэ кииннээх, хантан эрэ хааннаах, 

дириҥ силистээх, элбэх күөл лабаалаах, атын дьоннуун баай сыһыаннаах. 

Төрүттэр олорбут үтүөлэрин, кинилэр киэҥ сурахтарынан киэн туттубат киһи олоххо 

күттүөннээҕи, харахха көстөрү ситиспэт үгэстээх. Киһи бэйэтин эрэ иннигэр олорбот. Кини 

оҕолорун, чугас аймахтарын, төрөөбүт дойдутун тустарыгар, кинилэр ааттара-суоллара мэлдьи 

үрдүү, саҥардылла, тупса, киэркэйэ сайдалларын иһин олорор.  

Төрдүлэри билии бу бүгүн баар уруу-аймах дьоннору барыларын сомоҕолуур, түмэр, бэйэ-

бэйэлэригэр хардарыта тирэх буоларга уһуйар. Кинилэр бүгүҥҥүлэринэн кэнчээри ыччаттарын 

сардаҥалаах сарсыҥҥыларын түстүүр.  

Уруулар өйдөбүллэрин билии-көрүү практическай олоххо туһалааҕа элбэх. Ол курдук 

урууларга сыһыан уларыйар, ол курдук уруулар ахсаан уонна хаачыстыба өртүнэн халыҥыахтарын, 

сайдыахтарын баҕарыы улаатар, ол курдук аймах-билэ дьонтон кэргэн ылыы, кэргэн тахсыы 

сэдэхсийэн удьуор, генофонд алдьаныыта тохтуур, ол курдук саха омук быһыытынан эт-хаан 

өттүнэн тупсарын таһынан сиэрэ-майгыта, төрөппүттэригэр, оҕолоругар уо.д.а. дьоннуун хардарыта 

сыһыана, уопсай культурата сайдар. 

Итини таһынан уруу түмсэн, сайдан, оргуйан, чэлгийэн иһэр эйэлээх, сэргэхтик хардарыта 

«ылсыһан-бэрсиһэн» көмөлөсуһэр буоллаҕына, биирдиилээн киһи соҕотохсуйбакка, 

тулаайахсыйбакка бэйэтин төрүттээх-уустаах удьуор киһинэн ааҕынан күүһүрэр, олоххо тардыһыыта 

уонна ситиһиитэ улаатар.  

Удьуор утумун тутууга төлкөҕүн төрүөх ыччаккыттан ыйыт, кэскилгин кэнчээри ыччаккыттан 

кэтэс диэн уос номоҕо баар. Ыччаппыт чөл туруктаннаҕына эрэ төлкөбүт түҥнэстибэтэ өйдөнөр. 

Оттон дьылҕабыт бэйэбит илиибитигэр диэн өйү биирдии киһи, ыал, нэһилиэк, улуус, омук 

бүттүүнүн дьылҕатыгар сыһыары тутуһан иитиигэ туһаайдахха, оҕону хайдах иитэртэн омук 

дьылҕата, удьуор утума тутуллар диэн дириҥ ис хоһооннонор.  

Оҕону төрүт үгэскэ олоҕуран иитэр-үөрэтэр – киһи оҥорор – кыах аныгы сахы ыалыгар толору 

баар. Төрүт үгэһи умнуу, бэйэ айылҕатыгар дьүөрэлэспэт киирии үгэскэ охтуу оҕону төрөөбүт-

үөскээбит айылҕатыттан тэйитии, сайдыытын муннарыы буолар; оттон төрүт үгэскэ, төрүт 

култуураҕа сыстыы – айылҕаны кытары алтыһан үүнүү-сайдыы уонна киһи аймах култуууратын 

эйгэтигэр киирии суола.  

 

2. Күндэйэлэр күн сирин көмүскэлигэр. 

 

1941-1945 – тыыннаахтар умнубат сыллара. Аан Ийэ дойдуну 1418 хонук устата атыйахтаах уу 

курдук аймаабыт алдьархайдаах сэрии. Сэрии историятын үөрэтээччилэр ааҕыыларынан, саха 

сириттэн түөрт сыл устата 62509 киһи фроҥҥа ыҥырыллыбыт. Кинилэртэн 36373 киһи кыргыс 

толоонугар үйэ-саас тухары хаалбыт.  

Сунтаар улууһуттан, эмиэ ситэтэ суох ааҕыынан, 2756 киһи уоттаах сэриигэ ыҥырыллыбыта 

биллэр. Бу дьоммутуттан 1664 киһи Ийэ дойду көнүлүн уонна тутулуга суох буоларын иһин атын 

сир халлаанын анныгар охтубут, сороҕо сураҕа суох сүппүт. Төрөөбүт-үөскээбит Күндэйэбититтэн 

(оччолорго Чакыр диэн ааттааҕа) 146 киһи фроҥҥа барбытыттан 84-дэ олохторун толук уурбуттара. 

Күндэйэ эр бэрдэрэ Сунтаартан Туруктаҕа диэри 260 биэрэстэ сири сатыы хаамыыттан саҕаламмыт 

бойобуой суоллара Чита, Иркутскай, Свердловскай, Челябинскай уобаластарыар кылгас болдьохтоох 

байыаннай үөрэҕи баран, Москва, Ленинград, Сталининград обороналарыгар кыттан, сэрии 

историятыгар киирбит хаан тохтуулаах Старай Русса, Ржев, Ильмень күөл, Курскай Тоҕой, Днепр 

өрүс кыргыһыыларыгар сылдьан, Карпат хайаларын туораан, Прибалтиканы, Украинаны, 

Белоруссияны босхолоһон, Берлиҥҥэ тиийбиттэрэ. Сорохтор Японияҕа тиийэ сэриилэспиттэрэ.  

Сэрииттэн эргиллибиттэр – 58, орденнаахтар – 10, офицер – 2, сержаннар – 3,устуу ини биилэр 

түөрт дьиэ кэргэнтэн сэриилэспиттэр. 

Орденнаах буойуннар. 

1. Мокутов Иван Николаевич, 1916. 1938 кадровай офицер, старшай лейтанант, рота, батальон 

командирын солбуйааччы. Аҕа дойду Сэриитин 2 ст.орденнаах. Ыараханнык бааһыран Бобруйскай к. 

госпиталыгар 10.07.44с. өлбүт. 
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2. Матвеев Николай Николаевич, 1914-1993. КыЬыл Сулус, Аҕа дойду Сэриитэ 2 ст. 

3. Кондратьев Семен Антонович, 1915-1981. Албан Аат 3ст., Кыһыл Сулус 

Албан Аат 3 степенэ: 

4. Алексеев Егор Степанович, 1927-1970. 

5. Алексеев Николай Степанович, 1919-1985. 

6. Кириллов Иван Тимофеевич, 1910-… 

Кыһыл Сулус: 

7. Иванов Егор Афанасьевич, 1914-1990. 

8. Кокорин Константин Ильич, 1922-1966. 

9. Макаров Федор Николаевич, 1917-1991. 

10. Алексеев Николай Степанович, 1919-1985 – сэрии кэнниттэн Үлэ Кыһыл Знамята ордены 

ылыбыта. 

Офицердар, сержаннар. 

1. Мокутов Иван Николаевич, 1916-1944. Старшай лейтенант. 

2. Кокорин Константин Ильич, 1922-1966. Младшай лейтенант. 

3. Николаев Егор Алексеевич, 1922-1943. Сержант. 

4. Алексеев Николай Степанович, 1919-1985. Младшай сержант 

5. Матвеев Николай Николаевич, 1914-1993. Младшай сержант. 

Үс ини-бии буойуннар. 

Петровтар: 

1. Иннокентий Петрович, 1897-1944. Ханна көмүллүбүтэ биллибэт 

2. Егор Петрович, 1902-1942. Смоленскай уоб. Сычевскай оройуон Васильки дэриэбинэтигэр 

көмүллүбүт. 

3. Павел Петрович, 1913-1943. Новгородскай уоб. Старорусскай оройуон Ретли дэриэбинэтигэр 

Ильмень күөл кытыытыгар көмүллүбүт. 

Егоровтар: 

1. Иван Григорьевич, 1899-1942. Колхоз председателэ, сураҕа суох сүппүт 

2. Игнатий Григорьевич, 1911-1973. Ленинград оборонатын кыттыылааҕа. 

3. Степан Григорьевич, 1914-1944. Көмүллүбүт сирэ биллибэт. 

Егоровтар: 

1. Михаил Кириллович, 1910-1942. Бастакы хомуурга ыҥырыллыбыт. Калининскай уоб. 

Федоровка дэриэбинэтигэр көмүллүбүт 

2. Иван Кириллович, 1916-1942. Бастакы хомуурга убайынаан барбыттар. Кыргыһыы 

хонуутугар сураҕа суох сүппүт. 

3. Афанасий Кириллович, 1919-1945. Илинни Пруссия Валейкенен нэһилиэнньэлээх пуунугар 

көмүллүбүт. 

3. Сэрии ыар сылларын кэрэһиттэрэ:  

пааматынньыктар, кинигэлэр, ахтыылар. 
 

Өйдөбүнньүк бэлиэлэр. 

1. Күндэйэбит сынньалаҥ пааркатыгар өйдөбүнньүктэри СР культуратын  туйгуна, «СР 

культуратын сайдыытыгар кылаатын иһин» бэлиэ кавалера Иванов Исидор Яковлевич проектааһынан 

оҥоһуллубуттара. Сунтаартан Күндэйэҕэ киирэр суол кытыытыгар өлбүт буойуннарга кириэстэбил, 

ытыктабыл туоhута – муус маҥан обелиск кылбайар. Онно кыргыс толоонуттан эргиллибэтэх 

буойуннар – аҕалар, убайдар, бырааттар ааттара суруллубуттара. Сыл аайы Кыайыы күнүн көрсө 

эдэр көлүөнэ махталын биллэрэн күөх веногу дьөрбөтө уураллар.  

2. Элгээн суолун кытыытыгар Аттаах Тумул диэн сир баар. Манна былыр, биһиги дьоммут 

отууланар, хонор сирдэрэ баар үһү. Ол иһин, Элгээнтэн төрүттээх дьоммут сэриигэ барбыт 

буойуттарын, сэрии кэмигэр дойдуларыгар үлэлии хаалбыт дьоннорун умнубатыннар, диэн 

Өйдөбүнньүк бэлиэлэри туппуттар. Өйдөбүнньүк бэлиэлэри, Элгээнтэн төрүттээх, «Элгээн» түмсүү 

салайааччыта Иван Федорович Васильев көҕүлээһининэн, бырайыактарынан оҥорбуттара. 
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1995 сыллаахха Улуу кыайыы 50 сылынан Элгээн сириттэн Аҕа дойду улуу сэриитигэр 

кыттыбыт 33 биир дойдулаахтарын сырдык ааттарын үйэтитэр өйдөбүнньүгү – Кыайыы сэргэтин 

оҥорбуттар. Бу – Аттаах Тумулга турбут бастакы өйдөбүнньүк. 

1997 сыллаахха «Сүгүрүйэбит эһиги ытык ааккытыгар» диэн сэрии кэмигэр дойдуларыгар 

хаалан үлэлээбит тыыл ветераннарыгар анаан от отуу (ураһа) туруорбуттар. 

2000 сыллаахха Кыайыы 55 сылыгар анаан «Аттаах тумул» диэн бэлиэ туруорбуттар. Элгээнтэн 

сэриигэ барбыт 33 буойуҥҥа, 33 хатыҥчааннары олордубуттар. 

2003 сыллаахха «Өйдүүбүт. Умнубаппыт. Махтанабыт» диэн ааттаах махтал бэлиэтин Мэҥэ 

тааһы туруорбуттар.  

2005 сыллаахха Кыайыы 60 сылыгар «Сэрии сылларын оҕолоро» диэн өйдөбүнньүк 

тутуллубут. Өйдөбүнньүгү маска кыһан оҥорбуттар. Ол сэрии саҕанааҕы оҕолор от оттоон, сүөһү 

көрөн, бурдук үүннэрэн, үлэлээбиттэрин көрдөрөр бэлиэ буолар.  

2007 c. «Күндэйэ механизатордарыгар» анаан, Күндэйэ бастыҥ трактористарын, суоппардарын, 

тимир уустарын ааттара суруллубут бэлиэни туруорбуттара.  

2010 с. Ытык Ильмень геройдарыгар – диэн ааттаах сүрдээх улахан бэлиэ турбута. 

2012 с. «Элгээн сорсуннаах сонордьуттара» - диэн, дүлүҥ отуу макетынан Күндэйэбит 

аатырбыт булчуттарыгар анаан өйдөбүнньүк туруорбуттара. 

3. Харыйалаахха Кокуора түбэтигэр үлэ, тыыл ветерана, «Харыйалаах» түмсүү салайааччыта 

Семенов Петр Петрович көҕүлээһинэн Харыйалаах сириттэн-уотуттан сэриигэ барбыт, олохторун 

толук уурбут буойуттар үтүө ааттарыгар обелиск, өйдөбүнньүк бэлиэлэр оҥоһуллубуттара. 

Туулуурга турбут, кэлин Харыйалаахха көһөрүллүбүт суруктаах ампаары харыстаан эдэр көлүөнэҕэ 

өйдөбүнньүк гынан тураллар. 

Сэрии, тыыл ветераннарын үйэтитэр, кинилэр үтүө ааттарын, эйэ иһин охсуспут олохторун 

эдэр көлүөнэ ыччакка сырдатар сыалтан Күндэйэ нэһилиэгэр сылын ахсын үгүс хабааннаах үлэ 

барар. Олортон биирдэстэрэ үйэлээх өйдөбүнньүк кинигэлэр оҥоһуллан тахсаллар: 

2000 с. – Васильев И.Ф. «Аттаах Тумул». Кыайыы 55 сылын көрсө Элгээн түбэтин туһунан 

кинигэ. 

2005 с. – Егоров Н.В. «Күндэйэлэр күн сирин көмүскэлигэр». Кыайыы 60 сылын көрсө 

буойуннар ааттарын үйэтитэр кинигэ. 

2005 с. – Васильев И.Ф. «Үйэлэри киэргэтиэхтээх оҕолорун үрүн Элгээн умнубат». Кыайыы 60 

сылын көрсө сэрии сылларыгар Күндэйэ Элгээнигэр оҕолор дьылҕаларын туЬунан кинигэ. 

2005 с. – Иванова М.П., Кузьмина Е.В. «Өй – сүрэх өйдөбүнньүктэрэ». Кыайыы 60 сылын көрсө 

Харыйалаах дьонун-сэргэтин, хорсун буойуннарын туһунан кинигэ 

2007 с. – Аввакумов М.С. «Хорсун саллаат, үтүөлээх учуутал». Аҕа Дойду сэриитин 

кыттыылааҕа, Саха ЯАССР үтүөлээх учуутала Кюндяйцев М.Н. олоҕун туһунан кинигэ. 

2015 с. – «Саха саллаата Сэмэн Кондратьев». Кыайыы 70 сылын көрсө Аҕа Дойду улуу 

сэриитин кыттыылааҕа, «Кыһыл Сулус», «Албан Аат» 3 степененэ уордьаннардаах Кондратьев С.А. 

олоҕун, бойобуой суолларын туһунан кинигэ.  

2015 с. – Егоров Н.В. «Кундэйэ хорсун буойуннара» Кыайыы 70 сылын көрсө уоттаах сэриигэ 

уордьаннарынан уонна «Хорсунун иһин», «Бойобуой үтүөлэрин иһин» мэтээллэрин 

наҕараадаламмыт Күндэйэ хорсуннарын туһунан кинигэ 

2015 с. – Васильев И.Ф. «Аттаах Тумул – ытык аартык». Кыайыы 70 сылын көрсө Аттаах 

Тумул өйдөбүнньүк 20 сылыгар ананар. 

 

4. Төрүтү-ууһу үөрэтиигэ, удьуору утумнуурга хайысхаламмыт  

«Төрүччү» бырайыак чэрчитинэн буойун аймахтар бойобуой суолларын үөрэтиигэ 

хайысхаламмыт бырайыактыыр үлэ. 

 

Бэйэм төрүттэрбин үөрэтиини оскуолаҕа үлэлии кэлиэхпиттэн саҕалаабытым. Ол курдук, Львов 

М.С. «Аҕаларбыт алаастара, өбүгэлэрбит өтөхтөрө» диэн Күндэйэ нэһилиэгин төрүччүтүн 

кинигэтиттэн төрүччүбүн ситэрдим, сааһылаатым. Чинчийэр үлэнэн дьарыктанным. Ол курдук, 

Макаров Дьулусхан «Күнчээн» оҕо саадыгар сылдьан «Төрүттэрим ааттара» диэн дакылаатынан 



5 

 

«Маҥнайгы хардыы» НПК кыттан номинация ылбыта. Ити дакылааппытын ситэрэн Макарова Кира 

1 кылааска үөрэнэ сылдьан «Мин төрүччүм сахалыы ааттара» диэн дакылаатынан «Маҥнайгы 

хардыы» НПК кыттыбыта. Ону таһынан, Михайлова Сахаайа «Төлөннөөх олох түгэннэрэ», Макарова 

Мичийээнэ «Кимтэн кииннээхпин, хантан хааннаахпын», Михайлова Сардаана «Күндэйэ 

механизатордара», Иванова Люда уонна Макаров Дима «Кыһалҕаны умнуоҥ - дьоллоох буолуоҥ», 

Макарова Аксинья «Кыайыыны уһансыбыт убайбыт», Алексеева Нарыйа «Сүгүрүйэбит албан 

ааккар» диэн дакылааттарынан элбэх НПК кытыннылар. Төрүччүлэрин үөрэтэннэр билигин 

аймахтарын билэллэр, бэйэлэрэ интэриэһиргээн чинчийэр үлэнэн дьарыктаналларын тохтоппоттор.  

Төрүччүбүн үөрэтэн баран биһиги уруу-аймах бастыҥ ыччатын, Ийэ Дойду көмүскэлигэр 

олоҕун толук уурбут, орденнаах офицер Мокутов И.Н. аатын үйэтитээри 2005 сылтан спортка 

ситиһиилэрдээх, эт-хаан өттүнэн кыанар, Российскай Армияҕа сулууспалыырга бары өттүнэн 

бэлэмнээх, төрөөбүт дойдутугар бэриниилээх күүстээх санаалаах уол оҕоҕо сылын ахсын стипендия 

аныыбыт.  

Төрүтү-ууһу үөрэтии чэрчитинэн буойун аймахтар бойобуой суолларын үөрэтиигэ 

хайысхаламмыт бырайыактыыр үлэ оҕоҕо патриотическай өйү-санааны уһугуннарара саарбаҕа суох.  

Бырайыактыыр үлэни саҕалыах иннинэ маннык бэлиэтээһиннэр оноһулуннулар. 

1. Төрдүс кылааска 12 оҕо үөрэнэр, олортон уол - 10. Ийэ дойдуга бэриниилээх буолуу, 

бойобуой суол, хорсун быһыы, күүстээх санаа – бу барыта уол оҕоҕо чугас буолар. Саллааттар 

бойобуой суолларын, хорсун быһыыларын үөрэтии уол оҕоҕо интэриэһи үөскэтиэҕэ. 

2. Саллаат аймахтарын төһө билэллэрин билээри ыйытык оноһуллубутугар оҕолор билбэттэрэ 

көһүннэ. Биир-икки тылынан «хос эһэм», «аҕам эһэтэ» уо.д.а өйдөбүллэринэн эрэ билэллэр. Үйэлээх 

өйдөбүнньүктэр уонна кинигэлэр көмөлөрүнэн үөрэнээччилэр чугас аймахтарын ырытан көрбүтүм 

маннык буолла: 

Егоров Айтал – Осипов Ефим Спиридонович, ийэтин ийэтинэн хаан-уруу аймаҕа 

Егоров Сергей – Егоров Игнатий Григорьевич, аҕатынан хос эһэтэ; Егоров Степан 

Григорьевич, Егоров Иван Григорьевич, хос эһэтин бииргэ төрөөбүттэрэ 

Иванов Игорь – Максимов Иван Павлович, аҕатын ийэтинэн хаан-уруу аймаҕа 

Кюндяйцев Коля – Кюндяйцев Михаил Никифорович, аҕатынан хос эһэтэ 

Лазарев Айаан – Мокутов Иван Николаевич, Макаров Федор Николаевич, аҕатын ийэтинэн 

хаан-уруу аймахтара; Максимов Иван Павлович, аҕатын аатынан хаан-уруу аймаҕа. 

Максимова Карнелия – Трофимов Афанасий Никифорович – Күллүргэтэр Бэйээт, аҕатын 

ийэтинэн хаан-уруу аймаҕа 

Петров Айхал – Марков Василий Петрович, аҕатын ийэтинэн хаан-уруу аймаҕа 

Прокопьев Дархан – Нагнаров Михаил Илларионович, ийэтин ийэтинэн хаан-уруу аймаҕа 

Семенова Катерина – Петров Николай Павлович, ийэтин ийэтинэн хаан-уруу аймаа 

Сташков Володя – Павлов Афанасий Степанович, ийэтинэн хос эһэтэ; Павлов Максим 

Степанович, хос эһэтин быраата 

Федоров Дима – Егоров Дмитрий Степанович, ийэтин аҕатынан хаан-уруу аймаҕа 

Четвертаков Ростислав - Мокутов Иван Николаевич, Макаров Федор Николаевич, ийэтин 

аҕатынан хаан-уруу аймахтара 

Түмүктээн эттэххэ, алдьархайдаах Аҕа Дойду улуу сэриитэ Сэбиэскэй Союз хас биирдии 

ыалын таарыйан ааспыта көстөр. Ол кэминээҕи оҕолор эһэлэрэ, аҕалара, аймахтара бары кэриэтэ саа-

саадах тутан сэриилэспиттэр эбит.  

Бырайыак сыала: оҕо эһэтинэн, эбэтинэн, хаан-уруу аймаҕынан киэн туттар, Ийэ Дойду 

көмүскэлигэр олохторун анаабыт буойуттарга сүгүрүйэр, аймах – билэ дьон үтүө ааттарын үйэтитэр, 

утуму салҕыыр киһи буола иитиллэн тахсарыгар олук ууруу. 

Соруктар:  

- Оҕону төрүтүн-ууһун үөрэтэн, кинилэр олохторун-дьаһахтарын, бойобуой суолларын ырытан 

чинчийэр үлэнэн дьарыктааһын; 

- Оҕо төрүтүн-ууһун үөрэтэригэр төрөппүттүүн бииргэ үлэлээһини тэрийии; 

- Төрүтү-ууһу үөрэтиигэ музей, библиотека баай фондатын туһаныы; 
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Бырайыактыыр үлэ торума 

 Үлэ ис хоһооно Холобур 

Үлэ сыала-соруга   

Үлэни 

былааннааһын 

Төрүччүнү оҥоруу. 

Аҕа Дойду сэриитин 

кыттыылааҕа аймаҕы 

булуу.  

 

Буойун аймаҕым 

сэриигэ сылдьыбыт 

суолун үөрэтии 

 

Наҕараадалара 

 



7 

 

Кини туһунан хантан 
биллим? (үйэлээх 

өйдөбүнньүктэр, 

ахтыылар) 

 

Үлэни 

сыаналаныы 

  

 

Үлэ түмүгэр: 

- Оҕо хантан хааннааҕын, кимтэн кииннээҕин чопчу билэр киһи буолуо, буойун аймахтарын 

үтүө ааттарын үйэтитиэ; 

- Чинчийэр үлэ түмүгүнэн араас матырыйааллар, ахтыылар хомулланнар кэнэҕэски ыччакка 

өйдөбүл буолан хаалыа. 

Түмүктээн этэр буоллахха, төрдүлэри билии бу бүгүн баар уруу-аймах дьоннору барыларын 

сомоҕолуур, түмэр, бэйэ-бэйэлэригэр хардарыта тирэх буоларга уһуйар. Кинилэр бүгүҥҥүлэринэн 

кэнчээри ыччаттарын сардаҥалаах сарсыҥҥыларын түстүүр. 

Түмсүүлээх, халыҥ уруу – улахан күүс! Кини араас көһүтүллүбэтэх түбүлээннэргэ даҕаны 

дэлэҕэ кыайтарбат кыахтанар, чэлгийэр, өссө кэҥиир, өссө сайдар. 

Оттон эдэркээн олохторун Улуу Кыайыы сырдык аатыгар толук уурбут, Кыайыы кынаттанан 

төрөөбүт дойдуларыгар төннүбүт хаhан да харахтаан көрбөтөх хаан-уруу аймахтарын үтүө 

ааттарыгар сүгүрүйүү, махтаныы бу эдэр көлүөнэ ытык иэһэ буоларын бары өйдүөх тустаахпыт. 
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