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Билиҥҥи кэмҥэ Аан дойду үрдүнэн оҕону кыра сааһыттан өй-санаа өттүнэн уһуйууга 

улахан болҕомто ууруллар. Олох хардыытын кытта тэҥҥэ кэнчээри ыччат уһуйуллуохтаах, 

тэтимнээх сайдыылаах олоххо эрдэттэн бэлэм гына иитиллиэхтээх. Өйдөрүн-санааларын, айар 

дьоҕурдарын сайыннарыахтаах, сынньалаҥ кэмнэрин туһалаахтык атаара үөрэниэхтээх. 

Итиниэхэ улахан көдьүүһү өй оонньууларын сайыннарыы, киэҥник тарҕатыы биэриэҕэ. 

Онон оҕону кыра эрдэҕиттэн өй оонньуутугар уһуйуу улахан суолталаах. Өй эккирэтиилээх  

оонньуутун бастакы үрдэлинэн биһиги Сахабыт сиригэр төрүттэммит, тэнийбит «Сонор» оонньуу 

буолар. 

«Сонор» оонньуу ис хоһооно уонна үөрэтии ньымалара оҕо өйүн кыра сааһыттан 

сайыннарыыга, билиини-көрүүнү биэрэргэ, дьоҕуру, сатабылы сайыннарыыга көмөлөһөр. 

Кырачааннар уопсай сайдыыларын түргэтэтиигэ улахан көмөлөөх. Манны тэҥэ сахалыы сиэргэ 

иитиигэ ордук суолталаах. Өбүгэ саҕаттан кэпсээҥҥэ кэпсэнэр Саха мындыр булугас өйө, 

сатабыла, тулуура, дьулуура, кырдьыксыта – бу оонньууга тиллэр. Онон, бу «Сонор» оонньууну 

оҕо тэрилтэтигэр киэҥник туһанар ордук көдьүүстээх буолуоҕа диэн эрэнэбин уонна бу теманы 

актуальнайынан ааҕабын. 

Былыргы өбүгэлэрбит муударастара симэлийбэтэх буолуохтаах, хааммытыгар баары 

хайдах эрэ гынан албастаан уһугуннарыахха диэбиттии физико-математическай наука доктора, 

профессор Григорий Васильевич Томскай 80-с сыллар бүтүүлэрэ бу дьикти оонньууну айан 

кэбиспит уонна сыыспатах. Онтон ыла «Сонору» киһи барыта сөбүлээтэ, өссө кэрэхсэнэрэ диэн 

баар, бу көрдөххө судургу баҕайы оонньуу дьиҥ иһигэр бүтэн биэрбэт араастаах, ол аата сылтан  

сыл сайдар инники кэскиллээх.  

Үлэ гипотезата: Иитээччи «Сонор» оонньууну табыгастаахтык туттан, үлэни 

көдьүүстээхтик тэрийдэҕинэ, оҕо айымньылаахтык үлэлиирин, баҕаран туран дьарыктанарын 

ситиһэр. 

Үлэ  сыала:  «Сонор» оонньуу көмөтүнэн оҕо өйүн, толкуйдуур, ырытар, айар дьоҕурун 

сайыннарарга суол тобулуу. 

Үлэ  соруга: 

1. Педагогическай, психологическай уонна методическай  литератураны  үөрэтии, ырытыы. 

2. Оҕону иитиигэ «Сонор» оонньууну киллэрбит тэрилтэлэр иитэр, үөрэтэр сонун  

ньымаларын, методтарын сиһилии билсии, үөрэтии. 

3. «Сонор» оонньууну методическай өттүнэн теоретическэй  ырытыы. 

4.  Билиҥҥи дидактикаҕа сырдатыллыбыт иитии саҥа технологиятын оҕону кытта дьарыкка 

туһанар суолу  тобулуу.  

Чинчийэр үлэ: Үлэ хаамыытынан оҕо психологическай сайдыытын таһымын, кини  

«Сонор»  оонньуу  кэмигэр  дьайыытын  кэтээн  көрүү  буолла. 

«Сонор» – сайдыы төрүтэ 

 «Сонор» оонньууну 1987 сыллаахха СГУ преподователя физико-математическай наука 
доктора Томскай Григорий Васильевич айбыта. Кини Ленинградтааҕы Государственнай  

университет аспирантуратын бүтэрэригэр бу айбыт оонньуутун математическай теориятын  

бастаан кандидатскай, онтон докторскай диссертациятын СГУ ученайдарын сэбиэтин иннигэр  

ситиһиилээхтик  көмүскээбитэ. 

«Сонор» аан маҥнайгы аһаҕас официальнай турнира 1990 сыллаахха СГУ-га буолбута. Ити 

кэннэ куорат иһинэн араас киирсиилэр буолар буолбуттара. Бу былааннаахтык уонна тиһигин 

быспакка ыытыллар «Сонор» күрэхтэрин тирэҕинэн – 1987 сыллаахха тэриллибит «Сонор» ДИСО  

Национальнай Федерацията буолбута. 

Оонньуу булчут эбэтэр адьыҥа кыыллары (чуолаан биэс кыылы) сонордоһоругар  

олоҕурар.Ол иһин аата итинтэн ылыллан «Сонор» диэн ааттаммыт. Онтон математиктар  



ааттыылларынан -- ДИП (динамическая игра преследования ) буолар, биир сонордоһооччулаах 

уонна биэс куотааччылаах. 

Оонньуу математическай теориятын төрүттээччи бөдөҥ специалист быһыытынан Томскай 

Г.В. оонньуу быраабылаларын олохтообута уонна Саха национальнай оонньуутун көрүҥүнэн 

биллэрбитэ.  

«Сонор» оонньууну кыра саастаах оҕолорго үөрэтии 

Мин Үөһээ-Бүлүү улууһун Тамалакаан «Кыымчаан» оҕо саадыгар иитээчиннэн үлэлиир 

кэммэр 2002 сыллаахтан «Сонор» оонньууну сөбүлээн талан ылан баран үөрэтэн, оҕолору 

дьарыктыырга санаммытым. 

«Сонор» оҕо өйүн сайыннарар; тулалыыр айылҕаны, эйгэни, уус-уран айымньылары  кытта 

билиһиннэриини туһаныы, үүнээйилэри, дьыл  кэмин, кыыллар олохторун, айылҕаҕа сыһыаннаах 

билгэлэри үөрэтии, оҕолор өйдөбүллэрин чуолкайдааһын, дириҥэтии барар; оонньуу көмөтүнэн 

хоһооннор, остуоруйалар атын да айымньылар персонажтарын саҥардан, үөрэппит тылын 

хатылааһыны, чиҥэтиини, кыра кээмэйдээх хоһоону үөрэтиини ситиһии, ситимнээх саҥаны 

сайыннарыы буолар. «Сонор» оҕону сиэр-майгы өттүнэн иитиигэ ордук туһалаах. Саха киһитин 

киэн туттар, кэрэхсиир хаачыстыбатыгар – чиэһинэй, кырдьыксыт буоларга үөрэтэр, эрчийэр. 

«Сонор» оҕолор инники олохторугар, үөрэнэллэригэр, билиини ылалларыгар, араас 

информацияны судургутук ырыталларыгар, сөптөөх быһаарыныы ылалларыгар үөрэтэр сүрүн 

ньыма буолар диэн сыалтан сиэттэрэн «Сонор» оонньууну орто бөлөх оҕолоруттан саҕалаан 

үөрэтэргэ быһаарыммытым. 

Үлэбин сүнньүнэн куруһуок быһыытынан ыыппытым.  

Аан бастаан, оҕолор интэриэстэрин тардар сыалтан кылгастык көрдөрөр матырыйаалы 

туһанан билсиһии дьарык тэрийбитим. Оҕолор олус сэргээн, кэрэхсээн истибиттэрэ. Кэлэр 

дьарыкка көхтөөхтүк кыттарга бэлэм буолбуттара, иккис дьарыгы олус кэтэспиттэрэ. 

Иккис дьарыкпын хамсаныылаах оонньуу быһыытынан ыыппытым. Тоҕо диэтэххэ, оҕолор 

хамсанан-имсэнэн, бу «Сонор» оонньуутун эттэринэн-хааннарынан билсэн, ордук чугастык, 

түргэнник ылыныахтара диэн саҕалаабытым. «Бөрө уонна куобахтар» диэн остуоруйанан 

оонньуубутугар геройдар атрибутикаларын туһаммытым олус туһалаабыта. 

Онтон салгыы дьарыкка «Сонор» остуолга оонньонор ньыкааларын, хонуутун кытта 

билиһиннэрбитим. Ньыкаалар туохтан оҥоһуллубуттарын, дьүһүннэрин-таһааларын оҕолорго 

быһаарбытым. Оҕо интэриэһин тардар сыалтан ньыкаалары туһанан остуоруйа кэпсээбитим. 4-с 

дьарыкка остуолга оонньонор «Сонор» хаамыытын билсиһииттэн үөрэтэн саҕалаабыппыт. Онно 

бу куотааччы, бу сонордьут диэн бэйэм хаамыылары оҥорон көрдөрбүтүм. Оҕолор наһаа хааман 

көрүөхтэрин баҕаралларын иһин, аҕыйах оҕо оонньоон холонон көрбүттэрэ. Дьиҥинэ, былаан 

быһыытынан, оҕо оонньоон хаамыыта ахсынньы ыйтан саҕаланыахтаах этэ. Онон хаамыыны эрдэ  

оҥорбуттара.  

Ахсынньы ый маҥнайгы нэдиэлэтигэр ньыкаалары сатаан хаамтарыыга эрчиллии үлэлэр 

буолбуттара. Оҕолор илиилэрин былчыҥа ситэ сайда илик буолан, ньыкааны охтороллоро элбэх 

этэ. Онон оонньуу иннинэ тарбаҕы эрчийэр оонньуулары оҥорор ордук туһалаах эбит диэн 

санааҕа кэлбитим. Бу ый 3-с нэдиэлэтигэр (6-с дьарыкка) «Оҕолор уонна эһэ» диэн остуол 

оонньуутун үөрэттибиппит. Манна оҕолорго ньыкаа көмөтүнэн урут билбит билиилэригэр 

тирэҕирэн, туһаайыылары хатылааһынтан, чиҥэтэртэн саҕалаабыппыт.(«иннигэр», «кэннигэр», 

«уҥа», «хаҥас» ). Мантан салгыы былаан быһыытынан үлэлээбитим.  
Саастарынан кыра буолан, ордук хамсаныылаах оонньууну сэргээбиттэрэ, сөбүлээбиттэрэ 

уонна түргэнник өйдөөн ылыммыттара. Хамсаныылаах оонньуу кэмигэр хоһоону, таабырыны, өс 

хоһоону үөрэтии ордук табыгастаах. Оҕо тылын саппааһа байар, ситимнээх саҥата сайдар эбит. 

Сыл бутуутэ чуолкайдык саҥарбат оҕолорум тыллара биллэ тупсубута, ону төрөппүттэр кытта 

биһирээбиттэрэ уонна наһаа элбэх хоһоону билэллэриттэн сөхпүттэрэ.  

Остуол оонньуутугар оҕо тарбахтарын былчыҥа, оҕо өйдөөн көрөр, сыалы ситиһэ сатыыр 

дьоҕура ордук күүскэ сайдар эбит диэн түмүккэ кэлбитим. 

Оҕолор куруһуокка эрэ дьарыктаналларынан муҥурдаммакка, иллэҥ кэмнэригэр эмиэ 

умсугуйан туран оонньууллар. ДИП «Сонор» улуустааҕы күрэхтэһиилэригэр кыттыбыппыт. 

2003сыллаахха Егоров Алик, Бетчитов Сережа кыттаннар ортоку кэккэҕэ сылдьыбыттара. 2004 

сыллаахха Бетчитов Сережа 1 миэстэ, быйыл Терентьева Таня 3 миэстэ буолбута.  Оскуоланы 



кытта ыкса сибээстэһэн, алын суһуөх оҕолорун кытары  «Сонорго» мини- олимпиада ыыппыппыт. 

Биһиги оҕолорбут үчүгэй көрдөрүүлэри көрдөрөн, Терентьев Ньургун 1 миэстэ буолан үөрүүбүт 

улааппыта.Улууска оскуола иннинээги саастаах оҕолорго ыытыллар  «Сонор» күрэҕэр 

кылаабынай судьуйанан 3 сыл үлэлээбитим. 

 Онтон билигин Уус-Алдан улууһун, Кэптэнитээҕи «Чэчир» оҕо саадыгар 2011 сылтан 

иитээччинэн үлэлии сылдьабын. «Сонор» оонньууну сөргүтэн, 3-4 саастаах оҕолортон саҕалаан, 

күн бүгүҥҥээҥҥи дылы оҕо иллэҥ бириэмэтигэр үөрэтэбит, дьарыктанабыт.  

Ол курдук 2015 сыллаахха Клара Спирдоновна оҕону иитиигэ 50 сыллаах педагогическай 

үлэтин бэлиэтээн, улуустааҕы «Сонор» курэҕэ Сыырдаахтааҕы 

«Чуораанчык» оҕо тэрилтэтигэр үрдүк таһымнаахтык ыытыллыбыта.Кини – норуот 

үөрэҕириитин туйгуна, «Саха-Азия оҕолоро» фонда стипендията, Бэрт-Ууһун нэһилиэгин 

бочуоттаах олохтооҕо, норуоттар икки ардыларынааҕы таһымнаах «Сонор» оонньуу тренерэ, 

арбитра, СР үөрэҕириитин бочуоттаах ветерана, педагогическай үлэ ветерана.  

Бу ыытыллыбыт «Сонор» күрэҕэр Эдик Ушницкай 3 миэстэ,  Павел Герасимов 1 миэстэ 

буолан, кыайыылаахтар Клара Спиридоновна анал бириистэринэн, мэтээллэринэн, 

сертификаттарынан наҕараадаланан үөрэн-көтөн кэлбиппит. 

Иитиллээччилэр ортолоругар тэриллэр «Сонор» остүол оонньуутугар 6 саастаах 

кыргыттарга Сайаана Осипова бастаабыта, 5 саастаахтарга Алик Тищенко бастакы,Саша 

Решетников 2-с, Уйгууна Колесова 2-с м.ылан үөрүүбүт үрдээбитэ. 

Бас иитээччи М.Д. Матвеева суруйбут «Сонорчоон» уолчаан уонна куобахтар» сценарийын 

эбэбит В.И. Бурнашева французтуу тылбаастаан, музыкальнай салаааччы А.Н.Бурнашева, 

иитээччилэр Р.Е.Олесова, М.И.Сысолятина мюзикл туруоран, Л.Д. Троева Францияга авторга 

илдьэ баран көрдөрбүт этэ. Бэс ыйын 11-15 куннэригэр интеллектуальнай оонньуу фестивалыгар 

улууспут чиэһин көмүскээн кэлбиппит. «Мистер Жипто» күрэгэр Арчылаан Николаев 2-с 

бириистээх миэстэгэ тиксэн кэлбитэ. 

Уонна хаһан баҕарар, ханнык баҕарар оҕону кытта үлэлиир тэрилтэҕэ иитээччи төрөппүтү 

кытта сыһыана икки  өттүттэн  өйдөһүүлээх, ыкса сибээстээх буоллаҕына тугу эмэ ситиһиэххэ сөп. 

Ханнык баҕарар саҥа саҕалааһыннары оҕолорго үөрэтэри, биллэрэри сэргэ, төрөппүккэ 

биллэрдэххэ, билиһиннэрдэххэ, кинилэргэ интэриэс үөскэттэххэ инники үлэҕэ тирэх буолар. Ол 

курдук «Сонор» оонньууну оҕолорго эрэ үөрэтиинэн муҥурдаммакка, «Сонор» оонньуутун 

төрөппүтү кытта ыкса сибээстээн ыытабыт. 

Төрөппүттэргэ оонньууну билиһиннэрэр сыаллаах араас тэрээһиннэри ыыппыппыт, 

бэсиэдэлэри оҥорбуппут. Бу бэсиэдэҕэ бастатан туран бу оонньуу суолтатын, соруктарын, оҕо 

сайдыытыгар оруолун сиһилии билиһиннэрэн, оонньотор-үөрэтэр ньымалары көрдөрөн, оонньуу 

сүрүн быраабылатын билиһиннэрбиппит. Төрөппүттэргэ оонньуу тэрилин оҥорууга сүбэлэри 

биэрэн, ханнык сүрүн ирдэбиллэр туралларын, саастарынан көрөн, тэриллэрэ тас көстүүлэригэр, 

ис хоһоонноругар уонна кээмэйдэригэр уратыларын быһаарбыппыт. Итинэн эрэ муҥурдаммакка  

бу оонньуу туһунан төрөппүттэргэ биирдиилээн сэһэргэһэн, оҕолорун кытта дьиэлэригэр  

оонньуулларыгар сүбэ биэрбиппит. 

Ол курдук презентациялары оҥорон көрдөрүү, үлэһиттэр, төрөппүттэр оҥоһуктарын 

быыстапкатын тэрийии, маастар-кылаастары ыытыы, «Сонор» туһунан хоһоон айан ааҕан 

иһитиннэрии, «Аһаҕас аан» күннэрин ыыппыппыт. Төрөппүт оҕото хайдах оонньуурун көрөн 

эбии субэ-ама ылан, илэ хараҕынан оонньуулларын көрөн ыкса билиһиннэрэн интэриэһи үөскэтэр. 
Бэйэтэ  билбит-көрбүт төрөппүт оҕотун кытта бииргэ дьарыктанар, мунаардаҕына  көмөлөһөр 

кыахтанар. 

«Сонор» оонньуу төрөппүт уонна оҕо икки ардыгар истиҥ сыһыаны, иитэр-үөрэтэр  

тэрилтэ үлэһиттэрин кытта бииргэ үлэлиир баҕа санааны үөскэтэр. 

Туһаныллыбыт литература: 

1.  «Сонор» оонньуу (Уус-Алдан оройуонун Суоттутааҕы «Кустук» оҕо тэрилтэтин 

үлэтин опытыттан) - 1993 

2. Н.К. Алексеев, А.И. Голиков «Игра «Сонор» в педагогическом процессе 

дошкольного образовательного учреждения и начальной школы» - 2000  

3. Р.В.Аммосова «Дьиктилээх хонуулар» - 2003 

4. Г.Е.Федоров «Быһаарыылаах  өс хоһоонноро уонна тыл номохторо» - 1992 


